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ค าน า 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในก ากับของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาส ตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
โดยเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวสูง ไม่ผูกพันไว้กับกฎ ระเบียบ การปฏิบัติ และข้อบังคับ
ปกติของราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ด้วยภารกิจของ สวทช. ที่ต้องด าเนินการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมี
ความเสี่ยงสูงในการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)  จึงเห็น
ความส าคัญของการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพราะระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นปัจจัยส าคัญที่จะลดความเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของ สวทช. 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. เป็นไปตามนโยบายที่ กวทช. ก าหนด สวทช. 
ได้น ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาผนวกกับกระบวนการบริหารจัดการภายใน เพ่ือขับเคลื่อนการ
บริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานของกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จึงได้ปรับปรุงคู่มือบริหารความ
เสี่ยงของ สวทช. เป็นฉบับที่ 5.3 (2562) 

 

คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการ
บริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ สวทช.  

 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้มีการน าระบบบริหารความเสี่ยง
ไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในท่ีสุด 

 
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
วันที่  16 ตุลาคม 2561 
 
 

 
 



บทสรุปผูบ้ริหาร 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework) ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 และเริ่ม
ด าเนินการรอบแรกในปีงบประมาณ 2555 โดยมีขอบเขตการด าเนินงานเริ่มจากความเสี่ยงระดับองค์กร 
(ERM) ในปีที่ 1 และขยายไปสู่ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลักในปีที่ 2 โปรแกรมหลัก/โครงการที่ส าคัญใน
ปีที่ 3 โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตาม
ภารกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด 

ในการด าเนินงานมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ภายใต้คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) รับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อ กวทช. อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงก่อตั้ง
ระบบบริหารความเสี่ยงคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน และรายงานผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ สวทช. ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งมีผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธาน รับผิดชอบในการ
ก าหนดนโยบาย จัดการให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในวิสัย และขอบเขตที่พึงประสงค์  โดยจัดให้มีการประเมินและ
ทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะสม ประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริม สื่อสาร พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกระดับ  

ในการประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยง  สวทช. ได้ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีลักษณะและ
พันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. พบว่า ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องมี Framework ในการวิเคราะห์
สาเหตุ ผลกระทบ เพ่ือพิจารณาสิ่งที่พึงกระท าและจุดอ่อนที่ต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือประเมินโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบทั้งก่อน และหลังด าเนินการ และได้พบว่า CSIRO (Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศออสเตรเลีย และ
เป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. รวมถึง CSIRO ยังเป็นองค์กรส าคัญที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ
มาตรฐาน ISO 31000:2009 ซึ่งได้ใช้แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบส าคัญในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งแผนภาพนี้สามารถ
สรุปสาเหตุ ผลกระทบ และมาตรการในการควบคุม/ลดความเสี่ยงที่ใช้สื่อสารท าความเข้าใจได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพ   

ระบบบริหารความเสี่ยงตามคู่มือนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ 
พิจารณาทางเลือก และก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงใช้ในการประชุม รายงานผล ปรึกษา
สื่อสาร ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย 
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บทน า 

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจน
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอและตลอดเวลาเพ่ือที่จะท าให้องค์กรด าเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ท าให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของ สวทช. จึงเห็นความส าคัญของการ
น าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพ่ือให้  สวทช. สามารถ
ด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และมีภูมิต้านทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ 
และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน การวางแผน
ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ 
ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
 

1. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
โดยความเห็นชอบของ กวทช.ทาง สวทช. ได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย

ส านักงานฯ จะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ (ตามประกาศส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงจะใช้กรอบแนวทางตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 โดยการ

ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงจะต้องด าเนินการในทุกระดับชั้นตามโครงสร้างองค์กรของส านักงานฯ 

และครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้ส านักงานฯ 

สามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. ก าหนดให้มีการจัดระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีคู่มือการด าเนินงาน 

ตัวอย่างในการวิเคราะห์ และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้

รับทราบและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยให้น าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง

ของการด าเนินงานตามภารกิจจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด 
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3. ก าหนดให้มีคณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้พัฒนา

นโยบาย แผนงาน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.ของ

ส านักงานฯ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.ของ

ส านักงานฯ มอบหมาย โดยมีฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร ส านักงานกลาง ท าหน้าที่เป็นฝ่าย

เลขานุการของคณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ และเป็นหน่วยงาน

ประสานงานกลางในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานฯ 

4. ก าหนดให้มีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของส านักงานฯ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

จัดการความเสี่ยง การป้องกัน และการแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดจากความเสี่ยงเหล่านั้น รวมถึง

จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะสมตามความจ าเป็น โดยมีฝ่าย

ติดตามประเมินผลองค์กร ส านักงานกลาง ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจัดการ

ความเสี่ยงของส านักงานฯ และเป็นหน่วยงานประสานงานกลางในเรื่องการบริหารจัดการความ

เสี่ยงของส านักงานฯ 

5. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของส านักงานฯ จะประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงานของคณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ และจัดท ารายงานการ

ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ของส านักงานฯ และคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามล าดับ ในทุก 

6 เดือน เพ่ือทราบ และ/หรือพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

ส านักงานฯ ให้มีความเหมาะสม 

6. ก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ด าเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้ง

ส่งเสริม สื่อสาร และพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่

บุคลากรในทุกระดับ รวมทั้งการเสริมสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (เอกสารประกาศส านักงานฯ เรื่องนโยบายบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของ สวทช. ปรากฏในภาคผนวก ก) 
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2. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
สวทช. ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา และจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรวิจัยและพัฒนา

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีลักษณะและพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. 
รวมทั้งศึกษามาตรฐานระดับสากลที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลจากการศึกษา พบว่า มาตรฐาน ISO 
31000:2009 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสากลระดับนานาชาติ (International 
Organization of Standard: ISO) มีชื่อเต็มว่า Risk Management-Guidelines on Principles and 
Implementation of Risk Management เป็นระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่มีหลักการ และกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และหลายองค์กรได้ยึดถือเป็นกรอบ
ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรทาง สวทช. จึงได้ใช้มาตรฐาน ISO 31000:2009 
เป็นกรอบในการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ สวทช. 

ในการประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยง  สวทช.  ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีลักษณะ
และพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. พบว่า ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องมี Framework ในการวิเคราะห์
สาเหตุ ผลกระทบ เพ่ือพิจารณาสิ่งที่พึงกระท าและจุดอ่อนที่ต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือประเมินโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบทั้งก่อน และหลังด าเนินการ และได้พบว่า CSIRO (Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย และ
เป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. ได้ใช้แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบส าคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เรียกว่า Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งแผนภาพ
นี้สามารถสรุปสาเหตุ ผลกระทบ และมาตรการในการควบคุม/ลดความเสี่ยงที่ใช้สื่อสารท าความเข้าใจได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพ สวทช. จึงได้น า Bow Tie Diagram มาปรับปรุงดัดแปลงใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
และบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.  

 

2.1 โครงสร้างองค์กรและขอบเขตการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 
สวทช. บริหารความเสี่ยง โดยแบ่งแผนและแนวทางการบริหารเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย (1) ระดับ

องค์กร (Enterprise Risk Management) (2) ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (Strategic Business Units) 
(3) ระดับโปรแกรมหลัก/โครงการ (Major Programs and Projects) และ (4) วัฒนธรรมองค์กรด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดย 3 ระดับแรกด าเนินการตามกรอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
สวทช. แต่จะมีขอบเขตการด าเนินงานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2.1 ขอบเขตการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 4 ระดับ 
 

ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับนี้เป็น
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร) โดยมีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
ซึ่งผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธาน และมีรองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (รอง ผพว.)  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ผศว.)  ผู้อ านวยการศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ผศช.) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (ผศอ.) ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.)  และผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ
เทคโนโลยี (ผศจ.) เป็นกรรมการ 

โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร จัดการ
ให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในวิสัยและขอบเขตที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้วย
ความถี่ท่ีเหมาะสม ประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงของระดับองค์กร ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก และระดับโปรแกรมหลัก/
โครงการ รวมทั้งส่งเสริม สื่อสาร พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากร
ทุกระดับ 

 
ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (Strategic Business Unit: SBU) การบริหารจัดการความ

เสี่ยงในระดับนี้เป็นบทบาทของศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลักซึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของ สวทช. 
ประกอบด้วย ส านักงานกลาง 1 หน่วย และศูนย์ 5 ศูนยแ์ห่งชาติ ประกอบด้วย (1) SBU 1 ส านักงานกลาง (2) 
SBU 2 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) (3) SBU 3 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (ศว.) (4) SBU 4 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) (5) SBU 5 ศูนย์
บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) (6) SBU 6 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)    

      ERM

     SBU

      MPP
               

             

SBU 1 SBU 2 SBU 3 SBU 4 SBU 5 SBU 6
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โดยแต่ละ SBU จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ SBU มีรองผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (รอง ผพว.) และผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน โดย
คณะกรรมการฯ ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ  SBU ตามกรอบกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.  

 
ระดับโปรแกรมหลัก/โครงการ (Major Program and Project: MPP) การบริหารจัดการความ

เสี่ยงในระดับ MPP จะด าเนินการเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีขอบเขตการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน หรือในการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงจะต้องสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ การก าหนดรายการความเสี่ยง (Risk 
Identification) ก าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Bow Tie Diagram 
ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการก ากับดูแลการบริหารจัดการความ
เสี่ยงระดับนี้ ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของระดับ SBU เช่นเดียวกับระดับศูนย์แห่งชาติ/
หน่วยงานหลัก คณะกรรมการฯ ชุดนี้จะท าหน้าที่คัดเลือกและก าหนดโปรแกรม/โครงการหลักมาด าเนินการ  
ทบทวน ประเมินและวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
สวทช.  

 
 ระดับวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Cuture) สวทช. ก าหนดแผนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการเรื่องการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการหลัก รวมถึงเพ่ือด าเนินการให้ทุกส่วนในองค์กรตระหนักและน าหลักการ
บริหารความเสี่ยงไปใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจของ สวทช. จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด  โดยมี
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบมีแนวทางการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย (1) การวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Strategic Plan) 
(2) การสอบทานผลการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Internal Audit) และ 
(3) การสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ย9ง (Risk Communication) รายละเอียดตามหัวข้อ 3.2 
 

2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
กวทช. ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. และคณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงต่างๆ 
ในการก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ไว้ดังแผนภาพที่ 2.2 
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แผนภาพที่ 2.2 โครงสร้างการก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
 

โดยก าหนดขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. และคณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ไว้ ดังนี้ 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) มีบทบาทในการก าหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยง และก ากับทิศทางของ สวทช . ผ่านการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของ สวทช. เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการอย่างเหมาะสม  เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่ก าหนดใน
แผนบริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
พร้อมทั้งก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ สวทช. ตามนโยบาย และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง สวทช. ต่อ กวทช. ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติงานอื่นตาม กวทช. มอบหมาย รายละเอียดตามภาคผนวก ข 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. มีหน้าที่สอบทานการ
ประเมินการบริหารความเสี่ยง ด้วยการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
ISO31000:2009, สอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk) สอบทานการ
ด าเนินการตามกระบวนการควบคุมเพ่ือลดระดับความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ และให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 

คณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช . มีหน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน ระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.  รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความ
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เสี่ยงของ สวทช. มอบหมาย แต่งตั้งขึ้นโดยค าสั่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช . ที่ 1/2559 
รายละเอียดตามภาคผนวก ง 

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. มีท าหน้าที่จัดการให้รายการความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในวิสัย
และขอบเขตที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีการประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะสมและตามความ
จ าเป็น ประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผพว.)  รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (รอง 
ผพว.)  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ผศว.)  ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ผศช.) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ผศอ.) 
ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.)  และผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ผศจ.) โดย
มีฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร ส านักงานกลาง ท าหน้าที่เลขานุการ รายละเอียดตามภาคผนวก ค 

ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร ส านักงานกลาง มีหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ สวทช. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. คณะท างานพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงของ สวทช. และเป็นหน่วยประสานงานกลางในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ตาม
นโยบาย สวทช. รายละเอียดตามภาคผนวก ก  

 

2.3 การบูรณาการงานบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการหลักของ สวทช.  

