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คานา
ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) เป็ น หน่ ว ยงานในก ากั บ ของ
กระทรวงวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จั ดตั้งขึ้นเมื่ อ ปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒ นาวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
โดยเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิส ระและความคล่องตัวสูง ไม่ผูกพันไว้กับกฎ ระเบียบ การปฏิบัติ และข้อบังคับ
ปกติของราชการและรัฐวิสาหกิจ
ด้วยภารกิจของ สวทช. ที่ต้องดาเนินการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมี
ความเสี่ยงสูงในการดาเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) จึงเห็น
ความสาคัญของการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพราะระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นปัจจัยสาคัญที่จะลดความเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การดาเนินงานของ สวทช.
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. เป็นไปตามนโยบายที่ กวทช. กาหนด สวทช.
ได้นากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาผนวกกับกระบวนการบริหารจัดการภายใน เพื่อขับเคลื่อนการ
บริ ห ารความเสี่ ย งให้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการบริห าร รวมถึ งเพื่อให้ ส อดคล้ องกับเกณฑ์การประเมินผลการ
ดาเนินงานของกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จึงได้ปรับปรุง คู่มือบริหารความ
เสี่ยงของ สวทช. เป็นฉบับที่ 5.2 (2561)
คู่มือบริหารความเสี่ย งฉบั บนี้จั ดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่ อสารและสร้างความเข้า ใจในการ
บริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ สวทช.
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้มีการนาระบบบริหารความเสี่ยง
ไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
วันที่ 17 ตุลาคม 2560

บทสรุปผู้บริหาร
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ให้ ส อดคล้ องกับ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ยง (Framework) ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 และเริ่ม
ดาเนินการรอบแรกในปีงบประมาณ 2555 โดยมีขอบเขตการดาเนินงานเริ่มจากความเสี่ยงระดับองค์ กร
(ERM) ในปีที่ 1 และขยายไปสู่ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลักในปีที่ 2 โปรแกรมหลัก/โครงการที่สาคัญใน
ปีที่ 3 โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตาม
ภารกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
ในการดาเนินงานมี คณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ยงของ สวทช. ภายใต้คณะกรรมการพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) รับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย กากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อ กวทช. อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงก่อตั้ง
ระบบบริหารความเสี่ยงคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพื่อทาหน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน และรายงานผลการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงของ สวทช. ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งมีผู้อานวยการ สวทช. เป็นประธาน รับผิดชอบในการ
กาหนดนโยบาย จัดการให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในวิสัย และขอบเขตที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีการประเมินและ
ทบทวนความเสี่ย งด้วยความถี่ที่เหมาะสม ประมวลวิเคราะห์ ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน และจัดทา
รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริม สื่อสาร พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกระดับ
ในการประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยง สวทช. ได้ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีลักษณะและ
พันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. พบว่า ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องมี Framework ในการวิเคราะห์
สาเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจารณาสิ่งที่พึงกระทาและจุดอ่อนที่ต้องดาเนินการแก้ไขเพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบทั้งก่อน และหลังดาเนินการ และได้พบว่า CSIRO (Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศออสเตรเลีย และ
เป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. รวมถึง CSIRO ยังเป็นองค์กรสาคัญที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ
มาตรฐาน ISO 31000:2009 ซึ่งได้ใช้แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบสาคัญในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งแผนภาพนี้สามารถ
สรุปสาเหตุ ผลกระทบ และมาตรการในการควบคุม/ลดความเสี่ยงที่ใช้ สื่อสารทาความเข้าใจได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพ
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งตามคู่ มื อ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ผลกระทบ
พิจารณาทางเลือก และกาหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงใช้ในการประชุม รายงานผล ปรึกษา
สื่อสาร ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย
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บทนา
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจน
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทาให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะทาให้องค์กรดาเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทาให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ซึ่งมีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานของ สวทช. จึงเห็นความสาคัญของการ
น าระบบการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งมาใช้ เป็น เครื่ องมื อในการบริห ารจั ดการ เพื่อให้ สวทช. สามารถ
ดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และมีภูมิต้านทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์
และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทาให้สามารถจัดลาดับความสาคัญของการดาเนินงาน การวางแผน
ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้
ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น

1. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
โดยความเห็ น ชอบของ กวทช.ทาง สวทช. ได้ กาหนดนโยบายการบริห ารจัดการความเสี่ยง โดย
สานักงานฯ จะดาเนินการ ดังต่อไปนี้ (ตามประกาศสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
1. การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งจะใช้ ก รอบแนวทางตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 โดยการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงจะต้องดาเนินการในทุกระดับชั้นตามโครงสร้างองค์กรของสานักงานฯ
และครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สานักงานฯ
สามารถดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. กาหนดให้ มีการจัดระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ ยงโดยมี คู่มือการดาเนินงาน
ตัว อย่ างในการวิเคราะห์ และการบริห ารจัดการความเสี่ ยง เพื่อเผยแพร่ให้ ทุกหน่ว ยงานได้
รับทราบและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยให้นาระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินงานตามภารกิจจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
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3. กาหนดให้มีคณะทางานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของสานักงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้พัฒนา
นโยบาย แผนงาน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของสานักงานฯ ต่อ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.ของ
สานักงานฯ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.ของ
สานักงานฯ มอบหมาย โดยมีฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร สานักงานกลาง ทาหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของคณะทางานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของสานักงานฯ และเป็นหน่วยงาน
ประสานงานกลางในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของสานักงานฯ
4. กาหนดให้มีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของสานักงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
จัดการความเสี่ยง การป้องกัน และการแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดจากความเสี่ยงเหล่านั้น รวมถึง
จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะสมตามความจาเป็น โดยมีฝ่าย
ติดตามประเมินผลองค์กร สานักงานกลาง ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงของสานักงานฯ และเป็นหน่วยงานประสานงานกลางในเรื่องการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของสานักงานฯ
5. คณะกรรมการจั ดการความเสี่ ยงของส านักงานฯ จะประมวลวิเคราะห์ ความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานของคณะทางานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของสานักงานฯ และจัดทารายงานการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงนาเสนอต่อ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานฯ และคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามลาดับ ในทุก
6 เดือน เพื่อทราบ และ/หรือพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สานักงานฯ ให้มีความเหมาะสม
6. กาหนดให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ดาเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้ง
ส่งเสริม สื่อสาร และพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่
บุคลากรในทุกระดับ รวมทั้งการเสริมสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และความสาคัญในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (เอกสารประกาศสานักงานฯ เรื่องนโยบายบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ สวทช. ปรากฏในภาคผนวก ก)
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2. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
สวทช. ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา และจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรวิจัยและพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีลักษณะและพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช.
รวมทั้งศึกษามาตรฐานระดับสากลที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลจากการศึกษา พบว่า มาตรฐาน ISO
31000:2009 ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งสากลระดั บ นานาชาติ (International
Organization of Standard: ISO) มีชื่อเต็มว่า Risk Management-Guidelines on Principles and
Implementation of Risk Management เป็นระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่มีหลักการ และกรอบแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน และหลายองค์กรได้ยึดถือเป็นกรอบ
ในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรทาง สวทช. จึงได้ใช้มาตรฐาน ISO 31000:2009
เป็นกรอบในการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ สวทช.
ในการประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยง สวทช. ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีลักษณะ
และพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. พบว่า ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องมี Framework ในการวิเคราะห์
สาเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจารณาสิ่งที่พึงกระทาและจุดอ่อนที่ต้องดาเนินการแก้ไขเพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบทั้งก่อน และหลังดาเนินการ และได้พบว่า CSIRO (Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย และ
เป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. ได้ใช้แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบสาคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เรียกว่า Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งแผนภาพ
นี้สามารถสรุปสาเหตุ ผลกระทบ และมาตรการในการควบคุม/ลดความเสี่ยงที่ใช้สื่อสารทาความเข้าใจได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพ สวทช. จึงได้นา Bow Tie Diagram มาปรับปรุงดัดแปลงใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
และบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
2.1 โครงสร้างองค์กรและขอบเขตการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.
สวทช. บริหารความเสี่ยง โดยแบ่งแผนและแนวทางการบริหารเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย (1) ระดับ
องค์กร (Enterprise Risk Management) (2) ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (Strategic Business Units)
(3) ระดับโปรแกรมหลัก/โครงการ (Major Programs and Projects) และ (4) วัฒนธรรมองค์กรด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดย 3 ระดับแรกดาเนินการตามกรอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สวทช. แต่จะมีขอบเขตการดาเนินงานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แผนภาพที่ 2.1 ขอบเขตการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 4 ระดับ
ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับนี้เป็น
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ดาเนินงานทั่วทั้งองค์กร) โดยมีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
ซึ่งผู้อานวยการ สวทช. เป็นประธาน และมีรองผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (รอง ผพว.) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ผศว.) ผู้อานวยการศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ผศช.) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์
แห่งชาติ (ผศอ.) ผู้อานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.) และผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการ
เทคโนโลยี (ผศจ.) เป็นกรรมการ
โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร จัดการ
ให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในวิสัยและขอบเขตที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้วย
ความถี่ที่เหมาะสม ประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดาเนินงานและจัดทารายงานการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงของระดับองค์กร ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก และระดับโปรแกรมหลัก/
โครงการ รวมทั้งส่งเสริม สื่อสาร พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากร
ทุกระดับ
ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (Strategic Business Unit: SBU) การบริหารจัดการความ
เสี่ยงในระดับนี้เป็นบทบาทของศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลักซึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของ สวทช.
ประกอบด้วย สานักงานกลาง 1 หน่วย และศูนย์ 5 ศูนย์แห่งชาติ ประกอบด้วย (1) SBU 1 สานักงานกลาง (2)
SBU 2 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) (3) SBU 3 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (ศว.) (4) SBU 4 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) (5) SBU 5 ศูนย์
บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) (6) SBU 6 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)
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โดยแต่ ล ะ SBU จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การความเสี่ ย งของ SBU มี ร องผู้ อ านวยการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (รอง ผพว.) และผู้อานวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน โดย
คณะกรรมการฯ ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ SBU ตามกรอบกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
ระดับโปรแกรมหลัก/โครงการ (Major Program and Project: MPP) การบริหารจัดการความ
เสี่ ย งในระดั บ MPP จะด าเนิ น การเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ที่ มี ข อบเขตการด าเนิ น งาน วั ต ถุ ป ระสงค์
งบประมาณ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน หรือในการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยงจะต้องสามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ การกาหนดรายการความเสี่ยง (Risk
Identification) กาหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Bow Tie Diagram
ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกากับดูแลการบริหารจัดการความ
เสี่ยงระดับนี้ ดาเนินการโดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของระดับ SBU เช่นเดียวกับระดับศูนย์แห่งชาติ/
หน่วยงานหลัก คณะกรรมการฯ ชุดนี้จะทาหน้าที่คัดเลือกและกาหนดโปรแกรม/โครงการหลักมาดาเนินการ
ทบทวน ประเมินและวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สวทช.
ระดับวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Cuture) สวทช. กาหนดแผนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการเรื่องการบริห าร
จัดการความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการหลัก รวมถึงเพื่อดาเนินการให้ทุกส่วนในองค์กรตระหนัก และนาหลักการ
บริหารความเสี่ยงไปใช้ในการดาเนินงานตามพันธกิจของ สวทช. จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด โดยมี
คณะกรรมการจั ด การความเสี่ ย งของ สวทช. ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบมี แ นวทางการด าเนิ น งาน
ประกอบด้วย (1) การวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ ยง (Risk and Strategic Plan)
(2) การสอบทานผลการดาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Internal Audit) และ
(3) การสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Communication) รายละเอียดตามหัวข้อ 3.2
2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
กวทช. ได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สวทช. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. และคณะทางานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงต่างๆ
ในการกากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ไว้ดังแผนภาพที่ 2.2
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แผนภาพที่ 2.2 โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
โดยก าหนดขอบเขตและหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ยงของ สวทช.
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. และคณะทางานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ไว้ ดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ (กวทช.) มีบทบาทในการกาหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยง และกากับทิศทางของ สวทช. ผ่านการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการบริห าร
ความเสี่ยงของ สวทช. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดาเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่กาหนดใน
แผนบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ สวทช. ตามนโยบาย และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง สวทช. ต่อ กวทช. ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติงานอื่นตาม กวทช. มอบหมาย รายละเอียดตามภาคผนวก ข
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน ผลการดาเนิน งานของ สวทช. มีหน้าที่สอบทานการ
ประเมิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง ด้ ว ยการสอบทานกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐาน
ISO31000:2009, สอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk) สอบทานการดาเนินการ
ตามกระบวนการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยงที่กาหนดไว้ และให้คาปรึกษาและข้อแนะนาเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง
คณะทางานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. มีหน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน ระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความ
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เสี่ยงของ สวทช. มอบหมาย แต่งตั้งขึ้นโดยคาสั่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ที่ 1/2559
รายละเอียดตามภาคผนวก ง
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. มีทาหน้าที่จัดการให้รายการความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในวิสัย
และขอบเขตที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีการประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะสมและตามความ
จาเป็น ประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน และจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผพว.) รองผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (รอง
ผพว.) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ผศว.) ผู้อานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ผศช.) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ผศอ.)
ผู้อานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.) และผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ผศจ.) โดย
มีฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร สานักงานกลาง ทาหน้าที่เลขานุการ รายละเอียดตามภาคผนวก ค
ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร สานักงานกลาง มีหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ สวทช. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. คณะทางานพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงของ สวทช. และเป็นหน่วยประสานงานกลางในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ตาม
นโยบาย สวทช. รายละเอียดตามภาคผนวก ก
2.3 การบูรณาการงานบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการหลักของ สวทช.
กวทช. คาดหวังให้ สวทช. บูรณาการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการหลักซึ่ง
สวทช. ได้นากระบวนการบริห ารจั ดการความเสี่ยงมาผนวกเข้ากับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยการ
ดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการต่างๆ รวมทั้ง
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อกาหนดกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งต้อง
ทบทวนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแผนประจาปี หรือทบทวนทันทีที่ มีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ สวทช. ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งสามารถด าเนิ น งานควบคู่ ไ ปกั บ กระบวนการหลั ก ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ของ สวทช.
นอกจากขอบเขตการดาเนินงานทั้ง 3 ระดับแล้ว สวทช. ได้กาหนดแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การดาเนินงานในทุกส่วน
ของ สวทช. นาหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพราะการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการจัดลาดับ
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ความสาคัญของการดาเนินงาน การวางแผนป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริห ารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ โดยแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
จะดาเนินการด้วยการผนวกหลัก การบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าไปในกระบวนการทางานหลัก ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมและสื่อสารให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและนาไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรในที่สุด

3. ระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช.(NSTDA Risk Management System:
NRMS)
ในการประชุม กวทช. ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 กวทช. ได้พิจารณาหลักการและ
แนวทางตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 ตามแผนภาพที่ 3.1 เป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สวทช.

แผนภาพที่ 3.1 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009
3.1 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009
จากแผนภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
ระบุ แนวทางการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย งของมาตรฐาน ISO 31000:2009 แบ่งออกเป็น 3 ส่ ว นหลั กๆ
ประกอบด้วย (3.1) หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles) (3.2) กรอบการบริห าร
จั ด การความเสี่ ย ง (Framework) และ (3.3) กระบวนการในการบริห ารจั ดการความเสี่ ยง (Process)
โดยสวทช. ได้ น าหลั ก การทั้ ง 3 ส่ ว น มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมกั บ กระบวนการบริ ห ารจั ดการ
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ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินงานแต่ละส่วนตามลาดับที่จะกล่าวต่อไปนี้ และเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงถึง
ระบบบริหารความเสี่ยง ISO31000:2009 ในคู่มือฉบับนี้จะใช้หัวข้อเรียงตามตัวเลขข้อกาหนด โดยตัวเลข
ดังกล่าวจะระบุในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม […]
3.1.1 หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles) [3]
สวทช. ได้ทบทวนหลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Principles)
ของสวทช. และเห็นสอดคล้องกับแนวทางและหลักการพื้นฐานตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 พร้อมได้นา
หลักการพื้นฐานดังกล่าวมาใช้ และเรียบเรียงจัดทามาตรฐานเป็นภาษาไทย เพื่อให้การบริหารความเสี่ ยงมี
ประสิทธิผลทุกระดับขององค์กร จะดาเนินการให้เป็นไปตามหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การบริหารความเสี่ยงช่วยสร้างและปกป้องคุณค่าขององค์กร (Creates Value)
2. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดาเนินการทั้งหมดขององค์กร (Integral
Part of Organizational Processes)
3. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ (Part of Decision Making)
4. การบริหารความเสี่ยงใช้ในการจัดการกับความไม่แน่นอนอย่างชัดแจ้ง (Explicitly Addresses
Uncertainty)
5. การบริหารความเสี่ยงเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน และทันต่อสถานการณ์ (Systematic,
Structured and Timely)
6. การบริหารความเสี่ยงควรอยู่บนพื้นฐานสารสนเทศที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้ (Based on the
Best Available Information)
7. การบริหารความเสี่ยงควรออกแบบจัดทาขึ้นสาหรับองค์กรโดยเฉพาะ (Tailored)
8. การบริ ห ารความเสี่ ย งควรค านึง ถึ งปัจ จัยด้ านบุ คลากรและวัฒ นธรรมขององค์ กร (Takes
Human and Cultural Factors into Account)
9. การบริหารความเสี่ยงควรมีความโปร่งใสและมีส่วนร่วม (Transparent and Inclusive)
10. การบริหารความเสี่ยงควรมีการดาเนินงานอย่างคล่ องตัว ทบทวนทาซ้า และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร (Dynamic. Iterative and Responsive to Change)
11. การบริหารความเสี่ย งควรเอื้อต่อการพัฒ นาปรับปรุงและเสริมสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่ อง
(Facilitates Continual Inprovement of the Organization)
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3.1.2 กรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework for Managing Risk) [4]
สวทช. กาหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Framework for Managing Risk) ตามมาตรฐาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงสากล ISO 31000:2009 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยขับเคลื่อนผ่านวงจร PDCA
ประกอบด้วย 1). การวางแผน (Plan) 2). การลงมือทา (Do) 3). การตรวจสอบ (Check) 4). การปรับปรุง
แก้ไข (Act) ในแต่ละรอบปีของการดาเนินงาน โดยมีสาระสาคัญของสิ่งที่ต้องดาเนินการตามมาตรฐาน ISO
31000:2009 ในแต่ละหัวข้อมี ดังนี้

