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ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.  

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
Disclaimer:  เอกสารนี้ใชเปนแนวทางบรหิารความเสี่ยงภายใน สวทช.  และมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจในหลักการ และบรบิทท่ีเก่ียวของ

ของ สวทช. เนื้อหาในคูมือจะมีการพัฒนาและปรับปรุงใหสมบูรณและทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. แบบ

วิวัฒนาการ (Evolutionary approach) เอกสารฉบับนี้เปนการปรับปรุงเพ่ิมเติมจากคูมือบริหารความเสี่ยง version 5.4 

 

คูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 



คำนำ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนหนวยงานในกำกับของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

โดยเปนองคกรที่มีความเปนอิสระและความคลองตัวสูง ไมผูกพันไวกับกฎ ระเบียบ การปฏิบัติ และขอบังคับ

ปกติของราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ดวยภารกิจของ สวทช. ที่ตองดำเนินการนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมี

ความเสี่ยงสูงในการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) จึงเห็น

ความสำคัญของการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อใหการดำเนินงาน

บริหารความเสี่ยงของ สวทช. เปนไปตามนโยบายที่ กวทช. กำหนด รวมถึงเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑการ

ประเมนิผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง และมาตรฐาน ISO9001:2015 

ในชวงเริ่มตนสรางกระบวนการ เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง สวทช. กำหนดแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework) ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 และ

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน ISO 31000 มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี ่ยง 

(Framework) โดยปรับเวอรชั่นจาก ISO 31000:2009 เปน ISO 31000:2018  

สวทช. ไดศึกษาขอมูลดังกลาวเพื่อนำมาปรับปรุงกรอบการบริหารความเส่ียง (Framework) ใหสอดรับ

กับแนวปฏิบัติสากลโดยไดปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. เปนฉบับที่ 6.0 (2564) เพื่อเปน

เครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรและหนวยงาน โดยสามารถนำไปประยุกตใช

ในการบริหารจัดการเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

คูมือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เปนกลไกในการสรางความรูดานการบริหารความเสี่ยง และแนวทางใน

การบันทึกรายงานแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถนำไปปฏิบัติ

และประยุกตใชงานไดจริง เพื่อใหทุกสวนงานสามารถวางกรอบนโยบายการดำเนินการดานบริหารความเสี่ยง 

และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององคกรอยางยั่งยืน  

คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหมีการนำระบบบริหารความเสี่ยง

ไปปฏิบัติจนเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรในที่สุด 

 

 

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

วันท่ี  28 เมษายน 2563 

 

 

 



บทสรุปผูบริหาร 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี ่ยง (Framework) ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 โดยเริ่ม

ดำเนินการรอบแรกในปงบประมาณ 2555 จนถึงปจจุบัน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาอยางตอเนื่อง ทั้งกระบวนการทำงาน แนวทางปฏิบัติและเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยง 

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน ISO 31000 มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง 

(Framework) โดยปรับเวอรชั่นจาก ISO 31000:2009 เปน ISO 31000:2018 สวทช. ไดศึกษาขอมูลดังกลาว

และนำมาปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี ่ยง (Framework) เพื ่อใหสอดรับกับแนวปฏิบัติสากล ซึ่ง

สาระสำคัญที่เพิ่มใน ISO 31000:2018 ประกอบดวย 2 สวนหลัก สวนท่ี 1 เพิ่มการบันทึกผลการบริหารความ

เสี่ยง (Recording ) และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Reporting) เปนองคประกอบหนึ่งของกรอบ

การบริหารความเสี่ยง (Framework) สวนที่ 2 ผนวกกระบวนการติดตาม ทบทวน และปรับปรุงกรอบการ

บริหารความเสี ่ยงอยางตอเน ื ่อง (Monitoring Review and Continual improvement of the    

framework) เขากับกระบวนการติดตามตรวจสอบ และทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Monitor 

and Review) เพื่อใหกระบวนการในภาพรวมมีความกระชับ รวมถึงเนนย้ำในเรื่องของการ Improvement 

ยิ่งข้ึน  

การดำเนินงานในชวงที่ผานมา สวทช. ไดดำเนินการทั้ง 2 สวนอยูแลว ดังนั้นการปรับปรุงคูมือบริหาร

ความเสี ่ยงครั้งนี้ จึงใหความสำคัญกับการปรับรูปแบบของกรอบแนวทางตามมาตรฐานใหเปนตาม ISO 

31000:2018 เพิ่มเรื่องการรายงานผลการบรหิารความเสี่ยง (Reporting) เปนองคประกอบหนึ่งของกรอบการ

บริหารความเสี่ยง (Framework) รวมทั้ง สวทช. มีแผนที่จะนำระบบสารสนเทศเขามาชวยสนับสนุนการบันทึก

ผลการบริหารความเสี่ยง (Recording) และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Reporting) ซึ่งขณะนี้อยู

ระหวางพัฒนาระบบบันทึกขอมูล (Recording) และระยะถัดไปจะพัฒนาระบบการรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยงในระบบ NSTDA Monitoring and Evaluation Dashboard ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 

และทันเหตุการณมากยิ่งข้ึน 

คูมือนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหผูบริหาร บุคลากรของ สวทช. นำหลักการบริหารความเสี่ยงไปประยุกตใชใน

การบริหารจัดการโดยผานกระบวนการคิดวิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ พิจารณาทางเลือก และกำหนดแนวทาง

ตอบสนองความเสี่ยงใหสามารถเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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บทนำ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนกระบวนการบริหารจัดการที่ทำใหองคกรมีการวางแผนปองกันและ

รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) ซึ่งมีหนาที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ สวทช. เห็นความสำคัญของการนำ

ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให สวทช. สามารถดำเนินงาน

ไดตามวัตถุประสงคที ่กำหนดไว และมีภูมิตานทานตอสภาพแวดลอมทั ้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะชวยในเรื่องของการวิเคราะห และ

คาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำใหสามารถจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน การวางแผนปองกัน 

ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ ่งส งผลให 

ผลลัพธในการปฏิบัติงานดีขึ้น  และการบริหารความเสี่ยงท่ีดี คือการที่คนในองคกรมีหนาท่ีเก่ียวของทุกฝายได

มีสวนรวมในการวิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรอยูเสมอ อีกทั้ง

มีการรวมกันวางแผน ปองกันและควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดปญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีอาจ

สรางความเสยีหายหรอืความสูญเสียใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

บทที่ 1 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนหนวยงานที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

พัฒนาวิทยาศาสตร พ.ศ. 2534  เพ่ือนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนภารกิจ

ขนาดใหญที ่ต องพบกับขีดจำกัด และความเสี ่ยงตาง ๆ ตามปกติ เพื ่อชวยเอื ้อใหสำนักงานดำเนินงาน 

ไดอยางสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเห็นความสำคัญ 

ที่สำนักงานนำระบบบริหารความเสี่ยงที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมาประกอบการบริหารกิจการ และปรับปรุง

ระบบตามสถานการณท่ีพัฒนาแปรเปลี่ยนไป  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ ใหสอดคลองคลองกับการดำเนินงานของสำนักงานและเพื่อใหมีความเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ จึงใหยกเลิกประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง นโยบาย 

การบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และกำหนดนโยบายดานการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

1. สำนักงานใชมาตรฐานแนวทางการบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2018 เปนกรอบโครงสราง 

ในการพัฒนาระบบบริหารความเส ี ่ยงของสำนักงาน โดยใหพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง เพิ ่มเติมได 

ตามความเหมาะสมตามสภาพความเปนจริงของสำนักงานและการปฏิบัติงาน  
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2. สำนักงานกำหนดใหมีคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่พัฒนานโยบาย 

แผนงาน และระบบการบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนักงาน รวมทั ้งแตงตั ้งคณะกรรมการจัดการ 

ความเสี ่ยงของสำนักงานเพื ่อทำหนาที ่ดูแลรับผิดชอบจัดการความเสี ่ยงใหครอบคลุมโครงสรางองคกร  

ตั้งแตระดับองคกร (Enterprise Risk Management) ระดับหนวยงานหลัก/ศูนยแหงชาติ (Strategic 

Business Units) ระดับโปรแกรมหลัก/โครงการสำคัญ (Major Programs and Projects) ระดับวัฒนธรรม

องคกร (Risk Culture) เปนตน โดยใหครอบคลุมหนวยงานตาง ๆ ในแตละระดับ ตามความสำคัญเรงดวน 

ตามกำลังทรพัยากร และตามสมรรถภาพขององคกร 

3.  สำน ักงานจ ัดให ม ีทร ัพยากรอย างเพ ียงพอและให ม ีการนำเทคโนโลย ีสารสนเทศมาใช 

ในระบบบริหารความเสี่ยงเต็มรูปแบบมากขึ ้น ตั ้งแตระบบการบันทึกเก็บรักษาขอมูล การเรียกใชและ 

แสดงขอมูล การใชขอมูลความเสี่ยงรวมในการจัดทำและบริหารแผนยุทธศาสตรและการบริหารงานและ

ปฏิบัติงานระดับตาง ๆ 

4. สำนักงานจัดทำกิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกรดานการบริหารความเสี ่ยง (Risk Culture)  

โดยการสรางระบบใหความรู ความเข าใจและสรางความตระหนักดานความเสี ่ยงในการบริหารและ 

การปฏิบัตงิานแกผูบรหิาร พนักงานและพนักงานโครงการ รวมทั้งผูปฏิบัติงานภายในสำนักงาน  

5. การบริหารความเสี่ยงเปนภารกิจหนึ่งที่ผูบริหาร พนักงานและพนักงานโครงการ รวมทั้งผูปฏิบัติงาน

ภายในสำน ักงานต องถ ือปฏ ิบ ัติ  เพ ื ่ อให  เก ิดการดำเน ินการบร ิหารความเส ี ่ ยง ในท ุกระด ับชั้ น 

โดยปฏิบัติตามคูม ือการบริหารความเสี ่ยงของสำนักงานที ่ประยุกตจากมาตรฐานแนวทางการบริหาร 

ความเสี่ยง ISO 31000:2018 (เอกสารประกาศสำนักงานฯ เรื่องนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

ปรากฏในภาคผนวก ก) 
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บทที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
สวทช. ไดศึกษาแนวทางการพัฒนา และจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงขององคกรวิจัยและพัฒนา

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและตางประเทศท่ีมีลักษณะและพันธกิจใกลเคยีงกับ สวทช. 

รวมท้ังศึกษามาตรฐานระดับสากลที่ใชในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลจากการศกึษา พบวา มาตรฐาน ISO 

31000:2009 ซึ ่งเปนมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี ่ยงสากลระดับนานาชาติ (International 

Organization of Standard: ISO) มีชื ่อเต็มวา Risk Management-Guidelines on Principles and 

Implementation of Risk Management เปนระบบบริหารความเสี่ยงองคกรที่มีแนวปฏิบัติในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่มีหลักการ และกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และหลายองคกรไดยึดถือเปนกรอบ

ในการดำเนินงานดานการบริหารจัดการความเสี่ยงในองคกรทาง สวทช. จึงไดใชมาตรฐาน ISO 31000:2009 

เปนกรอบในการดำเนินงานดานบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองคกรของ สวทช. และในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

มาตรฐาน ISO 31000 มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework) โดยปรับเวอรชั่นจาก ISO 

31000: 2009 เปน ISO 31000: 2018 สวทช. ไดศึกษาขอมูลดังกลาวและนำมาปรับปรุงกรอบการบริหาร

ความเสี่ยง (Framework) เพื่อใหสอดรับกับแนวปฏิบัติสากล โดยเริ่มใชในการดำเนินงานรอบปงบประมาณ 

2564 

ในการประเมิน วิเคราะห และจัดการความเสี่ยง  สวทช. ไดศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงขององคกรวิจัย และพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีลักษณะ

และพันธกิจใกลเคียงกับ สวทช. พบวา ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะตองมี Framework ในการวิเคราะห

สาเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจารณาสิ่งที่พึงกระทำและจุดออนที่ตองดำเนินการแกไขเพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบทั้งกอน และหลังดำเนินการ และไดพบวา CSIRO (Commonwealth Scientific 

and Industrial Research Organization) ซึ่งเปนหนึ่งในองคกรวิจัยที่ใหญที่สุดในประเทศออสเตรเลีย และ

เปนองคกรที่มีพันธกิจใกลเคียงกับ สวทช. ไดใชแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองคประกอบสำคัญในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่เรียกวา Bow Tie Diagram เปนเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงขององคกร ซึ่งแผนภาพ

นี้สามารถสรุปสาเหตุ ผลกระทบ และมาตรการในการควบคุม/ลดความเสี่ยงที่ใชสื่อสารทำความเขาใจไดงาย

และมีประสิทธิภาพ สวทช. จึงไดนำ Bow Tie Diagram มาปรับปรุงดัดแปลงใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะห

และบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.  

 โครงสรางองคกรและขอบเขตการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

สวทช. บริหารความเสี่ยง โดยแบงแผนและแนวทางการบรหิารเปน 4 ระดับ ประกอบดวย (1) ระดับ

องคกร (Enterprise Risk Management) (2) ระดับศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลัก (Strategic Business 

Units) (3) ระดับโปรแกรมหลัก/โครงการ (Major Programs and Projects) และ (4) วัฒนธรรมองคกรดาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงโดย 3 ระดับแรกดำเนินการตามกรอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 

สวทช. แตจะมีขอบเขตการดำเนินงานที่แตกตางกันตามบทบาทหนาที่ โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 
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แผนภาพที่ 2.1 ขอบเขตการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 4 ระดับ 

ระดับองคกร (Enterprise Risk Management: ERM) การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับนี้เปน

การบริหารความเสี่ยงขององคกร (ดำเนินงานทั่วทั้งองคกร) โดยมีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

ซึ่งผูอำนวยการ สวทช. เปนประธาน และมีรองผู อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (รอง ผพว.)  ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ผศว.)  ผูอำนวยการศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ผศช.) ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (ผศอ.) ผูอำนวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ผศน.) ผูอำนวยการศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี 

(ผศจ.) เปนกรรมการ และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ (ผศล.) เปนกรรมการ 

โดยคณะกรรมการฯ ชุดน้ีทำหนาที่เปนผูดูแลรบัผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร จัดการ

ใหความเสี่ยงตางๆ อยูในวิสัยและขอบเขตที่พึงประสงค โดยจัดใหมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงดวย

ความถี่ที่เหมาะสม ประมวลวิเคราะหความกาวหนาในการดำเนินงานและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงของระดับองคกร ระดับศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลัก และระดับโปรแกรม/

โครงการหลัก รวมทั้งสงเสริม สื่อสาร พัฒนาความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงใหกับ

บุคลากรทุกระดับ 

ระดับศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลัก (Strategic Business Unit: SBU) การบริหารจัดการความ

เสี่ยงในระดับนี้เปนบทบาทของศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลักซึ่งตามโครงสรางการบริหารงานของ สวทช. 

ประกอบดวย สำนักงานกลาง 1 หนวย และศูนย 6 ศูนยแหงชาติ ประกอบดวย (1) SBU 1 สำนักงานกลาง (2) 

SBU 2 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) (3) SBU 3 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ (ศว.) (4) SBU 4 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) (5) SBU 5 ศูนย

บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) (6) SBU 6 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) (7) SBU 7 ศูนยเทคโนโลยี

พลังงานแหงชาติ (ศล.)     
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โดยแตละ SBU จะมีการแตงตั ้งคณะกรรมการจัดการความเสี ่ยงของ SBU มีรองผู อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (รอง ผพว.) และผูอำนวยการศูนยฯ เปนประธาน โดย

คณะกรรมการฯ ทำหนาที่เปนผูดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ SBU ตามกรอบกระบวนการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.  

ระดับโปรแกรม/โครงการหลัก (Major Program and Project: MPP) การบริหารจัดการความ

เสี่ยงในระดับ MPP จะดำเนินการเฉพาะโครงการขนาดใหญท่ีมีขอบเขตการดำเนินงาน วัตถุประสงค งบประมาณ 

บทบาทหนาที่ความรบัผิดชอบของผูเก่ียวของอยางชัดเจน หรือในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงจะตองสามารถ

ดำเนินการไดตามขั ้นตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต การกำหนดรายการความเสี่ยง (Risk Identification) 

กำหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) วิเคราะหความเสี่ยงดวย Bow Tie Diagram ประเมินระดับความ

เสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับนี้ ดำเนินการ

โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของระดับ SBU เชนเดียวกับระดับศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลัก คณะ

กรรมการฯ ชุดนี้จะทำหนาที่คัดเลือกและกำหนดโปรแกรม/โครงการหลักมาดำเนินการ ทบทวน ประเมินและ

วิเคราะหบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.  

 ระดับวัฒนธรรมองคกรดานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Cuture) สวทช. กำหนดแผนการ

สรางวัฒนธรรมองคกรดานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการเรื่องการบริหาร

จัดการความเสี่ยงเขากับกระบวนการหลัก รวมถึงเพื่อดำเนินการใหทุกสวนในองคกรตระหนักและนำหลักการ

บริหารความเสี่ยงไปใชในการดำเนินงานตามพันธกิจของ สวทช. จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรในที่สุด โดยมี

คณะกรรมการจัดการความเสี ่ยงของ สวทช. ทำหนาที ่เปนผู ด ูแลรับผิดชอบมีแนวทางการดำเนินงาน 

ประกอบดวย (1) การวางแผนกลยุทธที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Strategic Plan) 

(2) การสอบทานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Internal Audit) และ 

(3) การสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Communication) รายละเอียดตามหัวขอ 3.2 

 โครงสรางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

กวทช. ไดกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. และคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตางๆ 

ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ไวดังแผนภาพที่ 2.2 
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แผนภาพที่ 2.2 โครงสรางการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

โดยกำหนดขอบเขตและหนาที ่ร ับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงของ สวทช.