 กวทช. คาดหวังให้ สวทช. บูรณาการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการหลักซ่ึง 
สวทช. ได้น ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาผนวกเข้ากับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการต่างๆ รวมทั้ง
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อก าหนดกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งต้อง
ทบทวนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแผนประจ าปี หรือทบทวนทันทีที่มีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ สวทช. ทั้งนี้
เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงสามารถด าเนินงานควบคู่ไปกับกระบวนการหลักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

2.4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ของ สวทช. 
นอกจากขอบเขตการด าเนินงานทั้ง 3 ระดับแล้ว สวทช. ได้ก าหนดแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานในทุกส่วน
ของ สวทช. น าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพราะการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการจัดล าดับ
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ความส าคัญของการด าเนินงาน  การวางแผนป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ  โดยแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
จะด าเนินการด้วยการผนวกหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าไปในกระบวนการท างานหลัก ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมและสื่อสารให้ความรู้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรในที่สุด 
 

3. ระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช.(NSTDA Risk Management System: 
NRMS) 

ในการประชุม กวทช. ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554  กวทช. ได้พิจารณาหลักการและ
แนวทางตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 ตามแผนภาพที่ 3.1 เป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
สวทช. 

 
แผนภาพที่ 3.1 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 

 

3.1 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 
จากแผนภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย

ระบุแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของมาตรฐาน ISO 31000:2009 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ 
ประกอบด้วย (3.1) หลักการพ้ืนฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles) (3.2) กรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Framework) และ (3.3) กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) 
โดยสวทช. ได้น าหลักการทั้ง 3 ส่วน มาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการบริหารจัดการ  
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ซ่ึงมีรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละส่วนตามล าดับที่จะกล่าวต่อไปนี้ และเพ่ือความสะดวกในการอ้างอิงถึง
ระบบบริหารความเสี่ยง ISO31000:2009 ในคู่มือฉบับนี้จะใช้หัวข้อเรียงตามตัวเลขข้อก าหนด โดยตัวเลข
ดังกล่าวจะระบุในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม […] 
 

3.1.1 หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles) [3] 
สวทช. ได้ทบทวนหลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Principles) 

ของสวทช. และเห็นสอดคล้องกับแนวทางและหลักการพ้ืนฐานตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 พร้อมได้น า
หลักการพ้ืนฐานดังกล่าวมาใช้ และเรียบเรียงจัดท ามาตรฐานเป็นภาษาไทย เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิผลทุกระดับขององค์กร จะด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1. การบริหารความเสี่ยงช่วยสร้างและปกป้องคุณค่าขององค์กร (Creates Value) 
2. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด าเนินการทั้งหมดขององค์กร  (Integral 

Part of Organizational Processes) 
3. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ (Part of Decision Making) 
4. การบริหารความเสี่ยงใช้ในการจัดการกับความไม่แน่นอนอย่างชัดแจ้ง (Explicitly Addresses 

Uncertainty) 
5. การบริหารความเสี่ยงเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน และทันต่อสถานการณ์ (Systematic, 

Structured and Timely) 
6. การบริหารความเสี่ยงควรอยู่บนพ้ืนฐานสารสนเทศที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้  (Based on the 

Best Available Information) 
7. การบริหารความเสี่ยงควรออกแบบจัดท าขึ้นส าหรับองค์กรโดยเฉพาะ (Tailored) 
8. การบริหารความเสี่ยงควรค านึงถึงปัจจัยด้านบุคลากรและวัฒนธรรมขององค์กร  (Takes 

Human and Cultural Factors into Account) 
9. การบริหารความเสี่ยงควรมีความโปร่งใสและมีส่วนร่วม (Transparent and Inclusive) 
10. การบริหารความเสี่ยงควรมีการด าเนินงานอย่างคล่องตัว ทบทวนท าซ้ า และตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงขององค์กร (Dynamic.  Iterative and Responsive to Change) 
11. การบริหารความเสี่ยงควรเอ้ือต่อการพัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

(Facilitates Continual Inprovement of the Organization) 
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3.1.2 กรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework for Managing Risk) [4] 
สวทช. ก าหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Framework for Managing Risk) ตามมาตรฐาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงสากล ISO 31000:2009 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยขับเคลื่อนผ่านวงจร PDCA 
ประกอบด้วย 1). การวางแผน (Plan) 2). การลงมือท า (Do) 3). การตรวจสอบ (Check) 4). การปรับปรุง
แก้ไข (Act) ในแต่ละรอบปีของการด าเนินงาน โดยมีสาระส าคัญของสิ่งที่ต้องด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 
31000:2009 ในแต่ละหัวข้อมี ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 3.2 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (อ้างอิงจากเอกสาร ISO 31000:2009) 

 

(1) ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร (Mandate and Commitment) [4.2] 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลต้องการความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร โดยสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ ประกอบด้วย 

 ประกาศ และให้การรับรองต่อนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management 
Policy) 

 สื่อสารถึงประโยชน์ที่จะได้จากการบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

 ก าหนดโครงสร้างองค์กรที่จ าเป็น บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability) ที่
เหมาะสม 

 ก าหนดดชันีวัดผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
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 ดูแลให้วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร 

 ดูแลความสอดคล้องตามข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ 

 ดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 

 ดูแลความเหมาะสมของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 ติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 รายงานความก้าวหน้าของระบบบริหารความเสี่ยง และผลของการบริหารความเสี่ยงต่อ 
กวทช. เป็นประจ าในรอบปี 

สวทช. มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและด าเนินการสื่อสารไปยังบุคลากร
ภายในองค์กร ตลอดจนก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกล
ยุทธ์องค์กร มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความ
เสี่ยง ก าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพ่ือให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับการบริหารงานโดยรวมขององค์กร  

 

(2)  การออกแบบกรอบเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง (Design of Framework for Managing Risk) 
[4.3] 

 
ในขั้นตอนของการวางแผน (Plan) หรือการออกแบบกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

จะต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร การก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการท างานขององค์กร  
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดกลไกในการสื่อสารและรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

การท าความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร มีสาระส าคัญของสิ่งที่ต้อง
ด าเนินการตามแนวทางมาตรฐาน ISO 31000:2009 ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรที่ต้องได้รับการพิจารณา ประกอบด้วย 

 วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ 

 ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ และแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร การรับรู้ 
และการให้ความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ต้องได้รับการพิจารณา ประกอบด้วย 

 โครงสร้าง เช่น การควบคุม บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 ขีดความสามารถ ความเข้าใจในรูปของทรัพยากรและความรู้ เช่น งบประมาณ บุคลากร 
ความสามารถ กระบวนการท างาน และเทคโนโลยี 
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 การไหลของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจ 

 ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 

 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ 

 การรับรู้ การให้ความส าคัญ และวัฒนธรรมองค์กร 

 มาตรฐาน หรือรูปแบบที่ใช้ในการอ้างอิง 
สวทช. ด าเนินการทบทวนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกผ่านกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

5 ปี และแผนกลยุทธ์ประจ าปี ซึ่งเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่คาด
ว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์ของ
องค์กร โดยจะน าผลการทบทวนดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา/ปรับปรุงนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
รวมถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารจัดการของ สวทช. 

ภารกิจหลักคือ การทบทวน ปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดของระบบบริหารความเสี่ยงในรอบปี เมื่อได้
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงครบปี  โดยพัฒนาจากผลของการบริหารความเสี่ยงทั้งปี เหตุการณ์และ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ในรอบปีและข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากผู้ปฎิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ระบบการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทีด่ีขึ้น ส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป 

 

(3) การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง (Implementing Risk Management) [4.4] 

ในขั้นตอนของการด าเนินการ (Do) การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามกระบวนการท างาน 
(Process) ที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.1.3 มีแนวทางการท างานดังนี ้

 ก าหนดช่วงเวลาและกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

 ก าหนดนโยบายและน ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้กับกระบวนการต่างๆ ของ
องค์กร 

 ด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

 จัดท าเอกสารอธิบายถึงการตัดสินใจ รวมถึงการจัดท าวัตถุประสงค์ 

 จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ และการฝึกอบรม 

 สื่อสารและให้ค าปรึกษากับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่างๆ ได้รับการน าไปปฏิบัติในทุกระดับและหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานขององค์กร และกระบวนการทางธุรกิจ 
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 สวทช. ด าเนินการตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการทบทวนกลยุทธ์ประจ าทุกปี 
(Rolling Strategic Plan) โดยก าหนดปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการบริหารภายใน สวทช. 
 เริ่มจากคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะด าเนินการทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรควบคู่ไปกับ
กระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจ าปี โดยก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ
องค์กร ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

(4)  การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Review of the Framework) [4.5] 

  
 เมื่อมีการบริหารความเสี่ยงตามข้อ 3.1.3 แล้ว ในแต่ละรอบปี ระบบบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการ
ติดตาม ทบทวน ประเมินผลการด าเนินงานของระบบซึ่งตรงกับขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) สิ่งที่ต้อง
ด าเนินการเพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 ก าหนดการวัดผลการด าเนินงาน 

 วัดความก้าวหน้าเทียบกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นระยะๆ 

 ทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบาย และแผนงานอย่างสม่ าเสมอ 

 จัดท ารายงานความเสี่ยง ความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
ด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ทบทวนถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 สวทช. ก าหนดให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุก 3 เดือน โดยจะมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบ พร้อมกับทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 เมื่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. พิจารณาผลการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะแล้ว  
สวทช. จะน าผลสรุปดังกล่าวรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. อย่างน้อย
ทุก 6 เดือน ในช่วงกลางปี และช่วงปลายปีงบประมาณต่อเนื่องกับต้นปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้พิจารณา
อนุมัติประกาศใช้ 
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(5) การปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement of the Framework) 
[4.6] 

 
 เมื่อองค์กรได้ทบทวนระบบแล้ว ผลของการทบทวนจะน าไปสู่การตัดสินใจถึงแนวทางในการปรับปรุง
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบาย และแผนงาน ซึ่งการตัดสินใจนี้จะช่วยในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และวัฒนธรรมการบริหารงานขององค์กร รวมถึงช่วยปรับปรุงความคล่องตัว การควบคุม 
และความรับผิดชอบที่มีต่อเป้าหมายองค์กรด้วย 
 สวทช. ก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายและแผนการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใน/นอกองค์กร โดยจะน าผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวมารายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และระบุในคู่มือบริหาร
จัดการความเสี่ยงของ สวทช. และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 

3.1.3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) [5] 
 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 มีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
(1) การสื่อสารและการให้ค าปรึกษา (Communication and Consultation) [5.2] 
(2) การก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และสภาพแวดล้อม (Establish the Context) [5.3] 
(3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) [5.4] 

 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) [5.4.2] 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) [5.4.3] 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) [5.4.4] 

(4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) [5.5] 
(5) การติดตามตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยง (Monitoring and Review) [5.6] 
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แผนภาพที่ 3.3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 
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สวทช. ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐาน ISO 
31000:2009 โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

 

 
แผนภาพที่ 3.4 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 



 

17 
 

(1) การสื่อสารและการให้ค าปรึกษา (Communication and Consultation) [5.2] 

 
การสื่อสารและการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการบอกกล่าวให้แก่ผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการตัดสินใจด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบถึงความจ าเป็น 
ขอบเขตการด าเนินงาน โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติที่ตรงกันเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สวทช. น านโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. จัดท าเป็นประกาศของ สวทช. เพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ มีการสื่อสารและหารือร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการตัดสินใจด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ทราบถึงความจ าเป็นในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทราบขอบเขตการ
ด าเนินงาน โดยตลอดการด าเนินงานจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในทุกขั้นตอน  

 

(2) การก าหนดบริบทของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้อม 
(Establish the Context) [5.3] 

 

การก าหนดสภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นการระบุสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์กร
ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับองค์กร ท าให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร จึงน าไปสู่กระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

การก าหนดสภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการท าความเข้าใจในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะช่วยสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงวัตถุประสงค์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นๆ ได้รับการ
น ามาพิจารณาเพ่ือก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ประกอบด้วยเศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

การก าหนดสภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
กับวัฒนธรรมกระบวนการ และโครงสร้างขององค์กร โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วย นโยบาย 
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วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ขีดความสามารถขององค์กรในรูปของ
ทรัพยากร ความรู้ ความสามารถ ระบบสารสนเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 
โครงสร้าง ระบบการจัดการบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

สวทช. ท าการระบุปัจจัยความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีความสัมพันธ์
ต่อองค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยง การก าหนดขอบเขตความเสี่ยง (Risk Scope) ก าหนด
เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (Risk Criteria) และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรฐกิจ ข้อบังคับ กฎหมาย 
การเงิน การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติต่างๆ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน แผนกลยุทธ์การวิจัยพัฒนา การบริหารจัดการ
ภายใน การบริหารบุคลากร การบริหารจัดการงานวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ว&ท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) [5.4] 