แผนภาพที่ 3.2 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (อ้างอิงจากเอกสาร ISO 31000:2009)
(1) ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (Mandate and Commitment) [4.2]
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลต้องการความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร โดยสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญ ประกอบด้วย
 ประกาศ และให้การรับรองต่อนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management
Policy)
 สื่อสารถึงประโยชน์ที่จะได้จากการบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
 กาหนดโครงสร้างองค์กรที่จาเป็น บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability) ที่
เหมาะสม
 กาหนดดัชนีวัดผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
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 ดูแลให้วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร
 ดูแลความสอดคล้องตามข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
 ดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
 ดูแลความเหมาะสมของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 ติดตามการดาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
 รายงานความก้าวหน้าของระบบบริหารความเสี่ยง และผลของการบริหารความเสี่ ยงต่ อ
กวทช. เป็นประจาในรอบปี
สวทช. มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ ยงและดาเนิน การสื่ อสารไปยังบุค ลากร
ภายในองค์กร ตลอดจนกาหนดวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกล
ยุทธ์องค์กร มีการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความ
เสี่ยง กาหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับการบริหารงานโดยรวมขององค์กร
(2) การออกแบบกรอบเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง (Design of Framework for Managing Risk)
[4.3]
ในขั้นตอนของการวางแผน (Plan) หรือการออกแบบกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
จะต้องเริ่มจากการทาความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร การกาหนดนโยบายการ
บริ ห ารจั ดการความเสี่ ย ง การบู ร ณาการระบบบริ ห ารความเสี่ ย งเข้ ากั บ กระบวนการทางานขององค์ ก ร
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การกาหนดกลไกในการสื่อสารและรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การทาความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร มีสาระสาคัญของสิ่งที่ต้อง
ดาเนินการตามแนวทางมาตรฐาน ISO 31000:2009 ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรที่ต้องได้รับการพิจารณา ประกอบด้วย
 วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญ และแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร การรับรู้
และการให้ความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ต้องได้รับการพิจารณา ประกอบด้วย
 โครงสร้าง เช่น การควบคุม บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
 ขีดความสามารถ ความเข้าใจในรูปของทรัพยากรและความรู้ เช่น งบประมาณ บุคลากร
ความสามารถ กระบวนการทางาน และเทคโนโลยี
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 การไหลของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจ
 ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อให้ประสบความสาเร็จ
 การรับรู้ การให้ความสาคัญ และวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรฐาน หรือรูปแบบที่ใช้ในการอ้างอิง
สวทช. ดาเนินการทบทวนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกผ่านกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
5 ปี และแผนกลยุทธ์ประจาปี ซึ่งเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกที่คาด
ว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานในกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้า ประสงค์ของ
องค์กร โดยจะนาผลการทบทวนดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา/ปรับปรุงนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน
รวมถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจาปี ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารจัดการของ สวทช.
ภารกิจหลักคือ การทบทวน ปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดของระบบบริหารความเสี่ยงในรอบปี เมื่อได้
ด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งครบปี โดยพั ฒ นาจากผลของการบริ ห ารความเสี่ ย งทั้ ง ปี เหตุ ก ารณ์ แ ละ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในรอบปีและข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากผู้ปฎิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทีด่ ีขึ้น สาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
(3) การดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง (Implementing Risk Management) [4.4]
ในขั้นตอนของการดาเนินการ (Do) การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามกระบวนการท างาน
(Process) ที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.1.3 มีแนวทางการทางานดังนี้
 กาหนดช่วงเวลาและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการตามกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
 กาหนดนโยบายและนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้กับกระบวนการต่างๆ ของ
องค์กร
 ดาเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
 จัดทาเอกสารอธิบายถึงการตัดสินใจ รวมถึงการจัดทาวัตถุประสงค์
 จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ และการฝึกอบรม
 สื่อสารและให้คาปรึกษากับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่างๆ ได้รับการนาไปปฏิบัติในทุกระดับและหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานขององค์กร และกระบวนการทางธุรกิจ
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สวทช. ดาเนินการตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการทบทวนกลยุทธ์ประจาทุกปี
(Rolling Strategic Plan) โดยกาหนดปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการบริหารภายใน สวทช.
เริ่มจากคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะดาเนินการทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการ
วิเคราะห์ ความเสี่ ย งที่ อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรควบคู่ไปกับ
กระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจาปี โดยกาหนดให้ดาเนินการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ
องค์กร ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Review of the Framework) [4.5]
เมื่อมีการบริหารความเสี่ยงตามข้อ 3.1.3 แล้ว ในแต่ละรอบปี ระบบบริหารความเสี่ยงจัดให้ มีการ
ติดตาม ทบทวน ประเมินผลการดาเนินงานของระบบซึ่งตรงกับขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) สิ่งที่ต้อง
ดาเนินการเพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 กาหนดการวัดผลการดาเนินงาน
 วัดความก้าวหน้าเทียบกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นระยะๆ
 ทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบาย และแผนงานอย่างสม่าเสมอ
 จั ดทารายงานความเสี่ย ง ความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
ดาเนินการสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ทบทวนถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สวทช. กาหนดให้ คณะกรรมการจั ดการความเสี่ ยงของ สวทช. มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการ
ดาเนินงานเป็นประจาทุก 3 เดือน โดยจะมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบ พร้อมกับทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
เมื่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. พิจารณาผลการดาเนิ นงานและให้ข้อเสนอแนะแล้ว
สวทช. จะนาผลสรุปดังกล่าวรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. อย่างน้อย
ทุก 6 เดือน ในช่วงกลางปี และช่วงปลายปีงบประมาณต่อเนื่องกับต้นปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้พิจารณา
อนุมัติประกาศใช้
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(5) การปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement of the Framework)
[4.6]
เมื่อองค์กรได้ทบทวนระบบแล้ว ผลของการทบทวนจะนาไปสู่การตัดสินใจถึงแนวทางในการปรับปรุง
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบาย และแผนงาน ซึ่งการตัดสินใจนี้จะช่วยในการปรับปรุง การบริหาร
จัดการความเสี่ยง และวัฒนธรรมการบริหารงานขององค์กร รวมถึงช่วยปรั บปรุงความคล่องตัว การควบคุม
และความรับผิดชอบที่มีต่อเป้าหมายองค์กรด้วย
สวทช. กาหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายและแผนการ
ดาเนินงานเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใน/นอกองค์กร โดยจะนาผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวมารายงานต่อ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และระบุ ในคู่มือบริห าร
จัดการความเสี่ยงของ สวทช. และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
3.1.3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) [5]
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 มีขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การสื่อสารและการให้คาปรึกษา (Communication and Consultation) [5.2]
(2) การกาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และสภาพแวดล้อม (Establish the Context) [5.3]
(3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) [5.4]
 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) [5.4.2]
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) [5.4.3]
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) [5.4.4]
(4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) [5.5]
(5) การติดตามตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยง (Monitoring and Review) [5.6]
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แผนภาพที่ 3.3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009
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สวทช. กาหนดขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐาน ISO
31000:2009 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

