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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำนำ
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) เป็นเครื่องมือสาคัญ
ต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการหลักดันให้องค์ กรสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ และมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงนั้นได้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลาเสมอ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้นาระบบการบริการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มาใช้
กากับดูแลการดาเนินงานของ อพวช. เพื่อให้องค์กรเกิดความมั่นใจในผลการดาเนินงานตรงตามเป้าหมายที่สาคัญของ
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ พร้อมทั้งจัดทาแผนการเฝ้าระวังรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
แผนการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน อพวช. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ไ ด้
ก าหนดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร และให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการบริหาร อพวช. ที่ต้องการให้ อพวช.
มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้พัฒนาระบบประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจใหม่ เพื่อต่อยอดโครงการระบบประเมินผลเดิมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานรัฐวิส าหกิ จที่มี ความเหมาะสม เป็นรูป ธรรม และสามารถสะท้อนถึง ความมีป ระสิท ธิภาพในการ
ดาเนินงานได้ รวมถึงการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้นาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เข้ามาใช้ในการกากับดูแลการดาเนินงานของ อพวช. เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า หมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร โดยมี ข้ อ ตกลงกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สาหรับประเมินผลการดาเนินงานของ อพวช. และการบริหารความ
เสี่ยงเป็นหลักปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2562 และการควบคุ ม ภายใน ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 และหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี พร้ อ มทั้ ง สอดคล้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ข องกระทรวง การคลั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หลักเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
รัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้เป็นกระบวนการสาคัญที่จะสนับสนุน
การดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางการดาเนินงานขององค์กร ให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายในกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดาเนินงานขององค์กร และลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
4. เพื่อให้ระบบติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เป็นไปตามแผนการเฝ้าระวังและสามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
1.3 เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร ลดความเสี่ยงในการดาเนินงาน และอยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงปกติของกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรได้
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1.4 ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสีย่ งสาคัญ และสามารถ
กากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรเล็งเห็นความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในขององค์กร
3. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ และมั่นใจได้ว่า
ความเสี่ยงนั้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลาเสมอ
1.5 ภาพรวมขององค์กร
องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์แ ห่ ง ชาติ (อพวช.) มี ฐ านะเป็ น รั ฐวิ ส าหกิ จ สั ง กั ด การอุ ด มศึก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ดาเนินการส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้
ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน
2) ดาเนินการรวบรวมวัตถุ จาแนกประเภทวัตถุ จัดทาบันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงาน สิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ
3) ด าเนิ น การส่ง เสริม การวิ จัย การให้ บ ริก ารด้า นวิ ช าการ และนิ ท รรศการทางวิ ท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
4) จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
5) เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการ
ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
6) ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7) ดาเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ อพวช. ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนวิสาหกิจ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ (Objective)
“เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานของ อพวช. ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)”
“เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน อพวช.”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนาในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
พันธกิจ (Mission)
“ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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1. พัฒนาและให้บริการนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และช่องทางการ
เรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ
2. ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา
3. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
4. พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ค่านิยมองค์กร (Core Value)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้กาหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐาน
สาหรับพนักงานได้นาไปเป็นหลักการปฏิบัติร่วมกัน 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 สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชนและ
ประชาคมวิทยาศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุสาหกรรมของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่
เป้าประสงค์ที่ 2 บริก ารแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิท ยาศาสตร์ที่ มี คุณภาพ เชื่อถือได้และมี
ม า ต ร ฐ า น ร ะ ดั บ ส า ก ล (High Quality Service in Lifelong Learning in
Science)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์
ความรู้เ ชื่อมโยงกั บ โลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสัง คมให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อรองรับ
ความต้องการของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุสาหกรรมของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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เป้าประสงค์ที่ 3 บริห ารองค์ก รและงบประมาณอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ (Budget Efficiency in
management)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
กลยุ ท ธ์ ที่ 7 ส่ ง เสริ ม ให้ภ าคเอกชนมี บ ทบาทในการพั ฒ นาและสนับ สนุน
นิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร
กลยุ ท ธ์ ที่ 8 จั ด ท าแผนการตลาดและประชาสัม พัน ธ์ เ ชิ ง รุก ควบคู่กั บ การ
ทบทวน อัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 10 ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการกากับทีด่ ี
ภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 11 แสวงหาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จาเป็นจากหน่วยงานภายนอก

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ
อพวช.
คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้อานวยการ อพวช.

รองผู้อานวยการ อพวช.

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองผู้อานวยการ อพวช.

พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ (พวท.)

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา (พธช.)

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (พทส.)

สานักพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด (สธต.)

สานักพัฒนาความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.)

- กองวัสดุอุเทศ
วิทยาศาสตร์
- กองนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์
- กองวิชาการ
วิทยาศาสตร์

- กองวัสดุอุเทศ
ธรรมชาติวิทยา
- กองนิทรรศการ
ธรรมชาติวิทยา
- กองวิชาการ
ธรรมชาติวิทยา

- กองวัสดุอุเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- กองนิทรรศการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- กองวิชาการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- กองการตลาดและ
บริการ
- กองพัฒนาธุรกิจ
และระดมทุน
- กอง
ประชาสัมพันธ์

- กองวัสดุอุเทศ
วิทยาศาสตร์
- กองนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์
- กองวิชาการ
วิทยาศาสตร์

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.

รองผู้อานวยการ อพวช.

สานักบริหาร
(สบร.)
- กองกลาง
- กองการสถานที่
- กองบุคลากร
- กองการเงินและ
บัญชี
- กองการพัสดุ
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

สานักยุทธศาสตร์
และแผน (สยศ.)
- กองแผนงาน
- กองติดตามและ
ประเมินผล

สานักโครงการพิเศษ
(สคพ.)
- กองประสานงาน
โครงการ
- กองพัฒนาและ
ผลิตนิทรรศการ
-โครงการจัตุรัส
วิทยาศาสตร์
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กลุ่มภาระงานหลัก
1) กลุ่มพิพิธภัณฑ์ มีภารกิจในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรูต้ ามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และความหลากหลายทางชีวภาพ ดาเนินการวางแผน การพัฒนา การจัดแสดง การบารุงรักษานิทรรศการ การ
รวบรวม จัดหา เก็บรักษา การจาแนก วัสดุอุเทศ การศึกษาค้นคว้า และการให้บริการข้อมูลทางวิชาการที่เ กี่ยวข้อง
รวมทั้งการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การสร้างความรู้ความเข้าใจ
และการพัฒนาศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ
 การจัดนิทรรศการ ดาเนินการวางแผน ศึกษา การบารุงรักษาและการพัฒนานิทรรศการเพื่อการ
สื่อสารสาระความรู้และความเพลิดเพลิน การจัดทาเอกสารคู่มือ คาแนะนา เอกสารวิชาการ และ
การจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้จากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
 การจัดการวัส ดุอุเทศ ดาเนินการจัดหา รวบรวม จาแนก จัดทาข้อมูล การเก็บรักษา การจัดทา
ประวัติและเป็นวัสดุอ้างอิง ในการสนับสนุนการศึกษา การวิจัยแก่นักวิจัยทั้งภายในและภายนอก
องค์กร การสร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูลวัสดุอุเทศกับพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
 การจัดการและดาเนินการวิจัย ดาเนินการศึกษา การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
และพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรม การพัฒนานิทรรศการ การเพิม่
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการให้บริการข้อมูล ในแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และความหลากหลายทางชีวภาพ
2) กลุ่มกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ มีภารกิจในการบริหารจัดการ การวางแผนการ
พัฒนา การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อการสร้างความเข้าใจและการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพแก่กลุ่มเป้าหมายทัง้ เขตปริมณฑลและในภูมิภาค เช่น การ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ละครวิทยาศาสตร์ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการสือ่ สาร พัฒนา
วิชาชีพ รวมทั้งการวิจัยด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
3) กลุ่ม งานสนับสนุน มี ภารกิ จในการบริหารจัดการเพื่อให้ก ารสนับสนุนการดาเนินการของกลุ่ม
พิพิธภัณฑ์ และกลุ่มกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายที่กาหนด เช่น
การสนับสนุนจัดทาและบริหารงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การอานวยความ
สะดวกด้านสถานที่ พาหนะการขนส่ง การดูแลรักษาความปลอดภัย การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจและการดาเนินการด้านการตลาดให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น
การจัดกลุ่มบุคลากร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกลุ่มบุคลากรรับผิดชอบภาระงานเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้
1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง รับผิดชอบการวางแผน กาหนดแผนวิสาหกิจ เป้าหมาย รวมทั้งการบริหาร
จัดการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกอบด้วย กลุ่ม
บุคคลผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รองผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์ ผู้อานวยการสานัก และหรือ ผู้ที่ดารงตาแหน่งเทียบเท่าที่มีความ
รับผิดชอบการบริหาร
2) กลุ่มวิชาการ รับผิดชอบภารกิจของกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มกิจกรรมสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดการวัสดุอุเทศ การค้นคว้าวิจัย การพัฒนา
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งการฝึกอบรมสัมมนา ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่า
ปริญญาตรีในสาขาหลัก ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต้องการ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม เป็นต้น รวมทั้ ง สาขาอื่นที่ ต้องมี พื้นฐานทางวิท ยาศาสตร์ เช่น การศึก ษา
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
3) กลุ่ ม สนั บ สนุ น รับ ผิดชอบการให้บ ริก าร อานวยความสะดวกในการปฏิบัติง าน การติดต่ อ
ประสานงานโดยรวมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากร ที่มีวุฒิตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพนักงานกิจการ
สัมพันธ์ นิติกรรมสัญญา การสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การพัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานตามโครงสร้าง
1) ผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารกิจกรรม
อพวช. ตามภารกิจเป้าประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการ อพวช. กาหนด ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายมติ
คณะรัฐมนตรีร ะเบียบข้อ บัง คับ คาสั่งที่ คณะกรรมการ อพวช. ก าหนดไว้ เป็นไปตามอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของ ผอพ. ทั้งที่ใช้บังคับอยู่และต่อไปในภายภาคหน้า
2) รองผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คนที่1) มีหน้าที่รับผิดชอบหลักใน
การบริหารควบคุมดูแลงานด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้ ของ อพวช. ทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของขององค์กร ด้วยความถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของ อพวช. กาหนดได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
และรับผิดชอบในการบริหารพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดาเนินการสาเร็จลุล่วง และภาระงานอื่น ๆ
ตามที่ ได้รับ มอบหมาย งานด้านการบริการผู้เข้าชมและงานด้านการตลาดการส่งเสริม ให้มีก ารวิจัย และเก็บ
รวบรวมสถิติผู้เข้าชมลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริม
การตลาดและการจัดหารายได้เข้า อพวช.
3) รองผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คนที่2) มีหน้าที่รับผิดชอบหลักใน
การบริหารพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีการพัฒนาศัก ยภาพที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้สาระทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะกระบวนการในการ
เรียนรู้ และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ดังนั้นภาระหน้าที่หลักในการบริหารจาเป็นต้องมี ก าร
ส่งเสริมและพัฒนาศั กยภาพบุคลากรด้านวิชาการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อในการ
แนะนาผู้เข้าชมให้เกิดความรู้ที่หลากหลาย ด้านชิ้นงานนิทรรศการมีการพัฒนาปรับปรุงชิ้นงานนิทรรศการด้าน
วิชาการให้มีความหลากหลาย และจัดหานิทรรศการใหม่ ๆ มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลา และส่งเสริมการ
คิดประดิษฐ์นิทรรศการใหม่ของนักวิทยาศาสตร์มารวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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4) รองผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คนที่3) มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารงานกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคาราวานวิทยาศาสตร์ และการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายใน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด และในส่วนที่ภาครัฐมีนโยบายที่ต้องการให้ อพวช.
ประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายที่ส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่าง ๆ ให้ อพวช. ไปดาเนินการจัดคาราวาน
วิท ยาศาสตร์ ด้านธุร กิ จ และการตลาด ส่ง เสริม ให้มี ก ารวิเ คราะห์วิจัย และเก็ บ รวบรวมสถิติผู้เ ข้าชมลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมาย และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและการจัดหารายได้
เข้า อพวช.
5) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (ตน.) มีภารกิจรับผิดชอบการกาหนดแผนการตรวจสอบภายใน
ตามความเสี่ยงขององค์ก รและปฏิบัติง านตรวจสอบภายในตามแผน เพื่อสนับ สนุนการบริห ารงานและการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์ก ารพิ พิ ธภัณฑ์ วิท ยาศาสตร์ แห่ง ชาติ รายงานและติดตามผลการตรวจสอบ
เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้ ง ประสานงานกั บหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่นที่
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย
6) สานักบริหาร (สบร.) มีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสาร
บรรณ งานช่วยอานวยการงานเกี่ยวกับกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และการดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
การพัส ดุการบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่ และยานพาหนะ การพัฒ นาและจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการสาธารณูป โภค และระบบรัก ษาความปลอดภัย รวมทั้ ง สนับ สนุน การปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 5 กอง คือ กองกลาง กองการสถานที่ กองการเงิน
และบัญชี กองการพัสดุ และกองบุคลากร
7) สานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.) มีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการพัฒนา
และจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ดาเนินการศึกษา วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ดาเนินการรวบรวมเก็ บ รัก ษาและให้บ ริก ารข้อมู ล ข้อสนเทศทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้บริการจัดกิจกรรมและนิทรรศการสู่กลุ่มเป้าหมายภายนอกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 กอง คือ กองพั ฒนา
กิจกรรม กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และกองคาราวานวิทยาศาสตร์
8) ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด (สธต.) มี ภารกิ จ รับ ผิดชอบการวางแผนและพัฒนาด้าน
การตลาด การพัฒนาธุรกิจ การเผยแผ่ประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรม การให้บริการผู้ใช้บริการ รวมทั้ง การ
สร้างการยอมรับต่อองค์กร ประกอบด้วยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 กอง คือ กองการตลาดและบริการ กอง
ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาธุรกิจและระดมทุน
9) สานักยุทธศาสตร์และแผน (สยศ.) มีภารกิจรับผิดชอบการศึกษาเพื่อกาหนดแผนยุทธศาสตร์
การจัดทาแผนวิสาหกิจ แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจาปี การติดตาม และการประเมินผล การจัดทา
รายงาน รวมทั้ ง การพั ฒ นาประสิท ธิภาพการบริห าร การประสานงานกั บคณะกรรมการองค์ก ารพิพิธภัณฑ์
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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วิท ยาศาสตร์แห่งชาติ และการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแบ่งความรับผิดชอบ
ออกเป็น 2 กอง คือ กองแผนงาน และกองติดตามและประเมินผล
10) สานักโครงการพิเศษ (สคพ.) มีภารกิจรับผิดชอบการประสานงาน ริเริ่มพัฒนาโครงการ และ
ดาเนินงานโครงการตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์หลักขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมทั้งดาเนิน
กิจกรรมอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 กอง คือ กองประสานงานโครงการ กองพัฒนา
และผลิตนิทรรศการ โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์
11) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (พวท.) มี ภารกิ จ รับ ผิดชอบการพัฒ นาและจัดแสดงนิท รรศการ
กิจกรรมและสื่อที่เกี่ยวเนื่องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการจัดหา รวบรวม บารุงรักษาวัสดุตัวอย่าง
และจัดทาทะเบียนวัสดุอุเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งความรับผิดชอบ
ออกเป็น 3 กอง คือ กองนิทรรศการวิทยาศาสตร์ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ และกองวัสดุอุ เทศวิทยาศาสตร์
12) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (พธช.) มีภารกิจรับผิดชอบการพัฒนาและการจัดแสดงนิทรรศการ
กิจกรรมและสื่อที่เกี่ยวเนื่องด้านธรรมชาติ ดาเนินการจัดหา รวบรวม สงวนรักษา จาแนก และจัดทาทะเบียนวัสดุ
อุเ ทศด้านธรรมชาติวิท ยา รวมทั้ ง ศึก ษา ค้นคว้า วิจัยด้านความหลากหลายทางชี วภาพและสนับ สนุ น การ
ปฏิบัติง านของหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่ง ความรับผิดชอบออกเป็น 3 กอง คือ กอง
นิทรรศการธรรมชาติ กองวิชาการธรรมชาติวิทยา และกองวัสดุอุเทศธรรมชาติวิทยา
13) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (พทส.) มี ภ ารกิ จ รับ ผิด ชอบการพั ฒ นาและจัด แสดง
นิทรรศการกิจกรรมและสื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดาเนินการเก็บรวบรวม
สงวนรักษา จาแนกและจัดทาทะเบียนวัสดุอุเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้ง ศึกษา ค้นคว้า
วิจัยข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมายแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 กอง คือ กองนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและกองวัสดุอุเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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บทที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะกรรมการ อพวช.
คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

คณะทำงานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้อำนวยการ อพวช.

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร อพวช.
พิพิธภัณฑ์/สำนัก

รูปภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
2.2 กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กฎบั ต รคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี ่ ย งและควบคุ ม ภายใน (Risk Management & Internal
Control: RM & IC) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดให้มีกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี ่ ย งและควบคุ ม ภายใน (Risk Management & Internal Control: RM & IC) องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีวัตถุประสงค์ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
1) เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานได้ทราบถึงเหตุผลการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน องค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิ ดชอบ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นมั่นคงบนพื้นฐานของ
ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย
2) เพื ่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง าน และดำเนิ น กิ จ การของ อพวช. ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3) เพื่อกำกับ ดูแล กระบวนการบริห ารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ช่ว ยสร้างความมั่นใจให้แก่
คณะกรรมการ อพวช. ในการดูแลระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับที่ อพวช . ยอมรับได้
พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการ อพวช. ทราบอย่างต่อเนื่อง

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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2.3 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เพื่อให้การบริหารจัดการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เ กิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และมติคณะกรรมการองค์การพิพิธ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะกรรมการองค์ ก าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
ข้อ 1 ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการองค์การพิพิธ ภัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ 3 กำหนดให้ ม ี ก ารดำเนิ น งานบริ ห ารความเสี ่ ย งและควบคุ ม ภายในขององค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดังนี้
(1) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต้องกำหนดกรอบและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับสากลและระดับประเทศด้านการบริหารจัดการความ
เสี่ย ง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
วัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามดูแล เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) รวมถึงการมองเห็น
โอกาสและสามารถบริหารความเสี่ยงที่เป็นโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งนี้ นโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะต้องมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานขององค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
(2) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยถือเป็นหน้าที่ของทุก
หน่วยงานและบุคลากรทุกคนในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหารจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ย อมรับ ได้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์ก ารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
(Business Objective) ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ต่อการปฏิบัติภารกิจของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(3) ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุว ัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Strategy & Objective
Setting)ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะต้องได้รับการจัดการให้ทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้
3.1 ต้องมีการระบุความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ ตอบสนองต่อความเสี่ยง การ
ประเมินระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ การ
ทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation
Map และการจั ด ทำ Portfolio View of Risk และการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี ่ ย งองค์กร
(Performance) อย่างครอบคลุมและทันเวลา
3.2 ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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3.3 ต้องมีผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ที่ชัดเจนและมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่คณะกรรมการและผู้บริหารยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและผลลัพธ์
(Cost Benefit) ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย
3.4 ต้องมีสารสนเทศ การสื่อสาร การติดตามและรายงานผล (Information, Communication,
Monitoring & Reporting) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง และครอบคลุมทั้งแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
และกิจ กรรมการควบคุม (Existing Control) ระดับความรุนแรงก่อนและหลังการบริห าร วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและมีกิจกรรมการควบคุมได้อย่างเหมาะสม
และทันเวลา รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบเตือน ภัย
ล่วงหน้า (Early Warning System: EWS)
(4) ทุกหน่วยงาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความ
เสี่ย งและควบคุมภายในตามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกำหนด รวมถึงการรายงานผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนการทบทวนปรับปรุงประสิทธิ ผลของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Review & Revision)
2.4 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ตามมติคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2563 คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดังนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ค)
ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
องค์กร จึงมุ่งมั่นให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เป็นไปตามหลัก
สากล โดยกำหนดกรอบการบริห ารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์ กรให้
ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้
เป็นไปตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานที่ดี สามารถขับเคลื่อนภารกิจ และโครงการสำคัญขององค์กร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมในทุ กกิจกรรมอย่างเพียงพอ เช่น การกำกับ
ดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร
(Strategy & Objective Setting) การกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน (Performance) การทบทวนและ
การปรั บ ปรุ ง ประเด็ น ความเสี ่ ย ง (Review & Revision) และสารสนเทศ การสื ่ อ สาร และการรายงาน
(Information, Communication & Reporting) ให้เหมาะสมกับการดำเนินการตามภารกิจขององค์กร
3. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการใช้ในการสนับสนุน เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมิน พร้อมติดตามความ
เสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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2.5 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้ว ยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริห ารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561 และหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หลักเกณฑ์ประเมินด้าน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมี
การบริห ารความเสี่ย งที่ด ี ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบ ัติ ที ่ดี ข อง COSO 2017 เป็นกลไกในการผลั กดั น ให้
รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Enhancement)
ให้กับองค์กรได้ โดยการกำหนดระดับที่สะท้อนพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงของรั ฐวิสาหกิจตั้งแต่การ
กำกับและสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง การกำหนดนโยบาย/กลยุทธ์ขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงการกำหนด
วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์องค์กรที่ชัดเจน กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบตั้งแต่การระบุ
ความเสี่ยง การกำหนดความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยงในแต่ละประเภท จนถึงระดับที่มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการ
บริหารจัดการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่รัฐวิสาหกิจได้
2.5.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
(รายละเอียดตามภาคผนวก ง) โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้
ข้อ 4 กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้
กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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2.5.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ป ฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ (รายละเอียดตามภาคผนวก จ) โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติว ินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้กำหนด
หลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลัง
ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้
ข้อ 4 กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้
กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป
2.5.3 หลักเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563
(รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ)
 วัตถุประสงค์การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1) เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นต้น
2) นโยบายสำคัญไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ซึ่งการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นกลไกหนึ่งที่จะสร้างการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
 เกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประยุกต์มาจากเกณฑ์ของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) โดยพัฒนามาจาก
1) COSO 2013- internal Control
2) COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance
3) การประยุกต์เกณฑ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO31000 version 2018
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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รูปภาพที่ 2.2 กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รูปภาพที่ 2.3 หลักเกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ตารางที่ 2.1 หลักเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
หัวข้อ
1. ธรรมาภิบาล
และวัฒนธรรมองค์กร
(Governance and
Culture)

น้ำหนัก
(ร้อยละ)
15

2. การกำหนด
ยุทธศาสตร์
และวัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategy &
Objectives Setting)

15

3. กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
(Performance)

35

4. การทบทวนการ
บริหารความเสี่ยง
(Review & Revision)

15

5. ข้อมูลสารสนเทศการ
สื่อสาร และการรายงาน
ผล (Information
Communication &
Reporting)

20

รวม

100

ประเด็นย่อย
1.1 บทบาทคณะกรรมการในการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน (Exercises Board Risk Oversight and the development and performance of Internal
control) (น้ำหนักร้อยละ 4%)
1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ (Establishes Operating structures) (น้ำหนักร้อยละ 3%)
1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Defines Desired Culture)
(น้ำหนักร้อยละ 4%)
1.4 ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร (Demonstrates Commitment to Core Values) (น้ำหนักร้อยละ
2%)
1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร (Attracts, Develops, and Retains Capable
Individuals) (น้ำหนักร้อยละ 2%)
2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context) (น้ำหนักร้อยละ 0%)
2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Defines Risk Appetite) (น้ำหนักร้อยละ 5%)
2.3 การประเมินทางเลือกและกำหนดยุทธศาสตร์ (Evaluates Alternative Strategies) (น้ำหนักร้อยละ
0%)
- ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
หัวข้อย่อย -การกำหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
2.4 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร (Formulates Business
Objectives) (น้ำหนักร้อยละ 10%)
- ในส่วนการกำหนด Business Objectives ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
หัวข้อย่อย - การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
3.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identifies Risk) (น้ำหนักร้อยละ 5%)
3.2 การกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ตอบสนาองต่อความเสีย่ งองค์กร (Selects and Develops Control
Activities) (น้ำหนักร้อยละ 5%)
3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) (น้ำหนักร้อยละ 5%)
3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks) (น้ำหนักร้อยละ 3%)
3.5 การกำหนด/คัดเลือกวิธกี ารจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (Implement Risk Responses) (น้ำหนัก
ร้อยละ 5%)
3.6 การบริหารความเสีย่ งแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทำ Portfolio View of Risk
(Develops Portfolio View) (น้ำหนักร้อยละ 12%)
4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง (Reviews Risk and Performance) (น้ำหนักร้อย
ละ 10%)
4.2 การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Pursues Improvement in
Enterprise risk Management) (น้ำหนักร้อยละ 5)
4.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Assesses Substantial Change) (น้ำหนักร้อยละ 0%)
ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย - กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ และ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring and Review)
5.1 ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting)
(น้ำหนักร้อยละ 5%)
5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน วัฒนธรรมและผลการ
ดำเนินงาน (Reports on Risk, Internal Control, Culture, and Performance) (น้ำหนักร้อยละ 5%)
5.3 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Leverages Information and
Technology) (น้ำหนักร้อยละ 10%)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) (น้ำหนักร้อยละ 15)
1.1 บทบาทคณะกรรมการในการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน (Exercises Board Risk Oversight and the development and performance of Internal
control) (น้ำหนักร้อยละ 4%)
ระดับ 1 การกำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน (GRC: Governance Risk and Compliance) รวมทั้งการกำหนดหลักการในการ
กำหนด Risk Appetite (RA) ระดับองค์กร โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 การเผยแพร่นโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน (GRC) แก่พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกอย่างทั่วถึง
ระดับ 3 นำนโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน (GRC) ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับ 4 การทบทวนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(GRC) เพื่อให้เหมาะสมกับ นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กร
ระดับ 5 การปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน (GRC) ให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป
หมายเหตุ :
• การกำหนดนโยบาย GRC ต้องสามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องในนโยบายเดียวกันที่มุ่งเน้น
การบูรณาการ ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ Governance Risk และ Compliance
• หลักการและแนวคิด: GRC Open Compliance and Ethics Group (OCEG) ได้ระบุความหมายของ
GRC ว่าเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับคน (people) กระบวนการ (processes) และเทคโนโลยี (technology)
ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)
• กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
• บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังความเสี่ยง
(Risk Profile) และปกป้องคุณค่าขององค์กร (Value)
• ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญาระบบภายใน สังคม และจริยธรรม
• ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• ส่งเสริมการวัดผลของระบบการดำเนินงานและการมีประสิทธิผล
1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ (Establishes Operating structures) (น้ำหนักร้อยละ 3)
ระดับ 1 การมีหน่ว ยงานเพื่อจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชัดเจน โดยกำหนด
โครงสร้างบทบาทหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ชัดเจน
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ระดับ 2 การกำหนดและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในและมีการทำงานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง รวมทั้งกำหนดบทบาท
อำนาจหน้าที่ และกระบวนการในการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (มีการกำหนดหน้าที่งาน (Job
Description: JD มีโ ครงสร้างความรับผิดชอบมีแผนงานรองรับ) และการกำหนดแผนงานของการ
ดำเนินงานตามโครงสร้างผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน
และกระบวนการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างชัดเจน
ระดับ 3 โครงสร้างหน่วยงาน/คณะทำงานฯ มีการทำงานมีการทำงานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง
ระดั บ 4 โครงสร้างและบทบาทหน้า ที ่ด ้า นการบริ ห ารความเสี่ย งและการควบคุ มภายใน
สอดคล้องกับการกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกระบวนการทำงานอื่นรวมทั้งมีการสื่อสาร
ผู้บริหารมีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน/คณะทำงานที่รับผิดชอบฯ โดยสามารถดำเนินงาน
ตามแผนงานของหน่วยงาน และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานนั้นได้ครบถ้วน และมี
กระบวนการในการตรวจสอบถึงความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานในคู่มือดังกล่าว
ระดับ 5 การประเมินประสิทธิผลของการกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ โดยมีการติดตาม
ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน/คณะทำงนที่รับผิดชอบ และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
กำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ รวมทั้งทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการของปีต่อไป เพื่อให้เกิด
กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่บูรณาการจากทุกหน่วยงานและการทบทวน /ปรับปรุง คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง
หมายเหตุ :
• โครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขึ้นกับการพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ไม่
จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานในระดับฝ่าย กอง หรือแผนก แต่ต้องสามารถแสดงบทบาท อำนาจหน้าที่ และ
กระบวนการในการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (มีการกำหนดหน้าที่งาน (Job Description: JD) มี
โครงสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบ มี แ ผนงานรองรั บ ) และแสดงผ่ า นแผนผั ง องค์ ก ร ได้ อ ย่ า งชั ด เจน
(Organization Chart)
• คู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ดี ควรประกอบไปด้วย
1) โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารความ
เสี่ยง /ระบบการติดตามงาน/การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง)
2) นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดำเนินงานระยะเวลา และกิจกรรมในการดำเนินการ
รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
3) การระบุปัจจัยเสี่ยงเป็นวิธีการ/กระบวนการในการพิจารณาว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินกิจการขององค์กร เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน อาจประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ เป็นต้น

