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1.บทสรุปของผู้บริหาร

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ใช้มำตรฐำน ISO31000:2009เป็นกรอบในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในปี 2554 คณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(กวทช.) เห็นควำมส ำคัญของกำรน ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร 

จึงประกำศนโยบำย เรื่อง กำรบริหำรควำมเสี่ยง และก ำหนดให้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับตำม
มำตรฐำน ISO 31000:2009 และเริ่มด ำเนินกำรรอบแรกในปีงบประมำณ 2555 

ตลอดระยะเวลำในช่วง 9 ปีที่ผ่ำนมำ (2554-2562) กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรบริหำร
จัดกำรเชิงรุก เพิ่มโอกำสในกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร รวมทั้งมีกระบวนกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรท ำงำนมุ่งสู่
ทิศทำงเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เห็นได้จำกกำรจัดท ำแผนกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นมีกลไกกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นมุมบวกกับองค์กร เพรำะช่วยให้มีกำรเตรียมตัวล่วงหน้ำ ด้วยหลักกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุมีผล และ
ลดควำมซ้ ำซ้อนในกระบวนกำรท ำงำน

ดังนั้นผู้บริหำรจึงใหค้วำมส ำคัญและเลือกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือระดับต้นๆ ส ำหรับบริหำรจัดกำรองค์กร
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

“สวทช. เป็นหน่วยงำนในก ำกับของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม จัดตั้งขึ้นโดย พรบ. พัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  สวทช. เป็นองค์กรที่มุ่งผลักดันให้เกิดกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ปรับปรุงและ
พัฒนำกำรผลิต กำรบริกำร และกิจกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ ทั้งทำงอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยมุ่ง
ท ำงำนร่วมกับพันธมิตรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อบูรณำกำรทรัพยำกรและควำมสำมำรถในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศและสำมำรถส่งมอบผลงำนไปยังผู้รับประโยชน์ทั้งภำคกำรผลิต 
ภำคบริกำร ภำคเกษตรกรรมและภำคสังคม ให้บรรลุประโยชน์ร่วมสูงสุดต่อกำรพัฒนำประเทศ” 



• วิจัย พัฒนาและวิศวกรรม และ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
วิศวกรรมของภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา 

• ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัย 
พัฒนาและวิศวกรรมเพื่อพัฒนา
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่าง
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา ตลอดจน
นานาประเทศ

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์                    
การสอบเทียบมาตรฐาน   
และความถูกต้อง

• ให้บริการข้อมูลและให้
ค าปรึกษาทางเทคโนโลยี

• สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะ 
ในการเลือกและรับเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ

• จัดการโครงการลงทุนและ
โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ด าเนินการและส่งเสริม
• การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

• การพัฒนาก าลังคน     
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทั้งใน
ภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน

วัตถุประสงค์การจัดต้ัง สวทช. ตาม พ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
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โครงสร้างองค์กรและระบบการก ากับดูแลองค์กร

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

ผู้บริหาร  
(Executive)

น ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรวำงแผนกลยุทธ์ แผนงำน และ
กำรด ำเนินงำนขององค์กร

ผู้บริหารระดับกลาง 
(Middle Management)

ประยุกต์ใช้หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน 

ผูท้ างานความเสี่ยง
(Risk Team)

ผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผู้ตรวจประเมินภายใน
(Internal Auditor)

ตรวจประเมินภำยในระบบ ISO 9001 
ในข้อก ำหนดกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้
อย่ำงเหมำะสม

พนักงานทั่วไป
(Staff)

ประยุกต์ใช้หลักกำรบริหำรควำม
เสี่ยงในกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว

21 3

4 5
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ผู้บริหาร (Executive)

ปี 2549 
คณะท างานบริหารความเสี่ยง

ปี 2550
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะท างานย่อยด้านการบริหารความเสี่ยง
(ผู้บริหำร + ผู้แทนจำกศูนย์แห่งชำต)ิ

Report

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009

ปี 2554
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ขอบเขตการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 4 ระดับ

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)
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โครงสร้างการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)



13ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

Act Plan

DoCheck

 ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ
ตำม Framework ISO 30001:2009

กรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework for Managing Risk) 

ก ำหนดและสื่ อสำรนโยบำย ,  บทบำทควำม
รับผิดชอบ, แนวทำงกำรด ำเนินงำน, คู่มือกำร
บริหำรควำมเสี่ยง, เครื่องมือ (BTD, เกณฑ์กำร
ประเมินฯ), แผนกำรด ำเนินงำน, ทบทวนวิเครำะห์
ปัจจัยภำยนอก/ใน เทียบกับเป้ำหมำยองค์กร

น ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำด ำเนินกำร 
ประกอบด้วย ระบุ, วิเครำะห์และประเมินควำม
เสี่ยงด้วย Bow Tie Diagram, จัดท ำและ
ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ทบทวนกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง, 
สรุ ป ร ำย ง ำนผลกำ รด ำ เ นิ น ง ำน
ประจ ำปี

