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Disclaimer:  เอกสารนี้ใช้เป็นแนวทางบริหารความเส่ียงภายใน สวทช.  และมวีัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลกัการ และบริบทที่เกีย่วขอ้ง
ของ สวทช. เนื้อหาในคู่มือจะมกีารพัฒนาและปรับปรุงให้สมบูรณ์และทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงของ สวทช. แบบ
วิวัฒนาการ (Evolutionary approach) เอกสารฉบบันี้เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือบริหารความเส่ียง version 5.0 

คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช. 



 
 

 

 

ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เห็นควำมส ำคัญของน ำระบบบริหำร
ควำมเสี่ยงมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร เพรำะระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่จะสำมำรถลดควำมเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์กำร
ด ำเนินงำนของ สวทช. 

 

ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. เป็นไปตำมนโยบำยที ่กวทช. ก ำหนด สวทช. 
ได้น ำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมำผนวกกับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน เพ่ือขับเคลื่อนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำร รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของกรมบัญชีกลำง คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. จึงไดป้รับปรุงคู่มือบริหำรควำม
เสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมำณ 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร ระดับศูนย์
แห่งชำติ/หน่วยงำนหลัก และระดับโปรแกรม/กระบวนกำรหลัก 

 

คู่มือบริหำรควำมเสี่ยงฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงแก่ผู้บริหำร พนักงำนและผู้เกี่ยวข้องของ สวทช.  

 

คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนให้มีกำรน ำระบบบริหำรควำม
เสี่ยงไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในท่ีสุด 

 
 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 
วันที่ 25 ตุลำคม 2559 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Framework) ตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 และเริ่ม
ด ำเนินกำรรอบแรกในปีงบประมำณ 2555 โดยมีขอบเขตกำรด ำเนินงำนเริ่มจำกควำมเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) 
ในปีที่ 1 และขยำยไปสู่ระดับศูนย์แห่งชำติ/หน่วยงำนหลักในปีที่ 2 โปรแกรม/กระบวนกำรหลักที่ส ำคัญใน    
ปีที่ 3 โดยมีเป้ำหมำย เพ่ือให้มีกำรน ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในท่ีสุด 

ในกำรด ำเนินงำนมีคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ภำยใต้คณะกรรมกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) รับผิดชอบในกำรเสนอแนะนโยบำย ก ำกับดูแลกำรบริหำร   
ควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อ กวทช. อย่ำงต่อเนื่อง โดยในช่วง
ก่อตั้งระบบบริหำรควำมเสี่ยงคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำร
ควำมเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพื่อท ำหน้ำที่พัฒนำนโยบำย แผนงำน และรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ของ สวทช. ต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนี้ ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งมีผู้อ ำนวยกำร สวทช. เป็นประธำน รับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย จัดกำร
ให้ควำมเสี่ยงต่ำงๆ อยู่ในวิสัย และขอบเขตที่พึงประสงค์  โดยจัดให้มีกำรประเมินและทบทวนควำมเสี่ยงด้วย
ควำมถี่ท่ีเหมำะสม ประมวลวิเครำะห์ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริม สื่อสำร พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับ
บุคลำกรทุกระดับ  

ในกำรประเมิน วิเครำะห์ และจัดกำรควำมเสี่ยง  สวทช. ได้ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ขององค์กรวิจัย และพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศที่มีลักษณะ
และพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. พบว่ำ ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องมี Framework ในกำรวิเครำะห์
สำเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจำรณำสิ่งที่พึงกระท ำและจุดอ่อนที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือประเมินโอกำสที่จะเกิด
ควำมเสี่ยง และผลกระทบทั้งก่อน และหลังด ำเนินกำร และได้พบว่ำ CSIRO (Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศออสเตรเลีย และ
เป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. รวมถึง CSIRO ยังเป็นองค์กรส ำคัญที่มีส่วนร่วมในกำรออกแบบ
มำตรฐำน ISO 31000:2009 ซึ่งได้ใช้แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงองค์ประกอบส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร ซึ่งแผนภำพนี้สำมำรถ
สรุปสำเหตุ ผลกระทบ และมำตรกำรในกำรควบคุม/ลดควำมเสี่ยงที่ใช้สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำยและมี
ประสิทธิภำพ   

ดังนั้น สวทช. จึงน ำเครื่องมือดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ พิจำรณำ
ทำงเลือก และก ำหนดแนวทำงตอบสนองควำมเสี่ยง รวมถึงใช้ในกำรประชุม รำยงำนผล ปรึกษำหำรือ สื่อสำร 
ร่วมกับคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย 

 



 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในรอบที ่4 (ปีงบประมำณ 2559) พบว่ำ ในระดับองค์กร (ERM) มีกำรระบุควำม
เสี่ยง (Risk identification)  9 รำยกำร ครอบคลุมควำมเสี่ยง 4 ประเภท ประกอบด้วย ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
(S: Strategic)  ด้ำนปฏิบัติกำร (O: Operational)  ด้ำนกำรเงิน (F: Finance) และด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ (C: Compliance)  โดยมีรำยกำรควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (สีแดง) จ ำนวน 1 รำยกำร และควำม
เสี่ยงระดับสูง (สีส้ม) จ ำนวน 5 รำยกำร และควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (สีเทำ) จ ำนวน 3 รำยกำร โดยรำยกำรควำม
เสี่ยงทั้ง 9 รำยกำร มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk treatment)  โดยรำยกำรควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (สีแดง) 1 
รำยกำร และควำมเสี่ยงระดับสูง (สีส้ม) 5 รำยกำร ด ำเนินกำรจัดท ำแผนลดและควบคุมควำมเสี่ยง  

ส่วนควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (สีเทำ) ตำมแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงก ำหนดให้เป็นควำมเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับยอมรับควำมเสี่ยงได้ภำยใต้กลไกกำรควบคุมเดิมที่มีอยู่แล้ว บวกกับแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใน
ปัจจุบัน ซึ่งควำมเสี่ยงในระดับนี้จะถือว่ำกลไกกำรควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันสำมำรถดูแลระดับควำมเสี่ยงนี้ได้
โดยให้เพิ่มควำมระมัดระวังในกำรด ำเนินงำนตำมกลไกกำรควบคุมท่ีมีอยู่ต่อไป แต่ต้องมีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับควำมเสี่ยงกลับมำสูงขึ้นจนเกินระดับที่
ยอมรับได้ 

ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 6 รำยกำร พบว่ำ หลังจำกด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง ผลกำร
ประเมินคะแนนควำมเสี่ยงสำมำรถลดระดับควำมเสี่ยงได้ตำมเป้ำหมำย/มำกกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ลดระดับคะแนนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 2 รายการ ประกอบด้วย (1) REF-1 เกิดวิกฤต
ด้ำนงบประมำณจนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมแผนกลยุทธ์ และ (2) REO-1 พนักงำนสำยวิจัยและพัฒนำที่มี
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญสูงออกจำก สวทช. กะทันหันจ ำนวนมำก กลุ่มที่ 2 ลดระดับคะแนนได้
มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 4 รายการ ประกอบด้วย (1) REO-4 ระบบ ICT ไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (2) RES-2 กำรใช้ประโยชน์ของผลงำนวิจัยมีน้อย (3) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนำสร้ำง
ผลกระทบต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด และ (4) REO-5 ไม่สำมำรถใช้ทรัพยำกรหรือทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 

จำกผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง สวทช.   
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2559 ที่ประชุมได้พิจำรณำทบทวนรำยกำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 
2560 โดยใช้รำยกำยควำมเสี่ยงของปีงบประมำณ 2558 – 2559 พิจำรณำร่วมกับแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 (ปี 
2560 – 2564) เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ที่เก่ียวข้องของแต่ละรำยกำรควำมเสี่ยง ฯลฯ เป็นข้อมูลประกอบกำร
ทบทวน จึงมีมติให้น ำรำยกำรควำมเสี่ยงของ ปีงบประมำณ 2558 และ 2559 จ ำนวน 8 รำยกำร และเพ่ิม
รำยกำรควำมเสี่ยงใหม่อีก 1 รำยกำร ก ำหนดเป็นรำยกำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2560 จ ำนวน 9 รำยกำร 
ทั้งนี้เพ่ือด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน ส่วนอีก 4 รำยกำร ให้น ำกำร
ด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องไปผนวกเข้ำกับกระบวนกำรบริหำรงำนปกติที่มีกลไกกำรควบคุมดูแลและให้มีกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องในกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง สวทช. 

ในปีงบประมำณ 2560 จะเป็นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 รอบท่ี 5 
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. จึงพัฒนำและปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงให้
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นด้วยกำรปรับปรุง/แก้ไขคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช.  



 
 

 

 ดังนั้นเพื่อให้คู่มือบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ประจ ำปี 2560 สอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ข้ำงต้น สวทช. จึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงคู่มือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จำกฉบับปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้บริหำร และพนักงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ ให้มีควำม
สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 
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บทน ำ 
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจนนวัตกรรมที่

เกิดข้ึนมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลา
เพ่ือที่จะให้องค์กรด าเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ท าให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (กวทช.) ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของ สวทช. จึงเห็นความส าคัญของการน าระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ สวทช. สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และ
มีภูมิต้านทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของการด าเนินงาน การวางแผนป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น 

 

1. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกประกาศส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยส านักงานฯ จะด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงจะใช้กรอบแนวทางตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 โดยการด าเนินงาน

บริหารความเสี่ยงจะต้องด าเนินการในทุกระดับชั้นตามโครงสร้างองค์กรของส านักงานฯ และครอบคลุม

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้ส านักงานฯ สามารถด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. ก าหนดให้มีการจัดระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีคู่มือการด าเนินงาน ตัวอย่างในการ

วิเคราะห์ และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและปฏิบัติในแนวทาง

เดียวกัน โดยให้น าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามภารกิจจนเกิดเป็น

วัฒนธรรมองค์กรในที่สุด 

3. ก าหนดให้มีคณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้พัฒนานโยบาย 

แผนงาน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการบริหารจัดการความ
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เสี่ยงของส านักงานฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ มอบหมาย โดยมีฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร 

ส านักงานกลาง ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ 

และเป็นหน่วยงานประสานงานกลางในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานฯ 

4. ก าหนดให้มีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของส านักงานฯ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบจัดการความ

เสี่ยง การป้องกัน และการแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดจากความเสี่ยงเหล่านั้น รวมถึงจัดให้มีการประเมินและ

ทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะสมตามความจ าเป็น โดยมีฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร ส านักงาน

กลาง ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของส านักงานฯ และเป็นหน่วยงาน

ประสานงานกลางในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานฯ 

5. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของส านักงานฯ จะประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ

คณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ และจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการ

บริหารจัดการความเสี่ยงน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ และคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามล าดับ ในทุก 6 เดือน เพ่ือทราบ และ/หรือพิจารณาทบทวน

และปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานฯ ให้มีความเหมาะสม 

6. ก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถ

ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ด าเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริม 

สื่อสาร และพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรในทุกระดับ 

รวมทั้งการเสริมสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

(เอกสารประกาศส านักงานฯ เรื่องนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ปรากฏในภาคผนวก ก) 

2. แนวทำงกำรพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 
สวทช. ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา และจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรวิจัยและพัฒนาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีลักษณะ และพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. รวมทั้งศึกษา
มาตรฐานระดับสากลที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลจากการศึกษา พบว่า มาตรฐาน ISO 31000:2009 ซึ่งเป็น
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสากลระดับนานาชาติ (International Organization of Standard: ISO) มีชื่อ
เต็มว่า Risk Management-Guidelines on Principles and Implementation of Risk Management เป็นระบบ
บริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีหลักการ และกรอบแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจน และหลายองค์กรได้ยึดถือเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร สวทช. จึงได้ใช้
มาตรฐาน ISO 31000:2009 เป็นกรอบในการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ สวทช. 
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ในการประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยง  สวทช. ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีลักษณะและ 
พันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. พบว่า ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องมี Framework ในการวิเคราะห์สาเหตุ 
ผลกระทบ เพื่อพิจารณาสิ่งที่พึงกระท าและจุดอ่อนที่ต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบทั้งก่อน และหลังด าเนินการ และได้พบว่า CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย และเป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับสวทช. 
ได้ใช้แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เรียกว่า Bow Tie Diagram เป็น
เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งแผนภาพนี้สามารถสรุปสาเหตุ ผลกระทบ และมาตรการในการควบคุม/
ลดความเสี่ยงที่ใช้สื่อสารท าความเข้าใจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ สวทช. จึงได้น า Bow –tie diagram มาปรับปรุง
ดัดแปลงใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป 
 
2.1 โครงสร้ำงองค์กรและขอบเขตกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 

สวทช. บริหารความเสี่ยง โดยแบ่งแผนและแนวทางการบริหารเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย (1) ระดับองค์กร 
(Enterprise Risk Management) (2) ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (Strategic Business Units) (3) ระดับ
โปรแกรม/กระบวนการหลัก (Major Programs and Projects) และ (4) วัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดย 3 ระดับแรกด าเนินการตามกรอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. เหมือนกัน แต่จะมีขอบเขต
การด าเนินงานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

แผนภำพที่ 2.1 ขอบเขตการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 4 ระดับ 
 

ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management:  ERM) การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับนี้เป็นการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรในองค์รวมด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ซ่ึง
ผู้อ านวยการสวทช. เป็นประธาน และมีรองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (รอง ผพว.)  

