การบริหารความเสี่ยงของ สวทช.
1. บทสรุปผู้บริหาร
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชำติ (สวทช.) เป็ น หน่ ว ยงำนในก ำกั บ ของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
โดยมีคณะกรรมกำรพัฒ นำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) กำกับ ดูแลทิศทำงกำรดำเนินงำนและ
บริห ำรงบประมำณ สวทช. เป็น องค์กรที่มุ่งผลักดันให้เกิดกำรนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ปรับปรุงและ
พั ฒ นำกำรผลิ ต กำรบริ ก ำร และกิ จ กรรมต่ อ เนื่ องต่ ำงๆ ทั้ ง กำรผลิ ต และกำรบริก ำรในภำคอุ ต สำหกรรมและ
เกษตรกรรมของประเทศเพื่อให้เกิดผลิตภำพที่สูงขึ้น โดยมุ่งทำงำนร่วมกับพันธมิตรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อ
บูรณำกำรทรัพยำกรและควำมสำมำรถในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดกำรสร้ำงผลงำนที่ตอบสนอง
ควำมต้ อ งกำรของประเทศและสำมำรถส่ ง มอบผลงำนไปยั ง ผู้ รั บ ประโยชน์ ในทุ ก ภำคส่ ว นทั้ ง เชิ งธุ ร กิ จ และ
สำธำรณประโยชน์ เพื่อให้บรรลุประโยชน์ร่วมสูงสุดต่อกำรพัฒนำประเทศ
สวทช. มีพันธกิจหลักในกำรสร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรมจนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่
กำรใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำกำลังคน โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดย สวทช. ได้จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในที่มีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรให้สำมำรถขับเคลื่อนไปยังเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เช่น กำรดำเนินกิจกรรมด้ำนบริหำรคุณภำพภำยในองค์กรมำตั้งแต่ปี 2537 โดยมีกำร
นำระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 ระบบกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มอก. 18001 และ
กิจกรรม 5ส. มำใช้เป็นรำกฐำนกำรทำงำนเพื่อให้เกิดคุณภำพ ควำมปลอดภัยและเพิ่มผลิตภำพกำรทำงำน อันจะ
นำไปสู่กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้อง โดยผ่ำนกำรทำงำนร่วมกันของศูนย์วิจัยแห่งชำติทั้ง
4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ
(MTEC) ศู น ย์ เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์แ ห่ งชำติ (NECTEC) ศู น ย์ น ำโนเทคโนโลยี แ ห่ งชำติ
(NANOTEC) และสำนักงำนกลำงที่ประกอบด้วย ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี และสำยงำนด้ำนบริหำรกำรจัดกำร
งำนวิจัย และสำยงำนด้ำนกำรสนับสนุน ซึง่ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรทำงำนของศูนย์ต่ำงๆ
ในปี 2554 คณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) เห็นควำมสำคัญของนำ
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร จึงประกำศนโยบำย เรื่อง กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยคำดหวังให้ สวทช. บู รณำกำรเรื่องกำรบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกระบวนกำรหลักได้อย่ำงช้ำภำยใน
ปีงบประมำณ 2559 ซึ่ง สวทช. สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมควำมคำดหวัง
สวทช. ได้กำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงสอดคล้องกับกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Framework)
ตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 และเริ่มดำเนินกำรรอบแรกในปีงบประมำณ 2555 โดยนำกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มำเป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ งในกำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก ร เพรำะมองว่ ำเป็ น เครื่อ งมื อ ส ำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รและ
ผู้ปฏิบัติงำน ได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์รอบตัวและคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดในอนำคตที่ถือเป็นประเด็นควำม
เสี่ยงขององค์กร โดยในช่วงเริ่มต้น สวทช. ได้กำหนดนโยบำย แนวทำงกำรดำเนินกำร และเครื่องมือที่ใช้สำหรั บ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่ไปกับกำรดำเนินงำนจริงตำมแนวทำงที่กำหนดโดยใช้หลักคิดที่ว่ำ “ทำไป-ปรับปรุงไป”
(Continual Improvement) จำกสิ่งที่ได้ศึกษำเรียนรู้ และมีเป้ำหมำยให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ฝังลึกอยู่ใน
วัฒนธรรมองค์กรในวงจรกำรทำงำนปกติที่มุ่งคุณภำพ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำวิท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่ งชำติ (สวทช.) จั ด ตั้ งขึ้น ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ พั ฒ นำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 30 ธันวำคม 2534 เพื่อดำเนินกำรและให้ กำร
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สนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ และวิศวกรรม โดยเฉพำะในสำขำเทคโนโลยีชีวภำพ โลหะและวัสดุ และ อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ โดยจัดรวมหน่วยงำนที่มีอยู่เดิมสี่หน่วยเข้ำด้วยกัน อันได้แก่ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำ
ศำตร์ แ ละเทคโนโลยี (กพวท.) และ ศูน ย์ แ ห่ งชำติ เฉพำะทำงทั้ งสำมในกระทรวงวิท ยำศำสตร์เทคโนโลยีแ ละ
กำรพลังงำน (ชื่อในขณะนั้น) ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่ งชำติและศูน ย์ เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์แห่ งชำติ และในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2546 ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติเป็นหน่วยงำนภำยใต้ สวทช. อีกหน่วยงำนหนึ่ง
สวทช. มีระบบกำรบริหำรที่ไม่ใช่รำชกำรและมีนโยบำยที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้ซึ่งมิใช่
ข้ำรำชกำรจำนวนฝ่ำยละเท่ ำๆ กัน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็น
ประธำน กวทช. มีผู้อำนวยกำร ซึ่ง กวทช. แต่งตั้งด้วยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหำร โดย สวทช. มี
โครงสร้ำงกำรบริหำร ดังนี้

แผนภาพที่ 1 โครงสร้ำงองค์กรและระบบกำรกำกับดูแลองค์กร
2.1 เจตนาของประเทศในการจัดตั้ง สวทช.
2.1.1 นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
เช่น กำรนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตและบริกำรของ
ภำคอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม
2.1.2 ใช้ควำมชำนำญพิเศษของหน่วยงำนเฉพำะ ซึง่ เป็นองค์กรที่มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัวสูง
โดยไม่ผูกพันไว้กับระเบียบและข้อบังคับปกติของรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
2.1.3 เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญในกำรปฏิบัติภำรกิจให้เกื้อหนุนองค์กร
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) พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำกำลังคน (HRD) และโครงสร้ำงพื้นฐำน (INFRA) ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่จำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศ
อย่ำงยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหำรจัดกำรภำยในที่มีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนทุก
ส่วน
2.4 ค่านิยมหลัก (Core Values) ของ สวทช. ประกอบด้วย
 Nation First : คำนึงถึงประโยชน์ของชำติและส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีควำมเสียสละ คิดถึงทิศทำงของส่วนรวม
 Science and Technology Excellence : กำรยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ อัน
เกิดจำกกำรใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้ำงสรรค์ ด้วยมำตรฐำนสูงสุด
 Teamwork : กำรทำงำนเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยควำมเข้ำใจห่วงใยซึ่งกันและกัน และ
กำรสื่อสำรสองทำงเพื่อเป้ำหมำยเดียวกัน กล้ำวิพำกษ์เชิงสร้ำงสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ำใจ ห่วงใย
พร้อมแบ่งปัน
 Deliverability : ควำมมีควำมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงำนที่มีคุณภำพ ตรงตำมคำมั่นสัญญำเพื่อควำมพึง
พอใจของลูกค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีควำมมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือคำมั่น
สัญญำ มีควำมคล่องตัว
 Accountability and Integrity : เป็นมำกกว่ำควำมรับผิดชอบ เพรำะหมำยถึงควำมมีจริยธรรม
โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกำ กล้ำยืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และควำมซื่อสัตย์ต่อองค์กร
และสำยงำนอำชีพ
3. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นาเสนอ"
สวทช. น ำระบบกำรบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ ยงมำใช้เป็น เครื่องมือในกำรบริห ำรจัดกำร เพื่อให้ สำมำรถ
ดำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีภูมิ ต้ำนทำนต่อสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน/ภำยนอก ที่อำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม โดยแบ่งกลุ่มลูกค้ำตำมวัตถุประสงค์ของกำรนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ไปใช้เป็น 5 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีควำมคำดหวัง ดังนี้
(1) ผู้บริหาร (Executive) นำหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
เป็นส่วนหนึ่งของกำรวำงแผนกลยุทธ์ด้วยกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์สิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
จัดลำดับควำมสำคัญของกำรดำเนินงำน กำรวำงแผนป้องกัน ตลอดจนหำแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรตัดสินใจ
(2) ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) นำหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน (ระดับงำน, ระดับฝ่ำย, หน่วยวิจัย ฯลฯ)
(3) ผู้ทางานความเสี่ยง (Risk Team) ผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
(4) ผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) ใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรตรวจ
ประเมินระบบ ISO 9001 : 2015 ในข้อกำหนดกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม
(5) พนักงานทั่วไป (Staff) เกิดควำมตระหนักและนำไปสู่กำรปฏิบัติด้วยกำรประยุกต์ใช้หลักกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในกำรทำงำนและชีวิตส่วนตัว
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
ในอดีตผู้บริหำรระดับสูงของ สวทช. จะนำหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดย
ผ่ำนกลไกกำรประชุมทีมผู้บริหำรและนำผลกำรดำเนินงำนรำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ
ในปี 2549 มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงมีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ประสำนงำน ติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ กำรด ำเนิ น งำนตำมแผน และจั ด ท ำรำยงำนผลกำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งต่ อ
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ
ปี 2550 มีปรับปรุงชื่อคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงเป็น คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อกำกับดูแล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมกำหนดให้มีคณะทำงำนย่อยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกศูนย์
แห่งชำติ โดยทั้ง 2 คณะฯ ได้มีกำรดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะอนุตรวจสอบ
อย่ำงต่อเนื่ อง โดยน ำข้อเสนอแนะมำด ำเนิ น กำร เช่น กำรศึกษำแนวทำงกำรบริห ำรควำมเสี่ ยงของหน่ วยงำน
ภำยนอก, จัด Workshop กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชำญภำยนอก, กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรวิจัย ระหว่ำงศูนย์แห่งชำติ เป็นต้น ซึ่งจำกกำรดำเนินงำนข้ำงต้น พบว่ำ กำรดำเนินงำน
บริหำรควำมเสี่ยงยังไม่เป็นหลักสำกล
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่
สวทช. จึงมีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วยกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ และจัดตั้งระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่มี
ลักษณะและพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. รวมทั้งศึกษำมำตรฐำนระดับสำกลที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยง ผล
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ มำตรฐำน ISO 31000:2009 ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ ยงสำกลระดับ
นำนำชำติ (International Organization of Standard: ISO) มี ชื่ อ เต็ ม ว่ำ Risk Management-Guidelines on
Principles and Implementation of Risk Management เป็นระบบบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรที่มีแนวปฏิบัติใน
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีหลักกำร และกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน และหลำยองค์กรได้ยึดถือเป็น
กรอบในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกเหตุผลข้ำงต้น สวทช. จึงใช้มำตรฐำน ISO 31000:2009 เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนด้ำนบริหำรควำม
เสี่ ย งทั่ ว ทั้งองค์กรเริ่ มตั้งแต่ ปี 2554 คณะกรรมกำรพั ฒ นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชำติ (กวทช.) เห็ น
ควำมสำคัญของนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร จึงประกำศนโยบำย เรื่อง กำร
บริ ห ำรควำมเสี่ ย ง และก ำหนดให้ ด ำเนิ น กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบกำรบริห ำรควำมเสี่ ย ง
(Framework) ตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 และเริ่มดำเนินกำรรอบแรกในปีงบประมำณ 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 ระดับแรกดำเนินกำรตำมกรอบกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของ สวทช. แต่จะมีขอบเขตกำร
ดำเนินงำนที่แตกต่ำงกันตำมบทบำทหน้ำที่ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
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ERM