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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4) วิธีการ/กระบวนการในการพิจารณาระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่
ละประเภท (ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการ
จัดลำดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
5) การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 2) โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ ที่ได้ในแต่ละทางเลือกและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ของปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร
6) วิธีการ/กระบวนการในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลของการ
บริหารความเสี่ยงและการทบทวนผลการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ คู่มือควรสอดคล้องตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจที่ได้มีการ
กำหนดกรอบ/แนวทางในการดำเนินงาน
1.3 บรรยากาศและวั ฒ นธรรมสนั บ สนุ น การบริ ห ารความเสี ่ ย ง (Defines Desired Culture)
(น้ำหนักร้อยละ 4)
ระดับ 1 จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Culture)
ระดับ 2 การกำหนดกระบวนการ/ดำเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญหรือ
ความรู้ความเข้าใจของการบริห ารความเสี ่ยงในองค์ กร ครอบคุล มทั้งคณะกรรมการ รัฐ วิส าหกิจ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงาน
ระดับ 3 การฝึกอบรม/ชี้แจง/ทำความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีการให้
ความรู้กับผู้บริหาร (3 อันดับแรก) และพนักงานที่เกี่ยวข้อง (Risk Owner) และประเมินความรู้ความ
เข้าใจ
ระดับ 4 กระบวนการ/ดำเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญ/ความรู้ความเข้าใจ
ของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรมีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และหัวข้ออื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่นแผนยุทธศาสตร์ด้าน HR แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
ระดับ 5 การสำรวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและสามารถ
สรุปผลการสำรวจเสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้
จากการสำรวจรวมถึงผลการสำรวจต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือจากผลการสำรวจครั้งก่อน แล้วแต่ว่าครั้ง
ใดเป็นครั้งล่าสุด
หมายเหตุ :
• การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง เป็นการปลูกฝังความโปร่งใสและการรับรู้ถึงความเสี่ยงให้เข้า กับ
วัฒนธรรมขององค์กรต้องมีการดำเนินการ เช่น การหารือร่วมกัน หรือกลไกอื่น ๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลการ
ตัดสินใจและการระบุโอกาสการสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อความสำเร็จของกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจรวมถึงความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงการจัดแนวค่านิยมหลักพฤติกรรม
และการตัดสินใจด้วยรูปแบบของแรงจูงใจและค่าตอบแทนการพัฒนาและการแบ่งปันความเข้าใจที่
แข็งแกร่งของบริบททางธุรกิจและไดรเวอร์ของการสร้างมูลค่า (ที่มา: COSO 2017: Enterprise Risk
Management Integrated Framework, June 2017 value 1)
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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• บรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Culture) ต้องระบุได้ว่าอะไรคือวัฒนธรรม
ความเสี่ยงที่ต้องการ ซึ่งขึ้นกับ Model ที่รัฐวิสาหกิจเลือกใช้โดยมักครอบคลุม ทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ความรู้ ทักษะ ความสามารถเรื่องการบริหารความเสี่ยงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
• การสร้างวัฒนธรรมต้องมีการประเมิน/สำรวจทัศนคติ/พฤติกรรมของพนักงานในเรื่องการส่งเสริม
พฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1.4 ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร (Demonstrates Commitment to Core Values) (น้ำหนักร้อยละ
2)
ระดับ 1 การกำหนดกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนอง
และส่งเสริมค่านิยมองค์กร
ระดับ 2 การทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะช่ว ยให้ทุกคนเข้าใจถึงความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของความเสี่ยงก่อนตัดสินใจของคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และ
พนักงาน และกระบวนการในการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงความเสี่ยงในองค์กรและการสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
ระดับ 3 การพัฒ นาและสร้างพฤติกรรมในการสร้างวัฒ นธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่ง
ตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กรครอบคลุมทั้งคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงาน
ระดับ 4 กระบวนการ/ดำเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญ/ความรู้ความเข้าใจ
ของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรมีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และหัวข้ออื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผนยุทธศาสตร์ด้าน HR แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
ระดับ 5 การสำรวจทัศนคติ/พฤติกรรมของพนักงานในเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กรและสามารถสรุปผลการสำรวจเสนอ
ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการสำรวจ รวมถึงผล
การสำรวจต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือจากผลการสำรวจครั้งก่อน แล้วแต่ว่าครั้งใดเป็นครั้งล่าสุด
หมายเหตุ :
กระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยม
องค์กรสามารถแสดงความเชื่อมโยงและการตอบสนองผ่านการกำหนดพฤติกรรมความเสี่ยงที่พึงประสงค์
กับพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร (Core Value)

1.5 แรงจู ง ใจ การพั ฒ นาและการรั ก ษาบุ ค ลากร (Attracts, Develops, and Retains Capable
Individuals) (น้ำหนักร้อยละ 2)
ระดับ 1 การกำหนดแผนงานในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับ
ผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน (Incentive)
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ระดับ 2 ดำเนินการได้จ ริงในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริห ารความเสี่ย งกับ
ผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน
ระดับ 3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับสายงานโดยเฉพาะตัวชี้วัดการบริหารความ
เสี่ยงทั้งในลักษณะของปัจจัยเสี่ยงของสายงานและกิจกรรมที่สายงานต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
โดยทุกฝ่ายงาน/สายงานที่องค์กร ต้องมีการจัดทำ Risk Profile ของแต่ละสายงานและสามารถผู ก
แรงจูงใจในแต่ละขั้นกับ Risk Profile ของฝ่ายงานในแต่ละระดับที่สามารถลดระดับความรุนแรงลงได้
ครบถ้วน
ระดับ 4 กระบวนการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับ
กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ในการประเมินผลการดำเนินงาน และการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับสาย
งานสอดคล้องกับการวิเคราะห์แผนงานโครงการและการประเมินความเสี่ยงแผนงานของแต่ละสายงาน
ระดับ 5 การทบทวนแนวทางการกำหนดการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความ
เสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมิน
หมายเหตุ :
แรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยง อาจอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงินได้ขึ้นอยู่กับ
การกำหนดของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการแสดงความเชื่อมโยงต้องสามารถเชื่อมกับกระบวนการและผลการ
บริหารความเสี่ยงหรืออาจรวมทั้งความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความตระหนักของบุคลากร
2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy & Objectives Setting)
(น้ำหนักร้อยละ 15)
2.1 การวิเ คราะห์ธ ุรกิจ (Analyzes Business Context) (น้ำหนักร้อยละ 0) ประเมินในหัวข้อการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ - การวิเ คราะห์ธ ุร กิจ การวางแผนเชิง กลยุทธ์ หัว ข้อย่อย-การวิ เคราะห์ส ภาพแวดล้ อ ม
(Environmental Scanning)
2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Defines Risk Appetite) (น้ำหนักร้อยละ 5)
ระดับ 1 กระบวนการในการกำหนดความเสี่ยงที่ องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) ใน
ลักษณะของระดับที่เป็นเป้าหมาย (ค่าเดียว) หรือช่วงและการกำหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้นั้น (Risk Tolerance: RT)
ระดับ 2 การระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (Business Objective)
และคำนึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ต้ อ งมี ก ารถ่ า ยทอด Risk Appetite/Risk
Tolerance ที่ถ่ายทอดจากวัตถุป ระสงค์เชิงธุรกิจ Business Objective โดยสามารถระบุได้ว ่าเป็น
Strategic Risk/Operational Risk/Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C) หรื อ ประเภท
ความเสี่ยงตามที่กำหนด
ระดับ 3 รวมทั้งมีกระบวนการในการสื่อสารและถ่ายทอด RA RT ต่อผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ยที่
เกี่ยวข้องที่สอดคล้องตามสาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่กำหนด
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ระดับ 4 การดำเนินการกำหนด Risk Appetite ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรประจำปี
บัญชี (Business Objective) ที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ (แผนระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจำปีและ
มีการกำหนด Risk Tolerance โดยมีความสอดคล้องกับระดับขององค์กรที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการประจำปี หรือเป็นค่าที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ระดับ 5 มีการประเมินประสิทธิผลของการกำหนดค่า RA RT ที่สอดคล้องกับเป้าหมาองค์กร
(Business Objective) ที ่ ม ี ก ารเปลี่ ยนแปลงระหว่ างปีไ ด้ท ั นกาล และนำข้ อ มู ล ไปใช้เ พื่ อ ปรับปรุง
กระบวนการ
หมายเหตุ :
• การกำหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ในลักษณะของระดับที่เป็นเป้าหมาย (ค่าเดียว) และการ
กำหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้นั้น (Risk Tolerance) โดยการระบุ Risk
Appetite และ Risk Tolerance ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับเป้า หมาย/
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (Business Objective)และคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสี ย ทุ ก กลุ ่ ม ทั ้ ง นี ้ Risk Appetite ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายขององค์ ก รประจำปี บ ั ญ ชี ท ี ่ ร ะบุ ใ น
แผนปฏิบัติการประจำปี หรือ ค่า “ระดับ 3” ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน แล้วแต่ค่า
ใดสูงกว่า Risk Tolerance ต้องสอดคล้องกับระดับขององค์กรที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ที่ระบุในแผนปฏิบตั ิ
การประจำปี หากไม่มีระบุต้องเป็นค่า Risk Tolerance ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการรส. หรือ
ผลต่างของค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 3” ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน แล้วแต่ค่าใดต่ำกว่า
• การระบุ เ ป้ า หมายการบริ ห ารความเสี ่ ย งทั ้ ง ในส่ ว นของการกำหนด Risk Appetite และ Risk
Tolerance ในระดับองค์กรเป็นการกำหนดเพื่อให้เกิดการสื่อสารและให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้อ้างอิง
ร่วมกัน
• ในกรณีที่องค์กร มีเป้าหมายในระยะยาวให้ใช้ การพิจารณาผ่านเป้าหมายที่คาดหวังเป็นเป้าหมายแผน
ระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่องค์กรยอมรับได้เป็นเป้าหมายหลักสำหรับการบริหารประจำปีนั้น ๆ
• แต่ในกรณีที่ เป็นเป้าหมายประจำปีองค์กรสามารถยึดเป้าหมายที่องค์กรยอมรับได้เป็นเป้าหมายหลัก
สำหรับการบริหารประจำปีนั้น ๆ จะไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายที่คาดหวังซ้ำซ้อน
2.3 การประเมิน ทางเลือกและกำหนดยุทธศาสตร์ (Evaluates Alternative Strategies) (น้ำหนัก
ร้อยละ 0) ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic
Formulation)
2.4 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้า งมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (Formulates
Business Objectives) (น้ำหนักร้อยละ 10) ในส่วนการกำหนด Business Objectives ประเมินในหัวข้อการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
ระดับ 1 การทำ Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ในการนำมาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ได้
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ระดั บ 2 มี ก ระบวนการในการทำ Value Creation และ Value Enhancement เพื ่ อ ให้
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุ ทธศาสตร์ ในการนำมาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ โดยทำ
การระบุเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสของธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการระบุโ อกาส (Opportunity) ใน
SWOT ขององค์กร และได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าว และนำมาเข้ากระบวนการ
บริหารความเสี่ยง จนสามารถทำให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลดลง ด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจอีกครั้ง หลักจากที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว รวมถึง
เสนอคณะกรรมการ รส. เพื่ออนุมัติ
ระดั บ 3 มี ก ระบวนการในการทำ Value Creation และ Value Enhancement เพื ่ อ ให้
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ในการนำมาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ ตามค่า
เกณฑ์วัดระดับ 2 และได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ครบถ้วน ระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงที่ส่งผลในการสร้างความมั่นใจถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ตามเป้าหมายที่
กำหนด
ระดับ 4 กระบวนการ/ดำเนินการการทำ Value Creation และ Value Enhancement มี
ความสอดคล้องกับ กระบวนการกำหนดตำแหน่งเชิงยุ ทธศาสตร์ว ัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ แ ผน
ยุทธศาสตร์องค์กรรวมถึงแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงาน KM เป็นต้น
ระดับ 5 มีการประเมินประสิทธิผลของการทำ Value Creation และ Value Enhancement
เพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ในการนำมาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรที่
สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายองค์ ก ร (Business Objective) รวมทั ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีได้ทันกาลและนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
หมายเหตุ :
• Enterprise risk management is defined here as: The culture, capabilities, and practices,
integrated with strategy-setting and performance, that organizations rely on to manage
risk in creating, preserving, and realizing value. (ท ี ่ ม า : COSO 2 0 1 7: Enterprise Risk
Management Integrated Framework, June 2017 value 1)
• การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูล ค่าฯ (Value Enhancement) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ /
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ทั้งการแสวงหารายได้การวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย
และเป้าหมายทางการเงิน โดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการเติบโตทางการเงิน (Growth, Return) หรือ
การควบคุม/บริหารต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์และบริห ารความเสี่ยงหรือ
การที่รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์/บริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ไม่ใช่การเงิน เช่น การบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ/ความพึงพอใจ หรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด เป็นต้น
รวมถึงการที่องค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อ เป็นพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์
มูลค่าขององค์กร (Value Creation) โดยต้องจัดทำ Value Driver เพื่อแสดงถึงการที่องค์กรจะมุ่งสู่การ
บรรลุเป้าหมายที่มิใช่ทางการเงินได้ และทำการระบุปัจจัยเสี่ยงรวมถึงบริหารความเสี่ยงตาม Value
Driver ที่กำหนด
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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• การบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร (Value
Creation) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงของการสูญเสีย “โอกาสของธุรกิจ” การที่องค์กรสามารถพลิก
ผันเหตุการณ์/วิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยที่ “โอกาส
ของธุรกิจ”อาจพิจารณาจากการวิเคราะห์ “SWOT” ขององค์กร ซึ่งรัฐวิสาหกิจได้มีการระบุเหตุการณ์ที่
เป็นโอกาสของธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการระบุ Opportunity ใน SWOT ขององค์กรและได้มีการ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าว และนำมาเข้ากระบวนการบริหารความเสี่ยง จนสามารถ
ทำให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลดลง โดยระดับความรุนแรงสะท้อนถึงการที่ระดับความ
รุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่เป็นโอกาสลดลงด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจอีก
ครั้งหลังจากที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว รวมถึงเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมัติ
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) (น้ำหนักร้อยละ 35)
3.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identifies Risk) (น้ำหนักร้อยละ 5)
ระดับ 1 การระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Factors) ที่สอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงที่
องค์กรกำหนด โดยต้องพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการขององค์กร โดย
ต้องมีการพิจ ารณาที่มาของการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุม ทั้งจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สำคัญขององค์กร จุดอ่อนความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร (Inherent Risk) เพื่อกำหนด Risk Universe
ระดับ 2 กำหนดประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมรวมทั้งการพิจารณาถึงระดับ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยมีความ
เชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีขององค์กรและสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่
เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจนมีการประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอน
ได้ป ระสิทธิผ ลตามที่กำหนดมีการสื่อสารปัจจัยเสี่ยงที่มีการระบุต่อผู้รับผิดชอบ ( Risk Owner) ที่
เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 กระบวนการในการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กรให้กับสายงานที่รับผิด ชอบ และมี
การระบุความเสี่ยงในระดับสายงาน ที่รองรับความเสี่ยงองค์กรและยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานของ
สายงาน นอกจากนี้ กรณีที่ รัฐวิสาหกิจ มีบริษัทลูกต้องมีการกำหนดความเสี่ยงองค์กรที่ครอบคลุม
ระดับ 4 การดำเนินการระบุความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับกระบวนการและกิจ กรรมควบคุม
ภายในกระบวนการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน รวมทั้งการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีของ
องค์กรและสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้
ชัดเจน
ระดับ 5 มีการประเมินประสิทธิผลของการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และนำข้อมูลไปใช้เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการฯ

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.

2 - 15

หมายเหตุ :
• ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่หากเกิดขึ้นแล้ว จะกระทบต่อเป้าหมายของ
รัฐวิสาหกิจ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต้องมีการพิจารณาที่มาของการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุม ทั้ง
จากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สำคัญของ
องค์กร จุดอ่อน โอกาส (ตามที่ระบุใน SWOT) ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส ่วนได้ส่ว นเสี ย
ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร (Inherent Risk) เพื่อกำหนด Risk Universe โดยต้องสามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด ในการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน และระบุที่มาของการวิเคราะห์ปัจ จัยเสี่ยง
ได้อย่างชัดเจน
• ประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวทางในการ
พิจารณาที่ชัดเจนในการประเมินว่าความเพียงพอของการควบคุมภายในในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ทำการ
วิเคราะห์นั้นเพียงพอหรือไม่ โดยต้องไม่ใช่การใช้วิจารณญาณเพียงอย่างเดี ยวในการประเมินประสิทธิผล
ของความเพี ย งพอของการควบคุ ม เช่ น ขั ้ น ตอนการปฏิ บ ั ต ิ ง าน/แผนการดำเนิ น งานที ่ ช ั ด เจน
ความสามารถในการดำเนินงานตามขั้นตอน/แผนการดำเนินงานที่กำหนด หรือการติดตามผลการ
ดำเนินงาน เป็นต้น
ตัวอย่างเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
1. Documentation reviews
2. Information-gathering techniques • Brainstorming
• Delphi technique
• Interviewing
• Root cause Analysis
3. Checklists
4. Assumptions analysis
5. Diagramming techniques • Cause-and-effect diagrams
• Influence diagrams
• System or process flow charts
6. Strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis
7. Expert judgment
3.2 การกำหนดกิ จ กรรมการควบคุ ม (Selects and Develops Control Activities) (น้ ำ หนั ก
ร้อยละ 5)
ระดับ 1 การกำหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมของ
องค์กร
ระดับ 2 มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประกอบการ
ระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงานได้ครบถ้วนทุกสายงาน
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ระดับ 3 ทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับ
สายงานได้ครบถ้วนทุกสายงาน การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอนและทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผล
ตามที่กำหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)
ระดับ 4 กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดมีการบูรณาการกับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนากิจกรรมการควบคุมและกิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับ
แผนงาน/แผนปฏิบัติติการประจำปีที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 5 มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปี เพื่ อให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนงานจัดการความเสี่ยง ที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) (น้ำหนักร้อยละ 5)
ระดับ 1 การกำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงทั้งในเชิงโอกาส และผลกระทบแยกราย
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับ 2 การกำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงโดยการใช้ฐานข้อมูลในอดีตหรือการ
คาดการณ์ในอนาคต เพื่อประกอบกับการกำหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้การ
กำหนดระดับความรุนแรง (โอกาสและผลกระทบ) ต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับ ความเสี่ยงที่องค์กร
สามารถรับได้ (Risk Boundary) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและกำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่
คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยงได้อย่างชัดเจนการดำเนินการประเมินระดับความรุนแรงรายปัจจัยเสี่ยงได้
ครบถ้วนตามกระบวนการที่กำหนด
ระดับ 3 มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner) ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 4 การกำหนดระดับความรุนแรงมีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลองค์กรในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการกำหนดเกณฑ์วัดระดับความรุนแรง เพื่อ
กำหนดเป็นฐานข้อมูล
ระดับ 5 การรายงานผลระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาสเทียบกับเป้าหมายที่
คาดหวังพร้อมวิเคราะห์ ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุถึงเป้าหมายและมีการประเมิน
ประสิทธิผลของการกำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง ทั้งในเชิงโอกาสและผลกระทบและนำ
ข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
หมายเหตุ :
• การประเมินระดับความรุนแรงผ่านโอกาส เป็นการพิจารณาโอกาสที่จะทำให้ปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุตาม
ข้อ 3.1 เกิดขึ้นทั้งในมุมมอง ความถี่ หรือ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานหรือมุมมองอื่น ๆ ที่เป็น
เหตุการณ์ที่ทำให้ปัจจัยเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในลักษณะของ Leading Indicators
• การประเมินระดับความรุนแรงผ่านผลกระทบ เป็นการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับรัฐวิสาหกิจ
เมื่อปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุตามข้อ 3.1 เกิดขึ้น ทั้งในมุมมอง จำนวนเงิน ระยะเวลาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือ
เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจกำหนด ซึ่งจะเป็น
โอกาสในลักษณะของ Lagging Indicators
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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• จำนวนของระดับความรุนแรงขึ้นกับรัฐวิสาหกิจเป็นผู้กำหนด ซึ่งบางรัฐวิสาหกิจอาจกำหนดเป็น 4
ระดับ หรือ 5 ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดและต้องมีการระบุที่ชัดเจนในคู่มือการบริห ารความเสี่ยง
ของรัฐวิสาหกิจ
3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks) (น้ำหนักร้อยละ 3)
ระดับ 1 การกำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) การ
กำหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ำ) และการจัดลำดับความเสี่ยง ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และการ
จัดทำแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)
ระดับ 2 การดำเนิน การตามขั้นตอนที่ส ำคัญครบถ้วน และทุกขั้นตอนสามารถเป็นไปตาม
กระบวนการที่กำหนด
ระดับ 3 การแสดงผลการจัดลำดับความเสี่ยง และรายงานผลรายไตรมาส
ระดั บ 4 การบู ร ณาการกำหนดขอบเขตระดั บ ความเสี ่ ย งที ่ อ งค์ ก รสามารถรั บได้ (Risk
Boundary) การกำหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ำ) กับเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ระดับ 5 การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด
(ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต,ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ) การประเมินประสิทธิผลของการ
กำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) และการจัดลำดับความเสี่ยง
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงและการจัดทำแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุง
กระบวนการฯ
หมายเหตุ :
• แผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) เป็นการแสดงแผนภาพของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร หรือระดับสาย
งานที่ได้มีการวิเคราะห์ และประเมินระดับความรุนแรงผ่า นแผนภาพที่แสดงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่
องค์กรสามารถรับได้และสะท้อนการจัดลำดับความเสี่ยง
• ความสอดคล้องของขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) การกำหนด
ระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ำ) กับเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์ก ร และค่า
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3.5 การกำหนด/คัด เลือกวิธ ีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ร ะบุไ ว้ (Implements Risk Responses)
(น้ำหนักร้อยละ 5)
ระดับ 1 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่ระบุไว้
ระดับ 2 พิจารณาถึงวิธีการ/แผนงานจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ หรือลดโอกาสที่จะเกิด
รวมทั้งกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ในการ
จัดการความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก ในทุกความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ที่ผ่านการจัดลำดับ
ความเสี่ยงในการกำหนดเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรและสรุปเป็นแผนงานจัดการความเสี่ยงในแต่ละ
ความเสี่ยงระดับองค์กร
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ระดับ 3 การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมการควบคุม (ประสิทธิผลการ
ควบคุมภายใน) ร่วมกับการพิจารณาเพื่อกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ในการคัดเลือกวิธีการ
จัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน
ระดับ 4 การบูรณาการ การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) กับการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Risk Correlation Map) และกระบวนการอื่น เช่น การกำหนด
กิจกรรมการควบคุมแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการออกแบบระบบงาน (Work System)
และกระบวนการ (Work Process) ในการดำเนินงานขององค์กร เป็นต้น
ระดับ 5 มีการประเมิน ประสิทธิผ ลของการกำหนด/คัดเลือกวิธ ีการจัดการต่อความเสี่ย ง
(Mitigation) และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
หมายเหตุ :
• แผนบริหารความเสี่ยงที่ดีควรมีการระบุให้ครบถ้วนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการวิเคราะห์/ระบุ
สาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยง พิจารณาสาเหตุหลัก/สาเหตุรองและมาตรการในการจัดการมีความเพียงพอ
วิเคราะห์ระดับผลกระทบของแต่ละสาเหตุ เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของแต่ละสาเหตุ และการ
จัดทำแผนภาพ Risk Correlation Map โดยในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ต้องพิจารณาควบคู่กับ มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) ประกอบด้วย
• การประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ต้องมีการวิเคราะห์เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ เลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation Plan) ในแต่ละทางเลือกทั้งนี้ ทางเลือกที่จะ
ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจควรมีทางเลือกมากกว่า 1 ทางเลือกในการตัดสินใจเสมอ
3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทำ Portfolio View
of Risk (Develops Portfolio View) (น้ำหนักร้อยละ 12)
ระดับ 1 การกำหนดกระบวนการในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยและผลกระทบที่
มีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดย Risk Correlation Map ขององค์กร ที่มีการกำหนดสาเหตุ
ของความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยงและสามารถกำหนดระดับความรุนแรงของแต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเสี่ยง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพระหว่างปัจจัยเสี่ย งและผลกระทบของสาเหตุและกระบวนการในการแสดงผลดังกล่าว ผ่าน
แผนภาพ Risk Correlation Map และนำไปกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง
ระดับ 2 การดำเนินการจัดทำ Risk Correlation Map ขององค์กร ได้ตามกระบวนการครบถ้วน
และดำเนินงานร่วมกับเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
ระดับ 3 การกำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View
of Risk) โดยผ่านการวิเคราะห์ถึงในช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ใน
แต่ละปัจจัยเสี่ยงกับช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในระดับองค์กร
และการจัดทำแบบจำลองที่เหมาะสม/นำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
เพื่อสะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ระดับ 4 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับ Risk Owner ในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดย Risk Correlation Map ของ
องค์กร
ระดับ 5 มีการประเมินประสิทธิผลของการกำหนดการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง
และผลกระทบที่ ม ี ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ภายในองค์ ก ร โดย Risk Correlation Map และการ
วิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ขององค์กร และนำข้อมูล ไปใช้เ พื่ อ
ปรับปรุงกระบวนการฯ
หมายเหตุ : องค์ประกอบของ Risk Correlation Map ต้องประกอบด้วย
1) การกำหนดสาเหตุของความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยงและสามารถกำหนดระดับความรุนแรงของ
แต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเสี่ยง โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก Risk Ownerร่วมกับฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง
2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ
โดยผ่านกระบวนการ พิจารณาจาก Risk Owner ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง
3) การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กรและผลกระทบของสาเหตุโดยมี
การวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และมิใช่เชิงปริมาณระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กรและ
ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และมิใช่เชิงปริมาณของสาเหตุ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก Risk
Owner ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง
4) การนำ Risk Correlation Map ไปใช้ในการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ในแผนการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการบริหารถึงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักและมีการกล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับ
ความรุน แรงสูง และส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงมีการประเมินถึงความสำเร็จของ
เป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงหลักว่าเป็นผลมาจากการบริหารปัจจัยเสี่ยงที่เป็น
สาเหตุหรือการบริหารปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง
5) การสร้างความเข้า ใจในเรื่อง Risk Correlation Map ให้กับบุคลากรในองค์กร โดย Risk
Owner มีส่วนร่วมในการจัดทำ Risk Correlation Map และยอมรับในการร่วมกันจัดทำแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในกลุ่มความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กันรวมถึงบุคลากรในองค์กร รับรู้และเข้าใจเรื่อง Risk Map
หากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ครบถ้วน ถือว่า Risk Correlation Map ไม่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา
4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision) (น้ำหนักร้อยละ 15)
4.1 การทบทวนและปรั บ ปรุ ง ผลการบริ ห ารความเสี ่ ย ง (Reviews Risk and Performance)
(น้ำหนักร้อยละ 10)
ระดับ 1 การกำหนดกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยงสม่ำเสมอ ตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโอกาสที่เกิดขึ้นหรือในกรณีที่ผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ระดับ 2 การบริหารและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริ งโดยการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งในเชิงของ
ระดับความรุนแรงและค่าเป้าหมาย (Risk Appetite) ที่กำหนด พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของ
องค์ ก ร (Performance) เพื ่ อ ให้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ความเสี ่ ย งที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น ใหม่ จากการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ระดับ 3 การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอนและทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด
(ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต,ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)
ระดับ 4 การทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง มี
ความเชื่อมโยงกับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (ตามปกติและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร วิสัยทัศน์และตัวชี้วัดที่สำคัญ และกระบวนการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนงานและตัวชี้วัด ที่สำคัญขององค์กร เช่น แผนปฏิบัติการที่ส ำคัญ แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
ระดับ 5 มีการประเมินประสิทธิผลของการทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยงและนำ
ข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
4.2 การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Pursues Improvement in
Enterprise Risk Management) (น้ำหนักร้อยละ 5)
ระดับ 1 การกำหนดขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งในเชิง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการสร้างวัฒนธรรมความตระหนักในองค์กร รวมทั้งศักยภาพบุคลากร
ในด้านการบริหารความเสี่ยง
ระดับ 2 การดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามขั้นตอนที่
กำหนดได้ครบทุกขั้นตอน
ระดับ 3 การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด
(ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)
ระดับ 4 การทบทวนกระบวนการของการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงานวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร
วิสัยทัศน์และตัวชี้วัดที่สำคัญ และกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและตัวชี้วัดที่สำคัญ
ขององค์กร
ระดับ 5 มีการประเมินประสิทธิผลของการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
4.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Assesses Substantial Change) (น้ำหนักร้อยละ 0)
ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อยกระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ และ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review)
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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5. ข้ อ มู ล สารสนเทศ การสื ่ อ สาร และการรายงานผล (Information Communication Reporting)
(น้ำหนักร้อยละ 20)
5.1 การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Communicates Risk Information) (น้ำหนักร้อยละ 5)
ระดับ 1 การกำหนดกระบวนการการและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กรใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกระบวนการสำรวจระดับ
การรับรู้ความตระหนักและทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับ 2 การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากรและหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และ
ผู้บริหารเกิดขึ้นจริง
ระดับ 3 การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในฯ มีผลของระดับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
และดีกว่าปีที่ผ่านมา
ระดับ 4 การทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนา
บุคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทั ล เช่น แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนแม่บทเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นต้น
ระดับ 5 การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด
(ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)
5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรม
และผลการดำเนินงาน (Reports on Risk, Internal Control, Culture, and Performance) (น้ำหนักร้อยละ
5)
ระดั บ 1 มี ก ระบวนการรายงานผลการบริ ห ารความเสี ่ ย ง ตามแผนจั ด การความเสี ่ ย ง
(Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control) ที่กำหนดครบถ้วนโดยรายงานผลต่อ
ผู้บริหารสายงานคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสและนำส่ง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐได้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับ 2 แนวทางแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงได้ตามแผนงานที่
กำหนดโดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ครบทุกไตรมาส
ระดับ 3 กระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/ระบบดิจิทัลขององค์กรในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ระดับ 4 การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนและรายงานผลได้ครบ
ทุกไตรมาส โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับความคืบหน้าของการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่เกี่ยวข้องและรายงานผลพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร (Performance) และ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบเตือน
ภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS)
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ระดับ 5 มีการทบทวน/ปรับปรุง กระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ : องค์ประกอบของการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
1) รายงานระดับความรุนแรง และ RA ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง
2) การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และ Existing
Control
3) การวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย
5.3 ข้อมูลและเทคโนโลยีใ นการสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง (Leverages Information and
Technology) (น้ำหนักร้อยละ 10)
ระดับ 1 การกำหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและกระบวนการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) ที่เชื่อมโยง
กับเป้าหมายองค์กร
ระดับ 2 ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
รายงานและวิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้งกระบวนการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และใช้งานระบบได้จริงรวมทั้ง
ข้อมูลมีความทันกาล
ระดับ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานและ
วิเคราะห์ร ะดับ ความรุ น แรงและระบบ Early Warning System รวมทั้งกระบวนการบริ ห ารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และใช้งานระบบได้จริง รวมทั้งข้อมูล
มีความทันกาล และมีการสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งานระบบได้อย่างครบถ้วน
ระดับ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงาน
และวิเคราะห์ระดับ ความรุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้งกระบวนการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารดิ จ ิ ท ั ล รวมทั ้ ง การนำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล มาปรั บ ใช้ ก ั บ ทุ ก ส่ ว นขององค์ ก ร (Digital
Transformation)
ระดับ 5 มีการประเมินประสิทธิผลของการกำหนดกระบวน-การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.