ก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงกรอบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงในรอบถัดไป 
โดยทบทวนทั้งนโยบำย แผนงำน ฯลฯ 



14ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) 

Risk identification

Risk analysis

Risk evaluation

Risk treatment

Monitoring and review

Communication and 
consultation

• วิเครำะห์สำเหตุ/ผลกระทบที่ท ำให้เกิดของเหตุกำรณ์นั้น

• จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

• สื่อสำร ให้ค ำปรึกษำ และสร้ำงควำมเข้ำใจ ขั้นตอน วิธีกำร ขอบเขตกำรด ำเนินงำน

• ติดตำมและรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทุก 3 เดือน

Establish the Context • ระบุสภำพแวดล้อมทั้งภำยนอก ภำยในที่เกี่ยวข้องท ำให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร 

• ระบุปัจจัยเสี่ยงที่อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

• ประเมินระดับโอกำสและผลกระทบ ก ำหนดตัวชี้วัดควำมเสี่ยง (Key risk indicator : KRI



15ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

คาดการณ์
ล่วงหน้า

ระบุ
หาสาเหตุ/
ผลกระทบ

วิเคราะห์

มีโอกาสที่จะ
เกิดแค่ไหน
ส่งผลระทบ

อย่างไร

ประเมิน

ก าหนด
วิธีการลด
โอกาส/

ผลกระทบ

จัดการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ  า

ติดตาม

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.

 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/
ในเทียบกับเป้าหมายใน
เรื่องนั้นๆ ตั้งค าถาม เช่น

• จะรู้ได้ไงว่าอะไรคือความ
เสี่ยง ?

• อะไรคือสิ่งที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยง ?

 วิเคราะห์สาเหตุ/
ผลกระทบที่ท าให้เกิด
ของเหตุการณ์นั้น 

 เครื่องมือ Bow Tie 
Diagram: BTD

 ก าหนดตัวชี้วัดความ
เสี่ยง (Key risk 
indicator : KRI

 เกณฑ์การประเมิน 
Scale 8*8

เสี่ยงสูง

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงน้อย

 เพื่อรับมือกับ
เหตุการณ์ ก าหนด
วิธีการลดความเสี่ยง
ตามสาเหต/ุผลกระทบ

 ติดตามผลกระทบ
ความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง
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ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram
เครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความเสี่ยง มี 8 กล่อง
กล่องหมายเลข 1  แสดงรหัส ชื่อควำมเสี่ยง และค ำอธิบำย ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง
กล่องหมายเลข 2 แสดงถึงสำเหตุ
กล่องหมายเลข 3  แสดงถึงผลกระทบ
กล่องหมายเลข 4  แสดงกำรควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว
กล่องหมายเลข 5 แสดงกลไกกำรควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว 
กล่องหมายเลข 6 แสดงกิจกรรมเพื่อด ำเนินกำรเพิ่มเติม หรือกำรปรับปรุงกลไกที่มีอยูเ่ดิม
กล่องหมายเลข 7 แสดงระดับคะแนนของควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ (“Before” Mitigation)
กล่องหมายเลข 8 แสดงระดับคะแนนหลังจำกได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำม

มำตรกำรที่ก ำหนด (“After” Mitigation)

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.



การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)1

ปัจจัยภายนอก
1. พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ประกอบกำรภำยนอก / ลูกค้ำ / Vendor

เป้าหมาย
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการด าเนิน

ทบทวนสถานการณป์ัจจัยภายนอก 

การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลให้เกิด

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ส่งผลต่อ

การบรรลุเป้าหมาย 
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Bow Tie Diagram (BTD)
กล่องหมายเลข 1  
แสดงรหัส ชื่อควำมเสี่ยง 
และค ำอธิบำย ผู้รับผิดชอบ
ควำมเสี่ยง

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

การบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  



ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายใน พิจารณาภารกิจ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance Indicator) 
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1. กำรปรับภำรกิจ/กระบวนกำรบริหำรจัดกำร

ภำยในให้สอดคล้องกับภำรกิจ

2. แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ปรับตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ

3. กำรรับรู้/ควำมเข้ำใจของ Stakeholder 

ภำยใน/นอก

4. ระบบที่มีกำรปรับปรุง เช่น PABI 2

Bow Tie Diagram (BTD)
กล่องหมายเลข 1  
แสดงรหัส ชื่อควำมเสี่ยง 
และค ำอธิบำย ผู้รับผิดชอบ
ควำมเสี่ยง

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

การบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)1



ความเสี่ยง = เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์

การจัดซื้อครุภัณฑ์ไมเ่ป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด

ระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ที่อาจท าให้ฝ่ายไม่บรรลุตาม

ตัวชี้วัดหรือบทบาทหน้าที่
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Bow Tie Diagram (BTD)
กล่องหมายเลข 1  
แสดงรหัส ชื่อควำมเสี่ยง 
และค ำอธิบำย ผู้รับผิดชอบ
ควำมเสี่ยง

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

การบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)1



1) ผู้ขอซื้อไม่เข้าใจ/ไม่รู้ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.

