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การบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 
 
1. บทสรุปผู้บริหาร 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชำติ   (สวทช.)  เป็นหน่วยงำนในก ำกับของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 
โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) ก ำกับ ดูแลทิศทำงกำรด ำเนินงำนและ
บริหำรงบประมำณ สวทช. เป็นองค์กรที่มุ่งผลักดันให้เกิดกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ปรับปรุงและ
พัฒนำกำรผลิต กำรบริกำร และกิจกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ ทั้งกำรผลิตและกำรบริกำรในภำคอุตสำหกรรมและ
เกษตรกรรมของประเทศเพ่ือให้เกิดผลิตภำพที่สูงขึ้น โดยมุ่งท ำงำนร่วมกับพันธมิตรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเพ่ือ
บูรณำกำรทรัพยำกรและควำมสำมำรถในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดกำรสร้ำงผลงำนที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประเทศและสำมำรถส่งมอบผลงำนไปยังผู้รับประโยชน์ ในทุกภำคส่วนทั้ งเชิงธุรกิจและ
สำธำรณประโยชน์ เพ่ือให้บรรลุประโยชน์ร่วมสูงสุดต่อกำรพัฒนำประเทศ  

สวทช. มีพันธกิจหลักในกำรสร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรมจนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่
กำรใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น
เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดย สวทช. ได้จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในที่มีประสิทธิภำพเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรให้สำมำรถขับเคลื่อนไปยังเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เช่น กำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนบริหำรคุณภำพภำยในองค์กรมำตั้งแต่ปี 2537 โดยมีกำร
น ำระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001  ระบบกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มอก. 18001 และ
กิจกรรม 5ส. มำใช้เป็นรำกฐำนกำรท ำงำนเพ่ือให้เกิดคุณภำพ  ควำมปลอดภัยและเพ่ิมผลิตภำพกำรท ำงำน อันจะ
น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้อง   โดยผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกันของศูนย์วิจัยแห่งชำติทั้ง 
4 ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ 
(MTEC)  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ  (NECTEC)  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(NANOTEC) และส ำนักงำนกลำงที่ประกอบด้วย ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี และสำยงำนด้ำนบริหำรกำรจัดกำร
งำนวิจัย และสำยงำนด้ำนกำรสนับสนุน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรท ำงำนของศูนย์ต่ำงๆ 

ในปี 2554 คณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) เห็นควำมส ำคัญของน ำ
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร จึงประกำศนโยบำย เรื่อง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยคำดหวังให้ สวทช. บูรณำกำรเรื่องกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกระบวนกำรหลักได้อย่ำงช้ำภำยใน
ปีงบประมำณ 2559 ซึ่ง สวทช. สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมควำมคำดหวัง 

สวทช. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงสอดคล้องกับกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Framework) 
ตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 และเริ่มด ำเนินกำรรอบแรกในปีงบประมำณ 2555 โดยน ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มำเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพรำะมองว่ำเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะช่วยให้องค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงำน ได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์รอบตัวและคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดในอนำคตที่ถือเป็นประเด็นควำม
เสี่ยงขององค์กร  โดยในช่วงเริ่มต้น สวทช. ได้ก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินกำร และเครื่องมือที่ใช้ส ำหรั บ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่ไปกับกำรด ำเนินงำนจริงตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยใช้หลักคิดที่ว่ำ “ท ำไป-ปรับปรุงไป” 
(Continual Improvement) จำกสิ่งที่ได้ศึกษำเรียนรู้ และมีเป้ำหมำยให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ฝังลึกอยู่ใน
วัฒนธรรมองค์กรในวงจรกำรท ำงำนปกติที่มุ่งคุณภำพ 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่  30 ธันวำคม 2534  เพ่ือด ำเนินกำรและให้กำร
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สนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ และวิศวกรรม โดยเฉพำะในสำขำเทคโนโลยีชีวภำพ โลหะและวัสดุ  และ อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ โดยจัดรวมหน่วยงำนที่มีอยู่เดิมสี่หน่วยเข้ำด้วยกัน อันได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำ
ศำตร์และเทคโนโลยี (กพวท.) และ ศูนย์แห่งชำติเฉพำะทำงทั้งสำมในกระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
กำรพลังงำน (ชื่อในขณะนั้น)  ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชำติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ และในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2546 ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติเป็นหน่วยงำนภำยใต้ สวทช. อีกหน่วยงำนหนึ่ง 
 สวทช. มีระบบกำรบริหำรที่ไม่ใช่รำชกำรและมีนโยบำยที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้ซึ่งมิใช่
ข้ำรำชกำรจ ำนวนฝ่ำยละเท่ำๆ กัน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็น
ประธำน กวทช. มีผู้อ ำนวยกำร ซึ่ง กวทช. แต่งตั้งด้วยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหำร โดย สวทช. มี
โครงสร้ำงกำรบริหำร ดังนี้ 
 

 
แผนภาพที่  1 โครงสร้ำงองค์กรและระบบกำรก ำกับดูแลองค์กร 

 
 2.1 เจตนาของประเทศในการจัดตั้ง สวทช. 

2.1.1 น ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
เช่น กำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตและบริกำรของ
ภำคอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม 

2.1.2 ใช้ควำมช ำนำญพิเศษของหน่วยงำนเฉพำะ ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัวสูง 
โดยไม่ผูกพันไว้กับระเบียบและข้อบังคับปกติของรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 

2.1.3 เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติภำรกิจให้เกื้อหนุนองค์กร
ต่ำงๆ ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้อย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งสำมำรถประสำนกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน ให้บรรลุประโยชน์สูงสุดต่อกำร
พัฒนำประเทศ 

 
2.2 วิสัยทัศน์ของ สวทช.  

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทำงที่ดี สู่สังคมฐำนควำมรู้ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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2.3 พันธกิจของ สวทช. 

สวทช. มุ่งสร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำร
ใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน (HRD) และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (INFRA) ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่จ ำเป็น เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศ
อย่ำงยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหำรจัดกำรภำยในที่มีประสิทธิภำพเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทุก
ส่วน 

 
2.4 ค่านิยมหลัก (Core Values) ของ สวทช.  ประกอบด้วย  

 Nation First : ค ำนึงถึงประโยชน์ของชำติและส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีควำมเสียสละ คิดถึงทิศทำงของส่วนรวม  

 Science and Technology Excellence : กำรยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ท ำ อัน
เกิดจำกกำรใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้ำงสรรค์ ด้วยมำตรฐำนสูงสุด 

 Teamwork :  กำรท ำงำนเป็นทีมท่ีพร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยควำมเข้ำใจห่วงใยซึ่งกันและกัน และ
กำรสื่อสำรสองทำงเพ่ือเป้ำหมำยเดียวกัน กล้ำวิพำกษ์เชิงสร้ำงสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ ำใจ ห่วงใย 
พร้อมแบ่งปัน   

 Deliverability : ควำมมีควำมมุ่งม่ันที่จะส่งมอบงำนที่มีคุณภำพ ตรงตำมค ำม่ันสัญญำเพ่ือควำมพึง
พอใจของลูกค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีควำมมุ่งม่ัน กระตือรือร้น ยึดถือค ำมั่น
สัญญำ มีควำมคล่องตัว 

 Accountability and Integrity :  เป็นมำกกว่ำควำมรับผิดชอบ เพรำะหมำยถึงควำมมีจริยธรรม 
โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกำ กล้ำยืนหยัด ท ำในสิ่งที่ถูกต้อง และควำมซื่อสัตย์ต่อองค์กร
และสำยงำนอำชีพ 
 

3. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ"   
สวทช. น ำระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้สำมำรถ

ด ำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ และมีภูมิต้ำนทำนต่อสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน/ภำยนอก ที่อำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม โดยแบ่งกลุ่มลูกค้ำตำมวัตถุประสงค์ของกำรน ำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ไปใช้เป็น 5 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีควำมคำดหวัง ดังนี้ 

(1) ผู้บริหาร (Executive) น ำหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร 
เป็นส่วนหนึ่งของกำรวำงแผนกลยุทธ์ด้วยกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์สิ่งที่อำจจะเกิดข้ึนในอนำคต 
จัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำน  กำรวำงแผนป้องกัน ตลอดจนหำแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรตัดสินใจ 

(2) ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) น ำหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน (ระดับงำน, ระดับฝ่ำย, หน่วยวิจัย ฯลฯ) 

(3) ผู้ท างานความเสี่ยง (Risk Team) ผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

(4) ผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) ใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรตรวจ
ประเมินระบบ ISO 9001 : 2015 ในข้อก ำหนดกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม 

(5) พนักงานทั่วไป (Staff) เกิดควำมตระหนักและน ำไปสู่กำรปฏิบัติด้วยกำรประยุกต์ใช้หลักกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
 ในอดีตผู้บริหำรระดับสูงของ สวทช. จะน ำหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดย
ผ่ำนกลไกกำรประชุมทีมผู้บริหำรและน ำผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ  

ในปี 2549 มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ประสำนงำน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผน และจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อ
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ 

ป ี2550 มีปรับปรุงชื่อคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือก ำกับดูแล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมก ำหนดให้มีคณะท ำงำนย่อยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกศูนย์
แห่งชำติ โดยทั้ง 2 คณะฯ ได้มีกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เก่ียวข้องและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะอนุตรวจสอบ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยน ำข้อเสนอแนะมำด ำเนินกำร เช่น กำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน
ภำยนอก, จัด Workshop กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชำญภำยนอก, กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรวิจัยระหว่ำงศูนย์แห่งชำติ เป็นต้น ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น พบว่ำ กำรด ำเนินงำน
บริหำรควำมเสี่ยงยังไมเ่ป็นหลักสำกล  