      ERM

     SBU

      MPP
                     

             

SBU 1 SBU 2 SBU 3 SBU 4 SBU 5 SBU 6
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ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ผศว.)  ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ผศช.) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ผศอ.) ผู้อ านวยการศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.)  และผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ผศจ.) เป็นกรรมการ 

โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร จัดการให้ความ
เสี่ยงต่างๆ อยู่ในวิสัยและขอบเขตที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะสม 
ประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งส่งเสริม สื่อสาร พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกระดับ 

 
ระดับศูนย์แห่งชำติ/หน่วยงำนหลัก (Strategic Business Unit: SBU) การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับ

นี้เป็นบทบาทของศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลักซ่ึงตามโครงสร้างการบริหารงานของ สวทช. ประกอบด้วย ส านักงานกลาง 
1 หน่วย และศูนย์ 5 ศูนยแ์ห่งชาติ ประกอบด้วย (1) SBU 1 ส านักงานกลาง (2) SBU 2 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) (3) SBU 3 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) (4) SBU 4 ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) (5) SBU 5 ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) (6) SBU 6 ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)    

โดยแต่ละ SBU จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ SBU มีรองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (รอง ผพว.) และผู้อ านวยการศูนย์ฯเป็นประธาน โดยคณะกรรมการฯ ท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ SBU ตามกรอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.  

 
ระดับโปรแกรม/โครงกำร (Major Program And Project: MPP) การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับ 

MPP จะด าเนินการเฉพาะโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีขอบเขตการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงจะต้องสามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน
การบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ การก าหนดรายการความเสี่ยง (Risk identification) ก าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk 
owner) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Bow tie diagram ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยการก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับนี้ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของระดับ SBU 
เช่นเดียวกับระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก คณะกรรมการฯ ชุดนี้จะท าหน้าที่คัดเลือกและก าหนดโปรแกรม/
โครงการหลักมาด าเนินการ ทบทวน ประเมินและวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ สวทช.  

 
 ระดับวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง สวทช. ก าหนดแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการหลัก 
รวมถึงเพ่ือด าเนินการให้ทุกส่วนในองค์กรตระหนักและน าหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของ สวทช. จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในท่ีสุด โดยมีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
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รับผิดชอบมีแนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย (1) การวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
and Strategic Plan) (2) การสอบทานผลการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Internal 
Audit) และ (3) การสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Communication) ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียด
ต่อไป 
 
2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 

กวทช. ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง, 
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและคณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงต่างๆในการก ากับดูแลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ สวทช. ไว้ดังแผนภาพที่ 2.2 

 
 

แผนภำพที่ 2.2 โครงสร้างการก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
 

โดยก าหนดขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง, คณะกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงและคณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 

 
คณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) มีบทบาทในการก าหนดนโยบายบริหาร

ความเสี่ยง และก ากับทิศทางของ สวทช. ผ่านการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจ
ว่ามีการด าเนินการอย่างเหมาะสม  เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่ก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยง 

 
คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ต่อ กวทช. (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข)  

 

กวทช.

คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนฯ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล

ผพว.

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 
(ผู้บริหาร สวทช.)

คณะท างานพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร
(ฝ่ายเลขานุการฯ)
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คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. มีท าหน้าที่จัดการให้รายการความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในวิสัยและ
ขอบเขตท่ีพึงประสงค์ โดยจัดให้มีการประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะสมและตามความจ าเป็น ประมวล
วิเคราะห์ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง น าเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (ผพว.)  รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (รอง ผพว.)  
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ผศว.)  ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ผศช.) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ผศอ.) ผู้อ านวยการศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.)  และผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ผศจ.) โดยมีฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร 
ส านักงานกลาง ท าหน้าที่เลขานุการ กวทช. (รายละเอียดตามภาคผนวก ค) 

 
คณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. มีหน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน ระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ต่อฯคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
มอบหมาย แต่งตั้งขึ้นโดยค าสั่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ที ่1/2559 รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ง 
 

ฝ่ำยติดตำมประเมินผลองค์กร ส ำนักงำนกลำง มีหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง คณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และเป็นหน่วย
ประสานงานกลางในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ตามนโยบาย สวทช. รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก 
 
2.3 กำรบูรณำกำรงำนบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกระบวนกำรหลักของ สวทช.  
 กวทช. คาดหวังให้ สวทช. บูรณาการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการหลักซึ่ง สวทช. ได้น า
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาผนวกกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยจะด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์
ความเสี่ยงหลังจากก าหนดแผนที่กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการของ สวทช. โดยสามารถด าเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการต่างๆ อาทิ 
กระบวนการจัดท าแผนงานประจ าปี กระบวนการสอบทานผลการด าเนินงาน และกระบวนการตรวจประเมินภายใน เป็น
ต้น  
2.4 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Culture) 

นอกจากขอบเขตการด าเนินงานทั้ง 3 ระดับแล้ว สวทช. ไดก้ าหนดแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานในทุกส่วนของ สวทช. น า
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยใน
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เรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน  การ
วางแผนป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ  โดยแนวทางการ
สร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะด าเนินการด้วยการผนวกหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
เข้าไปในกระบวนการท างานหลัก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสื่อสารให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและ
น าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด 

 
3. ระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 

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

แผนภำพที่ 3.1 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 
  
 

3.1 ระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 
จากแผนภาพที ่3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบแุนว

ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของมาตรฐาน ISO 31000:2009 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย (3.1) 
หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles) (3.2) กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Framework) 
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timely
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และ (3.3) กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) โดยสวทช. ได้น าหลักการทั้ง 3 ส่วน มาประยุกต์ใช้ให้
มีความเหมาะสมกับกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละส่วนตามล าดับที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
และเพ่ือความสะดวกในการอ้างอิงถึงระบบบริหารความเสี่ยง ISO31000:2009 ในคู่มือฉบับนี้จะใช้หัวข้อเรียงตามตัวเลข

ข้อก าหนด โดยตัวเลขดังกล่าวจะระบุในเครื่องหมายปีกกา (…)  
 

3.1.1 หลักกำรพื้นฐำนในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Principles)  
สวทช. ไดน้ าหลักการพื้นฐานของมาตรฐาน ISO 31000:2009 มาใช้เป็นแนวทางการในการก าหนดกรอบการ

ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งนโยบายและกรอบการด าเนินการข้างต้นจะมีการทบทวนเป็นครั้งคราวโดย 
กวทช. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช.  

 
แผนภำพที่ 3.2 หลักการพ้ืนฐานของมาตรฐาน ISO 31000:2009 

 

3.1.2 กรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Framework for Managing Risk) 

สวทช. ก าหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Framework for Managing Risk) ตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสากล ISO 31000:2009 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยขับเคลื่อนผ่านวงจร PDCA ประกอบด้วย 1). การ
วางแผน (Plan) 2). การลงมือท า (Do) 3). การตรวจสอบ (Check) 4). การปรับปรุงแก้ไข (Act) ในแต่ละรอบปีของการ
ด าเนินงาน โดยมีสาระส าคัญของสิ่งที่ต้องด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 ในแต่ละหัวข้อมี ดังนี้ 
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แผนภำพที่ 3.3 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (อ้างอิงจากเอกสาร ISO 31000:2009) 
 

(4.2) ควำมมุ่งม่ันของผู้บริหำร (Mandate and Commitment) 

 
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลต้องการความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กร โดยสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ ประกอบด้วย 

 ประกาศ และให้การรับรองต่อนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy) 

 สื่อสารถึงประโยชน์ที่จะได้จากการบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

 ก าหนดโครงสร้างองค์กรที่จ าเป็น บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability) ที่เหมาะสม 

 ก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 

 ดูแลให้วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร 

 ดูแลความสอดคล้องตามข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ 

 ดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 

 ดูแลความเหมาะสมของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 ติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 รายงานความก้าวหน้าของระบบบริหารความเสี่ยง และผลของการบริหารความเสี่ยงต่อ กวทช. เป็น
ประจ าในรอบปี 

สวทช. มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและด าเนินการสื่อสารไปยังบุคลากรภายในองค์กร 
ตลอดจนก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กร มีการแต่งตั้ง
คณะท างานพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง ก าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) เพ่ือให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานโดยรวมขององค์กร  
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Implementing risk 
management (4.4) 

Continual improvement 
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(4.3) กำรออกแบบกรอบเพื่อกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Design of Framework for Managing Risk) 

 
ในขั้นตอนของการวางแผน (Plan) หรือการออกแบบกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องเริ่ม

จากการท าความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความ
เสี่ยง การบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการขององค์กร การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การ
ก าหนดกลไกในการสื่อสารและรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

การท าความเข้าใจในสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกขององค์กร มีสาระส าคัญของสิ่งที่ต้องด าเนินการตาม
แนวทางมาตรฐาน ISO 31000:2009 ดังนี้ 

 
สภำพแวดล้อมภำยนอกขององค์กรที่ต้องได้รับกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย 

 วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 

 ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ และแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร การรับรู้ และการให้
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 

สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรที่ต้องได้รับกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย 

 โครงสร้าง เช่น การควบคุม บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 ขีดความสามารถ ความเข้าใจในรูปของทรัพยากรและความรู้ เช่น งบประมาณ บุคลากร ความสามารถ 
กระบวนการท างาน และเทคโนโลยี 

 การไหลของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจ 

 ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 

 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ 

 การรับรู้ การให้ความส าคัญ และวัฒนธรรมองค์กร 

 มาตรฐาน หรือรูปแบบที่ใช้ในการอ้างอิง 
 
สวทช. ด าเนินการทบทวนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกผ่านกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี และ

แผนกลยุทธ์ประจ าปี ซึ่งเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานในกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์ขององค์กร โดยจะน าผลการทบทวน
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา/ปรับปรุงนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน รวมถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจ าปี ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการของ สวทช. 