2) ผู้ขอซื้อจัดส่งค าขอซื้อล่าช้า

3) TOR ระบุ Spec ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่มีผู้เสนอราคา

4) ความจ าเป็นในการปรับแผนงานของผู้รับจ้างในภายหลัง 

(ภัยธรรมชาติ / unforeseen / ความขัดแย้งของแบบรูป)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)2

ระบุถึงสาเหตทุี่ส่งผล

ให้เหตุการณ์นั้นๆ 

เกิดขึ้น
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Bow Tie Diagram (BTD)
กล่องหมายเลข 2
แสดงถึงสำเหตุต่ำงๆ ที่
สำมำรถจะส่งผลให้เกิดควำม
เสี่ยง

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

การบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  



การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)2

1) งานวิจัยด าเนินการล่าช้า

2) การประเมินความพึงพอใจไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย

ระบุผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหาก

ฝ่ายไม่บรรลุตามตัวชี้วัดหรือ

บทบาทหน้าที่
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Bow Tie Diagram (BTD)
กล่องหมายเลข 3
แสดงถึงผลกระทบหรือ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น
หลังจำกเกิดควำมเสี่ยง

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

การบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  



การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)3
เสี่ยงสูง

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงน้อย

ก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง 

KRI (Key Risk Indicator) 
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- ร้อยละความส าเร็จของการซื้อครุภัณฑ์
ไม่เป็นไปตามแผน

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

การบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  



การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)4
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พิจารณามาตรการ

ควบคุมที่มีอยู่แล้ว และ

พิจารณาเลือกว่าต้อง

ด าเนินการเพิ่มเติม

หรือไม่ และระบุวิธี

จัดการ

1) จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ / ชี้แจงแนวทาง

ขั้นตอนการด าเนินงาน และเอกสารที่จ าเป็น

2) เข้ารับการอบรม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้าง และการจัดท า TOR

ท้ัง จนท.พัสดุ และบุคลากรภายใน สวทช.

3) ปรับ Timeline การจัดซ้ือ/จ้าง ให้สอดคล้องกับนโยบาย

บริหาร

Bow Tie Diagram (BTD)
กล่องหมายเลข 6
แสดงกิจกรรมเพื่อด ำเนินกำร
เพิ่มเติม หรือกำรปรับปรุง
กลไกที่มีอยู่เดิม

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

การบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  

ลดโอกาสการเกิด



การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)4
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พิจารณามาตรการควบคุม

ที่มีอยู่แล้ว และพิจารณา

เลือกว่าต้องด าเนินการ

เพ่ิมเติมหรือไม่ และระบุวิธี

จัดการ

Bow Tie Diagram (BTD)
กล่องหมายเลข 6
แสดงกิจกรรมเพื่อด ำเนินกำร
เพิ่มเติม หรือกำรปรับปรุงกลไก
ที่มีอยู่เดิม

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

การบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  

ลดผลกระทบ

สื่อสาร/ให้ค าแนะน าขั นตอนการท างานที่ถูกต้อง      
แก่ผู้รับบริการภายใน/นอก



การติดตามผล (Risk Monitor and Review)5

- ผลการจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์ตาม
แผนงานที่ก าหนด

- ติดตามผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการภายใน/นอก 
ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง
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ติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่าการ

บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิผลและสนับสนุนการ

ด าเนินงานขององค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง

Bow Tie Diagram (BTD)
กล่องหมายเลข 8
แสดงระดับคะแนนหลังจำกได้
ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
(“After” Mitigation)

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

การบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  



ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเส่ียงด้วย Bow Tie Diagram ของ สวทช.

7. Risk Rating“Before” 
Mitigation

1.Risk ID: RES-1
8. Risk Rating “After” Mitigation

แผน ผล

Likelihood 8
ผลผลติวจิยัและพฒันาสรา้งผลกระทบ

ต า่กวา่เป้าหมายทีก่ าหนด
Likelihood 4 7

Impact 4
ผลผลติวจัิยและพัฒนาสรา้งผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ ต า่กวา่ 4.6 เทา่ของคา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ปี 2560-2562 สวทช

Impact 3 4

Residual
Risk Rating

32
ระดบัสงู

Residual 
Risk Rating

12
ระดบัต า่

28
ระดบัสงู

วนัที่ 26 ต.ค.61 Owner รอง ผพว. ประสทิธิ ์ วนัที่ 26 ต.ค. 61 25 ก.ค. 62

ผูช้ว่ย Owner ผช.ผพว.วลัยทพิย ์, คณุจารวุรรณ

2.Causes  3.Impacts  

1 ผลงานวจัิยยังไมพ่รอ้มในการน าไปใชป้ระโยชน ์(ไมต่รงตาม 
specification ทีก่ าหนด, ผลงานยังไมไ่ดม้าตรฐาน หรอืท าซ ้าไมไ่ด)้

1 สวทช. ไมส่ามารถเป็นทีพ่ึง่ของประเทศดา้น ว&ท ได ้

2 พนักงานบางสว่นไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ/ขาดความตระหนัก/ละเลยทีจ่ะ
ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจัิย

2 ขาดความเชือ่ถอืจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและลกูคา้ของ สวทช.