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. และคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ไว 

ดังน้ี 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) มีบทบาทในการกำหนด

นโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับทิศทางของ สวทช. ผานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของ สวทช. เพื่อใหมั่นใจวามีการดำเนินการอยางเหมาะสม  เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่กำหนดใน

แผนบริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. มีหนาที่เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

พรอมทั้งกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของ สวทช. ตามนโยบาย และรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยง สวทช. ตอ กวทช. ทั ้งนี ้สามารถแตงตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมและ

สามารถปฏิบัติงานอ่ืนตาม กวทช. มอบหมาย รายละเอียดตามภาคผนวก ช 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. มีหนาที่สอบทานการ

ประเม ินการบร ิหารความเส ี ่ยง ด วยการสอบทานกระบวนการบร ิหารความเส ี ่ยงตามมาตรฐาน 

ISO31000:2018, สอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk) สอบทานการดำเนินการ

ตามกระบวนการควบคุมเพ่ือลดระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว และใหคำปรึกษาและขอแนะนำเพื่อพัฒนาระบบ

บริหารความเสี่ยง 
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คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. มีหนาที่พัฒนานโยบาย แผนงาน ระบบ

บริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานความกาวหนาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ตอ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของ สวทช. มอบหมาย แตงตั้งขึ้นโดยคำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. รายละเอียดตาม

ภาคผนวก ช 

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ทำหนาที่จัดการใหรายการความเสี่ยงตางๆ อยูในวิสัย

และขอบเขตที่พึงประสงค โดยจัดใหมีการประเมิน ทบทวนความเสี่ยงดวยความถี่ที่เหมาะสมและตามความ

จำเปน ประมวลวิเคราะหความกาวหนาในการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหาร

จัดการความเสี่ยง นำเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

คณะกรรมการจัดการความเส่ียงของ สวทช. ประกอบดวย ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (ผพว.)  รองผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (รอง 

ผพว.)  ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ผศว.)  ผู อำนวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ผศช.) ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ผศอ.) 

ผูอำนวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ผศน.)  ผูอำนวยการศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (ผศจ.) และ

ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ (ผศล.) โดยมีฝายติดตามประเมินผลองคกร สำนักงานกลาง ทำ

หนาที่เลขานุการ รายละเอียดตามภาคผนวก ช 

ฝายติดตามประเมินผลองคกร สำนักงานกลาง มีหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของ สวทช. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. คณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร

ความเสี่ยงของ สวทช. และเปนหนวยประสานงานกลางในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ตาม

นโยบาย สวทช. รายละเอียดตามภาคผนวก ช  

 การบูรณาการงานบริหารความเสี่ยงเขากับกระบวนการหลักของ สวทช.  

 กวทช. คาดหวังให สวทช. บูรณาการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเขากับกระบวนการหลักซึ่ง 

สวทช. ไดนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี ่ยงมาผนวกเขากับกระบวนการวางแผนกลยุทธ โดยการ

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะตองสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน โครงการตางๆ รวมทั้ง

ตองสอดคลองกับมาตรฐาน ขอกำหนดกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งตอง

ทบทวนกลยุทธการบริหารความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามแผนประจำป หรือทบทวนทันทีท่ีมีเหตุการณ

เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของ สวทช. ทั้งน้ี

เพื ่อใหการดำเนินงานบริหารความเสี ่ยงสามารถดำเนินงานควบคู ไปอกับกระบวนการหลักไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
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 การสรางวัฒนธรรมองคกรดานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ของ สวทช. 

นอกจากขอบเขตการดำเนินงานทั้ง 3 ระดับแลว สวทช. ไดกำหนดแนวทางการสรางวัฒนธรรมองคกร

ดานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหการดำเนินงานในทุกสวน

ของ สวทช. นำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพราะการบริหาร

จัดการความเสี่ยงจะชวยในเรื่องของการวิเคราะหและคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ชวยในการจัดลำดับ

ความสำคัญของการดำเนินงาน การวางแผนปองกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ โดยแนวทางการสรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

จะดำเนินการดวยการผนวกหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงเขาไปในกระบวนการทำงานหลัก ควบคูไปกับ

การสงเสริมและสื่อสารใหความรูเพื่อกระตุนใหเกิดความตระหนักและนำไปสูการปฏิบัติจนเกิดเปนวัฒนธรรม

องคกรในท่ีสุด 
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บทที่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. (NSTDA Risk Management System: 

NRMS) 
มาตรฐาน ISO 31000 ไดรับการปรับปรุงเปนครั้งที่ 2 และประกาศใชงานเมื ่อวันที่ 14 กุมภาพันธ      

พ.ศ. 2561 ที่ผานมา โดยยกเลิกและแทนที่ฉบับพิมพคร้ังแรก (ISO 31000: 2009) ดังนั้นเวอรชันปจจุบันคือ ISO 

31000: 2018   

 

แผนภาพที่ 3.1 ระบบการบริหารจัดการความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 

 ระบบการบริหารจดัการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 (System) 

แผนภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุ

แนวทางการบริหารจัดการความเสี ่ยงของมาตรฐาน ISO 31000:2018 แบงออกเปน 3 ส วนหลัก ๆ 

ประกอบดวย (3.1) หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles) (3.2) กรอบการบริหาร

จัดการความเส่ียง (Framework) และ (3.3) กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี ่ยง (Process)  

โดย สวทช. ไดนำหลักการทั ้ง 3 สวน มาประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับกระบวนการบริหารจัดการ  

ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงานแตละสวนตามลำดับที่จะกลาวตอไปนี้ และเพื่อความสะดวกในการอางอิงถึง

ระบบบริหารความเสี่ยง ISO31000:2018 คูมือฉบับนี้จะใชหัวขอเรียงตามตัวเลขขอกำหนด โดยระบุตัวเลข

ขอกำหนดในเคร่ืองหมายวงเล็บเหลี่ยม […] 
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 หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles) [4] 

สวทช. ไดทบทวนหลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Principles) 

ของ สวทช. และเห็นสอดคลองกับแนวทางและหลักการพื้นฐานตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 พรอมไดนำ

หลักการพื้นฐานดังกลาวมาใช และเรียบเรียงจัดทำมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมี

ประสิทธิผลทุกระดับขององคกร โดยดำเนินการใหเปนไปตามหลักการตาง ๆ ดังตอไปนี้  

1. การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดำเนินการทั้งหมดขององคกร (Integrted) 

2. การบริหารความเสี ่ยงเปนระบบ มีรูปแบบที ่ชัดเจน และครอบคลุม (Structured and 

comprehensive) 

3. การบริหารความเสี่ยงออกแบบจัดทำขึ้นสำหรับองคกรโดยเฉพาะ (Customized) 

4. การบริหารความเสี่ยงมีความโปรงใสและมีสวนรวม (Inclusive) 

5. การบริหารความเสี ่ยงมีการดำเนินงานอยางคลองตัว ทบทวนทำซ้ำ และตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงขององคกร (Dynamic)  

6. การบริหารความเสี่ยงตั้งอยูบนพื้นฐานสารสนเทศที่ดีที่สุดที่สามารถหาได (Best available 

information) 

7. การบริหารความเสี ่ยงคำนึงถึงปจจัยดานบุคลากรและวัฒนธรรมขององคกร (Human and 

Cultural Factors) 

8. การบริหารความเสี่ยงไดรับการพัฒนาปรับปรุงและเสริมสรางองคกรอยางตอเนื่อง (Continual 

Inprovement) 

 

                 

แผนภาพท่ี 3.2 หลักการพ้ืนฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (อางอิงจากเอกสาร ISO 31000:2018) 
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 กรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework) [5] 

วัตถุประสงคของกรอบการบริหารความเสี่ยงคือ ชวยในการบูรณาการจัดการบริหารความเสี่ยงเขากับ

ทุกกิจกรรมที่สำคัญขององคกร ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจะขึ้นอยูกับการกำกับดูแล และการ

ตัดสินใจ รวมทั้งตองการการสนับสนนุจากผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง องคกรควรประเมิน

วิธีปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่มอียู และแกไขปญหาหลานั้นภายใตกรอบการบริหารความเสี่ยง 

โดยกำหนดองคประกอบของกรอบงานและวิธีการทำงานรวมกันใหสอดคลองกับความตองการขององคกร 

 

 

แผนภาพท่ี 3.3 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

   (ปรับปรุงจาก ISO 31000:2018)   
 

สวทช. กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Framework) โดยนำหลักการและแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 มาปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทขององคกรย่ิงขึ้น ซึ่งแบง

ออกเปน 7 สวน ดังแผนภาพที่ 3.4 โดยมีการเพิ ่มเติมในเรื ่องของการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

(Reporting) ซึ่งเปนสวนสำคัญที่ทำใหผูเกี ่ยวของไดทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงในปจจุบัน รวมถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ

และทันทวงทีมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อใหผูเกี ่ยวของมีความเขาใจที่ตรงกัน และปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนที่

เปนไปในทิศทางเดยีวกัน อันจะชวยใหการบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งน้ี กรอบการบริหาร

จัดการความเสี่ยงของ สวทช. ยังคงขับเคลื่อนผานวงจร PDCA ประกอบดวย 1) การวางแผน (Plan) 2) การลง

มือทำ (Do) 3) การตรวจสอบ (Check) 4) การปรับปรุงแกไข (Act) โดยมีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี้ 
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(1)  ภาวะผูนำและความมุงม่ันของผูบริหาร (Leadership and Commitment) [5.2] 

การบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผลตองการความมุงมั่นและการสนับสนุนจากผูบริหาร

ระดับสูงขององคกร โดยสิ่งท่ีผูบริหารจะตองใหความสำคัญ ประกอบดวย 

 ประกาศ และใหการรับรองตอนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management 

Policy) 

 สื่อสารถึงประโยชนที่จะไดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 

 กำหนดโครงสรางองคกรที่จำเปน บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ (Accountability) ที่

เหมาะสม 

 กำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ที่สอดคลองกับผลการดำเนินงาน 

 ดูแลใหวัตถุประสงคการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคลองกับวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกร 

 ดูแลความสอดคลองตามขอกฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 

 ดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรที่จำเปนเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอ 

 ดูแลความเหมาะสมของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

 ติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรอยางตอเนื่อง 

 รายงานความกาวหนาของระบบบริหารความเสี่ยง และผลของการบริหารความเสี่ยงตอ กวทช. 

เปนประจำในรอบป 

สวทช. มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการสื่อสารไปยังบุคลากรภายใน

องคกร ตลอดจนกำหนดวัตถุประสงคการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและกลยุทธ

องคกร มีการแตงตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 

กำหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพื ่อใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม และ

สอดคลองกับการบริหารงานโดยรวมขององคกร  

(2)  บูรณาการจัดการความเสี่ยงเขากับทุกกระบวนการดำเนินการขององคกร (Integration) [5.3] 

การบริหารจัดการความเสี่ยงควรสอดคลองกับแผนการดำเนินงาน และโครงสรางขององคกร โดย

พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดใหครอบคลุมความเสี ่ยงทั่วทั้งองคกร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงตองไดรับการ

สนับสนุนและมีสวนรวม โดยทุกคนในองคกรตั้งแตระดับกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน   

ทุกคนมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจ และวิสัยทัศน สงเสริมใหการบริหาร

ความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นําไปสูการสรางสรรคมูลคาใหแกองคกร  

(3)  การออกแบบกรอบเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง (Design) [5.4] 

ในขั้นตอนของการวางแผน (Plan) หรือการออกแบบกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร

จะตองเริ่มจากการทำความเขาใจในสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกขององคกร การกำหนดนโยบายการ

บริหารจัดการความเสี ่ยง การบูรณาการระบบบริหารความเสี ่ยงเขากับกระบวนการทำงานขององคกร  
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การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การกำหนดกลไกในการสื่อสารและรายงานท้ังภายในและภายนอกองคกร  

การทำความเขาใจในสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกขององคกร มีสาระสำคัญของสิ่งที่ตอง

ดำเนินการตามแนวทางมาตรฐาน ISO 31000:2018 ดังน้ี 

สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรที่ตองไดรับการพิจารณา ประกอบดวย 

 วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมในการแขงขันทั้ง

ในระดับประเทศ และตางประเทศ 

 ปจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ และแนวโนมที่สงผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกร การรับรู และ

การใหความสำคัญของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร 

สภาพแวดลอมภายในองคกรที่ตองไดรับการพิจารณา ประกอบดวย 

 โครงสราง เชน การควบคุม บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 

 ขีดความสามารถ ความเขาใจในรูปของทรัพยากรและความรู  เชน งบประมาณ บุคลากร 

ความสามารถ กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี 

 ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร 

 นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธ เพ่ือใหประสบความสำเร็จ 

 การรับรู การใหความสำคัญ และวัฒนธรรมองคกร 

 มาตรฐาน หรือรูปแบบที่ใชในการอางอิง 

สวทช. ดำเนินการทบทวนสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกผานกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ 

5 ป และการทบทวนแผนกลยุทธประจำป ซึ่งเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกที่คาดวาจะมีผลกระทบตอการดำเนินงานในกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และ

เปาประสงคขององคกร โดยจะนำผลการทบทวนดังกลาวมาประกอบการพิจารณา/ปรับปรุงนโยบาย แนว

ทางการดำเนินงาน รวมถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำป ทั้งนี้เพื่อใหการดำเนินงานบริหารความ

เสี่ยงสอดคลองกับกระบวนการบริหารจัดการของ สวทช. 

ภารกิจหลักคือ การทบทวน ปรบัปรุงเพ่ิมเติมรายละเอียดของระบบบริหารความเสี่ยงในรอบป เมื่อได

ดำเนินการบริหารความเสี ่ยงครบป โดยพัฒนาจากผลของการบริหารความเสี ่ยงทั ้งป เหตุการณและ

สถานการณท่ีเกิดขึ้นใหมในรอบปและขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากผูปฎิบัติงานและผูเก่ียวของ เพ่ือใหระบบการ

บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีขึ้น สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป 

(4) การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง (Implementation) [5.5] 

ในขั้นตอนของการดำเนินการ (Do) การบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรตามกระบวนการทำงาน 

(Process) ที่ระบุไวในหัวขอ 3.1.3 มีแนวทางการทำงานดังน้ี 

 กำหนดชวงเวลาและกลยุทธที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามกรอบการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
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 กำหนดนโยบายและนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใชกับกระบวนการตางๆ 

ขององคกร 

 ดำเนินการใหสอดคลองกับขอกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ 

 จัดทำเอกสารอธิบายถึงการตัดสินใจ รวมถึงการจัดทำวัตถุประสงค 

 จัดใหมีขอมูลสารสนเทศ และการฝกอบรม 

 สื่อสารและใหคำปรึกษากับผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการบริหารจัดการความ

เสี่ยงตาง ๆ ไดรับการนำไปปฏิบัติในทุกระดับและหนาที่งานท่ีเกี่ยวของในองคกร โดยเปน

สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานขององคกร และกระบวนการทางธุรกิจ 

 สวทช. ดำเนินการตามกรอบการบริหารจัดการความเสี ่ยงควบคูไปกับการทบทวนกลยุทธประจำทุกป 

(Rolling Strategic Plan) โดยกำหนดปฏทิินการบริหารจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับการบริหารภายใน สวทช. 

 เริ่มจากคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะดำเนินการทบทวนรายการความเสี่ยงดวยการ

วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนกลยุทธขององคกรควบคูไปกับ

กระบวนการทบทวนกลยุทธประจำป โดยกำหนดใหดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ

องคกร ใหแลวเสร็จภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกป ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

(5)  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Evaluation) [5.6] 

 เมื่อมีการบริหารความเสี่ยงตามขอ 3.1.3 แลว ในแตละรอบป ระบบบริหารความเสี่ยงจัดใหมีการ

ติดตาม ทบทวน ประเมินผลการดำเนินงานของระบบซึ่งตรงกับขั ้นตอนการตรวจสอบ (Check) สิ่งที่ตอง

ดำเนินการเพื่อใหระบบบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

 กำหนดการวัดผลการดำเนินงาน 

 วัดความกาวหนาเทียบกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนระยะ ๆ 

 ทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบาย และแผนงานอยางสม่ำเสมอ 

 สวทช. กำหนดใหคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการ

ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และประเมินระดับโอกาสและผลกระทบเปนประจำทุก 3 เดือน 

พรอมกับทบทวนและปรบัปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ  

(6) การรายงานผลการบริหารความเส่ียง (Reporting) [5.7] 

เมื่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. พิจารณาผลการดำเนินงานและใหขอเสนอแนะแลว  

สวทช. จะนำผลสรปุดังกลาวจัดทำรายงานความเสี่ยง ความกาวหนาของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

และการดำเนินการสอดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยรายงานตอคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. อยางนอยทุก 6 เดือน ในชวงกลางป และชวงปลายปงบประมาณ

ตอเนื่องกับตนปงบประมาณถัดไป เพื่อใหพิจารณาอนุมัติประกาศใช 
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(7) การปรับปรุงกรอบการบริหารงานอยางตอเนื่อง (Improvement) [5.8] 

 เมื่อองคกรไดทบทวนระบบแลว ผลของการทบทวนจะนำไปสูการตัดสินใจถึงแนวทางในการปรับปรุง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบาย และแผนงาน ซึ่งการตัดสินใจนี้จะชวยในการปรับปรุงการบริหาร

จัดการความเสี่ยง และวัฒนธรรมการบริหารงานขององคกร รวมถึงชวยปรับปรุงความคลองตัว การควบคุม 

และความรับผิดชอบท่ีมีตอเปาหมายองคกรดวย 

 สวทช. กำหนดใหมีการทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายและแผนการ

ดำเนินงานเปนประจำทุกป ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารจัดการภายใน/นอกองคกร โดยจะนำผลการ

ดำเนินงานดังกลาวมารายงานตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และระบุในคูมือบริหาร

จัดการความเสี่ยงของ สวทช. และสื่อสารใหผูเก่ียวของเพ่ือนำไปเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) [6] 

 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) ตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 มีขั้นตอนที่สำคัญ ดังน้ี 

(1) การสื่อสารและการใหคำปรึกษา (Communication and consultation)  

(2) การกำหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และสภาพแวดลอม (Scope, Context and Criteria) 

(3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

 การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)  

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

(4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)  

(5) การบันทึกและการรายงานความเสี่ยง (Risk Recording and Reporting)                                 

(6) การตดิตาม ทบทวน และปรับปรุงกรอบบริหารความเสี่ยง (Monitoring Review and 

Improvement)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3.4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 
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สวทช. กำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการบรหิารจัดการความเส่ียงตามแนวทางมาตรฐาน ISO 31000: 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3.5 แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงของ สวทช. 