 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

สวทช. จึงมีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วยกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ และจัดตั้งระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่มี
ลักษณะและพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. รวมทั้งศึกษำมำตรฐำนระดับสำกลที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผล
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ มำตรฐำน ISO 31000:2009 ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำกลระดับ
นำนำชำติ (International Organization of Standard: ISO) มีชื่อเต็มว่ำ Risk Management-Guidelines on 
Principles and Implementation of Risk Management เป็นระบบบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรที่มีแนวปฏิบัติใน
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีหลักกำร และกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน และหลำยองค์กรได้ยึดถือเป็น
กรอบในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

จำกเหตุผลข้ำงต้น สวทช. จึงใช้มำตรฐำน ISO 31000:2009 เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรควำม
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเริ่มตั้งแต่ปี 2554 คณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  (กวทช.) เห็น
ควำมส ำคัญของน ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร จึงประกำศนโยบำย เรื่อง กำร
บริหำรควำมเสี่ยง และก ำหนดให้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(Framework) ตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 และเริ่มด ำเนินกำรรอบแรกในปีงบประมำณ 2555  

(1) โครงสร้างองค์กรและขอบเขตงานความเสี่ยง 
สวทช. บริหำรควำมเสี่ยงโดยแบ่งแผนและแนวทำงกำรบริหำรเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย (1) ระดับองค์กร 

(Enterprise Risk Management) (2) ระดับศูนย์แห่งชำติ/หน่วยงำนหลัก (Strategic Business Units) (3) ระดับ
โปรแกรมหลัก/โครงกำร (Major Programs and Projects) และ (4) วัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงโดย 3 ระดับแรกด ำเนินกำรตำมกรอบกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของ สวทช. แต่จะมีขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนที่แตกต่ำงกันตำมบทบำทหน้ำที่ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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      ERM

     SBU

      MPP
               

             

SBU 1 SBU 2 SBU 3 SBU 4 SBU 5 SBU 6

                                            
 

แผนภาพที่  2 ขอบเขตกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 4 ระดับ 
 
(2) โครงสร้างการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
กวทช. ได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. และคณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ในกำรก ำกับดูแล
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไว้ดังแผนภำพที่ 3 โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 

 

 
 

แผนภาพที่  3 โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 
 
(3) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. : ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 
สวทช. จึงได้ใช้หลักกำรและแนวทำงตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 ตำมแผนภำพที่ 4 เป็นกรอบกำร

บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  โดยระบุ
แนวทำงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย 
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แผนภาพที่  4 ระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 
 
(3.1) หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles) องค์กรควรด ำเนินกำรตำมหลักกำร

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ โดยหลักกำรของกำรบริหำรควำมเสี่ยง คือ 1) กำรบริหำรควำมเสี่ยงช่วยสร้ำงและปกป้อง
คุณค่ำขององค์กร 2) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรด ำเนินกำรทั้งหมดขององค์กร 3) เป็นส่วนหนึ่งของกำรตัดสินใจ 
4) ใช้ในกำรจัดกำรกับควำมไม่แน่นอน 5) เป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน และทันต่อสถำนกำรณ์ 6) ควรอยู่บน
พ้ืนฐำนสำรสนเทศที่ดีที่สุดเท่ำที่จะหำได้ 7) ควรให้เหมำะสมกับองค์กร 8) ควรค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนบุคคลและ
วัฒนธรรม 9) ควรมีควำมโปร่งใส่และมีส่วนร่วม 10) ควรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ท ำซ้ ำและตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลง และ 11) ช่วยให้องค์กรเกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

 
(3.2) กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  (Framework) กรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(Framework for Managing Risk) ตำมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำกล ISO 31000:2009 แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน โดยขับเคลื่อนผ่ำนวงจร PDCA ประกอบด้วย 1). กำรวำงแผน (Plan) 2). กำรลงมือท ำ (Do) 3). 
กำรตรวจสอบ (Check) 4). กำรปรับปรุงแก้ไข (Act) ในแต่ละรอบปีของกำรด ำเนินงำน โดยมีสำระส ำคัญของสิ่งที่
ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 องค์ประกอบที่จ ำเป็นประกอบด้วย ข้อบังคับและควำมมุ่งมั่นของ
ผู้บริหำร กำรก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องท ำควำมเข้ำใจองค์กรและบริบทขององค์กร  จัดท ำนโยบำย
ควำมเสี่ยง ก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที่ และผู้รับผิดชอบ บูรณำกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกระบวนกำรขององค์กร 
จัดสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็นและเหมำะสม จัดท ำกลไกกำรสื่อสำรและกำรรำยงำนภำยทั้งภำยในและภำยนอก 

(3.3) กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) ตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 มี
ขั้นตอนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

(1) กำรสื่อสำรและกำรให้ค ำปรึกษำ  
(2) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และสภำพแวดล้อม  
(3) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  

• กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 
• กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (Risk Analysis)  
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• กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Evaluation)  
(4) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Treatment) [5.5] 
(5) กำรติดตำมตรวจสอบและกำรทบทวนควำมเสี่ยง (Monitoring and Review)  
 
ในกำรด ำเนินงำน สวทช. ได้บูรณำกำรกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Process) ตำมมำตรฐำน ISO 

31000:2009 เข้ำกับกระบวนกำรท ำงำนปกติโดยก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำนทั้ง  3 ระดับ ประกอบด้วย (1) 
ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) (2) ระดับศูนย์แห่งชำติ/หน่วยงำนหลัก (Strategic Business 
Unit) และ (3) ระดับโปรแกรม/กระบวนกำรหลัก (Major Program and Project) โดยก ำหนดบทบำท/หน้ำที่ให้
ผู้บริหำรและพนักงำนผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่ขั้นตอนกำร
ระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (Risk Analysis) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk 
Evaluation) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Treatment) และกำรติดตำมตรวจสอบและกำรทบทวนควำมเสี่ยง 
(Monitoring and Review)  และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในทุกส่วนขององค์กรตระหนักและน ำหลักกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด 

สวทช. น ำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติ เฝ้ำติดตำมและทบทวน
กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และปรับปรุงกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็จะเป็นแรงส่งให้
หมุนในรอบต่อไป วิธีกำรใหม่ ๆ ที่ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงก็จะถูกจัดท ำเป็นมำตรฐำนกำรท ำงำน ซึ่งจะท ำให้กำร
ท ำงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงไม่สิ้นสุดตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยใช้หลักคิดที่ว่ำ  “ท ำไป-ปรับปรุงไป” (Continual 
Improvement) จำกสิ่งที่ได้ศกึษำเรียนรู้ โดยมีสำระส ำคัญของพัฒนำกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี ดังนี้ 

 

 
แผนภาพที่  5 กำรพัฒนำเรียนรู้-ปรับปรุงระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 

 
เริ่มปีงบประมาณ 2554 ศึกษำมำตรฐำนระดับสำกลที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  วิเครำะห์

กระบวนกำรท ำงำนควำมพร้อมของระบบต่ำงๆ ในองค์กรและออกแบบโครงร่ำงระบบบริหำรควำมเสี่ยงให้
สอดคล้องกับบริบทขององค์กรตำมกรอบมำตรฐำน ISO 31000:2009 ร่วมทั้งได้ประกำศนโยบำย จัดท ำแผนกำร
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ด ำเนินงำนที่ก ำหนดให้เริ่มด ำเนินกำรระบบบริหำรควำมเสี่ยงรอบแรกในปีงบประมำณ 2555 โดยมีขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนเริ่มจำกควำมเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ในปีที่ 1 และขยำยไปสู่ระดับศูนย์แห่งชำติ/หน่วยงำนหลักในปีที่ 
2 โปรแกรมหลัก/โครงกำรที่ส ำคัญในปีที่ 3 

รอบแรกในปีงบประมาณ 2555 เริ่มด ำเนินงำนในระดับองค์กร (Enterprise risk management) เริ่มกำร
ท ำงำนจำกให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกลุ่มผู้บริหำรระดับสูง ด ำเนินกำรระบุรำยกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร 
มอบหมำยผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) วิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้วยเครื่องมือที่เรียกว่ำ Bow Tie Diagram 
(BTD) 

ปีงบประมาณ 2556 ขยำยกำรด ำเนินงำนไปในระดับศูนย์แห่งชำติ ส่วนกำรด ำเนินงำนในระดับองค์กร จะ
น ำผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของควำมเสี่ยงทุกเรื่องที่ก ำหนดในปีที่ผ่ำนมำก ำหนดแผนลด/ควบคุมควำมเสี่ยง 
กระตุ้นให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนและติดตำมผลทุกไตรมำส ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท ำงำนในปีนี้คือ สวทช. ได้
เรียนรู้ที่จะน ำแผนกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงที่แปลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ปีงบประมาณ 2557 ขยำยกำรด ำเนินงำนไประดับโปรแกรม/โครงกำรหลัก ส่วนกำรด ำเนินงำนในระดับ
องค์กรจะด ำเนินกำรครบตำมขั้นตอนที่ก ำหนด ส่งผลให้แผนกำรด ำเนินหลำยเรื่องถูกน ำไปก ำหนดเป็นกระบวนกำร
ท ำงำนปกติ 

ปีงบประมาณ 2558 – 2562 สวทช. ด ำเนินงำนขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่ไปกับกำรด ำเนินงำน
จริงตำมแนวทำงที่ก ำหนดครบทั้ง 3 ระดับ คือ (1) ระดับองค์กร (ERM) (2) ระดับศูนย์แห่งชำติ/หน่วยงำนหลักและ
(3) ระดับโปรแกรมหลัก/โครงกำร โดยใช้หลักคิดที่ว่ำ “ท ำไป-ปรับปรุงไป” (Continual Improvement) ไม่ว่ำจะ
เป็น กำรระบุควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์ กำรประเมิน รวมไปถึงกำรเขียนแผนลด/ควบคุมควำมเสี่ยง โดยมีปรับปรุง 
พัฒนำส่วนที่ส ำคัญ เช่น เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง บูรณำกำรกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกระบวนกำร
ภำยใน จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง(Risk Culture) (1) Risk and 
Strategic Planning (2) Risk and Internal Audit (3) Risk Communication 