2 - 23

2.6 เกณฑ์การวัดผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563
2.6.1 ตัวชี้วัดที่มิใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร
1) จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ อพวช.
คำจำกัดความ :
 จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. หมายถึง จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในปีบัญชี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
 จำนวนผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำปี 2563 ส่วนกลาง
 จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
เงื่อนไข :
 อพวช. จะต้องเริ่มจัดทำแนวทางการวางระบบการจัดเก็บข้อมูล ทั่ว ไปของผู้เข้า ชม
พิพิธภัณฑ์ ให้สามารถจัดทำเป็นฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การดำเนินการกลยุทธ์
ในแต่ละประเภทผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์และ
แผนการตลาดในปีถัดไป มิฉะนั้นจะปรับคะแนนคุณภาพลดลง 1 ระดับ
2) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากล
คำจำกัดความ :
 พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบเท่าสากลในปีบัญชี 2563 ดังนี้
อพวช. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563
เทียบเท่าสากลแล้วเสร็จ
อพวช. ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯที่กำหนด เพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบเท่าสากลได้ร้อยละ 50 ของกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
อพวช. ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯที่กำหนด เพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบเท่าสากลได้ร้อยละ 75 ของกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
อพวช. ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯที่กำหนด เพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบเท่าสากลได้ร้อยละ 100 ของกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
อพวช. ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการที่ ฯกำหนด เพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เที ย บเท่ า สากลได้ ร้ อยละ 100 ของกิ จ กรรมตามแผนงานที ่ กำหนด และผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ดีกว่า” เป้าหมาย
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
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บทที่ 3 ประเด็นความเสีย่ ง อพวช. ประจาปี 2563
3.1 เหตุการณ์ความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2563
อพวช. ได้มีการดาเนินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สาคัญทั้งหมด 4 ประเภท ตามหลักเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยงของการดาเนินการของ อพวช. หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ
อพวช. ในด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน ด้านความน่าเชื่อถือต่อองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล และด้านทรัพย์สิน
เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อ อพวช. มีทั้งเหตุการณ์ภายนอกและเหตุการณ์ภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบใน
เชิงลบ อพวช. และต่อพนักงาน ประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ อพวช.
ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อ
การดาเนินงานของ อพวช. ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทาการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับ อพวช. และทบทวนประเด็นความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2563 ได้ดังนี้
3.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
1) ความเสี่ยงจากจานวนผู้ใช้บริการนิทรรศการและกิจกรรม อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
2) ความเสีย่ งจากการไม่สามารถให้บริการการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(SR02)
3) ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)
3.1.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
1) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
2) ความเสีย่ งในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
3.1.3 ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : OR)
1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
2) ความเสีย่ งจากการไม่สามารถนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OR02)
3) ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ
และการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเที ยบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(OR03)
3.1.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกาหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)
1) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กาหนด จากกรณีการแพร่
ระบาด COVID-19 (CR01)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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รูปภาพที่ 3.1 ประเด็นความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2563

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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3.2 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ปี 2563
ตารางที่ 3.1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ปี 2563

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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3.2 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ ยง อพวช. ประจาปี งบประมาณ 2563
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)
ปั จจัยเสี่ ยง
(Risk factor)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ ยง อพวช.
สาเหตุ
น้าหนักของ
สีของเส้น
สาเหตุ (%)
ภายใน ภายนอก

การประเมินความเสี่ ยง (Inherent Risk)
ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

1. ความเสี่ ยงจากจานวนผู้ เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย (SR01)

1

ปั จจัยเสี่ ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

2

3

ปั จจัยเสี่ ยง
กับ
ยุทธศาสตร์

ปั จจัยเสี่ ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)

4

1.1 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ /สานักยังไม่เพียงพอ (SRF011)

1.2 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้อย (SRF012)

1.3 อาสาสมัครด้านวิชาการและการบริการยังไม่ได้ตามมาตรฐาน (SRF013)

1.4 ชิ้นงานบางนิทรรศการมีอายุการใช้งานมานาน ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมได้ทัน (SRF014)

โอกาส
(Likelihood)

5

✓

15

✓

10

✓

5

✓

0

ส้ม

1. รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
2. การบูรณาการให้บริการระหว่างพิพิธภัณฑ์และการตลาดยังมี การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ ครอบคลุมทุก
น้อย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้อย
3. ขาดการบูรณาการด้านคู่ มือของแต่ละพิพิธภัณฑ์ให้เป็นหนึ่ง
เดียว

ส้ม

1. ผู้ใช้บริการมีแหล่งเรียนรูอ้ ื่น ๆ ที่ เป็นทางเลือกในการเข้าชม
มากขึ้น
2. การพัฒนาคุณภาพด้านสื่อจัดแสดงยังไม่ตอบสนองกับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่

จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เขียว

1. วิทยากรและอาสาสมัครขาดความเข้าใจในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ขาดแผนการพัฒนาคุณภาพวิทยากรและอาสาสมัคร
3. ผู้รับจ้างจัดหาอาสาสมัครไม่สามารถจัดสรรอาสาสมัครได้
อย่างเสมอและเพียงพอ รวมทั้ งขาดการพัฒนาอาสาสมัครให้มี
คุณภาพ

1. ผู้เข้าชมอาจได้รับข้อมูลเชิงวิชาการที่ ไม่ถูกต้อง เกิด
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อมาตรฐานการให้บริการของพิพิธภัณฑ์
2. ผู้เข้าชมไม่พึงพอใจกับการให้บริการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
องค์การและการเข้าชมซ้า

เขียว

1. ขาดคาแนะนาในการใช้งานชิ้นงานนิทรรศการจากวิทยากร
2. อาสาสมัครดูแลนิทรรศการไม่เพียงพอ

1. ผู้เข้าชมขาดความสนใจในการใช้ชิ้นงาน เกิดภาพลบต่อการ
ให้บริการ
2. ผู้เข้าชมไม่พึงพอใจ

4

5

5

2

ผลกระทบ
(Impact)

5

5

5

5

4

รวมคะแนน

25

20

25

25
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ระดับ
Risk

VH

VH

VH

VH

M

มาตรกาการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)

สีความ
รุ นแรง

การควบคุมภายใน
(Internal Control)

แดง

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่ มือการทางานที่ เกี่ยวข้อง
2.1 คู่ มืออาสาสมัคร (พวท./พธช./พทส./สธต.)
2.2 คู่ มือการจัดการงานอาสาสมัครค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
อพวช. (สพต.)
2.3 คู่ มือการปฏิบัติงานของ MOD (พธช./พทส.)
2.4 คู่ มือการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ (สพต.)
2.5 คู่ มือการอบรมอาสาสมัคร [วิชาการ พทส.] (พทส.)
2.6 คู่ มือการปฏิบัติงานวิทยากรภายในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (พทส.)

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การให้บริการเว็บไซต์ของ อพวช. (สพต.)
2. คู่ มือการทางานที่ เกี่ยวข้อง
2.1 คู่ มือการปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและ
จัดพิมพ์คู่มือสิทธิประโยชน์ บัตรสมาชิก อพวช. (สธต.)
2.2 คู่ มือการปฏิบัติงานรับจองผู้เข้าชมเป็นหมู่ คณะ (สธต.)
2.3 คู่ มือการปฏิบัติงานอาสาสมัคร (สธต.)
2.4 คู่ มือการปฏิบัติงานการให้บริการหอพัก (สธต.)

1. แผนการตลาด
2. แผนการประชาสัมพันธ์

1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าชมเพื่อเชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์
อพวช. ร่วมกับการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
แห่งชาติประจาปี 2563
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเที่ ยวชมพิพิธภัณฑ์เดิมกับผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า - ตั้ ง QR Code แนะนาพิพิธภัณฑ์อีก 3
พิพิธภัณฑ์เดิม
3. ประชาสัมพันธ์พ่วงพิพิธภัณฑ์เดิมไปกับพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
4. ปรับปรุงเวปไซต์การให้บริการที่ ครอบคลุมทุกนิทรรศการและ
กิจกรรมของทุก พิพิธภัณฑ์ เพื่อทาการประชาสัมพันธ์ จูงใจให้
ลูกค้าเป้าหมายมาใช้บริการทุกพิพิธภัณฑ์ ที่ สะดวกในการค้นข้อมูล

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การให้บริการของอาสาสมัคร (อาสาสมัครไม่มีคุณภาพ)
2. คู่ มือการทางานที่ เกี่ยวข้อง
2.1 คู่ มืออาสาสมัคร (พวท./พธช./พทส./สธต.)
2.2 คู่ มือการจัดการงานอาสาสมัครค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
อพวช. (สพต.)
2.3 คู่ มือการปฏิบัติงานของ MOD (พธช./พทส.)

คู่ มือการปฎิบัติงานอาสาสมัคร

1. ควบคุมและบริหารสัญญากับผู้รับจ้างจัดหาอาสาสมัครอย่าง
เคร่งครัด
2. อบรมเพิ่มเติมเรือ่ งเนื้อหาสาระและการให้บริการให้กับ
อาสาสมัครที่ ผู้รับจ้างจัดหา

เหลือง

เขียว
เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงเรือ่ งความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)

8

8. ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรูท้ ี่ มีองค์ประกอบและการบริหาร
จัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)

0

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 8. ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรูท้ ี่ มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)

9

2.1 กิจกรรมเสริมศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขายไปยังกลุ่มเป้าหมาย (SRF021)

✓

0

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

✓

0

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

0
0
15
5
100

เขียว
เขียว
ส้ม
เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 4. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงเรือ่ งความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงเรือ่ งความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงเรือ่ งความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)

10 2.4 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการยังไม่ครบถ้วนและขาดระบบจัดการที่ ดี (SRF022)

1
2

4.4 รายได้จากผู้สนับสนุนการดาเนินงานของ อพวช. ในรูปของตัวเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF014)
6.1 การดูแลระบบความปลอดภัยพื้นที่ ให้บริการภายนอกอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF011)
6.2 การดูแลระบบความปลอดภัยในพื้นที่ ให้บริการภายในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF012)
6.4 ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF014)
รวมน้าหนักความสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายบริการการเรียนรูส้ ู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ

3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

11
12
13
14

✓
✓
✓
✓

✓

25

VH

แดง

1. จานวนครัง้ ของการจัดประชุม 12
ครัง้ ต่อปี
2. มีกิจกรรมใหม่ที่ร่วมกันอย่างน้อย
ไตร
มาสละ 1 กิจกรรม
3. จานวนกิจกรรมเสริมศึกษาหรือ
นิทรรศการชั่วคราวจากประเด็นร้อน
(Hot Issue) อย่างน้อย 12 เรือ่ ง

1. รอพ./ ผอ.พิพิธภัณฑ์/
ผอ. สธต./ ผอ.สพต.
2. รอพ./ ผอ.พิพิธภัณฑ์/
ผอ. สธต./ ผอ.สพต.
3. รอพ./ ผอ.พิพิธภัณฑ์/
ผอ. สธต./ ผอ.สพต.

1. ไม่น้อยกว่า 30,000 โรงเรียน
ภายในเดือน ก.ค. 63
2. วิดิโอแนะนาพิพิธภัณฑ์
3. จานวนครัง้ ของการลงสื่อพิพิธภัณฑ์
เดิมและพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ไม่
น้อยกว่า 4 ผลงาน
4. ปรับปรุงระบบเว็ปไซต์แล้วเสร็จ
พร้อมให้บริการ

1. ผอ.สธต./ ผอ.กต.
2. รอพ.กรรณิการ์/ ผอ.
พิพิธภัณฑ์/ ผอ.สธต.
3. ผอ.สธต./ ผอ.กป.
4. ผอ.สพต./ผอ.สธต.

1. ผลการตรวจรับ
2. จานวนครัง้ ของการอบรม
อาสาสมัคร 12 ครัง้

1. ผอ.สบร.
2. ผอ.พิพิธภัณฑ์/ ผอ.
สบร./ ผอ.สธต./ ผอ.
สพต.

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19)

0
0

5

1. กาหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างการตลาด/พิพิธภัณฑ์/
สานัก เพื่อกาหนดแผนการให้บริการผู้เข้าชม อย่างน้อยเดือนละ 1
ครัง้
2. ให้มีการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน ที่ มีส่วนร่วมจากทุก
พิพิธภัณฑ์/สานัก
3. พัฒนากิจกรรมเสริมศึกษา หรือนิทรรศการชั่วคราวจากประเด็น
ร้อน (Hot Issue) เช่น ไวรัส ฝุ่น ภัยแล้ง เป็นต้น

ผอพ./
รอพ.สุวรงค์/
รอพ.กรรณิการ์/
รอพ. ชนินทร

1. ตัวชี้วัดและเป้าหมายจานวนผู้เข้า
ชมที่ ได้รับการปรับปรุง และการ
1. ปรับตัวชี้วัดและเป้าหมาย เรือ่ งจานวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
รายงานต่อคณะกรรมการ อพวช.
แผนปฏิบัติการฯ และรายงานต่อคณะกรรมการ อพวช.
2. คานิยามผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับ
2. ปรับคานิยามนับยอดผู้เข้าชมให้รวม ทั้ ง Onsite และ Online การปรับปรุง
3. จัดทาสื่อการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมรูปแบบ Online ทุกพิพิธภัณฑ์ 3. สื่อการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมรูปแบบ
4. จัดทาแบบสารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการกลับมา
Online ของแต่ละพิพิธภัณฑ์
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช.
4. ผลการสารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรม
5. จัดทาคู่ มือการให้บริการพิพิธภัณฑ์ อพวช. แบบชีวิตวิถีใหม่
ผู้บริโภคในการกลับมาเข้าชม
(Hybrid)
พิพิธภัณฑ์ อพวช.
5. คู่ มือการให้บริการพิพิธภัณฑ์
อพวช. แบบชีวิตวิถีใหม่ (Hybrid)

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
6. ความเสี่ยงเรือ่ งความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (ORF01)

6
7

5

ผู้ รับผิ ดชอบ

1. รายงานผลการซ่อมแซมและ
1. เพิ่มความถี่ในการรายงานและซ่อมแซมให้ทันหากได้รับรายงาน
รายงานนิทรรศการชารุดเสียหาย ราย
นิทรรศการชารุดเสียหาย
1. ผอ.สคพ.
เดือน
2. เพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คชิ้นนิทรรศการให้พร้อมให้บริการอยู่
2. ผอ.สคพ.
2. จานวนครัง้ การตรวจเช็คชิ้นงาน
เสมอ
นิทรรศการรายเดือน

แดง

✓

ตัวชี้วัด

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การจัดการระบบบริหารงานซ่อมบารุงและคลังพัสดุอะไหล่
นิทรรศการ (สคพ.)
2. คู่ มือการทางานที่ เกี่ยวข้อง
2.1 คู่ มือระบบบริหารงานซ่อมบารุงและคลังพัสดุอะไหล่นิทรรศการ
(สคพ.)
2.2 คู่ มือขั้นตอนการพัฒนาชิ้นงานนิทรรศการ (พวท.)
2.3 คู่ มือขั้นตอนการทาอุปกรณ์เปิดปิดชิ้นงานอัตโนมัติและเก็บ
จานวนผู้เข้าชมเล่นชิ้นงาน (พวท.)
2.4 คู่ มือการปฏิบัติงานการจัดกลุ่มและการจากัดสิทธิ์การเข้าถึง
คู่ มือการบารุงรักษาชิ้นงาน/นิทรรศการ
ทรัพย์สินที่ เป็นชิ้นงานนิทรรศการ (พวท.)
2.5 คู่ มือการปฏิบัติงาน การจัดทาทะเบียนคุมชิ้นงานนิทรรศการ
(พวท./พทส.)
2.6 คู่ มือการเปิด-ปิด นิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ (พทส.)
2.7 คู่ มือการบารุงรักษาชิ้นงานนิทรรศการเบื้ องต้น (พทส.)
2.8 คู่ มือการบารุงรักษาชิ้นงานวัสดุอุเทศ (พทส.)
2.9 คู่ มือการจัดทาชิ้นงานนิทรรศการ (พทส.)
2.10 คู่ มือฐานข้อมูลนิทรรศการ (พทส.)
2.11 คู่ มืองานสร้างชิ้นงานนิทรรศการ (สคพ.)
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1.5 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (SRF015)

มาตรการรองรั บความเสี่ ยงในปั จจุบัน

Impact :จานวนผู้เข้าชม (คน)
: RA = ระดับ 1
1,995,000-2,100,000 คน
: RT = ระดับ 2
1,890,000-1,994,999 คน
หมายเหตุ: มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบันปรับเปลี่ยนตาม Likelihood :ร้อยละการเบิกจ่าย
ผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสเพื่อความเหมาะสมในการ
งบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับ
ดาเนินงาน
ผู้บริการ อพวช. ตามแผนปฏิบัติการที่
ได้รับงบประมาณปี 2563 (%)
: RA = ระดับ 1
ร้อยละ 91-100
: RT = ระดับ 2
ร้อยละ 90-81

1. ข้อกาหนดของรัฐบาลที่ ให้เว้นระยะห่าง ปิดโรงเรียน สถานที่
แออัด ทาให้พิพิธภัณฑ์ต้องปิดให้บริการชั่วคราว
2. การจัดรูปแบบและการเลื่อนจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
1. ยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ตามเป้าหมาย
ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช. เทคโนธานี คลองห้า
จ.ปทุมธานี

5

แผน/รายงานที่เกี่ ยวข้อง

การบริ หารความเสี่ ยง อพวช. ปี 2563 (Risk Management)
แผนจัดการความเสี่ ยง (Mitigation Plan)

1. ผอพ./
รอพ.สุวรงค์/
รอพ.กรรณิการ์/
รอพ. ชนินทร
2. ผอพ./
รอพ.สุวรงค์/
รอพ.กรรณิการ์/
รอพ. ชนินทร
3. ผอ. พิพิธภัณฑ์/ ผอ.
สพต.
4. ผอ. สธต.
5. ผอ.พิพิธภัณฑ์/ ผอ.
สพต.

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

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

3.2 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้าหนั กความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้าหนั กของ
สีของเส้น
สาเหตุ (%)
ภายใน ภายนอก

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้ บริการในพิพิธภั ณฑ์พระรามเก้ าให้ เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

1

2.1 กิจกรรมเสริมศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขายไปยังกลุ่มเป้าหมาย (SRF021)

2.2 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการยังไม่ครบถ้วนและขาดระบบจัดการที่ดี
(SRF022)
1. ป้ายไม่เพียงพอ-ไม่ครบ > ทาแผน
2. ห้องน้า-ตัน > ทาแผน (เพิ่มถังทิ้งผ้าอนามัย )
3. ที่จอดรถ ไม่พอและกลางแจ้ง+ระบบจราจร > ทาแผน
4. สิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับผู้สูงวัย-คนพิการ > แผนของบฯ + กาลังมีลิฟท์
2 5. รถไฟฟ้า ไม่เพียงพอถ้าช่วงพีค > ทาแผน (จุด Drop การให้บริการรถ)/ แผนการเดินเส้นทางรถใหม่เพิ่มรถไฟฟ้าให้เพียงพอ
6. การรักษาความปลอดภัย (ชิ้นงาน/ระบบ/ภูมทิ ัศน์) > สารวจจุดไม่ปลอดภัยทั้งภายใน-นอก พพก./
เพิ่มไฟจุดที่มดื (OR01)
7. จุดขายตั๋ว-ระบบการขายตั๋วไม่เสถียร >
8. ที่นั่งพัก (ภายในและนอก พพก.) > เพิ่มที่พักคอย

3

✓

ปัจจัยเสี่ยง กับ
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)
ปัจจัยเสี่ยงกับ
ยุทธศาสตร์

10

✓

3 2.3 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (SRF023)

10

✓

4 1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
5 6. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (ORF01)
6

โอกาส
(Likelihood)

8. ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มอี งค์ประกอบและ
การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)

ส้ม

ส้ม

1. พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้บริการใหม่จงึ อยู่
ผู้ใช้บริการบางกลุ่มได้รับการบริการเสริมศึกษาที่ไม่ตรงกับความ
ในระหว่างพัฒนากิจกรรมใหม่ๆให้ครบถ้วน
ต้องการ ทาให้ความพึงพอใจน้อยด้านความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์
2. มีการเตรียมกิจกรรมเสริมศึกษาจานวนมากแต่ยังขาด
การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการ

ขาดแผนการของบประมาณที่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวก

1. ผู้เข้าชมไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราม
เก้า
2. ผู้เข้าชมไม่เข้าชมซ้าเนื่องจากไม่ประทับใจในการให้บริการ
3. ความพึงพอใจน้อยด้านสิ่งอานวยความสะดวก

1. ข้อกาหนดของรัฐบาลที่ให้เว้นระยะห่าง ปิดโรงเรียน สถานที่
แออัด ทาให้พิพิธภัณฑ์ตอ้ งปิดให้บริการชั่วคราว
กิจกรรมไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย อาจจะทาให้ไม่
2. การจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเพื่อให้ความรู้
สามารถประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมได้ ในช่วงหยุด
จาเป็นต้องมีผู้เข้าชมเข้าร่วมกิจกรรม จึงจะประเมินผลได้ดี การ
ให้บริการ จากการแพร่ระบาด COVID-19
ระบาดของ COVID ทาให้ไม่มผี ู้เข้าชมมาร่วมกิจกรรม

4

5

4

5

5

12

20

25

H

VH

VH

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชม (พวท.)
1.2 การควบคุมการปฏิบัตงิ านก่อสร้าง พทส. (พทส.)
1.3 งานซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า (สบร.)
2. คู่มอื การทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 สานักบริหาร (สบร.)
(1) คู่มอื การปฏิบัตงิ านบารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
(2) คู่มอื การปฏิบัตงิ านการให้บริการงานโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร
(3) คู่มอื การปฏิบัตงิ าน เครื่องกล การให้บริการ และการบารุงรักษา
(4) คู่มอื ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านระบบประกอบอาคาร การใช้งานห้องประชุมห้องยูเรก้า (ห้อง
ประชุม 3)

จัดทาแผนการของบประมาณที่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกและงบประมาณในการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานทั้งในระยะสั้นและยาว

แผนแม่บทและงบประมาณในการ
รอพ.กรรณิการ์/ผอ.พ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
พก./ ผอ.สบร.
อานวยความสะดวกระยะสั้นและยาว

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19)

1. การจัดกิจกรรมเสริมศึกษา Online ในรูปแบบต่าง ๆ
2. การจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ที่เผยแพร่ความรู้ของ อพวช.
3. การวิจยั เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมและสร้างความตระหนัก
จากวิกฤติที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างการให้บริการความรูปแบบใหม่
ให้กับคนไทยทั้งประเทศในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ new normal
ทั้งในรูปแบบของการขยายการให้บริการการเรียนรู้ที่ประชาชน
ชื่นชอบให้มากขึ้น และถี่ขึ้น Enhancement (science show)
หรือการสร้างรูปแบบใหม่ๆ ของการเรียนรู้ออนไลน์ (Creation:
ลู่ซ)ี่ Virtual museum 360 องศา เป็นต้น
4. จัดทาคู่มอื การให้บริการพิพิธภัณฑ์ อพวช. แบบชีวติ วิถีใหม่
(Hybrid)

1. กิจกรรมเสริมศึกษา Online ใน
รูปแบบต่าง ๆ
2. แบบสอบถามออนไลน์ที่เผยแพร่
ความรู้ของ อพวช.
3. งานวิจยั เพื่อหารูปแบบการส่งเสริม
และสร้างความตระหนักจากวิกฤติที่
เกิดขึ้น
4. คู่มอื การให้บริการพิพิธภัณฑ์
อพวช. แบบชีวติ วิถีใหม่ (Hybrid)

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 8. ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มอี งค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)

ส้ม

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

10

ส้ม

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

0

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

10 6.1 การดูแลระบบความปลอดภัยพื้นที่ให้บริการภายนอกอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF011)

✓

0

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)

11 6.2 การดูแลระบบความปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการภายในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF012)
12 6.4 ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF014)
รวมน้าหนั กความสัมพันธ์
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

✓
✓

5
5
100

เขียว
เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)

ผู้รับผิดชอบ

แดง

เขียว

✓

ตัวชี้วัด

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การบริหารงานอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร IT (พทส.)
2. คู่มอื การทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 สานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด (สธต.)
(1) คู่มอื การปฏิบัตงิ านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและจัดพิมพ์คู่มอื สิทธิประโยชน์ บัตร
สมาชิก อพวช. (สธต.)
(2) คู่มอื การปฏิบัตงิ านรับจองผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ (สธต.)
2.2 คู่มอื เสริมการศึกษา ได้แก่
2.2.1 พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) คู่มอื ท่องโลกพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ (Science Walk Rally)
(2) คู่มอื การปฏิบัตงิ านการให้บริการโรงฉายภาพยนตร์แบบโดม (Science Dome)
(3) คู่มอื การเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือห้อง Enjoy science museum
(4) คู่มอื การปฏิบัตงิ าน การเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือภายในห้อง Enjoy Science Museum
Maker Workshop 2
(5) คู่มอื การดาเนินกิจกรรม Paper Camera เพื่อการประกอบนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ในห้องภาพ
(6) คู่มอื กิจกรรมตามเทศกาลและวันสาคัญ (Evevnt) พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
2.2.2 สานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.)
(1) คู่มอื การจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
(2) คู่มอื Science for fun
(3) คู่มอื การปฏิบัตงิ านค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ (Science camp)
(4) คู่มอื การจัดอบรมพัฒนาทักษะการแสดงเบื้องต้น (Science Show)
(5) คู่มอื การพัฒนาและดาเนินกิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab)
(6) คู่มอื การจัดการงานอาสาสมัครค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.
(7) การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง
(8) คู่มอื การปฏิบัตงิ าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ
(9) คู่มอื การปฏิบัตงิ าน ค่าย One Day Camp
(10) คู่มอื การปฏิบัตงิ าน โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอก
ห้องเรียน
2.2.3 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (พทส.)
(1) คู่มอื การบริหารงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารไอที
2.3.4 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (พธช.)
(1) คู่มอื การปฏิบัตงิ านกิจกรรมเสริมศึกษาทางด้านธรรมชาติวทิ ยา
(2) คู่มอื การปฏิบัตงิ านพัฒนานิทรรศการธรรมชาติวทิ ยา
2.2.4 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พพก.)
- ไม่มี -

0

✓

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

เทา

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)

9 1.3 อาสาสมัครด้านวิชาการและการบริการยังไม่ได้ตามมาตรฐาน (SRF013)

แผน/รายงานที่เกี่ ยวข้อง

ผอพ./
รอพ.สุวรงค์/
รอพ.กรรณิการ์/
รอพ. ชนินทร

เขียว
เขียว

8 1.2 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้อย (SRF012)

VH

การควบคุมภายใน
(Internal Control)

0
0

10

25

ระดับ
Risk

แดง

✓

5

รวมคะแนน

50

7 1.1 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์/สานักยังไม่เพียงพอ (SRF011)

5

ผลกระทบ
(Impact)

การบริหารความเสี่ยง อพวช. ปี 2563 (Risk Management)
แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)

มาตรการการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)

สีความ
รุนแรง

แดง

1. คู่มอื นาชมแบบทั่วไป
2. คู่มอื นาชมสาหรับครอบครัว
3. คู่มอื นาชมสาหรับโรงเรียน
ประกอบด้วย (trail-camp-walk-lab-maker-model show
2-play&learn+show-gallery show-mobile show-talk)

จัดทาแผนการให้บริการกิจกรรมเสริมศึกษาที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้เข้าชมในแต่ละช่วงเวลา

ผลการสารวจความพึงพอใจและ
ความต้องการของผู้ใช้บริการกิจกรรม
เสริมศึกษาอย่างน้อย 6 เรื่องต่อปี

รอพ.สุวรงค์/ ผอ.
พิพิธภัณฑ์/ ผอ.สธต./
ผอ.สพต.

1. ผอ.พพก
2. ผอ.พพก
3. ผอ. สพต.
4. ผอ.พิพิธภัณฑ์/ ผอ.
สพต.