แผนภาพที่ 3.4 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
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(1) การสื่อสารและการให้คาปรึกษา (Communication and Consultation) [5.2]
การสื่อสารและการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการบอกกล่าวให้แก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการให้คาแนะนาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการตัดสินใจดาเนิน การบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบถึงความจาเป็น
ขอบเขตการดาเนิน งาน โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติที่ตรงกันเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สวทช. นานโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริห าร
ความเสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. จัดทาเป็นประกาศของ สวทช. เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ มีการสื่อสารและหารือร่วมกัน เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการตัดสินใจดาเนิน การบริหารจัดการ
ความเสี่ ย ง ทราบถึงความจาเป็น ในการดาเนิน การบริห ารจัดการความเสี่ ยง ตลอดจนทราบขอบเขตการ
ดาเนิ น งาน โดยตลอดการดาเนิ น งานจะมีการสื่ อสารแลกเปลี่ ยนข้ อมูล เพื่อ ให้ เกิด ความเข้ าใจในแนวคิ ด
หลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในทุกขั้นตอน
(2) การก าหนดบริ บ ทของการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้ อ ม
(Establish the Context) [5.3]
การกาหนดสภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นการระบุสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์กร
ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับองค์กร ทาให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร จึงนาไปสู่กระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
การกาหนดสภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อ
ความสาเร็จในวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการทาความเข้าใจในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะช่วยสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงวัตถุประสงค์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นๆ ได้รับการ
นามาพิจารณาเพื่อกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ประกอบด้วยเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การกาหนดสภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อความสาเร็จ ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
กับวัฒนธรรมกระบวนการ และโครงสร้างขององค์กร โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วย นโยบาย
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วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ จะนาไปสู่ความสาเร็จ ขีดความสามารถขององค์กรในรูปของ
ทรั พยากร ความรู้ ความสามารถ ระบบสารสนเทศ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยภายในองค์กร วัฒ นธรรมองค์กร
โครงสร้าง ระบบการจัดการบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
สวทช. ทาการระบุปัจจัยความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีความสัมพันธ์
ต่อองค์กร ซึ่งจะนาไปสู่ การบริหารจัดการความเสี่ยง การกาหนดขอบเขตความเสี่ยง (Risk Scope) กาหนด
เกณฑ์ประเมิน ความเสี่ย ง (Risk Criteria) และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจให้ บรรลุ
เป้าหมาย
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรฐกิจ ข้อบังคับ กฎหมาย
การเงิน การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติต่างๆ
ปัจจัยเสี่ยงภายใน ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน แผนกลยุทธ์การวิจัยพัฒนา การบริหารจัดการ
ภายใน การบริหารบุคลากร การบริหารจัดการงานวิจัย โครงสร้างพื้นฐานด้าน ว&ท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) [5.4]
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ ดังต่อไปนี้
(3.1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) [5.4.2]
องค์กรจะต้องทาการระบุถึงแหล่งที่มาของความเสี่ยง และระบุปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ เหตุการณ์ และสาเหตุรวมถึงผลที่จะตามมา เป้าหมายของขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดทารายการความเสี่ยง
จากเหตุการณ์ ที่ อาจท าให้ ความส าเร็ จ ของวัต ถุ ประสงค์เ ปลี่ ย นไป เช่น เกิดความล้ ม เหลวหรื อ ลดระดั บ
ความสาเร็จลง หรือทาให้ความสาเร็จเกิดล่าช้า
การระบุความเสี่ยง และปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารทุกระดับ
พิจารณา/ทบทวนปัจจัยภายในและภายนอกให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกันค้นหา
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของคณะกรรมการ/คณะทางาน หรือการระดม
สมองของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT: Strength, Weakness, Threat,
Opportunity) ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรืออาจจะใช้การวิเคราะห์กระบวนการทางาน การวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือ
การศึกษาข้อมูลในอดีต ทั้งนี้การจะเลือกวิธีการในการระบุความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขององค์กร
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สาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พิจ ารณาแหล่งข้อมูล
ภายใน/นอกองค์กร ข้อมูลการตรวจสอบกระบวนการทางานภายในองค์กรและระบบควบคุมของหน่วยงาน
โดยการระบุความเสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท คือ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจ
หลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อันเนื่องมาจาก การเมือง เศรษฐกิจ
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดาเนินธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารโครงการ การบริหารงานวิจัย ระบบงานต่างๆ ที่
สนับสนุนการดาเนินงาน
3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงเนื่องจากสถานะและการดาเนินการ
ทางการเงิน หรือ งบประมาณเกิดความขัดข้องจนกระทบการดาเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตาม
พันธกิจ อันเนื่องมาจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงาน
เพื่อนามาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถาณการณ์
ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงิน
ขององค์กร หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณงบประมาณไม่เพียงพอและ
ไม่สอดคล้องกับการดาเนินการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดทารายงานเพื่อนาไปใช้ในการบริหารงบประมาณ ความผันผวนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงิน/บัญชี
4. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงเนื่องจาก
การฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบข้อบังคับ ข้อกาหนดของทางการ หรือ
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน การตกเป็นข่าว เสียชื่อเสียง (Reputation Risk) การเกิดคดี การถูกตรวจสอบ ฯลฯ
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แผนภาพที่ 3.5 แหล่งที่มาของความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สวทช.
กระบวนการระบุความเสี่ยงของ สวทช.
สวทช. จะด าเนิ น การทบทวนและระบุ ร ายการความเสี่ ย งทุ ก ปี โดยการระบุ ค วามเสี่ ย ง จะเริ่ ม
ดาเนินการหลังจากทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด แล้วเสร็จ ซึ่งมีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1) น ารายการความเสี่ ย งของปี ง บประมาณก่ อ นหน้ า , ปี ง บประมาณปั จ จุ บั น และเหตุ ก ารณ์ /
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดเป็นรายการความเสี่ยง
2) ตรวจสอบ Strategic Objectives : SO , SWOT, แผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบัน และเหตุการณ์/
สถานการณ์ เกี่ยวข้องกับรายการความเสี่ยง
3) ทบทวนรายการความเสี่ยงของปีปัจจุบันร่วมกับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องที่ทาหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยง (Risk Owner) โดยพิจารณาจากผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ไตรมาส ปัจจุบัน
เป็นหลัก เพื่อพิจารณาความคืบหน้าและทบทวนผลสัมฤทธิ์ของมาตรการในแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
4) ตรวจสอบรายงานผลการประเมิน รายงานผลการสอบทานหน่วยงาน/กระบวนการทั้งภายในและ
ภายนอก ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา
5) สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับผลการดาเนินงานปัจจัยภายใน/ภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของ สวทช.
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6) ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ผ่านมา รวมทั้งเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดและจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ สวทช.
รวมทั้งพิจารณาผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
7) นาผลการดาเนินงานข้อ 1-6 ระบุในตารางการทบทวนรายการความเสี่ยง ประจาปี (รายละเอียด
ตามภาคผนวก จ) ซึ่งสาระสาคัญของข้อมูลที่ต้องนามาระบุในตาราง ประกอบด้วย
- เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
- ตัวชี้วัดของ สวทช. ในปีงบประมาณที่ดาเนินการระบุรายการความเสี่ยง
- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO : Strategic Objectives) ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม
8) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงพิจารณานารายการความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณา
มากาหนดเป็นรายการความเสี่ยงประจาปี
* กรณีดาเนินการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ต้องแสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการ
ควบคุมที่มีอยู่ด้วย

แผนภาพที่ 3.6 Inherent Risk VS Residual Risk
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เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ จะพิจารณาจาก 3 มุมมอง ประกอบด้วย (1) ผล
การดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (2) กระบวนการควบคุม และ (3) การติดตามผลการดาเนินงาน โดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
Risk ID : ………………………
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
กระบวนการควบคุม
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ต่า
 ผลการดาเนินงาน  มีการควบคุม แต่ยังไม่
(Low)
ต่ากว่าเป้าหมาย
สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนไป
กลาง  ผลการดาเนินงาน  มีการควบคุมที่สอดคล้อง
(Medium) เป็นไปตามเป้าหมาย กับบริบทที่เปลี่ยนไป แต่ยัง
ไม่กาหนดเป็นมาตรฐาน
สูง
 ผลการดาเนินงาน  มีการกาหนดกระบวนการ
(High)
ดีกว่าเป้าหมายมาก
ควบคุมเป็นมาตรฐาน

การติดตามผลการดาเนินงาน
 มีการติดตามผลและ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามคาร้องขอ
 มีการติดตามและรายงาน
ผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
 มีการกาหนดกระบวนการ
ติดตามเป็นมาตรฐาน

ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่
การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม หากมีมุมมองใด ที่มีการควบคุมอยู่ที่ “ต่า” จะถือว่าประสิทธิภาพ
การควบคุมไม่เพียงพอ
(3.2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) [5.4.3]
การวิเคราะห์ ความเสี่ ย งจะเป็ น ข้อมูลเพื่อใช้ในการตั ดสิ นใจในการจัดการกับความเสี่ยง โดยการ
พิจารณาถึงโอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) การวิเคราะห์อาจจะเป็นได้ทั้งการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) กึ่งปริมาณ (Semi-Quantitative) หรือเชิงปริมาณ (Quantitative) หรือ
ผสมผสานกันไป
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อระบุรายการความเสี่ยงแล้ว ผู้บริหารจะกาหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) โดยยึด
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีอยู่ ในภารกิจปกติเป็นหลั ก หรือพิจารณาตามความเหมาะสมจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้เพราะต้องการให้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
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เมื่อกาหนดผู้ รั บผิ ดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) แล้ ว ผู้ รับผิ ดชอบความเสี่ยงจะใช้ผังสรุปการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram (เป็นข้อมูลที่ สวทช. ได้รับจาก CSIRO) ซึ่งเป็น
องค์กรวิจัยขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย ที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. เห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร) จึงได้นามาปรับปรุงดัดแปลงใช้งานใน
การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน
ความเสี่ยง พิจารณาทางเลือกและกาหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง เพราะแนวทางในการตอบสนองความ
เสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยง (Risk Owner) โดยทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงไม่จาเป็นต้องเฉพาะเจาะจงและอาจจะ
แปรเปลี่ยนไปได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
การใช้ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram (BTD)
เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีประสิทธิภาพสูง คล่องตัว สวทช. ได้พิจารณาใช้ Bow
Tie Diagram เป็นเอกสารหลักในการดาเนินการ การติดตามความก้าวหน้า ทั้งนี้เพราะกลไกสาคัญของการ
บริหารจัดการความเสี่ยง คือ การได้หารือและทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ เอกสาร
เป็นส่วนประกอบของการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เป็นผู้รับผิดชอบผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
หรือ Bow Tie Diagram และใช้แผนภาพนี้ในการประชุม รายงานผล ปรึ กษา สื่อสาร ร่วมกับคณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ผู้ที่ทาหน้าที่เลขาฯ ของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง มีหน้าที่บันทึกประเด็นต่างๆ ใน Bow Tie Diagram นี้
และจัดทาข้อมูลใน Bow Tie Diagram ให้เป็นปัจจุบัน (up-to-date) ฝ่ายเลขาฯ มีหน้าที่ใ นการบั นทึ ก
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Bow Tie Diagram เพื่อเป็นข้อมูลในการอธิบายประกอบ และประมวลข้อมูล
ทั้ ง จาก Bow Tie Diagram และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ เพื่ อ จั ด ท าแผนบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง รายงาน
ความก้าวหน้า และรายงานสรุปการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
การใช้ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ทั้งสาเหตุ ผลกระทบ กลไกการควบคุมต่างๆ แผนการดาเนินงานเพื่อ
จัดการความเสี่ยงโดยแสดงแยกให้เห็นทั้ง กลไกควบคุมเดิมที่มีอยู่แล้ว (Exitsting Control) และแผนใหม่
(New Tasks) ในการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งระดับคะแนนของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้
องค์ประกอบของ Bow Tie Diagram ปรากฏในแผนภาพที่ 3.8
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แผนภาพที่ 3.7 แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram
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คาอธิบายผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หรือ Bow Tie Diagram
1. รหัส ชื่อ และคาอธิบาย ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Identification)
กล่องหมายเลข 1 อยู่ตรงกลางของแผนภาพ

แผนภาพที่ 3.8 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 1 รหัส ชื่อ และคาอธิบายความเสี่ยง
ช่องบนสุดของกล่องหมายเลข 1 คือ รหัส โดยแต่ละความเสี่ยงของสานักงานฯ จะได้รับการ
กาหนดรหัสชื่อเรียก (Code) เพื่อให้เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจนว่า รายการความเสี่ยงที่จัดการอยู่นี้เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงเรื่องใด โดยรายการความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise-level Risk) ประกอบด้วย ตัวอักษร 4 ตัว
ประกอบด้วย
ตัวที่ 1 แทนด้วยตัวอักษร R = Risk เพื่อแสดง ว่าเป็นรหัสในระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวที่ 2 แทนระดับองค์กร E = Enterprise เพื่อแสดงว่าเป็นระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ตัวที่ 3 แทนประเภทของความเสี่ยง S-O-F-C
ตัวที่ 4 แทนลาดับที่ของรายการความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระบุหมายเลข 1,2,3.....ตามลาดับที่ได้รบั
ไม่ได้หมายถึงระดับความสาคัญของความเสี่ยง)
ช่องที่ 2 ของกล่องที่ 1 คือ ชื่อของความเสี่ยง โดยแต่ละความเสี่ยงจะได้รับการเสนอและหารือ
กันในคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้ใจความสาคัญ และ ความเข้าใจที่ตรงกันสาหรับความเสี่ยง
เรื่องนั้นๆ
ช่องที่ 3 ของกล่ องที่ 1 คือ คาอธิบายโดยย่อของความเสี่ยงนั้นๆ (Short Description) เพื่อ
อธิบาย ขยายความจาก “ชื่อของความเสี่ยง”
ช่องที่ 4 ของกล่องที่ 1 คือ ชื่อและตาแหน่งของผู้รับผิดชอบความเสี่ ยงนั้นๆ (Risk Owner)
เพื่อให้มีการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการบริหารจัด การความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความ
เสี่ยง จะพิจารณามอบหมายผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการกาหนดแผนจัดการ
ความเสี่ยงย่อยๆ รวมถึงการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง
ช่องสุดท้ายของกล่องที่ 1 คือ ชื่อของผู้ช่วยผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อช่วยผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยง (Risk Owner) จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ ประเมิน จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และติดตามผลการดาเนินงาน ร่วมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุม/หารือตามความเหมาะสม
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2. สาเหตุของความเสี่ยง (Causes)

แผนภาพที่ 3.9 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 2 สาเหตุของความเสี่ยง (Causes)
กล่องหมายเลข 2 แสดงถึงสาเหตุต่างๆ ที่สามารถจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในกล่องหมายเลข 1 ได้
การกรอกข้อมูลในกล่องหมายเลข 2 นี้ ดาเนินการโดยใส่ชื่อรายการสาเหตุ โดยอาจจะเรียงลาดับจากสาเหตุที่
สาคัญที่สุดก่อนก็ได้ แต่ทุกสาเหตุที่ใส่ในกล่องหมายเลข 2 นี้ จะต้องใส่หมายเลขกากับที่คอลัมน์แรกไว้ด้วย
เพื่อวิเคราะห์การเชื่อมโยงต่อไป
3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดความเสี่ยงนั้น (Impact)

แผนภาพที่ 3.10 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดความเสี่ยงนั้น
กล่องหมายเลข 3 แสดงถึงผลกระทบหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเกิดความเสี่ยงในกล่อง
หมายเลข 1 แล้ว การกรอกข้อมูลในกล่องหมายเลข 3 นี้ ดาเนินการโดยใส่ ชื่อรายการผลกระทบ โดยอาจจะ
เรี ย งล าดับ จากผลกระทบที่ส าคั ญที่สุ ด ก่ อนก็ ได้ แต่ทุกผลกระทบที่ใ ส่ ในกล่ อ งหมายเลข 3 นี้ จะต้อ งใส่
หมายเลขกากับที่คอลัมน์แรกไว้ด้วย เพื่อวิเคราะห์การเชื่อมโยงต่อไป
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4. กลไกการควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว (Existing Controls - Preventative)