 
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

(3.1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) [5.4.2] 
องค์กรจะต้องท าการระบุถึงแหล่งที่มาของความเสี่ยง และระบุปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนพื้นที่ท่ีได้รับ

ผลกระทบ เหตุการณ์ และสาเหตุรวมถึงผลที่จะตามมา เป้าหมายของขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดท ารายการความเสี่ยง 
จากเหตุการณ์ที่อาจท าให้ความส าเร็จของวัตถุประสงค์เปลี่ ยนไป เช่น เกิดความล้มเหลวหรือลดระดับ
ความส าเร็จลง หรือท าให้ความส าเร็จเกิดล่าช้า  

การระบุความเสี่ยง และปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารทุกระดับ
พิจารณา/ทบทวนปัจจัยภายในและภายนอกให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกันค้นหา
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของคณะกรรมการ/คณะท างาน หรือการระดม
สมองของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT: Strength, Weakness, Threat, 
Opportunity) ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรืออาจจะใช้การวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือ
การศึกษาข้อมูลในอดีต ทั้งนี้การจะเลือกวิธีการในการระบุความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขององค์กร 
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ส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พิจารณาแหล่งข้อมูล
ภายใน/นอกองค์กร ข้อมูลการตรวจสอบกระบวนการท างานภายในองค์กรและระบบควบคุมของหน่วยงาน 
โดยการระบุความเสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท คือ  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจ
หลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อันเนื่องมาจาก การเมือง เศรษฐกิจ 
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารโครงการ การบริหารงานวิจัย ระบบงานต่างๆ ที่
สนับสนุนการด าเนินงาน  

3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงเนื่องจากสถานะและการด าเนินการ
ทางการเงิน หรือ งบประมาณเกิดความขัดข้องจนกระทบการด าเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตาม
พันธกิจ อันเนื่องมาจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงาน
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถาณการณ์ 
ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงิน
ขององค์กร หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณงบประมาณไม่เพียงพอและ
ไม่สอดคล้องกับการด าเนินการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดท ารายงานเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงบประมาณ ความผันผวนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย 
ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงิน/บัญชี  

4. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงเนื่องจาก
การฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนดของทางการ หรือ
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน การตกเป็นข่าว เสียชื่อเสียง (Reputation Risk) การเกิดคดี การถูกตรวจสอบ ฯลฯ 
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แผนภาพที่ 3.5 แหล่งที่มาของความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สวทช. 

 

กระบวนการระบุความเสี่ยงของ สวทช.  
สวทช. จะด าเนินการทบทวนและระบุรายการความเสี่ยงทุกปี โดยการระบุความเสี่ยง จะเริ่ม

ด าเนินการหลังจากทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด แล้วเสร็จ ซึ่งมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) น ารายการความเสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า, ปีงบประมาณปัจจุบัน และเหตุการณ์/

สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดเป็นรายการความเสี่ยง 

2) ตรวจสอบ Strategic Objectives : SO , SWOT, แผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบัน และเหตุการณ์/

สถานการณ์  เกี่ยวข้องกับรายการความเสี่ยง 

3) ทบทวนรายการความเสี่ยงของปีปัจจุบันร่วมกับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องที่ท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง (Risk Owner) โดยพิจารณาจากผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ไตรมาส ปัจจุบัน

เป็นหลัก เพ่ือพิจารณาความคืบหน้าและทบทวนผลสัมฤทธิ์ของมาตรการในแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

4) ตรวจสอบรายงานผลการประเมิน รายงานผลการสอบทานหน่วยงาน/กระบวนการทั้งภายในและ

ภายนอก ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา 

5) สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปัจจัยภายใน/ภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของ สวทช. 
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6) ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่

ผ่านมา รวมทั้งเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดและจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ สวทช. 

รวมทั้งพิจารณาผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

7) น าผลการด าเนินงานข้อ 1-6 ระบุในตารางการทบทวนรายการความเสี่ยง ประจ าปี (รายละเอียด
ตามภาคผนวก จ) ซึ่งสาระส าคัญของข้อมูลที่ต้องน ามาระบุในตาราง ประกอบด้วย 

- เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา 
- ตัวชี้วัดของ สวทช. ในปีงบประมาณท่ีด าเนินการระบุรายการความเสี่ยง 
- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO : Strategic Objectives) ที่เก่ียวข้อง 
- ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
- อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

8) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงพิจารณาน ารายการความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณา
มาก าหนดเป็นรายการความเสี่ยงประจ าปี 

* กรณีด าเนินการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ต้องแสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการ
ควบคุมท่ีมีอยู่ด้วย  

 
แผนภาพที่ 3.6 Inherent Risk VS Residual Risk 
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เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ จะพิจารณาจาก 3 มุมมอง ประกอบด้วย (1) ผล
การด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (2) กระบวนการควบคุม และ (3) การติดตามผลการด าเนินงาน โดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  

Risk ID : ……………………… 

ระดับ ผลการด าเนินงาน 
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 

กระบวนการควบคุม การติดตามผลการด าเนินงาน 

ต่ า 
(Low) 

 ผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 มีการควบคุม แต่ยังไม่
สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนไป 

 มีการติดตามผลและ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามค าร้องขอ 

กลาง 
(Medium) 

 ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 มีการควบคุมที่สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนไป แต่ยัง
ไม่ก าหนดเป็นมาตรฐาน 

 มีการติดตามและรายงาน
ผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

สูง 
(High) 

 ผลการด าเนินงาน
ดีกว่าเป้าหมายมาก 

 มีการก าหนดกระบวนการ
ควบคุมเป็นมาตรฐาน 

 มีการก าหนดกระบวนการ
ติดตามเป็นมาตรฐาน 

ตารางท่ี 3.1 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ 

 การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม หากมีมุมมองใด ที่มีการควบคุมอยู่ที่ “ต่ า” จะถือว่าประสิทธิภาพ
การควบคุมไม่เพียงพอ 

 

(3.2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) [5.4.3] 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดการกับความเสี่ยง โดยการ

พิจารณาถึงโอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) การวิเคราะห์อาจจะเป็นได้ทั้งการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) กึ่งปริมาณ (Semi-Quantitative) หรือเชิงปริมาณ (Quantitative) หรือ
ผสมผสานกันไป 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เมื่อระบุรายการความเสี่ยงแล้ว ผู้บริหารจะก าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) โดยยึด

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีอยู่ในภารกิจปกติเป็นหลักหรือพิจารณาตามความเหมาะสมจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้เพราะต้องการให้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด 
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เมื่อก าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) แล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจะใช้ผังสรุปการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram (เป็นข้อมูลที่ สวทช. ได้รับจาก CSIRO) ซึ่งเป็น
องค์กรวิจัยขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย ที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. เห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร) จึงได้น ามาปรับปรุงดัดแปลงใช้งานใน
การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน
ความเสี่ยง พิจารณาทางเลือกและก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง เพราะแนวทางในการตอบสนองความ
เสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยง (Risk Owner) โดยทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงไม่จ าเป็นต้องเฉพาะเจาะจงและอาจจะ
แปรเปลี่ยนไปได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

 

การใช้ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram (BTD) 
เพ่ือให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีประสิทธิภาพสูง คล่องตัว สวทช. ได้พิจารณาใช้  Bow 

Tie Diagram เป็นเอกสารหลักในการด าเนินการ การติดตามความก้าวหน้า ทั้งนี้เพราะกลไกส าคัญของการ
บริหารจัดการความเสี่ยง คือ การได้หารือและท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เอกสาร
เป็นส่วนประกอบของการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เป็นผู้รับผิดชอบผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
หรือ Bow Tie Diagram และใช้แผนภาพนี้ในการประชุม รายงานผล ปรึกษา สื่อสาร ร่วมกับคณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  

ผู้ที่ท าหน้าที่เลขาฯ ของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง มีหน้าที่บันทึกประเด็นต่างๆ ใน Bow Tie Diagram นี้ 
และจัดท าข้อมูลใน Bow Tie Diagram ให้เป็นปัจจุบัน (up-to-date) ฝ่ายเลขาฯ มีหน้าที่ในการบันทึก
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ Bow Tie Diagram เพ่ือเป็นข้อมูลในการอธิบายประกอบ และประมวลข้อมูล
ทั้งจาก Bow Tie Diagram และรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงาน
ความก้าวหน้า และรายงานสรุปการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

การใช้ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสาร
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ทั้งสาเหตุ ผลกระทบ กลไกการควบคุมต่างๆ แผนการด าเนินงานเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงโดยแสดงแยกให้เห็นทั้งกลไกควบคุมเดิมที่มีอยู่แล้ว (Exitsting Control) และแผนใหม่ 
(New Tasks) ในการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งระดับคะแนนของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้
องค์ประกอบของ Bow Tie Diagram ปรากฏในแผนภาพที่ 3.8 
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แผนภาพที่ 3.7 แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram 
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ค าอธิบายผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram 
 1. รหัส ชื่อ และค าอธิบาย ความเสี่ยง  ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง  (Risk Identification) 

กล่องหมายเลข 1 อยู่ตรงกลางของแผนภาพ    

 
แผนภาพที่ 3.8 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 1 รหัส ชื่อ และค าอธิบายความเสี่ยง 

  ช่องบนสุดของกล่องหมายเลข 1  คือ รหัส  โดยแต่ละความเสี่ยงของส านักงานฯ จะได้รับการ
ก าหนดรหัสชื่อเรียก (Code) เพ่ือให้เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจนว่า รายการความเสี่ยงที่จัดการอยู่นี้เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงเรื่องใด โดยรายการความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise-level Risk) ประกอบด้วย ตัวอักษร 4 ตัว 
ประกอบด้วย 
  ตัวท่ี 1 แทนด้วยตัวอักษร R = Risk เพ่ือแสดง ว่าเป็นรหัสในระบบบริหารความเสี่ยง  

ตัวที ่2 แทนระดับองค์กร E = Enterprise เพ่ือแสดงว่าเป็นระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
ตัวท่ี 3 แทนประเภทของความเสี่ยง S-O-F-C 
ตัวท่ี 4 แทนล าดับที่ของรายการความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระบุหมายเลข 1,2,3.....ตามล าดับที่ได้รบั 

ไม่ได้หมายถึงระดับความส าคัญของความเสี่ยง)  
  ช่องที่ 2 ของกล่องที่ 1 คือ  ชื่อของความเสี่ยง โดยแต่ละความเสี่ยงจะได้รับการเสนอและหารือ
กันในคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ได้ใจความส าคัญ และ ความเข้าใจที่ตรงกันส าหรับความเสี่ยง
เรื่องนั้นๆ 
  ช่องที่ 3 ของกล่องที่ 1 คือ ค าอธิบายโดยย่อของความเสี่ยงนั้นๆ (Short Description) เพ่ือ
อธิบาย ขยายความจาก “ชื่อของความเสี่ยง”  
   ช่องที่ 4 ของกล่องที่ 1 คือ ชื่อและต าแหน่งของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ (Risk Owner) 
เพ่ือให้มีการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความ
เสี่ยง จะพิจารณามอบหมายผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการก าหนดแผนจัดการ
ความเสี่ยงย่อยๆ รวมถึงการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 
   ช่องสุดท้ายของกล่องที่ 1 คือ  ชื่อของผู้ช่วยผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ เพ่ือช่วยผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยง (Risk Owner) จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ ประเมิน จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
และติดตามผลการด าเนินงาน ร่วมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุม/หารือตามความเหมาะสม 
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  2. สาเหตุของความเสี่ยง (Causes) 

 

แผนภาพที่ 3.9 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 2 สาเหตุของความเสี่ยง (Causes) 

   
 กล่องหมายเลข 2 แสดงถึงสาเหตุต่างๆ ที่สามารถจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในกล่องหมายเลข 1 ได้   
การกรอกข้อมูลในกล่องหมายเลข 2 นี้ ด าเนินการโดยใส่ชื่อรายการสาเหตุ โดยอาจจะเรียงล าดับจากสาเหตุที่
ส าคัญที่สุดก่อนก็ได้ แต่ทุกสาเหตุที่ใส่ในกล่องหมายเลข 2 นี้ จะต้องใส่หมายเลขก ากับที่คอลัมน์แรกไว้ด้วย 
เพ่ือวิเคราะห์การเชื่อมโยงต่อไป 
 
  3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดความเสี่ยงนั้น (Impact) 

 
แผนภาพที่ 3.10 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 3 ผลกระทบที่เกิดข้ึนหากเกิดความเสี่ยงนั้น 