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

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

3.2 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช .
สาเหตุ
น้าหนักของ
สีของเส้น
สาเหตุ (%)
ภายใน
ภายนอก

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

ปัจจัยเสี่ยง
กับ
ยุทธศาสตร์

ปัจจัย
เสี่ยง กับ ปัจจัย
สาเหตุ เสี่ยง กับ
(ทางอ้อม) ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

รวมคะแนน

ระดับ
Risk

สีความ
รุนแรง

4

5

20

VH

แดง

1 3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่าแผนฯ (SRF031)

✓

25

เทา

ผู้ยนื่ ประกวดราคาในครั้งแรก (มี.ค. 2561) อุทธรณ์ผลการ
ประกวดราคา จึงต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และมี
ต้องประกวดราคาจ้างครั้งที่สอง (ก.ค. 2562) จึงทาให้ไม่สามารถ
คาสั่งให้ยกเลิกผลประกวดราคา (มี.ค. 2562) และ อพ. ต้อง
ก่อหนี้ผูกพันได้ในปีงบประมาณที่ได้รับ (2561) งบประมาณในปี
ประกวดราคาจ้างครั้งที่สอง (ก.ค. 2562) และได้ผลประกวดราคา ดังกล่าวจึงถูกพับ
จ้างแล้วเมื่อ ต.ค. 2562

4

4

16

VH

แดง

2 3.2 กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของราคาและปฏิทินงบประมาณปี 2563 มีความล่าช้า (SRF032)

✓

20

เทา

การเลือกตั้งล่าช้าทาให้ปฏิทินงบประมาณ 2563 ต้องเลื่อนออกไป การก่อหนี้ผูกพันล่าช้าเกินกว่าไตรมาส 1 ปี 2563

5

3

15

H

เทา

3 3.3 การลงนามในสัญญาระหว่าง อพ. กับผู้รับจ้างมีความล่าช้า (SRF033)

✓

30

แดง

พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ออกได้ล่าช้า คือ ประมาณกลางไตร
มาสที่ 2

5

4

20

VH

แดง

4 3.4 ความล่าช้าของการก่อสร้างโดยรวมเนื่องจากปัญหาผู้บุกรุกอยูใ่ นพื้นที่ก่อสร้างเดิม (SRF034)

✓

5 5. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

กาหนดเริ่มงาน และการส่งมอบงาน รวมถึงการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับในปี 2563 ล่าช้า ต้องกันไว้เบิกจ่ายข้ามปี
และทาให้ความก้าวหน้าโครงการโดยรวมล่าช้ากว่าแผน

10

ส้ม

ผู้บุกรุกต้องการเงินชดเชยและค่ารื้อถอน จึงไม่ยอมย้ายออกจาก
การทางานก่อสร้างที่ทับซ้อนกับพื้นที่บุกรุกของประชาชนทาได้
พื้นที่ แม้มีคาสั่งศาลที่ชัดเจนให้รื้อถอนและย้ายออกแล้วเมื่อ อพ .
ล่าช้าหรืออาจไม่สามารถเข้าไปทางานได้
จะต้องเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้าง

0

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 5. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

6 5.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า (FRF022)

✓

10

ส้ม

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 5. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

7 5.3 TOR ล่าช้า (FRF023)

✓

5

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 5. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

รวมน้ำหนักควำมสัมพันธ์
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ

3

5

15

H

เทา

มาตรการการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)
การควบคุมภายใน
(Internal Control)

แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง อพวช. ปี 2563 (Risk Management)
แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

งบประมาณ

1. การสร้างความเข้าใจกับกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ความละเอียดถี่
ถ้วนในการพิจารณาผล
2. เตรียมเอกสารในการชี้แจงกรมบัญชีกลางในกรณีที่มีการอุ
ธรณ์ของผู้เข้าแข่งขัน

1. จานวนครั้งของการประชุม
2. รายละเอียดของเอกสารการประกวด
ราคาและการให้คะแนน

1. ผอ.สบร./ผอ.กพ./
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ผอ.กพ.

1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณในการเร่งรัดขอ
ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาตามที่ผู้รับจ้างส่ง
2. ประสานงานกับสานักงานรัฐมนตรี อว. เพื่อขอความเห็นชอบ
จาก รวม. อว. ในการขยายระยะเวลาดาเนินงาน

1. หนังสือเห็นชอบราคาและงวดงานจาก
สานักงบประมาณ
1. ผอ.กพ./ผอ.ผง.
2. หนังสืออนุมัติการขยายเวลาการ
2. ผอ.กพ./ผอ.ผง.
ดาเนินงานจาก รมว.อว.

1. เอกสารเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
2. พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2563
3. สัญญาจ้างก่อสร้างและงวดเบิกจ่าย
4. แผนการดาเนินงานก่อสร้าง

1. เตรียมหลักฐานประกอบการลงนามสัญญาในครบถ้วน เช่น
แบงค์การันตี สัญญาลงนามที่ต้องตรวจสอบ งวดงาน และผู้มี
อานาจลงนาม (ล่วง)

1. หลักฐานประกอบการลงนามสัญญา

ผอ.สบร. /ผอ.กพ.

1. เอกสารหลักฐานคาสั่งของศาล
2. หนังสือแจ้งให้รื้อถอนและการเข้าใช้พื้นที่ให้กับผู้บุกรุกทุกราย
ทราบตามเงื่อนไขในคาสั่งศาล

1. ประกาศสาธารณะให้ผู้บุกรุกทราบกาหนดการเข้าใช้พื้นที่
ภายใน ก.พ. 63 และให้ทาการรื้อถอนและย้ายออกจากพื้นที่
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ อพ. (ผู้บริหาร, ผู้รับผิดชอบ
โครงการ, นิติกร, คกก. ตรวจรับพัสดุ ) ผู้นาท้องถิน่ , จนท.รัฐ ใน
พื้นที่ ประชุมหารือแนวทางการดาเนินการให้ผู้บุกรุกรื้อถอนและ
ย้ายออกจากพื้นที่
3. มอบหมายให้นิติกรพิจารณาแนวทางในการส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่บังคับทางคดีดาเนินการ
4. เร่งรัดการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างและดาเนินการก่อสร้าง
ในส่วนที่ไม่ถกู บุกรุก

1. ป้ายติดประกาศการก่อสร้างตามคาสั่ง
ศาสหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
2. คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
3. แนวทางการใช้กฎหมายในการ
ดาเนินการเรื่องพื้นที่โครงการ
4. การเข้าดาเนินการของผู้รับจ้าง

1. ผู้ได้สัญญาจ้าง
โครงการศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนาคต
2. จานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม
และผลการประชุม
3. นิติกร
4. ผอ.สบร./
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างฯ

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
แผนการดาเนินงานโครงการ
2.1 คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัด
จ้าง ฉบับใหม่ ) (สบร.)
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
1. เอกสารเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
(ปค.4 และ ปค.5)
2. พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2563
2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
3. สัญญาจ้างก่อสร้างและงวดเบิกจ่าย
ไม่มี
4. แผนการดาเนินงานก่อสร้าง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ผู้รับผิดชอบ

ผอพ./
รอพ.สุวรงค์/
รอพ.กรรณิการ์ /
รอพ. ชนินทร

ใช้
✓

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ตัวชี้วัด
Impact : ร้อยละความพึงพอใจจากการ
เข้ารับบริการ (%)
: RA = ระดับ 1
ร้อยละ 96-100
: RT = ระดับ 2
ร้อยละ 91-95
Likelihood : จานวนผู้ใช้บริการ (คน)
: RA = ระดับ 1
ร้อยละ 96-100
: RT = ระดับ 2
ร้อยละ 91-95

ไม่ใช้
✓

100
✓
✓
✓
ระดับสีความรุนแรง
16-25 คะแนน (สูงมาก)
10-15 คะแนน (สูง)
5-9 คะแนน (ปานกลาง)
0-4 คะแนน (ต่า)

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

3.2 การประเมินความเสี่ ยง อพวช. ประจาปี 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 การประเมิน ความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้าหนักความสัมพัน ธ์ ที่ มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้าหนักของ
สีของเส้น
สาเหตุ (%)
ภายใน ภายนอก

การประเมิน ความเสี่ยง (Inherent Risk)
ที่ มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

4. ความเสี่ยงจากรายได้น อกงบประมาณไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย (FR01)

1

4.1 รายได้จากการจาหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF011)

✓

4.2 รายได้จากกิจกรรมเสริมศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF012)

✓

3

4.3 รายได้จากสิทธิประโยชน์ การบริหารพืน้ ที่และทรัพย์สนิ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF013)

✓

15

ส้ม

13

ส้ม

7

เขียว

1. ขาดกิจกรรมเสริมศึกษาใหม่ ๆ ที่ดึงดูดผูใ้ ช้บริการ
2. ขาดความสม่าเสมอในการให้บริการกิจกรรม
3. การให้บริการวิชาการยังมีความล่าช้ากว่าแผน

1. รายได้จากการจาหน่ายบัตรเข้าชมและกิจกรรมลดลง

รายได้จากผูส้ นับสนุนไม่เพิม่ ขึน้

ผลกระทบ
(Impact)

รวมคะแนน

ระดับ
Risk

5

5

25

VH

5

5

25

VH

ปัจจัยเสี่ยง
กับ
ยุท ธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง
กับ สาเหตุ
(ทางอ้อม)

ปัจจัยเสี่ยง กับ
ปัจจัยเสี่ยง

4

4.4 รายได้จากผูส้ นับสนุนการดาเนินงานของ อพวช. ในรูปของตัวเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF014)

✓

✓

5

เขียว

1. อพวช. มีนโยบายยกเลิกการทาร้านค้า/ร้านขายของที่ระลึก
2. การปรับปรุงพืน้ ที่ให้บริการร้านค้าและร้านอาหารล่าช้า
3. พืน้ ที่ในการให้บริการผูเ้ ช่าในงานมหกรรมวิทย์ฯ มีจากัด

1. แผนปฏิบัติการหาผูส้ นับสนุนรายใหม่อาจไม่แล้วเสร็จตาม
แผนที่กาหนด
2. การนาแผนปฏิบัติการไปใช้อาจมีความล่าช้า
3. ผูส้ นับสนุนไม่มีความสนใจในการให้การสนับสนุนโครงการ
ต่าง ๆ ของ อพ.
4. สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว

รายได้จากสิทธิประโยชน์ การบริหารพืน้ ที่และทรัพย์สนิ

รายได้จากผูส้ นับสนุนไม่เพิม่ ขึน้

50

แดง

1. ข้อกาหนดของรัฐบาลที่ให้เว้นระยะห่าง ปิดโรงเรียน สถานที่
แออัด ทาให้พพิ ธิ ภัณฑ์ต้องปิดให้บริการชัว่ คราว
2. การจัดรูปแบบและการเลือ่ นจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
ส่งผลกระทบต่อผูเ้ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ อพวช. เทคโนธานี คลองห้า
จ.ปทุมธานี

0
0

เขียว
เขียว

รายละเอียดเพิม่ เติมจาก 1. ความเสีย่ งจากจานวนผูเ้ ข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
รายละเอียดเพิม่ เติมจาก 2. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถให้บริการในพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

✓

0
5

เขียว
เขียว

รายละเอียดเพิม่ เติมจาก 3. ความเสีย่ งจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)
รายละเอียดเพิม่ เติมจาก 1. ความเสีย่ งจากจานวนผูเ้ ข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

1.2 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายน้อย (SRF012)

✓

2.5

เขียว

รายละเอียดเพิม่ เติมจาก 1. ความเสีย่ งจากจานวนผูเ้ ข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

2.1 กิจกรรมเสริมศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขายไปยังกลุม่ เป้าหมาย (SRF021)

✓

2.5

เขียว

รายละเอียดเพิม่ เติมจาก 2. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถให้บริการในพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

5

4.5 ความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด COVID-19 (FRF015)

6
7

1. ความเสีย่ งจากจานวนผูเ้ ข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
2. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถให้บริการในพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

8
9

3. ความเสีย่ งจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)
1.1 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ระหว่างพิพธิ ภัณฑ์/สานักยังไม่เพียงพอ (SRF011)

10
11
12

รวมน้ำหนักควำมสัมพัน ธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ

13

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

✓

รายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น รายได้จาก
การจาหน่ายบัตรเข้าชมและกิจกรรมไม่ได้ตามเป้าหมาย จาก
การปิดให้บริการชัว่ คราวของพิพธิ ภัณฑ์

การบริห ารความเสี่ยง อพวช. ปี 2563 (Risk Management)
แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)

มาตรการการควบคุมที่ มีอยู่ (Existing Control)
การควบคุมภายใน
(Internal Control)

แผน/รายงานที่ เกี่ยวข้อง

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

ตัวชีว้ ัด

ผู้รับผิดชอบ

แดง

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและจัดพิมพ์
คู่มือสิทธิประโยชน์ บัตรสมาชิก อพวช. (สธต.)
2.2 คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัคร (สธต.)

แผนหารายได้ปี 2563

ใช้มาตรการจาก SR01

ดูจาก SR01

ดูจาก SR02

1. ใช้กิจกรรมเสริมศึกษาของพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า (15%)
2. เพิม่ กิจกรรมเสริมศึกษาใหม่แต่ละพิพธิ ภัณฑ์ 2 เรื่องต่อปี
(85%)
3. เร่งรัดแผนการให้บริการวิชาการ

1. กิจกรรมเสริมศึกษาของพิพธิ ภัณฑ์
พระรามเก้า
2. กิจกรรมเสริมศึกษาใหม่แต่ละ
พิพธิ ภัณฑ์ 2 เรื่องต่อปี
3. แผนการให้บริการวิชาการ

5

5

25

VH

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การหาผูส้ นับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโครงการศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนาคต (สธต.)
2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 สานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด (สธต.)
(1) คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและจัดพิมพ์
คู่มือสิทธิประโยชน์ บัตรสมาชิก อพวช. (สธต.)
(2) คู่มือการปฏิบัติงานรับจองผูเ้ ข้าชมเป็นหมู่คณะ (สธต.)
2.2 คู่มือเสริมการศึกษา ได้แก่
2.2.1 พิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) คู่มือท่องโลกพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Walk Rally)
(2) คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการโรงฉายภาพยนตร์แบบโดม
(Science Dome)
(3) คู่มือการเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือห้อง Enjoy science
museum
(4) คู่มือการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือภายในห้อง
Enjoy Science Museum Maker Workshop 2
(5) คู่มือการดาเนินกิจกรรม Paper Camera เพือ่ การประกอบ
นิทรรศการสิง่ ประดิษฐ์ในห้องภาพ
(6) คู่มือกิจกรรมตามเทศกาลและวันสาคัญ (Evevnt) พิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
2.2.2 สานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.)
(1) คู่มือการจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
(2) คู่มือ Science for fun
(3) คู่มือการปฏิบัติงานค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ (Science camp)
(4) คู่มือการจัดอบรมพัฒนาทักษะการแสดงเบื้องต้น (Science Show)
(5) คู่มือการพัฒนาและดาเนินกิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์
(Science Lab)
(6) คู่มือการจัดการงานอาสาสมัครค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
(7) คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ศูนย์ภาคกลาง
(8) คู่มือการสือ่ สารวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ
(9) คู่มือ One day Camp
(10) คู่มือโครงการอบรมพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน
2.2.3 พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (พทส.)
(1) คู่มือการบริหารงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไอที
2.3.4 พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ (พธช.)
(1) คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมศึกษาทางด้านธรรมชาติวิทยา
(2) คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนานิทรรศการธรรมชาติวิทยา
2.2.4 พิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า (พพก.)
- ไม่มี -

5

5

25

VH

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและจัดพิมพ์
คู่มือสิทธิประโยชน์ บัตรสมาชิก อพวช. (สธต.)

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การหาผูส้ นับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโครงการศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนาคต (สธต.)
1.2 การจัดส่งวารสาร อพวช.
แผนหารายได้ปี 2563
2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและจัดพิมพ์
คู่มือสิทธิประโยชน์ บัตรสมาชิก อพวช. (สธต.)
2.2 คู่มือการปฏิบัติงาน "การผลิตวารสาร อพวช." (สธต.)

1. เร่งรัดการจัดทาแผนปฏิบัติการหาผูส้ นับสนุนรายใหม่
2. เร่งรัดการนาแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผล
3. มีการบูรณาการระหว่างฝ่ายผูผ้ ลิตกิจกรรมกับการตลาดใน
การสือ่ สารข้อมูลกับผูส้ นับสนุนให้ชัดเจน

1. รายงานการทบทวนการเพิม่ ค่าเช่า
พืน้ ที่ในงานมหกรรมวิทย์ฯ
2. คู่มือการให้บริการใช้ประโยชน์จาก
พืน้ ที่และทรัพย์สนิ

1. ผอ.สธต.
2. ผอ.สธต.

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟืน้ ฟู - Covid-19)

1. ปรับตัวชีว้ ัดและเป้าหมาย เรื่องรายได้นอกงบประมาณ
2. ปรับปรุงแผนการหารายได้นอกงบประมาณ และรายงานต่อ
คณะกรรมการ อพวช.
3. จัดทาแผนการตลาด เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ทั้ง Onsite และ
Online
4. จัดทาสือ่ การเรียนรู้และกิจกรรมรูปแบบ Online
ประชาสัมพันธ์สมาชิก อพวช. (วารสาร)
5. จัดทาแบบสารวจเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการกลับมา
เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ อพวช.
6. จัดทาแผนหาพันธมิตรทางธุรกิจ

1. รายได้นอกงบประมาณ ที่ได้ปรับ
ตัวชีว้ ัดและเป้าหมายใหม่
2. แผนการหารายได้นอกงบประมาณ
ฉบับปรับปรุง และการรายงานต่อ
คณะกรรมการ อพวช.
3. แผนการตลาด เพือ่ ประชาสัมพันธ์
ทั้ง Onsite และ Online
4. สือ่ การเรียนรู้และกิจกรรมรูปแบบ
Online ประชาสัมพันธ์สมาชิก อพวช.
(วารสาร)
5. ผลการสารวจเพือ่ ศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคในการกลับมาเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์
อพวช.
6. แผนหาพันธมิตรทางธุรกิจ

1. ผอพ./ รอพ.สุวรงค์/
รอพ.กรรณิการ์/ รอพ.
ชนินทร
2. คณะกรรมการหา
รายได้/ ผอ.สธต.
3. ผอ.สธต.
4. ผอ.สธต.
5. ผอ.สธต.
6. ผอ.สธต.

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

2

✓

1. จานวนผูช้ มที่จ่ายค่าบริการลดลง
2. การเปิดให้บริการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าล่าช้า

โอกาส
(Likelihood)

สีความ
รุน แรง

5

5

5

5

25

25

VH

VH

แดง

1. เร่งดาเนินการทาสัญญาร้านค้าและร้านขายของที่ระลึก
2. พิจารณาการเพิม่ ค่าเช่าพืน้ ที่ในงานมหกรรมวิทย์ฯ
3. จัดทาคู่มือการให้บริการใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่และทรัพย์สนิ

1. รอพ. กรรณิการ์/
ผอ.พพก.
2.รอพ.สุวรงค์ / ผอ.
พิพธิ ภัณฑ์
3. รอพ.ชนินทร/ ผอ.
สคพ./ ผอ.พิพธิ ภัณฑ์

1. แผนปฏิบัติการหาผูส้ นับสนุนรายใหม่
2. การใช้แผนปฏิบัติการหาผูส้ นับสนุน
รายใหม่
3. ประชุมหารือระหว่างผูผ้ ลิตกิจกรรม
การตลาด และผูส้ นับสนุน

1. ผอ.สธต.
2. ผอ.สธต.
3. รอพ. (สุวรงค์/
กรรณิการ์/
ชนินทร)

100

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

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

3.2 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้าหนักของ
สีของเส้น
สาเหตุ (%)
ภายใน
ภายนอก

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

5. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

1

ปัจจัยเสี่ยง กับ
สาเหตุ
(ทางตรง)

2

ปัจจัยเสี่ยง
กับ
ยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง
กับ สาเหตุ
(ทางอ้อม)

ปัจจัยเสี่ยง กับ
ปัจจัยเสี่ยง

3

5.1 การบริหารสัญญาไม่มีประสิทธิภาพ (FRF021)

5.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FRF022)

5.3 TOR ล่าช้า (FRF023)

เทา

1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ ไม่ศึกษาข้อกาหนดของ
สัญญาและรายละเอียดงานทึ่ต้องตรวจรับ /ขาดความเข้าใจในการ
บริหารสัญญา
2. การบริหาร/การดาเนินงานของคู่สัญญาขาดศักยภาพ
3. การส่งมอบพื้นที่/ ปัญหาของผู้บุกรุก/ สภาพภูมิอากาศ/ และ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และการแก้ไขแบบ

การตรวจรับงานต้องใช้เวลานาน/ ดาเนินการในการบริหารสัญญา
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้กระบวนการบริหารสัญญาไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เทา

1. เจ้าหน้าที่พัสดุมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานจัดซื้อ/ ขาดการแจ้ง
ประสานให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในขั้นตอนการบริหารสัญญา
2. มีการจัดซื้อจัดจ้างที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนต่อปีมากขึ้น

การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

ส้ม

1. ความไม่พร้อม / ไม่ชัดเจน / ไม่ครบถ้วนของรายละเอียดงานตาม
TOR (แบบรูปรายการ-รายการประกอบแบบ-ปริมาณงานและราคา
ของงานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง, ขอบเขตงานจ้าง,
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์)

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า / มีปัญหาในกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือก / ได้พัสดุที่ไม่ตรงกับความต้องการ / มี
รายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องพิจารณามากเกินความจาเป็นในการ
ใช้งานพัสดุนั้นจนนาไปสู่การยกเลิกการจัดหาและต้องไป
ดาเนินการใหม่

25

เทา

1. สถานการณ์ COVID-19 รัฐบาลออกสภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา 2 เดือน
ส่งผลให้หยุดการเคลื่อนย้ายคน ส่งผลกระทบต่อแรงงานของผู้รับเหมา
2. สถานที่จาหน่าย อุปกรณ์ก่อสร้าง ปิดให้บริการชั่วคราวตาม
ประกาศของรัฐบาลอาจะส่งผลต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เข้ามา
1. การส่งมอบงานอาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาการขนย้าย
ดาเนินงานรับจ้างได้
คนงาน และอุปกรณ์
3. วัสดุอุปกรณ์ที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งสายการบินหยุดบิน
อาจจะส่งผลต่อการความล่าช้าของการส่งมอบอุปกรณ์บางประเภท 2 เบิกจ่ายงบลงทุนมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4. มาตรการ WFH อาจจะทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาหารือใน
site งานได้
5. กระทรวงการคลังออกหนังสือการผ่อนปรนในการส่งมอบงาน
จัดซื้อจัดจ้างของผู้รับข้างแก่รัฐวิสาหกิจ จากสถานการณ์ COVID-19

26

✓

✓

20

✓

15

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

รวมคะแนน

ระดับ
Risk

5

5

25

VH

4

4

3

5

5

5

20

20

15

VH

VH

H

การควบคุมภายใน
(Internal Control)

แดง

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง (สบร.)
2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัด
จ้าง ฉบับใหม่) (สบร.)

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เทา

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง (สบร.)
2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัด
จ้าง ฉบับใหม่) (สบร.)

1. อบรม-สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับเจ้าของ
คู่มือและหลักเกณฑ์การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์
โครงการถึงความรับผิดชอบและระยะเวลาที่ต้องส่งมอบ TOR
การกาหนดแบบรูปรายการก่อสร้างของทางราชการ
2. จัดทาปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าของโครงการล่วงหน้า

1. แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19)
2. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
ประจาปี 2563

5

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

0

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

6
7

3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)
7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OR02)

0
0

เขียว
เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OR02)

8

8. ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและ
การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)

0

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 8. ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)

8
3
3
100

เขียว
เขียว
เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OR02)

9 3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่าแผนฯ (SRF031)
10 3.3 การลงนามในสัญญาระหว่าง อพ. กับผู้รับจ้างมีความล่าช้า (SRF033)
11 7.1 ไม่สามารถจัดทา TOR ระบบ EA แล้วเสร็จตามที่กาหนดได้ (ORF021)
รวมน้ำหนักควำมสัมพันธ์
1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์
2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

✓
✓
✓

5

25

VH

มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การบริหารและการควบคุมงบประมาณ (สยศ.)
2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน
Driver Token Key (สบร.)
2.2 คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ (สบร.)

5.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (FRF024)

5

แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1. จานวนครั้งในการอบรมสร้างความ
เข้าใจให้กับเจ้าของโครงการ
2. ที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการสาคัญ
3. การเร่งรัดและแจ้งเตือนคู่สัญญาที่
มีปัญหา
4. จานวนครั้งในการศึกษา ทบทวน
รายละเอียดสัญญาอีกครั้ง

1. กบ./กพ./เจ้าของ
โครงการ ปี 2563
2. เจ้าของโครงการ
(Futurium)
3. กพ./เจ้าของโครงการ
ปี 2563
4. กพ./เจ้าของโครงการ
ปี 2563

การจัดลาดับของงานจัดซื้อจัดจ้าง

กพ.

1. จานวนครั้งในการอบรมสร้างความ
เข้าใจให้กับเจ้าของโครงการ
2. ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง

1. กบ./กพ./เจ้าของ
โครงการ ปี 2564
2. กพ.

1. แผนการปรับงบลงทุน อพวช. ปี
2563
2. การประชุมเร่งรัดการดาเนินการ
โครงการลงทุน อพวช. ปี 2563

1. ผอ.สบร./ผอ. สยศ.
2. คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
และเบิกจ่ายประจาปี
2563

แดง

4

✓

การบริหารความเสี่ยง อพวช. ปี 2563 (Risk Management)
แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)

มาตรการการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)

สีความ
รุนแรง

แดง

1. อบรม-สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับเจ้าของ
โครงการถึงความรับผิดชอบและระยะเวลาที่ต้องส่งมอบ TOR
2. จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานที่สาคัญ
3. แจ้งเร่งรัด แจ้งเตือนคู่สัญญาที่มีปัญหา
4. ก่อนทาสัญญาควรมีการศึกษา ทบทวนรายละเอียดสัญญาอีก
ครั้ง

จัดลาดับความสาคัญของงาน

1. ปรับแผน/เป้าหมายงบลงทุนของ อพวช. ปี 2563 เนื่องจาก
อพวช. ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทัน 7 เมษายน 2563 (จานวน 82
ล้านบาท)
2. ประชุมเร่งรัดการดาเนินการโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องในปี
2563 เพื่ออานวยความสะดวกและขยายการทางานให้กับผู้รับจ้าง
ให้งานสามารถส่งได้ตามกาหนดเวลาให้ได้มากที่สุด

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

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

3.2 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : OR)
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้าหนักของ
สีของเส้น
สาเหตุ (%)
ภายใน
ภายนอก

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

6. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)

1

6.2 การดูแลระบบความปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการภายในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF012)

30

✓

✓

20

แดง

เทา

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

2

6.1 การดูแลระบบความปลอดภัยพื้นที่ให้บริการภายนอกอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF011)

ปัจจัย
เสี่ยง
กับ
ยุทธศาส
ตร์

ปัจจัยเสี่ยง
กับ สาเหตุ
(ทางอ้อม)

ปัจจัยเสี่ยง กับ
ปัจจัยเสี่ยง

3

6.3 ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ และผู้สัญจร (ORF013)

✓

1. เกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บจากความไม่ปลอดภัยจาก
1. เส้นทางการจราจรไม่เหมาะสมในการใช้งาน
อุบัติเหตุ
2. ปรับปรุงเส้นทางจราจรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเกิดความเสียหาย
งานจริง
3. เกิดความสับสนทาให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้
3. ความไม่ปลอดภัยจากสัตว์รบกวน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ อพวช.
4. ผลกระทบต่อจานวนผู้เข้าชม

1. ระบบการให้ข้อมูลและคาแนะนายังไม่คลอบคลุมในมิติด้าน
ความปลอดภัย
2. การออกแบบนิทรรศการและพื้นที่ให้บริการบางส่วนยังไม่ได้
มาตรฐานความปลอดภัย
3. ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
ยังไม่สมบูรณ์

เขียว

1. ผู้ใช้บริการขาดการรับข้อมูลจาก อพวช. ถึงอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่นิทรรศการ ระบบจราจรที่ได้กาหนดไว้
2. ความซุกซนของเยาวชนที่ไม่ระมัดระวัง เช่น การวิ่ง สะดุด สิ่ง
ปลูกสร้าง
3. เกิดจากชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงที่เข้ามาใช้พื้นที่ ไม่เชื่อฟัง
และ ไม่ระมัดระวัง
4. ไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่

10

ส้ม

1. ขาดการอบรมและสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่มากพอ
2. ในบางเวลา บางสถานที่ มีผู้ใช้บริการมากเกินขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการดูแล
3. ความประเมินเลินเล่อของเจ้าหน้าที่

5

1. เกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บจากความไม่ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเกิดความเสียหาย
3. เกิดความสับสนทาให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้
4. ผลกระทบต่อจานวนผู้เข้าชม

เกิดอุบัติเหตุกับผู้เข้าชมและผู้ใช้บริการ

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

รวมคะแนน

ระดับ
Risk

3

5

15

H

2

2

2

4

6.4 ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF014)

5

1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

0

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

6

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

0

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

7

3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)

0

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)

8

9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กาหนด จากกรณีการแพร่ระบาด
COVID-19 (CR01)

25

เทา

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กาหนด จากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)

9

2.4 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการยังไม่ครบถ้วนและขาดระบบจัดการที่ดี (SRF024)

10

ส้ม

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

1
2

รวมน้าหนักความสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

✓

✓

เกิดอุบัติเหตุกับผู้เข้าชมและผู้ใช้บริการ

3

5

5

5

5

10

10

10

15

H

H

H

H

สีความ
รุนแรง

มาตรการการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)
การควบคุมภายใน
(Internal Control)

แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง อพวช. ปี 2563 (Risk Management)
แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

เทา

เทา

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

เทา

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การติดตั้งราวกั้นเพื่อความปลอดภัย (พวท.)
1.2 การควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้าง พทส. (พทส.)
2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนงาน)
2.2 คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อม-สร้างนิทรรศการ
(คู่มือความปลอดภัยการใช้เครื่องจักรกล)
2.3 คู่มือการฝึกอบรมขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ
2.4 คู่มือการฝึกอบรมแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การ
อพยพหนีไฟ วิธีการอพยพหนีไฟ การค้นหา และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
2.5 คู่มือปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉิน ภายใน อพวช.