3 การเชือ่มตอ่ระหวา่งฝ่ายวจัิยกบัฝ่ายถา่ยทอดเทคโนโลยรีวมทัง้
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชยั้งไมด่พีอ

3 ขาดความเชือ่ถอืหรอืเกดิขา่วในทางลบทีม่ผีลตอ่ภาพลักษณ์และ
ชือ่เสยีงของ สวทช. ทางสือ่สารมวลชน และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

4 การตดิตาม รายงานผลขอ้มลูผลลัพธแ์ละผลกระทบ ยังเป็นรปูแบบเชงิรับ 4 เกดิการฟ้องรอ้ง/เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจาก สวทช. 26
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4. Existing Controls (Preventative)  

Existing Preventative Controls
Link to 

Cause #
Control Owner

1) เครือ่งมอื Pre-impact Assessment ทีช่ว่ยในการวางแผนกอ่นการตัดสนิใจเริม่โครงการ 4 OED, Pillars, RDI

2) คณะกรรมการก ากบัจรรยาบรรณ จรยิธรรมการวจัิย และ Guideline จรรยาบรรณนักวจัิย สวทช.  
(Researcher's Code of Conduct)

2 ORI

3) การจัดกจิกรรมการสง่เสรมิความรูแ้ละความตระหนักดา้นคณุภาพและจรยิธรรมการวจัิย 2 RDI, Pillars

4) การประชมุคณะกรรมการบรหิารคลัสเตอร/์โปรแกรม และกรรมการ platform technology ของศนูยแ์หง่ชาต ิ
(การรายงานผลการด าเนนิทีไ่ดรั้บจากการด าเนนิโครงการ)

3 RDI, Pillars

5) ชอ่งทางใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถงึเทคโนโลยโีดยงา่ย ในเรือ่ง IP market place และเงือ่นไขคา่ธรรมเนยีม
พเิศษ (Thailand Tech Show)

3 TLO, BD, Marketing

5. Existing Controls (Mitigating) 

Existing Mitigating Controls
Link to 

Impact #
Control Owner

1) สวทช.ไดย้ืน่ขอ้เสนอโครงการขนาดใหญเ่พือ่รับทนุจากแหลง่ทนุอืน่ 1 RDI, Pillars

2) การวางแผนและก าหนด NSTDA Communication Strategy เพือ่สรา้งกระบวนการสือ่สารทัง้ภายในและ
ภายนอก สวทช.

2,3 PR

3) กระบวนการสรรหากลุม่เป้าหมายทีเ่หมาะสม (Focus group, NSTDA Investor day) 2 Marketing, ศนูยล์งทนุ,
RDI, Pillars, TLO
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6.Risk Mitigation Tasks 

Risk Control Area Link to 
Cause #

Link to 
Impact#

Due Date Task Owner

MP1 การจัดการทรัพยส์นิทางปัญญาใหพ้รอ้มถา่ยทอด 1 1,2,3 30 ก.ย.62 TLO

MP2 การจัดกจิกรรมและสือ่สารการสรา้งความตระหนักเรือ่งผลกระทบที่
เกดิขึน้จากโครงการวจัิย

4 1,2,3 30 ก.ย.62 CCM, HROD และ OED

MP3 การจัดการคณุภาพงานวจัิย 2 1,2,3,4 30 ก.ย.62 RQM

MP4 การดงึดดูการลงทนุฐานนวตักรรมในเขตนวตักรรม (TSP, SWP และ 
EECi )

1 1,2,3 30 ก.ย.62 รอง ผพว.เจนกฤษณ์

MP5 การพัฒนากลไกชว่ยผลักดันใหเ้กดิการใชน้วตักรรม 1 1,2,3 30 ก.ย.62 RDI

MP6 การพัฒนากลไกชว่ยผลักดันใหเ้กดิการใชน้วตักรรม 1 1,2,3 30 ก.ย.62 RDI

MP7 การบรูณาการงานวจัิยเของ สวทช.พือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ประเทศ 

1 1,2,3 30 ก.ย.62 RDI



เกณฑป์ระเมนิโอกาสการเกดิ (Likelihood) เกณฑป์ระเมนิผลกระทบ (Impact)