 
 กล่องหมายเลข 3  แสดงถึงผลกระทบหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเกิดความเสี่ยงในกล่อง
หมายเลข 1 แล้ว  การกรอกข้อมูลในกล่องหมายเลข 3 นี้ ด าเนินการโดยใส่ชื่อรายการผลกระทบ โดยอาจจะ
เรียงล าดับจากผลกระทบที่ส าคัญที่สุดก่อนก็ได้ แต่ทุกผลกระทบที่ใส่ในกล่องหมายเลข 3 นี้ จะต้องใส่
หมายเลขก ากับท่ีคอลัมน์แรกไว้ด้วย เพ่ือวิเคราะห์การเชื่อมโยงต่อไป 
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  4. กลไกการควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว (Existing Controls - Preventative) 

 
แผนภาพที่ 3.11 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 4 กลไกการควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว 

 
 กล่องหมายเลข 4  แสดงรายชื่อกลไกที่องค์กรมีอยู่แล้ว ที่ใช้ในการควบคุม/ป้องกันมิให้เกิดสาเหตุใน
กล่องหมายเลข 2 (Existing Preventative Controls) โดยแต่ละกลไกที่แสดงนั้น จะต้องใส่หมายเลขก ากับว่า 
กลไกนั้นๆ สามารถช่วยป้องกัน/มีส่วนช่วยป้องกันสาเหตุเรื่องใด (Link to Causes #) พร้อมทั้งระบุผู้ที่
รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบกลไกนั้นๆ (Control Owner) เพ่ือวิเคราะห์การเชื่อมโยงต่อไป  
 
  5. กลไกการควบคุมเชิงแก้ไขท่ีมีอยู่แล้ว (Existing Controls - Mitigating) 

 
แผนภาพที่ 3.12 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 5 กลไกการควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว 

 กล่องหมายเลข 5  แสดงรายชื่อกลไกที่องค์กรมีอยู่แล้ว ที่ใช้ในการแก้ไขผลกระทบ/ด าเนินการมิให้
เกิดผลกระทบที่รุนแรงในกล่องหมายเลข 3 (Existing Controls)   โดยแต่ละกลไกที่แสดงนั้น จะต้องใส่
หมายเลขก ากับว่า กลไกนั้นๆ สามารถช่วยแก้ไข/มีส่วนช่วยแก้ไขผลกระทบเรื่องใด (Link to Impact #) 
พร้อมทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบกลไกนั้นๆ (Control Owner) เพ่ือวิเคราะห์เชื่อมโยงต่อไป 

6. กิจกรรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข (Risk Mitigation Tasks) 

 
แผนภาพที่ 3.13 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 6 กิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
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 กล่องหมายเลข 6  แสดงรายชื่อกิจกรรมที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ประสงคใ์ห้ด าเนินการ
เพ่ิมเติม หรือการปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เดิม เพ่ือป้องกันสาเหตุ และ/หรือด าเนินการมิให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง 
โดยแต่ละกิจกรรมที่แสดงนั้น จะต้องใส่หมายเลขก ากับว่า กิจกรรมนั้นๆ สามารถช่วยแก้ไข/มีส่วนช่วยป้อง
กันาสาเหตุ/แก้ไขผลกระทบเรื่องใด พร้อมทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ (Task 
Owner) เพ่ือด าเนินการ และติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 
 
  7. ระดับคะแนนของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (“Before”Mitigation) 

 
แผนภาพที่ 3.14 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 7 ระดับคะแนนของความเสี่ยงก่อนมีมาตรการใหม่ 

 

 กล่องหมายเลข 7  แสดงระดับคะแนนของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายใต้กลไกเดิมที่มีอยู่ก่อนการ
ด าเนินการตามมาตรการใหม่ โดยแสดงระดับของผลกระทบ (Impact) เป็นตัวเลข (1-8) ระดับโอกาสการ
เกิดขึ้น (1-8) ระดับคะแนนความเสี่ยงที่เป็นผลคูณระหว่างผลกระทบและโอกาสการเกิดขึ้น ซึ่งเป็นระดับ
คะแนนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง  การระบุระดับคะแนนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์และเชื่อมโยงในส่วนของการก าหนดเป้าหมาย/แผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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8. ระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนด 
“After”Mitigation) 

 
แผนภาพที่ 3.15 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 8 ระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากได้ด าเนินการ

ตามมาตรการที่ก าหนด 

 
 กล่องหมายเลข 8  แสดงระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากที่ได้ด าเนินการตามมาตรการใหม่ในการ
ลด/ควบคุมความเสี่ยงไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว  โดยแสดงระดับของผลกระทบ ( Impact) เป็นตัวเลข (1-8) 
ระดับโอกาสการเกิดขึ้น (1-8) ระดับคะแนนความเสี่ยงที่เป็นผลคูณระหว่างผลกระทบและโอกาสการเกิดขึ้น  
ซ่ึงเป็นระดับคะแนนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง (ความถี่ในการประเมิน เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงก าหนด) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงต่อไป 
 

(3.3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) [5.4.4] 
เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยงจะบ่งบอกถึงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  ซึ่งเป็นสถานะ

ของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสของแต่ละปัจจัยเสี่ยง   ซึ่งแบ่งเป็นระดับ เช่น ต่ า-
กลาง-สูง-สูงมาก องค์กรจะเป็นผู้พิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยงเพ่ือน ามาด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของ สวทช. จะใช้กลุ่มผู้บริหารระดับสูงท าหน้าที่ในการประเมิน 
และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ 
ผู้บริหารจะเป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาเป็น 2 มิติ คือ ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และน ามาจัดล าดับว่า ปัจจัยเสี่ยง มี
ความส าคัญมากน้อยกว่ากัน เพ่ือจะได้ก าหนดมาตรการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงของ สวทช. จะท าการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง  
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โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง การประเมินโอกาส ของการที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้น โดย
การพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดใน
อนาคต 

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน เป็นการพิจารณา
ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ระดับความเสี่ยง (Risk Level) ก าหนดค่าเท่ากับผลคูณของระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น 

(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง อ้างอิง 
ISO31000:2009 

ระดับความเสี่ยง (Risk Level)  = ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) × ระดับผลกระทบ (Impact) 
 

 
แผนภาพที่ 3.16 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ 

แนวทางในการประเมินความเสี่ยง 
1. ในการประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารจะพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดและจะมีผลกระทบต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
2. เทคนิคการประเมินความเสี่ยงมีทั้งวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณ ผู้บริหารจะใช้การ

ประเมินเชิงปริมาณเป็นหลักเพราะมีความชัดเจนและสามารถจับต้องได้มากกว่า กรณีที่รายการความเสี่ยงนั้น
ไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือประกอบการประเมินได้ จะใช้การประเมินเชิงคุณภาพประกอบการ
พิจารณา 

3. การประเมินความเสี่ยงควรเริ่มต้น และสิ้นสุด ด้วยวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงขององค์กร หรือ
หน่วยงาน วัตถุประสงค์เหล่านี้จะใช้เป็นพ้ืนฐานในการประเมินโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยง  

4. การประเมินความเสี่ยงสามารถท าได้ในหลายระดับขององค์กร ศูนย์แห่งชาติ ฝ่าย/งาน หน่วยวิจัย 
โปรแกรมวิจัย จึงควรพิจารณาว่าการประเมินความเสี่ยงประเภทใดตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
(Objectives) และล าดับความส าคัญ (Priorities) ความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นสูง และส่งผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมาก จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ เป็นล าดับแรก และลดหลั่นลงมา
ตามล าดับ   

           (Risk)

                    
(Likelihood)

       

(Impact)

                           
                     

                            
                     
             



 

31 
 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) และประเมินระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากความเสี่ยง มีแนวทาง ดังนี้ 
1. การประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) ในการประเมินโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

จะพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดใน
อนาคต โดยทั่วไปการหาข้อมูลมาท าการสนับสนุนการประมาณโอกาสการเกิดที่ถูกต้องเป็นไปได้ยาก ในกรณีที่
สามารถหาข้อมูลที่เก่ียวกับเหตุการณ์ความล้มเหลวหรือความถี่ท่ีเกิดข้ึนในอดีต  ต้องมีความมั่นใจในฐานข้อมูล
ดังกล่าวว่าสามารถบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตได้  

การประเมินระดับโอกาส สามารถก าหนดจากสถิติเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์
ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต เช่น จ านวนการเกิดขึ้นของสาเหตตาม Bow Tie Diagram , ความถี่ใน
การเกิดขึ้นของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ ฯลฯ การประเมินระดับโอกาสขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่น ามาพิจารณา ดังนั้น
ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนในการก าหนดระยะเวลาที่จะใช้ในการพิจารณา โดยไม่ควรละเลยความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว 

 
2. การประเมินผลกระทบ (Impact) พิจารณาตามประเภทความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) 
และความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ซึ่งการพิจารณาผลกระทบนั้นจะ
พิจารณ์ตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ที่สอดคล้องกับประเภทของรายการความเสี่ยง 
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(3.4) ตัวช้ีวัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI)  
คือ มาตรวัดหรือจุดเตือนภัย (Trigger Point) ของความเสี่ยง โดยเบื้องต้นมีตัวอย่างมุมมองและ

ตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) เพ่ือเป็นทางเลือก ส าหรับการประเมินแต่ละประเภทไว้ 
ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ประเด็นความเสี่ยง ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) 

1) .  การบรรลุผลส า เร็จตามเป้ าหมายใน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

ความสามารถในการปฏิบัติตามแผน 

2) .  การบรรลุผลส า เร็จตามเป้ าหมายใน
ภาพรวม หรือตาม KPI ที่เกี่ยวข้อง หรือวัดผล
การด าเนินงานตาม Bow Tie Diagram  

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด 

3). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
4 ) .ความน่ า เชื่ อถื อ  และไว้ ว า งจากจาก
หน่วยงานอื่น ผู้ใช้ ลูกค้า (รายยุทธศาสตร์) 

จ านวนลูกค้าที่กลับมาใช้ 

ตารางท่ี 3.2 แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ประเด็นความเสี่ยง ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) 

1) ขีดความสามารถของพนักงาน  ความสอดคล้องของผลประเมินขีดความสามารถกับมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

2) อัตราก าลังเทียบกับต าแหน่งงาน อัตราก าลังที่เทียบกับต าแหน่งงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
3) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ราย

โครงการ/ตาม Gantt chart)  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการ 
5) ผลการด าเนินงานตาม SLA โดยก าหนด ผลการด าเนินงานตาม SLA 

6) การส่งรายงาน Final report การส่ง Final Report ได้ตามระยะเวลา 
7) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

8) ความเพียงพอของบุคลากร Turnover rate ของบุคลากร 

9) จ านวนชั่วโมงที่ระบบไม่สามารถให้บริการ
ได้เนื่องจากระบบถูกละเมิดหรือโจมตีส าเร็จ 
และเกิดความเสียหายต่อองค์กร (ครอบคลุม

จ านวนชั่วโมง/ปีที่ไม่สามารถให้บริการได้ (Downtime) 
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ประเด็นความเสี่ยง ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) 

ระบบและทุก Public web ที่ hosting อยู่
ที่ สวทช.)  

10) ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส าคัญ ระยะเวลาการกู้คืนข้อมูล 

ตารางท่ี 3.3 แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
(Operational Risk) 

 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ประเด็นความเสี่ยง ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) 

1) รายได้ไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่าย สัดส่วนรายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม 

2) รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รายได้อุดหนุนวิจัย รับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย และรายได้จากผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ 

ตารางท่ี 3.4 แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ประเด็นความเสี่ยง ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) 

1) การจ่ายค่าเสียหาย / ค่าปรับจากการผิด
สัญญา 

ค่าเสียหายที่ต้องจ่าย 

2) ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร โดยก าหนด
ข่าวเชิงลบ การปรากฏในสื่อมวลชนและสื่อ
สังคม (FB, Social Network etc.)  