การดําเนนิงาน 

6. การตดิตาม ทบทวน และ
ปรับปรุงกรอบบรหิารความเสยีง 

(Monitoring, Review and 
Improvement) (6.7)   

ขนัตอน 

แตง่ตังคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานพัฒนาระบบเพอืดําเนนิการ 

ตดิตาม ทบทวน ปรับปรุงแผนบรหิารความเสยีง 

3.การประเมนิความเสยีง       
(Risk Assessment) (6.4)   

 
 3.1 การระบคุวามเสยีง 
(Risk Identification) 

1. กําหนด Risk Owner แตล่ะประเด็นความเสยีง 
2. วเิคราะหค์วามเสยีงดว้ย Bow-tie Diagram 

การวเิคราะหค์วามเสยีง 

รายงาน กวทช. 

ประชมุคณะกรรมการจัดการความเสยีง เพอืดําเนนิการระบคุวามเสยีง โดย 

1. การสัมภาษณ์ผูบ้รหิาร 
2. การตรวจสอบกระบวนการ
ทํางานภายในองคก์ร/ระบบ
ควบคมุภายในองคก์ร 
3. แหลง่ขอ้มลูภายใน/นอก 

 

ระบคุวามเสยีง 4 ดา้น ตามแนวทางของ COSO  
    - Strategic Risk : S 

    - Operational Risk : O 

    - Financial Risk : F 

    - Compliance Risk : C 

4. การจัดการความเสยีง 
(Risk Treatment) (6.5)   

จัดการความเสยีง 
1.วเิคราะห ์Cost-Benefit ในแตล่ะทางเลอืก 
2.จัดทําแผนบรหิารจัดการความเสยีง 

1. ศกึษาภาพรวมขององคก์ร     2. กําหนดวัตถุประสงค/์นโยบาย 
3. กําหนดหนา้ทคีวามรับผดิชอบ 

2. การกําหนดวัตถุประสงค ์
ขอบเขตและสภาพแวดลอ้ม 
(Scope, Context, Criteria) (6.3) 

การประเมนิความเสยีง 

ทกุไตรมาส และปลายปี 

3.2 การวเิคราะหค์วามเสยีง 
 (Risk Analysis) 

 1. กําหนดการประเมนิแบบประมาณคา่คะแนนความเสยีง (Risk score) 
 2. Risk owner เป็นผูป้ระเมนิความเสยีง และเสนอใหค้ณะกรรมการฯ ให ้
ความเห็นเป็นขอ้สรุปผลการประเมนิ 
 3. จัดลําดับความสําคัญดว้ย Risk Profile 

5. การบันทกึ และการรายงาน
ความเสยีง (Risk Recording and 

Reporting) (6.6)   

รายงานผลตามแผนบรหิารความเสยีง 

รายงานทกุ 6 เดอืน 
คณะอนุกรรมการบรหิารความเสยีง สวทช. 

รายงานทกุ  3 เดอืน 

รายงานทกุ 6 เดอืน หรอืตาม
มตคิณะอนุกรรมการบรหิาร
ความเสยีง สวทช. 

รายงานคณะทํางานพัฒนาฯ/ 
รายงานคณะกรรมการจัดการฯ 

3.3 การประเมนิความเสยีง  
(Risk Evaluation) 

1. การสอืสารและการใหค้ําปรกึษา 
(Communication and 
Consultation) (6.2) 

การสอืสารแลกเปลยีนขอ้มลูสําหรับผูท้เีกยีวขอ้งทงัภายใน ภายนอกองคก์ร 
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(1) การสื่อสารและการใหคำปรึกษา (Communication and Consultation) [6.2] 

การสื่อสารและการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการบอกกลาวใหแกผูที่มี

สวนเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงการใหคำแนะนำเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง เพื่อใหเกิดความเขาใจในการตัดสินใจดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบถึงความจำเปน 

ขอบเขตการดำเนินงาน โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผู ที่เกี ่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจใน

แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติท่ีตรงกันเพื่อใหสามารถวิเคราะหและจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สวทช. นำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. จัดทำเปนประกาศของ สวทช. เพื่อสื่อสารเก่ียวกับการบริหารจัดการความ

เสี่ยงใหพนักงานทั่วทั้งองคกรไดรับทราบ มีการสื่อสารและหารือรวมกันเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ

บริหารจัดการความเสี่ยงระหวางผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการตัดสินใจดำเนินการบริหารจัดการ

ความเสี ่ยง ทราบถึงความจำเปนในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี ่ยง ตลอดจนทราบขอบเขตการ

ดำเนินงาน โดยตลอดการดำเนินงานจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลเพื ่อใหเกิดความเขาใจในแนวคิด 

หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในทุกขั้นตอน  

(2) การกำหนดขอบเขต บริบท และหลักเกณฑ (Scope, Context and Criteria) [6.3] 

การกำหนดสภาพแวดลอมขององคกร เปนการระบุสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในขององคกร

ที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับองคกร ทำใหเกิดผลกระทบตอองคกร จึงนำไปสูกระบวนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

การกำหนดสภาพแวดลอมภายนอก หมายถึง องคประกอบตาง ๆ ที่อยูภายนอกองคกรท่ีมีอิทธิพลตอ

ความสำเร็จในวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งการทำความเขาใจในสภาพแวดลอมภายนอกองคกรจะชวยสราง

ความมั่นใจไดวาผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร รวมถึงวัตถุประสงคของผูที ่มีสวนไดสวนเสียนั้น ๆ ไดรับการ

นำมาพิจารณาเพื่อกำหนดเกณฑความเสี่ยง สภาพแวดลอมภายนอกองคกร ประกอบดวยเศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน สภาพแวดลอมในการแขงขันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึง

การยอมรบัของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

การกำหนดสภาพแวดลอมภายใน หมายถึง สิ่งท่ีอยูภายในองคกรซึ่งมีอิทธิพลตอความสำเร็จในการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตองสอดคลองในทิศทางเดียวกันกับวัฒนธรรม 

กระบวนการ และโครงสรางขององคกร โดยสภาพแวดลอมภายในองคกร ประกอบดวย นโยบาย วัตถุประสงค 

วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธที่จะนำไปสูความสำเร็จ ขีดความสามารถขององคกรในรูปของทรัพยากร ความรู 

ความสามารถ ระบบสารสนเทศ ผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร โครงสราง ระบบการจัดการ

บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 
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สวทช. ระบุปจจัยความเสี่ยงโดยพิจารณาท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่มีความสัมพันธตอองคกร 

ซึ่งจะนำไปสูการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดขอบเขตความเสี่ยง (Risk Scope) กำหนดเกณฑประเมิน

ความเสี่ยง (Risk Criteria) และปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจใหบรรลุเปาหมาย 

ปจจัยเสี ่ยงภายนอก ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรฐกิจ ขอบังคับ กฎหมาย 

การเงิน การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติตาง ๆ 

ปจจัยเสี่ยงภายใน ประกอบดวย งบประมาณ แผนกลยุทธการวิจัยพัฒนา การบริหารจัดการภายใน 

การบริหารบุคลากร การบริหารจัดการงานวิจัย โครงสรางพ้ืนฐานดาน ว&ท กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และ

ประกาศตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

(3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) [6.4] 

การประเมินความเสี่ยงประกอบดวยกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ ดังตอไปนี้ 

(3.1) การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  

องคกรจะตองทำการระบุถึงแหลงที่มาของความเสี่ยง และระบุปจจัยความเสี่ยง ตลอดจนพ้ืนท่ีที่ไดรับ

ผลกระทบ เหตุการณ และสาเหตุรวมถึงผลที่จะตามมา เปาหมายของขั้นตอนนี้การจัดทำรายการความเสี่ยง จาก

เหตุการณที่อาจทำใหความสำเร็จของวัตถุประสงคเปลี่ยนไป เชน เกิดความลมเหลวหรือลดระดับความสำเร็จ

ลง หรือทำใหความสำเร็จเกิดลาชา  

การระบุความเสี่ยง และปจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง ตองอาศัยผูปฏิบัติงาน และผูบริหารทุก

ระดับพิจารณา/ทบทวนปจจัยภายในและภายนอกใหครอบคลุมทุกประเภทของความเสี่ยงที่อาจจะสงผล

กระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งตองอาศัยความรวมมือของบุคลากรภายในหนวยงานรวมกัน

คนหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน โดยการประชุมปรึกษาหารือรวมกันของคณะกรรมการ/คณะทำงาน หรือการ

ระดมสมองของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT: Strength, Weakness, 

Opportunity,Threat) ที่สงผลกระทบตอการดำเนินงาน หรืออาจจะใชการวิเคราะหกระบวนการทำงาน การ

วิเคราะหผลการปฏิบัติงานที่ผานมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การสัมภาษณ แบบสอบถาม 

หรือการศึกษาขอมูลในอดีต ทั้งนี้การจะเลือกวิธีการในการระบุความเสี่ยงขึ้นอยูกับความเหมาะสมขององคกร 

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ใชวิธีการสัมภาษณผูบริหาร พิจารณาแหลงขอมูล

ภายใน/นอกองคกร ขอมูลการตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในองคกรและระบบควบคุมของหนวยงาน 

โดยการระบุความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยง 4 ดาน คือ  

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอทิศทาง หรือ ภารกิจ

หลักขององคกร หรือมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร อันเนื่องมาจาก การเมือง เศรษฐกิจ 

ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ เหตุการณภายนอก ผูใชบริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจ

ผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง 
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2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายใน

องคกร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การดำเนินธุรกิจ เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารโครงการ การบริหารงานวิจัย ระบบงานตาง ๆ ที่

สนับสนุนการดำเนินงาน  

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเส่ียงเนื่องจากสถานะและการดำเนินการทาง

การเงิน หรือ งบประมาณเกิดความขัดของจนกระทบการดำเนินงานขององคกรในการบรรลุเปาหมายตามพันธ

กิจ อันเนื่องมาจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือ

นำมาใชในการบริหารการเงินไดอยางถูกตองเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณ ซึ่ง

สงผลตอการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด สงผลกระทบตอสถานะการเงินของ

องคกร หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณงบประมาณไมเพียงพอและไม

สอดคลองกับการดำเนินการ เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการ

จัดทำรายงานเพื่อนำไปใชในการบริหารงบประมาณ ความผันผวนทางการเงิน สภาพคลอง อัตราดอกเบี้ย ขอมูล

เอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงิน/บัญช ี 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเส่ียงเนื่องจากการฝา

ฝนหรือไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบขอบังคับ ขอกำหนดของทางการ หรือสัญญาท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความ

ไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไม

ครอบคลมุการดำเนินงาน การตกเปนขาว การเสียชื่อเสียง (Reputation Risk) การเกดิคดี การถูกตรวจสอบ ฯลฯ 

 

แผนภาพที่ 3.6 แหลงที่มาของความเส่ียงจากปจจยัภายในและปจจัยภายนอก สวทช. 
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กระบวนการระบุความเสี่ยงของ สวทช.  

สวทช. จะทบทวนและวิเคราะหความเสี่ยงควบคูไปกับการทบทวนกลยุทธประจำป โดยเริ่มตั้งแต

ขั้นตอน (1) การกำหนดกรอบการทบทวนแผนกลยุทธ (2) การวิเคราะหทบทวนปจจัยการเปลี่ยนแปลงภายใน

และภายนอก (3) พิจารณาทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนท่ีกลยุทธ เปาหมาย - TOP 

สวทช. กลยุทธ และแผนงานสำคัญ  

จากการทบทวนขอมูลตาง ๆ ที่เปนบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอกที่สงผลกระทบกับ

การดำเนินงาน การทบทวนภารกิจ การคาดการณวาเหตุการณ/สถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและ

สงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และดำเนินการทบทวนวิเคราะหความเสี่ยงกลยุทธ ซึ่งจะ

นำมาใชเปนขอมูลสำคัญในการกำหนดรายการความเสี่ยงประจำป โดยการทบทวน/กำหนดรายการความเสี่ยง

นั้นจะใชตารางการทบทวนรายการความเสี่ยงประจำป มีการดำเนินงานดังน้ี 

1) นำรายการความเสี ่ยงของปงบประมาณกอนหนา ปงบประมาณปจจุบัน และเหตุการณ/

สถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเปนรายการความเสี่ยง 

2) ตรวจสอบ Strategic Objectives (SO) SWOT แผนกลยุทธฉบับปจจุบัน และเหตุการณ/

สถานการณ  เก่ียวของกับรายการความเสี่ยง 

3) ทบทวนรายการความเสี่ยงของปปจจุบันรวมกับผูบริหารหรือผูเกี ่ยวของที่ทำหนาที่ผูรับผิดชอบ

ความเสี่ยง (Risk Owner) โดยพิจารณาจากผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ไตรมาส 3 เพ่ือ

พิจารณาความคืบหนาและทบทวนผลสัมฤทธิ์ของมาตรการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

4) ตรวจสอบรายงานผลการประเมิน รายงานผลการสอบทานหนวยงาน/กระบวนการทั้งภายในและ

ภายนอก ฯลฯ ที่เกิดข้ึนในชวงปที่ผานมา 

5) สัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปจจัยภายใน/ภายนอกที่อาจจะสงผลกระทบตอกลยุทธ

และการดำเนนิงานของ สวทช. 

6) ประชุมหารือรวมกับผูบริหารและผูเกี่ยวของเพื่อพิจารณาผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ี

ผานมา เหตุการณที่คาดวาจะเกิดและจะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค รวมทั้งพิจารณา

ผลกระทบท้ังในเชิงบวกและเชิงลบจากเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น 

7) นำผลการดำเนินงานขอ 1-6 ระบุในตารางการทบทวนรายการความเสี่ยงประจำป (รายละเอียด

ตามภาคผนวก ค) ซึ่งสาระสำคัญของขอมูลที่ตองนำมาระบุในตารางประกอบดวย 

- เหตุการณ/สถานการณประกอบการพิจารณา 

- ตัวชี้วัดของ สวทช. ในปงบประมาณที่ดำเนินการระบุรายการความเสี่ยง 

- วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (SO : Strategic Objectives) ที่เก่ียวของ 

- ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

- อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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8) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความเส่ียงพิจารณานำรายการความเส่ียงที่ผานการพิจารณา

มากำหนดเปนรายการความเส่ียงประจำป 

 

 

แผนภาพที่ 3.7 กระบวนการวิเคราะหความเส่ียงกลยุทธกำหนดรายการความเสี่ยงของ สวทช. 

* กรณีดำเนินการระบุความเสี่ยงระดับองคกร (ERM) ตองแสดงผลการวิเคราะหประสิทธิผลการ

ควบคุมท่ีมีอยูดวย  

 

แผนภาพที่ 3.8 Inherent Risk VS Residual Risk 
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เกณฑการประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู จะพิจารณาจาก 3 มุมมอง ประกอบดวย (1) ผล

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมาย (2) กระบวนการควบคุม และ (3) การติดตามผลการดำเนินงาน โดย

แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 

Risk ID : ……………………… 

ระดับ ผลการดำเนินงาน 

เม่ือเทียบกับเปาหมาย 

กระบวนการควบคุม การติดตามผลการดำเนินงาน 

ต่ำ 

(Low) 

 ผลการดำเนินงาน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

 มีการควบคุม แตยังไม

สอดคลองกับบริบทท่ี

เปลี่ยนไป 

 มีการตดิตามผลและ

รายงานใหผูเก่ียวของทราบ

ตามคำรองขอ 

กลาง 

(Medium) 

 ผลการดำเนินงาน

เปนไปตามเปาหมาย 

 มีการควบคุมที่สอดคลอง

กับบริบทที่เปลี่ยนไป แตยัง

ไมกำหนดเปนมาตรฐาน 

 มีการตดิตามและรายงาน

ผลใหผูเก่ียวของทราบ 

ตามระยะเวลาที่กำหนด 

สูง 

(High) 

 ผลการดำเนินงาน

ดีกวาเปาหมายมาก 

 มีการกำหนดกระบวนการ

ควบคุมเปนมาตรฐาน 

 มีการกำหนดกระบวนการ

ติดตามเปนมาตรฐาน 

ตารางที่ 3.1 เกณฑการประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู 

 การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม หากมีมุมมองใด ที่มีการควบคุมอยูที่ “ต่ำ” จะถือวาประสิทธิภาพ

การควบคุมไมเพียงพอ 

(3.2) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) 

การวิเคราะหความเสี่ยงเปนขอมูลในการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงโอกาสใน

การเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) การวิเคราะหสามารถเปนไดทั้งการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) กึ่งปริมาณ (Semi-Quantitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) หรือผสมผสานกันไป 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

เมื่อระบุรายการความเสี่ยงแลว ผูบริหารจะกำหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) โดยยึด

บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบที่มีอยูในภารกิจปกติเปนหลักหรือพิจารณาตามความเหมาะสมจากมติที่

ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้เพราะตองการใหระบบบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการ

ดำเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรในที่สุด 

เมื ่อกำหนดผูร ับผิดชอบความเสี ่ยง (Risk Owner) แลว ผู รับผิดชอบความเสี่ยงจะใชผังสรุปการ

วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram (เปนขอมูลที่ สวทช. ไดรบัจาก CSIRO ซึ่งเปนองคกร