SBU 1

SBU 2

SBU 3

SBU 4

SBU 5

SBU

SBU 6

MPP

แผนภาพที่ 2 ขอบเขตกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 4 ระดับ
(2) โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
กวทช. ได้กำหนดบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช.
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. และคณะทำงำนพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ในกำรกำกับดูแล
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไว้ดังแผนภำพที่ 3 โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช.

แผนภาพที่ 3 โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช.
(3) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. : ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009
สวทช. จึงได้ใช้หลักกำรและแนวทำงตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 ตำมแผนภำพที่ 4 เป็นกรอบกำร
บริห ำรจัดกำรควำมเสี่ย งที่แสดงควำมสั มพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบของกำรบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ ยง โดยระบุ
แนวทำงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย
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แผนภาพที่ 4 ระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009
(3.1) หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles) องค์กรควรดำเนินกำรตำมหลักกำร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ โดยหลักกำรของกำรบริหำรควำมเสี่ยง คือ 1) กำรบริหำรควำมเสี่ยงช่วยสร้ำงและปกป้อง
คุณค่ำขององค์กร 2) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรดำเนินกำรทั้งหมดขององค์กร 3) เป็นส่วนหนึ่งของกำรตัดสินใจ
4) ใช้ในกำรจัดกำรกับควำมไม่แน่ น อน 5) เป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน และทันต่อสถำนกำรณ์ 6) ควรอยู่บน
พื้น ฐำนสำรสนเทศที่ ดีที่สุ ดเท่ ำที่จ ะหำได้ 7) ควรให้ เหมำะสมกับองค์กร 8) ควรคำนึงถึงปั จจัยด้ำนบุ คคลและ
วัฒนธรรม 9) ควรมีควำมโปร่งใส่และมีส่วนร่วม 10) ควรมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทำซ้ำและตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลง และ 11) ช่วยให้องค์กรเกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
(3.2) กรอบการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง (Framework) กรอบกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย ง
(Framework for Managing Risk) ตำมมำตรฐำนกำรบริห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งสำกล ISO 31000:2009 แบ่ ง
ออกเป็น 4 ส่วน โดยขับเคลื่อนผ่ำนวงจร PDCA ประกอบด้วย 1). กำรวำงแผน (Plan) 2). กำรลงมือทำ (Do) 3).
กำรตรวจสอบ (Check) 4). กำรปรับปรุงแก้ไข (Act) ในแต่ละรอบปีของกำรดำเนินงำน โดยมีสำระสำคัญของสิ่งที่
ต้องดำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 องค์ประกอบที่จำเป็นประกอบด้วย ข้อบังคับและควำมมุ่งมั่นของ
ผู้บริหำร กำรกำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องทำควำมเข้ำใจองค์กรและบริบทขององค์กร จัดทำนโยบำย
ควำมเสี่ยง กำหนดอำนำจ หน้ำที่ และผู้รับผิดชอบ บูรณำกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกระบวนกำรขององค์กร
จัดสรรทรัพยำกรที่จำเป็นและเหมำะสม จัดทำกลไกกำรสื่อสำรและกำรรำยงำนภำยทั้งภำยในและภำยนอก
(3.3) กระบวนการในการบริห ารจั ดการความเสี่ยง (Process) ตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 มี
ขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้
(1) กำรสื่อสำรและกำรให้คำปรึกษำ
(2) กำรกำหนดวัตถุประสงค์ 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)
ในกำรดำเนินงำน สวทช. ได้บูรณำกำรกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Process) ตำมมำตรฐำน ISO
31000:2009 เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนปกติโดยกำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำนทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย (1)
ระดั บ องค์ ก ร (Enterprise Risk Management) (2) ระดั บ ศู น ย์ แ ห่ ง ชำติ /หน่ ว ยงำนหลั ก (Strategic Business
Unit) และ (3) ระดับโปรแกรม/กระบวนกำรหลัก (Major Program and Project) โดยกำหนดบทบำท/หน้ำที่ให้
ผู้บริหำรและพนักงำนผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนกำร
ระบุ ค วำมเสี่ ย ง (Risk Identification) กำรวิเครำะห์ ค วำมเสี่ ย ง (Risk Analysis) กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง (Risk
Evaluation) กำรจั ด กำรควำมเสี่ ย ง (Risk Treatment) และกำรติด ตำมตรวจสอบและกำรทบทวนควำมเสี่ ย ง
(Monitoring and Review) และเพื่ อให้ กำรด ำเนิน งำนในทุ กส่ ว นขององค์ กรตระหนั กและนำหลั กกำรบริห ำร
จัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
สวทช. นำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติ เฝ้ำติดตำมและทบทวน
กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และปรับปรุงกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็จะเป็นแรงส่งให้
หมุนในรอบต่อไป วิธีกำรใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดกำรปรับปรุงก็จะถูกจัดทำเป็นมำตรฐำนกำรทำงำน ซึ่งจะทำให้กำร
ทำงำนมี กำรพั ฒ นำอย่ ำงไม่ สิ้ น สุ ด ตำมแนวทำงที่ กำหนดโดยใช้ห ลั กคิ ดที่ ว่ำ “ทำไป-ปรับ ปรุงไป” (Continual
Improvement) จำกสิ่งที่ได้ศกึ ษำเรียนรู้ โดยมีสำระสำคัญของพัฒนำกำรดำเนินงำนในแต่ละปี ดังนี้