ภารกิจหลักคือ การทบทวน ปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดของระบบบริหารความเสี่ยงในรอบปี เมื่อได้ด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงครบปี โดยพัฒนาจากผลของการบริหารความเสี่ยงทั้งปี เหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดข้ึนใหม่ในรอบ
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ปีและข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากผู้ปฎิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลดีขึ้น ส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป 

  

(4.4) กำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Implementing Risk Management) 

 
ในขั้นตอนของการด าเนินการ (Do) การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามกระบวนการท างาน (Process) ที่

ระบุไว้ในข้อ 3.1.3  โดยมีแนวทางการท างานดังนี้ 

 ก าหนดช่วงเวลาและกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ก าหนดนโยบายและน ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้กับกระบวนการต่างๆ ขององค์กร 

 ด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

 จัดท าเอกสารอธิบายถึงการตัดสินใจ รวมถึงการจัดท าวัตถุประสงค์ 

 จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ และการฝึกอบรม 

 สื่อสารและให้ค าปรึกษากับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้รับ
การน าไปปฏิบัติในทุกระดับและหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานขององค์กร และ
กระบวนการทางธุรกิจ 
 สวทช. ด าเนินการตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการทบทวนกลยุทธ์ประจ าทุกปี (Rolling 
strategic plan) โดยก าหนดปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการบริหารภายใน สวทช. 
 เริ่มจากคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะด าเนินการทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรควบคู่ไปกับกระบวนการทบทวนกล
ยุทธ์ประจ าปี โดยก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร ให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
ตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

(4.5) กำรติดตำมและรำยงำนผล (Monitoring and Review of the Framework) 

 
 เมื่อมีการบริหารความเสี่ยงตามข้อ 3.1.3 แล้ว ในแต่ละรอบปี ระบบบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการติดตาม 
ทบทวน ประเมินผลการด าเนินงานของระบบซึ่งตรงกับขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) สิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้ระบบ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 ก าหนดการวัดผลการด าเนินงาน 

 วัดความก้าวหน้าเทียบกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นระยะๆ 

 ทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบาย และแผนงานอย่างสม่ าเสมอ 
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 จัดท ารายงานความเสี่ยง ความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการด าเนินการ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ทบทวนถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  
 สวทช. ก าหนดให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานเป็น
ประจ าทุก 3 เดือน โดยจะมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินระดับโอกาสและ
ผลกระทบ พร้อมกับทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ   
 เมื่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. พิจารณาผลการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะแล้ว  สวทช.จะ
น าผลสรุปดังกล่าวรายงานต่อคณะอนุกรรมการความเสี่ยงและ กวทช. อย่างน้อยทุก 6 เดือน ในช่วงกลางปี และช่วง
ปลายปีงบประมาณต่อเนื่องกับต้นปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้พิจารณาอนุมัติประกาศใช้ 
 

(4.6) กำรปรับปรุงกรอบกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนื่อง(Continual Improvement of the Framework) 

 
 เมื่อองค์กรได้ทบทวนระบบแล้ว ผลของการทบทวนจะน าไปสู่การตัดสินใจถึงแนวทางในการปรับปรุงกรอบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง นโยบาย และแผนงาน ซึ่งการตัดสินใจนี้จะช่วยในการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และวัฒนธรรมการบริหารงานขององค์กร รวมถึงช่วยปรับปรุงความคล่องตัว การควบคุม และความรับผิดชอบที่มีต่อ
เป้าหมายองค์กรด้วย 
 สวทช. ก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายและแผนการด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกปี ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใน/นอกองค์กร โดยจะน าผลการด าเนินงานดังกล่าวมา
รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบุในคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. และสื่อสารให้
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
  3.1.3 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Process) 

 กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 มีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
(1) (5.2) การส่ือสารและการให้ค าปรึกษา (Communication and Consultation) 

(2) (5.3) การก าหนดวตัถปุระสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้อม (Establish the Context) 

(3)  (5.4) การประเมินความเส่ียง  (Risk Assessment) 

(3.1) (5.4.2) การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification) 

(3.2) (5.4.3) การวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) 

(3.3) (5.4.4) การประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation) 
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(4) (5.5) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 
(5) (5.6) การติดตามตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยง (Monitoring and Review) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภำพที่ 3.4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 
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สวทช. ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐาน ISO 
31000:2009 โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

 
แผนภำพที่ 3.5 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
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(5.2) กำรสื่อสำรและกำรปรึกษำหำรือ (Communication and Consultation) 

 
การสื่อสารและการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการบอกกล่าวให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในการตัดสินใจด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบถึงความจ าเป็น ขอบเขตการด าเนินงาน โดยมีการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติที่ตรงกันเพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สวทช. น านโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทีผ่่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความ

เสี่ยง และ กวทช. จัดท าเป็นประกาศของ สวทช. เพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พนักงานทั่วทั้ง
องค์กรได้รับทราบ มีการสื่อสารและปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการตัดสินใจด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบถึงความจ าเป็นในการ
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทราบขอบเขตการด าเนินงาน โดยตลอดการด าเนินงานจะมีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในทุกขั้นตอน  

 
(5.3) กำรก ำหนดบริบทของกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภำพแวดล้อม 
(Establish the Context) 

 

การก าหนดสภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นการระบุสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในขององค์กรที่มี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับองค์กร ท าให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร จึงน าไปสู่กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การก าหนดสภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ในวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการท าความเข้าใจในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงวัตถุประสงค์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นๆ ได้รับการน ามาพิจารณาเพ่ือก าหนดเกณฑ์ความ
เสี่ยง สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ประกอบด้วยเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน 
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

การก าหนดสภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับวัฒนธรรม
กระบวนการ และโครงสร้างขององค์กร โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วย นโยบาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ขีดความสามารถขององค์กรในรูปของทรัพยากร ความรู้ ความสามารถ 
ระบบสารสนเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง ระบบการจัดการบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ 



 
 

16 
 

คู่มือบริหารความเส่ียง สวทช. (version 5.1) ผ่านการพิจารณาจาก กวทช. เมื่อวนัที่ 18 ม.ค 2560 

 

สวทช. ท าการระบุปัจจัยความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์กร 
ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยง การก าหนดขอบเขตความเสี่ยง (Risk scope) ก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
(risk criteria) และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย 

ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรฐกิจ ข้อบังคับ กฎหมาย การเงิน 
การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติต่างๆ 

ปัจจัยเสี่ยงภำยใน ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน แผนกลยุทธ์การวิจัยพัฒนา การบริหารจัดการภายใน การ
บริหารบุคลากร การบริหารจัดการงานวิจัย โครงสร้างพื้นฐานด้าน ว&ท กฎระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(5.4) กำรประเมินควำมเสี่ยง  (Risk Assessment) 

 
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
(5.4.2) กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)  
องค์กรจะต้องท าการระบุถึงแหล่งที่มาของความเสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 

เหตุการณ์ และสาเหตุรวมถึงผลที่จะตามมา เป้าหมายของขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดท ารายการความเสี่ยง จากเหตุการณ์ท่ี
อาจท าให้ความส าเร็จของวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไป เช่น เกิดความล้มเหลวหรือลดระดับความส าเร็จลง หรือท าให้
ความส าเร็จเกิดการล่าช้า  

การระบุความเสี่ยง และปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารทุกระดับพิจารณา/
ทบทวนปัจจัยภายในและภายนอกให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกันค้นหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของคณะกรรมการ/คณะท างาน หรือการระดมสมองของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT: Strength, Weakness, Threat, Opportunity) ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
หรืออาจจะใช้การวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ระดมสมอง การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือการศึกษาข้อมูลในอดีต ทั้งนี้การจะเลือกวิธีการในการระบุความเสี่ยงขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมขององค์กร 

ส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พิจารณาแหล่งข้อมูลภายใน/
นอก องค์กร ข้อมูลการตรวจสอบกระบวนการท างานภายในองค์กรและระบบควบคุมของหน่วยงาน โดยการระบุความ
เสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท คือ  

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักของ
องค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อันเนื่องมาจาก การเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้น
มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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2. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อัน
เกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ เช่น 
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารโครงการ การบริหารงานวิจัย ระบบงานต่างๆ ที่สนับสนุนการด าเนินงาน  

3. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงเนื่องจากสถานะและการด าเนินการงาน
ทางการเงิน หรือ งบประมาณเกิดความขัดข้องจนกระทบการด าเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ อัน
เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถาณการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทาง
การเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับการด าเนินการ เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงบประมาณ ความ
ผันผวนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงิน/บัญชี เป็น
ต้น 

4. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงเนื่องจากการฝ่าฝืน
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนดของทางการ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงลักษณะนี้อาจเกิดข้ึนจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน การตกเป็นข่าว 
เสียชื่อเสียง (Reputation Risk) การเกิดคดี การถูกตรวจสอบ ฯลฯ 
 

 
 

แผนภำพที่ 3.6 แหล่งที่มาของความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สวทช. 

 

ประเภทควำมเสี่ยง

ด้ำนกลยุทธ์ : S

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน : O

ด้ำนกำรเงิน : F

ด้ำนกฎระเบียบ : C

ปัจจัยภำยนอก สวทช.

ปัจจัยภำยใน สวทช.

Strategic Risk  การวางแผนกลยุทธ์ การก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร ความสามารถของพนักงาน

Operational Risk  การบริหารบุคลากร ไม่สามารถรักษา
พนักงานที่มีความสามารถไว้ได้

กำรเมือง/กฎหมำย

เศรษฐกิจ/กำรตลำด เทคโนโลยี

สภำพแวดลอ้ม/
เหตกุำรณธ์รรมชำติ

Financial Risk การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ

Compliance Risk  การฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนดของทางการ 
หรือสัญญาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
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กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงของ สวทช.  
สวทช. จะด าเนินการทบทวนและระบุรายการความเสี่ยงทุกปี โดยการระบุความเสี่ยง จะเริ่มด าเนินการหลังจาก

ทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด แล้วเสร็จ ซ่ึงมีวิธีการการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) น ารายการความเสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า, ปีงบประมาณปัจจุบัน และเหตุการณ์/สถานการณ์ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงก าหนดเป็นรายการความเสี่ยง 

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

เกี่ยวข้องกับรายการความเสี่ยง 

3) ทบทวนรายการความเสี่ยงของปีปัจจุบันร่วมกับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องที่ท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 

(Risk owner) โดยพิจารณาจากผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ไตรมาส ปัจจุบันเป็นหลัก เพ่ือพิจารณา

ความคืบหน้าและทบทวนผลสัมฤทธิ์ของมาตรการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

4) ตรวจสอบรายงานผลการประเมิน รายงานผลการสอบทานหน่วยงาน/กระบวนการทั้งภายในและภายนอก 

ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา 

5) สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปัจจัยภายใน/นอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 

สวทช. 

6) ประชุมหารือร่วมกบัผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านมา 

รวมทั้งเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดและจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ สวทช. รวมทั้งพิจารณา

ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึน 

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

- เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา 
- ตัวชี้วัดของ สวทช. ในปีงบประมาณที่ด าเนินการระบุรายการความเสี่ยง 
- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO : strategic objectives) ที่เก่ียวข้อง 
- ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
- อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

8) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. พิจารณาน ารายการความเสี่ยงที่ผ่านการ
พิจารณามาก าหนดเป็นรายการความเสี่ยงประจ าปี 
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(5.4.3) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (Risk Analysis)  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยง และการตัดสินใจในการจัดการกับความ

เสี่ยง โดยการพิจารณาถึงผลกระทบ (Impact) และโอกาสในการเกิด (Likelihood) ความเสี่ยง การวิเคราะห์อาจจะ
เป็นได้ท้ังการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) กึ่งปริมาณ (Semi-quantitative) หรือเชิงปริมาณ (Quantitative) 
หรือผสมผสานกันไป 

 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
เมื่อระบุรายการความเสี่ยงแล้ว ผู้บริหารจะก าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) โดยยึดบทบาท หน้าที่ 

ความรับผิดชอบที่มีอยู่ในภารกิจปกติเป็นหลักหรือพิจารณาตามความเหมาะสมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงของ สวทช. ทั้งนี้ เพราะต้องการให้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามภารกิจปกติจน
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด 

เมื่อก าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) แล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจะใช้ผังสรุปการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram (เป็นข้อมูลที่ สวทช. ได้รับจาก CSIRO (Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย ที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ 
สวทช. เห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร) จึงได้น ามา
ปรับปรุงดัดแปลงใช้งานในการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงใช้เป็นข้อมูล
ในการประเมินความเสี่ยง พิจารณาทางเลือกและก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง เพราะแนวทางในการตอบสนอง
ความเสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) โดยทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงไม่จ าเป็นต้องเฉพาะเจาะจงและอาจจะแปรเปลี่ยนไปได้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ 

 
 กำรใช้ผังสรุปกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram (BTD) 

 เพ่ือให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีประสิทธิภาพสูง คล่องตัว สวทช. ได้พิจารณาใช้แสดงความ
เชื่อมโยงองค์ประกอบส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram เป็นเอกสารหลักในการด าเนินการ 
การติดตามความก้าวหน้า ทั้งนี้เพราะกลไกส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การได้หารือและท าความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เอกสารเป็นส่วนประกอบของการด าเนินงาน 
 ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เป็นผู้รับผิดชอบผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie 
Diagram และใช้แผนภาพนี้ในการประชุม รายงานผล ปรึกษาหารือ สื่อสาร ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ   

ผู้ที่ท าหน้าที่เลขาฯ ของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง มีหน้าที่บันทึกประเด็นต่างๆ ใน Bow Tie Diagram นี้ และจัดท า
ข้อมูลใน Bow Tie Diagram ให้เป็นปัจจุบัน (up-to-date) เลขาฯ มีหน้าที่ในการบันทึกรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
Bow Tie Diagram เพ่ือเป็นข้อมูลในการอธิบายประกอบ และประมวลข้อมูลทั้งจาก Bow Tie Diagram และ
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รายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความก้าวหน้า และ รายงานสรุปการบริหาร/จัดการ
ความเสี่ยง 

การใช้ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารประเด็น
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง ทั้งสาเหตุ ผลกระทบ กลไกการควบคุมต่างๆ แผนการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
โดยแสดงแยกให้เห็นทั้งกลไกควบคุมเดิมที่มีอยู่แล้ว (Exitsting Control) และแผนใหม่ (New Tasks) ในการจัดการความ
เสี่ยงให้ครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งระดับคะแนนของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้องค์ประกอบของ Bow Tie Diagram ปรากฏใน
แผนภาพที่ 3.6 