● จ านวนผลงานทีป่ระเมนิมลูคา่ผลกระทบได ้100
ลา้นบาทขึน้ไป

● การไมไ่ดรั้บความไวว้างใจใหม้สีว่นรว่มขับเคลือ่น วทน. ประเทศ
● การถกูปรับลดงบประมาณแผน่ดนิ
● ผลการด าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์

Level of likelihood Level of Impact

8
โอกาสเกดิเป็นความเสีย่งแน่นอน

● นอ้ยกวา่ 25 รายการ 8
วกิฤต

● สง่ผลให ้สวทช. ไมส่ามารถ sustain องคก์รได ้
● การถกูปรับลดงบประมาณแผน่ดนิลงจนไมส่ามารถขบัเคลือ่น วทน. ประเทศ
● ผลการด าเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์นอ้ยกวา่ 75% 

7
โอกาสเกดิเป็นความเสีย่งสงูมาก

● 25 - 34 รายการ 7
เสยีหายรนุแรง/สงูมาก

●  สวทช. ไมม่บีทบาทในการขบัเคลือ่น วทน. ประเทศ
● ผลการด าเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์75-79% 

6
โอกาสเกดิเป็นความเสีย่งสงู

● 35 - 44 รายการ 6
เสยีหายสงู

● ถกูลดบทบาทในการขบัเคลือ่น วทน. ประเทศ
● การถกูปรับลดงบประมาณแผน่ดนิลงอยา่งมนัียส าคญั จนตอ้งปรับแผน่เพือ่หา

รายไดเ้ป็นหลกั
● ผลการด าเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์80-84% 

5
โอกาสเกดิเป็นความเสีย่งปานกลาง

● 45 - 54 รายการ 5
เสยีหายปานกลาง

● ไมไ่ดร้ับความไวว้างใจใหร้ว่มขบัเคลือ่น วทน. ประเทศ
● ผลการด าเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์85-89% 

4
คา่เบีย่งเบนจากเป้าหมายทีอ่งคก์ร

ยอมรับได ้

● 55 - 64 รายการ 4
คา่เบีย่งเบนจากเป้าหมายที่

องคก์รยอมรับได ้

● สวทช. ยังสามารถด าเนนิการตามแผนกลยทุธข์ององคก์รได ้
● ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณแผน่ดนิเพิม่ในอตัราปกติ
● ผลการด าเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์90-94% 

3
คา่เป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนด

● 65 - 74 รายการ 3
คา่เป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนด

● ไดร้ับความไวว้างใจใหร้ว่มขบัเคลือ่น วทน. ประเทศ
● ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณแผน่ดนิตามแผนงานทีต่ัง้เป้าหมาย
● ผลการด าเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์95-100% 

2
โอกาสเกดิเป็นความเสีย่งนอ้ย

● 75 - 84 รายการ 2
ดกีวา่เป้าหมาย
อยา่งมนัียส าคัญ

● สวทช. ไดร้ับการยกระดบัใหร้ับผดิชอบงานส าคญัยิง่ของประเทศ
● ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณแผน่ดนิเพิม่เตมิจากการมอบหมายใหข้บัเคลือ่น

โครงการระดบัชาตดิา้น วทน.

1
โอกาสเกดิเป็นความเสีย่งนอ้ยมาก

● 85 รายการขึน้ไป 1
ดกีวา่เป้าหมายเป็นอยา่งมาก

● สวทช. เป็นผูช้ ีน้ าทศิทาง วทน. ประเทศ 29
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ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการ
วิจัยโครงการทีส่ร้างมูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมฯ สูง 

ประโยชน์จากการบริหารความเส่ียง
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ประโยชน์จากการบริหารความเส่ียง
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ประโยชน์จากการบริหารความเส่ียง
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การพัฒนาเรียนรู-้ปรับปรงุระบบบรหิารความเสี่ยงของ สวทช.
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

 ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเพื่อกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  : กำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน

ปี 2560  ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ปี 2561  ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

หมายเหตุ เกณฑ์ประเมินทุนหมุนเวียนเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรปฏิบัติของกองทุนที่
กรมบัญชีกลำงก ำกับดูแล



เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

1. กำรจัดให้มีสภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยในที่ครบถ้วนเพยีงพอ (ร้อยละ 7) 
• มีกำรจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทำงกำรับข้อร้องเรียน และจัดท ำรำยงำนสรุปเกีย่วกับข้อร้องเรียนภำยในองค์กรน ำเสนอผู้บริหำรของ

องค์กร
2. กำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง (ร้อยละ 8) 

• มีคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของทุนหมุนเวียนที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน และผ่ำนควำมเห็นชอบจำก กวทช. และเผยแพร่คู่มือกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงให้กับผู้บริหำรและพนักงำนในองค์กร

3. กำรระบุควำมเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ 15) 
• มีกำรระบุควำมเสี่ยงระดับองค์กรที่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk/Operational 

Risk/Financial Risk/Compliance Risk
4. กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ 15)  

• มีกำรประเมินระดับควำมรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงครบถ้วนทุกควำมเสี่ยงองค์กร และมีกำรจัดท ำแผนภำพควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Risk 
Profile)

5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (ร้อยละ 15) 
• มีกำรก ำหนดแผนบริหำรควำมเส่ียงครบทุกควำมเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีกำรวิเครำะห์ Cost-Benefit ของทำงเลือกในกำรจัดกำรเพื่อกำร

ตัดสินใจในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และแผนบริหำรควำมเสี่ยงผ่ำนควำมเห็นชอบจำก กวทช.
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6. กิจกรรมควบคุมภำยใน (ร้อยละ 10) 
• ผู้บริหำรสูงสุงและผู้บริหำรระดับรอง มีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน

7.    กำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง (ร้อยละ 25) 
• มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนบรหิำรควำมเสี่ยงได้ครบถ้วนตำมทีร่ะบุไว้ และระดับควำมรุนแรงของทุกปัจจัยเส่ียงสำมำรถ

ลดลงได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
8.    กำรติดตำมผลและกำรประเมินผล (ร้อยละ 5) 

(1) กำรประเมินผลกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับฝ่ำย/หน่วยงำน
ภำยใน) (ร้อยละ 2) 

• มีกำรประเมินผลกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ภำพรวมขององค์กร และมีรำยงำนกำร
ประเมินกำรปรับปรุงของกระบวนกำรที่ส ำคัญ

(2) กำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมระเบียบ ตำมระเบียบ คตง. ข้อ 6 (ร้อยละ 2)  
• มีกำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมระเบียบ ตำมระเบียบ คตง. ข้อ 6
(3) กำรประเมินควบคุมอย่ำงเป็นอิสระทัว่ทั้งองค์กร (Independent Assessment : IA) (ร้อยละ 1) 
• มีกำรประเมินควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ (Independent Assessment : IA)

เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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ตัวชี้วัด หน่วย
วัด

น้ ำหนัก
(ร้อย
ละ) 

ระดับคะแนน ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 
บัญชี 2560

ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 
บัญชี 2561

1 2 3 4 5

4.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.94 4.96

1. กำรจัดให้มีระบบข้อ
ร้องเรียนช่องทำงกำรรับข้อ
ร้องเรียน และกำรจัดท ำ
รำยงำนสรุปเก่ียวกับข้อ
ร้องเรียนภำยในองค์กรน ำเสนอ
ผู้บริหำรขององค์กร

ระดับ 7 มีกำรระบุ
ช่องทำงรับข้อ
ร้องเรียนและมี
กำรจัดท ำ
รำยงำนสรุป
น ำเสนอเป็นรำย
ปี

มีกำรระบุ
ช่องทำงรับข้อ
ร้องเรียนและ
เสนอแนว
ทำงแก้ไข พร้อม
ท้ังมีกำรจัดท ำ
รำยงำนสรุป
น ำเสนอเป็นรำย
ปี

มีกำรระบุ
ช่องทำงรับข้อ
ร้องเรียน และมี
กำรจัดท ำ
รำยงำนสรุป
น ำเสนอเป็นรำย
ไตรมำส

มีกำรระบุช่องทำง
รับข้อร้องเรียน
และเสนอแนว
ทำงแก้ไขพร้อมท้ัง
มีกำรจัดท ำ
รำยงำนสรุป
น ำเสนอเป็นรำย
ไตรมำส

มีกำรระบุช่องทำง
รับข้อร้องเรียนและ
เสนอแนวทำงแก้ไข
พร้อมท้ังมีกำร
จัดท ำรำยงำน สรุป
น ำเสนอเป็นรำย
เดือน

5 5

2. กำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

ระดับ 8 ไม่มีกำรจัดท ำ/
ทบทวนคู่มือกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

ทุนหมุนเวียนอยู่
ระหว่ำงจัดท ำ/
ทบทวนคู่มือกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

คู่มือกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของ
ทุนหมุนเวียน
แล้วเสร็จโดยมี
องค์ประกอบท่ีดี
ของคู่มือ
ครบถ้วน

ครบถ้วนตำมระดับ 
3 และคู่มือกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
ผ่ำนควำมเห็นขอบ
คณะกรรมกำร
บริหำรทุน
หมุนเวียน

ครบถ้วนตำมระดับ 
4 และเผยแพร่คู่มือ
กำรบริหำรควำม
เส่ียงให้กับผู้บริหำร
และพนักงำนใน
องค์กร

5 5
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ ำหนัก
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 
บัญชี 2560

ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 
บัญชี 2561

1 2 3 4 5

3. กำรระบุควำมเสี่ยงระดับ
องค์กร

ระดับ 15 มีกำรระบุปัจจัย
เส่ียงระดับ
องค์กร แต่ไม่
สอดคล้องกับ
กระบวนกำร
ควบคุมภำยใน