ระยะเวลาการแก้ไข 

3) จ านวนครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้ง
ภายในและภายนอก 

จ านวนครั้งที่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและ
ภายนอก 

4) การปฏิบัติตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ (ภายใน และภายนอก) 

ระดับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ (ภายในและภายนอก) 

5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการ 

ตารางท่ี 3.5 แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
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แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง (Key risk indicator : KRI) 
1. ท าความเข้าใจกับสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตที่

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพ่ือค้นหากระบวนการ กิจกรรม ที่ก่อให้เกิดเหตุ 

2. ตรวจสอบแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์การด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดของผลการด าเนินงาน (Key 

Performance indicator : KPI) เพราะ KPI สามารถท าหน้าที่เป็น KRI เพราะจะชี้วัดความเสี่ยงที่สะท้อนการ

ด าเนินงานทางลบ 

3. ตรวจสอบนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ได้

ด าเนินการอยู่ภายใต้การปฎิบัติครบถ้วนหรือไม่ 

4. ตรวจสอบความต้องการ ข้อก าหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นอกเหนือไปจากกฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

โดยอาจจะหมายถึงลูกค้า น าข้อมูลส่วนนี้มาใช้ประกอบการพัฒนา/ก าหนด KRI 

5. การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI (Key Risk Indicator) ก าหนดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละ

รายการความเสี่ยง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner)  

(3.5) แนวทางการก าหนดระดับความเสี่ยงท่ีรับได้ (Acceptable Risk Level) 
การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร เพราะช่วยในการ

พิจารณากลยุทธ์และนโยบายขององค์กรว่าจัดอยู่ในทิศทางใด กลยุทธ์และนโยบายดังกล่าวยอมรับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงความเสี่ยงที่ระบุนั้นมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของ
องค์กรอย่างไร โดยองค์กรสามารถก าหนดค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรต้องการ Risk Appetite (RA) และค่า
ระดับความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในระดับที่องค์กรยังสามารถรับได้ Risk Tolerance (RT) จากข้อมูลประกอบการ
ประเมิน ซึ่งค่าดังกล่าวจะช่วยในการคัดเลือกและจัดล าดับการด าเนินการที่เหมาะสมในการลดและควบคุม
ความเสี่ยง 

ค่าระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรต้องการ Risk Appetite (RA)  
คือ ค่าระดับความเสี่ยงในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่องค์กรสามารถยอมรับความเสียหาย/สูญเสีย

จากความเสี่ยง โดยก าหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ประจ าปี ซึ่งสามารถระบุเป็นค่าเป้าหมายค่าเดียว
หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงยอมรับได้ในการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์กร 

ค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ Risk Tolerance (RT)  
คือ ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด/ต่ าสุดของระดับความเสี่ยงที่องค์กร/SBU/โปรแกรมหลัก โครงการ/ส่วนงาน

ยอมรับได้จากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในกรณีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า/เป็น
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการก าหนดระดับค่าเบี่ยงเบนจะต้องก าหนดโดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 
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หลักการของการก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance 
1. การระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง/ความ

สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (Business Objective)  

2. ควรมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเป้าหมายของการวัดความเสี่ยงที่ชัดเจน ไม่ควรน าปัญหาใน
การปฎิบัติงานประจ าวัน ปัญหาที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉินหรือสั่งการตามนโยบาย
แบบโครงการชั่วคราว เพราะสิ่งนี้จะหมดไปตามนโยบาย แต่ควรเก็บข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบความส าเร็จ
ขององค์กร หรือโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับองค์กรถ้าโครงการนี้ไม่ประสบความส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เปนนต้น 

3. ต้องค านึงถึงมุมมองที่แตกต่างของกลยุทธ์และยุทธวิธีในระดับปฎิบัติงาน เพราะการก าหนดเกณฑ์
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเกณฑ์นี้จะต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และมีความชัดเจนในเชิงปริมาณ และที่
ส าคัญสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 

4. ต้องบูรณาการกับวัฒนธรรมการควบคุมขององค์กร รวมทั้งคุณลักษณะและวิธีการที่ใช้ควบคุม
ความเสี่ยงขององค์กร ดังนั้นผู้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบองค์กร 
เพ่ือไม่ให้เกิดการขัดแย้งขึ้น หรือซ้ าซ้อนกัน เปนนต้น 

(3.6) เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria)  
สวทช. ก าหนดระดับเกณฑ์การประเมิน [ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) × ระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ] เป็น 8×8 โดยมีแนวทางการก าหนดเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 มิต ิดังนี้ 
1. เกณฑ์การประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) จะพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต 

ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต แล้วน ามาก าหนดเป็นค่าและค าอธิบายของ
ระดับคะแนน 1-8 ตามรายละเอียดใน แผนภาพที่ 3.17 เกณฑ์ประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) 
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แผนภาพที่ 3.17 เกณฑ์ประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) 

2. เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแบ่งการพิจารณาตามประเภทความเสี่ยง 
คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยง
ทางด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
จะพิจารณาเงื่อนไขตามมุมมอง เช่น ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์, Turnover rate ของบุคลากร, 
จ านวนชั่วโมงที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากระบบถูกละเมิดหรือโจมตีส าเร็จ และเกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร เป็นต้น แล้วน ามาก าหนดเป็นค่าและค าอธิบายของระดับคะแนน 1-8 ตามรายละเอียดในแผนภาพ
ที่ 3. 18 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact) 
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แผนภาพที่ 3.18 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact) 

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะพิจารณาค่าและค าอธิบายของระดับโอกาสการเกิด (Likelihood) 
และระดับผลกระทบ (Impact) ของระดับคะแนน 1-8 โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสถานการณ์ในขณะนั้น  

 
แนวทางการประเมินความเสี่ยง 

 เมื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Bow Tie Diagram 
แล้ว จะต้องด าเนินการประเมินระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตาม
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด โดยสามารถประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการประเมิน ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 3.19 แนวทางการประเมินความเสี่ยง  

 จากแผนภาพที่ 3.19 แนวทางการประเมินความเสี่ยง ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk 
owner) วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วบันทึกข้อมูลลงใน Bow Tie Diagram กล่อง 2-5  แล้ว ขั้นตอนที่ 3 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะต้องก าหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง (Key risk indicator) ที่
เหมาะสม เพ่ือประเมินระดับโอกาส (likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact), ก าหนด Risk Appetite , 
Risk Tolerance และระบุ Mitigation Action ใน Bow Tie Diagram กล่อง 6 โดยจะต้องพิจารณาระดับ
โอกาสการเกิด (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ดังนี้     

1. การพิจารณาระดับโอกาสการเกิด (Likelihood) ก าหนดให้พิจารณาระดับโอกาสการเกิด 
(Likelihood) ในมุมมองความถ่ีในการเกิดข้ึนของสาเหตุตามที่ระบุใน Bow Tie Diagram กล่อง 2 ทั้งนี้ความถี่
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ควรจะสามารถบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

2. การพิจารณาระดับผลกระทบ (Impact) จะพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในมุมมองของ
ผลกระทบตามท่ีระบุใน Bow Tie Diagram กล่อง 3 เปรียบเทียบกับเกณฑร์ะดับคะแนน 1-8 ตามค าอธิบายที่
ก าหนด  
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3. น าระดับคะแนนโอกาสการเกิด (Likelihood) × ระดับคะแนนผลกระทบ (Impact) = ระดับ
คะแนนความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, กลาง, ต่ า)  

4. การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Before mitigation) การก าหนด
เป้าหมาย และผลหลังการจัดการความเสี่ยง (After mitigation) จะใช้วิธีการเดียวกันแตกต่างกันทีร่ะยะเวลาที่
ท าการประเมิน 

- ก่อนการจัดการความเสี่ยง (Before mitigation)  
- การก าหนดเป้าหมาย 
- หลังการจัดการความเสี่ยง (After mitigation) 

5. เมื่อประเมินระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะต้องเสนอผล
การประเมินให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

6. ด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงแต่ละระดับ 
 

(3.7) การแสดงผลการประเมินความเสี่ยงด้วยผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
เมื่อประเมินโอกาสการเกิดและผลกระทบเสร็จแล้วจะค านวณคะแนนรวมความเสี่ยงจากผลคูณของ

ระดับโอกาส และระดับผลกระทบ แล้วน ามาจัดล าดับความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) 
ในการแสดงผล เพ่ือให้เห็นระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) หรือขนาดความสูญเสียที่ต้องเผชิญ เพ่ือให้
ทราบว่าความเสี่ยงแต่ละรายการจัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ระดับสูง (สีส้ม) ระดับปาน
กลาง (สีเหลือง) หรือระดับต่ า (สีเทา) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจว่าจะก าหนดแนวทางในการบริหาร ควบคุม 
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงอย่างไร ตลอดจนใช้เพ่ือพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่ต้องได้ รับการจัดการในล าดับ
แรกๆ เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีความเสี่ยงของกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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แผนภาพที่ 3.20 ผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile: RP) 

 
ผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile: RP) จะช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ของระดับโอกาสการเกิดกับ

ระดับผลกระทบ (ภาคผนวก ช) 
ในผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile: RP)  ของ สวทช. ได้ก าหนดระดับความเสี่ยง ไว้ดังนี้ 
- ระดับสูงมาก (Very high) - สีแดง 
- ระดับสูง (High) - สีส้ม 
- ระดับปานกลาง (Medium) - สีเหลือง 
- ระดับต่ า (Low) - สีเทา  
ผลการประเมินความเสี่ยงที่น ามาจัดล าดับความเสี่ยงและน าเสนอในรูปของแผนภูมิผังภูมิความเสี่ยง 

(Risk Profile: RP) จะช่วยให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio view of risk) ของทั้งองค์กร ที่พร้อมจะ
น ามาใช้วิเคราะห์ต่อและยังช่วยในการก าหนดว่า  Risk area ใดที่มีความเสี่ยงสูงอย่างมีนัยส าคัญ และ
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกไตรมาส รวมทั้งการ
พิจารณาทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป 
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ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)  
คือ ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  ซึ่งองค์กรก าหนดให้มีเส้นแบ่งระหว่าง

ระดับปานกลาง (Medium) สีเหลือง กับระดับต่ า (Low) สีเทา แสดงตามแผนภาพที่ 3. 20 ผังภูมิความเสี่ยง 
(Risk Profile: RP) 
 

(4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment/Risk Mitigation) [5.5] 

 แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงเป็นการระบุทางเลือกที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติเป็นส่วน

หนึ่งของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้ ซึ่งต้องประเมินผลต่อการลดโอกาสหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยง รวมทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ เพ่ือให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายในช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่
องค์กรยอมรับได้ Risk Tolerance ทั้งนี้องค์กรได้ก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk 
Mitigation Options) ดังนี้ 

- การยอมรับ (Accept / Take) ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับ

ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 

- การลด (Reduce / Treat) การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบของ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการลดความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ความเสี่ยง หรือการ

ลดผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการควบคุมภายใน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ

ด าเนินงานเพื่อช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ลดความเสียหายหรือทั้งสองอย่าง เช่น การฝึกอบรมให้กับ

พนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนส ารองเพ่ือรับมือไว้ล่วงหน้าก่อนที่ความสูญเสียจะ

เกิดข้ึนจริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตระหนักถึงความเสี่ยงและช่วยให้ลดระดับความรุนแรงของความสูญเสียลง 

- การหลีกเลี่ยง (Avoid / Terminate) การด าเนินการเพ่ือยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้หากท าการใช้กลยุทธ์นี้อาจต้องท าการพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าสามารถบรรลุได้

หรือไม่ เพ่ือท าการปรับเปลี่ยนต่อไป 

- การร่วมจัดการ (Share / Transfer) การร่วมจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคล

หรือองค์กรอื่น   
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(4.1) ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
เมื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) ใช้ Bow Tie Diagram ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ

ประเมินระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดแล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะต้อง
พิจารณาหาแนวทาง วิธีการหรือมาตรการเพ่ิมเติมที่เหมาะสมส าหรับใช้จัดการความเสี่ยงโดยการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) สามารถด าเนินการตามแนวทางตอบสนองความเสี่ยงแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 
 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Very high)  
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะต้องก าหนดแผนลดความเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยากรและ

ก าหนดมาตรการให้มีความสมเหตุสมผล (validity) และมีความเพียงพอ (sufficience) เพ่ือลดความเสี่ยงอย่าง
เร่งด่วนและด าเนินการให้สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ภายในเวลาที่ก าหนด หรืออาจจะต้องถ่ายโอนความ
เสี่ยง 

การโอนย้าย/แบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน 
การท าประกันภัย 

การลดความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องจัดท าแผนลดความเสี่ยงโดยก าหนด
วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ) ก าหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ ก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และสามารถวัดและประเมินระดับของความเสี่ยงที่ลดลงภายหลังการด าเนินการตามแผน
แล้วได้ 

 
ความเสี่ยงระดับสูง (High)  
จะต้องมีแผนลดความเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยากรและก าหนดมาตรการให้มีความสมเหตุสมผลและ

เพียงพอ  เพ่ือลดความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) 
จะต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง เพ่ือให้มีมาตรการควบคุมเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานควบคุมเพ่ือให้ความเสี่ยงกลับมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดย
วิเคราะห์จากกลไกการปฏิบัติงานปกติเป็นหลักเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เดิมหรือแนวทางที่
ต้องการด าเนินการเพิ่มเติมเพ่ือควบคุมความเสี่ยงระดับนี้ 

การควบคุมความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะใช้ Bow-Tie Diagram เป็นกลไกใน
การควบคุมความรุนแรงและโอกาสในการเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ โดยผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) 
สามารถตัดสินใจใช้กลไกการปฏิบัติงานปกติที่มีอยู่เป็นกลไกในการควบคุมความเสี่ยงระดับนี้ได้ หรือจะจัดท า
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แผนควบคุมความเสี่ยงเพ่ิมเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) 
และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ (Task owner) ในมาตรการลดความเสี่ยงนั้นๆ 

ความเสี่ยงระดับต่ า (Low) 
ยอมรับความเสี่ยงภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งความเสี่ยงในระดับนี้จะถือว่ากลไก

ปฏิบัติงานปกติที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถดูแลระดับความเสี่ยงนี้ได้โดยให้เพ่ิมความระมัดระวังในการด าเนินงาน
ตามกลไกปฏิบัติงานปกติ แต่ต้องมีการติดตาม KRI และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ าเสมอ
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

 
แผนภาพที่ 3.21 ภาพแสดงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความรุนแรง 

 
 ดังนั้นในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) อาจจะมีการด าเนินการทั้ง
แผนลดและแผนควบคุม  ความเสี่ยง หรือจะมีเพียงแผนลดความเสี่ยงอย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) แต่การเรียกชื่อจะรวมเรียกว่า “แผนบริหารจัดการความเสี่ยง” 
 

(4.2) การวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก 
 ในการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) เมื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) ก าหนด 
มาตรการ/กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องวิเคราะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทางเลือกโดยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์ตามแผนภาพที่ 3.22 การวิเคราะห ์Cost-Benefit ของแต่ละทางเลือก  
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แผนภาพที่ 3.22 การวิเคราะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทางเลือก 

 การวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของแต่ทางเลือกมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ คือ 
- ผลเสีย (Cost) ได้แก่ ต้นทุน เวลาหรือความสะดวกที่มีโอกาสสูญเสียไปกับความเสี่ยง หรือความ

เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้อีกในอนาคต เป็นต้น 
- ผลได้ (Benefit) ได้แก่ ผลลัพธ์ในทางบวกที่เกิดขึ้นทันทีที่น ามาตรการนั้นไปลดความเสี่ยง หรือ

ผลประโยชน์ในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดีๆ ในอนาคต เป็นต้น 
 ดังนั้นในวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการ
จัดการความเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่ เพราะเป้าหมายของการจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงคือ ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความ
เสี่ยงนั้นเกิดขึ้น และเปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กรหรือ
หน่วยงานต้องการ 
 ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องวิเคราะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทางเลือกโดยมีแนว
ทางการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost) จะพิจารณาจากงบประมาณ และแรงงานที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน
ตามมาตรการนั้นๆ (Man-month) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 งบประมาณ แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ Low, Medium และ High ซึ่งแต่ละระดับ มี
ค าอธิบาย ดังนี้ 
 

ระดับ งบประมาณ 

Low ใช้งบประมาณบริหารจัดการปกติ ไม่ต้องจัดหางบประมาณเพ่ิม 

Medium ต้องใช้งบประมาณเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงเพิ่มเติม < 10% ของงบประมาณท่ีตั้งไว้เดิม 

High ต้องใช้งบประมาณเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงเพิ่มเติม > 10% ของงบประมาณท่ีตั้งไว้เดิม 

ตารางท่ี 3.6 การพิจารณางบประมาณ 3 ระดับ 
  
 แรงงาน (Man-month) แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ Low, Medium และ High ซึ่งแต่ละ
ระดับ มีค าอธิบาย ดังนี้ 

ระดับ แรงงาน (Man-month) 

Low 

 • ไม่ต้องมีบุคลากรเพ่ิมเติม 
 • เป็นงานที่อยู่ในภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 • มีการแต่งตั้งคณะท างานที่ต้องดูแลเรื่องการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ
เป็นตัวแทนภายในศูนย์แห่งชาติ/สก./ศจ.  

Medium 

 • มีการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติมหรือมีการประสานงานกับหน่วยงานภายใน สวทช. เพ่ือจัด
ให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เพ่ิม 
 • มีการมอบหมายภารกิจในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงเพ่ิมโดยก าหนดเป็นภาระงานที่
ชัดเจนของหน่วยงานภายใน สวทช.ที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน 
 • มีการแต่งตั้งคณะท างานที่ต้องดูแลเรื่องการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ 
เป็นตัวแทนร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ/สก./ศจ. 

High 

• มีการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติมหรือมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก สวทช. เพ่ือ
จัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เพ่ิม 
• มีการมอบหมายภารกิจในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมเพ่ิมโดยก าหนดเป็น
ภาระงานที่ชัดเจนของหน่วยงานภายใน สวทช.ที่เก่ียวข้องตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป 
• มีการแต่งตั้งคณะท างานที่ต้องดูแลเรื่องการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เป็น
ตัวแทนร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ/สก./ศจ.และมีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก สวทช. 

หมายเหตุ การพิจารณาระดับ Man-month สามารถเลือกประเด็นที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงโดยไม่
จ าเป็นต้องครบทุกประเด็นในแต่ละระดับ 

ตารางท่ี 3.7 การพิจารณาแรงงานที่ต้องใช้ (Man-month) 3 ระดับ  
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 การวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวม (Cost Level) พิจารณาจากระดับของงบประมาณกับแรงงาน (Man-
Month) โดยมีรายละเอียดตามตารางนี้ 

การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost) 

Cost Level งบประมาณ Man-month 

High High High 

High High Medium 

Medium High Low 

High Medium High 

Medium Medium Medium 

Low Medium Low 

Medium Low High 

Low Low Medium 

Low Low Low 

ตารางท่ี 3.8 การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Level) ของมาตรการที่ก าหนดเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
 

2. การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) จะพิจารณาว่ามาตรการ/กิจกรรมจะช่วยลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ/หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นระดับใดโดยแบ่งการ
พิจารณาเป็น 3 ระดับ เช่นกัน คือ Low, Medium และ High โดยแต่ละระดับ พิจารณาจากรายละเอียดที่
ระบุในตาราง ดังนี้ 

 

การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) 

Benefit Level ลดระดับคะแนน Impact / Likelihood 
High เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยส าคัญ (Critical Factor)  

ในการลดความเสี่ยงมาก 
Medium เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยส าคัญ (Critical Factor)  

ในการลดความเสี่ยงปานกลาง 
Low เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยส าคัญ (Critical Factor)  

ในการลดความเสี่ยงน้อย 

ตารางท่ี 3.9 การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) 
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(4.3) การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) 
 ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องค านึงเสมอว่ามาตรการ/กิจกรรมที่คัดเลือกจะส่งผลให้
ลดความรุนแรงของผลกระทบและ/หรือโอกาสในการเกิดอย่างไร รวมถึงสามารถช่วยควบคุม/ลดสาเหตุและ
ผลกระทบในเรื่องใดบ้าง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะใช้  Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือหลัก  ทั้งนี้เพราะ
กลไกส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การได้ปรึกษาหารือ และท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
 ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จะใช้เกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญเหมือนการวิเคราะห์ 
Cost Level และ Benefit Level แล้วน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของมาตรการ/กิจกรรมที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง (Mitigation Action) โดยมีเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

การพิจารณา Mitigation Action Level 

Benefit Level Cost Level 
Priority for Mitigation 

Action 

High High 
Risk Owner พิจารณาร่วมกับ 

Task Owner อีกครั้ง 

High Medium 2 

High Low 1 

Medium High 3 
Medium Medium 2 

Medium Low 1 

Low High 4 
Low Medium 3 

Low Low 2 

ตารางท่ี 3.10 การพิจารณาเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของมาตรการที่ก าหนด 
เพ่ือจัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Level) 

ค าอธิบาย 
1) การพิจารณาล าดับความส าคัญของมาตรการ/กิจกรรมถ้าต้นทุนอยู่ที่ Low Level และมี Benefit 

Level อยู่ในระดับ High และ Medium จะมีล าดับความส าคัญของการด าเนินการอยู่ในล าดับที่ 1 เพราะ
สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้โดยใช้งบประมาณบริหารจัดการปกติ ไม่ต้องจัดหางบประมาณเพ่ิม และเป็นงาน
ที่อยู่ในภาระหน้าที่ของหน่วยงาน ส่วนมาตรการ/กิจกรรมที่มีต้นทุนอยู่ Medium Level และ High Level ให้
จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานในระดับรองลงมา (2, 3 และ 4) ตามล าดับ 
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2) ในทางปฏิบัติระหว่างการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้รั บผิดชอบความเสี่ยง
(Risk Owner) สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรการ/กิจกรรมในแผนฯ ได้ หากพบว่ามีมาตรการ/กิจกรรม
บางอย่างที่ควรด าเนินการก่อนเพราะช่วยลดความเสี่ยง โดย Risk Owner สามารถพิจารณาสั่งการหรือ
มอบหมายให้ด าเนินการได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) เพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญของมาตรการ/กิจกรรมนั้นๆ 
 การด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวม (Cost Level) และประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) ให้
ด าเนินการในผังวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการจัดการความเสี่ยง (Cost benefit Analysis For RMR: 
CBA) รายละเอียดตามภาคผนวก ซ 
 เมื่อพิจารณาคัดเลือกมาตรการ/กิจกรรมแล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะน าข้อมูลมา
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรมที่มี/เพ่ิม
ความถี่ในการรายงานผล ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบและแหล่งงบประมาณ ลงในแบบฟอร์มแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Plan: MAP) (ภาคผนวก ฌ)  
 ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องน าเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่แล้วเสร็จให้
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ และรายงานให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 
และกวทช. เห็นชอบต่อไป 
 เมื่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงมีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะด าเนินการ
สื่อสารรายละเอียดของแผนการด าเนินงานดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
 

(5) การติดตามตรวจสอบและการทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Monitor and Review) 
[5.6] 

 
องค์กรจะต้องจัดให้มีการเฝ้าติดตามตรวจสอบและทบทวนไว้เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การเฝ้า
ติดตามตรวจสอบและทบทวน จะต้องครอบคลุมในทุกๆ ส่วนของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

(5.1) การติดตามตรวจสอบและทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Monitor and Review) 
การติดตามตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ด าเนินการเพ่ือ

สร้างความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ถูกน าไปปฏิบัติและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ในการด าเนินการจัดการความเสี่ยง สวทช. ได้ก าหนดขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) สื่อสารผลการพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ Task 
owner เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบหมายให้ Task 
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owner ด าเนินการวาง/ปรับปรุง/แก้ไข แผนการด าเนินงานรายไตรมาสในแบบรายงานผลการจัดการ
ความเสี่ยง (Mitigation action report) 

1.2. Task owner ด าเนินงานตามแผนรายไตรมาสและเมื่อครบไตรมาส (ทุก 3 เดือน) Task owner 
จะต้องรายงานผลการด าเนินงานลงในแบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง (Mitigation action 
report) รายละเอียดตามภาคผนวก ญ 

1.3. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) รวบรวมแบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง (Mitigation 

action report) ของทุกแผนปฎิบัติการ/กิจกรรมย่อย และสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมของ

รายการความเสี่ยงลงในแบบรายงานการติดตามความเสี่ยง (Risk monitor report: RMR) 

รายละเอียดตามภาคผนวก ฎ 

1.4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) พิจารณาผลการด าเนินงานและประเมินระดับความเสี่ยง 
(ระดับโอกาส ×ระดับผลกระทบ) พร้อมระบุข้อเสนอแนะการด าเนินการ ฯลฯ ตามหัวข้อที่ระบุใน
แบบรายงานการติดตามความเสี่ยง (Risk monitor report: RMR) 

1.5. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) เสนอผลการการติดตามและประเมินผลรายความเสี่ยง (Risk 

monitor report: RMR) ต่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช.  