 
แผนภำพที่ 3.7 แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

หรือ Bow Tie Diagram 
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 ค ำอธิบำยผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram 
 1. รหัส ชื่อ และค ำอธิบำย ควำมเสี่ยง  ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง  (Risk Identification) 

กล่องหมายเลข 1 อยู่ตรงกลางของแผนภาพ    

 
แผนภำพที่ 3.8 กล่องหมายเลข 1 รหัส ชื่อ และค าอธิบายความเสี่ยง 

 
  ช่องบนสุดของกล่องหมายเลข 1  คือ รหัส  โดยแต่ละความเสี่ยงของส านักงานฯ จะได้รับการก าหนดรหัส
ชื่อเรียก (Code) เพ่ือให้เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจนว่า รายการความเสี่ยงที่จัดการอยู่นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเรื่องใด โดย
รายการความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise-level risk) ประกอบด้วย ตัวอักษร 4 ตัว ประกอบด้วย 
  ตัวท่ี 1 แทนด้วยตัวอักษร R = Risk เพ่ือแสดง ว่าเป็นรหัสในระบบบริหารความเสี่ยง  

ตัวท่ี 2 แทนระดับองค์กร E = Enterprise เพ่ือแสดงว่าเป็นระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตัวที่ 3 
แทนประเภทของความเสี่ยง S-O-F-C 
ตัวท่ี 4 แทนล าดับที่ของรายการความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระบุหมายเลข 1,2,3.....ตามล าดับที่ได้รับ ไม่ได้

หมายถึงระดับความส าคัญของความเสี่ยง)  
  ช่องที่ 2 ของกล่องที่ 1 คือ  ชื่อของความเสี่ยง โดยแต่ละความเสี่ยงจะได้รับการเสนอและหารือกันใน
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้ใจความส าคัญ และ ความเข้าใจที่ตรงกันส าหรับความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ 
  ช่องที่ 3 ของกล่องที่ 1 คือ ค าอธิบายโดยย่อของความเสี่ยงนั้นๆ (Short description) เพ่ืออธิบาย ขยาย
ความจาก “ชื่อของความเสี่ยง”  
   ช่องที่ 4 ของกล่องที่ 1 คือ ชื่อและต าแหน่งของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ (Risk owner) เพ่ือให้มีการ
มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง จะพิจารณา
มอบหมายผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงย่อยๆ รวมถึงการ
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 
   ช่องที่สุดท้ายของกล่องที่ 1 คือ  ชื่อของผู้ช่วยผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ เพ่ือช่วยผู้รับผดิชอบความเสี่ยง 
(Risk owner) จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ ประเมิน จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการ
ด าเนินงาน ร่วมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุม/หารือตามความเหมาะสม 
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  2. สำเหตุของควำมเสี่ยง (Causes) 

 
แผนภำพที่ 3.9 กล่องหมายเลข 2 สาเหตุของความเสี่ยง (Causes) 

 
  กล่องหมายเลข 2  แสดงถึงสาเหตุต่างๆ ที่สามารถจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในกล่องหมายเลข 1 ได้   การ
กรอกข้อมูลในกล่องหมายเลข 2 นี้ ด าเนินการโดยใส่ชื่อรายการสาเหตุ โดยอาจจะเรียงล าดับจากสาเหตุที่ส าคัญท่ีสุดก่อน
ก็ได้ แต่ทุกสาเหตุที่ใส่ในกล่องหมายเลข 2 นี้ จะต้องใส่หมายเลขก ากับที่คอลัมน์แรกไว้ด้วย เพื่อวิเคราะห์การเชื่อมโยง
ต่อไป 
 
  3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นหำกเกิดควำมเสี่ยงนั้น (Impact) 

 
แผนภำพที่ 3.10 กล่องหมายเลข 3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดความเสี่ยงนั้น 

 
  กล่องหมายเลข 3  แสดงถึงผลกระทบหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเกิดความเสี่ยงในกล่อง
หมายเลข 1 แล้ว  การกรอกข้อมูลในกล่องหมายเลข 3 นี้ ด าเนินการโดยใส่ชื่อรายการผลกระทบ โดยอาจจะเรียงล าดับ
จากผลกระทบที่ส าคัญที่สุดก่อนก็ได้ แต่ทุกผลกระทบที่ใส่ในกล่องหมายเลข 3 นี้ จะต้องใส่หมายเลขก ากับท่ีคอลัมน์แรก
ไว้ด้วย เพื่อวิเคราะห์การเชื่อมโยงต่อไป 
 
  4. กลไกกำรควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว (Existing Controls - Preventative) 

 
แผนภำพที่ 3.11 กล่องหมายเลข 4 กลไกการควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว 
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  กล่องหมายเลข 4  แสดงรายชื่อกลไกท่ีองค์กรมีอยู่แล้ว ที่ใช้ในการควบคุม/ป้องกันมิให้เกิดสาเหตุในกล่อง
หมายเลข 2 (Existing Preventative Controls) โดยแต่ละกลไกท่ีแสดงนั้น จะต้องใส่หมายเลขก ากับว่า กลไกนั้นๆ 
สามารถช่วยป้องกัน/มีส่วนช่วยป้องกันสาเหตุเรื่องใด (Link to Causes #) พร้อมทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบกลไกนั้นๆ (Control Owner) เพ่ือวิเคราะห์เชื่อมโยงต่อไป  
 
  5. กลไกกำรควบคุมเชิงแก้ไขท่ีมีอยู่แล้ว (Existing Controls - Mitigating) 

 
แผนภำพที่ 3.12 กล่องหมายเลข 5 กลไกการควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว 

 
  กล่องหมายเลข 5  แสดงรายชื่อกลไกท่ีองค์กรมีอยู่แล้ว ที่ใช้ในการแก้ไขผลกระทบ/ด าเนินการมิให้เกิดผล
กระทบที่รุนแรงในกล่องหมายเลข 3 (Existing Reactive Controls)   โดยแต่ละกลไกที่แสดงนั้น จะต้องใส่หมายเลข
ก ากับว่า กลไกนั้นๆ สามารถช่วยแก้ไข/มีส่วนช่วยแก้ไขผลกระทบเรื่องใด (Link to Impact #) พร้อมทั้งระบุผู้ที่
รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบกลไกนั้นๆ (Control Owner) เพ่ือวิเคราะห์เชื่อมโยงต่อไป 
 
  6. กิจกรรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข (Risk Mitigation Tasks) 

 
แผนภำพที่ 3.13 กล่องหมายเลข 6 กิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

 
  กล่องหมายเลข 6  แสดงรายชื่อกิจกรรมที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ประสงค์จะให้มีการ
ด าเนินการเพ่ิมเติม (รวมทั้งการปรับปรุงกลไกท่ีมีอยู่เดิม) เพ่ือใช้ในการป้องกันสาเหตุ และแก้ไขผลกระทบหรือด าเนินการ
มิให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงโดยแต่ละกิจกรรมที่แสดงนั้น จะต้องใส่หมายเลขก ากับว่า กิจกรรมนั้นๆ สามารถช่วยแก้ไข/มี
ส่วนช่วยแก้ไขผลกระทบเรื่องใด พร้อมทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ (Task Owner) เพ่ือ
ด าเนินการ และติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 
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  7. ระดับคะแนนของควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ (“Before”Mitigation) 

 
แผนภำพที่ 3.14 กล่องหมายเลข 7 ระดับคะแนนของความเสี่ยงก่อนมีมาตรการใหม่ 

 

  กล่องหมายเลข 7  แสดงระดับคะแนนของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายใต้กลไกเดิมที่มีอยู่ก่อนการด าเนินการ
ตามมาตรการใหม ่โดยแสดงระดับของผลกระทบ (Impact) เป็นตัวเลข (1-8) ระดับโอกาสการเกิดข้ึน (1-8) ระดับ
คะแนนความเสี่ยงที่เป็นผลคูณระหว่างผลกระทบและโอกาสการเกิดขึ้น ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง  การระบุระดับคะแนนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงในส่วนของการก าหนดเป้าหมาย/แผนงานในส่วนที่เกีย่วข้องต่อไป 

 

8. ระดับคะแนนของควำมเสี่ยงหลังจำกได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 

(“After”Mitigation)  
แผนภำพที่ 3.15 กล่องหมายเลข 8 ระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากได้ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 

 
  กล่องหมายเลข 8  แสดงระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากท่ีได้ด าเนินการตามมาตรการใหม่ในการลด/
ควบคุมความเสี่ยงไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว  โดยแสดงระดับของผลกระทบ (Impact) เป็นตัวเลข (1-8) ระดับโอกาสการ
เกิดข้ึน (1-8) ระดับคะแนนความเสี่ยงที่เป็นผลคูณระหว่างผลกระทบและโอกาสการเกิดขึ้น ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง (ความถี่ในการประเมิน เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง
ก าหนด) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์และเชื่อมโยงต่อไป 
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(5.4.4) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Evaluation)  
เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยงจะบ่งบอกถึงระดับความส าคัญ (Degree of risk) ของความเสี่ยง ซึ่งเป็น

สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสของแต่ละปัยจัยเสี่ยง   ซึ่งแบ่งเป็นระดับ เช่น สูง ปาน
กลาง ต่ า องค์กรจะเป็นผู้พิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยงเพื่อน ามาด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของ สวทช. จะใช้กลุ่มผู้บริหารระดับสูงท าหน้าที่ในการประเมิน และ
พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ ผู้บริหารจะเป็นผู้
ประเมินว่า ผลกระทบดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า-กลาง-สูง-สูงมาก โดยพิจารณาเป็น 2 มิติ คือ หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง
จะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร (Impact) และมีโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดข้ึน (Likelihood) มากน้อยแค่ไหนตาม
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

 
แนวทำงในกำรประเมินควำมเสี่ยง 
1. ในการประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารจะพิจารณาทั้งเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดและจะมีผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของ สวทช. รวมทั้งพิจารณาผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
2. เทคนิคการประเมินความเสี่ยงมีท้ังวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณ ผู้บริหารจะใช้การประเมินเชิง

ปริมาณเป็นหลักเพราะมีความชัดเจนและสามารถจับต้องได้มากกว่า กรณีที่รายการความเสี่ยงนั้นไม่สามารถเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณเพ่ือประกอบการประเมินได้ จะใช้การประเมินเชิงคุณภาพประกอบการพิจารณา 

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

4. การประเมินความเสี่ยงสามารถท าได้ในหลายระดับขององค์กร ศูนย์แห่งชาติ ฝ่าย/งาน หน่วยวิจัย โปรแกรม
วิจัย จึงควรพิจารณาว่าการประเมินความเสี่ยงประเภทใดตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (Objectives) และล าดับ
ความส าคัญ (Priorities) ความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนสูง และส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมาก จ าเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ เป็นล าดับแรก และลดหลั่นลงมาตามล าดับ   

กระบวนการประเมินความเสี่ยงของ สวทช. จะท าการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง  

โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง การประเมินโอกาส ของการที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้น โดยการ
พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต 

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน เป็นการพิจารณาระดับ
ความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ 
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แผนภำพที่ 3.16 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ 
 

เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk criteria) ของ สวทช. 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk criteria) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการก าหนดระดับ

โอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดข้ึน (Likelihood) และก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากความ
เสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของ สวทช. ได้ระบุเกณฑ์การประเมินไว้ ดังนี้ 

1. เกณฑ์กำรประเมินผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแบ่งการพิจารณาตามประเภทความเสี่ยง คือ ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
(Financial Risk) และความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ซึ่งการพิจารณาผลกระทบนั้น
จะพิจารณาตามมุมมองและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเภทของรายการความเสี่ยง โดยเบื้องต้นได้ก าหนดมุมมองและ
ตัวชี้วัดเพ่ือเป็นทางเลือก ส าหรับการประเมินแต่ละประเภทไว้ ดังนี้ 
 
 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

รำยกำร ตัวช้ีวัด 
1). การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์  

ความสามารถในการปฏิบัติตามแผน 

2). การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในภาพรวม หรือ
ตาม KPI ที่เก่ียวข้อง หรือวัดผลการด าเนินงานตาม 
Bow Tie Diagram  

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด 

3). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
4).ความน่าเชื่อถือ และไว้วางจากจากหน่วยงานอ่ืน 
ผู้ใช้ ลูกค้า (รายยุทธศาสตร์) 

จ านวนลูกค้าที่กลับมาใช้ 

อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 
 

ควำมเสีย่ง (Risk)

โอกำสที่อำจเกิดขึ้น 
(Likelihood)

ผลกระทบ 
(Impact)

เหตกุำรณ์มีโอกำสเกิดขึ้นมำก
น้อย/บอ่ยครั้งเพียงใด

หำกมีควำมเสีย่งเกิดขึ้นแล้ว 
สวทช. จะไดร้ับผลกระทบรุนแรง
เพียงใดควำมเสีย่ง (Risk)

โอกำสที่อำจเกิดขึ้น 
(Likelihood)

ผลกระทบ 
(Impact)

เหตกุำรณ์มีโอกำสเกิดขึ้นมำก
น้อย/บอ่ยครั้งเพียงใด

หำกมีควำมเสีย่งเกิดขึ้นแล้ว 
สวทช. จะไดร้ับผลกระทบรุนแรง
เพียงใด
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ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk) 
รำยกำร ตัวช้ีวัด 

1) ขีดความสามารถของพนักงาน  ความสอดคล้องของผลประเมินขีดความสามารถกับ
มาตรฐานต าแหน่ง 

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

โครงการ/ตาม Gantt chart)  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการ 
5) ผลการด าเนินงานตาม SLA โดยก าหนด ผลการด าเนินงานตาม SLA 
6) การส่งรายงาน Final report การส่ง Final Report ได้ตามระยะเวลา 
7) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
8) ความเพียงพอของบุคลากร Turnover rate ของบุคลากร 
9) จ านวนชั่วโมงท่ีระบบไม่สามารถให้บริการได้

เนื่องจากระบบถูกละเมิดหรือโจมตีส าเร็จ และเกิด
ความเสียหายต่อองค์กร (ครอบคลุมระบบและทุก 
Public web ที่ hosting อยู่ที่ สวทช.)  