แผนภาพที่ 5 กำรพัฒนำเรียนรู้-ปรับปรุงระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช.
เริ่ ม ปี งบประมาณ 2554 ศึ ก ษำมำตรฐำนระดั บ สำกลที่ ใช้ ในกำรบริห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย ง วิ เครำะห์
กระบวนกำรท ำงำนควำมพร้ อ มของระบบต่ ำงๆ ในองค์ ก รและออกแบบโครงร่ำงระบบบริห ำรควำมเสี่ ย งให้
สอดคล้องกับบริบทขององค์กรตำมกรอบมำตรฐำน ISO 31000:2009 ร่วมทั้งได้ประกำศนโยบำย จัดทำแผนกำร
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ดำเนินงำนที่กำหนดให้เริ่มดำเนินกำรระบบบริหำรควำมเสี่ยงรอบแรกในปีงบประมำณ 2555 โดยมีขอบเขตกำร
ดำเนินงำนเริ่มจำกควำมเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ในปีที่ 1 และขยำยไปสู่ระดับศูนย์แห่งชำติ /หน่วยงำนหลักในปีที่
2 โปรแกรมหลัก/โครงกำรที่สำคัญในปีที่ 3
รอบแรกในปีงบประมาณ 2555 เริ่มดำเนินงำนในระดับองค์กร (Enterprise risk management) เริ่มกำร
ท ำงำนจำกให้ ค วำมรู้ ควำมเข้ ำใจในกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ด ำเนิ น กำรระบุ ร ำยกำรควำมเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร
มอบหมำยผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) วิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้วยเครื่องมือที่เรียกว่ำ Bow Tie Diagram
(BTD)
ปีงบประมาณ 2556 ขยำยกำรดำเนินงำนไปในระดับศูนย์แห่งชำติ ส่วนกำรดำเนินงำนในระดับองค์กร จะ
นำผลกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงของควำมเสี่ ยงทุกเรื่องที่กำหนดในปี ที่ผ่ำนมำกำหนดแผนลด/ควบคุมควำมเสี่ยง
กระตุ้นให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนและติดตำมผลทุกไตรมำส ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรทำงำนในปีนี้คือ สวทช. ได้
เรียนรู้ที่จะนำแผนกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงที่แปลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
ปีงบประมาณ 2557 ขยำยกำรดำเนินงำนไประดับ โปรแกรม/โครงกำรหลัก ส่วนกำรดำเนินงำนในระดับ
องค์กรจะดำเนินกำรครบตำมขั้นตอนที่กำหนด ส่งผลให้แผนกำรดำเนินหลำยเรื่องถูกนำไปกำหนดเป็นกระบวนกำร
ทำงำนปกติ
ปีงบประมาณ 2558 – 2562 สวทช. ดำเนินงำนขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่ไปกับกำรดำเนินงำน
จริงตำมแนวทำงที่กำหนดครบทั้ง 3 ระดับ คือ (1) ระดับองค์กร (ERM) (2) ระดับศูนย์แห่งชำติ/หน่วยงำนหลักและ
(3) ระดับโปรแกรมหลัก/โครงกำร โดยใช้หลักคิดที่ว่ำ “ทำไป-ปรับปรุงไป” (Continual Improvement) ไม่ว่ำจะ
เป็น กำรระบุควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์ กำรประเมิน รวมไปถึงกำรเขียนแผนลด/ควบคุมควำมเสี่ยง โดยมีปรับปรุง
พัฒนำส่วนที่สำคัญ เช่น เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง บูรณำกำรกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกระบวนกำร
ภำยใน จั ด ท ำและด ำเนิ น กำรตำมแผนกำรสร้ำงวัฒ นธรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ย ง(Risk Culture) (1) Risk and
Strategic Planning (2) Risk and Internal Audit (3) Risk Communication
จากจุดเริ่มต้นจนถึง ณ ปัจจุบัน (2554-2562) ตลอดระยะเวลำ 9 ปี สวทช. ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ปฏิบัติและมีกำรพัฒนำและปรับปรุงมำโดยตลอดไปผนวกในกระบวนกำร
หลักของกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยเฉพำะในขั้นตอนกำรกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร เพื่อให้แน่ใจว่ำ
มีมุมมองของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผนวกเข้ำไปในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรขององค์กร เพื่อลดหรือ
ควบคุมควำมเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ลดควำมสูญเสียจำกควำมไม่แน่นอนอย่ำงมีเหตุมีผลและมีหลักกำร
ด้วยกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรคขององค์กร ปัจจัยภำยใน/ภำยนอกที่เปลี่ยนแปลง มำเชื่อมโยงกับ
นโยบำย กลยุทธ์ แผนกำรทำงำนหรือกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำน ข้อกำหนดกฎหมำย
ระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่องค์กรภำครัฐต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง พร้อมหำทำงลดหรือ
ป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดมำก่อนไว้ล่วงหน้ำ
จำกกระบวนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งปฏิ บั ติ ต ำมกรอบมำตรฐำน ISO 31000:2009 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำร
(Executive) , ผู้บริหำรระดับกลำง (Middle Management), ผู้ทำงำนควำมเสี่ยง (Risk Team), ผู้ตรวจประเมิน
ภำยใน (Internal Auditor) และพนักงำนทั่วไป (Staff) นำหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรจัดกำร เกิดควำมตระหนักและนำไปสู่กำรปฏิบัติด้วยกำรประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนและชีวิตส่วนตัว ได้
สวทช. กำหนดแนวทำงกำรทำงำนของแต่ละขั้นตอนรำยละเอียดตำม แผนภำพที่ 6 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009
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แผนภาพที่ 6 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009
กำรดำเนินงำนในทุกขั้นตอน จะใช้เครื่องมือแผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram ที่ได้มำจำกกำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรวิจัย และ
พัฒ นำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่ ำงประเทศ ที่มีลักษณะและพันธกิจใกล้เคียงกับ
สวทช. พบว่ ำ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งจะต้ อ งมี Framework ในกำรวิเครำะห์ ส ำเหตุ ผลกระทบ เพื่ อ
พิจำรณำสิ่งที่พึงกระทำและจุดอ่อนที่ต้องดำเนินกำรแก้ไขเพื่อประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบทั้ง
ก่ อ น และหลั ง ด ำเนิ น กำร และได้ พ บว่ ำ CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศออสเตรเลีย และเป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ
สวทช. รวมถึง CSIRO ยังเป็นองค์กรสำคัญที่มีส่วนร่วมในกำรออกแบบมำตรฐำน ISO 31000:2009 ได้ใช้แผนภำพ
แสดงควำมเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram รำยละเอียดตำม
แผนภำพที่ 7 แผนภำพแสดงสรุปกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือใน
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร ซึ่งแผนภำพนี้สำมำรถสรุปสำเหตุ ผลกระทบ และมำตรกำรในกำรควบคุม /ลด
ควำมเสี่ยงที่ใช้สื่อสำรทำควำมเข้ำใจได้ง่ำยและมีประสิทธิภำพ
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แผนภาพที่ 7 แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram
(4) กระบวนการบริหารความเสี่ยง
(4.1) ขัน้ ตอนการระบุความเสี่ยง
การระบุ ความเสี่ ย ง และปั จ จั ย หรื อสาเหตุของความเสี่ ยงด้วยการพิ จารณา/ทบทวนปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ อาจจะใช้การวิเคราะห์กระบวนการทางาน การวิ เคราะห์
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาด้วยวิธีที่แตกต่างตามความเหมาะสม เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การ
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สัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือการศึกษาข้อมูลในอดีต ทั้งนี้การจะเลือกวิธีการในการระบุความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของขอบเขตความเสี่ยง

แผนภาพที่ 8 แหล่งที่มำของควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน/ภำยนอก สวทช.
สวทช. ดำเนิ น กำรทบทวนและระบุ รำยกำรควำมเสี่ ยงทุก ปี โดยกำรระบุค วำมเสี่ ยงจะเริ่มดำเนิน กำร
หลังจำกทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด แล้วเสร็จ ซึ่งมีวิธีกำรดำเนินงำน ดังนี้
1) นำรำยกำรควำมเสี่ยงของปีงบประมำณก่อนหน้ำ, ปีงบประมำณปัจจุบัน และเหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงกำหนดเป็นรำยกำรควำมเสี่ยง
2) ตรวจสอบ Strategic Objectives: SO, SWOT, แผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบัน และเหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์
เกี่ยวข้องกับรำยกำรควำมเสี่ยง
3) ทบทวนรำยกำรควำมเสี่ยงของปีปัจจุบันร่วมกับผู้บริหำรหรือผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบควำม
เสี่ยง (Risk Owner) โดยพิจำรณำจำกผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ณ ไตรมำส ปัจจุบันเป็นหลัก
เพื่อพิจำรณำควำมคืบหน้ำและทบทวนผลสัมฤทธิ์ของมำตรกำรในแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4) ตรวจสอบรำยงำนผลกำรประเมิ นรำยงำนผลกำรสอบทำนหน่ ว ยงำน/กระบวนกำรทั้งภำยในและ
ภำยนอก ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่ำนมำ
5) สั มภำษณ์ ผู้ บ ริห ำรเกี่ย วกับ ผลกำรดำเนิน งำนปั จจัยภำยใน/ภำยนอกที่อำจจะส่ งผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำน
6) ประชุมหำรือร่วมกับผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำผลของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ผ่ำนมำ
รวมทั้ งเหตุ ก ำรณ์ ที่ ค ำดว่ำจะเกิ ด และจะมี ผ ลกระทบต่ อ กำรบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ รวมทั้ งพิ จ ำรณำ
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจำกเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้น
7) นำผลกำรดำเนินงำนข้อ 1-6 ระบุในตำรำงกำรทบทวนรำยกำรควำมเสี่ยง ประจำปี ซึ่งสำระสำคัญของ
ข้อมูลที่ต้องนำมำระบุในตำรำง ประกอบด้วย
- เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ
- ตัวชี้วัดในปีงบประมำณที่ดำเนินกำรระบุรำยกำรควำมเสี่ยง
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- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO : Strategic Objectives) ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ
- อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
8) เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงพิจำรณำนำรำยกำรควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำมำ
กำหนดเป็นรำยกำรควำมเสี่ยงประจำปี
เมื่อระบุรำยกำรควำมเสี่ยงแล้ว ผู้บริหำรจะกำหนดผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) โดยยึดบทบำท
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ในภำรกิจปกติเป็นหลัก ต้องระบุรหัส ชื่อ และคำอธิบำยควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควำม
เสี่ ย ง (Risk Identification) ใน Bow Tie Diagram กล่ อ งหมำยเลข 1 อยู่ ต รงกลำงของแผนภำพ โดยมี แ นว
ทำงกำรระบุข้อมูล ดังนี้

แผนภาพที่ 9 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 1 รหัส ชื่อ และคำอธิบำยควำมเสี่ยง
Bow Tie Diagram ช่ องบนสุ ด ของกล่ อ งหมำยเลข 1 คื อ รหั ส โดยแต่ ล ะควำมเสี่ ย งจะได้ รับ กำร
กำหนดรหัสชื่อเรียก (Code) เพื่อให้เข้ำใจตรงกันอย่ำงชัดเจนว่ำ รำยกำรควำมเสี่ยงที่จัดกำรอยู่นี้เกี่ยวข้องกับควำม
เสี่ ย งเรื่ อ งใด โดยรำยกำรควำมเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร (Enterprise-level Risk) ประกอบด้ ว ย ตั ว อั ก ษร 4 ตั ว
ประกอบด้วย
ตัวที่ 1 แทนด้วยตัวอักษร R = Risk เพื่อแสดง ว่ำเป็นรหัสในระบบบริหำรควำมเสี่ยง
ตัวที่ 2 แทนระดับองค์กร E = Enterprise เพื่อแสดงว่ำเป็นระบบบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร
ตัวที่ 3 แทนประเภทของควำมเสี่ยง S-O-F-C
ตัวที่ 4 แทนลำดับที่ของรำยกำรควำมเสี่ยงแต่ละประเภท (ระบุหมำยเลข 1,2,3.....ตำมลำดับที่ได้รับ ไม่ได้
หมำยถึงระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง)
ช่องที่ 2 ของกล่องที่ 1 คือ ชื่อของควำมเสี่ยง โดยแต่ละควำมเสี่ยงจะได้รับกำรเสนอและหำรือกันใน
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ได้ใจควำมสำคัญ และ ควำมเข้ำใจที่ตรงกันสำหรับควำมเสี่ยงเรื่องนั้นๆ
ช่องที่ 3 ของกล่องที่ 1 คือ คำอธิบำยโดยย่อของควำมเสี่ยงนั้นๆ (Short Description) เพื่ออธิบำย
ขยำยควำมจำก “ชื่อของควำมเสี่ยง”
ช่องที่ 4 ของกล่องที่ 1 คือ ชื่อและตำแหน่งของผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงนั้นๆ (Risk Owner) เพื่อให้มี
กำรมอบหมำยควำมรับ ผิ ด ชอบที่ ชัดเจนในกำรบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ ย ง จะ
พิจำรณำมอบหมำยผู้บริหำรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในกำรกำหนดแผนจัดกำรควำมเสี่ยงย่อยๆ
รวมถึงกำรติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
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ช่องสุดท้ำยของกล่องที่ 1 คือ ชื่อของผู้ช่วยผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงนั้นๆ เพื่อช่วยผู้รับผิดชอบควำม
เสี่ยง (Risk Owner) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับกำรวิเครำะห์ ประเมิน จัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และติดตำม
ผลกำรดำเนินงำน ร่วมทั้งประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดประชุม/หำรือตำมควำมเหมำะสม
(4.2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อระบุรำยกำรควำมเสี่ยงแล้ว ผู้บริหำรจะกำหนดผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) ต้องวิเครำะห์
สำเหตุและผลกระทบของควำมเสี่ ยง เพื่อให้ผู้ รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) ใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมิน
ระดับควำมเสี่ยง พิจำรณำทำงเลือกและกำหนดแนวทำงตอบสนองควำมเสี่ยง เพรำะแนวทำงในกำรตอบสนองควำม
เสี่ยงมีหลำยวิธีและสำมำรถปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง
(Risk Owner) โดยทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงไม่จำเป็นต้องเฉพำะเจำะจงและอำจจะแปรเปลี่ยนไปได้ตำม
ควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ เมื่อวิเครำะห์ส ำเหตุแล้วให้ นำสำเหตุของควำมเสี่ ยง (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 ดำเนินกำรโดยใส่ชื่อรำยกำรสำเหตุ โดยอำจจะเรียงลำดับ
จำกสำเหตุที่สำคัญที่สุดก่อนก็ได้ แต่ทุกสำเหตุที่ใส่ในกล่องหมำยเลข 2 นี้ จะต้องใส่หมำยเลขกำกับที่คอลัมน์แรกไว้
ด้วย เพื่อวิเครำะห์กำรเชื่อมโยงต่อไป
ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นหำกเกิดควำมเสี่ยงนั้น (Impact) นำมำระบุ Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 3
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหำกเกิดควำมเสี่ยงนั้น