แผนแม่บทในการพัฒนาและใช้พื้นที่ของ อพวช.
จัดทาระบบการจราจรและป้ายบอกทางโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

1. สารวจสถานที่ ระบบจราจร และสัตว์รบกวน บริเวณภายนอก
อาคารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการและผู้สัญจร
รวมทั้งผู้ใช้บริการหอพักและผู้ค้างแรม
2. จัดทาป้ายจราจรและป้ายเตือนที่สื่อความหมายได้ชัดเจนและติดตั้ง
ในตาแหน่งที่เหมาะสมเพิ่มเติม
3. ประสานกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการกาหนดมาตรการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามและควบคุม การเฝ้าระวังการเกิด
อุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากสัตว์รบกวน
4. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยพื้นที่ให้บริการภายนอกอาคารอย่าง
สม่าเสมอ

1. ผลการสารวจตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด
2. จานวนป้ายที่ติดตั้งเพิ่ม
3. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย
4. รายงานการตรวจสอบ

1. ผอ.สบร./ กส.
2. ผอ.สบร./ กส.
3. ผอ.พิพิธภัณฑ์/
คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ
4. ผอ.พิพิธภัณฑ์/
คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ/ กส.

1. จัดทาสื่อแนะนาความปลอดภัยในการเข้ารับบริการและติดตั้งให้
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการที่จาเป็นเพิ่มเติม
2. กาชับอาสาสมัครให้ดูแลผู้ใช้บริการตามข้อแนะนา
3. ประสานกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการกาหนดมาตรการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามและควบคุม การเฝ้าระวังการเกิด
อุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ
4. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและสถานที่ที่อาจ
เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการอย่างสม่าเสมอ และมีการปรับปรุง
5.สารวจและปรับปรุงการติดป้ายสัญญาณด้านความปลอดภัยในพื้นที่
ให้บริการ

1. จานวนสื่อที่ติดตั้ง
2. บันทึกการประชุมอาสาสมัครราย
อาทิตย์
3. มาตรการที่คณะกรรมการความ
ปลอดฯ ออกมาตรการความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารรายงานการตรวจสอบ
ระบบและอุปกรณ์
5. รายงานการสารวจ

1. ผอ.สบร/ ผอ.
พิพิธภัณฑ์
2. คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ
3. คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ
4. คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ/ ผอ.สคพ.
5. ผอ.สบร./ กส.

เทา

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

1. พัฒนาและแจกจ่ายการใช้สัญลักษณ์ เอกสาร หรือการตีความแจ้ง
เตือนให้กับผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงจุดที่เป็นอัตรายหรือจุดที่อาจเกิด
อุบัติเหตุ
2. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนเพิ่มเติมยังจุดที่เกิดอุบัติเหตุ จากการ
ไม่ระมัดระวังของเยาวชน
3. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกากับดูแลชาวชาวบ้านที่เข้ามาใช้
พื้นที่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของ อพวช. เรื่องการใช้พื้นที่เรื่องความ
ปลอดภัย
4. กาหนดมาตรการกากับดูแลผู้ใช้บริการที่ไม่ทาตามคาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่

1. จานวนเอกสารที่ได้รับการแจกจ่าย
2. จานวนป้ายที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติม
3. วาระการประชุมแจ้งเตือนในการ
ประชุม รปภ.
4. วาระการประชุมแจ้งเตือนในการ
สัมมนา

1. ผอ.สธต.
2. คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ/ กส.
3. คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง รปภ./ กส.
4. ผอ.พิพิธภัณฑ์

เทา

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มืออาสาสมัคร (พวท./พธช./พทส./สธต.)

1. จัดการอบรมและประชุมเป็นระยะอย่างน้อยรายอาทิตย์เพื่อเน้นถึง
การดูแลรักษาความปลอดภัย
2. เพิ่มมาตรการหรือเจ้าหน้าที่ในสถานที่และเวลาที่เกินขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ หรือรวมถึงปิดบริการในจุดนั้น ๆ
3. ตักเตือนหรือกาหนดบทลงโทษกับเจ้าหน้าที่ หรือการสลับหน้าที่กับ
เจ้าหน้าที่ที่มีความประมาทเลินเล่อบ่อยครั้ง

1. วาระที่มีในการประชุม
2. จานวนมาตรการและเจ้าหน้าที่ที่
เพิ่มเติมที่จัดในช่วงที่มีผู้เข้าชม
หนาแน่น เช่น วันเด็ก/เดือนสิงหาคม
3. มาตรการการตักเตือนการโยกย้าย
และการลงโทษ

1. ผอ.กบ.
2. ผอ.พิพิธภัณฑ์
3. ผอ.กบ.

คู่มือความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์
แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ในภาวะฉุกเฉิน

100

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

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

3.2 การประเมินความเสี่ ยง อพวช. ประจาปี 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ความเสี่ ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : OR)
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ทีม่ า และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้าหนักของ
สีของเส้น
สาเหตุ (%)
ภายใน ภายนอก

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
ทีม่ า (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OR02)

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

รวมคะแนน

ระดับ
Risk

4

5

20

VH

สีความ
รุนแรง

✓

10

ส้ม

1. ขาดที่ปรึกษาจัดทาระบบ EA
2. ผูใ้ ช้งานขาดความเข้าใจมากพอที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการ
ทาระบบ EA

TOR และระบบ EA ไม่แล้วเสร็จ

4

5

20

VH

แดง

2

7.2 เจ้าหน้าที่ IT ไม่มีความสามารถในการจัดทา EA (ORF022)

✓

30

แดง

1. EA เป็นเรือ่ งใหม่และมีความซับซ้อนสูง

ระบบ EA ไม่เสร็จตามที่กาหนดได้และไม่มีคุณภาพ

4

5

20

VH

แดง

3

7.3 การพัฒนาระบบ ERP และมีการทดลองใช้งานไม่แล้วเสร็จ (ORF023)

✓

10

ส้ม

1. ช้อมูลที่สง่ ให้ผรู้ บั จ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง
2. ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. พื้นที่เก็บข้อมูล Cloud และ (Hardware) อาจไม่เพียง
พอที่จะรองรับระบบ ERP

1. เกิดการล่าช้าต่อการใช้งานระบบ
2. แผนการใช้งานระบบของส่วนงานต่างๆ ล่าช้าออกไป

5

5

25

VH

แดง

40

แดง

1. งบประมาณที่จัดทาโครงการ EA มาจากเงินรายได้ ซึง่ อาจจะ
ถูกระงับโครงการ เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้
อพวช. มีเงินนอกงบประมาณลดลง
2. ผูร้ บั จ้าง ERP ไม่สามารถเข้ามาประชุมร่วมได้ เนื่องจาก
อพวช. มีนโยบาย WFH 3 เดือน

10

ส้ม

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 5. ความเสีย่ งในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

ปัจจัยเสี่ยงกับ
ยุทธศาสตร์

ปัจจัย
ปัจจัย
เสี่ยง กับ เสี่ยง กับ
ปัจจัย
สาเหตุ
(ทางอ้อม) เสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

7.1 ไม่สามารถจัดทา TOR ระบบ EA แล้วเสร็จตามที่กาหนดได้ (ORF021)

7.4 ความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด COVID-19 (ORF024)

5

5.3 กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างล่าช้า (FRF024)

1
2
3
4

รวมน้ำหนักควำมสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายบริการการเรียนรูส้ ทู่ ุกช่วงวัยและทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรูแ้ ละพัฒนานวัตกรรมสือ่ สารวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

✓

✓

1. ไม่สามารถว่าจ้างผูร้ บั จ้างโครงการ EA ได้
2. การส่งมอบงานระบบ ERP มีความล่าช้า

5

5

25

VH

การควบคุมภายใน
(Internal Control)

แผน/รายงานทีเ่ กี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง อพวช. ปี 2563 (Risk Management)
แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดหาที่ปรึกษาเพื่อจัดทาระบบ EA
2. สร้างความเข้าใจระหว่างผูใ้ ช้งานร่วมกับผูร้ บั จ้าง

1. ได้ที่ปรึกษาฯเข้ามาช่วงวางระบบ
EA
2. ผลการประชุม/จานวนครัง้ ของการ
ประชุม

1. งานเทคโนฯ/ผูใ้ ช้งาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. งานเทคโนฯ/ผูใ้ ช้งาน
ที่เกี่ยวข้อง

1. จัดหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไปดูงาน
2. จัดหาที่ปรึกษาเข้ามาช่วยในการวางระบบ EA

1. จานวนครัง้ ของการดูงาน
2. สัญญาจ้างที่ปรึกษาวางระบบ EA

แดง

1

4

มาตรการการควบคุมทีม่ ีอยู่ (Existing Control)

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การจัดการฐานข้อมูลวัสดุอุเทศ (พทส.)
1.2 การให้บริการเว็บไซต์ อพวช. (สพต.)
1.3 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อพวช.
(สบร.)
1.4 การรายงานผลตามระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) (สยศ.)
2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดซือ้ จัดจ้าง (ภายใต้ พรบ.จัดซือ้
จัดจ้าง ฉบับใหม่) (สบร.)
***ดูเพิ่มคู่มือ ระบบรับจอง ระบบการเงิน / ซ่อมบารุง/
งบประมาณ/ Collection/เงินเดือน
2.2 คู่มือการบริหารจัดการตัวอย่างอ้างอิง (พธช.)
2.3 คู่มือการปฏิบัติงานในคลังตัวอย่างที่ 2 (พธช.)
2.4 คู่มือการจัดการและการใช้งานฐานข้อมูลวัสดุอุเทศ (พทส.)
2.5 คู่มือการจัดการยืมคืนวัสดุอุเทศ (พทส.)
2.6 คู่มือฐานข้อมูลนิทรรศการ (พทส.)
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของ อพวช. (สบร.)
2.2 คู่มือของ สบร. ที่เกี่ยวข้องกับ ERP

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19)

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช.
2. แผนการดาเนินงานตามแผนงานของผูร้ บั จ้าง
3. สัญญาจ้างจัดทาโครงการพัฒนาระบบ ERP

1. สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานร่วมกับผู้รับจ้าง
2. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
3. สารวจและจัดเตรียมพื้นที่เก็บข้อมูล Cloud เพื่อ
รองรับระบบ ERP
1. การแบ่งงวดงานจ้าง EA โดยมี Roadmap ที่ชัดเจน ให้มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณส่วนมากในปี 2564
2. ประชุมเร่งรัดการจัดทาระบบ ERP เพื่อให้งานส่งมอบได้ตาม
กาหนดเวลา
3. อพวช. ดาเนินการจัดทา EA เอง โดยใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก
เพื่อให้ Roadmap ในปี 63 แล้วเสร็จ ส่วนงานที่เหลือวางแผน
จัดจ้างในปี 2564

1. งานเทคโนฯ/ผูใ้ ช้งาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. งานเทคโนฯ/ผูใ้ ช้งาน
ที่เกี่ยวข้อง
1. งานเทคโนฯ/ผูใ้ ช้งาน
1. ผลการประชุม/จานวนครัง้ ของการ
ที่เกี่ยวข้อง
ประชุม
2. งานเทคโนฯ/ผูใ้ ช้งาน
2. ผลการประชุม/จานวนครัง้ ของการ
ที่เกี่ยวข้อง
ประชุม
3. งานเทคโนฯ/ผูใ้ ช้งาน
3. ข้อสรุปถึงแผนการใช้ Cloud
ที่เกี่ยวข้อง
1. Roadmap การจ้างจัดทาระบบ EA
2. การประชุมการจัดทาระบบ ERP
และการติดตามผลการส่งมอบงาน
3. การประชุมเพื่อแนวทางจัดทาระบบ
EA และหาที่ปรึกษาในการให้
คาแนะนาเรือ่ ง Roadmap ระบบ EA

1. งานเทคโนฯ/ผูใ้ ช้งาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. งานเทคโนฯ/ผูใ้ ช้งาน
ที่เกี่ยวข้อง
3. งานเทคโนฯ/ผูใ้ ช้งาน
ที่เกี่ยวข้อง

100

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

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

3.2 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563

ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : OR)
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้าหนักของ
สีของเส้น
สาเหตุ (%)
ภายใน
ภายนอก

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

8. ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

1

2

ปัจจัยเสี่ยงกับ
ยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางอ้อม)

ปัจจัยเสี่ยง กับ
ปัจจัยเสี่ยง

3

8.1 การติดตามและรายงานผลไม่ได้ประสิทธิผล (ORF031)

8.2 ไม่สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 (ORF032)

8.3 การจัดทาแผนปฏิบัติการ ปี 2563 มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน (ORF033)

✓

✓

20

✓

15

15

✓

เทา

ส้ม

ส้ม

ผู้เขียนแผน ผู้ดาเนินการ และผู้ติดตาม ยังขาดการบูรณาการกัน

แผนปฏิบัติการฯ ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายได้

1. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแผน เช่น เครือข่าย/พันธมิตร
เลื่อนระยะเวลาการจัดโครงการ/กิจกรรมจากแผนที่กาหนด
2. หน่วยงานภายใน อพวช. มีความล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากบาง
โครงการ/กิจกรรมมีการจัดจ้างผู้รับจ้างในการดาเนินโครงการ/
พิพิธภัณฑ์ไม่ได้พัฒนานิทรรศการและกิจกรรมให้มีมาตรฐานตาม
กิจกรรม อาจะเกิดปัญหาในการตรวจรับ
แผนที่วางไว้
3. การล่าช้าของงบประมาณปี 2563 อาจส่งผลต่อโครงการ
4. เจ้าหน้าที่ อพวช. ที่เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจที่ตรงกัน
5. การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019

ขาดการบูรณาการแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเทียบเท่าสากล (ตัวชี้วัดตามบรรทึกข้อตกลง 2.4 ไม่
สาเร็จ)

25

เทา

1. โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ อาจจะต้องเลื่อนการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทาให้ไม่มีผู้เดินทางเข้าร่วม
กิจกรรม
2. รัฐบาลออกมาตรการห้ามการเดินทางของประชาชน

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)
6. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (ORF01)
7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OR02)

0
0
0
0

เขียว
เขียว
เขียว
เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (ORF01)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OR02)

1.2 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ /สานักยังไม่เพียงพอ (SRF012)

5

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

5
5

เขียว
เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

10

เขียว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

4

8.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (ORF034)

5
6
7
8
9

10 1.3 อาสาสมัครด้านวิชาการและการบริการยังไม่ได้ตามมาตรฐาน (SRF013)
11 1.4 ชิ้นงานบางนิทรรศการมีอายุการใช้งานมานาน ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมได้ทัน (SRF014)
2.4 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการยังไม่ครบถ้วนและขาดระบบจัดการที่ดี
12
(SRF024)
รวมน้าหนักความสัมพันธ์
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายบริการการเรียนรู้สทู่ ุกช่วงวัยและทุกพื้นที่
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมสือ่ สารวิทยาศาสตร์
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

✓

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่ได้ตามเป้าหมาย

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

รวมคะแนน

ระดับ
Risk

5

5

25

VH

5

4

5

5

5

5

5

5

25

20

25

25

VH

H

VH

VH

สีความ
รุนแรง

มาตรกาการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)
การควบคุมภายใน
(Internal Control)

แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง อพวช. ปี 2563 (Risk Management)
แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
มาตรการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

แดง

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม (Project Based Management) (สยศ.)

เทา

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การบริหารและการควบคุมงบประมาณ (สยศ.)
2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
2. คู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติงาน (สยศ.)
2.2 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี (สยศ.)
2.3 คู่มือการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
(Project Feasibility Analysis) (สยศ.)

แดง

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19)

ผู้เขียนแผน ผู้ดาเนินการ และผู้ติดตาม

จัดทาแบบฟอร์มการรายงานผลรายเดือนเพื่อติดตามผลอย่าง
ใกล้ชิด

1. จัดทาแผนสารองในกิจกรรมที่หน่อยงานภายนอกไม่สามารถ
ดาเนินการตามแผนได้หรือเลื่อนระยะเวลาออกไป
2. กากับดูแลการบริหารสัญญากับผู้รับจ้างเพื่อให้ไม่มีความล่าช้า
กว่าแผนที่กาหนด
3. จัดทาแผนสารองในกรณีที่ผู้รับจ้างล่าช้า
1. แผนปฎิบัติการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563
4. ปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความล่าช้าของ
2. แผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
งบประมาณ โดยเร่งรัดและควบรวมกิจกรรมบางกิจกรรมให้แล้ว
องค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และ
เสร็จได้ตามแผนที่ได้รับงบประมาณ
เทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5. ดาเนินการจัดทากิจกรรมที่สาคัญล่วงหน้าที่ไม่สามารถรอ
งบประมาณได้ทัน
6. สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
7. มีการเร่งรัดติดตามในที่ประชุมผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ

1. แผนปฏิบัติการปี 2563
2. แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพการจัดการพิพิธภัณฑ์องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1. แผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ

1. รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์
2.รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์

1. แผนสารอง
2 ผลการตรวจรับงานที่ไม่ล่าช้าตาม
กาหนดเวลา/งวดงาน
3. แผนสารองงานของผู้รับจ้างฯ
4. แผนที่ได้รับการปรับฯตาม
งบประมาณที่ได้รับ
5. กิจกรรมที่ดาเนินการก่อนได้รับ
งบประมาณ
6. วาระการประชุม
7. การประชุมตามตัวชี้วัด

1. รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์
2. รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์
3. รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์
4. รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์
5. รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์
6. รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์
7. ผอพ.

เพิ่มความถี่ในการประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
รายงานผลการดาเนินงาน
เพื่อเร่งรัดการจัดทาแผนปฏิบัติการให้เสร็จตามกาหนด

รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์/
ผู้เกี่ยวข้อง

1. แผนการดาเนินงานที่ไม่สามารถ
1. การปรับแผนงานที่ไม่สามารถดาเนินการได้ไปดาเนินการในปี
ดาเนินการได้ในปี 2563 บรรจุใน
2564
แผนการดาเนินงานในปี 2564
2. ประชุมเตรียมการเร่งรัดโครงการที่มีความล่าช้าให้มีแผนเร่งรัด
2. การประชุมเร่งรัดโครงการต่าง ๆ
การดาเนินการในไตรมาส 3 ให้แล้วเสร็จ
ในแผนปฏิบัติการ

1. ผอ.พิพิธภัณฑ์/ผอ. สพต.
2. ผอ.พิพิธภัณฑ์/ผอ. สพต.

100

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

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

3.2 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ ยง อพวช. ประจาปี งบประมาณ 2563
ความเสี่ ยงด้านกฎหมายและข้อกาหนดผู กพันองค์กร (Compliance Risk : CR)
ปั จจัยเสี่ ยง
(Risk factor)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ ยง อพวช.
สาเหตุ
น้าหนักของ
สีของเส้น
สาเหตุ (%)
ภายใน ภายนอก

การประเมินความเสี่ ยง (Inherent Risk)
ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

9. ความเสี่ ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กาหนด จากกรณีการแพร่ ระบาด COVID-19 (CR01)

ปั จจัยเสี่ ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

1

2

ปั จจัย
เสี่ ยง ปั จจัย
กับ เสี่ ยง กับ
สาเหตุ ปั จจัยเสี่ ยง

3

9.1 เจ้าหน้าที่ ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างแท้จริง (CRF011)

9.2 เจ้าหน้าที่ ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ ที่ ถูกต้อง (CRF012)

9.3 มีระเบียบและมาตรการใหม่ ๆ จากภาครัฐตลอดเวลา ท้าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ (CRF03)

✓

✓

✓

4

9.4 การเข้าถึงมาตรการของเจ้าหน้าที่ ยังไม่ทั่วถึง ไม่ครบถ้วนและทันการณ์ (CRF014)

✓

5

6.4 ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF014)

✓

รวมน้าหนักความสัมพันธ์
1

40

20

✓

10

แดง

1. ขาดความสนใจ อยู่ไกลตัว ไม่เกี่ยวข้อง
2. ขาดความเข้าใจที่ แท้จริงเกี่ยวกับการระบาดของโรคต
3. ขาดวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด
4. มาตรการดังกล่าว ไม่มีบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการ

เทา

มาตรการที่ ก้าหนดเป็นของกระทรวงสาธารณสุขและข้อกฏหมาย เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กาหนด
อาจจะท้าให้เจ้าหน้าที่ ขาดการตีความอย่างชัดเจน
อย่างถูกต้องครบถ้วน

ส้ม

เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กาหนด
มีการแพร่ระบาดในสถานที่ อพวช. และใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู
ช้ากว่ากาหนด

เป็นโรคระบาดใหม่ และมีความรุนแรงเพิ่มขึนเรือ่ ย ๆ ภาครัฐจึง
เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กาหนด
ออกมาตรการใหม่ๆ ตลอดเวลา อพวช. ขาดการวิเคราะห์ในการ
อย่างถูกต้องครบถ้วน
น้ามาตรการมาใช้ตามบริบทของ อพวช. และสถานการณ์ที่เกิดขึน

10

ส้ม

เนื่องจากมีมาตรการออกมาเป็นจานวนมาก ทาให้การเผยแพร่ไม่
เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กาหนด
ครบถ้วนและทั่ วถึง
อย่างถูกต้องครบถ้วน

20

เทา

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงเรือ่ งความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (ORF01)

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

รวมคะแนน

ระดับ
Risk

3

5

15

H

3

3

3

2

5

5

4

4

15

15

12

8

H

H

H

M

สีความ
รุ นแรง

การบริ หารความเสี่ ยง อพวช. ปี 2563 (Risk Management)
แผนจัดการความเสี่ ยง (Mitigation Plan)

มาตรกาการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)
การควบคุมภายใน
(Internal Control)

แผน/รายงานที่เกี่ ยวข้อง

มาตรการรองรั บความเสี่ ยงในปั จจุบัน

ตัวชี้วัด

ผู้ รับผิ ดชอบ

มาตรการต่าง ๆ ของ อพวช. กรณี COVID-19

1. มาตรการลดความเสี่ยง
1.1 ประชุมบุคลากร อพวช. สร้างความเข้าใจเป็นระยะ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติ
1.2 ให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ก้ากับดูแล เพื่อเน้นย้า สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19
และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกสื่อขององค์กร เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามมาตรการ
1.3 มีการประชุมผู้บริหารให้มีการติดตาม ก้ากับดูแลทุกสัปดาห์ให้แต่ละส่วนงานรับผิดชอบของ
พิพิธภัณฑ์/ส้านักของตนเอง ทั งบุคลากรและงานในหน้าที่ ให้ด้าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
อพวช. หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะมีการตักเตือน ซึ่งมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานประจ้าปี
1.4 ก่อนเข้าปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต้องได้รับการคัดกรองตัวบุคคลที่ จุดคัดกรอง ซึ่งจัดไว้ 2 จุด
ที่ อาคารส้านักงาน อพวช. และที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
เข้าปฏิบัติงานในทุกวัน ผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊ กเกอร์เป็นสัญลักษณ์
2. มาตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.1 จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเรือ่ ง COVID-19 ให้กับประชาชนทั่ วไป และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
2.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความตระหนักและไม่ตระหนกในการรับมือกับสถานการณ์ในความ
รุนแรงที่ จะเกิดขึน
2.3 ปรับปรุงและพัฒนานะบบการบริการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมทั งการบริหารจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินของ อพวช.
2.4 เพิ่มความตระหนักให้กับบุคลากร โดยให้ความส้าคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวม
หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ หรือทุกครังที่ สัมผัสอุปกรณ์เครือ่ งมือที่ มีผู้สัมผัสจ้านวนมาก

1.1 จานวนครัง้ ของการประชุม
1.2 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19
1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช.
1.4 บุคลากรผ่านการคัดกรองที่ จุดคัดกรอง
2.1 นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก
เรือ่ ง COVID-19
2.2 การประชุมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ เป็น
ระยะ
2.3 มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารชีวอนามัยและความปลอดภัย และการ
บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน
2.4 เอกสารคู่ มือการปฏิบัติตนเองตามประกาศ อพ.
พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ

1.1 สบร.
1.2 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
1.3 คณะกรรมการบริหาร อพวช.
1.4 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน/
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM)
2.1 ผอ.พิพิธภัณฑ์
2.2 คณะกรรมการบริหาร อพวช.
2.3 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน/
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM)
2.4 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน/
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM)

มาตรการต่าง ๆ ของ อพวช. กรณี COVID-19

1. ในมาตรการต่างๆ ที่ จาเป็นทุกครัง้ ที่ มีมาตรการใหม่ ให้ติดประกาศในตาแหน่งที่ ผู้ดาเนินการ
สามารถพบเห็นได้ตลอดเวลาทั้ งออนไลน์และออฟไลน์
2. มอบหมายให้ MOD ติดตามตามมาตรการที่ ออกใหม่ทุกวัน
3. ผอ.พิพิธภัณฑ์/ สานัก จัดทาแผนการปฏิบัติงานที่ สานักงาน และ WFH เพื่อขออนุญาตในการ
ปฏิบัติงานจาก ผอพ. และมีการติดตามผลในทุกสัปดาห์

1. การติดประกาศมาตรการต่าง ๆ
2. การประชุม MOD
3. เอกสารแผนงานการปฏิบัติงานของแต่ละ
พิพิธภัณฑ์/สานัก

1. ผอ.สบร.-กบ.
2. ผอ.พิพิธภัณฑ์
3. ผอพ. ผอ.พิพิธภัณฑ์/ สานัก กองบุคลากร
สานักบริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

มาตรการต่าง ๆ ของ อพวช. กรณี COVID-19

1. มีการรวบรวมมาตรการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและเป็นช่วงเวลา (Timeline) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รับรู้
และเข้าใจถึงมาตรการต่าง ๆ
2. เปิดช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและให้ความร่วมมือ
3. มอบหมายให้คณะท้างานฯ มีการติดตามมาตรการใหม่ๆ ของภาครัฐ เพื่อน้ามาก้าหนดเป็น
มาตรการของ อพวช.
4. จัดกระบวนการและขันตอนส้าหรับบุคลากร กรณีพบอาการไข้สูง ไอ จาม ให้ติดต่อ คปอ.เพื่อแจ้ง
อาการ พร้อมกักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการ พร้อมเข้าสู่ระบบออนไลน์ที่ อพ.ก้าหนด เพื่อรายงาน
สุขภาพทุกวัน หากติดเชือ ประสานงานจัดส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเข้าสู่ระบบการ
จัดการของ สสจ. มีการประกาศให้ประชาคมทราบโดยทั่ วกันทั งองค์กร เพื่อทวนสอบผู้ที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชือ และมีการเฝ้าระวังตามระบบ

เทา

เทา

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19) /
แผนชีวอนามัย

เทา

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19) /
แผนชีวอนามัย

เทา

เหลือง

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19) /
แผนชีวอนามัย

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19) /
แผนชีวอนามัย

มาตรการต่าง ๆ ของ อพวช. กรณี COVID-19

1. การรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
COVID-19
2. ช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและให้
ความร่วมมือ
3. การรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
COVID-19
4. เอกสารแนบท้ายประกาศของ อพวช. ที่ ยึด
แนวทางประกาศของ ศบค. ประกาศของจังหวัด
และประกาศของ อว. รวมถึงเอกสารแนวทางขั้นตอน
การปฏิบัติในการเข้าสู่ระบบการรักษาของ สสจ.
จังหวัด
1. การรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
1. รวบรวมมาตรการต่าง ๆ พร้อมคู่ มือการปฏิบัติตามมาตรการและเผยแพร่ online และ offline
COVID-19
ไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่ วถึง
2. การรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
2. ทุกครังที่ มีการออกมาตรการใหม่ ๆ ให้มีการประชุมและชีแจงผู้เกี่ยวข้อง
COVID-19
3. รวบรวมและจัดท้าเอกสารเพื่อเผยแพร่
3. การรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
4. ก้าหนดขันตอนการเตรียมการในการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการ
COVID-19
ต่างๆ ภายหลังสถานการณ์
4. มาตรการในการจัดการของส่วนงานต่างๆ
5. การเตรียมมาตรการการปฏิบัติตน ในการกลับมาปฏิบัติงานหลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึน
5. มาตรการในการจัดการของส่วนงานต่างๆ

1. คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM)/ ผอ.สบร.-กบ.
2. คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM)/ ผอ.สบร.-กบ.
3. คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM)/ ผอ.สบร.-กบ.
4. กองบุคลากร สานักบริหาร บุคลากรทาง
การแพทย์ของ อพ. และ คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ
1. คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM)/ ผอ.สบร.-กบ.
2. คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM)/ ผอ.สบร.-กบ.
3. คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM)/ ผอ.สบร.-กบ.
4 ผอพ. รอพ. ผอ.พิพิธภัณฑ์/ สานัก
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM)

100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระดับสีความรุนแรง
16-25 คะแนน (สูงมาก)
10-15 คะแนน (สูง)
5-9 คะแนน (ปานกลาง)
0-4 คะแนน (ต่า)

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

บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้มีการทบทวนประเด็นความเสี่ยง ประจำปี 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการดำเนินงานของ
อพวช. ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ อพวช. และ
ทบทวนประเด็ น ความเสี ่ ย ง โดยกำหนดประเด็ น ความเสี ่ ย งด้ า นกฎหมายและข้ อ กำหนดผู ก พั น องค์ ก ร
(Compliance Risk : CR) คือ ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด จาก
กรณีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม มีการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และการปรับ แกนผลกระทบ (Impact) โอกาสที่เกิด (Likelihood) รวมถึงกลยุทธ์และ
แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อให้ดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของ อพวช. เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
ทั้งนี้ อพวช. ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ดังนี้
• เปรียบเทียบผลการ
บริหารความเสี่ยงก่อน
บริหาร และหลังบริหาร
ความเสี่ยง

• เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19 ส่งผล
ต่อความเสี่ยง ของ
อพวช.