จ านวนชั่วโมง/ปีที่ไม่สามารถให้บริการได้ 
(Downtime) 

10) ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส าคัญขององค์กร ระยะเวลาการกู้คืนข้อมูล 
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 
 
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

รำยกำร ตัวช้ีวัด 
1) รายได้ไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่าย สัดส่วนรายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม 
2) รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รายได้อุดหนุนวิจัย รับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย และรายได้

จากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ 
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
รำยกำร ตัวช้ีวัด 

1) การจ่ายค่าเสียหาย / ค่าปรับจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายที่ต้องจ่าย 
2) ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร โดยก าหนดข่าวเชิง

ลบ การปรากฏในสื่อมวลชนและสื่อสังคม (FB, 
Social Network etc.)  

ระยะเวลาการแก้ไข 

3) จ านวนครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายใน
และภายนอก 

จ านวนครั้งที่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายใน
และภายนอก 

4) การปฏิบัติตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
(ภายใน และภายนอก) 

ระดับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ (ภายในและภายนอก) 

5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการ 
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 
หมำยเหตุ 

หากมุมมองและตัวชี้วัดที่ระบุยังไม่เหมาะสมกับรายการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) 
สามารถก าหนดมุมมองและตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพิ่มเติมได้ โดยหารือร่วมกับฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กรส านักงานกลาง 
เพ่ือก าหนดรายละเอียดข้างต้นร่วมกัน 

การพิจารณาผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง (SOFC) แบ่งระดับการประเมินผลที่เป็นแนวทางกลางตาม
มุมมองของผลกระทบตามตัวชี้วัดออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

1.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นการประเมินผลกระทบต่อความสามารถของ สวทช. ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ แบ่งผลกระทบตามตัวชี้วัดเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

8 • ต่ ากว่าเป้าหมายมากกว่า 26% 
7 • ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21-25% 
6 • ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16-20% 
5 

ค่า Tolerance 
• ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11-15% 

4 
เป้าหมายที่รับได ้

• ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6-10% 

3 • ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1-5% 
2 

เป้าหมายที่ครบถว้น
ตามแผน / ระดับ 5 

• เท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด 



 
 

29 
 

คู่มือบริหารความเส่ียง สวทช. (version 5.1) ผ่านการพิจารณาจาก กวทช. เมื่อวนัที่ 18 ม.ค 2560 

 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ของเกณฑ์

กรมบัญชีกลาง 

1 
ดีกว่าเป้าหมายระดับ 2 

• ดีกว่าเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

 
ตำรำงที่ 3.1 การก าหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 
1.2 ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk) เป็นการประเมินผลกระทบต่อการด าเนินงานตาม

กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งผลกระทบตามตัวชี้วัดเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

8 • ต่ ากว่าเป้าหมายมากกว่า 26% 
• เกิดอุบัติเหตุและมีผูเ้สียชีวิต 
• Turnover rate เกินเป้าหมายมากกว่า 26% 
• Downtime มากกว่า 87 ช่ัวโมงต่อป ี

7 • ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21-25% 
• เกิดอุบัติเหตุและมีผูไ้ดร้ับบาดเจบ็สาหัส และทุพลภาพ 
• Turnover rate เกินเป้าหมาย 21-25% 
• Downtime มากกว่า 70 ช่ัวโมงต่อป ี

6 • ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16-20% 
• เกิดอุบัติเหตุและมีผูไ้ดร้ับบาดเจบ็สาหัส 
• Turnover rate เกินเป้าหมาย 16-20% 
• Downtime  มากกว่า 61 ช่ัวโมงต่อป ี

5 
ค่า Tolerance 

• ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11-15% 
• เกิดอุบัติเหตุและมีผูไ้ดร้ับบาดเจบ็จนต้องรักษาเป็นผู้ป่วยใน 
•Turnover rate เกินเป้าหมาย 11-15% 
• Downtime มากกว่า 53 ช่ัวโมงต่อป ี

4 
เป้าหมายที่รับได ้

• ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6-10% 
• เกิดอุบัติเหตุและมีผูไ้ดร้ับบาดเจบ็เล็กน้อย ท่ีต้องท าการรักษา (คนไข้นอก) 
•Turnover rateเกินเป้าหมาย 6-10% 
• Downtime  มากกว่า 44 ช่ัวโมงต่อป ี

3 • ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1-5% 
• เกิดอุบัติเหตุและมีผูไ้ดร้ับบาดเจบ็เล็กน้อย 
• Turnover rate เกินเป้าหมาย 1-5% 
• Downtime มากกว่า 40 ช่ัวโมงต่อป ี

2 • เท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด 
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ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
เป้าหมายที่ครบถว้น
ตามแผน / ระดับ 5 

ของเกณฑ์
กรมบัญชีกลาง 

• เกิดอุบัติเหตุ และไม่มผีุ้ได้รับบาดเจ็บ 
• Turnover rate เท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด 
• Downtime  เท่ากับ 30 ช่ัวโมงต่อป ี 

1 
ดีกว่าเป้าหมายระดับ 2 

• ดีกว่าเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
• ไม่เกิดอุบัตเิหต ุ
• Turnover rate ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
• Downtime น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงต่อป ี

ตำรำงที่ 3.2 การก าหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
 

1.3 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) เป็นการประเมินผลกระทบต่อสภาพหรือสถานะด้าน
การเงินของ สวทช. โดยอาจเป็นความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือการเพ่ิมข้ึนของต้นทุน/ค่าใช้จ่าย แบ่งผลกระทบตาม
ตัวชี้วัดเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
8 •  0.70 เท่า (รายไดเ้ทียบกับค่าใช้จ่าย) 

• ต่ ากว่าเป้าหมายมากกว่า 26% (รายได้เทียบกับเป้าหมาย) 
7 • 0.75 เท่า (รายไดเ้ทียบกับค่าใช้จ่าย) 

• ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21-25% (รายได้เทียบกับเป้าหมาย) 
6 • 0.80 เท่า (รายไดเ้ทียบกับค่าใช้จ่าย) 

• ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16-20% (รายได้เทียบกับเป้าหมาย) 
5 

ค่า Tolerance 
• 0.85 เท่า (รายไดเ้ทียบกับค่าใช้จ่าย) 
• ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11-15% (รายได้เทียบกับเป้าหมาย) 

4 
เป้าหมายที่รับได ้

• 0.90 เท่า (รายไดเ้ทียบกับค่าใช้จ่าย) 
• ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6-10% (รายได้เทียบกับเปา้หมาย) 

3 • 0.95 เท่า (รายไดเ้ทียบกับค่าใช้จ่าย) 
• ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1-5% (รายได้เทียบกับเป้าหมาย) 

2 
เป้าหมายที่ครบถว้น
ตามแผน / ระดับ 5 

ของเกณฑ์
กรมบัญชีกลาง 

• 1 เท่า (รายได้เทียบกับคา่ใช้จ่าย) 
• เท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด 

1 
ดีกว่าเป้าหมายระดับ 2 

• มากกว่า 1 เท่า (รายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย) 
• ดีกว่าเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

 
ตำรำงที่ 3.3 การก าหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) 
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1.4 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นการประเมินผลกระทบต่อ
การสูญเสียชื่อเสียง อันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งผลกระทบ
ตามตัวชี้วัดเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
8 • สูงกว่าเป้าหมายมากกว่า 26% 

• มีขา่วเชิงลบเกี่ยวกับองค์กร และปรากฏข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคม ภายในประเทศ แต่องค์กรสามารถ
ใช้เวลาแก้ไขมากกว่า 3 วัน 
• พบจ านวนครั้งในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอก มากกว่า ปีท่ีผ่านมา มากกว่า 16% 
• มีการฟ้องร้องด าเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่ส าคัญ ซึ่งเป็นคดีที่ส าคัญมาก รวมทั้งการฟ้องร้องที่เกิด
จากการรวมตัวกันของผุ้ที่รับความเสียหาย หรือมีการสอบสอบ/รายงานไปยังหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

7 • สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21-25% 
• มีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับองค์กร และปรากฏข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคม ภายในประเทศ แต่องค์กรสามารถ
แก้ไขไดภ้ายใน 3 วัน 
• พบจ านวนครั้งในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอก มากกว่า ปีท่ีผ่านมา 1-15% 
• มีการฟ้องร้องด าเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งเป็นคดีที่ส าคญั หรือมีการสอบสอบ/รายงานไปยงั
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

6 • สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16-20% 
• มีข่าวเชิงลบและปรากฏข่าวในสือ่มวลชนและสื่อสังคม ภายในประเทศ แต่องค์กรสามารถแก้ไขไดภ้ายใน 
2 วัน 
• พบจ านวนครั้งในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกมากกว่าปีท่ีผ่านมา 6-10% 
• การฝ่าฝืน/ละเมดิ กฎ ระเบียบฯ ท่ีมีนัยส าคัญ และมีการถูกเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

5 
ค่า Tolerance 

• สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11-15% 
• มีข่าวเชิงลบ และปรากฏข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคม ภายในประเทศ แต่องค์กรสามารถแก้ไขไดภ้ายใน 
1 วัน 
• พบจ านวนครั้งในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอก มากกว่า ปีท่ีผ่านมา 1-5% 
• การไม่ปฏบิัติตามกฎ ระเบียบฯ และละเมดิข้อกฎหมาย หรือส่งผลเสียหายอย่างมีนัยส าคัญ 

4 
เป้าหมายที่รับได ้

• สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6-10% 
• มีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับองค์กร แตย่ังไม่ปรากฏในข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคม 
• พบจ านวนครั้งในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอก เท่ากับปีท่ีผ่านมา 
• การไม่ปฏบิัติตามกฎ ระเบียบฯ และละเมดิข้อกฎหมาย โดยไมม่ีผลเสยีหายที่มีนยัส าคญั 

3 • สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1-5% 
• ไม่มีข่าวเชิงลบ แตม่ีข้อร้องเรียนจากภายใน/นอกองค์กร มากกว่าปีท่ีผ่านมา 
• พบจ านวนครั้งในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอก น้อยกว่า ปีท่ีผ่านมาไมเ่กิน 5% 
• การไม่ปฏบิัติตามกฎ ระเบียบฯ และละเมดิข้อกฎหมาย โดยไมม่ีผลเสยีหาย 

2 • เท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด 
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ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
เป้าหมายที่ครบถว้น
ตามแผน / ระดับ 5 

ของเกณฑ์
กรมบัญชีกลาง 

• ไม่มีข่าวเชิงลบในช่วงปีท่ีประเมนิ แต่มีข้อร้องเรียนจากภายใน/นอก น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 
• พบจ านวนครั้งในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอก น้อยกว่า ปีท่ีผ่านมากกว่า 5% 

1 
ดีกว่าเป้าหมายระดับ 2 

• ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
• ไม่มีข่าวเชิงลบในช่วงปีท่ีประเมนิ 
• ไม่พบการไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบทั้งภายในและภายนอก  