แผนภาพที่ 11 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นหำกเกิดควำมเสี่ยงนั้น
กล่ องหมำยเลข 3 แสดงถึงผลกระทบหรือเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นหลั งจำกเกิดควำมเสี่ ยงในกล่ อ ง
หมำยเลข 1 แล้ ว กำรกรอกข้ อมูล ในกล่ องหมำยเลข 3 นี้ ดำเนินกำรโดยใส่ ชื่อรำยกำรผลกระทบ โดยอำจจะ
เรียงลำดับจำกผลกระทบที่สำคัญที่สุดก่อนก็ได้ แต่ทุกผลกระทบที่ใส่ในกล่องหมำยเลข 3 นี้ จะต้องใส่หมำยเลข
กำกับที่คอลัมน์แรกไว้ด้วย เพื่อวิเครำะห์กำรเชื่อมโยงต่อไป
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เมื่อวิเครำะห์สำเหตุ และผลกระทบแล้ว ก็ให้ดำเนินกำรระบุกลไกกำรควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว (Existing
Controls - Preventative) ใน Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 4 กลไกกำรควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้วที่ ใช้
ในกำรควบคุม /ป้องกันมิให้เกิดสำเหตุในกล่องหมำยเลข 2 (Existing Preventative Controls) โดยแต่ละกลไกที่
แสดงนั้น

แผนภาพที่ 12 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 4 กลไกกำรควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว
จะต้องใส่ห มำยเลขกำกับ ว่ำ กลไกนั้ น ๆ สำมำรถช่ว ยป้องกัน/มีส่ ว นช่ว ยป้ องกันสำเหตุเรื่องใด (Link to
Causes #) พร้อมทั้งระบุ ผู้ที่รับ ผิดชอบ/หน่ วยงำนที่รับผิ ดชอบกลไกนั้นๆ (Control Owner) เพื่อวิเครำะห์ กำร
เชื่อมโยงต่อไป
รวมทั้งต้องระบุ กลไกกำรควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ ว (Existing Controls - Mitigating) ใน Tie Diagram
กล่องหมำยเลข 5 กลไกกำรควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว

แผนภาพที่ 13 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 5 กลไกกำรควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว
Bow Tie Diagram กล่ องหมำยเลข 5 แสดงรำยชื่อกลไกที่ องค์กรมีอยู่แล้ ว ที่ใช้ในกำรแก้ไขผลกระทบ/
ดำเนินกำรมิให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงในกล่องหมำยเลข 3 (Existing Controls) โดยแต่ละกลไกที่แสดงนั้น จะต้อง
ใส่หมำยเลขกำกับว่ำ กลไกนั้นๆ สำมำรถช่วยแก้ไข/มีส่วนช่วยแก้ไขผลกระทบเรื่องใด (Link to Impact #) พร้อม
ทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงำนที่รับผิดชอบกลไกนั้นๆ (Control Owner) เพื่อวิเครำะห์เชื่อมโยงต่อไป
(4.3) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งจะท ำกำรวิ เครำะห์ โอกำสที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ำรณ์ ค วำมเสี่ ย ง (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมำจำกควำมเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมำยถึง กำรประเมินโอกำส ของกำรที่แต่ละเหตุกำรณ์จะเกิดขึ้น โดยกำร
พิจำรณำจำกสถิติกำรเกิดเหตุกำรณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำของโอกำสที่จะเกิดในอนำคต
ผลกระทบ (Impact) หมำยถึง ควำมเสี ยหำยที่ จะเกิดขึ้น หำกควำมเสี่ยงขึ้น จะส่ งผลกระทบเสี ยหำย
อย่ำงไร เช่น ระดับควำมรุนแรงและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะได้รับ
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(Likelihood)
(Risk)

(Impact)