จากจุดเริ่มต้นจนถึง ณ ปัจจุบัน (2554-2562) ตลอดระยะเวลำ 9 ปี สวทช. ได้น ำสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ปฏิบัติและมีกำรพัฒนำและปรับปรุงมำโดยตลอดไปผนวกในกระบวนกำร
หลักของกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยเฉพำะในขั้นตอนกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร เพ่ือให้แน่ใจว่ำ 
มีมุมมองของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผนวกเข้ำไปในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรขององค์กร เพ่ือลดหรือ
ควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดควำมสูญเสียจำกควำมไม่แน่นอนอย่ำงมีเหตุมีผลและมีหลักกำร 
ด้วยกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรคขององค์กร ปัจจัยภำยใน/ภำยนอกที่เปลี่ยนแปลง มำเชื่อมโยงกับ
นโยบำย กลยุทธ์ แผนกำรท ำงำนหรือกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำน ข้อก ำหนดกฎหมำย 
ระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่องค์กรภำครัฐต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง พร้อมหำทำงลดหรือ
ป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดมำก่อนไว้ล่วงหน้ำ 

 
จำกกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำน  ISO 31000:2009 เพ่ือให้ผู้บริหำร 

(Executive) , ผู้บริหำรระดับกลำง (Middle Management), ผู้ท ำงำนควำมเสี่ยง (Risk Team), ผู้ตรวจประเมิน
ภำยใน (Internal Auditor) และพนักงำนทั่วไป (Staff) น ำหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรจัดกำร เกิดควำมตระหนักและน ำไปสู่กำรปฏิบัติด้วยกำรประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัวได้ 
สวทช. ก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนของแต่ละขั้นตอนรำยละเอียดตำม แผนภำพที่ 6 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009   
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แผนภาพที่  6 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 
 
กำรด ำเนินงำนในทุกข้ันตอน จะใช้เครื่องมือแผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงองค์ประกอบส ำคัญในกำรบริหำร

จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram ที่ได้มำจำกกำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรวิจัย และ
พัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่มีลักษณะและพันธกิจใกล้เคียงกับ 
สวทช. พบว่ำ ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องมี  Framework ในกำรวิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ เพ่ือ
พิจำรณำสิ่งที่พึงกระท ำและจุดอ่อนที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  และผลกระทบทั้ง
ก่อน  และหลั งด ำเนิ นกำร  และได้พบว่ ำ  CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศออสเตรเลีย และเป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ 
สวทช. รวมถึง CSIRO ยังเป็นองค์กรส ำคัญที่มีส่วนร่วมในกำรออกแบบมำตรฐำน ISO 31000:2009 ได้ใช้แผนภำพ
แสดงควำมเชื่อมโยงองค์ประกอบส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram รำยละเอียดตำม
แผนภำพที่ 7 แผนภำพแสดงสรุปกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือใน
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร ซึ่งแผนภำพนี้สำมำรถสรุปสำเหตุ ผลกระทบ และมำตรกำรในกำรควบคุม/ลด
ควำมเสี่ยงที่ใช้สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำยและมีประสิทธิภำพ 
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 แผนภาพที่  7 แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram  
 

(4) กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
(4.1) ขัน้ตอนการระบุความเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยง และปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยงด้วยการพิจารณา/ทบทวนปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ อาจจะใช้การวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาด้วยวิธีที่แตกต่างตามความเหมาะสม เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การ
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สัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือการศึกษาข้อมูลในอดีต ทั้งนี้การจะเลือกวิธีการในการระบุความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของขอบเขตความเสี่ยง 

 

 
 

แผนภาพที่  8 แหล่งที่มำของควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน/ภำยนอก สวทช. 
 

สวทช. ด ำเนินกำรทบทวนและระบุรำยกำรควำมเสี่ยงทุกปี  โดยกำรระบุควำมเสี่ยงจะเริ่มด ำเนินกำร
หลังจำกทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด แล้วเสร็จ ซึ่งมีวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) น ำรำยกำรควำมเสี่ยงของปีงบประมำณก่อนหน้ำ, ปีงบประมำณปัจจุบัน และเหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงก ำหนดเป็นรำยกำรควำมเสี่ยง 

2) ตรวจสอบ Strategic Objectives: SO, SWOT, แผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบัน และเหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์
เกี่ยวข้องกับรำยกำรควำมเสี่ยง 

3) ทบทวนรำยกำรควำมเสี่ยงของปีปัจจุบันร่วมกับผู้บริหำรหรือผู้เกี่ยวข้องที่ท ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบควำม
เสี่ยง (Risk Owner) โดยพิจำรณำจำกผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ณ ไตรมำส ปัจจุบันเป็นหลัก 
เพ่ือพิจำรณำควำมคืบหน้ำและทบทวนผลสัมฤทธิ์ของมำตรกำรในแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

4) ตรวจสอบรำยงำนผลกำรประเมินรำยงำนผลกำรสอบทำนหน่วยงำน/กระบวนกำรทั้งภำยในและ
ภำยนอก ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่ำนมำ 

5) สัมภำษณ์ผู้บริหำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนปัจจัยภำยใน/ภำยนอกที่อำจจะส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำน 

6) ประชุมหำรือร่วมกับผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำผลของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ผ่ำนมำ 
รวมทั้งเหตุกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิดและจะมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์  รวมทั้งพิจำรณำ
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจำกเหตุกำรณ์ท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

7) น ำผลกำรด ำเนินงำนข้อ 1-6 ระบุในตำรำงกำรทบทวนรำยกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี ซึ่งสำระส ำคัญของ
ข้อมูลที่ต้องน ำมำระบุในตำรำง ประกอบด้วย 

- เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ 
- ตัวชี้วัดในปีงบประมำณท่ีด ำเนินกำรระบุรำยกำรควำมเสี่ยง 
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- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO : Strategic Objectives) ที่เก่ียวข้อง 
- ข้อเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
- อ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 

8) เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงพิจำรณำน ำรำยกำรควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำมำ
ก ำหนดเป็นรำยกำรควำมเสี่ยงประจ ำปี 

เมื่อระบุรำยกำรควำมเสี่ยงแล้ว ผู้บริหำรจะก ำหนดผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) โดยยึดบทบำท 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ในภำรกิจปกติเป็นหลัก ต้องระบุรหัส ชื่อ และค ำอธิบำยควำมเสี่ยง  ผู้รับผิดชอบควำม
เสี่ยง  (Risk Identification) ใน Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 1 อยู่ตรงกลำงของแผนภำพ  โดยมีแนว
ทำงกำรระบุข้อมูล ดังนี้ 

    

 
 

แผนภาพที่  9 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 1 รหัส ชื่อ และค ำอธิบำยควำมเสี่ยง 
 
  Bow Tie Diagram ช่องบนสุดของกล่องหมำยเลข 1 คือ รหัส โดยแต่ละควำมเสี่ยงจะได้รับกำร
ก ำหนดรหัสชื่อเรียก (Code) เพ่ือให้เข้ำใจตรงกันอย่ำงชัดเจนว่ำ รำยกำรควำมเสี่ยงที่จัดกำรอยู่นี้เกี่ยวข้องกับควำม
เสี่ยงเรื่องใด โดยรำยกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise-level Risk) ประกอบด้วย ตัวอักษร 4 ตัว 
ประกอบด้วย 
  ตัวท่ี 1 แทนด้วยตัวอักษร R = Risk เพ่ือแสดง ว่ำเป็นรหัสในระบบบริหำรควำมเสี่ยง  

ตัวที ่2 แทนระดับองค์กร E = Enterprise เพ่ือแสดงว่ำเป็นระบบบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร 
ตัวท่ี 3 แทนประเภทของควำมเสี่ยง S-O-F-C 
ตัวท่ี 4 แทนล ำดับที่ของรำยกำรควำมเสี่ยงแต่ละประเภท (ระบุหมำยเลข 1,2,3.....ตำมล ำดับที่ได้รับ ไม่ได้

หมำยถึงระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง)  
  ช่องที่ 2 ของกล่องที่ 1 คือ  ชื่อของควำมเสี่ยง โดยแต่ละควำมเสี่ยงจะได้รับกำรเสนอและหำรือกันใน
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้ได้ใจควำมส ำคัญ และ ควำมเข้ำใจที่ตรงกันส ำหรับควำมเสี่ยงเรื่องนั้นๆ 
  ช่องที่ 3 ของกล่องที่ 1 คือ ค ำอธิบำยโดยย่อของควำมเสี่ยงนั้นๆ (Short Description) เพ่ืออธิบำย 
ขยำยควำมจำก “ชื่อของควำมเสี่ยง”  
   ช่องที่ 4 ของกล่องที่ 1 คือ ชื่อและต ำแหน่งของผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงนั้นๆ (Risk Owner) เพ่ือให้มี
กำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง จะ
พิจำรณำมอบหมำยผู้บริหำรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในกำรก ำหนดแผนจัดกำรควำมเสี่ยงย่อยๆ 
รวมถึงกำรติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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   ช่องสุดท้ำยของกล่องที่ 1 คือ  ชื่อของผู้ช่วยผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงนั้นๆ เพ่ือช่วยผู้รับผิดชอบควำม
เสี่ยง (Risk Owner) จัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ ประเมิน จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำน ร่วมทั้งประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดประชุม/หำรือตำมควำมเหมำะสม 
 

(4.2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เมื่อระบุรำยกำรควำมเสี่ยงแล้ว ผู้บริหำรจะก ำหนดผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) ต้องวิเครำะห์

สำเหตุและผลกระทบของควำมเสี่ยง เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) ใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมิน
ระดับควำมเสี่ยง พิจำรณำทำงเลือกและก ำหนดแนวทำงตอบสนองควำมเสี่ยง เพรำะแนวทำงในกำรตอบสนองควำม
เสี่ยงมีหลำยวิธีและสำมำรถปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง 
(Risk Owner) โดยทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงไม่จ ำเป็นต้องเฉพำะเจำะจงและอำจจะแปรเปลี่ยนไปได้ตำม
ควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ เมื่อวิเครำะห์สำเหตุแล้วให้น ำสำเหตุของควำมเสี่ยง (Causes) มำใส่ Bow Tie 
Diagram กล่องหมำยเลข 2 สำเหตุของควำมเสี่ยง (Causes) 