1.6. ฝ่ายเลขานุการฯ น ามติที่การพิจารณาผลการประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกาส ×ระดับผลกระทบ) 

ของทุกรายการความเสี่ยงไปแสดงในแผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) เพ่ือตรวจสอบว่าระดับ

ของความเสี่ยง (Level of risk) มีการเปลี่ยนแปลงจากต าแหน่งเดิมหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่า

แนวทางในการลด/ควบคุมความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ/

เหมาะสมกับการลด/ควบคุมรายการความเสี่ยงแต่ละรายการหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่า 

มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เหมาะสมหรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ที่กระทบ

ต่อการด าเนินงาน คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะต้องพิจารณาปรับปรุงแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม 

1.7. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะน าผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหาร

จดัการความเสี่ยงในส่วนของผลการประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกาส ×ระดับผลกระทบ) แผนภูมิ

แสดงความเสี่ยง (Risk Profile) และแผนการด าเนินงานในระยะต่อไปเสนอให้คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของ สวทช. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะทุก 6 เดือน และรวบรวมผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมรายงานต่อ กวทช. ต่อไป 
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การติดตามตรวจสอบและการทบทวน (Monitoring and review) [5.6] 
ข ัน้ตอน Risk Owner Task Owner 

ผูร้บัผดิชอบ Activity 
ฝ่ายเลขานกุาร

คณะกรรมการจดัการ
ความเสีย่ง สวทช. 

คณะกรรมการ
จดัการความ
เสีย่ง สวทช. 

คณะอนกุรรม 
การบรหิาร 

ความเสีย่งของ สวทช. 

กวทช. 

1. การ

สือ่สารและ
วางแผนการ

ด าเนนิงาน 

 
 
 

     

2. การ

ตดิตาม

ประเมนิผล 

และทบทวน

แผนทกุ 3 

เดอืน 

 
 

     

3. การสรุป

และรายงาน

ผลการ

ด าเนนิงาน 

      

แบบรายงานผลการจัดการ
ความเสีย่ง (MAR) 

ข ัน้ตอนที ่1 
ศกึษาแผนบรหิารความเสีย่ง
และถา่ยทอด Task owner 

ข ัน้ตอนที ่2 
ด าเนนิการวางแผนการ
ด าเนนิงานรายไตรมาส 

ข ัน้ตอนที ่3 
ด าเนนิงานตาม Action Plan 

แบบรายงานการตดิตาม

ความเสีย่ง (RMR) 

ข ัน้ตอนที ่8 
พจิารณาผลการด าเนนิงานทกุ 3 เดอืน 

ข ัน้ตอนที ่4 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

ทกุ 3 เดอืน 

ข ัน้ตอนที ่5 
สรปุผลการด าเนนิงานภาพรวม

แตล่ะรายการคงามเสีย่ง 

 

ข ัน้ตอนที ่11 
รับทราบผลการ
จัดการความ

เสีย่งของ 
สวทช. และมอบ 
หมายนโยบาย

เพิม่เตมิ 
(หากม)ี 

ข ัน้ตอนที ่9 
สรปุผลการด าเนนิงานและ

รายงานทกุ 6 เดอืน 

ข ัน้ตอนที ่6 
พจิารณาผลการด าเนนิงานและ

ประเมนิระดับความเสีย่ง  

ข ัน้ตอนที ่10 
พจิารณา/เสนอแนะ
ผลการจัดการความ
เสีย่งของ สวทช. 

ข ัน้ตอนที ่7 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

ทกุ 3 เดอืน 
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(5.2) การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Report)  
Task owner ด าเนินงานและรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 

ให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) พิจารณาผลการด าเนินการ ก่อนรายงานคณะกรรมการจัดการความ
เสี่ยงของ สวทช. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. ตามล าดับต่อไป 

 

3.1.4 การติดตามและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง (Monitoring and review of the 
framework) [4.5]  
 เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง สวทช. จะด าเนินการวัดผลารด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเทียบกับตัวชี้วัด ซึ่งมีการ
ทบทวนตั้งแต่ต้นปี รายไตรมาส และรายปี เพ่ือวัดความก้าวหน้าและความเบี่ยงเบนในการด าเนินการเทียบกับ
แผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และแผนบริหารความเสี่ยงยังคงมี
ความเหมกาะสมและสอดคล้องกับบริบททั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 

3.1.5 การปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement of 
the Framework) [4.6]  
 การปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงจะด าเนินการเป็นประจ าทุกปีโดยคณะท างานพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงจะด าเนินการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการพิจารณา
ปัญหา/อุปสรรค การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแล้วสรุปผลเสนอ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. พิจารณาปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง (Continual Improvement of the Framework) ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะท าเป็นประจ าทุกปี 
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใน/นอกองค์กร  

การทบทวนและปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง จะเริ่มด าเนินการช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน เพือน าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการทบทวน/ปรับปรุงไปใช้ในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป โดยช่วงระยะเวลาการด าเนินงานแสดงตามแผนภาพที่ 3.23 แสดงการ
ทบทวน/ปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภาพที่ 3.23 การทบทวน/ปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

 

3.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) 
สวทช. ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ตั้งแต่

การก าหนดนโยบาย/บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดย กวทช. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพ่ือก ากับดูแลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 
ชุดนี้ได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพื่อท าหน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน 
และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งมีผู้อ านวยการ สวทช. 
เป็นประธานฯ รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย จัดการให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในวิสัย และขอบเขตที่พึง
ประสงค ์

ในการด าเนินงาน สวทช. ได้บูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) ตาม
มาตรฐาน ISO 31000:2009 เข้ากับกระบวนการท างานปกติโดยก าหนดขอบเขตการด าเนินงานทั้ง 3 ระดับ 
ประกอบด้วย (1) ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) (2) ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก 
(Strategic Business Unit) และ (3) ระดับโปรแกรม/กระบวนการหลัก (Major Program and Project) โดย
ก าหนดบทบาท/หน้าที่ให้ผู้บริหารและพนักงานผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) และการติดตาม
ตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยง (Monitoring and Review)  และเพ่ือให้การด าเนินงานในทุกส่วนของ
องค์กรตระหนักและน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจของ สวทช. จนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด  

สวทช. ได้ก าหนดแผนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีแนวทางการด าเนินงาน
แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ประกอบด้วย (1) การวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and 
Strategic Plan) (2) การสอบทานผลการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and 
Internal Audit) และ (3) การสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Communication) โดยแต่
ละข้ันตอนมีสาระส าคัญของแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

3.2.1 การวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Strategic Planning)  
สวทช. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี และทบทวนกลยุทธ์เป็นประจ าทุกปี (Rolling strategic plan) 

โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการ
วิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป เพ่ือระบุโอกาส ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มุ่ง
สู่การก าหนดเป้าหมายองค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินของ 
สวทช. เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

 

 
แผนภาพที่ 3.24 กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ความเสี่ยง 
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สวทช. ได้น ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาผนวกกับกระบวนทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยจะ
ทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงกลยุทธ์ควบคู่กันไป รายละเอียดตามแผนภาพที่ 3.24 โดยเริ่มขั้นตอนจากการ
ทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอกที่ส่ งผลกระทบกับการด าเนินงาน, 
การจัด workshop กับผู้ที่เกี่ยวข้อง, การทบทวนภารกิจ, การคาดการณ์ว่าเหตุการณ์/สถานณการณ์ที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์, เพ่ือน ามาทบทวนและระบุความเสี่ยง 
ก าหนดแนวทางการลด/ควบคุมร่วมกับผู้รับผิดชอบ  

  

เมื่อทบทวนและระบุความเสี่ยงแล้ว จึงก าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงเบื้องต้น (Tentative Risk 
Owner) โดยยึดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีอยู่ในภารกิจในขณะที่ทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นหลัก 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงเบื้องต้น (Tentative Risk Owner) จะใช้ผังวิเคราะห์ความเสี่ยงกลยุทธ์ สวทช. 
รายละเอียดตามแผนภาพที่ 3.25 ผังวิเคราะห์ความเสี่ยงกลยุทธ์ สวทช. เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงเบื้องต้นใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง 
พิจารณาทางเลือกและก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงเบื้องต้น โดยผังวิเคราะห์ความเสี่ยงกลยุทธ์ สวทช. 
ประยุกต์มาจากผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram (BTD) ดังนั้นการใช้ผัง
ดังกล่าวจึงคล้ายกัน สามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานในคู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช. หน้าที่ 23 

 

 
แผนภาพที่ 3.25 ผังวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทบทวนแผนกลยุทธ์ 



 

55 
 

ทั้งนี้ สวทช. ก าหนดปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการบริหารภายใน หลังจาก
การก าหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic initiative) และเป้าหมายแล้ว สวทช.จะตรวจสอบและทบทวนความ
เสี่ยงอีกครั้งด้วยการพิจารณาแหล่งข้อมูลภายใน/นอกองค์กร ข้อมูลการตรวจสอบกระบวนการท างานภายใน
องค์กรและระบบควบคุมของหน่วยงาน ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามแผนภาพที่ 3.26 ความสัมพันธ์ของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช. 

 

 
แผนภาพที่ 3.26 ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช. 
 
แผนภาพความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช. ข้างต้นได้รับ

การเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ในการประชุมครั้งที่ 7/2557  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
พ.ศ. 2557 
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3.2.2 การสอบทานผลการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Internal 
Audit)  

1) กระบวนการสอบทานการด าเนินงาน สวทช. ส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
หลัก จะด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการจัดท าแผลกลยุทธ์การตรวจสอบ (Internal Audit 
Strategic) รวมทั้งก าหนดให้มีการใช้ Risk Control Review วิเคราะห์ความเสี่ยงและจุดควบคุมในขั้นตอน
การด าเนินงานของแต่ละกระบวนการ) ในการตรวจสอบ/สอบทาน หน่วยงาน/โครงการ 

2) ในกระบวนการประเมินผลการด าเนินงาน สวทช. ก าหนดให้เพ่ิมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินผลการบริหารจัดการหน่วยงาน/โครงการ ในคู่มือการประเมินผล สวทช. 

3) ผนวกการตรวจประเมินระบบบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) 
ระบบ ISO9001 อย่างเป็นทางการ โดยเริ่มด าเนินการตามข้อก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 Version 
2015 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งสาระส าคัญข้อก าหนดนี้คือ มีการเพ่ิมเรื่องการจัดการความเสี่ยงเป็น 
ข้อก าหนดที่ 6.1 การด าเนินการเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส (Action to address risk and 
opportunities) 

ดังนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 สวทช. ได้ผนวกเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน โดยก าหนดให้มีการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพทั้งภายในและนอก
ตามข้อก าหนด  ISO9001:2015 ซึ่งขอบเขตการตรวจประเมินครอบคลุมถึงกระบวนการท างานตามพันธกิจ 
สวทช.  

 

3.2.3 การสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk communication)  
สวทช. ก าหนดแนวทางการสื่อสารแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 

Culture) นอกเหนือจากการด าเนินงานตามนโยบาย/บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ
ด้วยการจัดท าแผนการด าเนินงานสื่อสารและให้ค าปรึกษาเพ่ือเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ สวทช. ประกอบด้วย  

1) การจัดการสื่อสารให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้มีความตระหนักและความเข้าใจเรื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการใช้สื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์/สถานที่  เช่น การจัดท า info-

graphic , e-book, VDO เป็นต้น 

2) การจัดเสวนาโดยเชิญผู้มีชื่อเสียงมาบรรยายถึงประสบการณ์การจัดการความเสี่ยง โดยเน้นกลุ่มงานวิจัย 

3) การเชิญนักวิจัยที่เคยน าเรื่องความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ/แผนงาน 

มาบรรยายถึงประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยง  

4) การน าความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงไปรวมอยู่ในกิจกรรมการฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง MMRP 

5) การเขียนบทความลงใน NSTDA Style โดยจัดให้มีค าถามและมีรางวัลให้ผู้ตอบ  
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Textbox
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L × I

ภาคผนวก จ

Compliance 

Risk

Financial 

Risk

Operational 

Risk

Strategic 

Risk

ผังทบทวนความเส่ียง ประจ าปี (Annual Risk Review : ARR)

New Risks/

Revised 

Statement

ค ำอธบิำยของควำม

เสีย่ง

Score

Risk Owner เหตกุำรณ/์สถำนกำรณ์ประกอบกำร

พจิำรณำ

ตวัชีว้ดัของ สวทช.

ปีงบประมำณ 2559

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

(SO : strategic objectives) 

ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ขอ้เสนอเพือ่พจิำรณำ

A EDB C F G H
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4. Existing Controls (Preventative) 

Existing Preventative controls Link to Cause # Control Owner 
   

   

   

 

5. Existing Controls (Mitigating) 

Existing  Mitigating  Controls Link to Impact # Control Owner 

   

   

   

 

6. Risk Mitigating (Tasks) 
Risk Control Area Link to 

Cause# 
Link to 

Impact# 
Due date Task 

Owner 
     

     

     

 

จัดท ำโดย............................................     อนุมัติโดย................................................ 

วันท่ี..................................................     วันท่ี.................................................. 