วิจัยขนาดใหญในประเทศออสเตรเลีย ที่มีพันธกิจใกลเคยีงกับ สวทช. เห็นวาเครื่องมือดังกลาวมีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี ่ยงในองคกร) จึงไดนำมาปรับปรุงดัดแปลงใชงานในการ
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วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อใหผูรับผิดชอบความเสี่ยงใชเปนขอมูลในการประเมินความ

เสี่ยง พิจารณาทางเลือกและกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง เพราะแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง

มีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณได ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบความ

เสี่ยง (Risk Owner) โดยทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงไมจำเปนตองเฉพาะเจาะจงและอาจจะแปรเปลี่ยน

ไปไดตามความเหมาะสมของสถานการณ 

การใชผังสรุปการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram (BTD) 

เพื่อใหกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีประสิทธิภาพสูง คลองตัว สวทช. ไดพิจารณาใช Bow 

Tie Diagram เปนเอกสารหลักในการดำเนินการ การติดตามความกาวหนา ทั้งนี้เพราะกลไกสำคัญของการ

บริหารจัดการความเสี่ยง คือ การไดหารือและทำความเขาใจรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ เอกสาร

เปนสวนประกอบของการดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เปนผูรับผิดชอบผังสรุปการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง

หรือ Bow Tie Diagram และใชแผนภาพนี้ในการประชุม รายงานผล ปรึกษา สื่อสาร รวมกับคณะกรรมการ

จัดการความเสี่ยง และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ  

ผูที่ทำหนาที่เลขาฯ ของผูรับผิดชอบความเสี่ยง มีหนาที่บันทึกประเด็นตางๆ ใน Bow Tie Diagram น้ี 

และจัดทำขอมูลใน Bow Tie Diagram ใหเปนปจจุบัน (Up-to-date) ฝายเลขาฯ มีหนาที ่ในการบันทึก

รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ Bow Tie Diagram เพ่ือเปนขอมูลในการอธิบายประกอบ และประมวลขอมูล

ทั ้งจาก Bow Tie Diagram และรายละเอียดอื ่น ๆ เพื ่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี ่ยง รายงาน

ความกาวหนา และรายงานสรุปการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

การใชผังสรุปการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงหรือ Bow Tie Diagram มีวัตถุประสงคเพ่ือสื่อสาร

ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง ทั้งสาเหตุ ผลกระทบ กลไกการควบคุมตาง ๆ แผนการดำเนินงาน

เพื่อจัดการความเสี่ยงโดยแสดงแยกใหเห็นทั้งกลไกควบคุมเดิมที่มีอยูแลว (Exitsting Control) และแผนใหม 

(New Tasks) ในการจัดการความเสี่ยงใหครอบคลุมรอบดาน รวมทั้งระดับคะแนนของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้

องคประกอบของ Bow Tie Diagram ปรากฏในแผนภาพที่ 3.9 
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แผนภาพที่ 3.9 ผังแสดงสรุปการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram 
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คำอธิบายผงัสรุปการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram 

 1. รหัส ชื่อ และคำอธิบาย ความเสี่ยง  ผูรับผิดชอบความเสี่ยง  (Risk Identification) 

กลองหมายเลข 1 อยูตรงกลางของแผนภาพ    

 

แผนภาพที่ 3.10 Bow Tie Diagram กลองหมายเลข 1 รหัส ชื่อ และคำอธิบายความเสี่ยง 

  ชองบนสุดของกลองหมายเลข 1  คือ รหัส  โดยแตละความเสี่ยงของสำนักงานฯ จะไดรับการ

กำหนดรหัสชื่อเรียก (Code) เพื่อใหเขาใจตรงกันอยางชัดเจนวา รายการความเสี่ยงที่จัดการอยูนี้เกี่ยวของกับ

ความเสี่ยงเรื่องใด โดยรายการความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise-level Risk) ประกอบดวย ตัวอักษร 4 ตัว 

ประกอบดวย 

  ตัวท่ี 1 แทนดวยตัวอักษร R = Risk เพื่อแสดง วาเปนรหัสในระบบบริหารความเสี่ยง  

ตัวที่ 2 แทนระดับองคกร E = Enterprise เพื่อแสดงวาเปนระบบบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 

ตัวท่ี 3 แทนประเภทของความเสี่ยง S-O-F-C 

ตัวท่ี 4 แทนลำดับที่ของรายการความเสี่ยงแตละประเภท (ระบุหมายเลข 1,2,3.....ตามลำดับที่ไดรับ 

ไมไดหมายถึงระดับความสำคัญของความเส่ียง)  

  ชองที่ 2 ของกลองที่ 1 คือ  ชื่อของความเสี่ยง โดยแตละความเสี่ยงจะไดรับการเสนอและหารอื

กันในคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เพื่อใหไดใจความสำคัญ และ ความเขาใจที่ตรงกันสำหรับความเสี่ยง

เรื่องน้ัน ๆ 

  ชองที่ 3 ของกลองที่ 1 คือ คำอธิบายโดยยอของความเสี่ยงนั้น ๆ (Short Description) เพื่อ

อธิบาย ขยายความจาก “ชื่อของความเสี่ยง”  

   ชองที่ 4 ของกลองที ่ 1 คือ ชื่อและตำแหนงของผูรับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ (Risk Owner) 

เพื่อใหมีการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความ

เสี่ยง จะพิจารณามอบหมายผูบริหารหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ ใหเปนผูที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนจัดการ

ความเสี่ยงยอยๆ รวมถึงการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 

   ชองสุดทายของกลองที่ 1 คือ  ชื่อของผูชวยผูรับผิดชอบความเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อชวยผูรับผิดชอบ

ความเสี่ยง (Risk Owner) จัดเตรียมขอมูลสำหรับการวิเคราะห ประเมิน จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งประสานงานผูเกี่ยวของในการจัดประชุม/หารือตามความเหมาะสม 
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2. สาเหตุของความเสี่ยง (Causes) 

 

แผนภาพท่ี 3.11 Bow Tie Diagram กลองหมายเลข 2 สาเหตุของความเส่ียง (Causes) 

กลองหมายเลข 2 แสดงถึงสาเหตตุาง ๆ ท่ีสามารถจะสงผลใหเกิดความเสี่ยงในกลองหมายเลข 1 ได   

การกรอกขอมูลในกลองหมายเลข 2 นี้ ดำเนินการโดยใสชื่อรายการสาเหตุ โดยเรียงลำดับจากสาเหตุที่สำคัญ

ที่สุดกอนและใสหมายเลขกำกับที่คอลัมนแรกของทุกสาเหตุไวดวย เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยงตอไป 

3. ผลกระทบที่เกิดข้ึนหากเกิดความเส่ียงน้ัน (Impact) 

 

แผนภาพที่ 3.12 Bow Tie Diagram กลองหมายเลข 3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกดิความเส่ียงนั้น 

กลองหมายเลข 3  แสดงถึงผลกระทบหรือเหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเกิดความเสี่ยง

ในกลองหมายเลข 1 แลว  การกรอกขอมูลในกลองหมายเลข 3 นี้ ดำเนินการโดยใสชื่อรายการผลกระทบ โดย

เรียงลำดับจากผลกระทบที่สำคัญที่สุดกอนและหมายเลขกำกับที่คอลัมนแรกของทุกผลกระทบไวดวย เพ่ือ

วิเคราะหความเชื่อมโยงตอไป 

4. กลไกการควบคุมเชิงปองกนัท่ีมอียูแลว (Existing Controls - Preventative) 

 

แผนภาพท่ี 3.13 Bow Tie Diagram กลองหมายเลข 4 กลไกการควบคุมเชิงปองกันที่มีอยูแลว 
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กลองหมายเลข 4  แสดงรายชื่อกลไกที่องคกรมีอยูแลว ท่ีใชในการควบคุม/ปองกันมิใหเกิดสาเหตุ

ในกลองหมายเลข 2 (Existing Preventative Controls) โดยแตละกลไกที่แสดงนั้น จะตองใสหมายเลขกำกับ

วา กลไกนั้น ๆ สามารถชวยปองกัน/มีสวนชวยปองกันสาเหตุเรื ่องใด (Link to Causes #) พรอมทั้งระบุผูท่ี

รับผิดชอบ/หนวยงานที่รับผิดชอบกลไกนั้น ๆ (Control Owner) เพ่ือวิเคราะหการเชื่อมโยงตอไป  

5. กลไกการควบคุมเชิงแกไขท่ีมีอยูแลว (Existing Controls - Mitigating) 

 

แผนภาพที่ 3.14 Bow Tie Diagram กลองหมายเลข 5 กลไกการควบคุมเชิงแกไขที่มีอยูแลว 

กลองหมายเลข 5  แสดงรายชื่อกลไกที่องคกรมีอยูแลว ท่ีใชในการแกไขผลกระทบ/ดำเนินการมิ

ใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงในกลองหมายเลข 3 (Existing Controls)   โดยแตละกลไกที่แสดงนั้น จะตองใส

หมายเลขกำกับวา กลไกนั้น ๆ สามารถชวยแกไข/มีสวนชวยแกไขผลกระทบเรื่องใด (Link to Impact #) 

พรอมทั้งระบุผูที่รับผิดชอบ/หนวยงานที่รับผิดชอบกลไกนั้น ๆ (Control Owner) เพื่อวิเคราะหเชื่อมโยงตอไป 

6. ระดับคะแนนของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู (“Before”Mitigation) 

 

แผนภาพที่ 3.15 Bow Tie Diagram กลองหมายเลข 6 ระดับคะแนนของความเสี่ยงกอนมีมาตรการใหม 

  กลองหมายเลข 6 แสดงระดับคะแนนของความเสี่ยงที่เหลืออยูภายใตกลไกเดิมที่มีอยูกอนการ

ดำเนินการตามมาตรการใหม โดยแสดงระดับของผลกระทบ (Impact) เปนตัวเลข (1-8) ระดับโอกาสการเกิดขึ้น 

(1-8) ระดับคะแนนความเสี่ยงที่เปนผลคูณระหวางผลกระทบและโอกาสการเกิดขึ้น ซึ่งเปนระดับคะแนนท่ีผาน

การพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง  การระบุระดับคะแนนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบการ

พิจารณา การวิเคราะหและเชื่อมโยงในสวนของการกำหนดเปาหมาย/แผนงานในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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7. กิจกรรมเพื่อปรับปรุงแกไข (Risk Mitigation Tasks) 

 

แผนภาพที่ 3.16 Bow Tie Diagram กลองหมายเลข 7 กิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือปรบัปรุงแกไข 

 กลองหมายเลข 7  แสดงรายชื่อกิจกรรมที่ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ประสงคใหดำเนินการ

เพิ่มเติม หรือการปรับปรุงกลไกที่มีอยูเดิม เพ่ือปองกันสาเหตุ และ/หรือดำเนินการมิใหเกิดผลกระทบที่รุนแรง 

โดยแตละกิจกรรมท่ีแสดงน้ัน จะตองใสหมายเลขกำกับวา กิจกรรมนั้น ๆ สามารถชวยแกไข/มีสวนชวยปองกัน

สาเหตุ/แกไขผลกระทบเรื ่องใด พรอมทั้งระบุผู ที ่รับผิดชอบ/หนวยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ (Task 

Owner) เพื่อดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงานตอไป 

  8. ระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากไดดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการท่ี

กำหนด (“After”Mitigation) 

 

แผนภาพที่ 3.17 Bow Tie Diagram กลองหมายเลข 8 ระดับคะแนนของความเสี่ยงหลงัจากไดดำเนินการ

ตามมาตรการที่กำหนด 

 กลองหมายเลข 8  แสดงระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากที่ไดดำเนินการตามมาตรการใหมในการ

ลด/ควบคุมความเสี่ยงไปชวงระยะเวลาหนึ่งแลว  โดยแสดงระดับของผลกระทบ (Impact) เปนตัวเลข (1-8) 

ระดับโอกาสการเกิดขึ้น (1-8) ระดับคะแนนความเสี่ยงที่เปนผลคูณระหวางผลกระทบและโอกาสการเกิดขึ้น 

ซึ่งเปนระดับคะแนนที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง (ความถี่ในการประเมิน เปนไป

ตามที่คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงกำหนด) มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบการพิจารณา การวิเคราะหและ

เชื่อมโยงตอไป 
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(3.3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)  

เปาหมายของการประเมินความเสี่ยงจะบงบอกถึงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  ซึ่งเปนสถานะ

ของความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหผลกระทบและโอกาสของแตละปจจัยเสี่ยง   ซึ่งแบงเปนระดับต่ำ-กลาง-

สูง-สูงมาก คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะเปนผู พิจารณาระดับความสำคัญของความเสี ่ยงเพื ่อนำมา

ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงระดับองคกรของ สวทช. จะใชกลุมผูบริหารระดับสูงทำหนาที่ในการประเมิน 

และพิจารณาถึงเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น ที่อาจจะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรที่ตั้งไว 

ผูบรหิารจะเปนผูประเมินโดยพิจารณาเปน 2 มิติ คือ ประเมินวาแตละปจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากนอย

เพียงใด และหากเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอองคกรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับวา ปจจัยเสี่ยงมี

ความสำคัญมากนอยกวากัน เพ่ือจะไดกำหนดมาตรการจัดการกับปจจัยเสี่ยงเหลานั้นไดอยางเหมาะสม 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงของ สวทช. จะทำการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 

(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง  

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง การประเมินโอกาส ของการที่แตละเหตุการณจะเกิดขึ้น 

โดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณในอดีต ปจจุบัน หรือการคาดการณลวงหนาของโอกาสที่จะเกิดใน

อนาคต 

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดข้ึน หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น เปนการพิจารณา

ระดับความรุนแรงและมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดวาจะไดรับ 

ระดับความเสี ่ยง (Risk Level) กำหนดคาเทากับผลคูณของระดับโอกาสท่ีความเสี ่ยงอาจเกิดขึ้น 

(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง อางอิง ISO31000:2018 

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

 

 

แผนภาพที่ 3.18 การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ 

 

 

 

 

ความเสยีง (Risk)

โอกาสทอีาจเกดิขนึ 
(Likelihood)

ผลกระทบ

(Impact)

เหตกุารณ์มโีอกาสเกดิขนึมาก
นอ้ย/บอ่ยครงัเพยีงใด

หากมคีวามเสยีงเกดิขนึแลว้ 
สวทช. จะไดร้บัผลกระทบ
รุนแรงเพยีงใด
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แนวทางในการประเมินความเสี่ยง 

1. ในการประเมินความเสี่ยง ผูบริหารจะพิจารณาทั้งเหตุการณที่คาดวาจะเกิดและจะมีผลกระทบตอ

การบรรลุวัตถุประสงค รวมท้ังพิจารณาผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากเหตกุารณท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

2. เทคนิคการประเมินความเสี่ยงมีทั ้งวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณ ผูบริหารจะใชการ

ประเมินเชิงปรมิาณเปนหลักเพราะมีความชัดเจนและสามารถจับตองไดมากกวา กรณีที่รายการความเสี่ยงนั้นไม

สามารถเก็บขอมูลเชิงปริมาณเพื่อประกอบการประเมินได จะใชการประเมินเชิงคณุภาพประกอบการพิจารณา 

3. การประเมินความเสี่ยงควรเริ่มตน และสิ้นสุดดวยวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงขององคกร หรือ

หนวยงาน วัตถุประสงคเหลานี้จะใชเปนพ้ืนฐานในการประเมินโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

ของความเสี่ยง  

4. การประเมินความเสี่ยงสามารถทำไดในหลายระดับขององคกร ศูนยแหงชาติ ฝาย/งาน หนวยวิจัย 

โปรแกรมวิจัย จึงควรพิจารณาวาการประเมินความเสี่ยงประเภทใดตรงกับวัตถุประสงคขององคกร (Objectives) 

และลำดับความสำคัญ (Priorities) ความเสี่ยงที ่มีโอกาสจะเกิดขึ ้นสูง และสงผลกระทบตอองคกรอยางมาก 

จำเปนตองไดรับการพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ เปนลำดับแรก และลดหลั่นลงมาตามลำดับ   

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) และประเมินระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากความเสี่ยง มีแนวทาง ดังนี้ 

1. การประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) ในการประเมินโอกาสของเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น 

จะพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณในอดีต ปจจุบัน หรือ การคาดการณลวงหนาของโอกาสที่จะเกิดใน

อนาคต โดยทั่วไปการหาขอมูลมาทำการสนับสนุนการประมาณโอกาสการเกิดที่ถูกตองเปนไปไดยาก ในกรณีที่

สามารถหาขอมูลที่เก่ียวกับเหตุการณความลมเหลวหรือความถี่ที่เกิดขึ้นในอดีต  ตองมีความมั่นใจในฐานขอมูล

ดังกลาววาสามารถบงชี้ถึงความเปนไปไดของเหตุการณในอนาคตได  

การประเมนิระดับโอกาส สามารถกำหนดจากสถิติเกิดเหตุการณในอดีต ปจจุบัน หรือ การคาดการณ

ลวงหนาของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต เชน จำนวนการเกิดขึ้นของสาเหตุตาม Bow Tie Diagram , ความถี่ใน

การเกิดข้ึนของปจจัยเสี่ยงนั้นๆ ฯลฯ การประเมินระดับโอกาสขึ้นอยูกับระยะเวลาที่นำมาพิจารณา ดังนั้น

ผูบริหารตองมีความชัดเจนในการกำหนดระยะเวลาที่จะใชในการพิจารณา โดยไมควรละเลยความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดข้ึนในระยะยาว 

2. การประเมินผลกระทบ (Impact) พิจารณาตามประเภทความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

(Strategic Risk) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงทางดานการเงิน (Financial Risk) 

และความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

 

 



 

31 

 

(3.4) การกำหนดเกณฑการประเมิน 

 เกณฑประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) เปนความเสี่ยงที่กำลังเผชิญอยูหรือที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต ซึ่งเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ แผนดำเนนิงาน และการนำไปปฎิบัติไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมภายนอกและปจจัยภายใน สงผลกระทบตอรายรับ เงินกองทุน หรือการดำรงอยูของกิจการ  

การวัดโอกาสการเกิด (Likelihood) ตัวอยาง เกณฑประเมินโอกาสการเกิด 

(Likelihood) 

แนวทางการพิจารณา 

1.  พิจารณาจากตัวชี้วัดจากสาเหตุของความเสี่ยง 

2.  การบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายในวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

3.  ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

 

 

 

 จำนวนผลงานที่ประเมนิมูลคาผลกระทบได 100 

ลานบาทข้ึนไป 

 จำนวนคนทีผ่านการพัฒนาตามหลักสตูรที่กำหนด 

 จำนวนนักศึกษาทุน / Post doc. 