 

 
แผนภาพที่  10 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 2 สำเหตุของควำมเสี่ยง (Causes) 

   
 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 2 แสดงถึงสำเหตุต่ำงๆ ที่สำมำรถจะส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงในกล่อง
หมำยเลข 1 ได้   กำรกรอกข้อมูลในกล่องหมำยเลข 2 นี้ ด ำเนินกำรโดยใส่ชื่อรำยกำรสำเหตุ โดยอำจจะเรียงล ำดับ
จำกสำเหตุที่ส ำคัญที่สุดก่อนก็ได้ แต่ทุกสำเหตุที่ใส่ในกล่องหมำยเลข 2 นี้ จะต้องใส่หมำยเลขก ำกับที่คอลัมน์แรกไว้
ด้วย เพื่อวิเครำะห์กำรเชื่อมโยงต่อไป 
 ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นหำกเกิดควำมเสี่ยงนั้น (Impact) น ำมำระบุ Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 3 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหำกเกิดควำมเสี่ยงนั้น 
 

 
แผนภาพที่  11 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นหำกเกิดควำมเสี่ยงนั้น 

 
 กล่องหมำยเลข 3  แสดงถึงผลกระทบหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจำกเกิดควำมเสี่ยงในกล่อง
หมำยเลข 1 แล้ว  กำรกรอกข้อมูลในกล่องหมำยเลข 3 นี้ ด ำเนินกำรโดยใส่ชื่อรำยกำรผลกระทบ โดยอำจจะ
เรียงล ำดับจำกผลกระทบที่ส ำคัญที่สุดก่อนก็ได้ แต่ทุกผลกระทบที่ใส่ในกล่องหมำยเลข 3 นี้ จะต้องใส่หมำยเลข
ก ำกับที่คอลัมน์แรกไว้ด้วย เพ่ือวิเครำะห์กำรเชื่อมโยงต่อไป 
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 เมื่อวิเครำะห์สำเหตุ และผลกระทบแล้ว ก็ให้ด ำเนินกำรระบุกลไกกำรควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว (Existing 
Controls - Preventative) ใน Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 4 กลไกกำรควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้วที่ใช้
ในกำรควบคุม/ป้องกันมิให้เกิดสำเหตุในกล่องหมำยเลข 2 (Existing Preventative Controls) โดยแต่ละกลไกที่
แสดงนั้น 

 

แผนภาพที่  12 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 4 กลไกกำรควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว 
 

 จะต้องใส่หมำยเลขก ำกับว่ำ กลไกนั้นๆ สำมำรถช่วยป้องกัน/มีส่วนช่วยป้องกันสำเหตุเรื่องใด (Link to 
Causes #) พร้อมทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงำนที่รับผิดชอบกลไกนั้นๆ (Control Owner) เพ่ือวิเครำะห์กำร
เชื่อมโยงต่อไป 
  รวมทั้งต้องระบุกลไกกำรควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว (Existing Controls - Mitigating) ใน Tie Diagram 
กล่องหมำยเลข 5 กลไกกำรควบคุมเชิงแก้ไขท่ีมีอยู่แล้ว 
 

 
แผนภาพที ่ 13 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 5 กลไกกำรควบคุมเชิงแก้ไขท่ีมีอยู่แล้ว 

 

 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 5 แสดงรำยชื่อกลไกที่องค์กรมีอยู่แล้ว ที่ใช้ในกำรแก้ไขผลกระทบ/
ด ำเนินกำรมิให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงในกล่องหมำยเลข 3 (Existing Controls)   โดยแต่ละกลไกท่ีแสดงนั้น จะต้อง
ใส่หมำยเลขก ำกับว่ำ กลไกนั้นๆ สำมำรถช่วยแก้ไข/มีส่วนช่วยแก้ไขผลกระทบเรื่องใด (Link to Impact #) พร้อม
ทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงำนที่รับผิดชอบกลไกนั้นๆ (Control Owner) เพ่ือวิเครำะห์เชื่อมโยงต่อไป 

 
(4.3) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยงจะท ำกำรวิเครำะห์โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง  (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมำจำกควำมเสี่ยง 
 

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมำยถึง กำรประเมินโอกำส ของกำรที่แต่ละเหตุกำรณ์จะเกิดขึ้น โดยกำร
พิจำรณำจำกสถติิกำรเกิดเหตุกำรณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำของโอกำสที่จะเกิดในอนำคต 
 

ผลกระทบ (Impact) หมำยถึง ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น หำกควำมเสี่ยงขึ้นจะส่งผลกระทบเสียหำย
อย่ำงไร เช่น ระดับควำมรุนแรงและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะได้รับ 
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แผนภาพที่  14 ระดับควำมเสี่ยง (Risk Level) พิจำรณำจำกโอกำสที่จะเกิดและผลกระทบ 

 

ระดับความเสี่ยง (Risk Level)  = ระดับโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) × ระดับผลกระทบ (Impact) 
 
กำรประเมินระดับโอกำสที่ควำมเสี่ยงอำจเกิดขึ้น  (Likelihood) และประเมินระดับควำมรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจำกควำมเสี่ยง มีแนวทำง ดังนี้ 
1. การประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) ในกำรประเมินโอกำสของเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้น จะ

พิจำรณำจำกสถิติกำรเกิดเหตุกำรณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือคำดกำรณ์ล่วงหน้ำของโอกำสที่จะเกิดในอนำคต เช่น 
จ ำนวนกำรเกิดขึ้นของสำเหตุตำม Bow Tie Diagram , ควำมถ่ีในกำรเกิดขึ้นของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ ฯลฯ กำรประเมิน
ระดับโอกำสขึ้นอยู่กับระยะเวลำที่น ำมำพิจำรณำ ซึ่งกำรพิจำรณำโอกำสกำรเกิด (Likelihood) นั้นจะพิจำรณำจำก
ตัวชี้วัดระดับควำมเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ที่ก ำหนด 

2. การประเมินผลกระทบ (Impact) พิจำรณำว่ำหำกเกิดควำมเสี่ยงขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบเสียหำย
อย่ำงไร ซ่ึงกำรพิจำรณำผลกระทบนั้นจะพิจำรณำจำกตัวชี้วัดระดับควำมเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ทีก่ ำหนด 

 
 ตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) คือ มำตรวัดหรือจุดเตือนภัย (Trigger Point) ของ
ควำมเสี่ยง  

แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง (Key risk indicator : KRI) 
1. ท ำควำมเข้ำใจกับสำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงด้วยกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลในอดีตที่

เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงเพ่ือค้นหำกระบวนกำร กิจกรรม ทีก่่อให้เกิดเหตุ 
2. ตรวจสอบแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน ดัชนีชี้วัดของผลกำรด ำเนินงำน (Key 

Performance indicator : KPI) เพรำะ KPI สำมำรถท ำหน้ำที่เป็น KRI เพรำะจะชี้วัดควำมเสี่ยงที่สะท้อนกำร
ด ำเนินงำนทำงลบ 

3. ตรวจสอบนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ได้
ด ำเนินกำรอยู่ภำยใต้กำรปฏิบัติครบถ้วนหรือไม ่

4. ตรวจสอบควำมต้องกำร ข้อก ำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นอกเหนือไปจำกกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
โดยอำจจะหมำยถึงลูกค้ำ น ำข้อมูลส่วนนี้มำใช้ประกอบกำรพัฒนำ/ก ำหนด KRI 

5. กำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมเสี่ยง KRI (Key Risk Indicator) ก ำหนดได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
รำยกำรควำมเสี่ยง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) 

  
แนวทางการก าหนดระดับความเสี่ยงท่ีรับได้ (Acceptable Risk Level) 
กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk assessment) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญส ำหรับผู้บริหำร เพรำะช่วยในกำร

พิจำรณำกลยุทธ์และนโยบำยขององค์กรว่ำจัดอยู่ในทิศทำงใด กลยุทธ์และนโยบำยดังกล่ำวยอมรับควำมเสี่ยงที่
อำจจะเกิดขึ้นได้มำกน้อยเพียงใด รวมถึงควำมเสี่ยงที่ระบุนั้นมีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบำยขององค์กร
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อย่ำงไร โดยองค์กรสำมำรถก ำหนดค่ำระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรต้องกำร Risk Appetite (RA) และค่ำระดับควำม
เสี่ยงที่ยังคงอยู่ในระดับที่องค์กรยังสำมำรถรับได้  Risk Tolerance (RT) จำกข้อมูลประกอบกำรประเมิน ซึ่งค่ำ
ดังกล่ำวจะช่วยในกำรคัดเลือกและจัดล ำดับกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสมในกำรลดและควบคุมควำมเสี่ยง 

ค่าระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรต้องการ Risk Appetite (RA)  
คือ ค่ำระดับควำมเสี่ยงในเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพที่องค์กรสำมำรถยอมรับควำมเสียหำย/สูญเสียจำก

ควำมเสี่ยง โดยก ำหนดให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกลยุทธ์ประจ ำปี ซึ่งสำมำรถระบุเป็นค่ำเป้ำหมำยค่ำเดียวหรือระบุ
เป็นช่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงยอมรับได้ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือนโยบำยขององค์กร 

ค่าระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ Risk Tolerance (RT)  
คือ ค่ำเบี่ยงเบนสูงสุด/ต่ ำสุดของระดับควำมเสี่ยงที่องค์กร/SBU/โปรแกรมหลัก โครงกำร/ส่วนงำนยอมรับ

ได้จำกเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ในกรณีเหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ/เป็นเหตุกำรณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งกำรก ำหนดระดับค่ำเบี่ยงเบนจะต้องก ำหนดโดยคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

หลักการของการก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance 
1. กำรระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance ต้องแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยง/ควำมสอดคล้องกับ