 
ตำรำงที่ 3.4 การก าหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

(Compliance Risk) 
2. เกณฑ์กำรประเมินโอกำสกำรเกิดขึ้นของควำมเสี่ยง (Likelihood) สวทช. ก าหนดมุมมองการพิจารณา

ระดับโอกาสการเกิดขึ้น 2 มุมมอง คือ มุมมองแผนการจัดการความเสี่ยงไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน และมุมมองความถี่ใน
การเกิดขึ้น โดยแบ่งระดับการประเมินผลที่เป็นแนวทางกลางของแต่ละมุมมองตามตัวชี้วัดออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

(1) แผนการจัดการความเสี่ยงไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ตัวชี้วัด คือ % ผลการด าเนินงานตามแผน แบ่งโอกาส
การเกิดตามตัวชี้วัดเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

8 • ต่ ากว่าเป้าหมายมากกว่า 26% 
7 • ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21-25% 
6 • ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16-20% 
5 

ค่า Tolerance 
• ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11-15% 

4 
เป้าหมายที่รับได ้

• ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6-10% 

3 • ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1-5% 
2 

เป้าหมายที่ครบถว้น
ตามแผน / ระดับ 5 

ของเกณฑ์
กรมบัญชีกลาง 

• เท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด 

1 
ดีกว่าเป้าหมายระดับ 2 

• ดีกว่าเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

 
ตำรำงท่ี 3.5 การก าหนดระดับโอการการเกิด (Likelihood) จากแผนการจัดการความเสี่ยง 
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(2)  ความถี่ในการเกิดขึ้น ตัวชี้วัด คือ % โอกาสการเกิดขึ้น แบ่งโอกาสการเกิดตามตัวชี้วัดเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
8 • คาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน 
7 • คาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน 
6 • คาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน 
5 

ค่า Tolerance 
• คาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง ภายใน 9 เดือน 

4 
เป้าหมายที่รับได ้

• คาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง ภายในปีนี ้

3 • คาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งภายใน 1.5 ปี 
2 

เป้าหมายที่ครบถว้น
ตามแผน / ระดับ 5 

ของเกณฑ์
กรมบัญชีกลาง 

• คาดว่าจะมโีอกาสเกดิขึ้น 1 ครั้ง ภายใน 2 ปี 

1 
ดีกว่าเป้าหมายระดับ 2 

• คาดว่าจะมโีอกาสเกดิขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 3 ปีขึ้นไป 

 
ตำรำงท่ี 3.6 การก าหนดระดับโอการการเกิด (Likelihood) จากความถี่ในการเกิดขึ้น 

 
กำรแสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงด้วยผังภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) 

เมื่อกระบวนการประเมินความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสการเกิดและผลกระทบเสร็จแล้วจะประเมินระดับ
ความเสี่ยงจากคะแนนรวม (Total risk score)  ซึ่งเป็นผลคูณของระดับโอกาส และระดับผลกระทบ แล้วน ามาจัดล าดับ
ความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ในการแสดงผล เพ่ือให้เห็นระดับของความเสี่ยง (Level of 
Risk) หรือขนาดความสูญเสียที่ต้องเผชิญ เพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงแต่ละรายการจัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงระดับสูง
มาก (สีแดง) ระดับสูง (สีส้ม) ระดับปานกลาง (สีเหลือง) หรือระดับต่ า (สีเทา) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจว่าจะก าหนด
แนวทางในการบริหาร ควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงอย่างไร ตลอดจนใช้เพ่ือพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่ต้องได้รับ
การจัดการในล าดับแรกๆ เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีความเสี่ยงของกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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แผนภำพที่ 3.17 ผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile: RR) 

 
ผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile: RR) จะช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ของระดับโอกาสการเกิดกับระดับผลกระทบ 

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

(เคลื่อนไหว) (Dynamic Risk Profile: DRR) จะช่วยให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio view of risk) ของทั้ง
องค์กร ที่พร้อมจะน ามาใช้วิเคราะห์ต่อและยังช่วยในการก าหนดว่า Risk area ใดที่มีความเสี่ยงสูงอย่างมีนัยส าคัญ และ
ผู้บริหารต้องให้ความสนใจในการประเมินซ้ าอย่างละเอียด รวมทั้งการพิจารณาทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าวต่อไป 

 
 วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงของ สวทช. 
 เมื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Bow tie diagram แล้ว จะต้อง
ด าเนินการประเมินระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เบื้องต้น เพ่ือน าระดับ



 
 

35 
 

คู่มือบริหารความเส่ียง สวทช. (version 5.1) ผ่านการพิจารณาจาก กวทช. เมื่อวนัที่ 18 ม.ค 2560 

 

คะแนนดังกล่าวมาใช้ประกอบการก าหนดมาตรการส าหรับการจัดการความเสี่ยงและระบุใน Bow Tie Diagram กล่องที่ 
6 ซึ่งผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) สามารถประเมินระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ด้วยวิธีการ ดังนี ้

1) ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) เลือกมุมมอง/ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับรายการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้รับผิดชอบ 
*** หากพิจารณามุมมอง/ตัวชี้วัดจากรายการที่ระบุไว้เป็นแนวทางกลางของแต่ละประเภทความเสี่ยง (SOFC) 
แล้วพบว่า ไม่มีมุมมอง/ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับรายการความเสี่ยงนั้น ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) 
จะต้องระบุมุมมอง/ตัวชี้วัดใหม่ที่มีความเหมาะสมพร้อมกับจัดเตรียมข้อมูลเชิงปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในอดีต
ย้อนหลัง (ควรมากกว่า 3 ปี) เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสะท้อนมุมมองดังกล่าว หารือฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร
ส านักงานกลาง เพ่ือก าหนดค าอธิบายของระดับคะแนน 1-8  

2) ก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI (Key Risk Indicator) ของรายการความเสี่ยงจากตัวชี้วัดที่เลือกแล้ว เพ่ือใช้ในการ
ประเมินระดับผลกระทบ (Impact)  ทั้งนีค้วรก าหนดมากกว่า 1 ตัว (ไม่ซ้ ากัน)  

3) การพิจารณาระดับผลกระทบ (Impact)  
 จะพิจารณาข้อมูลเชิงปริมาณตามตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI (Key Risk Indicator) เปรียบเทียบกับระดับ
คะแนน 1-8 ตามค าอธิบายที่ก าหนด เมื่อพิจารณาระดับคะแนนของตัวชี้วัด (Key risk indicator) ทุกตัวแล้ว ให้
ใช้ผลประเมิน KRI ตัวที่แย่ที่สุดเป็นตัวแทนของระดับคะแนนผลกระทบ (Impact) ของรายการความเสี่ยงนั้น 

4) การพิจารณาระดับโอกาสการเกิด (Likelihood)  
 กรณีเป็นรำยกำรควำมเสี่ยงต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ ก าหนดให้พิจารณาระดับโอกาสการเกิด 
(Likelihood) ทั้ง 2 มุมมองที่ก าหนด คือ (1) มุมมองแผนการจัดการความเสี่ยงไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน (2) 
มุมมองความถี่ในการเกิดขึ้น และใช้ผลประเมินของมุมมองที่แย่ที่สุดเป็นตัวแทนระดับคะแนนโอกาสการเกิดของ
รายการความเสี่ยงนั้น 
 กรณีเป็นรำยกำรควำมเสี่ยงที่ระบุใหม่ ก าหนดให้พิจารณาระดับโอกาสการเกิด (Likelihood) เพียง
มุมมองเดียว คือ มุมมองความถี่ในการเกิดขึ้น ทั้งนี้ความถ่ีที่เกิดขึ้นดังกล่าว ควรจะสามารถบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่
เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

5) น าระดับคะแนนด้านผลกระทบ (Impact) × ระดับคะแนนด้านโอกาสการเกิด (Likelihood) = ระดับคะแนน
ความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, กลาง, ต่ า)  

6) การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Before mitigation) การก าหนดเป้าหมาย และผล
หลังการจัดการความเสี่ยง (After mitigation) จะใช้วิธีการเดียวกันแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่
ท าการประเมิน 

- ก่อนการจัดการความเสี่ยง (Before mitigation)  
- การก าหนดเป้าหมาย 
- หลังการจัดการความเสี่ยง (After mitigation) 
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7) เมื่อประเมินระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะต้องเสนอผลการประเมินให้
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

8) ด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงแต่ละระดับ 
 

(5.5) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Treatment/Risk Mitigation) 

 
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นสาเหตุน ามาซึ่งความเสี่ยง โดยการ

ตัดสินใจที่จะไม่เริ่มต้น หรือด าเนินการต่อในกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์กร เช่น การหยุด
ด าเนินการ การยกเลิกโครงการ หรือการมอบให้ผู้บริการภายนอกเป็นผู้ด าเนินการแทน 

- การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการลดความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ความเสี่ยง หรือ
การลดผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการควบคุมภายใน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินงานเพื่อช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ลดความเสียหายหรือทั้งสองอย่าง เช่น การฝึกอบรมให้กับพนักงาน 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนส ารองเพ่ือรับมือไว้ล่วงหน้าก่อนที่ความสูญเสียจะเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการตระหนักถึงความเสี่ยงและช่วยให้ลดระดับความรุนแรงของความสูญเสียลง 

- การแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนทั้ง 
ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือระดับความรุนแรงของความเสียหายจาก 
ความเสี่ยงหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น การท าประกันภัยในรูปแบบต่างๆ การจัดหาผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกมาด าเนินการ
แทนในกรณีท่ีบุคลากรภายนอก มีทักษะหรือความช านาญมากกว่า เป็นต้น 

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ เนื่องจากเป็น
ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติ หรือความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากความเสี่ยงไม่มาก  

- ต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงจะต้องเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการกับผล
ที่คาดว่าจะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่ ทั้งนี้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยงต้องไม่สูงกว่าผลที่จะได้รับ 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 
เมื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) ใช้ Bow Tie Diagram ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินระดับ

ความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินที่สวทช. ก าหนดแล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะต้องพิจารณาหาแนวทาง 
วิธีการหรือมาตรการเพ่ิมเติมที่เหมาะสมส าหรับใช้จัดการความเสี่ยงโดยการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Mitigation Plan) สามารถด าเนินการตามแนวทางตอบสนองความเสี่ยงแต่ละระดับ ดังนี้ 
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ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Very high)  
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะต้องก าหนดแผนลดความเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยากรและก าหนด

มาตรการให้มีความสมเหตุสมผล (validity) และมีความเพียงพอ (sufficience) เพ่ือลดความเสี่ยงทันทีและด าเนินการให้
สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ภายในเวลาที่ก าหนด หรืออาจจะต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

การโอนย้าย/แบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท า
ประกันภัย 

กำรลดควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องจัดท าแผนลดความเสี่ยงโดยก าหนดวิธีการ
ด าเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ) ก าหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และ
สามารถวัดและประเมินระดับของความเสี่ยงที่ลดลงภายหลังการด าเนินการตามแผนแล้วได้ 

 
ควำมเสี่ยงระดับสูง (High)  
จะต้องมีแผนลดความเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยากรและก าหนดมาตรการให้มีความสมเหตุสมผลและเพียงพอ  เพ่ือ

ลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Medium) = tolerance 
จะต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้มีมาตรการควบคุมเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานควบคุมเพ่ือให้ความเสี่ยงกลับมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยวิเคราะห์จากกลไกการ
ปฏิบัติงานปกติเป็นหลักเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกลไกท่ีมีอยู่เดิมหรือแนวทางที่ต้องการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุม
ความเสี่ยงระดับนี้ 

กำรควบคุมควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะใช้ Bow-Tie Diagram เป็นกลไกในการ
ควบคุมความรุนแรงและโอกาสในการเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ โดยผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) สามารถตัดสินใจ
ใช้กลไกการปฏิบัติงานปกติท่ีมีอยู่เป็นกลไกในการควบคุมความเสี่ยงระดับนี้ได้ หรือจะจัดท าแผนควบคุมความเสี่ยง
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ (Task owner) ในมาตรการลดความเสี่ยงนั้นๆ 

ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low)  
ยอมรับความเสี่ยงภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งความเสี่ยงในระดับนี้จะถือว่ากลไกปฏิบัติงานปกติท่ีมี

อยู่ในปัจจุบันสามารถดูแลระดับความเสี่ยงนี้ได้โดยให้เพิ่มความระมัดระวังในการด าเนินงานตามกลไกปฏิบัติงานปกติ แต่
ต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด อย่างสม่ าเสมอตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
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ตำรำงที่ 3.7  ภาพแสดงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความรุนแรง 