แผนภาพที่ 14 ระดับควำมเสี่ยง (Risk Level) พิจำรณำจำกโอกำสที่จะเกิดและผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง (Risk Level) = ระดับโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) × ระดับผลกระทบ (Impact)
กำรประเมิ น ระดั บ โอกำสที่ ค วำมเสี่ ย งอำจเกิ ด ขึ้ น (Likelihood) และประเมิ น ระดั บ ควำมรุน แรงของ
ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจำกควำมเสี่ยง มีแนวทำง ดังนี้
1. การประเมิน โอกาสการเกิด (Likelihood) ในกำรประเมินโอกำสของเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้น จะ
พิจำรณำจำกสถิติกำรเกิดเหตุกำรณ์ ในอดีต ปัจจุบัน หรือคำดกำรณ์ ล่วงหน้ำของโอกำสที่จะเกิดในอนำคต เช่น
จำนวนกำรเกิดขึ้นของสำเหตุตำม Bow Tie Diagram , ควำมถี่ในกำรเกิดขึ้นของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ ฯลฯ กำรประเมิน
ระดับโอกำสขึ้นอยู่กับระยะเวลำที่นำมำพิจำรณำ ซึ่งกำรพิจำรณำโอกำสกำรเกิด (Likelihood) นั้นจะพิจำรณำจำก
ตัวชี้วัดระดับควำมเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ที่กำหนด
2. การประเมิน ผลกระทบ (Impact) พิจำรณำว่ำ หำกเกิด ควำมเสี่ยงขึ้น แล้ ว จะส่งผลกระทบเสี ยหำย
อย่ำงไร ซึ่งกำรพิจำรณำผลกระทบนั้นจะพิจำรณำจำกตัวชี้วัดระดับควำมเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ทีก่ ำหนด
ตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) คือ มำตรวัดหรือจุดเตือนภัย (Trigger Point) ของ
ควำมเสี่ยง
แนวทางการกาหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง (Key risk indicator : KRI)
1. ทำควำมเข้ำใจกับสำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงด้วยกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลในอดีตที่
เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงเพื่อค้นหำกระบวนกำร กิจกรรม ทีก่ ่อให้เกิดเหตุ
2. ตรวจสอบแผนกลยุ ท ธ์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรด ำเนิ น งำน ดั ช นี ชี้ วั ด ของผลกำรด ำเนิ น งำน (Key
Performance indicator : KPI) เพรำะ KPI สำมำรถท ำหน้ ำที่ เป็ น KRI เพรำะจะชี้ วัด ควำมเสี่ ย งที่ ส ะท้ อนกำร
ดำเนินงำนทำงลบ
3. ตรวจสอบนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ได้
ดำเนินกำรอยู่ภำยใต้กำรปฏิบัติครบถ้วนหรือไม่
4. ตรวจสอบควำมต้องกำร ข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นอกเหนือไปจำกกฎระเบียบ ข้อบังคับ
โดยอำจจะหมำยถึงลูกค้ำ นำข้อมูลส่วนนี้มำใช้ประกอบกำรพัฒนำ/กำหนด KRI
5. กำรกำหนดตัวชี้วัดควำมเสี่ยง KRI (Key Risk Indicator) กำหนดได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
รำยกำรควำมเสี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner)
แนวทางการกาหนดระดับความเสี่ยงที่รับได้ (Acceptable Risk Level)
กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง (Risk assessment) เป็ นเครื่องมือ ที่ ส ำคัญ ส ำหรับ ผู้ บ ริห ำร เพรำะช่ ว ยในกำร
พิจำรณำกลยุทธ์และนโยบำยขององค์กรว่ำจัดอยู่ในทิศทำงใด กลยุทธ์และนโยบำยดังกล่ำวยอมรับควำมเสี่ยงที่
อำจจะเกิดขึ้นได้มำกน้อยเพียงใด รวมถึงควำมเสี่ยงที่ระบุนั้นมีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบำยขององค์กร
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อย่ำงไร โดยองค์กรสำมำรถกำหนดค่ำระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรต้องกำร Risk Appetite (RA) และค่ำระดับควำม
เสี่ ยงที่ยั งคงอยู่ ในระดับ ที่องค์กรยั งสำมำรถรับได้ Risk Tolerance (RT) จำกข้อมูล ประกอบกำรประเมิน ซึ่งค่ำ
ดังกล่ำวจะช่วยในกำรคัดเลือกและจัดลำดับกำรดำเนินกำรที่เหมำะสมในกำรลดและควบคุมควำมเสี่ยง
ค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรต้องการ Risk Appetite (RA)
คือ ค่ำระดับควำมเสี่ยงในเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพที่องค์กรสำมำรถยอมรับควำมเสียหำย/สูญเสียจำก
ควำมเสี่ยง โดยกำหนดให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกลยุทธ์ประจำปี ซึ่งสำมำรถระบุเป็นค่ำเป้ำหมำยค่ำเดียวหรือระบุ
เป็นช่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงยอมรับได้ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือนโยบำยขององค์กร
ค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ Risk Tolerance (RT)
คือ ค่ำเบี่ยงเบนสูงสุด/ต่ำสุดของระดับควำมเสี่ยงที่ องค์กร/SBU/โปรแกรมหลัก โครงกำร/ส่วนงำนยอมรับ
ได้จำกเป้ ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในกรณีเหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ /เป็นเหตุกำรณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งกำรกำหนดระดับค่ำเบี่ยงเบนจะต้องกำหนดโดยคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
หลักการของการกาหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance
1. กำรระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance ต้องแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยง/ควำมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่ำงชัดเจน (Business Objective)
2. ควรมีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและเป้ำหมำยของกำรวัดควำมเสี่ยงที่ชัดเจน ไม่ควรนำปัญหำในกำร
ปฏิบั ติงำนประจ ำวัน ปั ญ หำที่เกิดจำกโครงกำรหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉินหรือสั่ งกำรตำมนโยบำยแบบ
โครงกำรชั่วครำว เพรำะสิ่งนี้จะหมดไปตำมนโยบำย แต่ควรเก็บข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบควำมสำเร็จขององค์กร
หรือโครงกำรขนำดใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับองค์กรถ้ำโครงกำรนี้ไม่ประสบควำมสำเร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด เป็น
ต้น
3. ต้องคำนึงถึงมุมมองที่แตกต่ำงของกลยุทธ์และยุทธวิธีในระดับ ปฏิบัติงำน เพรำะกำรกำหนดเกณฑ์ระดับ
ควำมเสี่ ยงที่ยอมรับ ได้ โดยเกณฑ์นี้จ ะต้องสำมำรถปฏิบัติได้จริง และมีควำมชัดเจนในเชิงปริมำณ และที่ส ำคัญ
สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมระยะเวลำ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้โดยคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4. ต้องบูรณำกำรกับวัฒ นธรรมกำรควบคุมขององค์กร รวมทั้งคุณลักษณะและวิธีกำรที่ใช้ควบคุมควำม
เสี่ยงขององค์กร ดังนั้นผู้มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีกำรศึกษำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบองค์กร เพื่อไม่ให้
เกิดกำรขัดแย้งขึ้น หรือซ้ำซ้อนกัน เป็นต้น
เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria)
สวทช. กำหนดระดับเกณฑ์กำรประเมิน [ระดับโอกำสที่ควำมเสี่ยงอำจเกิดขึ้น (Likelihood) × ระดับควำม
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ] เป็น 8×8 โดยมีแนวทำงกำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมินทั้ง 2 มิติ ดังนี้
1. เกณฑ์กำรประเมินโอกำสกำรเกิด (Likelihood) จะพิจำรณำจำกสถิติกำรเกิดเหตุกำรณ์ในอดีต ปัจจุบัน
หรือ กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำของโอกำสที่จะเกิดในอนำคต แล้วนำมำกำหนดเป็นค่ำและคำอธิบำยของระดับคะแนน
1-8 ตำมรำยละเอียดใน แผนภำพที่ 15 เกณฑ์ประเมินโอกำสกำรเกิด (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 ควำมสำมำรถในกำรบรรลุ วัตถุป ระสงค์ , Turnover rate ของบุ คลำกร, จำนวนชั่ว โมงที่ ระบบไม่
สำมำรถให้บริกำรได้เนื่องจำกระบบถูกละเมิดหรือโจมตีสำเร็จ และเกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร เป็นต้น แล้วนำมำ
กำหนดเป็นค่ำและคำอธิบำยของระดับคะแนน 1-8 ตำมรำยละเอียดในแผนภำพที่ 16 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ
(Impact)
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แผนภาพที่ 16 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact)
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะพิจำรณำค่ำและคำอธิบำยของระดับโอกำสกำรเกิด (Likelihood) และ
ระดับ ผลกระทบ (Impact) ของระดับ คะแนน 1-8 โดยอำจมีกำรเปลี่ ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของ
สถำนกำรณ์ในขณะนั้น
แนวทางการประเมินความเสี่ยง
เมื่อผู้รับผิดชอบควำมเสี่ ยง (Risk owner) ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้วย Bow Tie Diagram แล้ ว
จะต้องดำเนินกำรประเมินระดับคะแนนของโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตำมเกณฑ์กำร
ประเมินที่กำหนด โดยสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงตำมแนวทำงกำรประเมิน ดังนี้
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แผนภาพที่ 17 แนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยง
จำกแผนภำพที่ 17 แนวทำงกำรประเมิ นควำมเสี่ ย ง ในขั้น ตอนที่ 2 เมื่ อผู้ รับ ผิ ด ชอบควำมเสี่ ย ง (Risk
owner) วิเครำะห์ควำมเสี่ยงแล้วบันทึกข้อมูลลงใน Bow Tie Diagram กล่อง 2-5 แล้ว ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบ
ควำมเสี่ยง (Risk owner) จะต้องกำหนดตัวชี้วัดระดับควำมเสี่ยง (Key risk indicator) ที่เหมำะสม เพื่อประเมิน
ระดับ โอกำส (likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact), กำหนด Risk Appetite , Risk Tolerance และระบุ
Mitigation Action ใน Bow Tie Diagram กล่อง 6 โดยจะต้องพิจำรณำระดับโอกำสกำรเกิด (Likelihood) และ
ระดับผลกระทบ (Impact) ดังนี้
1. กำรพิ จ ำรณ ำระดั บ โอกำสกำรเกิ ด (Likelihood) ก ำหนดให้ พิ จ ำรณำระดั บ โอกำสกำรเกิ ด
(Likelihood) ในมุมมองควำมถี่ในกำรเกิดขึ้นของสำเหตุตำมที่ระบุใน Bow Tie Diagram กล่อง 2 ทั้งนี้ควำมถี่ที่
เกิดขึ้นดังกล่ำว ควรจะสำมำรถบ่งชี้ควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์จะเกิดขึ้นในอนำคตได้
2. กำรพิจ ำรณำระดับ ผลกระทบ (Impact) จะพิจำรณำผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ในมุมมองของ
ผลกระทบตำมที่ระบุ ใน Bow Tie Diagram กล่ อง 3 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคะแนน 1-8 ตำมคำอธิบำยที่
กำหนด
3. นำระดับคะแนนโอกำสกำรเกิด (Likelihood) × ระดับคะแนนผลกระทบ (Impact) = ระดับคะแนน
ควำมเสี่ยง (สูงมำก, สูง, กลำง, ต่ำ)
4. กำรประเมิ น ระดั บ ควำมเสี่ ย งทั้ ง ก่ อ นกำรจั ด กำรควำมเสี่ ย ง (Before mitigation) กำรก ำหนด
เป้ำหมำย และผลหลังกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (After mitigation) จะใช้วิธีกำรเดียวกันแตกต่ำงกันที่ระยะเวลำที่ทำ
กำรประเมิน
- ก่อนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Before mitigation)
P a g e 19 | 31

- กำรกำหนดเป้ำหมำย
- หลังกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (After mitigation)
5. เมื่อประเมินระดับควำมเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) จะระบุระดับคะแนน
ของควำมเสี่ ย งที่ เหลื ออยู่ (“Before” Mitigation) ใน Bow Tie Diagram กล่ องหมำยเลข 7 ระดับ คะแนนของ
ควำมเสี่ยงก่อนมีมำตรกำรใหม่