เป้ำหมำย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่ำงชัดเจน (Business Objective) 
2. ควรมีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและเป้ำหมำยของกำรวัดควำมเสี่ยงที่ชัดเจน ไม่ควรน ำปัญหำในกำร

ปฏิบัติงำนประจ ำวัน ปัญหำที่เกิดจำกโครงกำรหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉินหรือสั่งกำรตำมนโยบำยแบบ
โครงกำรชั่วครำว เพรำะสิ่งนี้จะหมดไปตำมนโยบำย แต่ควรเก็บข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบควำมส ำเร็จขององค์กร 
หรือโครงกำรขนำดใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับองค์กรถ้ำโครงกำรนี้ไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เป็น
ต้น 

3. ต้องค ำนึงถึงมุมมองที่แตกต่ำงของกลยุทธ์และยุทธวิธีในระดับปฏิบัติงำน เพรำะกำรก ำหนดเกณฑ์ระดับ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเกณฑ์นี้จะต้องสำมำรถปฏิบัติได้จริง และมีควำมชัดเจนในเชิงปริมำณ และที่ส ำคัญ
สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมระยะเวลำ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้โดยคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

4. ต้องบูรณำกำรกับวัฒนธรรมกำรควบคุมขององค์กร รวมทั้งคุณลักษณะและวิธีกำรที่ใช้ควบคุมควำม
เสี่ยงขององค์กร ดังนั้นผู้มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีกำรศึกษำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบองค์กร เพ่ือไม่ให้
เกิดกำรขัดแย้งข้ึน หรือซ้ ำซ้อนกัน เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria)  
สวทช. ก ำหนดระดับเกณฑ์กำรประเมิน [ระดับโอกำสที่ควำมเสี่ยงอำจเกิดขึ้น (Likelihood) × ระดับควำม

รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ] เป็น 8×8 โดยมีแนวทำงกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินทั้ง 2 มิต ิดังนี้ 
1. เกณฑ์กำรประเมินโอกำสกำรเกิด (Likelihood) จะพิจำรณำจำกสถิติกำรเกิดเหตุกำรณ์ในอดีต ปัจจุบัน 

หรือ กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำของโอกำสที่จะเกิดในอนำคต แล้วน ำมำก ำหนดเป็นค่ำและค ำอธิบำยของระดับคะแนน 
1-8 ตำมรำยละเอียดใน แผนภำพที่ 15 เกณฑป์ระเมินโอกำสกำรเกิด (Likelihood) 
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แผนภาพที่  15 เกณฑ์ประเมินโอกำสกำรเกิด (Likelihood) 

 
2. เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) ของควำมเสี่ยงแบ่งกำรพิจำรณำตำมประเภทควำมเสี่ยง คือ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk) ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน 
(Financial Risk) และควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) จะพิจำรณำเงื่อนไขตำม
มุมมอง เช่น ควำมสำมำรถในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ , Turnover rate ของบุคลำกร, จ ำนวนชั่วโมงที่ระบบไม่
สำมำรถให้บริกำรได้เนื่องจำกระบบถูกละเมิดหรือโจมตีส ำเร็จ และเกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร เป็นต้น แล้วน ำมำ
ก ำหนดเป็นค่ำและค ำอธิบำยของระดับคะแนน 1-8 ตำมรำยละเอียดในแผนภำพที่ 16 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ 
(Impact) 
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แผนภาพที่  16 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact) 

 
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะพิจำรณำค่ำและค ำอธิบำยของระดับโอกำสกำรเกิด  (Likelihood) และ

ระดับผลกระทบ (Impact) ของระดับคะแนน 1-8 โดยอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของ
สถำนกำรณ์ในขณะนั้น  
 

แนวทางการประเมินความเสี่ยง 
 เมื่อผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้วย Bow Tie Diagram แล้ว 
จะต้องด ำเนินกำรประเมินระดับคะแนนของโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตำมเกณฑ์กำร
ประเมินที่ก ำหนด โดยสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงตำมแนวทำงกำรประเมิน ดังนี้ 
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แผนภาพที่  17 แนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยง 

  
จำกแผนภำพที่ 17 แนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยง ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk 

owner) วิเครำะห์ควำมเสี่ยงแล้วบันทึกข้อมูลลงใน Bow Tie Diagram กล่อง 2-5  แล้ว ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบ
ควำมเสี่ยง (Risk owner) จะต้องก ำหนดตัวชี้วัดระดับควำมเสี่ยง (Key risk indicator) ที่เหมำะสม เพ่ือประเมิน
ระดับโอกำส (likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact), ก ำหนด Risk Appetite , Risk Tolerance และระบุ 
Mitigation Action ใน Bow Tie Diagram กล่อง 6 โดยจะต้องพิจำรณำระดับโอกำสกำรเกิด (Likelihood) และ
ระดับผลกระทบ (Impact) ดังนี้     

1. กำรพิจำรณำระดับโอกำสกำรเกิด  (Likelihood) ก ำหนดให้ พิจำรณำระดับโอกำสกำรเกิด 
(Likelihood) ในมุมมองควำมถี่ในกำรเกิดขึ้นของสำเหตุตำมที่ระบุใน Bow Tie Diagram กล่อง 2 ทั้งนี้ควำมถี่ที่
เกิดข้ึนดังกล่ำว ควรจะสำมำรถบ่งชี้ควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์จะเกิดข้ึนในอนำคตได้ 

2. กำรพิจำรณำระดับผลกระทบ (Impact) จะพิจำรณำผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ในมุมมองของ
ผลกระทบตำมที่ระบุใน Bow Tie Diagram กล่อง 3 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคะแนน 1-8 ตำมค ำอธิบำยที่
ก ำหนด  

3. น ำระดับคะแนนโอกำสกำรเกิด (Likelihood) × ระดับคะแนนผลกระทบ (Impact) = ระดับคะแนน
ควำมเสี่ยง (สูงมำก, สูง, กลำง, ต่ ำ) 

4. กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทั้ งก่อนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  (Before mitigation) กำรก ำหนด
เป้ำหมำย และผลหลังกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (After mitigation) จะใช้วิธีกำรเดียวกันแตกต่ำงกันที่ระยะเวลำที่ท ำ
กำรประเมิน 

 - ก่อนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Before mitigation) 
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-  กำรก ำหนดเป้ำหมำย 
-  หลังกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (After mitigation) 
5. เมื่อประเมินระดับควำมเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) จะระบรุะดับคะแนน

ของควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ (“Before” Mitigation) ใน Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 7 ระดับคะแนนของ
ควำมเสี่ยงก่อนมีมำตรกำรใหม่ 

 
 

แผนภาพที่  18 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 7 ระดับคะแนนของควำมเสี่ยงก่อนมีมำตรกำรใหม่ 
 
 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 7 แสดงระดับคะแนนของควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ภำยใต้กลไกเดิมที่มีอยู่
ก่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรใหม่ โดยแสดงระดับของผลกระทบ ( Impact) เป็นตัวเลข (1-8) ระดับโอกำสกำร
เกิดขึ้น (1-8) ระดับคะแนนควำมเสี่ยงที่เป็นผลคูณระหว่ำงผลกระทบและโอกำสกำรเกิดขึ้น ซึ่ง เป็นระดับคะแนนที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรระบุระดับคะแนนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรวิเครำะห์และเชื่อมโยงในส่วนของกำรก ำหนดเป้ำหมำย/แผนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

การแสดงผลการประเมินความเสี่ยงด้วยผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
เมื่อประเมินโอกำสกำรเกิดและผลกระทบเสร็จแล้วจะค ำนวณคะแนนรวมควำมเสี่ยงจำกผลคูณของระดับ

โอกำส และระดับผลกระทบ แล้วน ำมำจัดล ำดับควำมเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิแสดงควำมเสี่ยง (Risk Profile) ในกำร
แสดงผล เพ่ือให้เห็นระดับของควำมเสี่ยง (Level of Risk) หรือขนำดควำมสูญเสียที่ต้องเผชิญ เพ่ือให้ทรำบว่ำควำม
เสี่ยงแต่ละรำยกำรจัดอยู่ในประเภทควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (สีแดง) ระดับสูง (สีส้ม) ระดับปำนกลำง (สีเหลือง) หรือ
ระดับต่ ำ (สีเทำ) ซึ่งจะช่วยในกำรตัดสินใจว่ำจะก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำร ควบคุม ป้องกัน หรือลดควำมเสี่ยง
อย่ำงไร ตลอดจนใช้เพ่ือพิจำรณำว่ำควำมเสี่ยงใดที่ต้องได้รับกำรจัดกำรในล ำดับแรกๆ เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนี
ควำมเสี่ยงของกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
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แผนภาพที่  19 ผังภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile: RP) 
 

ผังภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile: RP) จะช่วยให้มองเห็นควำมสัมพันธ์ของระดับโอกำสกำรเกิดกับระดับ
ผลกระทบ  

ในผังภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile: RP)  ได้ก ำหนดระดับควำมเสี่ยง ไว้ดังนี้ 
- ระดับสูงมำก (Very high) - สีแดง 
- ระดับสูง (High) - สีส้ม 
- ระดับปำนกลำง (Medium) - สีเหลือง 
- ระดบัต่ ำ (Low) - สีเทำ  

ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงที่น ำมำจัดล ำดับควำมเสี่ยงและน ำเสนอในรูปของแผนภูมิผังภูมิควำมเสี่ยง  (Risk 
Profile: RP) จะช่วยให้เห็นภำพรวมของควำมเสี่ยง (Portfolio view of risk) ของทั้งองค์กร ที่พร้อมจะน ำมำใช้
วิเครำะห์ต่อและยังช่วยในกำรก ำหนดว่ำ Risk area ใดที่มีควำมเสี่ยงสูงอย่ำงมีนัยส ำคัญ และคณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงของ สวทช. ติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทุกไตรมำส รวมทั้งกำรพิจำรณำทำงเลือกในกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวต่อไป 
  

ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)  
คือ ขอบเขตของคะแนนระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  ซึ่งองค์กรก ำหนดให้มีเส้นแบ่งระหว่ำงระดับ

ปำนกลำง (Medium) สีเหลือง กับระดับต่ ำ (Low) สีเทำ แสดงตำมแผนภำพที่ 19 ผังภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile: 
RP) 
 

(4.4) ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นกำรระบุทำงเลือกที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติเป็นส่วน

หนึ่งของแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรได้  ซึ่งต้องประเมินผลต่อกำรลดโอกำสหรือผลกระทบของ
ควำมเสี่ยง รวมทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ เพ่ือให้ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ภำยในช่วงเบี่ยงเบนจำกเป้ำหมำยที่
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องค์กรยอมรับได้ Risk Tolerance ทั้งนี้องค์กรได้ก ำหนดแนวทำงในกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Mitigation 
Options) ดังนี้ 

- การยอมรับ (Accept / Take) ยอมรับควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนและภำยใต้ระดับควำม
เสี่ยงที่องค์กรสำมำรถยอมรับได้ 

- การลด (Reduce / Treat) กำรด ำเนินกำรเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกำสเกิด หรือผลกระทบของควำม
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  เป็นกำรลดควำมถี่หรือโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) ควำมเสี่ยง หรือกำรลด
ผลกระทบ (Impact) หรือควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น โดยกำรควบคุมภำยใน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือช่วยลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย ลดควำมเสียหำยหรือทั้งสองอย่ำง เช่น กำรฝึกอบรมให้กับ
พนักงำน กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำแผนส ำรองเพ่ือรับมือไว้ล่วงหน้ำก่อนที่ควำมสูญเสียจะเกิดขึ้นจริง 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรตระหนักถึงควำมเสี่ยงและช่วยให้ลดระดับควำมรุนแรงของควำมสูญเสียลง 

- การหลีกเลี่ยง (Avoid / Terminate) กำรด ำเนินกำรเพ่ือยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยง ทั้งนี้หำกท ำกำรใช้กลยุทธ์นี้อำจต้องท ำกำรพิจำรณำวัตถุประสงค์ว่ำสำมำรถบรรลุได้หรือไม่  เพ่ือท ำกำร
ปรับเปลี่ยนต่อไป 

- การร่วมจัดการ (Share / Transfer) กำรร่วมจัดกำรโดยแบ่งควำมเสี่ยงบำงส่วนกับบุคคลหรือ
องค์กรอื่น   

 
ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง 
เมื่อผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) ใช้ Bow Tie Diagram ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและประเมิน

ระดับควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนดแล้ว จะต้องพิจำรณำหำแนวทำง วิธีกำรหรือมำตรกำรเพ่ิมเติมที่
เหมำะสมส ำหรับใช้จัดกำรควำมเสี่ยงโดยกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงตอบสนองควำมเสี่ยงแต่ละระดับ ดังนี้ 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Very high)  
ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) จะต้องก ำหนดแผนลดควำมเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยำกรและก ำหนด

มำตรกำรให้มีควำมสมเหตุสมผล (validity) และมีควำมเพียงพอ (sufficiency) เพ่ือลดควำมเสี่ยงอย่ำงเร่งด่วนและ
ด ำเนินกำรให้สำมำรถลดระดับควำมเสี่ยงได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด หรืออำจจะต้องถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 
กำรโอนย้ำย/แบ่งควำมเสี่ยงไปให้ผู้ อ่ืนช่วยรับผิดชอบ เช่น กำรจ้ำงบุคคลภำยนอกมำด ำเนินกำรแทน กำรท ำ
ประกันภัย 

กำรลดควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องจัดท ำแผนลดควำมเสี่ยงโดยก ำหนดวิธีกำร
ด ำเนินงำน (ขั้นตอน, กระบวนกำร) ก ำหนดหน่วยงำนหรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ 
และสำมำรถวัดและประเมินระดับของควำมเสี่ยงที่ลดลงภำยหลังกำรด ำเนินกำรตำมแผนแล้วได้ 

ความเสี่ยงระดับสูง (High)  
จะต้องมีแผนลดควำมเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยำกรและก ำหนดมำตรกำรให้มีควำมสมเหตุสมผลและเพียงพอ  

เพ่ือลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้ควำมเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) 
จะต้องมีแผนควบคุมควำมเสี่ยง เพ่ือให้มีมำตรกำรควบคุมเพียงพอและเหมำะสม เช่น กำรปรับปรุง

กระบวนกำรด ำเนินงำน กำรจัดท ำมำตรฐำนควบคุมเพ่ือให้ควำมเสี่ยงกลับมำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยวิเครำะห์
จำกกลไกกำรปฏิบัติงำนปกติเป็นหลักเพ่ือหำแนวทำงกำรปรับปรุงกลไกท่ีมีอยู่เดิมหรือแนวทำงที่ต้องกำรด ำเนินกำร
เพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงระดับนี้ 

กำรควบคุมควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) จะใช้ Bow-Tie Diagram เป็นกลไกในกำร
ควบคุมควำมรุนแรงและโอกำสในกำรเกิดของควำมเสี่ยงนั้นๆ โดยผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) สำมำรถ
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ตัดสินใจใช้กลไกกำรปฏิบัติงำนปกติที่มีอยู่เป็นกลไกในกำรควบคุมควำมเสี่ยงระดับนี้ได้  หรือจะจัดท ำแผนควบคุม
ควำมเสี่ยงเพ่ิมเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) และผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบ (Task owner) ในมำตรกำรลดควำมเสี่ยงนั้นๆ 

ความเสี่ยงระดับต่ า (Low) 
ยอมรับควำมเสี่ยงภำยใต้กำรควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งควำมเสี่ยงในระดับนี้จะถือว่ำกลไกปฏิบัติงำนปกติ

ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำมำรถดูแลระดับควำมเสี่ยงนี้ได้โดยให้เพ่ิมควำมระมัดระวังในกำรด ำเนินงำนตำมกลไกปฏิบัติงำน
ปกต ิแต่ต้องมีกำรติดตำม KRI และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง อย่ำงสม่ ำเสมอตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด 

 
 

แผนภาพที่  20 ภำพแสดงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมระดับควำมรุนแรง 
 
 ดังนั้นในกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) อำจจะมีกำรด ำเนินกำรทั้งแผน
ลดและแผนควบคุมควำมเสี่ยง หรือจะมีเพียงแผนลดควำมเสี่ยงอย่ำงเดียวก็ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของ
ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) แต่กำรเรียกชื่อจะรวมเรียกว่ำ “แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง” 

การวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก 
 ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) เมื่อผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) ก ำหนด มำตรกำร/
กิจกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว จะต้องวิเครำะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทำงเลือกโดยมีรำยละเอียดกำร
วิเครำะห์ตำมแผนภำพที่ 21 กำรวิเครำะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทำงเลือก  
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แผนภาพที่  21 กำรวิเครำะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทำงเลือก 

  
การวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของแต่ทางเลือกมีสิ่งท่ีจะต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ คือ 
- ผลเสีย (Cost) ได้แก่ ต้นทุน เวลำหรือควำมสะดวกท่ีมีโอกำสสูญเสียไปกับควำมเสี่ยง หรือควำมเสี่ยงที่จะ

เกิดข้ึนได้อีกในอนำคต เป็นต้น 
- ผลได้ (Benefit) ได้แก่ ผลลัพธ์ในทำงบวกที่ เกิดขึ้นทันทีที่น ำมำตรกำรนั้นไปลดควำมเสี่ยง หรือ

ผลประโยชน์ในระยะยำว รวมไปถึงโอกำสดีๆ ในอนำคต เป็นต้น 
 ดังนั้นในวิเครำะห์ทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องพิจำรณำถึงค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะได้ว่ำคุ้มค่ำหรือไม่ เพรำะเป้ำหมำยของกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงคือ ลด
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงนั้นๆ ลดควำมรุนแรงของผลกระทบจำกควำมเสี่ยงนั้นในกรณีที่ควำมเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น และ
เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของควำมเสี่ยงให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กรหรือหน่วยงำนต้องกำร 
 ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องวิเครำะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทำงเลือกโดยมีแนว
ทำงกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์ต้นทุน (Cost) จะพิจำรณำจำกงบประมำณ และแรงงำนที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรนั้นๆ (Man-month) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

  
ระดับ งบประมาณ 

Low ใช้งบประมำณบริหำรจัดกำรปกติ ไม่ต้องจัดหำงบประมำณเพิ่ม 

Medium ต้องใช้งบประมำณเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพิ่มเติม < 10% ของงบประมำณที่ตั้งไว้เดิม 

High ต้องใช้งบประมำณเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพิ่มเติม > 10% ของงบประมำณที่ตั้งไว้เดิม 

 
ตารางท่ี 1 กำรพิจำรณำงบประมำณ 3 ระดับ 

 
 งบประมำณ แบ่งกำรพิจำรณำเป็น 3 ระดับ คือ Low, Medium และ High ซึ่งแต่ละระดับ มีค ำอธิบำย 
ดังนี้ 
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ระดับ แรงงาน (Man-month) 

Low 

 • ไมต่้องมีบุคลำกรเพิ่มเติม 
 • เป็นงำนท่ีอยู่ในภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน 
 • มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนท่ีต้องดูแลเรื่องกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆเป็นตัวแทน
ภำยในศูนย์แห่งชำต/ิสก./ศจ.  

Medium 

 • มีกำรสรรหำบุคลำกรเพิ่มเตมิหรือมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน สวทช. เพื่อจัดให้มีบุคลำกร
ที่ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรควบคมุหรือลดควำมเสีย่งในกิจกรรมนั้นๆ เพิ่ม 
 • มีกำรมอบหมำยภำรกจิในกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงเพิม่โดยก ำหนดเป็นภำระงำนท่ีชัดเจนของ
หน่วยงำนภำยใน สวทช.ที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงำน 
 • มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนท่ีต้องดูแลเรื่องกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เป็นตัวแทน
ร่วมกันระหว่ำงศูนย์แห่งชำติ/สก./ศจ. 