 
 ดังนั้นในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) อาจจะมีการด าเนินการทั้งแผนลดและ
แผนควบคุม  ความเสี่ยง หรือจะมีเพียงแผนลดความเสี่ยงอย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยง (Risk Owner) แต่การเรียกชื่อจะรวมเรียกว่า “แผนบริหารจัดการความเสี่ยง” 
 

กำรวิเครำะห์ประโยชน์ที่จะได้รับเทียบกับค่ำใช้จ่ำย (Cost-Benefit Analysis) 
 เมื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) ไดร้ะบุทางเลือก มาตรการ/กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือกมาตรการ/กิจกรรมลดอย่างเป็น
ระบบ โดยการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของแต่ละมาตรการ/กิจกรรมว่าเป็นวิธีการ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
โดยมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ คือ 

- ผลเสีย (Cost) ได้แก่ ต้นทุน เวลาหรือความสะดวกที่มีโอกาสสูญเสียไปกับความเสี่ยง หรือความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนได้อีกในอนาคต เป็นต้น 

- ผลได้ (Benefit) ได้แก่ ผลลัพธ์ในทางบวกที่เกิดข้ึนทันทีท่ีน ามาตรการนั้นไปลดความเสี่ยง หรือผลประโยชน์
ในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดีๆ ในอนาคต เป็นต้น 
 

 ดังนั้นในการก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงจะต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนใน
การจัดการความเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่ เพราะเป้าหมายของการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงคือ 
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ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีท่ีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน และ
เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการ 
 ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) โดยมีแนว
ทางการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์ต้นทุน (Cost) จะพิจารณาจากงบประมาณ และแรงงานที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตาม
มาตรการนั้นๆ (Man-month) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 งบประมำณ แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ Low, Medium และ High ซ่ึงแต่ละระดับ มีค าอธิบาย ดังนี้ 
 

ระดับ งบประมำณ 

Low ใช้งบประมาณบริหารจัดการปกติ ไม่ต้องจัดหางบประมาณเพ่ิม 

Medium ต้องใช้งบประมาณเพื่อจดัการกับความเสีย่งเพิ่มเติม < 10% ของงบประมาณที่ตั้งไวเ้ดิม 

High ต้องใช้งบประมาณเพื่อจดัการกับความเสีย่งเพิ่มเติม > 10% ของงบประมาณที่ตั้งไวเ้ดิม 

 
ตารางที่ 3.8 การพิจารณางบประมาณ 3 ระดับ 

  
 แรงงำน (Man-month) แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ Low, Medium และ High ซ่ึงแต่ละระดับ มี
ค าอธิบาย ดังนี้ 
 

ระดับ แรงงำน (Man-month) 

Low 

 • ไมต่้องมีบุคลากรเพิ่มเติม 
 • เป็นงานท่ีอยู่ในภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 • มีการแต่งตั้งคณะท างานท่ีต้องดูแลเรื่องการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆเป็นตัวแทน
ภายในศูนย์แห่งชาต/ิสก./ศจ.  

Medium 

 • มีการสรรหาบุคลากรเพิ่มเตมิหรือมีการประสานงานกับหน่วยงานภายใน สวทช. เพื่อจัดให้มีบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในการควบคมุหรือลดความเสีย่งในกิจกรรมนั้นๆ เพิ่ม 
 • มีการมอบหมายภารกจิในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงเพิม่โดยก าหนดเป็นภาระงานท่ีชัดเจนของ
หน่วยงานภายใน สวทช.ที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน 
 • มีการแต่งตั้งคณะท างานท่ีต้องดูแลเรื่องการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เป็นตัวแทน
ร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ/สก./ศจ. 

High 

• มีการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมหรอืมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก สวทช. เพื่อจัดให้มี
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนัน้ๆ เพิ่ม 
• มีการมอบหมายภารกิจในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมเพิ่มโดยก าหนดเป็นภาระงานท่ี
ชัดเจนของหน่วยงานภายใน สวทช.ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป 
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ระดับ แรงงำน (Man-month) 

• มีการแต่งตั้งคณะท างานท่ีต้องดแูลเรื่องการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เป็นตัวแทน
ร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ/สก./ศจ.และมีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก สวทช. 

หมำยเหตุ การพิจารณาระดับ Man-month สามารถเลือกประเดน็ท่ีสอดคล้องหรือใกล้เคียงโดยไมจ่ าเป็นต้องครบทุก
ประเด็นในแต่ละระดับ 

     
ตำรำงที ่3.9 การพิจารณาแรงงานที่ต้องใช้ (Man-month) 3 ระดับ 

   
 การวิเคราะหต์้นทุนโดยรวม (Cost Level) พิจารณาจากระดับของงบประมาณกับแรงงาน (Man-Month) โดยมี
รายละเอียดตามตารางนี้ 

กำรวิเครำะห์ต้นทุน (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 

 
ตำรำงที ่3.10 การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Level) ของมาตรการที่ก าหนดเพื่อจัดการความเสี่ยง 

 
2. กำรวิเครำะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) จะพิจารณาว่ามาตรการ/กิจกรรมจะช่วยลดโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยงและ/หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นระดับใดโดยแบ่งการพิจารณาเป็น 3 ระดับ 
เช่นกัน คือ Low, Medium และ High โดยแต่ละระดับ พิจารณาจากรายละเอียดที่ระบุในตาราง ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 3.11 การวิเคราะหป์ระโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level)  
ของมาตรการที่ก าหนดเพ่ือจัดการความเสี่ยง 

 
 เมื่อวิเคราะห์ Cost Level และ Benefit Level ได้แล้ว น ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ มาตรการ/
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Action) โดยมีเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
 

กำรพิจำรณำ Mitigation Action Level 

Benefit Level Cost Level Priority for Mitigation Action 

High High 
Risk Owner พิจารณาร่วมกับ Task 
Owner อีกครั้ง 

High Medium 2 

High Low 1 

Medium High 3 

Medium Medium 2 

Medium Low 1 

Low High 4 

Low Medium 3 

Low Low 2 

 
ตำรำงที ่3.12 การพิจารณาเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของมาตรการที่ก าหนดเพ่ือจัดการความเสี่ยง (Mitigation 

Action Level) 

กำรวิเครำะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) 
Benefit Level ลดระดับคะแนน Impact / Likelihood 
High เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจยัส าคญั (Critical Factor) ในการลด

ความเสีย่งมำก 

Medium เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจยัส าคญั (Critical Factor) ในการลด
ความเสีย่งปำนกลำง 

Low เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจยัส าคญั (Critical Factor) ในการลด
ความเสีย่งน้อย 
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ค ำอธิบำย 
1) การพิจารณาล าดับความส าคัญของมาตรการ/กิจกรรมถ้าต้นทุนอยู่ท่ี Low Level และมี Benefit 

Level อยู่ในระดับ High และ Medium จะมีล าดับความส าคัญของการด าเนินการอยู่ในล าดับที่ 1 เพราะสามารถช่วยด
ความเสี่ยงได้โดยใช้งบประมาณบริหารจัดการปกติ ไม่ต้องจัดหางบประมาณเพ่ิม และเป็นงานที่อยู่ในภาระหน้าที่ของ
หน่วยงาน ส่วนมาตรการ/กิจกรรมที่มีต้นทุนอยู่ Medium Level และ High Level ให้จัดล าดับความส าคัญของการ
ด าเนินงานในระดับรองลงมา (2, 3 และ 4) ตามล าดับ 

2) ในทางปฏิบัติระหว่างการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง(Risk 
Owner) สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรการ/กิจกรรมในแผนฯ ได้ หากพบว่ามีมาตรการ/กิจกรรมบางอย่างที่ควร
ด าเนินการก่อนเพราะช่วยลดความเสี่ยง โดย Risk Owner สามารถพิจารณาสั่งการหรือมอบหมายให้ด าเนินการได้ทันที
โดยไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของมาตรการ/กิจกรรมนั้นๆ 

3) การด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวม (Cost Level) และประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) ให้
ด าเนินการในผังวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการจัดการความเสี่ยง (Cost benefit Analysis For RMR: CBA) 
ภาคผนวก ซ 

 
กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) ของ สวทช. 

 เมื่อวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับเทียบกับต้นทุน/ค่าใช้จ่าย (Cost-Benefit Analysis) แล้วผู้รับผิดชอบความ
เสี่ยง (Risk Owner) และผู้เกี่ยวข้องจะประชุมหารือเพ่ือพิจารณาวิธีการ/ทางเลือกท่ีจะก าหนดแนวทางตอบสนองความ
เสี่ยงนั้นอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยการปรึกษาหารือนี้ผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องค านึงเสมอว่ามาตรการ/กิจกรรมที่
คัดเลือกจะส่งผลให้ลดความรุนแรงของผลกระทบและ/หรือโอกาสในการเกิดอย่างไร รวมถึงสามารถช่วยควบคุม/ลด
สาเหตุและผลกระทบในเรื่องใดบ้าง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะใช้  Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือหลัก  ทั้งนี้เพราะ
กลไกส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การได้ปรึกษาหารือ และท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  
 เมื่อพิจารณาคัดเลือกมาตรการ/กิจกรรมแล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะน าข้อมูลมาจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรมที่มี/เพ่ิมความถี่ในการรายงาน
ผล ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบและแหล่งงบประมาณ ลงในแบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation 
Action Plan: MAP) (ภาคผนวก ฌ)  
 ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องน าเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่แล้วเสร็จให้คณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยงของ สวทช. พิจารณาอนุมัต ิและรายงานให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และกวทช. 
เห็นชอบต่อไป 
 เมื่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะด าเนินการ
สื่อสารรายละเอียดของแผนการด าเนินงานดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
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 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (SBU) และระดับโปรแกรม/
กระบวนการหลักที่ส าคัญจะใช้แนวทางในการจัดท าแผนฯ เช่นเดี่ยวกับระดับองค์กร (ERM) 
 

(5.6) กำรติดตำมตรวจสอบและกำรทบทวนควำมเสี่ยง (Monitor and Review) 

 
องค์กรจะต้องจัดให้มีการเฝ้าติดตามตรวจสอบและทบทวนไว้เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยจะต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การเฝ้าติดตามตรวจสอบและ
ทบทวน จะต้องครอบคลุมในทุกๆ ส่วนของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กำรติดตำมตรวจสอบและทบทวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 

1. กำรติดตำมตรวจสอบและรำยงำนผล (Monitor and Report) 

การติดตามตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ด าเนินการเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ถูกน าไปปฏิบัติและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้รับผิดชอบความ
เสี่ยง (Risk Owner) ในการด าเนินการจัดการความเสี่ยง สวทช. ได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) สื่อสารผลการพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ Task owner 
เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง พร้อมมอบหมายให้ Task owner ด าเนินการ
วาง/ปรับปรุง/แก้ไข แผนการด าเนินงานรายไตรมาสในแบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง (Mitigation 
action report) 

1.2. Task owner ด าเนินงานตามแผนรายไตรมาสและเมื่อครบไตรมาส (ทุก 3 เดือน) Task owner จะต้องรายงาน
ผลการด าเนินงานลงในแบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง (Mitigation action report) (รายละเอียดระบุใน
ภาคผนวก ญ) 

1.3. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) รวบรวมแบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง (Mitigation action 

report) ของทุกแผนปฎิบัติการ/กิจกรรมย่อย และสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมของรายการความเสี่ยงลงใน

แบบรายงานการติดตามความเสี่ยง (Risk monitor report: RMR) (รายละเอียดระบุในภาคผนวก ฎ) 

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

1.5. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) เสนอผลการการติดตามและประเมินผลรายความเสี่ยง (Risk monitor 

report: RMR) ต่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช.  
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1.6. ฝ่ายเลขานุการฯ น ามติที่การพิจารณาผลการประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกาส ×ระดับผลกระทบ) ของทุก

รายการความเสี่ยงไปแสดงในแผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) เพ่ือตรวจสอบว่าระดับของความเสี่ยง 

(Level of risk) มีการเปลี่ยนแปลงจากต าแหน่งเดิมหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวทางในการลด/ควบคุม

ความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ/เหมาะสมกับการลด/ควบคุมรายการความเสี่ยง

แต่ละรายการหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่า มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เหมาะสมหรือ

มีเหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีกระทบต่อการด าเนินงาน คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะต้อง

พิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม 

1.7. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะน าผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยงในส่วนของผลการประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกาส ×ระดับผลกระทบ) แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk 

Profile) และแผนการด าเนินงานในระยะต่อไปเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะทุก 6 เดือน และรวบรวมผลการด าเนินงานในภาพรวมรายงานต่อ กวทช. ต่อไป 
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(5.6) กำรติดตำมตรวจสอบและกำรทบทวน (Monitoring and review) 
ข ัน้ตอน Risk Owner Task Owner/ผูร้บัผดิชอบ 

Activity 
ฝ่ายเลขานกุาร

คณะกรรมการจดัการ
ความเสีย่ง สวทช. 