แผนภาพที่ 18 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 7 ระดับคะแนนของควำมเสี่ยงก่อนมีมำตรกำรใหม่
Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 7 แสดงระดับคะแนนของควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ภำยใต้กลไกเดิมที่มีอยู่
ก่อนกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรใหม่ โดยแสดงระดับของผลกระทบ (Impact) เป็นตัวเลข (1-8) ระดับโอกำสกำร
เกิดขึ้น (1-8) ระดับคะแนนควำมเสี่ยงที่เป็นผลคูณระหว่ำงผลกระทบและโอกำสกำรเกิดขึ้น ซึ่ง เป็นระดับคะแนนที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรระบุระดับคะแนนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
กำรวิเครำะห์และเชื่อมโยงในส่วนของกำรกำหนดเป้ำหมำย/แผนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
การแสดงผลการประเมินความเสี่ยงด้วยผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
เมื่อประเมินโอกำสกำรเกิดและผลกระทบเสร็จแล้วจะคำนวณคะแนนรวมควำมเสี่ยงจำกผลคูณของระดับ
โอกำส และระดับผลกระทบ แล้วนำมำจัดลำดับควำมเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิแสดงควำมเสี่ยง (Risk Profile) ในกำร
แสดงผล เพื่อให้เห็นระดับของควำมเสี่ยง (Level of Risk) หรือขนำดควำมสูญเสียที่ต้องเผชิญ เพื่อให้ทรำบว่ำควำม
เสี่ยงแต่ละรำยกำรจัดอยู่ในประเภทควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (สีแดง) ระดับสูง (สีส้ม) ระดับปำนกลำง (สีเหลือง) หรือ
ระดับต่ำ (สีเทำ) ซึ่งจะช่วยในกำรตัดสินใจว่ำจะกำหนดแนวทำงในกำรบริหำร ควบคุม ป้องกัน หรือลดควำมเสี่ยง
อย่ำงไร ตลอดจนใช้เพื่อพิจำรณำว่ำควำมเสี่ยงใดที่ต้องได้รับกำรจัดกำรในลำดับแรกๆ เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนี
ควำมเสี่ยงของกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
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แผนภาพที่ 19 ผังภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile: RP)
ผังภูมิควำมเสี่ ยง (Risk Profile: RP) จะช่วยให้ มองเห็ นควำมสั มพันธ์ของระดับโอกำสกำรเกิดกับ ระดับ
ผลกระทบ
ในผังภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile: RP) ได้กำหนดระดับควำมเสี่ยง ไว้ดังนี้
ระดับสูงมำก (Very high) - สีแดง
ระดับสูง (High) - สีส้ม
ระดับปำนกลำง (Medium) - สีเหลือง
ระดับต่ำ (Low) - สีเทำ
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงที่นำมำจัดลำดับควำมเสี่ยงและนำเสนอในรูปของแผนภูมิผังภูมิควำมเสี่ยง (Risk
Profile: RP) จะช่วยให้เห็น ภำพรวมของควำมเสี่ยง (Portfolio view of risk) ของทั้งองค์กร ที่พร้อมจะนำมำใช้
วิเครำะห์ต่อและยังช่วยในกำรกำหนดว่ำ Risk area ใดที่มีควำมเสี่ยงสูงอย่ำงมีนัยสำคัญ และคณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงของ สวทช. ติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทุกไตรมำส รวมทั้งกำรพิจำรณำทำงเลือกในกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวต่อไป
ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)
คือ ขอบเขตของคะแนนระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งองค์กรกำหนดให้มีเส้นแบ่งระหว่ำงระดับ
ปำนกลำง (Medium) สีเหลือง กับระดับต่ำ (Low) สีเทำ แสดงตำมแผนภำพที่ 19 ผังภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile:
RP)
(4.4) ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
กำรกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นกำรระบุทำงเลือกที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติเป็นส่วน
หนึ่งของแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรได้ ซึ่งต้องประเมินผลต่อกำรลดโอกำสหรือผลกระทบของ
ควำมเสี่ยง รวมทั้งต้นทุนและประโยชน์ ที่ได้รับ เพื่อให้ ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ ภ ำยในช่วงเบี่ยงเบนจำกเป้ำหมำยที่
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องค์กรยอมรับได้ Risk Tolerance ทั้งนี้องค์กรได้กำหนดแนวทำงในกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Mitigation
Options) ดังนี้
- การยอมรับ (Accept / Take) ยอมรับควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนและภำยใต้ระดับควำม
เสี่ยงที่องค์กรสำมำรถยอมรับได้
- การลด (Reduce / Treat) กำรดำเนินกำรเพิ่มเติมเพื่อลดโอกำสเกิด หรือผลกระทบของควำม
เสี่ ย งให้ อยู่ ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ เป็ น กำรลดควำมถี่ ห รือ โอกำสที่ จะเกิ ด (Likelihood) ควำมเสี่ ย ง หรือ กำรลด
ผลกระทบ (Impact) หรื อ ควำมเสี ย หำยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยกำรควบคุ ม ภำยใน หรื อ ปรั บ ปรุง เปลี่ ย นแปลงกำร
ดำเนิ นงำนเพื่อช่วยลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย ลดควำมเสียหำยหรือทั้งสองอย่ำง เช่น กำรฝึกอบรมให้ กับ
พนักงำน กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดทำแผนสำรองเพื่อรับมือไว้ล่วงหน้ำก่อนที่ควำมสูญเสียจะเกิดขึ้นจริง
ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรตระหนักถึงควำมเสี่ยงและช่วยให้ลดระดับควำมรุนแรงของควำมสูญเสียลง
- การหลีกเลี่ยง (Avoid / Terminate) กำรดำเนินกำรเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยง ทั้งนี้หำกทำกำรใช้กลยุทธ์นี้อำจต้องทำกำรพิจำรณำวัตถุประสงค์ว่ำสำมำรถบรรลุได้หรือไม่ เพื่อทำกำร
ปรับเปลี่ยนต่อไป
- การร่วมจัดการ (Share / Transfer) กำรร่วมจัดกำรโดยแบ่งควำมเสี่ ยงบำงส่วนกับบุคคลหรือ
องค์กรอื่น
ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง
เมื่อผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) ใช้ Bow Tie Diagram ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและประเมิน
ระดับควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์กำรประเมินที่กำหนดแล้ว จะต้องพิจำรณำหำแนวทำง วิธีกำรหรือมำตรกำรเพิ่มเติมที่
เหมำะสมสำหรับใช้จัดกำรควำมเสี่ยงโดยกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) สำมำรถ
ดำเนินกำรตำมแนวทำงตอบสนองควำมเสี่ยงแต่ละระดับ ดังนี้
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Very high)
ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) จะต้องกำหนดแผนลดควำมเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยำกรและกำหนด
มำตรกำรให้มีควำมสมเหตุสมผล (validity) และมีควำมเพียงพอ (sufficiency) เพื่อลดควำมเสี่ยงอย่ำงเร่งด่วนและ
ดำเนินกำรให้สำมำรถลดระดับควำมเสี่ยงได้ภำยในเวลำที่กำหนด หรืออำจจะต้องถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
กำรโอนย้ำย/แบ่ งควำมเสี่ ย งไปให้ ผู้ อื่น ช่วยรั บผิ ดชอบ เช่น กำรจ้ำงบุ คคลภำยนอกมำดำเนินกำรแทน กำรท ำ
ประกันภัย
กำรลดควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องจัดทำแผนลดควำมเสี่ยงโดยกำหนดวิธีกำร
ดำเนินงำน (ขั้นตอน, กระบวนกำร) กำหนดหน่วยงำนหรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ
และสำมำรถวัดและประเมินระดับของควำมเสี่ยงที่ลดลงภำยหลังกำรดำเนินกำรตำมแผนแล้วได้
ความเสี่ยงระดับสูง (High)
จะต้องมีแผนลดควำมเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยำกรและกำหนดมำตรกำรให้มีควำมสมเหตุสมผลและเพียงพอ
เพื่อลดควำมเสี่ยง เพื่อให้ควำมเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium)
จะต้ อ งมี แ ผนควบคุม ควำมเสี่ ย ง เพื่ อให้ มีม ำตรกำรควบคุ ม เพี ยงพอและเหมำะสม เช่ น กำรปรั บ ปรุง
กระบวนกำรดำเนินงำน กำรจัดทำมำตรฐำนควบคุมเพื่อให้ควำมเสี่ยงกลับมำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยวิเครำะห์
จำกกลไกกำรปฏิบัติงำนปกติเป็นหลักเพื่อหำแนวทำงกำรปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เดิมหรือแนวทำงที่ต้องกำรดำเนินกำร
เพิ่มเติมเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงระดับนี้
กำรควบคุมควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) จะใช้ Bow-Tie Diagram เป็นกลไกในกำร
ควบคุมควำมรุนแรงและโอกำสในกำรเกิดของควำมเสี่ยงนั้นๆ โดยผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) สำมำรถ
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ตัดสินใจใช้กลไกกำรปฏิบัติงำนปกติที่มีอยู่เป็นกลไกในกำรควบคุมควำมเสี่ยงระดับนี้ได้ หรือจะจัดทำแผนควบคุม
ควำมเสี่ย งเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ กำรหำรื อร่วมกันระหว่ำงผู้ รับผิ ดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) และผู้ ที่ได้รับ
มอบหมำยให้ทำหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบ (Task owner) ในมำตรกำรลดควำมเสี่ยงนั้นๆ
ความเสี่ยงระดับต่า (Low)
ยอมรับควำมเสี่ยงภำยใต้กำรควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งควำมเสี่ยงในระดับนี้จะถือว่ำกลไกปฏิบัติงำนปกติ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำมำรถดูแลระดับควำมเสี่ยงนี้ได้โดยให้เพิ่มควำมระมัดระวังในกำรดำเนินงำนตำมกลไกปฏิบัติงำน
ปกติ แต่ต้องมีกำรติดตำม KRI และผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง อย่ำงสม่ำเสมอตำมกรอบเวลำที่กำหนด

แผนภาพที่ 20 ภำพแสดงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมระดับควำมรุนแรง
ดังนั้นในกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) อำจจะมีกำรดำเนินกำรทั้งแผน
ลดและแผนควบคุมควำมเสี่ยง หรือจะมีเพียงแผนลดควำมเสี่ยงอย่ำงเดียวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรพิจ ำรณำของ
ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) แต่กำรเรียกชื่อจะรวมเรียกว่ำ “แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง”
การวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก
ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) เมื่อผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) กำหนด มำตรกำร/
กิจกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว จะต้องวิเครำะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทำงเลือกโดยมีรำยละเอียดกำร
วิเครำะห์ตำมแผนภำพที่ 21 กำรวิเครำะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทำงเลือก
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แผนภาพที่ 21 กำรวิเครำะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทำงเลือก
การวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของแต่ทางเลือกมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ คือ
- ผลเสีย (Cost) ได้แก่ ต้นทุน เวลำหรือควำมสะดวกที่มีโอกำสสูญเสียไปกับควำมเสี่ยง หรือควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นได้อีกในอนำคต เป็นต้น
- ผลได้ (Benefit) ได้ แ ก่ ผลลั พ ธ์ ในทำงบวกที่ เกิ ด ขึ้ น ทั น ที ที่ น ำมำตรกำรนั้ น ไปลดควำมเสี่ ย ง หรื อ
ผลประโยชน์ในระยะยำว รวมไปถึงโอกำสดีๆ ในอนำคต เป็นต้น
ดังนั้นในวิเครำะห์ทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องพิจำรณำถึงค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะได้ว่ำคุ้มค่ำหรือไม่ เพรำะเป้ำหมำยของกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงคือ ลด
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงนั้นๆ ลดควำมรุนแรงของผลกระทบจำกควำมเสี่ยงนั้นในกรณีที่ควำมเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น และ
เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของควำมเสี่ยงให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กรหรือหน่วยงำนต้องกำร
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควำมเสี่ ย ง (Risk Owner) จะต้ อ งวิ เครำะห์ Cost-Benefit ของแต่ ล ะทำงเลื อ กโดยมี แ นว
ทำงกำรวิเครำะห์ ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์ ต้ น ทุ น (Cost) จะพิ จ ำรณำจำกงบประมำณ และแรงงำนที่ ต้องใช้ในกำรด ำเนิ น งำนตำม
มำตรกำรนั้นๆ (Man-month) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ระดับ

งบประมาณ

Low

ใช้งบประมำณบริหำรจัดกำรปกติ ไม่ต้องจัดหำงบประมำณเพิ่ม

Medium ต้องใช้งบประมำณเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพิ่มเติม < 10% ของงบประมำณที่ตั้งไว้เดิม
High

ต้องใช้งบประมำณเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพิ่มเติม > 10% ของงบประมำณที่ตั้งไว้เดิม

ตารางที่ 1 กำรพิจำรณำงบประมำณ 3 ระดับ
งบประมำณ แบ่งกำรพิจำรณำเป็ น 3 ระดับ คือ Low, Medium และ High ซึ่งแต่ละระดับ มีคำอธิบำย
ดังนี้
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ระดับ
Low

แรงงาน (Man-month)
• ไม่ต้องมีบุคลำกรเพิ่มเติม
• เป็นงำนที่อยู่ในภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน
• มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนที่ต้องดูแลเรื่องกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆเป็นตัวแทน
ภำยในศูนย์แห่งชำติ/สก./ศจ.