• คาดการณ์ผลกระทบที่
เกิดกับ อพวช. หากเกิด
การแพร่ระบาด COVID19 และกรณีที่ไม่ปรับ
แผน/เป้าความเสี่ยง

1

2

3

• ทบทวนประเด็นความ
เสี่ยง อพวช. ประจาปี
2563

• วิเคราะห์ผลกระทบของ
COVID-19 กับ 6
ประเด็นความเสี่ยง
อพวช. ที่เกี่ยวข้อง

• ปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนการจัดการความ
เสี่ยง (Mitigation Plan)

4

5

6

รูปภาพที่ 4.1 การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19)
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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4.1 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

รูปภาพที่ 4.2 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี 2563

รูปภาพที่ 4.3 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19)
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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4.2 ระดับความเสี่ยงของ อพวช. ประเมินได้ 4 ระดับ ดังนี้
1) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (16-25 คะแนน)
- ไม่มี 2) ความเสี่ยงระดับสูง (10-15 คะแนน)
SR01 = ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)
- ไม่มี 4) ความเสี่ยงระดับต่ำ (≤ 4 คะแนน)
SR02 = ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
FR01 = ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
FR02 = ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
OR02 = ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้
OR03 = ความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ
และการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่อยู่นอกตำแหน่งของตารางแมททริกซ์ มีดังนี้
1) SR03 = ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากยังไม่
มีการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรม
2) OR01 = ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่มีการปฐมพยาบาล
3) CR01 = ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กำหนด จากกรณีการ
แพร่ระบาด COVID-19 เนื่องจากไม่พบเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กำหนด
4.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นในภาพรวม ซึ่ง
องค์ ก รสามารถยอมรับ ได้ ใ นการมุ ่ง ไปสู่ พ ัน ธกิ จ หรื อ วิ ส ัย ทัศ น์ ข ององค์ ก ร โดยทั ่ ว ไปการดำเนิน งานให้ได้
ผลตอบแทนนั้น รัฐวิสาหกิจอาจจำเป็นที่จะต้องยอมรับความเสี่ยงบ้าง การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะ
ช่วยให้รัฐวิสาหกิจทราบว่า ความเสี่ยงประเภทใด ความเสี่ยงลักษณะใด ความเสี่ยงระดับที่สูงเพียงใดที่รัฐวิสาหกิจ
สามารถยอมรับ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ Risk Appetite ยังสามารถนำมา
ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและการตัดสินใจต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจได้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 ผู้บริหาร ควรเป็นผู้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอ
อนุมัติ
 ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ได้แก่ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย, วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของรัฐวิสาหกิจ , ความเสี่ยงในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ,
ปัจจัยภายในองค์กร รัฐวิสาหกิจมีมุมมองต่อความเสี่ยงอย่างไร รั บความเสี่ยงได้หรือยอมรับไม่ได้ , ปัจจัยภายนอก
องค์กร สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนมากเพียงใด และ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สามารถกำหนดได้ทั้งแบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 4.1 ตาราง Risk matrix
ความเป็นไปได้

ผลกระทบ / ความรุนแรง

Risk Assessment Matrix

สูงมาก / หายนะ

5

สูง / วิกฤติ

4

ปานกลาง

3

ต่ำ / น้อย

2

ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก

1

ต่ำมาก/
น้อยมาก

ต่ำ /
น้อย

1

2

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

10
(5×2)
8
(4×2)
6
(3×2)
4
(2×2)
2
(1×2)

สูง /
บ่อย

สูงมาก /
บ่อยมาก

3

4

5

15
(5×3)
12
(4×3)
9
(3×3)
6
(2×3)
3
(1×3)

20
(5×4)
16
(4×4)
12
(3×4)
8
(2×4)
4
(1×4)

25
(5×5)
20
(4×5)
15
(3×5)
10
(2×5)
5
(1×5)

ปานกลาง

ระดับของความเสีย่ ง

ความหมายระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
1) ความเสี่ย งระดับ สูงมาก (16-25 คะแนน) แถบสีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่ส ามารถยอมรับได้
จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
2) ความเสี่ยงระดับสูง (10-15 คะแนน) แถบสีเทา หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
3) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน) แถบสีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมี
การควบคุม เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
4) ความเสี่ยงระดับต่ำ (≤ 4 คะแนน) แถบสีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง และไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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4.4 ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับ
ได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น องค์กรแห่งหนึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าพึงพอใจ ซึ่ง
ในการพิจารณาช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นระบุว่า
 ค่าเป้าหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับร้อยละ 85 มาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งองค์กร
สามารถดำเนินงานได้ตามค่าเป้าหมายมาโดยตลอด
 ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เท่ากับร้อยละ 80 และมีแนวโน้มคงที่
 หากความพึงพอใจของลูกค้าลดลงเป็นการชั่วคราว และยังคงอยู่ในระดับที่ส ูงกว่าค่าเฉลี่ย ของ
อุตสาหกรรม พบว่ามีผลกระทบน้อยมากต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า
 หากจะทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 87 ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างมากและ
ไม่คุ้มกับผลที่ได้รับ
4.5 ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือระดับคะแนนตั้งแต่ 1-9 กับความเสี่ยงที่มีระดับคะแนน 10-25 คะแนนระดับ
ความรุนแรง (Impact × Likelihood)
Risk boundary
Impact

Likelihood
รูปภาพที่ 4.4 แสดงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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เส้นแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูง (High: H) และสูงมาก (Very High: VH) ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่
10-25 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ Risk Boundary จะกั้น
ระยะให้อยู่ในโซนสีเทา และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่มีค่าน้อยมาก น้อย
และปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-9 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ซึ่งอยู่ในโซน สี
เหลือง และสีเขียว เพื่อเป็นการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต่าง ของ อพวช. ที่ต้องทำการบริหาร เมื่อความเสี่ยง
ใดก็ตามมีค่าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ 10 คะแนนขึ้นไป หรืออยู่ในระดับโซนสีเทา และสี
แดง หรือแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงใด ปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง อยู่ในโซนสี แดง หรือความเสี่ยงสูงมาก (Very High: VH) จะเป็น
ตัวบ่งชี้ว่า อพวช. จะต้องทำการบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่ความเสี่ยงอยู่ในโซนสูง หรือสูงมาก
4.6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความ
เสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)
อพวช . ได้ดำเนินการปรับแกนผลกระทบ (Impact) โอกาสที่เกิด (Likelihood) อันเนื่องมาจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาด COVID-19 ในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
4.6.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)
1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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รูปภาพที่ 4.4 ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(ปรับค่าเป้าหมาย)
หมายเหตุ: จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ภายในเทคโนธานี คลอง 5 ตามตัวชี้วัดในแผนวิสาหกิจ อพวช. ประกอบด้วย
จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดยไตร
มาสที่ 3-4 จะรวมจำนวนผู้เข้าชมในสื่อ Online ของ อพวช.

จากภาพจุด

A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)
ตารางที่ 4.2 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (SR01)
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้า
ชมนิทรรศการ อพวช. ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
(SR01)

ค่าเป้าหมายเดิม
Impact : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
อพวช.
Appetite: 1,995,000-2,100,000 คน
Q1: 458,850-483,000 คน
Q2: 957,600-1,008,000 คน
Q3: 1,236,900-1,302,000 คน
Q4: 1,995,000 - 2,100,00 คน

Tolerance: 1,890,000-1,994,999
คน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.

ค่าเป้าหมายใหม่
Impact : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช. +
จ ำ น ว น ผ ู ้ เ ข ้ า ช ม ส ื ่ อ Online อ พ ว ช .
(Pageview)
Appetite: 6,505,000 -6,705,000 (ผู้เข้าชม)
โดยแบ่งเป็น
จำนวนคนสะสมรวม 855,000 คน และจำนวน
ผู้เข้าชมสื่อ Online 5,850,000 Pageview
รวมทั้งสิ้น 6,705,000 (ผู้เข้าชม)
Q3: 4,408,060 - 4,608,060
(14,880 คน + 3,900,000 Pageview)
Q4: 6,505,000 - 6,705,000
(146,940 คน + 1,950,000 Pageview)
Tolerance: 6,304,999-6,504,999 (ผู้เข้า
ชม)
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ประเด็นความเสี่ยง
ค่าเป้าหมายเดิม
I: Q1+Q2 = 693,180 คน Likelihood : ร ้ อ ย ล ะ ก า ร เ บ ิ ก จ ่ า ย
L: Q1+Q2 = 30.80%
งบประมาณทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้เข้าชม
Appetite: 91-100%
(ฐาน 156,818,800 บาท)
Q1: 21-28%
Q2: 45-58%
Q3: 65-80%
Q4: 91-100%

Tolerance: 81-90%

ค่าเป้าหมายใหม่
Likelihood : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับผู้เข้าชม
(ปรับลดฐานงบประมาณ)
Appetite: 91-100%
Q3: 65-80%
Q4: 91-100%
(ฐาน ลดลงเป็น 73,154,621 บาท)

Tolerance: 81-90%

2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(SR02)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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รูปภาพที่ 4.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(ปรับค่าเป้าหมาย)
หมายเหตุ: จำนวนผู้ใช้บริการ (คน) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บริการนิทรรศการและกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์พระราม
เก้า ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 โดยในไตรมาส 3-4 จะรวมจำนวนผู้เข้าชมในสื่อ Online
ของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
จากภาพจุด

A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 4.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้
องค์ก รเสีย หาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่ส ามารถให้บริการในพิพิธ ภัณฑ์
พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการไม่
สามารถให้บริการใน
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
(SR02)

ค่าเป้าหมายเดิม
ค่าเป้าหมายใหม่
Impact : ระดับความพึงพอใจในการเข้า ไม่ปรับค่าเป้าหมาย
รับบริการ (%)
Appetite: พึงพอใจมากที่สุด
(4.50-5 คะแนน) มีแผนปรับปรุงแก้ไขตาม
ความคิดเห็น
(Q1-Q4 : พึงพอใจมากที่สุด)

Tolerance: พึงพอใจมาก (3.50-4.49
คะแนน)
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ประเด็นความเสี่ยง
ค่าเป้าหมายเดิม
I: Q1+Q2 = พึงพอใจมาก Likelihood : จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (คน)
ที่สุด (4.68 คะแนน)
Appetite: 285,000 - 300,000 คน
L: Q1+Q2 = 140,948 คน Q3 : 176,700 - 186,000 คน
Q4 : 285,000 - 300,000 คน

Tolerance: 270,000-284,999 คน

ค่าเป้าหมายใหม่
Likelihood : จำนวนผู ้ เข้ า ใช้ บ ริ การ (คน) +
จำนวนผู ้ เ ข้ า ชมสื ่ อ Online พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
พระรามเก้า (Pageview)
Appetite: 477,948 - 527,948 ผู้ใช้บริการ
Q3 : 298,948 - 348,948
(8,000 คน + 200,000 Pageview)
Q4 : 477,948 - 527,948
(79,000 คน + 100,000 Pageview)
รวม 227,000 คน+ 300,000 Pageview
รวมทั้งปี (แผนใหม่) 527,948 คน
Tolerance: 427,947-477,947 ผู้ใช้บริการ

3) ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (SR03)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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รูปภาพที่ 4.6 ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
จากภาพจุด

A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 4.4 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่
เป็นไปตามแผนที่กำหนด (SR03)
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการพัฒนา
ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต
ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
(SR03)

ค่าเป้าหมายเดิม
Impact : ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
Appetite: 96-100%
Q1: 0%
Q2: 0%
Q3: 100%
Q4: 0%

Tolerance: 91-95%
I: Q1+Q2 = เบิกจ่าย 0%
L: Q1+Q2 = ยังไม่ลงนาม
สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์
นวัตกรรมแห่งอนาคต

Likelihood : ระยะเวลาดำเนิ น การแล้ ว
เสร็จ
Appetite: ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
กำหนดไว้
Q1: เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาความ
เหมาะสมของราคา
Q2: จัด Workshop 1
Q3: จัด Workshop 2-3

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.

ค่าเป้าหมายใหม่
Impact : ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
(ปรับร้อยละการเบิกจ่าย %)
Appetite: 96-100%
Q3: 0-95%
Q4: 96-100%

Tolerance: 91-95%
Likelihood : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
(ปรับขั้นตอนการดำเนินการ)
Appetite: ดำเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ตามแผนที่
กำหนดไว้
Q3: จัด Workshop ครั้งที่ 1 ทบทวน
แนวความคิดในการออกแบบของเนื้อหา
นิทรรศการ
Q4: งานเสาเข็ม 30%
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ประเด็นความเสี่ยง

ค่าเป้าหมายเดิม
Q4: งานฐานราก 60%

ค่าเป้าหมายใหม่

Tolerance: ระยะเวลาที่ ด ำเนิ น การแล้ ว
Tolerance: ระยะเวลาที่ ด ำเนิ น การ เสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 เดือน
แล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 1
เดือน
4.6.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)
1) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)

รูปภาพที่ 4.7 ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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จากภาพจุด

(ปรับค่าเป้าหมาย)
A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 4.5 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้
องค์ก รเสีย หาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ ย งจากรายได้ น อกงบประมาณไม่เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมาย (FR01)
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากรายได้นอก
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (FR01)

I: Q1+Q2 =24.54 ล้าน
บาท
L: Q1+Q2 = 45.57%

ค่าเป้าหมายเดิม
Impact: เงินรายได้ (ล้านบาท)
Appetite: 58.01-62.00 ล้านบาท
Q1: 12-15.01 ล้านบาท
Q2: 24.01-27.00 ล้านบาท
Q3: 42.01-45.00 ล้านบาท
Q4: 58.01-62.00 ล้านบาท

ค่าเป้าหมายใหม่
Impact : เงินรายได้ (ล้านบาท)
(*ขอปรับลดรายได้นอกงบประมาณจาก 62
ล้านบาท เหลือ 40 ล้านบาท)
Appetite: 35.01-40.00 ล้านบาท
Q3: 31.22-33.00 ล้านบาท
Q4: 35.01-40.00 ล้านบาท

Tolerance: 55.01-58.00 ล้านบาท

Tolerance: 30.01-35.00 ล้านบาท

Likelihood: ร ้ อ ย ล ะ ก า ร เ บ ิ ก จ ่ า ย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับการรายได้ปี 2563 (%)
Appetite: 96-100%
(ฐาน 406,818,800 บาท)
Q1: 21-28%
Q2: 45-58%
Q3: 65-80%
Q4: 96-100%
Tolerance: 91-95%

Likelihood : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการรายได้ปี
2563 (%)
(ปรับลดฐานงบประมาณ)
Appetite: 96-100%
(ฐาน 100,154,621.05 บาท)
Q3: 65-80%
Q4: 96-100%
Tolerance: 91-95%

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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2) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

รูปภาพที่ 4.8 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จากภาพจุด

A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ตารางที่ 4.6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(FR02)
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการเบิกจ่าย
งบลงทุนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (FR02)

I: Q1+Q2 = 0.51%
L: Q1+Q2 = 87.87%

ค่าเป้าหมายเดิม
Impact: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
Appetite: 96-100%
(ฐาน 487,745,500 บาท)
Q1: 0%
Q2: 0%
Q3: 96-100%
Q4: 96-100%

ค่าเป้าหมายใหม่
Impact: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
Appetite: 96-100%
(ปรับลดฐานงบประมาณลง 20% และปรับ
ร้อยละการเบิกจ่าย %)
(ฐาน 390,196,400 บาท)
Q3: 41-50%
Q4: 96-100%

Tolerance: 91-95%

Tolerance: 91-95%

Likelihood: ร้ อ ยละของสั ญ ญาที ่ ม ี ก าร
จ่ายเงินลงทุน (%)
/ร้อยละของรายการที่ทำรายละเอียดแล้ว
เสร็จ
(Q1-Q2)
Appetite: 96-100%
Q1: 46-50%
Q2: 76-80%
Q3: 96-100%
Q4: 96-100%

Likelihood: ร้อยละของสัญญาที่มีการจ่ายเงิน
ลงทุน (%)
(ปรับร้อยละของสัญญาที่มีการจ่ายเงินลงทุน
%)
Appetite: 96-100%
Q3: 41-50%
Q4: 96-100%

Tolerance: 91-95%

Tolerance: 91-95%

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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4.6.3 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)
1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)

รูปภาพที่ 4.9 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
จากภาพจุด

A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ตารางที่ 4.7 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงเรื่องความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
(OR01)
I: Q1+Q2 = ไม่เกิด
อุบัติเหตุ
L: Q1+Q2 = 0 ครั้ง

ค่าเป้าหมายเดิม
ค่าเป้าหมายใหม่
Impact : ความเสียหาย
มีผลกระทบ แต่ไม่ปรับค่าเป้าหมาย
Appetite: ปฐมพยาบาล
Q1-Q4: ปฐมพยาบาล
Tolerance: ปฐมพยาบาล
Likelihood : ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ มีผลกระทบ ไม่ปรับค่าเป้าหมาย
(ครั้ง)
Appetite: 1-13 ครั้ง
Q1 : 1-4 ครั้ง
Q2 : 1-5 ครั้ง
Q3 : 1-6 ครั้ง
Q4 : 1-13 ครั้ง

Tolerance: 14-20 ครั้ง
2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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รูปภาพที่ 4.10 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้
(ปรับค่าเป้าหมาย)
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)
ตารางที่ 4.8 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระบบ
ดิจิทัลได้ (OR02)
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการไม่
สามารถนำระบบดิจิทัลมา
ใช้ในการบริการจัดการ
องค์กร (OR02)

I: Q1+Q2 = จัดทำร่าง
TOR แล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมายเดิม
Impact: ร้ อ ยละความสำเร็ จ ของการ
ดำเนินงาน EA
Appetite: ไ ด ้ แ ผ น พ ั ฒ น า อง ค ์ ก รบน
สถาปัตยกรรม
Q1: จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ
Q2: ได้แผนการดำเนินงานของที่ปรึกษา
Q3: ประเมิ น EA Maturity และได้กรอบ
แนวทางที่จะใช้ EA
Q4: ไ ด ้ แ ผ น พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ก ร บ น
สถาปัตยกรรม
Tolerance: ประเมิน EA Maturity และ
ได้กรอบแนวทางที่จะใช้ EA
Likelihood: ระดั บ ความสำเร็ จ ของการ
ดำเนินงานระบบ ERP
Q1: การเก็บข้อมูล (Survey) ระบบ ERP

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.

ค่าเป้าหมายใหม่
Impact: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
EA
(ปรั บ เลื ่ อน Appetite/Tolerance ใน Q3Q4)
Appetite: ประเมิน EA Maturity และได้กรอบ
แนวทางที่จะใช้ทำ EA
Q3: ได้แผนการดำเนินงานของที่ปรึกษา
Q4: ประเมิ น EA Maturity และได้ ก รอบ
แนวทางที่จะใช้ทำ EA
Tolerance: ได้ แ ผนการดำเนิ น งานของที่
ปรึกษา
Likelihood: ระดั บ ความสำเร็ จ ของ ก า ร
ดำเนินงานระบบ ERP
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L: Q1+Q2 =พัฒนาระบบ
ERPแล้วเสร็จ 50%

Q2: พัฒนาระบบ ERP
Appetite: ฝึกอบรมการใช้งานระบบ ERP
(นำเข้าข้อมูล)
Q1: เก็บข้อมูล 100%
Q2: พัฒนาระบบแล้วเสร็จ 50%
Q3: ทดสอบระบบ ERP (นำเข้าข้อมูล)
Q4: ฝึกอบรมการใช้งานระบบ ERP (นำเข้า
ข้อมูล)
Tolerance: ทดสอบระบบ ERP (นำเข้า
ข้อมูล)

(ปรั บ เลื ่ อน Appetite/Tolerance ใน Q3Q4)
Appetite: ฝึกอบรมการใช้งานระบบ ERP
Q3: ทดสอบระบบ ERP (นำเข้าข้อมูล)
Q4: ฝึกอบรมการใช้งานระบบ ERP
Tolerance: ทดสอบระบบ ERP (นำเข้าข้อมูล)

3) ความเสี ่ ย งจากการจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารเพื ่ อ เสริ ม สร้ า ง อพวช. เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท ี ่ มี
องค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(OR03)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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รูปภาพที่ 4.11 ความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ
และการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายเหตุ :
▪ 0 = ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้
▪ +1/+2/+3/+4 = ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 เดือน /2 เดือน/ 3 เดือน/ 4 เดือน

จากภาพจุด

A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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ตารางที่ 4.9 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการจัดทำ
แผนปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้าง อพวช. เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบและการ
บริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบเท่าสากลไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (OR03)

I: Q1+Q2 =ดำเนินการ
ตามแผนฯ ร้อยละ 50
L: Q1+Q2 = ดำเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด

ค่าเป้าหมายเดิม
Impact: ระดั บ ความสำเร็ จ ในการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการฯ
Appetite: ความสำเร็จระดับ 5
Q1: จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ
Q2: ดำเนินการตามแผนฯ 50%
Q3: ดำเนินการตามแผนฯ 75%
Q4: ดำเนิ น การตามแผนฯ 100% และมี
ผลการดำเนินงาน “ดีกว่า” เป้าหมาย
-------------------------------------------Appetite Q3: ระดับ 1
Tolerance Q3: ระดับ 2
Appetite Q4: ระดับ 1
Tolerance Q4: ระดับ 2
Likelihood: ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จ (เดือน)
Appetite: ดำเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
Q1-Q4: ด ำ เ น ิ น ก า ร แ ล ้ ว เ ส ร ็ จ ต า ม
ระยะเวลาที่กำหนด
-------------------------------------------Appetite Q3: ระดับ 1
Tolerance Q3: ระดับ 1
Appetite Q4: ระดับ 1
Tolerance Q4: ระดับ 1

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.

ค่าเป้าหมายใหม่
Impact: ระดั บ ความสำเร็ จ ในการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการฯ
(ปรับเลื่อน Appetite ใน Q3-Q4)
Appetite Q3: ระดับ 1
Tolerance Q3: ระดับ 2
Appetite Q4: ระดับ 2
Tolerance Q4: ระดับ 3

Likelihood: ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(เดือน)
(ปรับเลื่อน Appetite ใน Q3-Q4)
Appetite Q3: ระดับ 2
Tolerance Q3: ระดับ 3
Appetite Q4: ระดับ 1
Tolerance Q4: ระดับ 1
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4.6.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)
1) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กำหนด จากกรณี
การแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)

รูปภาพที่ 4.12 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กำหนด จากกรณีการ
แพร่ระบาด COVID-19
จากภาพจุด

A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 4.10 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่างๆ ที่ อพวช. กำหนด จากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่
อพวช. ไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนด จากกรณีการแพร่
ระบาด COVID-19 (CR01)

ค่าเป้าหมายเดิม
ค่าเป้าหมายใหม่
Impact: ระดับความรุนแรง
ไม่ปรับค่าเป้าหมาย
Appetite: ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด
Q1-Q4: ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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Tolerance: เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด แต่
ไม่เกิดเหตุ
I: Q2 = ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่
ไม่ปฏิบัตติ ามมาตรการต่าง
ๆ ที่ อพวช. กำหนด
L: Q2 = 0 ครั้ง

Likelihood: จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่ทไี่ ม่
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนด (ครั้ง)
Appetite: 0 ครั้ง
Q1-Q4 : 0 ครั้ง
Tolerance: 0 ครั้ง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.

ไม่ปรับค่าเป้าหมาย
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บทที่ 5 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง
5.1 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง
จากแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลทำให้
เกิดความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดนั้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งด้ว ย
เช่นเดียวกัน
ในการวิเคราะห์ถึงน้ำหนัก และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบระหว่างกันนั้น
ความเสี่ยงทุกด้านจะเป็นทั้งตัวแปรตาม คือ เป็นผลมาจากความเสี่ยงอื่น ๆ ส่งผลกระทบ และตัวแปรอิสระ คือ
ส่งผลกระทบไปยังความเสี่ยงอื่น ๆ ด้วย ดังแสดงในรูปภาพที่ 5-1 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง ดังนี้
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)
3.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01) มีความสัมพันธ์กับ
 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กำหนด จากกรณีการ
แพร่ระบาด COVID-19 (CR01) น้ำหนักร้อยละ 25
5.2 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง)
นอกจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยัง
ได้รับผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยง ดังแสดงในรูปภาพที่ 4 รายละเอียดดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)
1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) มี
ความสัมพันธ์กับ
 การบูร ณาการด้า นการตลาดและประชาสั ม พันธ์ร ะหว่ า งพิ พ ิธ ภั ณ ฑ์/สำนั กยัง ไม่เ พีย งพอ
(SRF011) น้ำหนักร้อยละ 15
 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ อย
(SRF012) น้ำหนักร้อยละ 10
 อาสาสมัครด้านวิชาการและการบริการยังไม่ได้ตามมาตรฐาน (SRF013) น้ำหนักร้อยละ 5
 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (SRF015) น้ำหนักร้อยละ 50
1.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(SR02) มีความสัมพันธ์กับ
 กิจกรรมเสริมศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขายไปยังกลุ่มเป้าหมาย (SRF021) น้ำหนัก
ร้อยละ 10
 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการยังไม่ครบถ้วนและขาดระบบ
จัดการที่ดี (SRF022) น้ำหนักร้อยละ 10
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (SRF023) น้ำหนักร้อยละ 50
1.3) ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (SR03) มี
ความสัมพันธ์กับ
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่าแผนฯ (SRF031) น้ำหนักร้อยละ 25
 กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของราคาและปฏิทินงบประมาณปี 2563 มีความล่าช้า
(SRF033) น้ำหนักร้อยละ 20
 การลงนามในสัญญาระหว่าง อพวช. กับผู้รับจ้างมีความล่าช้า (SRF033) น้ำหนักร้อยละ 30
 ความล่าช้าของการก่อสร้างโดยรวมเนื่องจากปัญหาผู้บุกรุกอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเดิม ( SRF034)
น้ำหนักร้อยละ 10
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)
2.1) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01) มีความสัมพันธ์กับ
 รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF011) น้ำหนักร้อยละ 15
 รายได้จากกิจกรรมเสริมศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF012) น้ำหนักร้อยละ 13
 รายได้จ ากสิทธิประโยชน์ การบริห ารพื้นที่และทรัพย์สินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ( FRF013)
น้ำหนักร้อยละ 7
 รายได้จากผู้สนับ สนุน การดำเนินงานของ อพวช. ในรูปของตัวเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(FRF014) น้ำหนักร้อยละ 5
 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (FRF015) น้ำหนักร้อยละ 50
2.2) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02) มีความสัมพันธ์กับ
 การบริหารสัญญาไม่มีประสิทธิภาพ (FRF021) น้ำหนักร้อยละ 26
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FRF022) น้ำหนักร้อยละ 20
 TOR ล่าช้า (FRF023) น้ำหนักร้อยละ 15
 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (FRF024) น้ำหนักร้อยละ 25
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)
3.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01) มีความสัมพันธ์กับ
 การดูแลระบบความปลอดภัยพื้นที่ให้บริการภายนอกอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF011)
น้ำหนักร้อยละ 30
 การดูแลระบบความปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการภายในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF012)
น้ำหนักร้อยละ 20
 ความประเมินเลินเล่อของผู้ใช้บริการ และผู้สัญจร (ORF013) น้ำหนักร้อยละ 20
 ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF014) น้ำหนักร้อยละ 10
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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3.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02) มีความสัมพันธ์
กับ
 ไม่สามารถจัดทำ TOR ระบบ EA แล้วเสร็จตามที่กำหนดได้ (ORF021) น้ำหนักร้อยละ 10
 เจ้าหน้าที่ IT ไม่มีความสามารถในการจัดทำ EA (ORF022) น้ำหนักร้อยละ 30
 การพัฒนาระบบ ERP และมีการทดลองใช้งานไม่แล้วเสร็จ (ORF023) น้ำหนักร้อยละ 10
 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (ORF024) น้ำหนักร้อยละ 40
3.3) ความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็น แหล่งเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (OR03) มีความสัมพันธ์กับ
 การติดตามและรายงานผลไม่ได้ประสิทธิผล (ORF031) น้ำหนักร้อยละ 20
 ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (ORF032) น้ำหนักร้อย
ละ 15
 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2563 มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน (ORF033) น้ำหนักร้อยละ
15
 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (FRF024) น้ำหนักร้อยละ 25
4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)
4.1) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กำหนด จากกรณี
การแพร่ระบาด COVID-19 (CR01) มีความสัมพันธ์กับ
 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติ ตามมาตรการต่าง ๆ อย่างแท้จริง (CRF011) น้ำหนัก
ร้อยละ 40
 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ถูกต้อง (CRF012) น้ำหนักร้อยละ
20
 มีระเบียบและมาตรการใหม่ ๆ จากภาครัฐตลอดเวลา ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ (CRF013) น้ำหนักร้อยละ 10
 การเข้าถึงมาตรการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง ไม่ครบถ้วนทันกาล (CRF014) น้ำหนักร้อยละ 10
5.3 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม)
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)
1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) มี
ความสัมพันธ์กับ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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 การดูแลระบบความปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการภายในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF011)
น้ำหนักร้อยละ 15
 ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF014) น้ำหนักร้อยละ 5
1.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(SR02) มีความสัมพันธ์กับ
 การบูร ณาการด้า นการตลาดและประชาสั ม พันธ์ร ะหว่ า งพิ พ ิธ ภั ณ ฑ์/สำนั กยัง ไม่เ พีย งพอ
(SRF011) น้ำหนักร้อยละ 10
 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายน้อย (SRF011)
น้ำหนักร้อยละ 10
 การดูแลระบบความปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการภายในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF012)
น้ำหนักร้อยละ 5
 ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF014) น้ำหนักร้อยละ 5
1.3) ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (SR03) มี
ความสัมพันธ์กับ
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่าแผนฯ (SRF022) น้ำหนักร้อยละ 10
 TOR ล่าช้า (FRF023) น้ำหนักร้อยละ 5
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)
2.1) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01) มีความสัมพันธ์กับ
 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ อย
(SRF012) น้ำหนักร้อยละ 2.5
 การบูร ณาการด้า นการตลาดและประชาสั ม พันธ์ร ะหว่ า งพิ พ ิธ ภั ณ ฑ์/สำนั กยัง ไม่เ พีย งพอ
(SRF011) น้ำหนักร้อยละ 5
 กิจกรรมเสริมศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขายไปยังกลุ่มเป้าหมาย (SRF021) น้ำหนัก
ร้อยละ 2.5
2.2) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02) มีความสัมพันธ์กับ
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่าแผนฯ (SRF031) น้ำหนักร้อยละ 8
 การลงนามในสัญญาระหว่าง อพวช. กับผู้รับจ้างมีความล่าช้า (SRF033) น้ำหนักร้อยละ 3
 ไม่สามารถจัดทำ TOR ระบบ EA แล้วเสร็จตามที่กำหนดได้ (ORF022) น้ำหนักร้อยละ 3