 สดัสวนจำนวนพันธมิตรที่รวมดำเนินการ (%)  

ตารางท่ี 3.2 แสดงตัวอยางเกณฑประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

การวัดผลกระทบ (Impact) ตัวอยาง เกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) 

แนวทางการพิจารณา 

1.  พิจารณาจากตัวชี้วัดจากผลกระทบของความเสี่ยง 

2.  ปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบตอความเขมแข็งองคกร 

3.  ปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานตาม

พันธกิจ 

 

 การไมไดรับความไววางใจใหในการขับเคลื่อน

ภารกิจสำคัญของประเทศ 

 การรวมดำเนินงานของพันธมิตรสำคัญ 

 การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ 

ตารางที่ 3.3 แสดงตัวอยางเกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) เปนความเสี่ยงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเพราะจะรวมถึง

ความผิดพลาด ความไมเพียงพอ หรือความไมสอดคลอง ความคลองตัวของกระบวนการทำงาน ความผิดพลาด

ของบุคลากร ระบบ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber threat) ซึ่งทำใหไดรับ

ความเสี่ยงหายตอองคกรทั้งทางตรงและทางออม 
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การวัดโอกาสการเกิด (Likelihood) ตัวอยาง เกณฑประเมินโอกาสการเกิด 

(Likelihood) 

แนวทางการพิจารณา 

1.  พิจารณาจากตัวชี้วัดจากสาเหตุของความเสี่ยง 

2.  พ ิจารณาจากสถ ิต ิการเก ิดเหต ุการณ ในอดีต 

ปจจุบัน หรือ การคาดการณลวงหนาของโอกาสที่

จะเกิดในอนาคต 

 

  

 Turnover rate ของบุคลากร 

 % การปรับปรุงกระบวนการ 

 ความพรอมใชของแตละระบบตามแผน BCP (% 

Uptime) (แตละระบบ, เฉลี่ยทั้งป) 

 % ครุภัณฑ ATM ของโครงการที่สิ้นสุดแลว 

(สิ้นสุดโครงการตามระบบ myProject) , 

ระยะเวลาในการแกไข (กรณีตรวจพบการคาง) 

ตารางที่ 3.4 แสดงตัวอยางเกณฑประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

(Operational Risk) 

 

การวัดผลกระทบ (Impact) ตัวอยาง เกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) 

แนวทางการพิจารณา 

1.  พิจารณาจากตัวชี้วัดจากผลกระทบของความเสี่ยง 

2.  แผนงานหลักตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ

เมื่อดำเนินงานไมสำเร็จจะสงผลกระทบตอการ

ดำเนินงานขององคกร 

3.  ทรัพยากรที่ใช (เงิน คน) ในแผนงาน 

4.  พันธะสัญญากับหนวยงานภายนอกหากเกิดความ

เสี่ยงจะสงผลกระทบตอการดำเนินงานขององคกร 

 ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน สัดสวนของการ

หยุดชะงักตั้งแต 4 ชั่วโมง ภายในปนี้ (จำนวนครั้ง

ท่ีหยุดชะงักตั้งแต 4 ชั่วโมง /จำนวนครั้งที่ระบบไม

สามารถใหบริการได) 

 

ตารางที่ 3.5 แสดงตัวอยางเกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 
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ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากงบประมาณเกิดความขัดของจน

กระทบการดำเนินงานขององคกร ทำใหขาดประสิทธิภาพ ไมทันตอสถานการณ การบริหารงบประมาณที่

ผิดพลาด จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสม รวมทั้งความเสี่ยงจากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามภาระผูกพัน  

การวัดโอกาสการเกิด (Likelihood) ตัวอยาง เกณฑประเมินโอกาสการเกิด 

(Likelihood) 

แนวทางการพิจารณา 

1.  พิจารณาจากตัวชี้วัดจากสาเหตุของความเสี่ยง 

2.  พ ิจารณาจากสถ ิต ิการเก ิดเหต ุการณ ในอดีต 

ปจจุบัน หรือ การคาดการณลวงหนาของโอกาสที่จะ

เกิดในอนาคต 

 สดัสวนรายไดรวมตอคาใชจายรวม 

 สดัสวนงบประมาณที่ใชจายจริงตอประมาณ

การงบประมาณรายจายที่ตั้งไว 

ตารางที่ 3.6 แสดงตัวอยางเกณฑประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 

การวัดผลกระทบ (Impact) ตัวอยาง เกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) 

แนวทางการพิจารณา 

1.  พิจารณาจากตัวชี้วัดจากผลกระทบของความเสี่ยง  

2.  สิ ่งมีผลโดยตรงกับรายไดหรือคาใชจายทั ้งใน

ปจจุบันและอนาคต 

3.  มูลคาเทียบกับรายได/คาใชจายประจำป 

4.  เปนเหตุการณชั่วคราวเฉพาะหนาหรือถาวร 

 

 ขาดความคลองตัวในการใชงบประมาณ 

ตารางที่ 3.7 แสดงตัวอยางเกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) ความเสี่ยงดานการเงนิ (Financial Risk) 

 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการไม

ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง ประกาศ วิธีปฎิบัติ มาตรการตางๆ ที่หากเกิดขึ้นจะมีผลตอผลการดำเนินงาน 

ชื่อเสียง อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน บุคลากรจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎ ระบบงานที่มีการ

เปลี่ยนแปลงและกระทบตองานวิจัยใหม การออกกฎเกณฑของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม

กฎเกณฑที่เกี ่ยวของ รวมทั้งมาตรการตางๆ ที่ทางการกำหนด สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานไดไมถูกตอง

หรือไมครบถวน 
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การวัดโอกาสการเกิด (Likelihood) ตัวอยาง เกณฑประเมินโอกาสการเกิด 

(Likelihood) 

แนวทางการพิจารณา 

1.  พิจารณาจากตัวชี้วัดจากสาเหตุของความเสี่ยง 

2.  พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณในอดีต 

ปจจุบัน หรือ การคาดการณลวงหนาของโอกาสที่จะ

เกิดในอนาคต 

 

 จำนวนครั้งท่ีพบการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้ง

ภายในและภายนอก 

 ระดับความเสียหายจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ (ภายในและภายนอก) 

ตารางที่ 3.8 แสดงตัวอยางเกณฑประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

การวัดผลกระทบ (Impact) ตัวอยาง เกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) 

แนวทางการพิจารณา 

1.  พิจารณาจากตัวชี้วัดจากผลกระทบของความเสี่ยง 

2.  มีกฎหมายหรือองคกรตรวจสอบภายนอกเกี่ยวของ 

3.  พฤติกรรมสวนบุคคลหรือระบบการทำงานของ

องคกร 

4.  มีผูบรหิารระดับสูงเก่ียวของ 

 สดัสวนการแกไขขาวเชิงลบที่ปรากฎในสื่อมวลชน

และสื่อสังคม 

 การไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ และละเมิดขอ

กฎหมาย 

 การจายคาเสียหาย / คาปรับจากการผิดสัญญา –

> วัดจากคาเสียหายที่ตองจาย 

 ดานชื่อเสียง ภาพลักษณองคกร โดยกำหนดขาว

เชิงลบ การปรากฏในสื่อมวลชนและสื่อสังคม (FB, 

Social Network etc.) –> วัดจากระยะเวลาการ

แกไข 

ตารางที่ 3.9 แสดงตัวอยางเกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(Compliance Risk) 
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แนวทางการกำหนดเกณฑประเมิน 

1. ทำความเขาใจกับสาเหตุของการเกิดและผลกระทบของความเส่ียงดวยการตรวจสอบและวิเคราะห

ขอมูลในอดีตที่เก่ียวของกับความเสี่ยงเพื่อคนหากระบวนการ กิจกรรม ท่ีกอใหเกิดเหตุ 

2. ตรวจสอบแผนกลยุทธ วัตถุประสงคการดำเนินงาน ดัชนีชี ้ว ัดของผลการดำเนินงาน (Key 

Performance indicator : KPI) เพราะ KPI สามารถทำหนาที่เปนเกณฑประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) /

เกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) เพราะจะชี้วัดความเสี่ยงที่สะทอนการดำเนินงานทางลบ 

3. ตรวจสอบนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑได

ดำเนินการอยูภายใตการปฎิบัติครบถวนหรือไม 

4. ตรวจสอบความตองการ ขอกำหนดของผูมีสวนไดสวนเสียที่นอกเหนือไปจากกฎระเบียบ ขอบังคับ 

โดยอาจจะหมายถึงลูกคา นำขอมูลสวนนี้มาใชประกอบการพัฒนา/กำหนดเกณฑประเมินโอกาสการเกิด 

(Likelihood) /เกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) 

5. การกำหนดเกณฑประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) /เกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) 

กำหนดไดตามความเหมาะสมของแตละรายการความเสี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบความเสี่ยง 

(Risk Owner)  

(3.5) แนวทางการกำหนดระดับความเสี่ยงที่รับได (Acceptable Risk Level) 

การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) เปนเครื่องมือท่ีสำคัญสำหรับผูบรหิาร เพราะชวยในการ

พิจารณากลยุทธและนโยบายขององคกรวาจัดอยูในทิศทางใด กลยุทธและนโยบายดังกลาวยอมรบัความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด รวมถึงความเสี่ยงที่ระบุนั้นมีความสอดคลองกับกลยุทธและนโยบายของ

องคกรอยางไร โดยองคกรสามารถกำหนดคาระดับความเสี่ยงที่องคกรตองการ Risk Appetite (RA) และคา

ระดับความเสี่ยงที่ยังคงอยูในระดับที่องคกรยังสามารถรับได Risk Tolerance (RT) จากขอมูลประกอบการ

ประเมิน ซึ่งคาดังกลาวจะชวยในการคัดเลือกและจัดลำดับการดำเนินการที่เหมาะสมในการลดและควบคุม

ความเสี่ยง 

คาระดับความเสี่ยงท่ีองคกรตองการ Risk Appetite (RA)  

คือ คาระดับความเสี่ยงในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่องคกรสามารถยอมรับความเสียหาย/สูญเสีย

จากความเสี่ยง โดยกำหนดใหสอดคลองกับเปาหมายกลยุทธประจำป ซึ่งสามารถระบุเปนคาเปาหมายคาเดียว

หรือระบุเปนชวงก็ได ขึ ้นอยู กับความเหมาะสม โดยคณะกรรมการจัดการความเสี ่ยงยอมรับไดในการ

ดำเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือนโยบายขององคกร 

คาระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได Risk Tolerance (RT)  

คือ คาเบี่ยงเบนสูงสุด/ต่ำสุดของระดับความเสี่ยงที่องคกร/SBU/โปรแกรมหลัก โครงการ/สวนงาน

ยอมรับไดจากเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กำหนดไว ในกรณีเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา/เปน

เหตุการณฉุกเฉิน ซึ่งการกำหนดระดับคาเบี่ยงเบนจะตองกำหนดโดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 



 

36 

 

หลักการของการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance 

1. การระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance ตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคลอง

กับเปาหมาย/วัตถุประสงคขององคกรไดอยางชัดเจน (Business Objective)  

2. ควรมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและเปาหมายของการวัดความเสี่ยงที่ชัดเจน ไมควรนำปญหาใน

การปฎิบัติงานประจำวัน ปญหาที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉินหรือสั่งการตามนโยบาย

แบบโครงการชั่วคราว เพราะสิ่งนี้จะหมดไปตามนโยบาย แตควรเก็บขอมูลปจจัยที่สงผลกระทบความสำเร็จ

ขององคกร หรือโครงการขนาดใหญที ่สงผลกระทบกับองคกรถาโครงการนี ้ไมประสบความสำเร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด เปนตน 

3. ตองคำนึงถึงมุมมองท่ีแตกตางของกลยุทธและยุทธวิธีในระดับปฎิบัติงาน เพราะการกำหนดเกณฑ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยเกณฑนี้จะตองสามารถปฏิบัติไดจริง และมีความชัดเจนในเชิงปริมาณ และที่

สำคัญสามารถปรับเปลี่ยนไดตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไดโดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 

4. ตองบูรณาการกับวัฒนธรรมการควบคุมขององคกร รวมทั้งคุณลักษณะและวิธีการที่ใชควบคุม

ความเสี่ยงขององคกร ดังนั้นผูมีหนาที่รวบรวมขอมูลปจจัยเสี่ยง จะตองมีการศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบองคกร 

เพื่อไมใหเกิดการขัดแยงข้ึน หรือซ้ำซอนกัน เปนตน 

(3.6) เกณฑการประเมินคาความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria)  

สวทช. กำหนดระดับเกณฑการประเมิน [ระดับโอกาสท่ีความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) × ระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ] เปน 8×8 โดยมีแนวทางการกำหนดเกณฑการประเมนิท้ัง 2 มิติ ดังน้ี 

1. เกณฑการประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) จะพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณในอดีต 

ปจจุบัน หรือ การคาดการณลวงหนาของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต แลวนำมากำหนดเปนคาและคำอธิบายของ

ระดับคะแนน 1-8 ตามรายละเอียดใน แผนภาพที่ 3.19 เกณฑประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) 
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แผนภาพที ่3.19 เกณฑประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) 

2. เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแบงการพิจารณาตามประเภทความเส่ียง 

คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยง

ทางดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

จะพิจารณาเงื่อนไขตามมุมมอง เชน ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค, Turnover rate ของบุคลากร, 

จำนวนชั่วโมงที่ระบบไมสามารถใหบริการไดเนื่องจากระบบถูกละเมิดหรือโจมตีสำเร็จ และเกิดความเสียหาย

ตอองคกร เปนตน แลวนำมากำหนดเปนคาและคำอธิบายของระดับคะแนน 1-8 ตามรายละเอียดในแผนภาพ

ที่ 3.20 เกณฑประเมินผลกระทบ (Impact) 
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แผนภาพท่ี 3.20 เกณฑประเมนิผลกระทบ (Impact) 

คณะกรรมการจดัการความเสี่ยงจะพิจารณาคาและคำอธิบายของระดับโอกาสการเกิด (Likelihood) 

และระดับผลกระทบ (Impact) ของระดับคะแนน 1-8 โดยอาจมีการเปล่ียนแปลงได ขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ของสถานการณในขณะนั้น  

แนวทางการประเมินความเสี่ยง 

 เมื่อผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงดวย Bow Tie Diagram 

แลว จะตองดำเนินการประเมินระดับคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตาม

เกณฑการประเมินที่กำหนด โดยสามารถประเมินความเส่ียงตามแนวทางการประเมิน ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 3.21 แนวทางการประเมินความเส่ียง 

 จากแผนภาพที่ 3.21 แนวทางการประเมินความเส่ียง ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk 

owner) วิเคราะหความเสี ่ยงแลวบันทึกขอมูลลงใน Bow Tie Diagram กลอง 2-5  แลว ขั ้นตอนที ่ 3 

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะตองกำหนดเกณฑการประเมิน Likelihood × เกณฑการประเมิน 

Impact ที่เหมาะสม เพื่อประเมินระดับโอกาส (likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact), กำหนด Risk 

Appetite , Risk Tolerance และระบุ Mitigation Action ใน Bow Tie Diagram กลอง 7 โดยจะตอง

พิจารณาระดับโอกาสการเกิด (Likelihood) และระดบัผลกระทบ (Impact) ดังนี ้    

1. การพิจารณาระดับโอกาสการเกิด (Likelihood) กำหนดใหพิจารณาระดับโอกาสการเกิด 

(Likelihood) ในมุมมองความถี่ในการเกิดขึ้นของสาเหตุตามท่ีระบุใน Bow Tie Diagram กลอง 2 ทั้งนี้ความถ่ี

ที่เกิดขึ้นดังกลาว ควรจะสามารถบงชี้ความเปนไปไดที่เหตกุารณจะเกิดขึ้นในอนาคตได 

2. การพิจารณาระดับผลกระทบ (Impact) จะพิจารณาผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในมุมมองของ

ผลกระทบตามที่ระบุใน Bow Tie Diagram กลอง 3 เปรยีบเทียบกับเกณฑระดับคะแนน 1-8 ตามคำอธิบายท่ี

กำหนด  

3. นำระดับคะแนนโอกาสการเกิด (Likelihood) × ระดับคะแนนผลกระทบ (Impact) = ระดับ

คะแนนความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, กลาง, ต่ำ)  
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4. การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งกอนการจัดการความเสี ่ยง (Before mitigation) การกำหนด

เปาหมาย และผลหลังการจัดการความเสี่ยง (After mitigation) จะใชวิธกีารเดียวกันแตกตางกันที่ระยะเวลาท่ี

ทำการประเมนิ 

- กอนการจัดการความเส่ียง (Before mitigation)  

- การกำหนดเปาหมาย 

- หลังการจัดการความเส่ียง (After mitigation) 

5. เมื่อประเมินระดับความเสี่ยงเรียบรอยแลว ผูรับผิดชอบความเส่ียง (Risk owner) จะตองเสนอผล

การประเมินใหคณะกรรมการจัดการความเส่ียงพจิารณาใหขอคิดเห็น 

6. ดำเนินการจัดการความเส่ียงตามแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงแตละระดับ 

(3.7) การแสดงผลการประเมินความเส่ียงดวยผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

เมื่อประเมินโอกาสการเกิดและผลกระทบเสร็จแลวจะคำนวณคะแนนรวมความเสี่ยงจากผลคูณของ

ระดับโอกาส และระดับผลกระทบ แลวนำมาจัดลำดับความเสี่ยงโดยใชแผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) 