มีกำรระบุปัจจัย
เส่ียงระดับ
องค์กร โดยมี
เกณฑ์กำร
พิจำรณำระบบ
กำรควบคุม
ภำยในท่ีเพียงพอ
ควบคู่ไปกับกำร
ระบุควำมเสี่ยง
ระดับองค์กร

ครบถ้วนตำม
ระดับ 2 และ
กำรระบุปัจจัย
เสี่ยงระดับ
องค์กรได้
พิจำรณำถึง
ระดับควำมเส่ียง
ท่ีเหลืออยู่ 
(Residual 
Risk) หลังจำก
กำรควบคุม
ภำยใน

ครบถ้วนตำม
ระดับ 3 และ
ปัจจัยเส่ียงระดับ
องค์กรมีควำม
เช่ือมโยงกับ
เป้ำหมำยประจ ำปี
ของทุนหมุนเวียน

ครบถ้วนตำมระดับ 
4 และสำมำรถ
แสดงถึงควำม
เชื่อมโยงกับระหว่ำง
ปัจจัยเส่ียงท่ี
เหลืออยู่ในปีก่อน
หน้ำกับปีท่ีประเมิน
ได้

5 5

4. กำรประเมินระดับควำม
รุนแรงของควำมเสี่ยงระดับ
องค์กร (ระดับควำมรุนแรง =
โอกำส x ผลกระทบ)

ระดับ 15 ไม่มีกำรประเมิน
ระดับควำม
รุนแรงของควำม
เส่ียงระดับ
องค์กร

มีกำรประเมิน
เฉพำะโอกำส 
หรือ ผลกระทบ
ของควำมเส่ียง
ระดับองค์กร

มีกำรประเมิน
ท้ังโอกำส และ
ผลกระทบครบ
ทุกควำมเส่ียง
ระดับองค์กร

มีกำรประเมินท้ัง
โอกำส และ
ผลกระทบครบทุก
ควำมเส่ียงระดับ
องค์กร โดยใช้
ฐำนข้อมูลของทุน
หมุนเวียนในกำร
พิจำรณำ

ครบถ้วนตำม
ระดับ 4 รวมถึง 
มีกำรจัดท ำ
แผนภำพควำมเส่ียง
ระดับองค์กร (Risk 
Profile)

5 5

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.) 38



ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ ำหนัก
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 
บัญชี 2560

ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 
บัญชี 2561

1 2 3 4 5

5. กำรก ำหนดแผนงำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงระดัง
องค์กร

ระดับ 15 ไม่มีกำร
ก ำหนด
แผนงำน
บริหำรควำม
เส่ียง

มีกำรก ำหนด
แผนงำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ของ
ควำมเส่ียงระดับ
องค์กร

มีกำรก ำหนด
แผนบริหำร
ควำมเสี่ยงครบ
ทุกปัจจัยเส่ียง
ระดับองค์กร

มีกำรก ำหนดแผน
บริหำรควำมเสี่ยง
ครบทุกปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร โดยมี
กำรจัดวิเครำะห์
Cost-Benefit ในแต่
ละทำงเลือก

ครบถ้วนตำม
ระดับ 4 รวมถึง
แผนบริหำรควำม
เส่ียงผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำบริหำร
ทุนหมุนเวียน

5 5

6. ผู้บริหำรสูงสุงและ
ผู้บริหำรระดับรอง มีกำรสอบ
ทำนรำยงำนทำงกำรเงินและ
รำยงำนที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน

ระดับ 10 ไม่มีกำรสอบ
ทำนรำยงำน

มีกำรสอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงิน 
หรือที่ไม่ใช่ทำงกำร
เงินทุกไตรมำส

มีกำรสอบทำน
รำยงำนทำง
กำรเงิน และท่ี
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน
ทุกไตรมำส

มีกำรสอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงิน 
และท่ีไม่ใช่ทำงกำร
เงินทุกไตรมำส และมี
กำรสอบทำนท่ีมี
ควำมถี่มำกกว่ำรำย
ไตรมำส

มีกำรสอบทำน
รำยงำนทำง
กำรเงิน และท่ี
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน
ทุกไตรมำส และมี
กำรสอบทำนเป็น
รำยเดือนครบ 12
เดือน

5 5

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.) 39



ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ ำหนัก
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 
บัญชี 2560

ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 
บัญชี 2561

1 2 3 4 5

7. กำรใช้สำรสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนกำรติดตำมกำร
ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

ระดับ 25 ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำม
แผนบรหำร
ควำมเส่ียงได้

สำมำรถด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำร
ควำมเส่ียงได้
มำกกว่ำร้อยละ 50 
ของแผน

ด ำเนินงำนตำม
แผนบริหำร
ควำมเส่ียงได้
ครบถ้วนครบทุก
ปัจจัยเส่ียง

ครบถ้วนตำมระดับ 3
และควำมเสี่ยงระดับ
องค์กรลดลงได้
มำกกว่ำร้อยละ 50
ของเป้ำหมำยรวม
ตำมแผนควำมเสี่ยง