• มีกำรสรรหำบุคลำกรเพิ่มเติมหรือมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน สวทช. เพื่อจัดให้มีบุคลำกร
ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรควบคุมหรือลดควำมเสีย่ งในกิจกรรมนั้นๆ เพิ่ม
• มีกำรมอบหมำยภำรกิจในกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงเพิม่ โดยกำหนดเป็นภำระงำนที่ชัดเจนของ
Medium
หน่วยงำนภำยใน สวทช.ที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงำน
• มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนที่ต้องดูแลเรื่องกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เป็นตัวแทน
ร่วมกันระหว่ำงศูนย์แห่งชำติ/สก./ศจ.
• มีกำรสรรหำบุคลำกรเพิ่มเติมหรือมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก สวทช. เพื่อจัดให้มี
บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงในกิจกรรมนัน้ ๆ เพิ่ม
• มีกำรมอบหมำยภำรกิจในกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงในกิจกรรมเพิ่มโดยกำหนดเป็นภำระงำนที่
High
ชัดเจนของหน่วยงำนภำยใน สวทช.ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 3 หน่วยงำนขึ้นไป
• มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนที่ต้องดูแลเรื่องกำรควบคุมหรือลดควำมเสีย่ งในกิจกรรมนั้นๆ เป็นตัวแทน
ร่วมกันระหว่ำงศูนย์แห่งชำติ/สก./ศจ.และมีตัวแทนจำกหน่วยงำนภำยนอก สวทช.
หมายเหตุ กำรพิจำรณำระดับ Man-month สำมำรถเลือกประเด็นที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงโดยไม่จำเป็นต้องครบทุก
ประเด็นในแต่ละระดับ

ตารางที่ 2 กำรพิจำรณำแรงงำนที่ต้องใช้ (Man-month) 3 ระดับ
กำรวิเครำะห์ต้นทุนโดยรวม (Cost Level) พิจำรณำจำกระดับของงบประมำณกับแรงงำน (Man-Month)
โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงนี้
กำรวิเครำะห์ต้นทุน (Cost)
การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost)
Cost Level
งบประมำณ
High
High
High
High
Medium
High
High
Medium
Medium
Medium
Low
Medium
Medium
Low
Low
Low
Low
Low

Man-month
High
Medium
Low
High
Medium
Low
High
Medium
Low

ตารางที่ 3 กำรวิเครำะห์ต้นทุน (Cost Level) ของมำตรกำรที่กำหนดเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง
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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
เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญ (Critical Factor)
ในกำรลดควำมเสี่ยงมาก
Medium
เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญ (Critical Factor)
ในกำรลดควำมเสี่ยงปานกลาง
Low
เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญ (Critical Factor)
ในกำรลดควำมเสี่ยงน้อย

ตารางที่ 4 กำรวิเครำะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level)
การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan)
ผู้รับ ผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องคำนึงเสมอว่ำมำตรกำร/กิจกรรมที่คัดเลือกจะส่งผลให้ลด
ควำมรุนแรงของผลกระทบและ/หรือโอกำสในกำรเกิดอย่ำงไร รวมถึงสำมำรถช่วยควบคุม/ลดสำเหตุและผลกระทบ
ในเรื่องใดบ้ำง ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะใช้ Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือหลัก ทั้งนี้เพรำะกลไกสำคัญของ
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ กำรได้ปรึกษำหำรือ และทำควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จะใช้เกณฑ์กำรจัดลำดับควำมสำคัญเหมือนกำรวิเครำะห์ Cost
Level และ Benefit Level แล้วนำมำพิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญของมำตรกำร/กิจกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง (Mitigation Action) โดยมีเกณฑ์กำรจัดลำดับควำมสำคัญ ดังนี้
การพิจารณา Mitigation Action Level
Benefit Level

Cost Level

Priority for Mitigation Action

High

High

Risk Owner พิจำรณำร่วมกับ Task Owner อีกครั้ง

High
High

Medium
Low

2
1

Medium

High

3

Medium

Medium

2

Medium

Low

1

Low

High

4

Low

Medium

3

Low

Low

2

ตารางที่ 5 กำรพิจำรณำเพื่อจัดลำดับควำมสำคัญมำตรกำรที่กำหนดเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง
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คาอธิบาย
1) กำรพิ จ ำรณำล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ของมำตรกำร/กิ จกรรมถ้ ำต้ น ทุ น อยู่ที่ Low Level และมี Benefit
Level อยู่ในระดับ High และ Medium จะมีลำดับควำมสำคัญของกำรดำเนินกำรอยู่ ในลำดับที่ 1 เพรำะสำมำรถ
ช่วยลดควำมเสี่ ย งได้โดยใช้งบประมำณบริห ำรจัดกำรปกติ ไม่ต้องจัดหำงบประมำณเพิ่ม และเป็น งำนที่ อยู่ใน
ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน ส่วนมำตรกำร/กิจกรรมที่มีต้นทุนอยู่ Medium Level และ High Level ให้จัดลำดับ
ควำมสำคัญของกำรดำเนินงำนในระดับรองลงมำ (2, 3 และ 4) ตำมลำดับ
2) ในทำงปฏิบัติระหว่ำงกำรดำเนิน งำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ ยง(Risk
Owner) สำมำรถปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรกำร/กิจกรรมในแผนฯ ได้ หำกพบว่ำมีมำตรกำร/กิจกรรมบำงอย่ำงที่ควร
ดำเนินกำรก่อนเพรำะช่วยลดควำมเสี่ยง โดย Risk Owner สำมำรถพิจำรณำสั่งกำรหรือมอบหมำยให้ดำเนินกำรได้
ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องวิเครำะห์ผลได้ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญของมำตรกำร/
กิจกรรมนั้นๆ
กำรด ำเนิ น กำรวิ เครำะห์ ต้ น ทุ น โดยรวม (Cost Level) และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ (Benefit Level) ให้
ดำเนิน กำรในผังวิเครำะห์ ควำมคุ้มค่ำของมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Cost benefit Analysis For RMR: CBA)
รำยละเอียดตำมภำคผนวก ซ
เมื่อพิจำรณำคัดเลือกมำตรกำร/กิจกรรมแล้ว ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะนำข้อมูลมำจัดทำ
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยระบุแผนปฏิบัติกำร/กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรมที่มี/เพิ่มควำมถี่ใน
กำรรำยงำนผล กำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบและแหล่งงบประมำณ ลงในแบบฟอร์มแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(Mitigation Action Plan: MAP) (ภำคผนวก ฌ)
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควำมเสี่ ย ง (Risk Owner) จะต้ อ งน ำเสนอแผนบริ ห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งที่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงพิจำรณำอนุมัติ และรำยงำนให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. และ
กวทช. เห็นชอบต่อไป
เมื่อคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีมติเห็นชอบแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว จะดำเนินกำรสื่อสำร
รำยละเอียดของแผนกำรดำเนินงำนดังกล่ำวให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบและดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนด
ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องนำมำตรกำร/กิจกรรมที่คัดเลือกระบุใน Bow Tie Diagram
กล่องหมำยเลข 6 กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไข

แผนภาพที่ 22 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 6 กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไข
Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 6 แสดงรำยชื่อกิจกรรมที่ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) ประสงค์
ให้ดำเนินกำรเพิ่มเติม หรือกำรปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เดิม เพื่อป้องกันสำเหตุ และ/หรือดำเนินกำรมิให้เกิดผลกระทบที่
รุน แรง โดยแต่ละกิจกรรมที่แสดงนั้น จะต้องใส่ห มำยเลขกำกับว่ำ กิจกรรมนั้นๆ สำมำรถช่วยแก้ไข/มีส่วนช่วย
ป้องกันสำเหตุ/แก้ไขผลกระทบเรื่องใด พร้อมทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงำนที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ (Task
Owner) เพื่อดำเนินกำร และติดตำมผลกำรดำเนินงำนต่อไป
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(4.5) ขั้นตอนการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
กำรติดตำมตรวจสอบและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ดำเนินกำรเพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติและเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจให้แก่ผู้รับผิดชอบ
ควำมเสี่ยง (Risk Owner) ในกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำหนดขั้นตอนในกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควำมเสี่ ย ง (Risk owner) สื่ อสำรผลกำรพิ จ ำรณำแผนบริห ำรจัด กำรควำมเสี่ ยงต่ อ Task
owner เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบหมำยให้ Task owner
ดำเนินกำรวำง/ปรับปรุง/แก้ไข แผนกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสในแบบรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(Mitigation action report)
1.2. Task owner ดำเนิ นงำนตำมแผนรำยไตรมำสและเมื่อครบไตรมำส (ทุก 3 เดือน) Task owner จะต้อง
รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนลงในแบบรำยงำนผลกำรจั ด กำรควำมเสี่ ย ง (Mitigation action report)
รำยละเอียดตำมภำคผนวก ญ
1.3. ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) รวบรวมแบบรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Mitigation action
report) ของทุกแผนปฏิบัติกำร/กิจกรรมย่อย และสรุปผลกำรดำเนินงำนภำพรวมของรำยกำรควำมเสี่ยง
ลงในแบบรำยงำนกำรติดตำมควำมเสี่ยง (Risk monitor report: RMR)
1.4. ผู้รับผิ ดชอบควำมเสี่ ยง (Risk owner) พิจำรณำผลกำรดำเนินงำนและประเมินระดับควำมเสี่ยง (ระดับ
โอกำส ×ระดับผลกระทบ) พร้อมระบุข้อเสนอแนะกำรดำเนินกำร ฯลฯ ตำมหัวข้อที่ระบุในแบบรำยงำน
กำรติดตำมควำมเสี่ยง (Risk monitor report: RMR)
1.5. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควำมเสี่ ย ง (Risk owner) เสนอผลกำรกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลรำยควำมเสี่ ย ง (Risk
monitor report: RMR) ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช.
1.6. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ นำมติที่กำรพิจำรณำผลกำรประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกำส ×ระดับผลกระทบ) ของ
ทุกรำยกำรควำมเสี่ยงไปแสดงในแผนภูมิ แสดงควำมเสี่ยง (Risk Profile) เพื่อตรวจสอบว่ำระดับของควำม
เสี่ยง (Level of risk) มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกตำแหน่งเดิมหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ำแนวทำงในกำร
ลด/ควบคุมควำมเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ/เหมำะสมกับกำรลด/ควบคุม
รำยกำรควำมเสี่ยงแต่ละรำยกำรหรือไม่ หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ มำตรกำรที่ระบุในแผนบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงไม่เหมำะสมหรือมีเหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ที่กระทบต่อกำรดำเนินงำน คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงของ สวทช. จะต้องพิจำรณำปรับปรุงแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมควำมเหมำะสม
1.7. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. จะนำผลกำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในส่วนของผลกำรประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกำส ×ระดับผลกระทบ) แผนภูมิแสดงควำม
เสี่ยง (Risk Profile) และแผนกำรดำเนินงำนในระยะต่อไปเสนอให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
สวทช. พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะทุก 6 เดือน และรวบรวมผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมรำยงำนต่อ กวทช.
ต่อไป
ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk owner) พิจำรณำผลกำรดำเนินงำนและประเมินระดับควำมเสี่ยง (ระดับโอกำส
×ระดับ ผลกระทบ) แล้ ว ระบุ ใน Bow Tie Diagram กล่ องหมำยเลข 8 ระดับ คะแนนของควำมเสี่ยงหลัง จำกได้
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรที่กำหนด
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แผนภาพที่ 23 Bow Tie Diagram กล่องหมำยเลข 8 ระดับคะแนนของควำมเสี่ยงหลังจำกได้ดำเนินกำรตำม
มำตรกำรที่กำหนด
Bow Tie Diagram กล่ อ งหมำยเลข 8 แสดงระดั บ คะแนนของควำมเสี่ ย งหลั งจำกที่ ได้ ด ำเนิ น กำรตำม
มำตรกำรใหม่ในกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงไปช่วงระยะเวลำหนึ่งแล้ว โดยแสดงระดับโอกำสกำรเกิดขึ้น (1-8) และ
ระดับของผลกระทบ (Impact) เป็นตัวเลข (1-8) ระดับคะแนนควำมเสี่ยงที่เป็นผลคูณระหว่ำงผลกระทบและโอกำส
กำรเกิดขึ้น ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรจั ดกำรควำมเสี่ยง (ควำมถี่ในกำรประเมิน
เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำหนด) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ กำรวิเครำะห์และ
เชื่อมโยงต่อไป
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน และประโยชน์ที่ได้รับ
ประสิทธิภ ำพด้ำนกำรบริห ำรดีขึ้น เพรำะคะแนนประเมิ นผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียน ปี 2560 และ
2561 ในตั ว ชี้ วัด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งได้ ค ะแนนเต็ ม 5 คะแนน หมายเหตุ เกณฑ์ ป ระเมิ น ทุ น
หมุนเวียนเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรปฏิบัติของกองทุนที่กรมบัญชีกลำงกำกับดูแล
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ในกำรดำเนินตลอดระยะเวลำ 9 ปี ตั้งแต่ 2554-2562 แม้ว่ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ปฏิบัติมีกำร
พัฒนำปรับปรุงมำโดยตลอดและให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Culture)
ตั้งแต่กำรกำหนดนโยบำย/บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับในกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง โดย กวทช. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพื่อกำกับดูแลกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. และคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ชุดนี้ได้แต่งตั้ง
คณะทำงำนพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพื่อทำหน้ำที่พัฒนำนโยบำย แผนงำน และรำยงำนผล
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. อย่ำงสม่ำเสมอ
นอกจำกนี้ ได้ มีก ำรจั ด ตั้งคณะกรรมกำรจัด กำรควำมเสี่ ยงของ สวทช. ซึ่งมี ผู้ อ ำนวยกำร สวทช. เป็ น
ประธำนฯ รับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำย จัดกำรให้ควำมเสี่ยงต่ำงๆ อยู่ในวิสัย และขอบเขตที่พึงประสงค์ แต่ยัง
พบว่ำ สวทช. ยังไม่สำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Culture) ได้อย่ำงทั่วถึง
เพรำะกำรสื่อสำรหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงยังไปไม่ถึงพนักงำนระดับปฏิบัติกำรบำงส่วน จึงทำให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจไม่เท่ำกัน ส่งผลให้กำรให้ไม่สำมำรถประยุกต์หลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรทั้งในกำรทำงำนและชีวิตส่วนตัวได้อย่ำงเหมำะสม
จำกปั ญหำและอุป สรรคข้ำงต้น ฝ่ำยติดตำมประเมินผลองค์กร สำนักงำนกลำง ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร/คณะทำงำนพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักได้กำหนด
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แนวทำงในกำรแก้ไขและได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรแก้ไขมำตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดแผนกำร
สร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยมีแนวทำงกำรดำเนินงำนแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ประกอบด้วย
(1) กำรวำงแผนกลยุ ทธ์ที่ ค รอบคลุ ม กำรบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ ยง (Risk and Strategic Plan) ผลกำร
ดำเนินงำนที่สำคัญคือ นำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมำผนวกกับกระบวนทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยจะ
ทบทวนและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกลยุทธ์ควบคู่กันไป
(2) กำรสอบทำนผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk and Internal Audit)
ผลกำรดำเนิ น งำนที่ส ำคัญ คือ ผนวกกำรตรวจประเมินระบบบริห ำรควำมเสี่ ยงเข้ำกับกำรตรวจประเมินภำยใน
(Internal Audit) ระบบ ISO 9001 อย่ ำงเป็ นทำงกำร โดยเริ่มดำเนิน กำรตำมข้อกำหนดระบบบริห ำรคุณ ภำพ
ISO9001 Version 2015 ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559
(3) กำรสื่อสำรแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Communication) ผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
ยกตัวอย่ำง เช่น
 กำรพัฒนำหลักสูตร e-learning : เพื่อสร้ำงควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับพนักงำนใหม่
และบุคลำกรทั่วไป
 กำรจัดทำกำร์ตูนควำมเสี่ยง : เพื่อสื่อสำรหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับบุคลำกรทั่วไป ควำมถี่ใน
กำรเผยแพร่ทุก 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560
 กำรให้ ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักให้ ผู้ บริห ำรระดับ กลำง : ได้สื่อสำรให้ ผู้ บริห ำรใหม่ผ่ำน
กิจกรรม New Middle Management Onboarding Program
 จัดให้มีกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยงในระดับฝ่ำย
8. ความท้าทายต่อไป
กำรขยำยผลเพื่อให้เกิด วัฒนธรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ไปยังพนักงำนทั่วไป (Staff) จึงเป็น
ควำมท้ำทำยต่อไปที่ทีมงำนจะต้องค้นหำวิธีหรือแนวทำงในกำรขยำยกำรมีส่วนร่วมให้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมให้
กำรดำเนินงำนในทุกส่วนขององค์กรตระหนักและนำหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรดำเนินงำนตำม
พันธกิจของ สวทช. จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จและความยั่งยืน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญและเลือกกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือระดับต้นๆ สำหรับบริหำรจัดกำรองค์กร เพรำะตลอดระยะเวลำในช่วง 9 ปีที่ผ่ำนมำ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก เพิ่มโอกำสในกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
องค์กร รวมทั้งมีกระบวนกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรทำงำนมุ่งสู่ทิศทำงเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เห็น
ได้จำกกำรจัดทำแผนกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นมีกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นมุมบวกกับองค์กร
เพรำะช่วยให้มีกำรเตรียมตัวล่วงหน้ำ ด้วยหลักกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุมีผล และลดควำมซ้ำซ้อนในกระบวนกำร
ทำงำน
10. เอกสารอ้างอิง
ขนิษฐำ ชัยรัตนำวรรณ. 2554. กำรบริหำรควำมเสี่ยงสำกล ISO3100 กับระบบกำรศึกษำไทย. บทควำมส่วนหนึ่ง
ของดุษฎีนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของภำควิชำในสถำบันอุดมศึกษำเอกชน : กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำกล
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ISO31000 ค้นเมื่อ 20 สิงหำคม 2556, จำก https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-EJournal/article/download/7589/6564/
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7. Risk Rating“Before”
Mitigation
Likelihood

1.Risk ID:

8. Risk Rating “After” Mitigation

R1X-YY

ื้ ครุภ ัณฑ์ไม่เป็นไปตามแผนทีก
การจ ัดซอ
่ าหนด

Impact
Residual
Risk
Rating
วันที่

แผน

ผล

DD/MM/YY

DD/MM/YY

Likelihood
Impact

้ ครุภัณฑ์ไม่เป็ นไปตำมแผนกำรดำเนินงำน
กำรจัดซือ
ปี งบประมำณ 2562
DD/MM/YY

Owner

วันที่

้
ผูอ
้ านวยการฝ่ายจ ัดซือ

ผู ้ช่วย Owner

Residual
Risk Rating

้
หัวหน ้ำงำนจัดซือ

2.Causes

3.Impacts

้ ไม่เข ้ำใจ/ไม่รู ้ขัน
้ จัดจ ้ำง ตำม พรบ.
้ ตอนกำรจัดซือ
1 ผู ้ขอซือ

1

งำนวิจัยดำเนินกำรล่ำช ้ำ

้ จัดส่งคำขอซือ
้ ล่ำช ้ำ
2 ผู ้ขอซือ

2

กำรประเมินควำมพึงพอใจไม่เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย

ั เจน ส่งผลให ้ไม่มผ
ี ู ้เสนอรำคำ
3 TOR ระบุ Spec ไม่ชด
4

ควำมจำเป็ นในกำรปรับแผนงำนของผู ้รับจ ้ำงในภำยหลัง (ภัยธรรมชำติ /
unforeseen / ควำมขัดแย ้งของแบบรูป)

4. Existing Controls (Preventative)
Link to
Cause #

Control Owner

้ จัดจ ้ำง ประจำปี
1) แผนกำรจัดซือ

2

้ + ผู ้ข ้อซือ
้
ฝ่ ำยจัดซือ

2) Guildline วิธก
ี ำรเขียน TOR

3

้
ฝ่ ำยจัดซือ

Link to
Impact #

Control Owner

1

้ + ผู ้ข ้อซือ
้
ฝ่ ำยจัดซือ

1,2

้ + ผู ้ข ้อซือ
้
ฝ่ ำยจัดซือ

Existing Preventative Controls

5. Existing Controls (Mitigating)
Existing Reactive Controls
้ จัดจ ้ำง ประจำปี
1) แผนกำรจัดซือ
้ เพือ
2) กำรให ้คำปรึกษำแก ้ผู ้ซือ
่ ร่วมวำงแผนดำเนินงำน

6.Risk Mitigation Tasks
Risk Control Area
้ จงแนวทำงขัน
1) จัดประชุมเพือ
่ ซักซ ้อมควำมเข ้ำใจ / ชีแ
้ ตอนกำรดำเนินงำน และ
เอกสำรทีจ
่ ำเป็ น

Link to
Link to
Cause # Impact#

Due Date

Task Owner

1

1

มี.ค. 62

้
ฝ่ ำยจัดซือ

้ /จ ้ำง และกำรจัดทำ TOR ทัง้ จนท.พัสดุ และ
2) เข ้ำรับกำรอบรม พ.ร.บ.จัดซือ
บุคลำกรภำยใน สวทช.

1,3

1

มิ.ย. 62

้ + ผู ้ข ้อซือ
้
ฝ่ ำยจัดซือ

้ /จ ้ำง ให ้สอดคล ้องกับนโยบำยบริหำร
3) ปรับ Timeline กำรจัดซือ

2,4

1

มี.ค. 62

้ + ผู ้ข ้อซือ
้
ฝ่ ำยจัดซือ

1,2,3

2

มี.ค. 62

HRSS

่ สำร/ให ้คำแนะนำขัน
4) สือ
้ ตอนกำรทำงำนทีถ
่ ก
ู ต ้องแก่ผู ้รับบริกำรภำยใน/นอก

จัดทำโดย …
วันที่

อนุมัตโิ ดย …
วันที่