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)
3.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01) มีความสัมพันธ์กับ
 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการยังไม่ครบถ้วนและขาดระบบ
จัดการที่ดี (SRF024) น้ำหนักร้อยละ 10
3.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02) มีความสัมพันธ์
กับ
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FRF024) น้ำหนักร้อยละ 10
3.3) ความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็น แหล่งเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (OR03) มีความสัมพันธ์กับ
 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์/สำนักยังไม่เพียงพอ (SRF012)
น้ำหนักร้อยละ 5
 อาสาสมัครด้านวิชาการและการบริการยังไม่ได้ตามมาตรฐาน (SRF013) น้ำหนักร้อยละ 5
 ชิ้นงานบางนิทรรศการมีอายุการใช้งานมานาน ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถซ่อมได้ทัน (SRF014)
น้ำหนักร้อยละ 5
 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการยังไม่ครบถ้วนและขาดระบบ
จัดการที่ดี (SRF024) น้ำหนักร้อยละ 10
4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)
4.1) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กำหนด จากกรณี
การแพร่ระบาด COVID-19 (CR01) มีความสัมพันธ์กับ
 ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อพวช. (OR014) น้ำหนักร้อยละ 20

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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5.4 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2563
---ประเภทความเสี่ยง---

การประเมินความเสี่ยงขององค์การพิพิธภัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจาปี 2563 (ปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ ) – (ปรับปรุง)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

ความเสี่ย งด้านการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
50%

50%

50%

10%

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและ
ข้อกาหนดผูกพันองค์กร
(Compliance Risk : CR )

---ปัจจัยเสี่ย ง---

5%

1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชม
นิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (SR01)
10%

----------------------------------------------สาเหตุความเสี่ยง------------------------------------------

15%

10%

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้
บริก ารในพิพ ิธภัณ ฑ์พ ระรามเก้า ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
2.5%
10%

1.1 การบูร ณาการด้านการตลาดและ 10% 2.1 กิจกรรมเสริม ศึกษายังขาดกลยุทธ์
ประชาสัมพัน ธ์ร ะหว่างพิพิธภัณฑ์/สานัก 10%
ที่เหมาะสมในการขายไปยัง
ยังไม่เพียงพอ (SRF011)
กลุม่ เป้าหมาย (SRF021)

5%

0%

50%

1.3 อาสาสมัครด้านวิชาการและ
การบริการยังไม่ได้ตามมาตรฐาน
(SRF013)

1.4 ชิ้น งานบางนิท รรศการมีอ ายุการ
ใช้งานมานาน ชารุด เสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมได้ท ัน (SRF014)

2.2 โครงสร้างพื้น ฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกในการให้บ ริการ
ยังไม่ครบถ้วนและขาด
ระบบจัด การที่ดี (SRF022)

4 ความเสี่ยงจากรายได้
นอกงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)

2.5%

5%
25%

15%

3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความล่า ช้ากว่า แผนฯ (SRF031)

20%

30%

50%

1.2 มีการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพัน ธ์เชิงรุก ที่ค รอบคลุมทุกกลุ่ม
ลูกค้า เป้าหมายน้อย (SRF012)

3. ความเสี่ยงจากการพัฒ นา
ศูนย์นวัต กรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด (SR03)

5%
13%

7%

3.2 กระบวนการพิจารณาความ
เหมาะสมของราคาและปฏิทิน
งบประมาณปี 2563 มีค วามล่าช้า
(SRF032)

10%

15%
10%

5. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

5%

6. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ (OR01)

5%
5%

10%

4.1 รายได้จากการจาหน่าย
บัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้า หมาย
(FRF011)

5%

40%

35%

5.1 การบริหารสัญญาไม่มีป ระสิทธิภ าพ
(FRF021)

25%

10%
30%

6.1 การดูแลระบบความปลอดภัย
พื้น ที่ใ ห้บ ริการภายนอกอาคารยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF011)

10%
10%

10%

25%

5.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
(FRF022)

6.2 การดูแลระบบความปลอดภัย
พื้น ที่ใ ห้บ ริการภายในอาคารยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF012)

25%

8.1 การติดตามและรายงานผล
ไม่ได้ป ระสิท ธิผล (ORF031)

20%

9.1 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักใน
การปฏิบ ัติตามมาตรการต่าง ๆ
อย่างแท้จริง (CRF011)

10%

20%

40%

10%

7.2 เจ้าหน้าที่ IT ไม่มีความสามารถใน 25%
การจัดทา EA (ORF022)

8.2 ไม่สามารถดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
ได้ต ามแผนปฏิบ ัติการประจาปี 2563
(ORF032)

7.3 การพัฒนาระบบ ERP และมีการ
ทดลองใช้งานไม่แล้วเสร็จ (ORF023)

8.3 การจัดทาแผนปฏิบัต ิการปี 2563 มี
ความล่า ช้าและไม่เป็นไปตามแผน
(ORF033)

9.3 มีร ะเบียบและมาตรการใหม่ ๆ จาก
ภาครัฐ ตลอดเวลา ทาให้เกิด
ความสับ สนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ (CRF013)

7.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (ORF024)

8.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (ORF034)

9.4 การเข้า ถึงมาตรการของ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่ว ถึง ไม่ครบถ้ว นและทัน
การณ์ (CRF014)

9.2 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อ
มาตรการและการปฏิบัต ิต่าง ๆ
ที่ถูกต้อง (CRF012)

50%
4.3 รายได้จากสิท ธิประโยชน์ การบริหาร
พื้น ที่และทรัยพ์สิน
ไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย (FRF013)

5.3 TOR ล่าช้า (FRF023)

6.3 ความประมาทเลิน เล่อ ของ
ผู้ใช้บ ริก าร และผู้สัญจร (ORF013)

3.4 ความล่า ช้าของการก่อสร้างโดยรวม
เนื่องจากปัญหาผู้บ ุกรุก อยู่ในพื้น ที่
ก่อสร้างเดิม (SRF034)

4.4 รายได้จากผู้สนับ สนุน การดาเนิน งาน
ของ อพวช. ในรูป ของตัว เงิน ไม่เป็น
ตามเป้าหมาย (FRF014)

5.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (FRF024)

6.4 ความละเลยและบกพร่อง
ของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF014)

1.5 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (SRF015)

7.1 ไม่สามารถจัดท า TOR ระบบ EA
แล้ว เสร็จตามที่กาหนดได้ (ORF021)

20%

3.3 การลงนามในสัญญาระหว่าง อพ.
กับ ผู้รับ จ้างมีค วามล่าช้า (SRF033)

2.3 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (SRF023)

30%

40%

30%

20%

40%

9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กาหนด จากกรณีการแพร่ระบาด
COVID-19 (CR01)

5%

5%

4.2 รายได้จากกิจกรรมเสริม ศึกษา
ไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย (FRF012)

8. ความเสี่ยงจากการจัด ทาแผนปฏิบัติ
การเพื่อ เสริม สร้า ง อพวช. เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ม ีองค์ประกอบการและการ
บริหารจัด การด้า น ว. และ ท. เทียบเท่า
สากลไม่เป็นไปตามเป้า หมาย (OR03)

7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนา
ระบบดิจิทัล มาใช้ในการบริหาร
จัด การองค์กร (OR02)

4.5 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (FRF015)

Risk Map Version 2 เพิ่มประเดนความเสี่ยง CR01
จากการแพร่ระบาด COVID-19 รวมประเดนความเสี่ยง อพวช. มี 9 ประเดน

สั ลัก ณ์

ความหมาย
ปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุ : ภายใน
สาเหตุ : ภายนอก

ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ย ง
0-4 คะแนน Low (L)
5-9 คะแนน Middle (M)
10-15 คะแนน High (H)
16-25 คะแนน Very Hig h (VH)

ระดับความรุนแรงของน้าหนัก ความสัม พันธ์
30-50 คะแนน
20-29 คะแนน
10-19 คะแนน

0-9 คะแนน

2563

รูปภาพที่ 5-1 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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5.5 ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) และการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ความเชื่องโยงของความเสี่ยงระดับองค์กรกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ปี 2560-2564 มีรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (SR03)
- ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02)
- ความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและ

การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับ
ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (SR03)
- ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
- ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02)
- ความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและ

การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (SR03)

- ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
- ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02)
- ความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและ
การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
- ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
- ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02)
- ความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและ

การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กำหนด จากกรณีการแพร่
ระบาด COVID-19 (CR01)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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---ประเภทความเสี่ยง--------------------------------สาเหตุความเสี่ย ง----------------------------- ---ปัจจัย เสี่ยง---

การเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 และการบริหารความเสี่ยง อพวช. ปี 2563 (ปรับปรุง)
เป้าประสงค์ที่ 1

เป้าประสงค์ที่ 2

เป้าประสงค์ที่ 3

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

บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้า นวิทยาศาสตร์ที่มีคุณ ภาพ
เชื่อ ถือได้ และมีมาตร านระดับสากล

บริหารองค์กรและงบประมาณอย่า งมีป ระสิทธิภาพ

ยุท ธศาสตร์ 1
ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้น ที่

ยุท ธศาสตร์ 2
สร้างสรรค์องค์ความรู้แ ละ
พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์

(High Quality Service in lifelong learning in science)

6. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ (OR01)

8. ความเสี่ยงจากการจัด ทาแผนปฏิบัติ
การเพื่อ เสริม สร้า ง อพวช. เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ม ีองค์ประกอบการและการ
บริหารจัด การด้า น ว. และ ท. เทียบเท่า
สากลไม่เป็นไปตามเป้า หมาย (OR03)

9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กาหนด จากกรณีการแพร่ระบบ
COVID-19 (CR01)

5.1 การบริหารสัญญาไม่มีป ระสิทธิภ าพ
(FRF021)

6.1 การดูแลระบบความปลอดภัย
พื้น ที่ใ ห้บ ริการภายนอกอาคารยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF011)

7.1 ไม่สามารถจัดท า TOR ระบบ EA
แล้ว เสร็จตามที่กาหนดได้ (ORF021)

8.1 การติดตามและรายงานผล
ไม่ได้ป ระสิท ธิผล (ORF031)

9.1 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักใน
การปฏิบ ัติตามมาตรการต่าง ๆ
อย่างแท้จริง (CRF011)

5.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
(FRF022)

6.2 การดูแลระบบความปลอดภัย
พื้น ที่ใ ห้บ ริการภายในอาคารยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF012)

7.2 เจ้าหน้าที่ IT ไม่มีความสามารถใน
การจัดทา EA (ORF022)

8.2 ไม่สามารถดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
ได้ต ามแผนปฏิบ ัติการประจาปี 2563
(ORF032)

9.2 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อ
มาตรการและการปฏิบัต ิต่าง ๆ
ที่ถูกต้อง (CRF012)

4.3 รายได้จากสิท ธิประโยชน์ การบริหาร
พื้น ที่และทรัยพ์สิน
ไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย (FRF013)

5.3 TOR ล่าช้า (FRF023)

6.3 ความประเมิน เลิน เล่อของผู้ใช้บ ริก าร
และผู้สัญจร (ORF013)

7.3 การพัฒนาระบบ ERP และมีการ
ทดลองใช้งานไม่แล้วเสร็จ (ORF023)

8.3 การจัดทาแผนปฏิบัต ิการปี 2563 มี
ความล่า ช้าและไม่เป็นไปตามแผน
(ORF033)

9.3 มีร ะเบียบและมาตรการใหม่ ๆ จาก
ภาครัฐ ตลอดเวลา ท าให้เกิด
ความสับ สนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ (CRF013)

4.4 รายได้จากผู้สนับ สนุน การดาเนิน งาน
ของ อพวช. ในรูป ของตัว เงิน ไม่เป็น
ตามเป้าหมาย (FRF014)

5.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (FRF024)

6.4 ความละเลยและบกพร่อง
ของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF014)

7.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (ORF024)

8.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (ORF024)

9.4 การเข้า ถึงมาตรการของ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่ว ถึง ไม่ครบถ้ว นและทัน
การณ์ (CRF014)

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้
บริก ารในพิพ ิธภัณ ฑ์พ ระรามเก้า ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

3. ความเสี่ยงจากการพัฒ นา
ศูนย์นวัต กรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด (SR03)

4 ความเสี่ยงจากรายได้
นอกงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)

5. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

1.1 การบูร ณาการด้านการตลาดและ
ประชาสัมพัน ธ์ร ะหว่างพิพิธภัณฑ์ /สานัก
ยังไม่เพียงพอ (SRF011)

2.1 กิจกรรมเสริม ศึกษายังขาดกลยุทธ์
ที่เหมาะสมในการขายไปยัง
กลุ่ม เป้าหมาย (SRF021)

3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความล่า ช้ากว่า แผนฯ (SRF031)

4.1 รายได้จากการจาหน่าย
บัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้า หมาย
(FRF011)

1.2 มีการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพัน ธ์เชิงรุก ที่ค รอบคลุมทุกกลุ่ม
ลูกค้า เป้าหมายน้อย (SRF012)

2.2 โครงสร้างพื้น ฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกในการให้บ ริการ
ยังไม่ครบถ้วนและขาด
ระบบจัด การที่ดี (SRF022)

3.2 กระบวนการพิจารณาความ
เหมาะสมของราคาและปฏิทิน
งบประมาณปี 2563 มีค วามล่าช้า
(SRF032)

4.2 รายได้จากกิจกรรมเสริม ศึกษา
ไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย (FRF012)

1.3 อาสาสมัครด้านวิชาการและ
การบริการยังไม่ได้ตามมาตรฐาน
(SRF013)

2.3 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (SRF032)

3.3 การลงนามในสัญญาระหว่าง อพ.
กับผู้รับ จ้างมีค วามล่าช้า (SRF033)

3.4 ความล่า ช้าของการก่อสร้างโดยรวม
เนื่องจากปัญหาผู้บ ุกรุก อยู่ในพื้น ที่
ก่อสร้างเดิม (SRF034)

1.5 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (SRF015)

ความเสี่ย งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.

ยุท ธศาสตร์ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการ

ยุท ธศาสตร์ 3
เสริมสร้า งโอกาสทางธุรกิจ

7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนา
ระบบดิจิทัล มาใช้ในการบริหาร
จัด การองค์กร (OR02)

1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชม
นิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (SR01)

1.4 ชิ้น งานบางนิท รรศการมีอ ายุการ
ใช้งานมานาน ชารุด เสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมได้ท ัน (SRF014)

(Budget Efficiency in Management)

4.5 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (FRF015)

ความเสี่ย งด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

ความเสี่ย งด้านการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและ
ข้อกาหนดผูก พันองค์ก ร
(Compliance Risk : CR )

5-9

5.6 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง อพวช. ประจำปี 2563
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 ตอบโต้และฟื้นฟูผลกระทบจาก COVID-19 (Response & Recovery COVID-19: RR)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2563 (ปรับปรุง)

เพิ่มกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 การลดความเสี่ยงด้วยการบูร
ณา
การการตลาดและกิจกรรม (Integrated
Marketing & Activity: IM)

กลยุทธ์ที่ 2
การลดความเสี่ยงด้วยการควบคุม
และพัฒนากิจกรรม
(Control & Develop Activity: CD)

กลยุทธ์ที่ 3
การลดความเสี่ยงด้วยการสร้าง
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
(Awareness and Engagement: AE)

กลยุทธ์ที่ 4 การลดความเสี่ย งด้วยการติดตาม
และ
รายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)

กลยุทธ์ที่ 5 ตอบโต้และ น ู
ผลกระทบจาก COVID-19
(Response & Recovery COVID-19: RR)

ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชม
นิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(SR01)

ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการ
ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย (SR02)

ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)

ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชม
นิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (SR01)

ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชม
นิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(SR01)

ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ (OR01)

ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)

ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการ
ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย (SR02)

ความเสี่ยงจากรายได้นอก
งบประมาณ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)

ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ (OR01)

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับ
เปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02)
ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างอพวช.เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์
ประกอบและการบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากล
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)

ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย (FR02)
ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ (OR01)

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับ
เปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02)
ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากล
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)
ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ป ฏิบัติต าม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กาหนดจากกรณีการ
แพร่ระบาด COVID-19 (CR01)

ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบ
และการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากล
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)
ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ป ฏิบัติ
ตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กาหนดจาก
กรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)

ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)

ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับ
เปลี่ยนองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02)
ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากล
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)
ส่วนที่เพิ่มเติมจากกลยุทธ์เดิม

ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ป ฏิบัติต าม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กาหนดจากกรณีการ
แพร่ระบาด COVID-19 (CR01)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
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กลยุทธ์และแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
อพวช. ประจำปี 2563 (ปรับปรุง)

แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) อพวช. ประจำปี 2563_ 0 | P a g e
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Marketing & Activity: IM)

Monitoring & Reporting: MR)

(Control & Develop Activity: CD)
.

.

SR01)

(Awareness and Engagement: AE)
.

SR01)

.

.
SR01)

SR01)

COVID-19
(Response & Recovery COVID-19: RR)

SR01)

SR03)

SR02)

(OR01)
SR02)

(FR01)
SR03)

(FR01)

(FR01)
(FR02)
(FR01)

OR03)

(FR02)

(OR01)
(FR02)

COVID-19 (CR01)

OR02)

OR02)
(OR01)

OR02)
OR03)

COVID-19 (CR01)
OR03)

COVID-19 (CR01)

OR03)

แผนจัดการความเสี่ยง
(Mitigation Plan)

สาเหตุ
(Possible Causes)

1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

กลยุทธ์ (Activity Group)
IM

AE

MR

✓
✓
✓

1. เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ผู้เข้ำชมเพื่อเชิญชวนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ อพวช. ร่วมกับกำร
ประชำสัมพันธ์งำนมหกรรมวิทยำศำสตร์แห่งชำติประจำปี 2563

✓

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เดิมกับผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์พระรำมเก้ำ - ตั้ง QR
Code แนะนำพิพิธภัณฑ์อีก 3 พิพิธภัณฑ์เดิม

✓

3. ประชำสัมพันธ์พ่วงพิพิธภัณฑ์เดิมไปกับพิพิธภัณฑ์พระรำมเก้ำ
4. ปรับปรุงเวปไซต์กำรให้บริกำรที่ครอบคลุมทุกนิทรรศกำรและกิจกรรมของทุก พิพิธภัณฑ์
เพื่อทำกำรประชำสัมพันธ์ จูงใจให้ลูกค้ำเป้ำหมำยมำใช้บริกำรทุกพิพิธภัณฑ์ ที่สะดวกในกำรค้น
ข้อมูล
1. ควบคุมและบริหำรสัญญำกับผู้รับจ้ำงจัดหำอำสำสมัครอย่ำงเคร่งครัด

✓

1.4 ชิ้นงำนบำงนิทรรศกำรมีอำยุกำรใช้
งำนมำนำน ชำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมได้ทัน (SRF014)

1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำด
COVID-19 (SRF015)

RR2

1. กำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงกำรตลำด/พิพิธภัณฑ์/สำนัก เพื่อกำหนดแผนกำร
ให้บริกำรผู้เข้ำชม อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ให้มีกำรพัฒนำกิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน ที่มีส่วนร่วมจำกทุกพิพิธภัณฑ์/สำนัก
3. พัฒนำกิจกรรมเสริมศึกษำ หรือนิทรรศกำรชั่วครำวจำกประเด็นร้อน (Hot Issue) เช่น ไวรัส
ฝุ่น ภัยแล้ง เป็นต้น

✓

1.3 อำสำสมัครด้ำนวิชำกำรและกำร
บริกำรยังไม่ได้ตำมมำตรฐำน (SRF013)

ระยะเวลา (ปี 2563)

กิจกรรม (Activities)

RR1

✓

1.1 กำรบูรณำกำรด้ำนกำรตลำดและ
ประชำสัมพันธ์ระหว่ำงพิพิธภัณฑ์/สำนัก
ยังไม่เพียงพอ (SRF011)

1.2 มีกำรส่งเสริมกำรตลำดและ
ประชำสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยน้อย (SRF012)

CD

ระดับ
ระดับ
ระดับความ
ระดับโอกาส
ผลกระทบ
คะแนน
เสี่ยง
(Y)
(X)
(X*Y)
เริ่มต้น
5
5
25
เป้าหมายปี
1
1
1
2563

✓

Q1
✓

Q2
✓

Q3
✓

Q4
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

L

รอพ./ ผอ.พิพิธภัณฑ์/ ผอ.
สธต./ ผอ.สพต.
รอพ./ ผอ.พิพิธภัณฑ์/ ผอ.
รอพ./ ผอ.พิพิธภัณฑ์/ ผอ.
สธต./ ผอ.สพต.

ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ (ผอพ.)
เจ้าของความเสี่ยงที่รับผิดชอบ (Risk Owners)
เป้าหมาย
(Expected Output)
จำนวนครั้งของกำรจัดประชุม 12 ครั้งต่อปี
มีกิจกรรมใหม่ที่ร่วมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 กิจกรรม
จำนวนกิจกรรมเสริมศึกษำหรือนิทรรศกำรชั่วครำวจำก
ประเด็นร้อน (Hot Issue) อย่ำงน้อย 12 เรื่อง
ไม่น้อยกว่ำ 30,000 โรงเรียน ภำยในเดือน ก.ค. 63

✓

รอพ.กรรณิกำร์/ ผอ.
พิพิธภัณฑ์/ ผอ.สธต.

✓

✓

ผอ.สธต./ ผอ.กป.

จำนวนครั้งของกำรลงสื่อพิพิธภัณฑ์เดิมและพิพิธภัณฑ์
พระรำมเก้ำ ไม่น้อยกว่ำ 4 ผลงำน

✓

✓

ผอ.สพต./ผอ.สธต.

ปรับปรุงระบบเว็ปไซต์แล้วเสร็จพร้อมให้บริกำร

✓

✓

ผอ.สบร.

✓

✓

✓

✓

✓

1. เพิ่มควำมถี่ในกำรรำยงำนและซ่อมแซมให้ทันหำกได้รับรำยงำนนิทรรศกำรชำรุดเสียหำย

✓

✓

✓

✓

ผอ.สคพ.

✓

2. เพิ่มควำมถี่ในกำรตรวจเช็คชิ้นงำนนิทรรศกำรให้พร้อมให้บริกำรอยู่เสมอ

✓

✓

✓

✓

ผอ.สคพ.
ผอพ./ รอพ.สุวรงค์/
รอพ.กรรณิกำร์/
รอพ. ชนินทร

✓

1. ปรับตัวชี้วัดและเป้ำหมำย เรื่องจำนวนผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ แผนปฏิบัติกำรฯ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำร อพวช.

✓

✓

2. ปรับคำนิยำมนับยอดผู้เข้ำชมให้รวม ทั้ง Onsite และ Online

✓

✓

3. จัดทำสื่อกำรเรียนรู้และกิจกรรมรูปแบบ Online ทุกพิพิธภัณฑ์

✓

✓

4. จัดทำแบบสำรวจเพื่อศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคในกำรกลับมำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ อพวช.

✓

ผอพ./ รอพ.สุวรงค์/
รอพ.กรรณิกำร์/
รอพ. ชนินทร

✓

วิดิโอแนะนำพิพิธภัณฑ์

ผลกำรตรวจรับ

ผอ.พิพิธภัณฑ์/ ผอ. สบร./
จำนวนครั้งของกำรอบรมอำสำสมัคร 12 ครั้ง
ผอ.สธต./ ผอ.สพต.

2. อบรมเพิ่มเติมเรื่องเนื้อหำสำระและกำรให้บริกำรให้กับอำสำสมัครที่ผู้รับจ้ำงจัดหำ

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)

ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)

ผู้รับผิดชอบ
(Responsibility)

ผอ.สธต./ ผอ.กต.

✓

✓

ระดับความ
เสี่ยง
(Risk Level)
VH

ผอ. พิพิธภัณฑ์/
ผอ. สพต.
ผอ. สธต.

รำยงำนผลกำรซ่อมแซมและรำยงำนนิทรรศกำรชำรุดเสียหำย
รำยเดือน
จำนวนครั้งกำรตรวจเช็คชิ้นงำนนิทรรศกำรรำยเดือน
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยจำนวนผู้เข้ำชมที่ได้รับกำรปรับปรุง และ
กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร อพวช.
คำนิยำมผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับกำรปรับปรุง
สื่อกำรเรียนรู้และกิจกรรมรูปแบบ Online ของแต่ละ
พิพิธภัณฑ์
ผลกำรสำรวจเพื่อศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคในกำรกลับมำเข้ำ
ชมพิพิธภัณฑ์ อพวช.
ระดับสีความรุนแรง
16-25 คะแนน (สูงมาก)
10-15 คะแนน (สูง)
5-9 คะแนน (ปานกลาง)
0-4 คะแนน (ต่า)

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

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)

แผนจัดการความเสี่ยง
(Mitigation Plan)

สาเหตุ
(Possible Causes)
2.1 กิจกรรมเสริมศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในการขายไปยังกลุ่มเป้าหมาย (SRF021)
2.2 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกใน
การให้บริการยังไม่ครบถ้วนและขาดระบบจัดการที่ดี
(SRF022)

กลยุทธ์ (Activity Group)
IM

CD

AE

MR

RR1

RR2

กิจกรรม (Activities)

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ผลกระทบ โอกาส
ความเสี่ยง
(X)
(Y)
เริ่มต้น
5
5
เป้าหมาย
1
1
ปี 2563
ระยะเวลา (ปี 2563)
Q1
Q2
Q3

✓

จัดทาแผนการให้บริการกิจกรรมเสริม
ศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เข้าชม
ในแต่ละช่วงเวลา

✓

✓

✓

จัดทาแผนการของบประมาณที่ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกและงบประมาณในการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานทั้งในระยะสั้นและยาว

✓

✓

✓

ระดับ
คะแนน
(X*Y)
25

ระดับ
ความเสี่ยง
(Risk Level)
VH

1

L

Q4
✓

ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)
นายสุวงรค์ วงษ์ศิริ (รอพ.)/ ดร. กรรณิการ์ เฉิน (รอพ.)
เจ้าของความเสี่ยงที่รับผิดชอบ (Risk Owners)

ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)

เป้าหมาย
(Expected Output)

รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์/
ผอ.สธต./ ผอ.สพต.

ผลการสารวจความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการกิจกรรมเสริมศึกษาอย่างน้อย 6 เรื่องต่อปี

รอพ.กรรณิการ์/ผอ.พพก./ ผอ.
สบร.

แผนแม่บทและงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกระยะสั้นและยาว

ผอ.พพก

กิจกรรมเสริมศึกษา Online ในรูปแบบต่าง ๆ

1. การจัดกิจกรรมเสริมศึกษา Online
ในรูปแบบต่าง ๆ (science show) หรือ
การสร้างรูปแบบใหม่ๆ ของการเรียนรู้
ออนไลน์ (Creation: ลู่ซ)ี่ Virtual
museum 360 องศา เป็นต้น

✓

✓

✓

2. การจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ที่
เผยแพร่ความรู้ของ อพวช.

✓

✓

ผอ.พพก

แบบสอบถามออนไลน์ที่เผยแพร่ความรู้ของ อพวช.

✓

3. การวิจัยเพื่อหารูปแบบการส่งเสริม
และสร้างความตระหนักจากวิกฤติที่
เกิดขึ้น เพื่อสร้างการให้บริการความ
รูปแบบใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศใน
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ new normal ทั้ง
ในรูปแบบของการขยายการให้บริการ
การเรียนรู้ที่ประชาชนชื่นชอบให้มากขึ้น
และถี่ขึ้น Enhancement (science
show) หรือการสร้างรูปแบบใหม่ๆ ของ
การเรียนรู้ออนไลน์ (Creation: ลู่ซ)ี่
Virtual museum 360 องศา เป็นต้น

✓

✓

ผอ. สพต.

งานวิจัยเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมและสร้างความตระหนัก
จากวิกฤติที่เกิดขึ้น

✓

2.3 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19
(SRF023)

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)
10-15 คะแนน (สูง)
5-9 คะแนน (ปานกลาง)
0-4 คะแนน (ต่า)

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

แผนจัดการความเสี่ยง
(Mitigation Plan)
สาเหตุ
(Possible Causes)
3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่า
แผนฯ (SRF031)

3.2 กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาและปฏิทินงบประมาณปี 2563 มีความ
ล่าช้า (SRF032)
3.3 การลงนามในสัญญาระหว่าง อพ. กับผู้รับ
จ้างมีความล่าช้า (SRF033)

3. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด (SR03)

IM

CD

กลยุทธ์ (Activity Group)
AE
MR

✓
✓

RR1

RR2

กิจกรรม (Activities)
1. การสร้างความเข้าใจกับกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ความละเอียดถี่ถ้วน
ในการพิจารณาผล
2. เตรียมเอกสารในการชี้แจงกรมบัญชีกลางในกรณีที่มีการอุธรณ์
ของผู้เข้าแข่งขัน

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ผลกระทบ โอกาส
ความเสี่ยง
(X)
(Y)
เริ่มต้น
5
5
เป้าหมาย
1
1
ปี 2563
ระยะเวลา (ปี 2563)
Q1
Q2
Q3
✓
✓

ระดับ
คะแนน
(X*Y)
25

ระดับ
ความเสี่ยง
(Risk Level)
VH

1

L

Q4

ผูจ้ ัดการความเสี่ยง (Risk Manager)
ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร (รอพ.)
เจ้าของความเสี่ยงที่รับผิดชอบ
(Risk Owners)

ผูร้ ับผิดชอบ
(Responsibility)
ผอ.สบร./ผอ.กพ./
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย
(Expected Output)
จานวนครั้งของการประชุม

ผอ.กพ.