High 

• มีกำรสรรหำบุคลำกรเพิ่มเติมหรอืมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก สวทช. เพื่อจัดให้มี
บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงในกิจกรรมนัน้ๆ เพิ่ม 
• มีกำรมอบหมำยภำรกิจในกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงในกิจกรรมเพิ่มโดยก ำหนดเป็นภำระงำนท่ี
ชัดเจนของหน่วยงำนภำยใน สวทช.ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 3 หน่วยงำนขึ้นไป 
• มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนที่ต้องดูแลเรื่องกำรควบคุมหรือลดควำมเสีย่งในกิจกรรมนั้นๆ เป็นตัวแทน
ร่วมกันระหว่ำงศูนย์แห่งชำติ/สก./ศจ.และมีตัวแทนจำกหน่วยงำนภำยนอก สวทช. 

หมายเหตุ กำรพิจำรณำระดับ Man-month สำมำรถเลือกประเด็นท่ีสอดคล้องหรือใกล้เคียงโดยไม่จ ำเป็นต้องครบทุก
ประเด็นในแต่ละระดับ 

  
ตารางท่ี 2 กำรพิจำรณำแรงงำนที่ต้องใช้ (Man-month) 3 ระดับ 

  
กำรวิเครำะห์ต้นทุนโดยรวม (Cost Level) พิจำรณำจำกระดับของงบประมำณกับแรงงำน (Man-Month) 

โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงนี้ 
กำรวิเครำะห์ต้นทุน (Cost) 

 
การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost) 

Cost Level งบประมำณ Man-month 

High High High 

High High Medium 

Medium High Low 

High Medium High 

Medium Medium Medium 

Low Medium Low 

Medium Low High 

Low Low Medium 

Low Low Low 

 
ตารางท่ี 3 กำรวิเครำะห์ต้นทุน (Cost Level) ของมำตรกำรที่ก ำหนดเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง 
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2. กำรวิเครำะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) จะพิจำรณำว่ำมำตรกำร/กิจกรรมจะช่วยลดโอกำสที่จะ
เกิดควำมเสี่ยงและ/หรือลดควำมรุนแรงของผลกระทบจำกควำมเสี่ยงนั้นระดับใดโดยแบ่งกำรพิจำรณำเป็น 
3 ระดับ เช่นกัน คือ Low, Medium และ High โดยแต่ละระดับ พิจำรณำจำกรำยละเอียดที่ระบุในตำรำง 
ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) 
Benefit Level ลดระดับคะแนน Impact / Likelihood 

High เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจยัส ำคญั (Critical Factor)  
ในกำรลดควำมเสี่ยงมาก 

Medium เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจยัส ำคญั (Critical Factor)  
ในกำรลดควำมเสี่ยงปานกลาง 

Low เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจยัส ำคญั (Critical Factor)  
ในกำรลดควำมเสี่ยงน้อย 

 
ตารางท่ี 4 กำรวิเครำะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) 

 
การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) 

 ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องค ำนึงเสมอว่ำมำตรกำร/กิจกรรมที่คัดเลือกจะส่งผลให้ลด
ควำมรุนแรงของผลกระทบและ/หรือโอกำสในกำรเกิดอย่ำงไร รวมถึงสำมำรถช่วยควบคุม/ลดสำเหตุและผลกระทบ
ในเรื่องใดบ้ำง ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะใช้  Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือหลัก  ทั้งนี้เพรำะกลไกส ำคัญของ
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ กำรได้ปรึกษำหำรือ และท ำควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ในกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จะใช้เกณฑ์กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญเหมือนกำรวิเครำะห์ Cost 
Level และ Benefit Level แล้วน ำมำพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของมำตรกำร/กิจกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง (Mitigation Action) โดยมีเกณฑ์กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ ดังนี้ 
 

การพิจารณา Mitigation Action Level 

Benefit Level Cost Level Priority for Mitigation Action 

High High Risk Owner พิจำรณำร่วมกับ Task Owner อีกครั้ง 

High Medium 2 

High Low 1 

Medium High 3 

Medium Medium 2 

Medium Low 1 

Low High 4 

Low Medium 3 

Low Low 2 

 
ตารางท่ี 5 กำรพิจำรณำเพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญมำตรกำรที่ก ำหนดเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง 
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ค าอธิบาย 
1) กำรพิจำรณำล ำดับควำมส ำคัญของมำตรกำร/กิจกรรมถ้ำต้นทุนอยู่ที่  Low Level และมี Benefit 

Level อยู่ในระดับ High และ Medium จะมีล ำดับควำมส ำคัญของกำรด ำเนินกำรอยู่ในล ำดับที่ 1 เพรำะสำมำรถ
ช่วยลดควำมเสี่ยงได้โดยใช้งบประมำณบริหำรจัดกำรปกติ  ไม่ต้องจัดหำงบประมำณเพ่ิม และเป็นงำนที่อยู่ใน
ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน ส่วนมำตรกำร/กิจกรรมที่มีต้นทุนอยู่ Medium Level และ High Level ให้จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนในระดับรองลงมำ (2, 3 และ 4) ตำมล ำดับ 

2) ในทำงปฏิบัติระหว่ำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง(Risk 
Owner) สำมำรถปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรกำร/กิจกรรมในแผนฯ ได้ หำกพบว่ำมีมำตรกำร/กิจกรรมบำงอย่ำงที่ควร
ด ำเนินกำรก่อนเพรำะช่วยลดควำมเสี่ยง โดย Risk Owner สำมำรถพิจำรณำสั่งกำรหรือมอบหมำยให้ด ำเนินกำรได้
ทันทีโดยไม่จ ำเป็นต้องวิเครำะห์ผลได้ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญของมำตรกำร/
กิจกรรมนั้นๆ 
 กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ต้นทุนโดยรวม  (Cost Level) และประโยชน์ที่ ได้รับ  (Benefit Level) ให้
ด ำเนินกำรในผังวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Cost benefit Analysis For RMR: CBA) 
รำยละเอียดตำมภำคผนวก ซ 
 เมื่อพิจำรณำคัดเลือกมำตรกำร/กิจกรรมแล้ว ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะน ำข้อมูลมำจัดท ำ
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยระบุแผนปฏิบัติกำร/กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรมที่มี/เพ่ิมควำมถี่ใน
กำรรำยงำนผล ก ำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบและแหล่งงบประมำณ ลงในแบบฟอร์มแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(Mitigation Action Plan: MAP) (ภำคผนวก ฌ)  
 ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องน ำเสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่แล้วเสร็จให้
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงพิจำรณำอนุมัติ และรำยงำนให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. และ 
กวทช. เห็นชอบต่อไป 
 เมื่อคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีมติเห็นชอบแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว  จะด ำเนินกำรสื่อสำร
รำยละเอียดของแผนกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
 ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องน ำมำตรกำร/กิจกรรมที่คัดเลือกระบุใน Bow Tie Diagram 
กล่องหมำยเลข 6 กิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 

 
 

แผนภาพที่  22 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 6 กิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 
 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 6 แสดงรำยชื่อกิจกรรมที่ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) ประสงค์
ให้ด ำเนินกำรเพิ่มเติม หรือกำรปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เดิม เพ่ือป้องกันสำเหตุ และ/หรือด ำเนินกำรมิให้เกิดผลกระทบที่
รุนแรง โดยแต่ละกิจกรรมที่แสดงนั้น จะต้องใส่หมำยเลขก ำกับว่ำ กิจกรรมนั้นๆ สำมำรถช่วยแก้ไข/มีส่วนช่วย
ป้องกันสำเหตุ/แก้ไขผลกระทบเรื่องใด พร้อมทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงำนที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ (Task 
Owner) เพ่ือด ำเนินกำร และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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(4.5) ขั้นตอนการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
กำรติดตำมตรวจสอบและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำง

ควำมมั่นใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ถูกน ำไปปฏิบัติและเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจให้แก่ผู้รับผิดชอบ
ควำมเสี่ยง (Risk Owner) ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ก ำหนดขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.1. ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) สื่อสำรผลกำรพิจำรณำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อ Task 
owner เพ่ือน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบหมำยให้ Task owner 
ด ำเนินกำรวำง/ปรับปรุง/แก้ไข แผนกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสในแบบรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(Mitigation action report) 

1.2. Task owner ด ำเนินงำนตำมแผนรำยไตรมำสและเมื่อครบไตรมำส (ทุก 3 เดือน) Task owner จะต้อง
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนลงในแบบรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Mitigation action report) 
รำยละเอียดตำมภำคผนวก ญ 

1.3. ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) รวบรวมแบบรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Mitigation action 
report) ของทุกแผนปฏิบัติกำร/กิจกรรมย่อย และสรุปผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของรำยกำรควำมเสี่ยง
ลงในแบบรำยงำนกำรติดตำมควำมเสี่ยง (Risk monitor report: RMR)  

1.4. ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนและประเมินระดับควำมเสี่ยง (ระดับ
โอกำส ×ระดับผลกระทบ) พร้อมระบุข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกำร ฯลฯ ตำมหัวข้อที่ระบุในแบบรำยงำน
กำรติดตำมควำมเสี่ยง (Risk monitor report: RMR) 

1.5. ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) เสนอผลกำรกำรติดตำมและประเมินผลรำยควำมเสี่ยง (Risk 
monitor report: RMR) ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช.  