7. Risk Rating “Before” Mitigation 

Likelihood  

Impact  
Residual  
Risk Rating 

 

วันท่ี 

8. Risk Rating “After” Mitigation 
 แผน ผล 
Likelihood   
Impact   

Residual 
Risk Rating 

  

วันท่ี 

3. Impacts 

  
  

  

2. Causes 
  

  

  

1.Risk ID : 
 
 
 
Owner  
ผู้ช่วย Owner  

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ฉ 

ผังสรุปกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง (Risk Analysis and Evaluation Summary) 

Bow Tie Diagram: BTD 

BTD ส ำหรับ Risk ………… วันที่….... 
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Impact

8 1*8=8 2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64

7 1*7=7 2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49 8*7=56

6 1*6=6 2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36 7*6=42 8*6=48

5 1*5=5 2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25 6*5=30 7*5=35 8*5=40

4 1*4=4 2*4=8 3*4=12 4*4=16 5*4=20 6*4=24 7*4=28 8*4=32

3 1*3=3 2*3=6 3*3=9 4*3=12 5*3=15 6*3=18 7*3=21 8*3=24

2 1*2=2 2*2=4 3*2=6 4*2=8 5*2=10 6*2=12 7*2=14 8*2=16

1 1*1=1 2*1=2 3*1=3 4*1=4 5*1=5 6*1=6 7*1=7 8*1=8

Likelihood

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ภาคผนวก ช

ผังภูมิความเส่ียง (Risk Profile : RP)

Risk Boundary
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Consequence
ประเด็นความเส่ียง Likelihood
Risk Owner Residual Risk Rating

งบประมาณ Man-month j Cost Level

1

2

3

4

5

6

ผู้วิเคราะห์

วันท่ี

ภาคผนวก ซ
ผังวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการจัดการความเส่ียง (Cost benefit Analysis For RMA : CBA)

”Before” Mitigation
การวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีจะได้รับเทียบกับค่าใช้จ่าย (Cost-Benefit Analysis)

 k Benefit Level Priority for 
Mitigation Action

(1, 2, 3, 4)

Risk Mitigation Tasks Task Owner Cost Level (L, M, H)
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ความเส่ียง
(Risk Identification)

ผู้รับผิดชอบ
(Risk 

Owner)

กลยุทธ์/แผนงาน Task 
Owner

แผนปฎิบัติการ/กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรมท่ีมี กิจกรรมท่ีเพ่ิม เร่ิมเก็บ
ข้อมูล/

ด าเนินการ

(f) ความถ่ี
การติดตามผล

ก าหนด
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิด
ชอบ

(ระบุช่ือบุคคล)

แหล่ง
งบประมาณ
ของกิจกรรม

 แผนบริหารจัดการความเส่ียง (Mitigation Action Plan : MAP)
ภาคผนวก ฌ
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RMR

ความเส่ียง (Risk ID)

Risk Owner

ระยะติดตามผล 

ผู้บันทึก ………………………………………… วันท่ี …………………

ผู้รายงาน  วันท่ี
วันท่ี

เอกสารแนบ

ผู้ช่วย Risk Owner ลงนาม 
Risk Owner ลงนาม 

ระดับความเส่ียง                                          

2. เหตุการณ์/สถานการณ์ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบในระยะติดตามผล หรือส่ิงท่ีด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญ

วันท่ีรายงาน

ภาคผนวก ญ

รายงานการติดตามความเส่ียง (Risk Monitoring Report)

ความคิดเห็นของ Risk Owner 

ผู้ช่วย Risk Owner

วันท่ีประเมิน                              

ผลกระทบ

มติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการความเส่ียง 

1) BTD  2) Mitigation Action Report : MAR 3) ข้อมูลประกอบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะการด าเนินการต่อเน่ือง และการปรับ MAP ความส าคัญในช่วงถัดไป

1. สรุปสาระส าคัญการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง (Mitigation Action Plan : MAP) 

โอกาสเกิด                                                 

การประเมินความเส่ียงก่อนและหลังการด าเนินการตาม MAP 

การประเมินคร้ังล่าสุด การประเมินคร้ังน้ี
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MAR
ความเส่ียง (Risk ID) Risk Owner

กลยุทธ์/แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก าหนดแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก าหนดแล้วเสร็จ

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ผู้รายงาน ………………………………………………. วันท่ี ……………………………………………………..

ไตรมาส 4

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ………. ไตรมาส …………

ภาคผนวก ฎ

สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และความส าคัญในช่วงถัดไป

สรุปจุดท่ีน่าจะส่งผลต่อโอกาสเกิดและผลกระทบความเส่ียงในรอบรายงานน้ี

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ …………………..

ไตรมาส 4

แบบรายงานผลการจัดการความเส่ียง (Mitigation Action Report)

แผนปฏิบัติการ/
กิจกรรมย่อย
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ตัวช้ีวัดความเส่ียง 
Key risk indicator (KRI)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง 
Key risk indicator (KRI)

8

โอกาสเกิดเป็นความเส่ียงแน่นอน

8

วิกฤต

7

โอกาสเกิดเป็นความเส่ียงสูงมาก

7

เสียหายรุนแรง/สูงมาก

6

โอกาสเกิดเป็นความเส่ียงสูง

6

เสียหายสูง

5

โอกาสเกิดเป็นปัญหาปานกลาง

5

เสียหายปานกลาง

4

ค่าเบ่ียงเบนจากเป้าหมายท่ีองค์กร

ยอมรับได้

4

ค่าเบ่ียงเบนจากเป้าหมายท่ี

องค์กรยอมรับได้

3

ค่าเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนด

3

ค่าเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนด

2

โอกาสเกิดเป็นความเส่ียงน้อย

2

ดีกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ

1

โอกาสเกิดเป็นความเส่ียงน้อยมาก

1

ดีกว่าเป้าหมายเป็นอย่างมาก

แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินความเส่ียง 8 × 8

เกณฑ์ประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact)

Level of likelihood Level of Impact

ภาคผนวก ฏ
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Bow Tie Diagram : BTD 

แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือในการวางแผนจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร สามารถประเมินสาเหตุ ผลกระทบ และการควบคุมท่ีมีอยู่ พร้อมกับวางมาตรการในการควบคุม/
ลดความเสี่ยง 

Causes 
สาเหตุของความเสี่ยง สาเหตุต่างๆ ที่สามารถจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยง 

Compliance Risk 
ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเสี่ยงเนื่องจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบข้อบังคับ 
ข้อก าหนดของทางการ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

Control Owner 
ผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบกลไกนั้นๆ 

Due Date 
ก าหนดวันสิ้นสุดของการด าเนินการ/กิจกรรม 

Enterprise Risk Management : ERM 
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
หรือยอมรับได้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร  

Existing Preventative Controls 
กลไกการควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว ที่ใช้ในการควบคุม/ป้องกันมิให้เกิดสาเหตุ (Causes) 

Existing Mitigating Controls 
กลไกการควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว ที่ใช้ในการแก้ไขผลกระทบ/ด าเนินการมิให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง 

 

 

อภิธานศัพท์บริหารความเสี่ยง ของ สวทช.  
(Glossary for NSTDA Risk Management) 

 



 

74 
 

Financial Risk 
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
 ความเสี่ยงเนื่องจากสถานะและการด าเนินการงานทางการเงิน หรือ งบประมาณเกิดความขัดข้องจน
กระทบการด าเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ อันเนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล 
การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการ
บริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินขององค์กร 

Impact 
ผลกระทบ  

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ 

Key Risk Indicator : KRI 
ตัวช้ีวัดระดับความเสี่ยง 
 มาตรวัดหรือจุดเตือนภัย (Trigger Point) ของระดับหรือสถานความเสี่ยง 

Likelihood 
โอกาสที่จะเกิด 
 โอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ 
การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต 

Likelihood Rating 
ระดับของโอกาสเกิด 
 ผลการประเมินโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต 

Link to Causes 
 กลไกการควบคุมเชิงป้องกันเชื่อมโยงกับสาเหตุเรื่องใดและกลไกนั้นสามารถช่วยป้องกัน/มีส่วนช่วย
ป้องกันสาเหตุเรื่องใด 

Link to Impact 
กลไกท่ีองค์กรมีอยู่แล้ว สามารถเชื่อมโยงในการช่วยแก้ไข/มีส่วนช่วยแก้ไขผลกระทบเรื่องใด 
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Major Program And Project : MPP 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับโปรแกรม/โครงการขนาดใหญ่ 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับโปรแกรม/โครงการ จะด าเนินการเฉพาะโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มี
ขอบเขตการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

Mitigation Action Report : MAR 
 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง 

Mitigation Action Plan : MAP 
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

Operational Risk 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของ
ข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารโครงการ 
การบริหารงานวิจัย ระบบงานต่างๆ ที่สนับสนุนการด าเนินงาน 

Residual Risk Rating 
 ผลคูณระหว่างโอกาสเกิดและผลกระทบ เป็นระดับคะแนนของความเสี่ยง 

Risk Analysis 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยง และการตัดสินใจในการจัดการ
กับความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

Risk Appetite : RA 
ค่าระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรต้องการ 
 ค่าระดับความเสี่ยงในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่องค์กรสามารถยอมรับความเสียหาย/สูญเสียจาก
ความเสี่ยง 

Risk Assessment 
การประเมินความเสี่ยง 
 กระบวนการการประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสิน ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
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Risk Boundary 
ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
 ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามท่ีองค์กร/หน่วยงานก าหนด 

Risk Identification 
การระบุความเสี่ยง 
 เป็นการระบุถึงแหล่งที่มาของความเสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
เหตุการณ์อาจท าให้ความส าเร็จของวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไป และสาเหตุรวมถึงผลที่จะตามมา 

Risk Identification : Risk ID 
 เป็นการก าหนดรหัสชื่อเรียก (Code) เพ่ือให้เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจนว่ารายการความเสี่ยงที่จัดการ

อยู่นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเรื่องใด ตัวอย่างเช่น RES-1   

ตัวที ่1 แทนด้วยตัวอักษร R = Risk เพ่ือแสดง ว่าเป็นรหัสในระบบบริหารความเสี่ยง  

ตัวที ่2 แทนระดับองค์กร E = Enterprise เพ่ือแสดงว่าเป็นระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  

ตัวที ่3 แทนประเภทของความเสี่ยง S-O-F-C   

ตัวที ่4 แทนล าดับที่ของรายการความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระบุหมายเลข 1,2,3.....ตามล าดับที่ได้รับ) 

Risk Management  
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 กระบวนการบริหารจัดการองค์กรโดยมีการวางแผนป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

Risk Mitigation Tasks 
 กิจกรรม/การด าเนินงานเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาความเสี่ยง  (รวมทั้งการปรับปรุงกลไก
ที่มีอยู่เดิม) เพ่ือใช้ในการป้องกันสาเหตุ และแก้ไขผลกระทบหรือการด าเนินการมิให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง 

Risk Monitor Report : RMR 
 รายงานการติดตามความเสี่ยง 

Risk Rating “Before” Mitigation 
 ระดับคะแนนของความเสี่ยงก่อนด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนด 
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Risk Rating “After” Mitigation 
 ระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนด 

Risk owner 
 ชื่อและต าแหน่งของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง โดยมีหน้าที่ระบุสาเหตุ ปัจจัยของความเสี่ยง รับผิดชอบในการ
ดูแลควบคุมมาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินและตัดสินใจตามแนวทางการลดหรือควบคุมความเสี่ยง 

ผู้ช่วย  Risk owner 
 ชื่อของผู้ช่วยผู้รับผิดชอบความเสี่ยง  เพ่ือช่วยผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จัดเตรียมข้อมูล
ส าหรับการวิเคราะห์ ประเมิน จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุม/หารือตามความเหมาะสม 

Risk Profile 
ผังภูมิความเสี่ยง 
 ผังภูมิแสดงสถานะของระดับความเสี่ยง โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เทียบเป็นสี 4 ระดับ คือ สีแดง ระดับสูงมาก (Very high)  สีส้ม ระดับสูง (High) สีเหลือง ระดับปานกลาง 
(Medium) และสีเทา ระดับต่ า (Low) 

Risk Tolerance : RT 
ค่าระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ 
 ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด/ต่ าสุดของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

Strategic Business Unit : SBU 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก 
 บทบาทการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของ สวทช. ประกอบด้วย ส านักงานกลาง 1 หน่วย และศูนย์ 5 ศูนย์แห่งชาติ 

Strategic Risk 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร อันเนื่องมาจาก การเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอก 
ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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Strategic initiative 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 

Task Owner 
ผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงาน/กิจกรรม 

Tentative Risk Owner  
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงเบื้องต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