ครบถ้วนตำม
ระดับ 3 และ
ระดับควำมรุน
ของปัจจัยเสี่ยงทุก
ปัจจัยเส่ียง
สำมำรถลดลงได้
ตำมเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด

5 5

8. กำรติดตำมผลและกำรประเมินผล 

(1) กำรประเมินผลกำร
ควบคุมด้วยตนเอง (Control 
Self-Assessment : CSA) 
ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับ
ฝ่ำย/หน่วยงำนภำยใน)

ระดับ 2 ไม่มีกำร
ประเมิน CSA

- มีกำรประเมิน
CSA ไม่ครบถ้วน

- มีกำรประเมิน
CSA ครบถ้วนท้ัง
องค์กร

3 5

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.) 40



ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ ำหนัก
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 
บัญชี 2560

ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 
บัญชี 25611 2 3 4 5

(2) กำรส่งรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง ตำมระเบียบ 
ตำมระเบียบ คตง. ข้อ 6 

ระดับ 2 มีกำรประเมิน
CSA ครบถ้วน
ท้ังองค์กร

- - - ทันตำม
ก ำหนดเวลำ
(ภำยใน 90 วัน 
นับตั้งแต่สิ้นปี
บัญชี

5 5

(3) กำรประเมินกำรควบคุม
อย่ำงเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร 
(Independent 
Assessment : IA) 

ระดับ 1 ไม่มีกำร
ประเมิน IA

- มีกำรประเมิน IA 
เฉพำะบำง CSA

- มีกำรประเมิน IA 
ครบถ้วนทุก CSA

3 1

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.) 41
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ยังไม่ทั่วถึง

• กำรสื่อสำรหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปไม่ถึงพนักงำนระดับปฏิบัติกำรบำงส่วน 

• กำรเข้ำถึงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อกระตุ้นให้เกิดเรียนรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจของพนักงำนแต่ละ

กลุ่มมีควำมแตกต่ำงกัน 

• พนักงำนไม่สำมำรถประยุกต์หลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำร “กำรท ำงำนและชีวิต

ส่วนตัว” ไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
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แนวทางในการแก้ไข

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

(1) การวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Strategic Plan) ผลกำรด ำเนินงำนที่
ส ำคัญคือ น ำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมำผนวกกับกระบวนทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยจะทบทวนและ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงกลยุทธ์ควบคู่กันไป

(2) การสอบทานผลการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Internal Audit) ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญคือ ผนวกกำรตรวจประเมินระบบบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกำรตรวจประเมินภำยใน (Internal 
Audit) ระบบ ISO 9001 อย่ำงเป็นทำงกำร โดยเริ่มด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดระบบบริหำรคุณภำพ ISO9001 
Version 2015 ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559

(3) การสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Communication) เช่น กำรจัดท ำกำร์ตูนควำมเสี่ยง, 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop), Wiki ระบบบริหำรควำมเสี่ยง ฯลฯ

 แผนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
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สร้างความรู้และความตระหนัก

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

Wiki_การบริหารความเสี่ยง



45ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

สร้างความรู้และความตระหนัก

การ์ตูนความเสี่ยง
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8. ความท้าทายต่อไป 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

 กำรสร้ำงวัฒนธรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ไปยังพนักงำนทั่วไป (Staff) 

 ค้นหำวิธีหรือแนวทำงในกำรขยำยกำรมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมให้กำรด ำเนินงำนในทุก

ส่วนขององค์กรน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรด ำเนินงำนตำม

พันธกิจของ สวทช. จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

 ปรับปรุงกระบวนกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและเลือกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็น

เครื่องมือระดับต้นๆ ส ำหรับบริหำรจัดกำรองค์กร 

 ตลอดเวลำ 9 ปีที่ผ่ำนมำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก เพิ่ม

โอกำสในกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 

 กระบวนกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรท ำงำนมุ่งสู่ทิศทำงเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร 

 กำรจัดท ำแผนกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นมีกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นมุมบวกกับ

องค์กร เพรำะช่วยให้มีกำรเตรียมตัวล่วงหน้ำ ด้วยหลักกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุมีผล และลดควำม

ซ้ ำซ้อนในกระบวนกำรท ำงำน
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10. เอกสารอ้างอิง

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

ขนิษฐำ ชัยรัตนำวรรณ. 2554. กำรบริหำรควำมเสี่ยงสำกล ISO3100 กับระบบกำรศึกษำไทย. บทควำมส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ระดับ
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กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำกล ISO31000 ค้นเมื่อ 20 สิงหำคม 2556, จำก https://www.tci-
thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/download/7589/6564/
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วัฒนำ วงศ์เกียรติรัตน์. หลักกำรและแนวทำงปฏิบัติในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนภำครัฐในระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้น
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Q & Share

การบริหารความเสี่ยงของ สวทช.