1.6. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ น ำมติที่กำรพิจำรณำผลกำรประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกำส ×ระดับผลกระทบ) ของ
ทุกรำยกำรควำมเสี่ยงไปแสดงในแผนภูมิแสดงควำมเสี่ยง (Risk Profile) เพ่ือตรวจสอบว่ำระดับของควำม
เสี่ยง (Level of risk) มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกต ำแหน่งเดิมหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำแนวทำงในกำร
ลด/ควบคุมควำมเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ/เหมำะสมกับกำรลด/ควบคุม
รำยกำรควำมเสี่ยงแต่ละรำยกำรหรือไม่ หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ มำตรกำรที่ระบุในแผนบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงไม่เหมำะสมหรือมีเหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ที่กระทบต่อกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงของ สวทช. จะต้องพิจำรณำปรับปรุงแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมควำมเหมำะสม 

1.7. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. จะน ำผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในส่วนของผลกำรประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกำส ×ระดับผลกระทบ) แผนภูมิแสดงควำม
เสี่ยง (Risk Profile) และแผนกำรด ำเนินงำนในระยะต่อไปเสนอให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ 
สวทช. พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะทุก 6 เดือน และรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมรำยงำนต่อ กวทช. 
ต่อไป 

 ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนและประเมินระดับควำมเสี่ยง (ระดับโอกำส 
×ระดับผลกระทบ) แล้วระบุใน Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 8 ระดับคะแนนของควำมเสี่ยงหลังจำกได้
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
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แผนภาพที่  23 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 8 ระดับคะแนนของควำมเสี่ยงหลังจำกได้ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรที่ก ำหนด 

 
 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 8 แสดงระดับคะแนนของควำมเสี่ยงหลังจำกที่ได้ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรใหม่ในกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงไปช่วงระยะเวลำหนึ่งแล้ว โดยแสดงระดับโอกำสกำรเกิดขึ้น (1-8) และ
ระดับของผลกระทบ (Impact) เป็นตัวเลข (1-8) ระดับคะแนนควำมเสี่ยงที่เป็นผลคูณระหว่ำงผลกระทบและโอกำส
กำรเกิดขึ้น ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (ควำมถี่ในกำรประเมิน 
เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงก ำหนด) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ กำรวิเครำะห์และ
เชื่อมโยงต่อไป 
 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

ประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรดีขึ้น เพรำะคะแนนประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ปี 2560 และ 
2561 ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน หมายเหตุ เกณฑ์ประเมินทุน
หมุนเวียนเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรปฏิบัติของกองทุนที่กรมบัญชีกลำงก ำกับดูแล 

 
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

ในกำรด ำเนินตลอดระยะเวลำ 9 ปี ตั้งแต่ 2554-2562 แม้ว่ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ปฏิบัติมีกำร
พัฒนำปรับปรุงมำโดยตลอดและให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Culture) 
ตั้งแต่กำรก ำหนดนโยบำย/บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับในกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง โดย กวทช. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพ่ือก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. และคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ชุดนี้ได้แต่งตั้ง
คณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพ่ือท ำหน้ำที่พัฒนำนโยบำย แผนงำน และรำยงำนผล
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. อย่ำงสม่ ำเสมอ  

นอกจำกนี้ ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งมีผู้อ ำนวยกำร สวทช. เป็น
ประธำนฯ รับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย จัดกำรให้ควำมเสี่ยงต่ำงๆ อยู่ในวิสัย และขอบเขตที่พึงประสงค์ แต่ยัง
พบว่ำ สวทช. ยังไม่สำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Culture) ได้อย่ำงทั่วถึง 
เพรำะกำรสื่อสำรหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงยังไปไม่ถึงพนักงำนระดับปฏิบัติกำรบำงส่วน จึงท ำให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจไม่เท่ำกัน ส่งผลให้กำรให้ไม่สำมำรถประยุกต์หลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรทั้งในกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัวได้อย่ำงเหมำะสม  

จำกปัญหำและอุปสรรคข้ำงต้น ฝ่ำยติดตำมประเมินผลองค์กร ส ำนักงำนกลำง ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักได้ก ำหนด
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แนวทำงในกำรแก้ไขและได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรแก้ไขมำตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ก ำหนดแผนกำร
สร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ประกอบด้วย  

(1) กำรวำงแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk and Strategic Plan) ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญคือ น ำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมำผนวกกับกระบวนทบทวนแผนกลยุทธ์  โดยจะ
ทบทวนและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกลยุทธ์ควบคู่กันไป 

(2) กำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk and Internal Audit) 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญคือ ผนวกกำรตรวจประเมินระบบบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกำรตรวจประเมินภำยใน 
(Internal Audit) ระบบ ISO 9001 อย่ำงเป็นทำงกำร โดยเริ่มด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดระบบบริหำรคุณภำพ 
ISO9001 Version 2015 ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559 

(3) กำรสื่อสำรแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Communication) ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ
ยกตัวอย่ำง เช่น 

 กำรพัฒนำหลักสูตร e-learning : เพ่ือสร้ำงควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับพนักงำนใหม่
และบุคลำกรทั่วไป 

 กำรจัดท ำกำร์ตูนควำมเสี่ยง : เพ่ือสื่อสำรหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับบุคลำกรทั่วไป ควำมถ่ีใน
กำรเผยแพร่ทุก 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560  

 กำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้บริหำรระดับกลำง : ได้สื่อสำรให้ผู้บริหำรใหม่ผ่ำน
กิจกรรม New Middle Management Onboarding Program 

 จัดให้มีกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) : เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยงในระดับฝ่ำย 
 

8. ความท้าทายต่อไป 
กำรขยำยผลเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ไปยังพนักงำนทั่วไป (Staff) จึงเป็น

ควำมท้ำทำยต่อไปที่ทีมงำนจะต้องค้นหำวิธีหรือแนวทำงในกำรขยำยกำรมีส่วนร่วมให้ทั่วทั้งองค์กร  เพ่ือส่งเสริมให้
กำรด ำเนินงำนในทุกส่วนขององค์กรตระหนักและน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรด ำเนินงำนตำม
พันธกิจของ สวทช. จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด 
 
 9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยั่งยืน 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและเลือกกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือระดับต้นๆ ส ำหรับบริหำรจัดกำรองค์กร เพรำะตลอดระยะเวลำในช่วง 9 ปีที่ผ่ำนมำ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก  เพ่ิมโอกำสในกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
องค์กร รวมทั้งมีกระบวนกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรท ำงำนมุ่งสู่ทิศทำงเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร  เห็น
ได้จำกกำรจัดท ำแผนกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นมีกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นมุมบวกกับองค์กร 
เพรำะช่วยให้มีกำรเตรียมตัวล่วงหน้ำ ด้วยหลักกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุมีผล และลดควำมซ้ ำซ้อนในกระบวนกำร
ท ำงำน 
 
10. เอกสารอ้างอิง 
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สอนของภำควิชำในสถำบันอุดมศึกษำเอกชน : กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำกล 
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แผน ผล

Likelihood

Impact

Residual 

Risk Rating

DD/MM/YY Owner วนัที่ DD/MM/YY DD/MM/YY

ผูช้ว่ย Owner

1 1

2 2

3

4

Link to 

Cause #

2

3

Link to 

Impact #

1

1,2

จัดท ำโดย … อนุมัตโิดย …

วนัที ่ วนัที ่

ฝ่ำยจัดซือ้

Link to 

Cause #

Link to 

Impact#

 ม.ีค. 62

6.Risk Mitigation Tasks 

Risk Control Area

1) จัดประชมุเพือ่ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ / ชีแ้จงแนวทำงขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน และ

เอกสำรทีจ่ ำเป็น

1 1

Due Date Task Owner

1) แผนกำรจัดซือ้ จัดจำ้ง ประจ ำปี ฝ่ำยจัดซือ้ + ผูข้อ้ซือ้

2) กำรใหค้ ำปรกึษำแกผู้ซ้ ือ้ เพือ่รว่มวำงแผนด ำเนนิงำน ฝ่ำยจัดซือ้ + ผูข้อ้ซือ้

5. Existing Controls (Mitigating) 

Existing Reactive Controls Control Owner

Existing Preventative Controls Control Owner

1) แผนกำรจัดซือ้ จัดจำ้ง ประจ ำปี

2) Guildline วธิกีำรเขยีน TOR ฝ่ำยจัดซือ้

หัวหนำ้งำนจัดซือ้

ผูข้อซือ้จัดสง่ค ำขอซือ้ลำ่ชำ้

TOR ระบ ุSpec ไมช่ดัเจน สง่ผลใหไ้มม่ผีูเ้สนอรำคำ

2.Causes  

การจดัซือ้ครภุณัฑไ์มเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด

Impact

กำรจัดซือ้ครภัุณฑไ์มเ่ป็นไปตำมแผนกำรด ำเนนิงำน 

ปีงบประมำณ 2562Residual

Risk 

Ratingวนัที่

ฝ่ำยจัดซือ้ + ผูข้อ้ซือ้

4. Existing Controls (Preventative)  

ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซือ้

ควำมจ ำเป็นในกำรปรับแผนงำนของผูรั้บจำ้งในภำยหลงั (ภัยธรรมชำต ิ/ 

unforeseen / ควำมขดัแยง้ของแบบรปู)

3.Impacts  

ผูข้อซือ้ไมเ่ขำ้ใจ/ไมรู่ข้ัน้ตอนกำรจัดซือ้ จัดจำ้ง ตำม พรบ. งำนวจัิยด ำเนนิกำรลำ่ชำ้

กำรประเมนิควำมพงึพอใจไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย

7. Risk Rating“Before” 

Mitigation
1.Risk ID: R1X-YY

8. Risk Rating “After” Mitigation

Likelihood

2) เขำ้รับกำรอบรม พ.ร.บ.จัดซือ้/จำ้ง และกำรจัดท ำ TOR ทัง้ จนท.พัสด ุและ

บคุลำกรภำยใน สวทช.

1 , 3 1  ม.ิย. 62 ฝ่ำยจัดซือ้ + ผูข้อ้ซือ้

3) ปรับ Timeline กำรจัดซือ้/จำ้ง ใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยบรหิำร 2 , 4 1  ม.ีค. 62 ฝ่ำยจัดซือ้ + ผูข้อ้ซือ้

4) สือ่สำร/ใหค้ ำแนะน ำขัน้ตอนกำรท ำงำนทีถ่กูตอ้งแกผู่รั้บบรกิำรภำยใน/นอก 1 , 2 , 3 2  ม.ีค. 62 HRSS