คณะกรรมการจดัการ
ความเสีย่ง สวทช. 

คณะอนกุรรม 
การบรหิาร 

ความเสีย่งของ สวทช. 

กวทช. 

การสือ่สารและ
วางแผนการ
ด าเนนิงาน 

 
 
 

     

การตดิตาม
ประเมนิผล และ
ทบทวนแผนทกุ 
3 เดอืน 

 
 

     

การสรปุและ
รายงานผลการ
ด าเนนิงาน 

      

แบบรายงานผลการจัดการ
ความเสีย่ง (MAR) 

แบบรายงานการจัดการ

ความเสีย่ง (MAR) 

ข ัน้ตอนที ่1 
สือ่สารประชาสัมพันธ์
ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ 

ข ัน้ตอนที ่2 
ด าเนนิการวางแผนการ
ด าเนนิงานรายไตรมาส 

ข ัน้ตอนที ่3 

ด าเนนิงานตาม Action Plan 

แบบรายงานการตดิตาม
ความเสีย่ง (RMR) 

ข ัน้ตอนที ่4 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

ทกุ 3 เดอืน 

ข ัน้ตอนที ่8 
พจิารณาผลการ
ด าเนนิงาน 
ทกุ 3 เดอืน 

ข ัน้ตอนที ่5 
สรปุผลการด าเนนิงานภาพรวม

แตล่ะรายการคงามเสีย่ง 

 

ข ัน้ตอนที ่11 
พจิารณาผลการ
จัดการความเสีย่ง
ของ สวทช. 

 

ข ัน้ตอนที ่9 
สรปุผลการ

ด าเนนิงานและ
รายงานทกุ 6 เดอืน 

ข ัน้ตอนที ่6 
พจิารณาผลการด าเนนิงานและ

ประเมนิระดับความเสีย่ง  

ข ัน้ตอนที ่10 
พจิารณา/เสนอแนะ
ผลการจัดการความ
เสีย่งของ สวทช. 

 

ข ัน้ตอนที ่7 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

ทกุ 3 เดอืน 
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2. กำรทบทวนและปรับปรุงกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Review and Adjust) 

สวทช. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการพิจารณาปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
(Continual Improvement of the Framework) ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะท าเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้
เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใน/นอกองค์กร  

การทบทวนและปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง จะเริ่มด าเนินการช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน เพือน าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการทบทวน/ปรับปรุงไปใช้ในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป โดยช่วงระยะเวลาการด าเนินงานแสดงตามแผนภาพที่ 3.18 แสดงการ
ทบทวน/ปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 
แผนภำพที่ 3.18 การทบทวน/ปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  

 
3.2 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Culture) 

สวทช. ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ตั้งแต่การก าหนด
นโยบาย/บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย กวทช. ได้
จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นเพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
สวทช. และคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพื่อท าหน้าที่
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พัฒนานโยบาย แผนงาน และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งมีผู้อ านวยการ สวทช. 
เป็นประธานฯ รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย จัดการให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในวิสัย และขอบเขตท่ีพึงประสงค์ 

ในการด าเนินงาน สวทช. ได้บูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) ตามมาตรฐาน ISO 
31000:2009 เข้ากับกระบวนการท างานปกติโดยก าหนดขอบเขตการด าเนินงานทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย (1) ระดับ
องค์กร (Enterprise Risk Management) (2) ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (Strategic Business Unit และ (3) 
ระดับโปรแกรม/กระบวนการหลัก (Major Program and Project) โดยก าหนดบทบาท/หน้าที่ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอนตั้งแต่ข้ันตอนการระบุความเสี่ยง (Risk 
Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) การจัดการความ
เสี่ยง (Risk Treatment) และการติดตามตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยง (Monitoring and Review)  และเพ่ือให้
การด าเนินงานในทุกส่วนขององค์กรตระหนักและน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของ สวทช. จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในท่ีสุด  

สวทช. ได้ก าหนดแผนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีแนวทางการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 
หัวข้อ ประกอบด้วย (1) การวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Strategic Plan) (2) 
การสอบทานผลการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Internal Audit) และ (3) การ
สื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Communication) โดยแต่ละข้ันตอนมีสาระส าคัญของแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

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

ความส าคัญกับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการวิเคราะห์บริบท 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป เพื่อระบุโอกาส ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่การก าหนดเป้าหมาย
องค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินของ สวทช. เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ (รายละเอียดตามแผนภาพที่ 3.19)  

สวทช. ได้น ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาผนวกกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยจะด าเนินการ
ทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังจากก าหนดแผนที่กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด เรียบรอ้ยแล้ว ซึ่งในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจะพิจารณาข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอก เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสอบทานกระบวนการท างานภายใน
องค์กร/ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. โดยที่ปรึกษาภายนอก 
ฯลฯ เพ่ือคาดการณ์ว่าเหตุการณ์/สถานณการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การด าเนินงานของ สวทช.  
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แผนภำพที่ 3.19 ภาพรวมกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 6 

 
สวทช. ได้ก าหนดปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการบริหารภายใน โดยก าหนดให้ 

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ด าเนินการทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกปี หลังจากการก าหนดตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์ (Strategic KPIs) และถ่ายทอดตัวชี้วัดผ่านกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดประจ าปี และก าหนดให้ด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามแผนภาพที่ 3.20 ความสัมพันธ์ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช.) 



 
 

49 
 

คู่มือบริหารความเส่ียง สวทช. (version 5.1) ผ่านการพิจารณาจาก กวทช. เมื่อวนัที่ 18 ม.ค 2560 

 

 
แผนภำพที่ 3.20 ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช. 

แผนภาพความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช. ข้างต้นได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 
 

3.2.2 กำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk and Internal 
Audit)  

1) กระบวนการสอบทานการด าเนินงาน สวทช. ส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่หลัก จะ
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในข้ันตอนการจัดท าแผลกลยุทธ์การตรวจสอบ (Internal Audit Strategic) รวมทั้ง
ก าหนดให้มีการใช้ Risk Control Review วิเคราะห์ความเสี่ยงและจุดควบคุมในข้ันตอนการด าเนินงานของแต่ละ
กระบวนการ) ในการตรวจสอบ/สอบทาน หน่วยงาน/โครงการ 

2) ในกระบวนการประเมินผลการด าเนินงาน สวทช. ก าหนดให้เพ่ิมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งใน
การประเมินผลการบริหารจัดการหน่วยงาน/โครงการ ในคู่มือการประเมินผล สวทช. 

3) ผนวกการตรวจประเมินระบบบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบ ISO 
9001 อย่างเป็นทางการ โดยในปีงบประมาณ 2559 สวทช. ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 
Version 2015 ซ่ึงสาระส าคัญข้อก าหนดนี้คือ มีการเพ่ิมเรื่องการจัดการความเสี่ยงเป็น ข้อก าหนดที่ 6.1 การด าเนินการ
เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส (Action to address risk and opportunities) 



 
 

50 
 

คู่มือบริหารความเส่ียง สวทช. (version 5.1) ผ่านการพิจารณาจาก กวทช. เมื่อวนัที่ 18 ม.ค 2560 

 

ดังนั้นในปีงบประมาณ 2559 สวทช. ได้ผนวกเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการระดับหน่วยงาน โดยก าหนดให้มีการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพท้ังภายในและนอกตามข้อก าหนด  
ISO9001:2015 ซึ่งขอบเขตการตรวจประเมินครอบคลุมถึงกระบวนการท างานตามพันธกิจ สวทช.  

 
3.2.3 กำรสื่อสำรแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk communication)  
สวทช. ก าหนดแนวทางการสื่อสารแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) 

นอกเหนือจากการด าเนินงานตามนโยบาย/บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับด้วยการจัดท า
แผนการด าเนินงานสื่อสารและให้ค าปรึกษาเพ่ือเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ 
สวทช. ประกอบด้วย  

1) การจัดการสื่อสารให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้มีความตระหนักและความเข้าใจเรื่องการบริหาร

จัดการความเสี่ยง ด้วยการใช้สื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์/สถานที่ เช่น การจัดท า info-graphic , e-book, VDO 

เป็นต้น 

2) การจัดเสวนาโดยเชิญผู้มีชื่อเสียงมาบรรยายถึงประสบการณ์การจัดการความเสี่ยง โดยเน้นกลุ่มงานวิจัย 

3) การเชิญนักวิจัยที่เคยน าเรื่องความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ/แผนงาน มาบรรยาย

ถึงประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยง  

4) การน าความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงไปรวมอยู่ในกิจกรรมการฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง MMRP 

5) การเขียนบทความลงใน NSTDA Style โดยจัดให้มีค าถามและมีรางวัลให้ผู้ตอบ   
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ภาคผนวก จ

L × I

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์
(SO : strategic objectives) ที�เกี�ยวขอ้ง

Risk Owner
คาํอธบิายของความเสี�ยง

New Risks/
Revised Statement

Score

เหตกุารณ์/สถานการณ์ประกอบการพจิารณา
ตวัชี9วดัของ สวทช.
ปีงบประมาณ …..

ขอ้เสนอเพื�อพจิารณา

ผังทบทวนความเสี่ยง ประจําปี (Annual Risk Review : ARR)

Strategic 
Risk

A EDB C F G H

Operational Risk

Financial Risk

Compliance
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ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis and Evaluation Summary) 

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

 
 

 



Impact

ประเด็นความเสี่ยง ………………………………………………… Likelihood

Risk Owner ………………………………………… Residual Risk Rating

งบประมาณ Man-month
1 1 1 1  

Cost Level

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ผู้วิเคราะห์

วันท่ี

ภาคผนวก ซ

ผังวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการจัดการความเส่ียง (Cost benefit Analysis For RMA : CBA)

”Before” Mitigation
การวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีจะได้รับเทียบกับค่าใช้จ่าย (Cost/Benefit Analysis)

 2 2 2 2  

Benefit Level

Priority for 

Mitigation 

Action

(1, 2, 3, 4)

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



ความเสี่ยง

(Risk 

Identification)

ผู้รับผิดชอบ

(Risk 

Owner)

กลยุทธ์/แผนงาน Task 

Owner

แผนปฎิบัติการ/กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม

ที่มี

กิจกรร

มที่เพิ่ม

เริ่มเก็บ

ข้อมูล/

ดําเนิน การ

(f) ความถี่

การ

ติดตามผล

กําหนด

แล้วเสร็จ

ผู้รับผิด

ชอบ

(ระบุชื่อ

บุคคล)

แหล่งงบ 

ประมาณ

ของกิจกรรม
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Plan : MAP)



RMR

ความเสี่ยง (Risk ID)

Risk Owner

ระยะติดตามผล 

ผู้บันทึก ………………………………………… วันที่ …………………

ผู้รายงาน  วันที่

วันที่

เอกสารแนบ

ภาคผนวก ญ

รายงานการติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring Report)

ผู้ช่วย Risk Owner ลงนาม 

Risk Owner ลงนาม 

ระดับความเสี่ยง                                          

ผู้ช่วย Risk Owner

วันที่ประเมิน                              

2. เหตุการณ์/สถานการณ์ ที่มีนัยสําคัญที่พบในระยะติดตามผล หรือสิ่งที่ดําเนินการอย่างมีนัยสําคัญ

วันที่รายงาน

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

ข้อเสนอแนะการดําเนินการต่อเน่ือง และการปรับ MAP ความสําคัญในช่วงถัดไป

ความคิดเห็นของ Risk Owner 

การประเมินครั้งน้ี

ผลกระทบ

มติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 

1. สรุปสาระสําคัญการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Plan : MAP) 

โอกาสเกิด                                                 

การประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังการดําเนินการตาม MAP 

การประเมินครั้งล่าสุด



MAR
ความเส่ียง (Risk ID) Risk Owner

กลยุทธ/์แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

กําหนดแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กําหนดแล้วเสร็จ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ผู้รายงาน ………………………………………………. วันที่ ……………………………………………………..
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สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และความสําคัญในช่วงถัดไป

สรุปจุดที่น่าจะส่งผลต่อโอกาสเกิดและผลกระทบความเส่ียงในรอบรายงานนี้

ไตรมาส 4

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ………. ไตรมาส …………

แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Report)

แผนปฏิบัติการ/

กิจกรรมย่อย

แผนการดําเนินงาน ปีงบประมาณ …………………..

ไตรมาส 4