ในการแสดงผล เพื่อใหเห็นระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) หรือขนาดความสูญเสียที่ตองเผชิญ เพื่อให

ทราบวาความเสี่ยงแตละรายการจัดอยูในประเภทความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ระดับสูง (สีสม) ระดับปาน

กลาง (สีเหลือง) หรือระดับต่ำ (สีเทา) ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจวาจะกำหนดแนวทางในการบริหาร ควบคุม 

ปองกัน หรือลดความเสี่ยงอยางไร ตลอดจนใชเพื่อพิจารณาวาความเสี่ยงใดที่ตองไดรับการจัดการในลำดับ

แรกๆ เมื่อเทียบกบัเกณฑหรือดัชนีความเส่ียงของกิจกรรมหรอืวัตถุประสงคที่กำหนดไว 

 

แผนภาพที่ 3.22 ผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile: RP) 
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ผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile: RP) จะชวยใหมองเห็นความสัมพันธของระดับโอกาสการเกิดกับ

ระดับผลกระทบ (ภาคผนวก ค) 

ในผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile: RP)  ของ สวทช. ไดกำหนดระดับความเสี่ยง ไวดังน้ี 

- ระดับสูงมาก (Very high) - สีแดง 

- ระดับสูง (High) - สีสม 

- ระดับปานกลาง (Medium) - สีเหลือง 

- ระดับต่ำ (Low) - สีเทา  

ผลการประเมินความเสี่ยงที่นำมาจัดลำดับความเสี่ยงและนำเสนอในรูปของแผนภูมิผังภูมิความเสี่ยง 

(Risk Profile: RP) จะชวยใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio view of risk) ของทั้งองคกร ที่พรอมจะ

นำมาใชวิเคราะหตอและยังชวยในการกำหนดวา Risk area ใดที ่มีความเสี่ยงสูงอยางมีนัยสำคัญ และ

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกไตรมาส รวมทั้งการ

พิจารณาทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวตอไป 

ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Boundary)  

คือ ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได ซึ่งองคกรกำหนดใหมีเสนแบงระหวาง

ระดับปานกลาง (Medium) สีเหลือง กับระดับต่ำ (Low) สีเทา แสดงตามแผนภาพที่ 3.23 ผังภูมิความเสี่ยง 

(Risk Profile: RP) 

(4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment / Risk Mitigation) [6.5] 

 แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงเปนการระบุทางเลือกที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติเปนสวน

หนึ่งของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรได ซึ่งตองประเมินผลตอการลดโอกาสหรือผลกระทบของ

ความเสี่ยง รวมทั้งตนทุนและประโยชนที่ไดรบั เพ่ือใหความเสี่ยงที่เหลืออยูภายในชวงเบ่ียงเบนจากเปาหมายท่ี

องคกรยอมรับได Risk Tolerance ทั้งนี้องคกรไดกำหนดแนวทางในการตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk 

Mitigation Options) ดังนี้ 

- การยอมรับ (Accept / Take) ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใตระดับ

ความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได 

- การลด (Reduce / Treat) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบของ

ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เปนการลดความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ความเสี่ยง หรือการ

ลดผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการควบคุมภายใน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ

ดำเนินงานเพ่ือชวยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ลดความเสียหายหรอืทั้งสองอยาง เชน การฝกอบรมใหกับ

พนักงาน การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนสำรองเพื่อรับมือไวลวงหนากอนที่ความสูญเสียจะ

เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะชวยใหเกิดการตระหนักถึงความเสี่ยงและชวยใหลดระดับความรุนแรงของความสูญเสียลง 
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- การหลีกเลี่ยง (Avoid / Terminate) การดำเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่

กอใหเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้หากทำการใชกลยุทธนี้อาจตองทำการพิจารณาวัตถุประสงควาสามารถบรรลุได

หรือไม เพื่อทำการปรับเปลี่ยนตอไป 

- การรวมจัดการ (Share / Transfer) การรวมจัดการโดยแบงความเสี่ยงบางสวนกับบุคคล

หรือองคกรอ่ืน   

(4.1) ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

เมื่อผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) ใช Bow Tie Diagram ในการวิเคราะหความเสี่ยงและประเมิน

ระดับความเสี่ยงตามเกณฑการประเมินที่กำหนดแลว ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะตองพิจารณาหา

แนวทาง วิธีการหรือมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสมสำหรับใชจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทำแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) สามารถดำเนินการตามแนวทางตอบสนองความเสี่ยงแตละระดับ ดังนี้ 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Very high)  

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะตองกำหนดแผนลดความเสี ่ยง โดยจัดสรรทรัพยากรและ

กำหนดมาตรการใหมีความสมเหตุสมผล (validity) และมีความเพียงพอ (sufficience) เพื่อลดความเสี่ยงอยาง

เรงดวนและดำเนินการใหสามารถลดระดับความเสี่ยงไดภายในเวลาที่กำหนด หรืออาจจะตองถายโอนความเสี่ยง 

การโอนยาย/แบงความเสี่ยงไปใหผูอื่นชวยรับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน 

การทำประกันภัย 

การลดความเสี่ยง ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะตองจัดทำแผนลดความเสี่ยงโดยกำหนด

วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ) กำหนดหนวยงานหรือบุคคลที่จะเปนผูรับผิดชอบ กำหนดระยะเวลา

แลวเสร็จ และสามารถวัดและประเมินระดับของความเสี่ยงท่ีลดลงภายหลังการดำเนินการตามแผนแลวได 

ความเสี่ยงระดับสูง (High)  

จะตองมีแผนลดความเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยากรและกำหนดมาตรการใหมีความสมเหตุสมผลและ

เพียงพอ  เพ่ือลดความเสี่ยง เพ่ือใหความเสี่ยงลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) 

จะตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง เพื่อใหมีมาตรการควบคุมเพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุง

กระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานควบคุมเพื่อใหความเสี ่ยงกลับมาอยูในระดับที่ยอมรับได โดย

วิเคราะหจากกลไกการปฏิบัติงานปกติเปนหลักเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกลไกที่มีอยูเดิมหรือแนวทางที่

ตองการดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมความเสี่ยงระดับนี้ 

การควบคุมความเสี่ยง ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะใช Bow-Tie Diagram เปนกลไกใน

การควบคุมความรุนแรงและโอกาสในการเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ โดยผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) 

สามารถตัดสินใจใชกลไกการปฏิบัติงานปกติที่มีอยูเปนกลไกในการควบคุมความเสี่ยงระดับนี้ได หรือจะจัดทำ
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แผนควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการหารือรวมกันระหวางผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) 

และผูที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีเปนผูรบัผิดชอบ (Task owner) ในมาตรการลดความเส่ียงนั้นๆ 

ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low) 

ยอมรับความเสี ่ยงภายใตการควบคุมที ่มีอยู ในปจจุบัน ซึ ่งความเสี่ยงในระดับนี ้จะถือวากลไก

ปฏิบัติงานปกติที่มีอยูในปจจุบันสามารถดูแลระดับความเส่ียงนี้ไดโดยใหเพ่ิมความระมัดระวังในการดำเนินงาน

ตามกลไกปฏิบัติงานปกติ แตตองมีการติดตามตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เกี ่ยวของ อยาง

สม่ำเสมอตามกรอบเวลาที่กำหนด 

 

แผนภาพท่ี 3.23 ภาพแสดงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความรุนแรง 

 ดังนั้นในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) อาจจะมีการดำเนินการทั้ง

แผนลดและแผนควบคุม  ความเสี่ยง หรือจะมีเพยีงแผนลดความเสี่ยงอยางเดียวก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณา

ของผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) แตการเรียกชื่อจะรวมเรียกวา “แผนบริหารจัดการความเส่ียง” 

(4.2) การวเิคราะห Cost-Benefit ในแตละทางเลือก 

 ในการจัดการความเสี่ยงระดับองคกร (ERM) เมื ่อผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) กำหนด 

มาตรการ/กิจกรรมที่ใชในการจัดการความเส่ียงแลว จะตองวิเคราะห Cost-Benefit ของแตละทางเลือกโดยมี

รายละเอียดการวิเคราะหตามแผนภาพที่ 3.24 การวเิคราะห Cost-Benefit ของแตละทางเลือก  
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แผนภาพท่ี 3.24 การวิเคราะห Cost-Benefit ของแตละทางเลือก 

 การวิเคราะหผลไดผลเสียของแตทางเลือกมีสิ่งที่จะตองพิจารณาในการวิเคราะห คือ 

- ผลเสีย (Cost) ไดแก ตนทุน เวลาหรือความสะดวกที่มีโอกาสสูญเสียไปกับความเสี่ยง หรือความ

เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนไดอีกในอนาคต เปนตน 

- ผลได (Benefit) ไดแก ผลลัพธในทางบวกที่เกิดขึ้นทันทีที่นำมาตรการนั้นไปลดความเสี่ยง หรือ

ผลประโยชนในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดีๆ ในอนาคต เปนตน 

 ดังนั้นการวิเคราะหทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงจะตองพิจารณาถึงคาใชจายหรือตนทุนในการ

จัดการความเสี่ยงกับประโยชนที่จะไดวาคุมคาหรือไม เพราะเปาหมายของการจัดทำแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยงคือ ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความ

เสี่ยงนั้นเกิดขึ้น และเปลี่ยนลักษณะของผลลัพธที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงใหเปนไปในรูปแบบที่องคกรหรือ

หนวยงานตองการ 

 ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะตองวิเคราะห Cost-Benefit ของแตละทางเลือกโดยมีแนว

ทางการวิเคราะห ดังน้ี 

1. การวิเคราะห Cost-Benefit ของแผนบริหารจัดการความเสี ่ยง (Risk Mitigation Plan) 

ภายในแนวทางการลดความเสี่ยง (Treat) 

1) การวิเคราะหตนทุน (Cost) จะพิจารณาจากงบประมาณ และแรงงานที ่ต องใชในการ

ดำเนินงานตามมาตรการนั้นๆ (Man-month) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 งบประมาณ แบงการพิจารณาเปน 3 ระดับ คือ Low, Medium และ High ซึ่งแตละระดับ  

มีคำอธิบาย ดังนี้ 

ระดับ งบประมาณ 

Low ใชงบประมาณบริหารจัดการปกติ ไมตองจัดหางบประมาณเพ่ิม 

Medium ตองใชงบประมาณเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงเพ่ิมเติม < 10% ของงบประมาณที่ตั้งไวเดิม 

High ตองใชงบประมาณเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงเพ่ิมเติม > 10% ของงบประมาณที่ตั้งไวเดิม 

ตารางที่ 3.10 การพิจารณางบประมาณ 3 ระดับ 

  แรงงาน (Man-month) แบงการพิจารณาเปน 3 ระดับ คือ Low, Medium และ High ซึ่งแตละ

ระดับ มีคำอธิบาย ดังนี้ 

ระดับ แรงงาน (Man-month) 

Low 

 • ไมตองมีบุคลากรเพิ่มเติม 

 • เปนงานที่อยูในภาระหนาที่ของหนวยงาน 

 • มีการแตงต้ังคณะทำงานที่ตองดูแลเรื่องการควบคมุหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ

เปนตัวแทนภายในศูนยแหงชาติ/สก./ศจ.  

Medium 

 • มีการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมหรอืมีการประสานงานกับหนวยงานภายใน สวทช. เพ่ือจัด

ใหมีบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมน้ันๆ เพิ่ม 

 • มีการมอบหมายภารกิจในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงเพ่ิมโดยกำหนดเปนภาระงานที่

ชัดเจนของหนวยงานภายใน สวทช.ท่ีเก่ียวของ 2 หนวยงาน 

 • มีการแตงต้ังคณะทำงานที่ตองดูแลเรื่องการควบคมุหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ 

เปนตัวแทนรวมกันระหวางศูนยแหงชาติ/สก./ศจ. 

High 

• มีการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติมหรือมีการประสานงานกับหนวยงานภายนอก สวทช. เพื่อ

จัดใหมีบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เพ่ิม 

• มีการมอบหมายภารกิจในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมเพิ่มโดยกำหนดเปน

ภาระงานท่ีชัดเจนของหนวยงานภายใน สวทช.ที่เก่ียวของตั้งแต 3 หนวยงานข้ึนไป 

• มีการแตงตั้งคณะทำงานที่ตองดูแลเรื่องการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เปน

ตัวแทนรวมกันระหวางศูนยแหงชาติ/สก./ศจ.และมีตัวแทนจากหนวยงานภายนอก สวทช. 

หมายเหตุ การพิจารณาระดับ Man-month สามารถเลือกประเด็นที่สอดคลองหรือใกลเคียงโดยไม

จำเปนตองครบทุกประเด็นในแตละระดับ 

ตารางที่ 3.11 การพิจารณาแรงงานที่ตองใช (Man-month) 3 ระดับ  
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 การวิเคราะหตนทุนโดยรวม (Cost Level) พิจารณาจากระดับของงบประมาณกับแรงงาน (Man-

Month) โดยมีรายละเอียดตามตารางนี้ 

การวิเคราะหตนทุน (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 

ตารางที่ 3.12 การวิเคราะหตนทุน (Cost Level) ของมาตรการที่กำหนดเพื่อจัดการความเสี่ยง 

2) การวิเคราะหประโยชนที่ไดรับ (Benefit Level) จะพิจารณาวามาตรการ/กิจกรรมจะชวย

ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและ/หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นระดับ

ใดโดยแบงการพิจารณาเปน 3 ระดับ เชนกัน คือ Low, Medium และ High โดยแตละระดับ 

พิจารณาจากรายละเอียดท่ีระบุในตาราง ดังน้ี 

การวิเคราะหประโยชนที่ไดรับ (Benefit Level) 

Benefit Level ลดระดับคะแนน Impact / Likelihood 

High เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจัยสำคัญ (Critical Factor)  

ในการลดความเสี่ยงมาก 

Medium เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจัยสำคัญ (Critical Factor)  

ในการลดความเสี่ยงปานกลาง 

Low เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจัยสำคัญ (Critical Factor)  

ในการลดความเสี่ยงนอย 

ตารางที่ 3.13 การวิเคราะหประโยชนที่ไดรับ (Benefit Level) 
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2. การวิเคราะห Cost-Benefit ของแนวทางการยอมรับความเสี่ยง (Take)  

พิจารณา Cost จากระดับความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, กลาง, ต่ำ) โดยถือเปนตนทุนทางดานความเสี่ยง

ที่องคกรยอมรับวาอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรในอนาคตได 

พิจารณา Benefit เทากับ None หรอืไมมี เน่ืองจากองคกรไมไดดำเนินการใหเกิดการลดความเสี่ยง

แตอยางใด 

3. การวิเคราะห Cost-Benefit ของแนวทางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) 

พิจารณา Cost จากสิ่งที่องคกรตองดำเนินการเพื่อ Terminate กิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยง

ดังกลาว โดยสามารถประยุกตใชวิธีการวิเคราะห Cost-Benefit ของแผนบริหารจัดการความเสี ่ยง (Risk 

Mitigation Plan) ได หากกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงไมสามารถยกเลิกได ใหถือวา Cost ของ Terminate 

เปน Prohibitive หรือสูงจนไมยกเลิกได 

พิจารณา Benefit เทากับระดับความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, กลาง, ต่ำ) ที่องคกรหลีกเลี่ยงไดจากการ

ยกเลิกกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงดงักลาว 

4. การวิเคราะห Cost-Benefit ของแนวทางการรวมจัดการความเสี่ยง (Transfer) 

พิจารณา Cost จากสิ่งที่องคกรตองดำเนินการเพื่อ Transfer ความเสี่ยงออกไปใหบุคคลที่สาม 

โดยสามารถประยุกตใชวิธีการวิเคราะห Cost-Benefit ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation 

Plan) ได หากกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงไมสามารถถายโอนไปใหผูอ่ืนดำเนินการหรือไมสามารถ Transfer 

ความเสี่ยงได ใหถือวา Cost ของ Transfer เปน Prohibitive หรือสูงจนไมถายโอนได 

พิจารณา Benefit เทากับระดับความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, กลาง, ต่ำ) ที่องคกรสามารถถายโอนไป

ใหบุคคลที่สามได โดยใหประเมินระดับความเสี่ยงที่คาดวาจะเหลืออยูเมื่อถายโอนกิจกรรมที่กอใหเกิดความ

เสี่ยงดังกลาวหรือความเสี่ยงดังกลาวออกไปแลว ซึ่ง Benefit จะเทากับความเสี่ยงที่สามารถลดลงไปไดจากการ

ถายโอน ทั้งน้ี ตองไมสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ประเมินไดในครั้งแรก  

(4.3) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) 

 ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะตองคำนึงเสมอวามาตรการ/กิจกรรมที่คัดเลือกจะสงผลให

ลดความรุนแรงของโอกาสในการเกิด/ผลกระทบอยางไร รวมถึงสามารถชวยควบคมุ/ลดสาเหตุและผลกระทบ

ในเรื่องใดบาง ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะใช  Bow Tie Diagram เปนเครื่องมือหลัก  ทั้งนี้เพราะกลไกสำคัญ

ของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การไดปรึกษาหารือ และทำความเขาใจรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย  

 ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จะใชเกณฑการจัดลำดับความสำคัญเหมือนการวิเคราะห 

Cost Level และ Benefit Level แลวนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของมาตรการ/กิจกรรมที่ใชในการ

จัดการความเสี่ยง (Mitigation Action) โดยมีเกณฑการจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้ 
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การพิจารณา Mitigation Action Level 

Benefit Level Cost Level 
Priority for Mitigation 

Action 

High High 
Risk Owner พิจารณารวมกับ 

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 

ตารางที่ 3.14 การพิจารณาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของมาตรการที่กำหนด 

เพ่ือจัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Level) 

คำอธิบาย 

1) การพิจารณาลำดับความสำคัญของมาตรการ/กิจกรรมถาตนทุนอยูที่ Low Level และมี Benefit 

Level อยูในระดับ High และ Medium จะมีลำดับความสำคัญของการดำเนินการอยูในลำดับที่ 1 เพราะ

สามารถชวยลดความเสี่ยงไดโดยใชงบประมาณบริหารจัดการปกติ ไมตองจัดหางบประมาณเพ่ิม และเปนงานที่

อยูในภาระหนาที่ของหนวยงาน สวนมาตรการ/กิจกรรมที่มีตนทุนอยู Medium Level และ High Level ให

จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานในระดับรองลงมา (2, 3 และ 4) ตามลำดับ 

2) ในทางปฏิบัติระหวางการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ผูรับผิดชอบความเสี่ยง

(Risk Owner) สามารถปรับปรุงหรือแกไขมาตรการ/กิจกรรมในแผนฯ ได หากพบวามีมาตรการ/กิจกรรม

บางอยางที่ควรดำเนินการกอนเพราะชวยลดความเสี่ยง โดย Risk Owner สามารถพิจารณาสั่งการหรือ

มอบหมายใหดำเนินการไดทันทีโดยไมจำเปนตองวิเคราะหผลไดผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) เพื่อ

จัดลำดับความสำคัญของมาตรการ/กิจกรรมนั้นๆ 

 การดำเนินการวิเคราะหตนทุนโดยรวม (Cost Level) และประโยชนที่ไดรับ (Benefit Level) ให

ดำเนินการในผังวิเคราะหความคุมคาของมาตรการจัดการความเสี่ยง (Cost benefit Analysis For RMR: 

CBA) รายละเอียดตามภาคผนวก ซ 
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 เมื่อพิจารณาคัดเลือกมาตรการ/กิจกรรมแลว ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะนำขอมูลมา

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย กิจกรรมที่มี/เพิ่ม

ความถี่ในการรายงานผล กำหนดแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบและแหลงงบประมาณ ลงในแบบฟอรมแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Plan: MAP) (ภาคผนวก ง)  

 ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะตองนำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่แลวเสร็จให

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ และรายงานใหคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงของ สวทช. 