แผนภาพที่ 3.11 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 4 กลไกการควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว
กล่องหมายเลข 4 แสดงรายชื่อกลไกที่องค์กรมีอยู่แล้ว ที่ใช้ในการควบคุม/ป้องกันมิให้เกิดสาเหตุใน
กล่องหมายเลข 2 (Existing Preventative Controls) โดยแต่ละกลไกที่แสดงนั้น จะต้องใส่หมายเลขกากับว่า
กลไกนั้นๆ สามารถช่วยป้องกัน/มีส่วนช่วยป้องกันสาเหตุเรื่องใด (Link to Causes #) พร้อมทั้งระบุ ผู้ ที่
รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบกลไกนั้นๆ (Control Owner) เพื่อวิเคราะห์การเชื่อมโยงต่อไป
5. กลไกการควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว (Existing Controls - Mitigating)

แผนภาพที่ 3.12 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 5 กลไกการควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว
กล่องหมายเลข 5 แสดงรายชื่อกลไกที่องค์กรมีอยู่แล้ว ที่ใช้ในการแก้ไขผลกระทบ/ดาเนินการมิให้
เกิดผลกระทบที่รุนแรงในกล่องหมายเลข 3 (Existing Controls) โดยแต่ละกลไกที่แสดงนั้น จะต้องใส่
หมายเลขกากับว่า กลไกนั้นๆ สามารถช่วยแก้ ไข/มีส่วนช่วยแก้ไขผลกระทบเรื่องใด (Link to Impact #)
พร้อมทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบกลไกนั้นๆ (Control Owner) เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงต่อไป
6. กิจกรรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข (Risk Mitigation Tasks)

แผนภาพที่ 3.13 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 6 กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไข
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กล่องหมายเลข 6 แสดงรายชื่อกิจกรรมที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ประสงค์ให้ดาเนินการ
เพิ่มเติม หรือการปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เดิม เพื่อป้องกันสาเหตุ และ/หรือดาเนินการมิให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง
โดยแต่ละกิจกรรมที่แสดงนั้น จะต้องใส่หมายเลขกากับว่า กิจกรรมนั้นๆ สามารถช่วยแก้ไข/มีส่วนช่วย ป้อง
กันาสาเหตุ/แก้ไขผลกระทบเรื่องใด พร้อมทั้งระบุผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ (Task
Owner) เพื่อดาเนินการ และติดตามผลการดาเนินงานต่อไป
7. ระดับคะแนนของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (“Before”Mitigation)

แผนภาพที่ 3.14 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 7 ระดับคะแนนของความเสี่ยงก่อนมีมาตรการใหม่
กล่ อ งหมายเลข 7 แสดงระดั บ คะแนนของความเสี่ ย งที่ เหลื อ อยู่ ภ ายใต้ก ลไกเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นการ
ดาเนินการตามมาตรการใหม่ โดยแสดงระดับของผลกระทบ (Impact) เป็นตัวเลข (1-8) ระดับโอกาสการ
เกิดขึ้น (1-8) ระดับคะแนนความเสี่ยงที่เป็นผลคูณระหว่างผลกระทบและโอกาสการเกิดขึ้น ซึ่งเป็นระดับ
คะแนนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง การระบุระดับคะแนนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์และเชื่อมโยงในส่วนของการกาหนดเป้าหมาย/แผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
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8. ระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากได้ดาเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กาหนด
“After”Mitigation)

แผนภาพที่ 3.15 Bow Tie Diagram กล่องหมายเลข 8 ระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากได้ดาเนินการ
ตามมาตรการที่กาหนด
กล่องหมายเลข 8 แสดงระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากที่ได้ดาเนินการตามมาตรการใหม่ในการ
ลด/ควบคุมความเสี่ยงไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยแสดงระดับของผลกระทบ (Impact) เป็นตัวเลข (1-8)
ระดับโอกาสการเกิดขึ้น (1-8) ระดับคะแนนความเสี่ยงที่เป็นผลคูณระหว่างผลกระทบและโอกาสการเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง (ความถี่ในการประเมิน เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงกาหนด) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงต่อไป
(3.3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) [5.4.4]
เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยงจะบ่งบอกถึงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งเป็นสถานะ
ของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็นระดับ เช่น ต่ากลาง-สูง-สูงมาก องค์กรจะเป็นผู้พิจารณาระดับความสาคัญของความเสี่ยงเพื่ อนามาดาเนินการจัดการความ
เสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของ สวทช. จะใช้กลุ่มผู้บริหารระดับสูงทาหน้าที่ในการประเมิน
และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้
ผู้บริหารจะเป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาเป็น 2 มิติ คือ ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนามาจัดลาดับว่า ปัจจัยเสี่ยงมี
ความสาคัญมากน้อยกว่ากัน เพื่อจะได้กาหนดมาตรการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
กระบวนการประเมินความเสี่ยงของ สวทช. จะทาการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง
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โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง การประเมินโอกาส ของการที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้น โดย
การพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดใน
อนาคต
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น เป็นการพิจารณา
ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ
ระดับความเสี่ยง (Risk Level) กาหนดค่าเท่ากับผลคูณของระดับโอกาสที่ ความเสี่ยงอาจเกิด ขึ้น
(Likelihood) และระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact) อั น เนื่ อ งมาจากความเสี่ ย ง อ้ า งอิ ง
ISO31000:2009
ระดับความเสี่ยง (Risk Level) = ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) × ระดับผลกระทบ (Impact)

(Likelihood)
(Risk)

(Impact)