รายละเอียดของเอกสารการประกวด
ราคาและการให้คะแนน

✓

1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณในการเร่งรัดขอความ
เห็นชอบความเหมาะสมของราคาตามที่ผู้รับจ้างส่ง

✓

ผอ.กพ./ผอ.ผง.

หนังสือเห็นชอบราคาและงวดงานจาก
สานักงบประมาณ

✓

2. ประสานงานกับสานักงานรัฐมนตรี อว. เพื่อขอความเห็นชอบจาก
รวม. อว. ในการขยายระยะเวลาดาเนินงาน

✓

ผอ.กพ./ผอ.ผง.

หนังสืออนุมัติการขยายเวลาการ
ดาเนินงานจาก รมว.อว.

✓

1. เตรียมหลักฐานประกอบการลงนามสัญญาในครบถ้วน เช่น แบงค์
การันตี สัญญาลงนามที่ต้องตรวจสอบ งวดงาน และผู้มีอานาจลงนาม
(ล่วง)

✓

ผอ.สบร. /ผอ.กพ.

หลักฐานประกอบการลงนามสัญญา

✓

1. ประกาศสาธารณะให้ผู้บุกรุกทราบกาหนดการเข้าใช้พื้นที่ภายใน
ก.พ. 63 และให้ทาการรื้อถอนและย้ายออกจากพื้นที่

✓

ผู้ได้สัญญาจ้างโครงการศูนย์
นวัตกรรมแห่งอนาคต

ป้ายติดประกาศการก่อสร้างตามคาสั่ง
ศาสหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

✓

คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างฯ

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
และผลการประชุม

✓

นิติกร

แนวทางการใช้กฎหมายในการ
ดาเนินการเรื่องพื้นที่โครงการ

✓

ผอ.สบร./คณะกรรมการตรวจ
การจ้างฯ

การเข้าดาเนินการของผู้รับจ้าง

3.4 ความล่าช้าของการก่อสร้างโดยรวม
เนื่องจากปัญหาผู้บุกรุกอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเดิม
(SRF034)

✓

✓
✓

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ อพ. (ผู้บริหาร, ผู้รับผิดชอบ
โครงการ, นิติกร, คกก. ตรวจรับพัสดุ) ผู้นาท้องถิ่น , จนท.รัฐ ในพื้นที่
ประชุมหารือแนวทางการดาเนินการให้ผู้บุกรุกรื้อถอนและย้ายออก
จากพื้นที่
3. มอบหมายให้นิติกรพิจารณาแนวทางในการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
บังคับทางคดีดาเนินการ
4. เร่งรัดการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างและดาเนินการก่อสร้างใน
ส่วนที่ไม่ถูกบุกรุก

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)
10-15 คะแนน (สูง)
5-9 คะแนน (ปานกลาง)
0-4 คะแนน (ต่า)

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

แผนจัดการความเสี่ยง
(Mitigation Plan)
สาเหตุ
(Possible Causes)
4.1 รายได้จากการจาหน่ายบัตรเข้าชม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF011)

4. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)

กลยุทธ์ (Activity Group)
IM

4.4 รายได้จากสิทธิประโยชน์ การ
บริหารพื้นที่และทรัพย์สินไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (FRF014)

AE

MR

RR1

กิจกรรม (Activities)

RR2

✓
✓
✓

ระดับ
ความเสี่ยง
M

1

L

Q4

ผู้รับผิดชอบ
(Responsibility)

เป้าหมาย
(Expected Output)

ดูจาก SR01

ดูจาก SR01

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

4. จัดทาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมรูปแบบ Online ประชาสัมพันธ์สมาชิก อพวช. (วารสาร)

✓

5. จัดทาแบบสารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการกลับมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช.

✓

6. จัดทาแผนหาพันธมิตรทางธุรกิจ

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4.5 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (FRF015)

✓

1. ใช้กิจกรรมเสริมศึกษาของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (15%)
2. เพิ่มกิจกรรมเสริมศึกษาใหม่แต่ละพิพิธภัณฑ์ 2 เรื่องต่อปี (85%)
3. เร่งรัดแผนการให้บริการวิชาการ
1. เร่งรัดการจัดทาแผนปฏิบัติการหาผู้สนับสนุนรายใหม่
2. เร่งรัดการนาแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผล
3. มีการบูรณาการระหว่างฝ่ายผู้ผลิตกิจกรรมกับการตลาดในการสื่อสารข้อมูลกับผู้สนับสนุนให้
ชัดเจน
1. เร่งดาเนินการทาสัญญาร้านค้าและร้านขายของที่ระลึก
2. พิจารณาการเพิ่มค่าเช่าพื้นที่ในงานมหกรรมวิทย์ฯ
3. จัดทาคู่มือการให้บริการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพย์สิน
1. ปรับตัวชี้วัดและเป้าหมาย เรื่องรายได้นอกงบประมาณ
2. ปรับปรุงแผนการหารายได้นอกงบประมาณ และรายงานต่อคณะกรรมการ อพวช.
3. จัดทาแผนการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง Onsite และ Online

✓
✓

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)

ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)
ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ (ผอพ.)

ระดับ
คะแนน
9

ใช้มาตรการจาก SR01

4.2 รายได้จากกิจกรรมเสริมศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF012)
4.3 รายได้จากผู้สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ อพวช. ในรูปของตัวเงิน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF013)

CD

ระดับความ ระดับ
ระดับ
เสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส
เริ่มต้น
3
3
เป้าหมายปี
1
1
2563
ระยะเวลา (ปี 2563)
Q1
Q2
Q3

✓

เจ้าของความเสี่ยงที่รับผิดชอบ
(Risk Owners)

รอพ. กรรณิการ์/ ผอ.พพก.
กิจกรรมเสริมศึกษาของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
รอพ.สุวรงค์ / ผอ.พิพิธภัณฑ์
กิจกรรมเสริมศึกษาใหม่แต่ละพิพิธภัณฑ์ 2 เรื่องต่อปี
รอพ.ชนินทร/ ผอ.สคพ./ ผอ.
แผนการให้บริการวิชาการ
ผอ.สธต.
แผนปฏิบัติการหาผู้สนับสนุนรายใหม่
ผอ.สธต.
การใช้แผนปฏิบัติการหาผู้สนับสนุนรายใหม่
รอพ. (สุวรงค์/กรรณิการ์/
ประชุมหารือระหว่างผู้ผลิตกิจกรรม การตลาด และผู้สนับสนุน
ชนินทร)
ผอ.สธต.
สัญญาร้านค้าและร้านขายของที่ระลึก
ผอ.สธต.
รายงานการทบทวนการเพิ่มค่าเช่าพื้นที่ในงานมหกรรมวิทย์ฯ
ผอ.สธต.
คู่มือการให้บริการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพย์สิน
ผอพ./ รอพ.สุวรงค์/
รายได้นอกงบประมาณ ที่ได้ปรับตัวชี้วัดและเป้าหมายใหม่
คณะกรรมการหารายได้/ ผอ.
แผนการหารายได้นอกงบประมาณฉบับปรับปรุง และการ
ผอ.สธต.
แผนการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง Onsite และ Online
สื่อการเรียนรู้และกิจกรรมรูปแบบ Online ประชาสัมพันธ์
ผอ.สธต.
สมาชิก อพวช. (วารสาร)
ผลการสารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการกลับมาเข้า
ผอ.สธต.
ชมพิพิธภัณฑ์ อพวช.
ผอ.สธต.
แผนหาพันธมิตรทางธุรกิจ
ระดับสีความรุนแรง
16-25 คะแนน (สูงมาก)
10-15 คะแนน (สูง)
5-9 คะแนน (ปานกลาง)
0-4 คะแนน (ต่า)

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

แผนจัดการความเสี่ยง
(Mitigation Plan)

สาเหตุ
(Possible Causes)

5. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

กลยุทธ์ (Activity Group)
IM

CD

AE

MR

RR1

✓

2. จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานที่สาคัญ

✓

3. แจ้งเร่งรัด แจ้งเตือนคู่สัญญาที่มีปัญหา
4. ก่อนทาสัญญาควรมีการศึกษา ทบทวนรายละเอียด
สัญญาอีกครั้ง
จัดลาดับความสาคัญของงาน

✓
5.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FRF022)

เริ่มต้น
เป้าหมายปี
2563
Q1

1. อบรม-สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับ
เจ้าของโครงการถึงความรับผิดชอบและระยะเวลาที่
ต้องส่งมอบ TOR

✓

5.1 การบริหารสัญญาไม่มีประสิทธิภาพ (FRF021)

กิจกรรม (Activities)

RR2

ระดับ
ระดับความ
ผลกระทบ
เสี่ยง
(X)

✓

1. อบรม-สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับ
เจ้าของโครงการถึงความรับผิดชอบและระยะเวลาที่
ต้องส่งมอบ TOR

✓
5.3 TOR ล่าช้า (FRF023)
✓
✓
5.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (FRF024)
✓

2. จัดทาปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าของโครงการ
ล่วงหน้า
1. ปรับแผน/เป้าหมายงบลงทุนของ อพวช. ปี 2563
เนื่องจาก อพวช. ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทัน 7 เมษายน
2563 (จานวน 82 ล้านบาท)
2. ประชุมเร่งรัดการดาเนินการโครงการลงทุนที่
เกี่ยวข้องในปี 2563 เพื่ออานวยความสะดวกและขยาย
การทางานให้กับผู้รับจ้างให้งานสามารถส่งได้ตาม
กาหนดเวลาให้ได้มากที่สุด

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)

ระดับ
โอกาส
(Y)

ระดับ
คะแนน
(X*Y)

ระดับ
ความเสี่ยง
(Risk Level)

4

2

8

M

1

1

1

L

ระยะเวลา (ปี 2563)
Q2
Q3

Q4

✓

เจ้าของความเสี่ยงทีร่ ับผิดชอบ
(Risk Owners)

ผู้รับผิดชอบ
(Responsibility)

เป้าหมาย
(Expected Output)

กบ./กพ./เจ้าของโครงการ
ปี 2563

จานวนครั้งในการอบรมสร้างความเข้าใจให้กับ
เจ้าของโครงการ

จานวนครั้งในการศึกษา ทบทวนรายละเอียด
สัญญาอีกครั้ง
การจัดลาดับของงานจัดซื้อจัดจ้าง

✓

กบ./กพ./เจ้าของโครงการ
ปี 2564

จานวนครั้งในการอบรมสร้างความเข้าใจให้กับ
เจ้าของโครงการ

✓

กพ.

ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง

✓

ผอ.สบร./ผอ. สยศ.

แผนการปรับงบลงทุน อพวช. ปี 2563

คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและ
เบิกจ่ายประจาปี 2563

การประชุมเร่งรัดการดาเนินการโครงการ
ลงทุน อพวช. ปี 2563

✓

✓

✓
✓

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร (รอพ.)/
นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ (ผอ.สบร.)

เจ้าของโครงการ
(Futurium)
กพ./เจ้าของโครงการ
ปี 2563
กพ./เจ้าของโครงการ
ปี 2563
กพ.

✓

✓

ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)

✓

✓

✓

ที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการสาคัญ
การเร่งรัดและแจ้งเตือนคู่สัญญาที่มีปัญหา

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

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

แผนจัดการความเสี่ ยง
(Mitigation Plan)

สาเหตุ
(Possible Causes)

6. ความเสี่ ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (ORF01)

กลยุทธ์ (Activity Group)
IM

CD

AE

MR

L

เจ้าของความเสี่ ยงที่รับผิดชอบ
(Risk Owners)

Q4

ผู้รับผิดชอบ
(Responsibility)

เป้าหมาย
(Expected Output)

✓

✓

ผอ.สบร./ กส.

ผลการสารวจตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด

2. จัดทำป้ำยจรำจรและป้ำยเตือนที่สื่อควำมหมำยได้ชัดเจนและติดตั้งในตำแหน่งที่เหมำะสม
เพิ่มเติม

✓

✓

✓

✓

ผอ.สบร./ กส.

จานวนป้ายที่ติดตั้งเพิ่ม

3. ประสำนกับคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยในกำรกำหนดมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อ
ติดตำมและควบคุม กำรเฝ้ำระวังกำรเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริกำร รวมทั้งปัญหำที่เกิดจำกสัตว์
รบกวน

✓

✓

✓

✓

ผอ.พิพิธภัณฑ์/คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย

4. ตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยพื้นที่ให้บริกำรภำยนอกอำคำรอย่ำงสม่ำเสมอ

✓

✓

✓

✓

ผอ.พิพิธภัณฑ์/คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ/ กส.

รายงานการตรวจสอบ

✓

1. จัดทำสื่อแนะนำควำมปลอดภัยในกำรเข้ำรับบริกำรและติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำรที่
จำเป็นเพิ่มเติม

✓

✓

✓

✓

ผอ.สบร/ ผอ.พิพิธภัณฑ์

จานวนสื่อที่ติดตั้ง

✓

2. กำชับอำสำสมัครให้ดูแลผู้ใช้บริกำรตำมข้อแนะนำ

✓

✓

✓

✓

ผอ.กบ./ ผอ.พิพิธภัณฑ์

บันทึกการประชุมอาสาสมัครรายอาทิตย์

✓

3. ประสำนกับคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยในกำรกำหนดมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อ
ติดตำมและควบคุม กำรเฝ้ำระวังกำรเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริกำร

✓

✓

✓

✓

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

มาตรการที่คณะกรรมการความปลอดฯ
ออกมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ/ ผอ.
สคพ.
ผอ.สบร./ กส.

เอกสารรายงานการตรวจสอบระบบ
และอุปกรณ์
รายงานการสารวจ

✓

✓

✓

✓

ผอ.สธต.

จานวนเอกสารที่ได้รับการแจกจ่าย

✓

✓

✓

✓

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ/ กส.

จานวนป้ายที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติม
วาระการประชุมแจ้งเตือนในการประชุม
รปภ.
วาระการประชุมแจ้งเตือนในการสัมมนา

✓

✓
✓
✓

6.4 ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF014)

1

ผู้จัดการความเสี่ ยง (Risk Manager)
ดร. กรรณิการ์ เฉิน (รอพ.)/
ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร (รอพ.)

✓

✓

6.3 ความประเมินเลินเล่อของผู้ใช้บริการ และผู้สัญจร (ORF013)

ระดับ
ความเสี่ ยง
(Risk Level)
M

✓

✓

6.2 การดูแลระบบความปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการภายในอาคารยัง
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF012)

กิจกรรม (Activities)

RR2

ระดับ
คะแนน
(X*Y)
5

1. สำรวจสถำนที่ ระบบจรำจร และสัตว์รบกวน บริเวณภำยนอกอำคำรที่อำจจะเกิดอุบัติเหตุ
หรือไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้บริกำรและผู้สัญจร รวมทั้งผู้ใช้บริกำรหอพักและผู้ค้ำงแรม

✓

6.1 การดูแลระบบความปลอดภัยพื้นที่ให้บริการภายนอกอาคารยัง
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF011)

RR1

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ผลกระทบ โอกาส
ความเสี่ยง
(X)
(Y)
เริ่มต้น
1
5
เป้าหมาย
1
1
ปี 2563
ระยะเวลา (ปี 2563)
Q1
Q2
Q3

4. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยและสถำนที่ที่อำจเกิดควำมไม่ปลอดภัยกับ
ผู้ใช้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำรปรับปรุง
5. สำรวจและปรับปรุงกำรติดป้ำยสัญญำณด้ำนควำมปลอดภัยในพื้นที่ให้บริกำร
1. พัฒนำและแจกจ่ำยกำรใช้สัญลักษณ์ เอกสำร หรือกำรตีควำมแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้บริกำร
ได้รับทรำบถึงจุดที่เป็นอัตรำยหรือจุดที่อำจเกิดอุบัติเหตุ

✓

2. ติดตั้งป้ำยสัญลักษณ์แจ้งเตือนเพิ่มเติมยังจุดที่เกิดอุบัติเหตุ จำกกำรไม่ระมัดระวังของเยำวชน

✓

3. ให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยกำกับดูแลชำวชำวบ้ำนที่เข้ำมำใช้พื้นที่ปฏิบัติตำม
ข้อกำหนดของ อพวช. เรื่องกำรใช้พื้นที่เรื่องควำมปลอดภัย

✓

✓

✓

✓

คณะกรรมการตรวจการจ้าง รปภ./
กส.

✓

4. กำหนดมำตรกำรกำกับดูแลผู้ใช้บริกำรที่ไม่ทำตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่

✓

✓

✓

✓

ผอ.พิพิธภัณฑ์

✓

1. จัดกำรอบรมและประชุมเป็นระยะอย่ำงน้อยรำยอำทิตย์เพื่อเน้นถึงกำรดูแลรักษำควำม
ปลอดภัย

✓

✓

✓

✓

ผอ.กบ.

✓
✓

2. เพิ่มมาตรการหรือเจ้าหน้าที่ในสถานที่และเวลาที่เกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ หรือ
รวมถึงปิดบริการในจุดนั้น ๆ

✓

✓

✓

✓

ผอ.พิพิธภัณฑ์

3. ตักเตือนหรือกาหนดบทลงโทษกับเจ้าหน้าที่ หรือการสลับหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ที่มีความ
ประมาทเลินเล่อบ่อยครั้ง

✓

✓

✓

✓

ผอ.กบ.

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)

วาระที่มีในการประชุม
จานวนมาตรการและเจ้าหน้าที่ที่
เพิ่มเติมที่จัดในช่วงที่มีผู้เข้าชมหนาแน่น
เช่น วันเด็ก/เดือนสิงหาคม
มาตรการการตักเตือนการโยกย้ายและ
การลงโทษ
ระดับสีความรุนแรง
16-25 คะแนน (สูงมาก)
10-15 คะแนน (สูง)
5-9 คะแนน (ปานกลาง)
0-4 คะแนน (ต่า)

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

แผนจัดการความเสี่ยง
(Mitigation Plan)

สาเหตุ
(Possible Causes)
7.1 ไม่สามารถจัดทา TOR ระบบ EA
แล้วเสร็จตามที่กาหนดได้ (ORF021)
7.2 เจ้าหน้าที่ IT ไม่มีความสามารถใน
การจัดทา EA (ORF022)
7.3 การพัฒนาระบบ ERP และมีการ
ทดลองใช้งานไม่แล้วเสร็จ (ORF023)

7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OR02)

IM

CD

กลยุทธ์ (Activity Group)
AE
MR

RR1

RR2

✓

1. จัดหาที่ปรึกษาเพื่อจัดทาระบบ EA
2. สร้างความเข้าใจระหว่างกับผู้ใช้งานร่วมกับผู้รับจ้าง
1. จัดหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไปดูงาน
2. จัดหาที่ปรึกษาเข้ามาช่วยในการวางระบบ EA
1. สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานร่วมกับผู้รับจ้าง
2. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
3. สารวจและจัดเตรียมพื้นที่เก็บข้อมูล Cloud เพื่อรองรับ
ระบบ ERP
1. การแบ่งงวดงานจ้าง EA โดยมี Roadmap ที่ชัดเจน ให้มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณส่วนมากในปี 2564

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
COVID-19 (ORF024)

กิจกรรม (Activities)

ระดับ
ระดับ
ระดับความ
ผลกระทบ โอกาส
เสี่ยง
(X)
(Y)
เริ่มต้น
5
5
เป้าหมายปี
1
1
2563
ระยะเวลา (ปี 2563)
Q1
Q2
Q3
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ระดับ
คะแนน
(X*Y)
25

ระดับ
ความเสี่ยง
(Risk Level)
VH

1

L

ผูจ้ ัดการความเสี่ยง (Risk Manager)
ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร (รอพ.)
เจ้าของความเสี่ยงที่รับผิดชอบ
(Risk Owners)

✓

ผูร้ ับผิดชอบ
(Responsibility)
งานเทคโนฯ/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
งานเทคโนฯ/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
งานเทคโนฯ/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
งานเทคโนฯ/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
งานเทคโนฯ/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
งานเทคโนฯ/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
(Expected Output)
ได้ที่ปรึกษาฯเข้ามาช่วงวางระบบ EA
ผลการประชุม/จานวนครั้งของการประชุม
จานวนครั้งของการดูงาน
สัญญาจ้างที่ปรึกษาวางระบบ EA
ผลการประชุม/จานวนครั้งของการประชุม
ผลการประชุม/จานวนครั้งของการประชุม

✓

งานเทคโนฯ/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ข้อสรุปถึงแผนการใช้ Cloud

งานเทคโนฯ/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

Roadmap การจ้างจัดทาระบบ EA

Q4
✓
✓
✓

✓

✓

2. ประชุมเร่งรัดการจัดทาระบบ ERP เพื่อให้งานส่งมอบได้ตาม
กาหนดเวลา

✓

✓

งานเทคโนฯ/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมการจัดทาระบบ ERP และการ
ติดตามผลการส่งมอบงาน

✓

3. อพวช. ดาเนินการจัดทา EA เอง โดยใช้ที่ปรึกษาจาก
ภายนอก เพื่อให้ Roadmap ในปี 63 แล้วเสร็จ ส่วนงานที่
เหลือวางแผนจัดจ้างในปี 2564

✓

✓

งานเทคโนฯ/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมเพื่อแนวทางจัดทาระบบ EA และ
หาที่ปรึกษาในการให้คาแนะนาเรื่อง
Roadmap ระบบ EA

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)
10-15 คะแนน (สูง)
5-9 คะแนน (ปานกลาง)
0-4 คะแนน (ต่า)

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

แผนจัดการความเสี่ยง
(Mitigation Plan)

สาเหตุ
(Possible Causes)

8. ความเสี่ยงจากการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)

IM

CD

8.1 การจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ปี 2563 มีความล่าช้าและไม่
เป็นไปตามแผน (ORF031)

กลยุทธ์ (Activity Group)
RR1
AE
MR
✓

✓

8.2 ไม่สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี 2563 (ORF032)

เพิ่มความถี่ในการประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารฯ เพื่อเร่งรัดการจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารให้เสร็จตามกาหนด

✓

1. จัดทาแผนสารองในกิจกรรมที่หน่อยงานภายนอกไม่สามารถดาเนินการตามแผนได้หรือ
เลื่อนระยะเวลาออกไป

✓

✓

2. กากับดูแลการบริหารสัญญากับผู้รับจ้างเพื่อให้ไม่มีความล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด

✓

3. จัดทาแผนสารองในกรณีที่ผู้รับจ้างล่าช้า

✓

4. ปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความล่าช้าของงบประมาณ โดยเร่งรัดและ
ควบรวมกิจกรรมบางกิจกรรมให้แล้วเสร็จได้ตามแผนที่ได้รับงบประมาณ

✓

✓

ระดับ
คะแนน
(X*Y)
25

ระดับ
ความเสี่ยง
(Risk Level)
VH

1

L

Q4

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

จัดทาแบบฟอร์มการรายงานผลรายเดือนเพื่อติดตามผลอย่างใกล้ชิด

✓

✓

✓

✓

✓

การปรับแผนงานที่ไม่สามารถดาเนินการได้ไปดาเนินการในปี 2564

✓

ประชุมเตรียมการเร่งรัดโครงการที่มีความล่าช้าให้มีแผนเร่งรัดการดาเนินการในไตรมาส 3
ให้แล้วเสร็จ

✓

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)

เป้าหมาย
(Expected Output)

รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์

แผนปฏิบัตกิ ารแล้วเสร็จ

รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์

รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์

✓
✓
✓
✓

✓

เจ้าของความเสี่ยงที่รับผิดชอบ
(Risk Owners)

ผู้รับผิดชอบ
(Responsibility)

รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์

✓

✓
✓
✓

8.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (ORF034)

ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)
นายสุวงรค์ วงษ์ศิริ (รอพ.)/
ดร. กรรณิการ์ เฉิน (รอพ.)

รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์

5. ดาเนินการจัดทากิจกรรมที่สาคัญล่วงหน้าที่ไม่สามารถรองบประมาณได้ทัน
6. สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
7. มีการเร่งรัดติดตามในที่ประชุมผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ

✓
8.3 การติดตามและรายงานผลไม่ได้ประสิทธิผล (ORF033)

กิจกรรม (Activities)

RR2

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ผลกระทบ โอกาส
ความเสี่ยง
(X)
(Y)
เริ่มต้น
5
5
เป้าหมายปี
1
1
2563
ระยะเวลา (ปี 2563)
Q1
Q2
Q3

รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์
รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์
ผอพ.
รอพ.สุวรงค์/ ผอ.พิพิธภัณฑ์/
ผู้เกี่ยวข้อง
ผอ.พิพิธภัณฑ์/ผอ. สพต.

✓

ผอ.พิพิธภัณฑ์/ผอ. สพต.

แผนสารอง
ผลการตรวจรับงานที่ไม่ล่าช้าตาม
กาหนดเวลา/งวดงาน
แผนสารองงานของผู้รับจ้างฯ
แผนที่ได้รับการปรับฯตามงบประมาณที่
ได้รับ
กิจกรรมที่ดาเนินการก่อนได้รับ
วาระการประชุม
การประชุมตามตัวชี้วัด
รายงานผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในปี 2563 บรรจุในแผนการ
ดาเนินงานในปี 2564
การประชุมเร่งรัดโครงการต่าง ๆ ใน
แผนปฏิบัตกิ าร
ระดับสีความรุนแรง
16-25 คะแนน (สูงมาก)
10-15 คะแนน (สูง)
5-9 คะแนน (ปานกลาง)
0-4 คะแนน (ต่า)

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

แผนจัดการความเสี่ยง
(Mitigation Plan)

สาเหตุ
(Possible Causes)

9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อพวช. กาหนด จากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)

เริ่มต้น
เป้าหมาย
ปี 2563
IM

CD

กลยุทธ์ (Activity Group)
RR1
AE
MR
✓
✓
✓

9.1 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่างๆ อย่างแท้จริง (CRF011)

✓
✓
✓

9.2 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติ
ต่างๆ ที่ถูกต้อง (CRF012)

✓
✓
✓

9.3 มีระเบียบและมาตรการใหม่ ๆ จากภาครัฐตลอดเวลา ทา
ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (CRF013)

✓
✓
✓

9.4 การเข้าถึงมาตรการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง ไม่ครบถ้วน
และทันการณ์ (CRF014)

ระดับ
ระดับ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
(X)

✓
✓

กิจกรรม (Activities)

RR2

1.1 ประชุมเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจเป็นระยะ
1.2 ตั้งคณะทางานเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19 และเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกวัน

Q1

ระดับ
โอกาส
(Y)

ระดับ
คะแนน
(X*Y)

ระดับ
ความเสี่ยง
(Risk Level)

N/A

N/A

N/A

ความเสี่ยงใหม่

1

1

1

L

ระยะเวลา (ปี 2563)
Q2
Q3
✓
✓

ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager)
นายสุวงรค์ วงษ์ศิริ (รอพ.)/
ดร. กรรณิการ์ เฉิน (รอพ.)/
ดร. ชนินทร วรรณวิจิตร (รอพ.)
เจ้าของความเสี่ยงที่ รับผิดชอบ
(Risk Owners)

Q4
✓

ผู้รับผิดชอบ
(Responsibility)
สบร.

เป้าหมาย
(Expected Output)
จานวนครั้งของการประชุม

✓

✓

✓

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19

1.3 มีการเน้นย้าในการประชุมผู้บริหารให้หัวหน้างานเข้าไปสร้างความตระหนักกับเจ้าหน้าที่

✓

✓

✓

คณะกรรมการบริหาร อพวช.

การประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช.

2.1 จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง COVID-19 ให้กับประชาชนทั่วไป

✓

✓

✓

ผอ.พิพิธภัณฑ์

นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง COVID-19

✓

✓

✓

คณะกรรมการบริหาร อพวช.

การประชุมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นระยะ

คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน/คณะกรรมการ

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน
การติดประกาศมาตรการต่าง ๆ

2.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความตระหนักและไม่ตระหนกในการรับมือกับสถานการณ์ในความ
รุนแรงที่จะเกิดขึ้น
2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินของ อพวช.
1. ในมาตรการต่างๆ ที่จาเป็นทุกครั้งที่มีมาตรการใหม่ ให้ติดประกาศในตาแหน่งที่ผู้ดาเนินการ
สามารถพบเห็นได้ตลอดเวลาทั้ง online และ offline
2. มอบหมายให้ MOD ติดตามมาตรการที่ออกใหม่ทุกวัน
1. มีการรวบรวมมาตรการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและเป็นช่วงเวลา (Timeline) เพื่อให้เจ้าหน้าที่
รับรู้และเข้าใจถึงมาตรการต่าง ๆ
2. เปิดช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและให้ความร่วมมือ
3. มอบหมายให้คณะทางานฯ มีการติดตามมาตรการใหม่ ๆ ของภาครัฐ เพื่อนามากาหนดเป็น
มาตรการของ อพวช.
1. รวบรวมมาตรการต่าง ๆ พร้อมคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการและเผยแพร่ online และ offline
ไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
2. ทุกครั้งที่มีการออกมาตรการใหม่ ๆ ให้มีการประชุมและชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
3. รวบรวมและจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่

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)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ผอ.สบร.-กบ.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ผอ.พิพิธภัณฑ์
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)/
ผอ.สบร.-กบ.
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)/
ผอ.สบร.-กบ.
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)/
ผอ.สบร.-กบ.
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)/
ผอ.สบร.-กบ.
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)/
ผอ.สบร.-กบ.

การประชุม MOD
การรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
ช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและให้ความร่วมมือ
การรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
การรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
การรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
การรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
ระดับสีความรุนแรง
16-25 คะแนน (สูงมาก)
10-15 คะแนน (สูง)
5-9 คะแนน (ปานกลาง)
0-4 คะแนน (ต่า)

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