และกวทช. เห็นชอบตอไป 

 เมื่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงมีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแลว จะดำเนินการ

สื่อสารรายละเอียดของแผนการดำเนินงานดังกลาวใหผูเก่ียวของทราบและดำเนินการตามแผนที่กำหนด 

กระบวนการจัดการความเสี ่ยงและผลลัพธควรไดรับการบันทึกและรายงานผานกลไกที่เหมาะสม    

การบันทึกและการรายงานมีวัตถุประสงคเพื่อ : 

- สื่อสารกิจกรรมและการดำเนินการจัดการความเสี่ยง รวมถึงผลลัพธทั่วทั้งองคกร 

- ใหขอมูลอันเปนรากฐานสำคัญตอการตัดสินใจ 

- พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง 

- สงเสรมิการมีปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงผูท่ีรับผิดชอบตอความเสี่ยง 

ปจจัยที่ตองพิจารณาสำหรับการรายงาน ไดแก  

- ความตองการและขอกำหนดดานขอมูลท่ีมีความแตกตางกันในสวนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

- คาใชจาย ความถ่ี และความเปนปจจุบันของการรายงาน 

- วิธีการรายงาน 

- ความสอดคลองของขอมูลกับวัตถุประสงค และการตัดสินใจขององคกร 

โดยการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. Task owner ดำเนินงานและรายงานผล

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) ใหผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) พิจารณา

ผลการดำเนินการ กอนรายงานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. คณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. ตามลำดับตอไป 

 

(5) การบันทึกและการรายงานความเสี่ยง (Risk Recording and Reporting) [6.6] 
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(6) การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงกรอบบริหารความเสี ่ยง (Monitoring, Review and 

Improvement) [6.7] 

องคกรจะตองจัดใหมีการเฝาติดตามตรวจสอบและทบทวนไวเปนหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง โดยจะตองมีการกำหนดผูรับผิดชอบและกรอบเวลาในการดำเนินการไวอยางชัดเจน ทั้งนี้การเฝา

ติดตามตรวจสอบและทบทวน จะตองครอบคลุมในทุกๆ สวนของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง     

การติดตามตรวจสอบและทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Monitoring and Review) 

การตดิตามตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการเพื่อ

สรางความมั่นใจวาการบริหารจัดการความเสี่ยงไดถูกนำไปปฏิบัติและเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใหแก

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง สวทช. ไดกำหนดขั้นตอนในการ

ดำเนินการ ดังน้ี 

1. เมื ่อคณะกรรมการจัดการความเสี ่ยงมีมติเห ็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี ่ยงแลว กรณีมี

ขอเสนอแนะใหปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ผู รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ดำเนินการ

มอบหมายให Task owner ปรับปรุง/แกไข แผนการดำเนินงานรายไตรมาสในแบบรายงานผลการ

จัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Report) 

2. Task owner ดำเนินงานตามแผนรายไตรมาสและเมื่อครบไตรมาส (ทุก 3 เดือน) Task Owner จะตอง

รายงานผลการดำเนินงานลงในแบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Report) 

รายละเอียดตามภาคผนวก ) 

3. ผูรับผิดชอบความเสี ่ยง (Risk Owner) พิจารณาผลการดำเนินงานและประเมินระดับความเสี ่ยง 

(ระดับโอกาส × ระดับผลกระทบ) เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนด พรอมระบุเหตุผลประกอบการ

ประเมนิ กรณีดำเนินการประเมินแลวพบวา เกณฑการประเมินระดับโอกาส (Likelihood) เกณฑการ

ประเมินระดับผลกระทบ (Impact) หรือเปาหมายที ่กำหนดไมสอดคลองกับการดำเนินงาน  

ไมสามารถเก็บขอมูลประกอบการรายงานผลได ฯลฯ ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะตอง

ดำเนินการปรับปรุง/แกไข และเสนอใหคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ ภายในไตรมาส 2 

ของปงบประมาณนั้น 

4. ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เสนอผลการการติดตามและประเมินผลรายความเสี่ยงทุกไตรมาส 

ตอคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช.  

5. ฝายเลขานุการฯ นำมติที่มีการพิจารณาผลการประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกาส × ระดับ

ผลกระทบ) ของทุกรายการความเสี่ยงไปแสดงในแผนภูมิแสดงความเสี ่ยง (Risk Profile) เพื่อ

ตรวจสอบวาระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) มีการเปลี่ยนแปลงจากตำแหนงเดิมหรือไม ทั้งนี้

เพื่อแสดงใหเห็นวาแนวทางในการลด/ควบคุมความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมี

ประสิทธิภาพ/เหมาะสมกับการลด/ควบคุมรายการความเสี่ยงแตละรายการหรือไม หากตรวจสอบ
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แลวพบวา มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไมเหมาะสมหรือมีเหตุการณ/สถานการณ

ที่กระทบตอการดำเนินงาน คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะตองพิจารณาปรับปรุง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม 

6. คณะกรรมการจัดการความเสี ่ยงของ สวทช. จะนำผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงในสวนของผลการประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกาส ×ระดับผลกระทบ) แผนภูมิ

แสดงความเสี่ยง (Risk Profile) และแผนการดำเนินงานในระยะตอไปเสนอใหคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของ สวทช. พิจารณาใหขอเสนอแนะทุก 6 เดือน และรวบรวมผลการดำเนินงานใน

ภาพรวมรายงานตอ กวทช. ตอไป 
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การตดิตามตรวจสอบและการทบทวน (Monitoring and review) [6.7] 

ขั้นตอน Risk Owner Task Owner 

ผูรับผิดชอบ Activity 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

จัดการความเสี่ยง สวทช. 

คณะกรรมการ 

จัดการความเสี่ยง สวทช. 

คณะอนุกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

ของ สวทช. 

กวทช. 

1. พิจารณา/อนุมัติ

แผนการดำเนินงาน 
 
 

 

 

 

     

2. การติดตาม

ประเมินผล และ

ทบทวนแผนทุก  

3 เดือน 

      

3. การสรุปและ

รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

      

แบบรายงานผลการจัดการ
ความเสยีง (MAR) 

ขนัตอนท ี1 
พจิารณา/อนุมัตแิผน

บรหิารความเสยีง 
พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ 

ขนัตอนท ี2 
ดําเนนิการปรับปรุง/แกไ้ข 

แผนบรหิารความเสยีง 

ขนัตอนท ี3 
ดําเนนิงานตาม Action Plan 

ขนัตอนท ี6 
พจิารณาผลการ

ดาํเนนิงานทกุ 3 เดอืน 

ขนัตอนท ี4 
สรุปผลและรายงานผลการ
ดาํเนนิงาน ทกุ 3 เดอืน 

ขนัตอนท ี9 
รับทราบผล 
การจัดการ 

ความเสยีงของ 
สวทช. และมอบ 
หมายนโยบาย

เพมิเตมิ 
(หากม)ี 

ขนัตอนท ี7 
สรุปผลการดาํเนนิงานและ

รายงานทกุ 6 เดอืน 

ขนัตอนท ี5 
พจิารณาผลการ

ดําเนนิงานและประเมนิ 
ระดับความเสยีง  

ขนัตอนท ี8 
พจิารณา/เสนอแนะ
ผลการจัดการความ
เสยีงของ สวทช. 
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แผนภาพที่ 3.25 การทบทวน/ปรับปรุงกรอบการบริหารงานอยางตอเน่ือง 

การติดตามและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง (Monitoring Review and 

Improvement)  

 เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิผลและสนับสนุนการดำเนินงานของ

องคกรอยางตอเนื่อง สวทช. จะดำเนินการวัดผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเทียบกับตัวชี้วัด ซึ่งมีการ

ทบทวนตั้งแตตนป รายไตรมาส และรายป เพ่ือวัดความกาวหนาและความเบี่ยงเบนในการดำเนินการเทียบกับ

แผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และแผนบริหารความเสี่ยงยังคงมี

ความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทท้ังภายในและภายนอกองคกร 

การปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement of the 

Framework)  

 การปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการเปนประจำทุกปโดยคณะทำงานพัฒนาระบบ

บริหารความเสี่ยงจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดวยการพิจารณา

ปญหา/อุปสรรค การดำเนินงานในรอบปที ่ผ านมาแลวสรุปผลเสนอ คณะกรรมการจัดการความเสี ่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. พิจารณาปรับปรุงกรอบการบริหารงานอยาง

ตอเนื่อง (Continual Improvement of the Framework) ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะทำเปนประจำทกุป 

ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารจัดการภายใน/นอกองคกร  



 

54 

 

การทบทวนและปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง จะเริ ่มดำเนินการชวงไตรมาสที ่ 3-4 ของ

ปงบประมาณปจจุบัน เพื่อนำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผานการทบทวน/ปรับปรุงไปใชในการ

ดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป โดยชวงระยะเวลาการดำเนินงานแสดงตามแผนภาพที่ 3.23 แสดงการ

ทบทวน/ปรับปรุงกรอบการบริหารงานอยางตอเนื่อง 
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บทที ่ 4  การสรางวัฒนธรรมองคกรดานการบริหารจัดการความเสี ่ยง (Risk 

Culture) 
สวทช. ไดใหความสำคัญกับการสรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ตั้งแต

การกำหนดนโยบาย/บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของทุกระดับในกระบวนการบริหารจัดการ

ความเสี ่ยง โดย กวทช. ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ขึ ้นเพื่อกำกับดูแลการ

ดำเนินงานดานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

ชุดน้ีไดแตงตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพ่ือทำหนาที่พัฒนานโยบาย แผนงาน 

และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

อยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งมีผูอำนวยการ สวทช. 

เปนประธานฯ รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย จัดการใหความเสี่ยงตางๆ อยูในวิสัย และขอบเขตที่พึงประสงค 

ในการดำเนินงาน สวทช. ไดบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) ตาม

มาตรฐาน ISO 31000:2018 เขากับกระบวนการทำงานปกติโดยกำหนดขอบเขตการดำเนินงานทั้ง 3 ระดับ 

ประกอบดวย (1) ระดับองคกร (Enterprise Risk Management) (2) ระดับศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลัก 

(Strategic Business Unit) และ (3) ระดับโปรแกรม/กระบวนการหลัก (Major Program and Project) โดย

กำหนดบทบาท/หนาที่ใหผูบริหารและพนักงานผูเกี่ยวของไดมสีวนรวมในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงใน

ทุกขั้นตอนตั้งแตขั้นตอนการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) การจัดการความเสี ่ยง (Risk Treatment) และการติดตาม

ตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยง (Monitoring and Review)  และเพื่อใหการดำเนินงานในทุกสวนของ

องคกรตระหนักและนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชในการดำเนินงานตามพันธกิจของ สวทช. จนเกิด

เปนวัฒนธรรมองคกรในท่ีสุด  

สวทช. ไดกำหนดแผนการสรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีแนวทางการดำเนินงาน

แบงเปน 3 หัวขอ ประกอบดวย (1) การวางแผนกลยุทธที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and 

Strategic Plan) (2) การสอบทานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and 

Internal Audit) และ (3) การสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Communication) โดยแต

ละข้ันตอนมีสาระสำคัญของแนวทางการดำเนินงาน ดังน้ี 

 การวางแผนกลยุทธท่ีครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Strategic Planning)  

สวทช. มีการจัดทำแผนกลยุทธ 5 ป และทบทวนกลยุทธเปนประจำทุกป (Rolling strategic plan) 

โดยใหความสำคญักับความสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการ

วิเคราะหบริบท สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป เพื่อระบุโอกาส ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ    

มุงสูการกำหนดเปาหมายองคกร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และกลยุทธในการดำเนินงาน เพ่ือใหการดำเนินของ 

สวทช. เปนไปตามแผนกลยุทธที่กำหนดไว รายละเอียดแสดงในกระบวนการระบุความเสี่ยงของ สวทช. หนา 20 
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ทั้งนี้ สวทช. กำหนดปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับการบริหารภายใน หลังจาก

การกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ (Strategic initiative) และเปาหมายแลว สวทช.จะตรวจสอบและทบทวนความ

เสี่ยงอีกครั้งดวยการพิจารณาแหลงขอมูลภายใน/นอกองคกร ขอมูลการตรวจสอบกระบวนการทำงานภายใน

องคกรและระบบควบคุมของหนวยงาน ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงและกำหนดใหดำเนินการจัดทำแผน

บริหารจัดการความเสี ่ยง ระดับองคกร ใหแลวเสร็จภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ทั ้งนี้เพื่อใหการ

ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามแผนภาพที่ 3.26 ความสัมพันธของ

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช. 

 

  แผนภาพท่ี 3.26 ความสัมพันธของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช. 

แผนภาพความสัมพันธของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช. ขางตนไดรับ

การเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 

พ.ศ. 2557 

 การสอบทานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk and Internal Audit)  

1) กระบวนการสอบทานการดำเนินงาน สวทช. สำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานที่ทำหนาที่

หลักไดใช การวิเคราะหความเสี่ยงเปนเครื่องมือหนึ่งในการจัดทำแผนกลยุทธการสอบทานของสำนักตรวจสอบ

ภายใน นอกจากนี้ในการดำเนินการสอบทาน หนวยงาน / โครงการ หรือกลไกการทำงาน  สำนักตรวจสอบ



 

57 

 

ภายในไดดำเนินการวิเคราะหความเพียงพอของกลไกที่มีอยู รวมถึงวิเคราะหความเสี่ยงของการควบคุมภายใน

ดวย เพ่ือใหการดำเนินงานมีกลไกควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

2) ในกระบวนการประเมินผลการดำเนินงาน สวทช. กำหนดใหเพิ่มการบริหารจัดการความเสี่ยงเปน

สวนหนึ่งในการประเมนิผลการบริหารจัดการหนวยงาน/โครงการ ในคูมือการประเมินผล สวทช. 

3) ผนวกการตรวจประเมินระบบบริหารความเสี่ยงเขากับการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) 

ระบบ ISO9001 อยางเปนทางการ โดยเริ่มดำเนินการตามขอกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 Version 

2015 ตั ้งแตปงบประมาณ 2559 ซึ่งสาระสำคัญขอกำหนดนี้คือ มีการเพิ่มเรื่องการจัดการความเสี่ยงเปน 

ขอกำหนดที่ 6.1 การดำเนินการเพื ่อจัดการกับความเสี ่ยงและโอกาส (Action to address risk and 

opportunities) 

ดังนั้นตั้งแตปงบประมาณ 2559 สวทช. ไดผนวกเรื่องการบริหารความเสี่ยงเขาไปเปนสวนหนึ่งของการ

บริหารจัดการระดับหนวยงาน โดยกำหนดใหมีการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพทั้งภายในและนอกตาม

ขอกำหนด  ISO9001:2015 ซึ่งขอบเขตการตรวจประเมินครอบคลุมถึงกระบวนการทำงานตามพันธกิจ สวทช.  

 การสรางความตระหนักการบริหารจัดการความเสี่ยงและใชเปนแนวทางการปฏิบัติ (Risk Awarenes 

and Work Guidance)  

สวทช. กำหนดแนวทางการสื่อสารแนวทางการสรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 

Culture) นอกเหนือจากการดำเนินงานตามนโยบาย/บทบาทหนาที่ความรบัผิดชอบของผูเก่ียวของในทุกระดับ

ดวยการจัดทำแผนการดำเนินงานสื่อสารและใหคำปรึกษาเพื ่อเปนชองทางการแลกเปลี ่ยนเรียนรูใหกับ

พนักงานและผูเก่ียวของของ สวทช. ประกอบดวย  

1) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงในระดับฝาย/หนวยงาน ดวยตระหนักดีวาการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกคนในองคกร สวทช.จึงได

เริ่มดำเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับฝาย/หนวยงาน โดยบรรจุเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง สราง

ความตระหนักรู และปลูกฝงวัฒนธรรมใหกับพนักงานทุกระดับตามบทบาทและหนาที่ และใหผูเกี ่ยวของ      

ทุกฝายมีสวนรวมในแผนการบริหารจัดการความเสี ่ยง อีกทั ้งยังกำหนดเปน KPI ระดับฝาย/หนวยงาน  

เนื่องจาก KPI ถือวาเปนเคร่ืองมือที่สำคัญของการบริหารผลการดำเนินงาน โดยตองใหสอดลองกับตัวชี้วัดหลัก 

หรือ นโบยายขององคกร ตัวชี้วัดในระดับฝายงานนี้จึงมีสวนชวยผลักดันใหองคกรบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค 

พันธกิจที่ตั้งไว และในอนาคตสวทช. จะมีการกำหนดตัวชี้วัดที่เปนหลักเกณฑใหกับตัวชี้วัดในระดับหนวย    

งานยอย, แผนก, กลุม หรือรายบุคคลตอไปดวย                                                                                     

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับฝาย/ หนวยงานของ สวทช. มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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โดยผูบริหารของฝาย/หนวยงาน ตองระบุความเสี่ยงของฝายงาน ตามขั้นตอนดังแผนภาพ ซึ่งการ

ดำเนินงานในทุกขั้นตอน จะใชเครื่องมือแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองคประกอบสำคัญในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram (รายละเอียดแสดงไวในคูมือ หนาที่ 24) 

2) การจัดการสื่อสารใหกับพนักงานและผูเกี่ยวของทุกระดับใหมีความตระหนักและความเขาใจเรื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝายบริหารมีการสื ่อสารเรื่องความเสี ่ยงขององคกรกับพนักงานอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่อง ผานทางสื่อตางๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ/สถานท่ี ซึ่งพนักงานสามารถเขาถึงขอมลู

การบร ิหารความเส ี ่ ย งขององค  กร ได  จาก เว ็บ ไซต ก ิ จกรรม WiKi Risk Management ผ  านล ิ งค  

https://central.nstda.or.th/wiki2/nstda_risk_management/start ที่เชื ่อมโยงในแตละกิจกรรม / 

กระบวนการหลักที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยง พรอมทั้งทราบถึงนโยบาย แผนบริหารความเสี่ยง ผลการ

จัดการความเสี่ยงในที่ประชุมที่เก่ียวของ และการตูนความเสี่ยง เปนตน 

3) การจัดเสวนาโดยเชิญผูมีชื่อเสียงมาบรรยายถึงประสบการณการจัดการความเสี่ยง หรือการศึกษาดูงาน

บริหารความเสี่ยงของหนวยงานภายนอก 

4) การนำความรูดานการจัดการความเสี่ยงไปรวมอยูในกิจกรรมการฝกอบรมผูบรหิารระดับกลาง MMRP 

5) มีระบบการเรียนรูแบบออนไลน บนระบบ E-Learning โดยหลักสูตรดานการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป นหน ึ ่ งหลักสูตรในระบบ โดยพนักงานใหม หร ือผู ท ี ่สนใจ สามารถเข าใช ระบบดังกลาว ผ านล ิงค  

https://ant.biotec.or.th/elearning/course/view.php?id=25 และมีบททดสอบหลังเรียนรู เพื่อทดสอบ

ความตระหนักและความเขาใจของพนักงาน โดยวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนเขาใจแนวคิดพื้นฐานใน

การจัดการความเสี่ยง และนำไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว พรอมทั้งสามารถ

เรียน และเพ่ิมเติมความรูไดตลอดเวลา 
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ภาคผนวก ข อภิธานศพัทบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

(Glossary for NSTDA Risk Management) 

 

Bow Tie Diagram : BTD 

ผังสรุปการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง เปนเครื่องมือในการวางแผนจัดการความเสี่ยงขององคกร 

สามารถประเมินสาเหตุ ผลกระทบ และการควบคุมที่มีอยู พรอมกับวางมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยง 

Causes 

สาเหตุของความเสี่ยง สาเหตุตาง ๆ ที่สามารถสงผลใหเกิดความเสี่ยง 

Compliance Risk 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเสี ่ยงเนื่องจากการฝาฝนหรือไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบขอบังคับ 

ขอกำหนดของทางการ หรือสัญญาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

Control Owner 

ผูที่รบัผิดชอบ/หนวยงานที่รับผิดชอบกลไกนั้นๆ 

Due Date 

กำหนดวันสิ้นสุดของการดำเนินการ/กิจกรรม 

Enterprise Risk Management : ERM 

การบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 

กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองคกรไดมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห และคาดการณถึงเหตุการณ หรือ

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกลาว ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

หรือยอมรับได เพื่อชวยใหองคกรบรรลุในวัตถุประสงคที่ตองการ ตามกลยุทธ กรอบวิสัยทัศน และพันธกิจของ

องคกร  

Existing Preventative Controls 

กลไกการควบคุมเชิงปองกันที่มีอยูแลว ที่ใชในการควบคุม/ปองกันมิใหเกิดสาเหตุ (Causes) 

Existing Mitigating Controls 

กลไกการควบคุมเชิงแกไขที่มีอยูแลว ท่ีใชในการแกไขผลกระทบ/ดำเนินการมิใหเกิดผลกระทบท่ีรุนแรง

หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง 
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Financial Risk 

ความเสี่ยงดานการเงิน 

 ความเสี่ยงเนื่องจากสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน หรือ งบประมาณเกิดความขัดของจน

กระทบการดำเนินงานขององคกรในการบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ อันเนื่องมาจากการขาดการจัดหาขอมูล 

การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใชในการบริหารการเงินไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจทางการเงิน หรือการ

บริหารงบประมาณที่ผิดพลาด สงผลกระทบตอสถานะการเงินขององคกร หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

การเงินขององคกร 

Impact 

ผลกระทบ  

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น เปนการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลคา

ความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดวาจะไดรับ 

Likelihood 

โอกาสที่จะเกิด 

 โอกาสของเหตุการณที่จะเกิดขึ้น โดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณในอดีต ปจจุบัน หรือ 

การคาดการณลวงหนาของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต 

Link to Cause 

 กลไกการควบคุมเชิงปองกันเชื่อมโยงกับสาเหตุเรื่องใดและกลไกนั้นสามารถชวยปองกัน/มีสวนชวย

ปองกันสาเหตุเรื่องใด 

Link to Impact 

กลไกการควบคุมเชิงแกไขที่องคกรมีอยูแลว สามารถเชื่อมโยงในการชวยแกไข/ลดความเสียหาย

ผลกระทบเรื่องใด 

Major Program And Project : MPP 

การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับโปรแกรม/โครงการหลัก 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับโปรแกรม/โครงการหลัก จะดำเนินการเฉพาะโปรแกรมขนาด

ใหญที่มีขอบเขตการดำเนินงาน วัตถุประสงค งบประมาณ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของอยาง

ชัดเจน 

Mitigation Action Report : MAR 

 แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง 
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Mitigation Action Plan : MAP 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

Operational Risk 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

 ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองคกร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของ

ขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารโครงการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงานตาง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงาน 

Residual Risk Rating 

 ผลคูณระหวางโอกาสเกิดและผลกระทบที่ยังเหลืออยูหลังจากไดดำเนินการตามกลไกควบคุมแลว เปน

ระดับคะแนนของความเสี่ยง 

Risk Analysis 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

 เปนการวิเคราะหสาเหตุตาง ๆ ที่สามารถจะสงผลใหเกิดความเสี่ยง และวิเคราะหผลกระทบที่คาดวา

จะเกิดขึ้นหลังจากเกิดความเสี่ยง  เพื่อเปนขอมูลใชในการประเมินความเสี่ยง และการตัดสินใจในการจัดการ

กับความเสี่ยง  

Risk Appetite : RA 

คาระดับความเสี่ยงที่องคกรตองการ 

 คาระดับความเสี่ยงในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่องคกรสามารถยอมรับโอกาสเกิดและความ

เสียหาย/สูญเสียจากความเสี่ยง 

Risk Assessment 

การประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการการประมาณระดบัความเสี่ยง และการตัดสิน วาความเสี่ยงนั้นอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม 

Risk Boundary 

ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได 

 ขอบเขตของคะแนนระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดตามท่ีองคกร/หนวยงานกำหนด 
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Risk Identification 

การระบุความเสี่ยง 

 เปนการระบุถึงแหลงที ่มาของความเสี ่ยง และระบุปจจัยเสี่ยง ตลอดจนพื้นที ่ที ่ไดรับผลกระทบ 

เหตุการณอาจทำใหความสำเรจ็ของวัตถุประสงคเปลี่ยนแปลงไป และสาเหตุรวมถึงผลที่จะตามมา 

Risk ID 

 เปนการกำหนดรหัสชื่อเรียก (Code) เพื่อใหเขาใจตรงกันอยางชัดเจนวารายการความเสี่ยงที่จัดการ

อยูนี้เก่ียวของกับความเสี่ยงเรื่องใด ตัวอยางเชน RES-1   

ตัวที่ 1 แทนดวยตัวอักษร R = Risk เพ่ือแสดง วาเปนรหัสในระบบบริหารความเสี่ยง  

ตัวที่ 2 แทนระดับองคกร E = Enterprise เพ่ือแสดงวาเปนระบบบริหารความเสี่ยงระดับองคกร  

ตัวที่ 3 แทนประเภทของความเสี่ยง S-O-F-C   

ตัวที่ 4 แทนลำดับที่ของรายการความเสี่ยงแตละประเภท (ระบุหมายเลข 1,2,3.....ตามลำดับที่ไดรับ) 

Risk Management  

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 กระบวนการบริหารจัดการองคกรโดยมีการวางแผนปองกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

Risk Mitigation Tasks 

 กิจกรรมหรือการดำเนินงานเพ่ิมเติมเพื่อปรับปรุงแกไขและบรรเทาความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงกลไก

ที่มีอยูเดิม เพื่อใชในการปองกันสาเหตุ และแกไขผลกระทบหรือการดำเนินการมิใหเกิดผลกระทบท่ีรุนแรง 

Risk Rating “Before” Mitigation 

 ระดับคะแนนของความเสี่ยงกอนดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด 

Risk Rating “After” Mitigation 

 ระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากไดดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการท่ีกำหนด 

Risk Owner 

 ชื่อและตำแหนงของผูรับผิดชอบความเสี่ยง โดยมีหนาที่ระบุสาเหตุ ปจจัยของความเสี่ยง รับผิดชอบในการ

ดูแลควบคมุมาตรการจัดการความเสี่ยง พรอมทั้งประเมินและตัดสินใจตามแนวทางการลดหรอืควบคุมความเสี่ยง 
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ผูชวย  Risk owner 

 ชื่อของผูชวยผูรับผิดชอบความเสี่ยง  เพื่อชวยผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จัดเตรียมขอมูล

สำหรับการวิเคราะห ประเมิน จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี ่ยง และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้ง

ประสานงานผูเกี่ยวของในการจัดประชุม/หารือตามความเหมาะสม 

Risk Profile 

ผังภูมิความเส่ียง 

 ผังภูมิแสดงสถานะของระดับความเสี่ยง โดยแสดงเปนพิกัดของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

เทียบเปนสี 4 ระดับ คือ สีแดง ระดับสูงมาก (Very high)  สีสม ระดับสูง (High) สีเหลือง ระดับปานกลาง 

(Medium) และสีเทา ระดับต่ำ (Low) 

Risk Tolerance : RT 

คาระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได 

 คาเบ่ียงเบนสูงสุด/ต่ำสุดของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดจากเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กำหนดไว 

Strategic Business Unit : SBU 

การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลัก 

 บทบาทการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลัก ตามโครงสรางการ

บริหารงานของ สวทช. ประกอบดวย 6 SBU ไดแก สำนักงานกลาง, ศนูยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหงชาติ (ศช.), ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.), ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ(ศอ.), ศนูยบริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) และ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) 

Strategic Risk 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

 ความเสี ่ยงที ่ม ีผลกระทบตอทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององคกร หรือมีผลกระทบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร อันเน่ืองมาจาก การเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ เหตุการณภายนอก 

ผูใชบริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง 

Strategic initiative 

กิจกรรมเชิงกลยุทธท่ีผูบริหารกำหนดใหแตละศูนย/สายงานดำเนินงานในแตละปเพ่ือให สวทช. บรรลุ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

Task Owner 

ผูที่รบัผิดชอบ/หนวยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงาน/กิจกรรม 
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Tentative Risk Owner  

ผูรับผิดชอบความเสี่ยงเบื้องตน  

การยอมรับ (Accept / Take)  

 การยอมรบัความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใตระดับความเส่ียงที่องคกรสามารถยอมรับได 

การลด (Reduce / Treat)  

 การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

เปนการลดความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ความเสี่ยง หรือการลดผลกระทบ (Impact) หรือความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการควบคุมภายใน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเพื่อชวยลดโอกาสที่จะ

เกิดความเสียหาย ลดความเสียหายหรอืท้ังสองอยาง  

การหลีกเลี่ยง (Avoid / Terminate)  

 การดำเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้หากทำการใชกลยุทธนี้

อาจตองทำการพิจารณาวัตถุประสงควาสามารถบรรลุไดหรือไม เพ่ือทำการปรับเปลี่ยนตอไป 

การรวมจัดการ (Share / Transfer)  

 การรวมจัดการโดยแบงความเสี่ยงบางสวนกับบุคคลหรอืองคกรอ่ืน   
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ภาคผนวก ค ผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assesment) 

ผังทบทวนความเสี่ยง ประจำป (Annual Risk Review : ARR) 
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ผงัสรุปการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง Bow Tie Diagram : BTD 
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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

Risk Boundary

ผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile : RP) 
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แบบฟอรมเกณฑการประเมินความเสี่ยง 8x8 
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Impact

ประเด็นความเส่ียง _______________________________________ Likelihood

Risk Owner ___________________________________________ Residual Risk Rating

งบประมาณ Man-month j Cost Level

1

2

3

4

5

6

ผู วิเคราะห

วันท่ี

”Before” Mitigation

Risk Mitigation Tasks Task Owner Cost Level (L, M, H)  k Benefit Level Priority for 

Mitigation Action

(1, 2, 3, 4)

การวิเคราะหประโยชนที่จะไดรับเทียบกับคาใชจาย (Cost-Benefit Analysis)

ภาคผนวก ง ผงัการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment / Risk Mitigation) 

ผังวิเคราะหความคุมคาของมาตรการจัดการความเสี่ยง (Cost Benefit Analysis For RMA : CBA) 
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ความเส่ียง

(Risk Identification)

ผูรับผิดชอบ

(Risk 

Owner)

กลยุทธ/แผนงาน Task 

Owner

แผนปฎิบัติการ/กิจกรรมยอย ตัวช้ีวัด เปาหมาย กิจกรรมท่ีมี กิจกรรมที่เพ่ิม เร่ิมเก็บ

ขอมูล/

ดําเนินการ

(f) ความถี่

การติดตามผล

กําหนด

แลวเสร็จ

ผูรับผิด

ชอบ

(ระบช่ืุอบุคคล)

แหลง

งบประมาณ

ของกิจกรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Plan : MAP) 
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แบบรายงานผลการจัดการความเส่ียง 

(Mitigation Action Report)

Risk Owner

กลยุทธ /แผนงาน

ผู รับผิดชอบ

กําหนดแลวเสร็จ

ตัวช้ีวัด เปาหมาย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

Impact Likelihood

ผูรายงาน วันท่ี

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมยอย

แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ …………………..

ไตรมาส 4

MARแบบรายงานผลการจัดการความเส่ียง (Mitigation Action Report)

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ …………………..

ไตรมาส 4

สภาพปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข และความสําคัญในชวงถัดไป ( , ,)

สรปุจุดท่ีนาจะสงผลตอโอกาสเกิดและผลกระทบความเส่ียงในรอบรายงานน้ี

ภาคผนวก จ แบบรายงานการติดตามตรวจสอบและการทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง               

(Monitoring and Review) 
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ภาคผนวก ฉ การบริหารจัดการความเส่ียงในภาวะวิกฤตของ สวทช. 
 

สวทช.ตระหนักถึงความสำคัญของการบรหิารความเสี่ยงภายใตความไมแนนอนตางๆ โดยถือวาการบริหาร

จัดการความเสี่ยงเปนองคประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ    

เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกรอยางเปนระบบ คณะกรรมการจัดการ

ความเสี่ยงของ สวทช. ทำหนาท่ีในการกำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนใหการ

ดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงองคกรสอดคลองกับกลยุทธ และพันธกิจของ สวทช. โดยพิจารณาสภาวการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในและภายนอก ภายใตการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดลอมตลอดเวลา เชน 

ชุมนุมประทวง กอการจลาจล อุบัติเหตุ อุทกภัย อัคคีภัย การเกิดโรคระบาดรายแรง ภัยคุกคามดานความปลอดภัย

ของขอมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี ่ยนแปลงระเบียบและขอบังคับตางๆ เปนตน รวมถึงให

ขอเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

พรอมทั้งทบทวนและใหขอคิดเห็นในการนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางไม   

หยุดนิ่ง เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับความเสี่ยงในทุกดาน  

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะเริ่มดำเนินการบริหารความเสี่ยงดวยการวิเคราะหความ

เสี่ยงจากปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน พรอมทั้งรวมหารือผูบริหารในแตละฟงกชันงานที่เกี่ยวของกับภาวะ

วิกฤตนั ้น กำหนดผูรับผิดชอบความเสี ่ยง (Risk Owner) พรอมทั ้งจัดประชุมเพื ่อวิเคราะหความเสี่ยง โดยใช

เครื่องมือ Bow Tie Diagram กอนดำเนินการประเมินระดับความเสี ่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

รวมทั้งจัดทำแผนรองรับสถานการณตาง ๆ เพื ่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและสามารถกลับมา

ดำเนินการในภาวะปกติไดเร็วที่สุด ตลอดจนมีระบบในการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการบริหาร         

ความเสี่ยง พรอมเฝาระวังความเสี่ยงใหมๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เพื่อลดโอกาสที่จะทำใหเกิดความสูญเสีย    

ในกรณีท่ีความเสี่ยงเกิดข้ึนใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 
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 ภาคผนวก ช คำสั่งแตงตั้งในเร่ืองการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ภาคผนวก ก 
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