แผนภาพที่ 3.16 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ
แนวทางในการประเมินความเสี่ยง
1. ในการประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารจะพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่ คาดว่าจะเกิดและจะมีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
2. เทคนิคการประเมินความเสี่ยงมีทั้งวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิง ปริมาณ ผู้บริหารจะใช้การ
ประเมินเชิงปริมาณเป็นหลักเพราะมีความชัดเจนและสามารถจับต้องได้มากกว่า กรณี ที่รายการความเสี่ยงนั้น
ไม่สามารถเก็บข้อมูล เชิงปริมาณเพื่อประกอบการประเมินได้ จะใช้การประเมิน เชิงคุณภาพประกอบการ
พิจารณา
3. การประเมินความเสี่ยงควรเริ่มต้น และสิ้นสุด ด้วยวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงขององค์กร หรือ
หน่วยงาน วัตถุประสงค์เหล่านี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยง
4. การประเมินความเสี่ยงสามารถทาได้ในหลายระดับขององค์กร ศูนย์แห่งชาติ ฝ่าย/งาน หน่วยวิจัย
โปรแกรมวิ จั ย จึ ง ควรพิ จ ารณาว่ า การประเมิ น ความเสี่ ย งประเภทใดตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร
(Objectives) และลาดับความสาคัญ (Priorities) ความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นสูง และส่งผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมาก จาเป็นต้องได้รับการพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ เป็นลาดับแรก และลดหลั่นลงมา
ตามลาดับ
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากความเสี่ยง มีแนวทาง ดังนี้
1. การประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) ในการประเมินโอกาสของเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น
จะพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดใน
อนาคต โดยทั่วไปการหาข้อมูลมาทาการสนับสนุนการประมาณโอกาสการเกิดที่ถูกต้องเป็นไปได้ยาก ในกรณีที่
สามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความล้มเหลวหรือความถี่ที่เกิดขึ้นในอดีต ต้องมีความมั่นใจในฐานข้อมูล
ดังกล่าวว่าสามารถบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตได้
การประเมินระดับโอกาส สามารถกาหนดจากสถิติเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์
ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต เช่น จานวนการเกิดขึ้นของสาเหตตาม Bow Tie Diagram , ความถี่ใน
การเกิดขึ้นของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ ฯลฯ การประเมินระดับโอกาสขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่นามาพิจารณา ดังนั้น
ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนในการกาหนดระยะเวลาที่จะใช้ในการพิจารณา โดยไม่ควรละเลยความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว
2. การประเมินผลกระทบ (Impact) พิจารณาตามประเภทความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk)
และความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ซึ่งการพิจารณาผลกระทบนั้นจะ
พิจารณ์ตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ที่สอดคล้องกับประเภทของรายการความเสี่ยง
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(3.4) ตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI)
คือ มาตรวัดหรือจุดเตือนภัย (Trigger Point) ของความเสี่ยง โดยเบื้องต้น มีตัวอย่างมุมมองและ
ตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) เพื่อเป็นทางเลือก สาหรับการประเมินแต่ละประเภทไว้
ดังนี้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ประเด็นความเสี่ยง
ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI)
1). การบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายใน ความสามารถในการปฏิบัติตามแผน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2). การบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายใน ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ภาพรวม หรือตาม KPI ที่เกี่ยวข้อง หรือวัดผล
การดาเนินงานตาม Bow Tie Diagram
3). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
4).ความน่ า เชื่ อ ถื อ และไว้ ว างจากจาก จานวนลูกค้าที่กลับมาใช้
หน่วยงานอื่น ผู้ใช้ ลูกค้า (รายยุทธศาสตร์)
ตารางที่ 3.2 แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ประเด็นความเสี่ยง
ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI)
ขีดความสามารถของพนักงาน
ความสอดคล้ องของผลประเมินขีดความสามารถกับมาตรฐาน
ตาแหน่ง
อัตรากาลังเทียบกับตาแหน่งงาน
อัตรากาลังที่เทียบกับตาแหน่งงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ราย ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
โครงการ/ตาม Gantt chart)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการ
ผลการดาเนินงานตาม SLA โดยกาหนด
ผลการดาเนินงานตาม SLA
การส่งรายงาน Final report
การส่ง Final Report ได้ตามระยะเวลา
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ความเพียงพอของบุคลากร
Turnover rate ของบุคลากร
จานวนชั่วโมงที่ระบบไม่สามารถให้บริการ จานวนชั่วโมง/ปีที่ไม่สามารถให้บริการได้ (Downtime)
ได้เนื่องจากระบบถูกละเมิดหรือโจมตีสาเร็จ
และเกิดความเสียหายต่อองค์กร (ครอบคลุม
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ประเด็นความเสี่ยง
ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI)
ระบบและทุก Public web ที่ hosting อยู่
ที่ สวทช.)
10) ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสาคัญ
ระยะเวลาการกู้คืนข้อมูล
ตารางที่ 3.3 แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ประเด็นความเสี่ยง
ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI)
1) รายได้ไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่าย
สัดส่วนรายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม
2) รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
รายได้อุดหนุนวิจัย รับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย และรายได้จากผลงานวิจัย
และองค์ความรู้
ตารางที่ 3.4 แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)

1)
2)

3)
4)
5)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ประเด็นความเสี่ยง
ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI)
การจ่ ายค่าเสี ย หาย / ค่าปรั บ จากการผิ ด ค่าเสียหายที่ต้องจ่าย
สัญญา
ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร โดยกาหนด ระยะเวลาการแก้ไข
ข่าวเชิงลบ การปรากฏในสื่อมวลชนและสื่อ
สังคม (FB, Social Network etc.)
จ านวนครั้ งที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตามกฎระเบี ย บทั้ ง จ านวนครั้ ง ที่ พ บการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บทั้ ง ภายในและ
ภายในและภายนอก
ภายนอก
การปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย กฎ ระเบี ย บ ระดับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ (ภายใน และภายนอก)
ข้อบังคับ (ภายในและภายนอก)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการ

ตารางที่ 3.5 แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Risk)
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แนวทางการกาหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง (Key risk indicator : KRI)
1. ทาความเข้าใจกับ สาเหตุของการเกิดความเสี่ ยงด้ว ยการตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูล ในอดี ต ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพื่อค้นหากระบวนการ กิจกรรม ที่ก่อให้เกิดเหตุ
2. ตรวจสอบแผนกลยุ ท ธ์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารด าเนิ น งาน ดั ช นี ชี้ วั ด ของผลการ ด าเนิ น งาน (Key
Performance indicator : KPI) เพราะ KPI สามารถทาหน้าที่เป็น KRI เพราะจะชี้วัดความเสี่ยงที่สะท้อนการ
ดาเนินงานทางลบ
3. ตรวจสอบนโยบาย กฎระเบี ย บ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ได้
ดาเนินการอยู่ภายใต้การปฎิบัติครบถ้วนหรือไม่
4. ตรวจสอบความต้องการ ข้อกาหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นอกเหนือไปจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ
โดยอาจจะหมายถึงลูกค้า นาข้อมูลส่วนนี้มาใช้ประกอบการพัฒนา/กาหนด KRI
5. การกาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI (Key Risk Indicator) กาหนดได้ตามความเหมาะสมของแต่ล ะ
รายการความเสี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner)
(3.5) แนวทางการกาหนดระดับความเสี่ยงที่รับได้ (Acceptable Risk Level)
การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) เป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับผู้บริหาร เพราะช่วยในการ
พิจารณากลยุทธ์และนโยบายขององค์กรว่าจัดอยู่ในทิศทางใด กลยุทธ์และนโยบายดังกล่าวยอมรับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงความเสี่ยงที่ระบุนั้นมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของ
องค์กรอย่างไร โดยองค์กรสามารถกาหนดค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรต้องการ Risk Appetite (RA) และค่า
ระดับความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในระดับที่องค์กรยังสามารถรับได้ Risk Tolerance (RT) จากข้อมูลประกอบการ
ประเมิน ซึ่งค่าดังกล่าวจะช่วยในการคัดเลือกและจัดลาดับการดาเนินการที่เหมาะสมในการลดและควบคุม
ความเสี่ยง
ค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรต้องการ Risk Appetite (RA)
คือ ค่าระดับความเสี่ยงในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่องค์กรสามารถยอมรับความเสียหาย/สูญเสีย
จากความเสี่ยง โดยกาหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ประจาปี ซึ่งสามารถระบุเป็นค่าเป้าหมายค่าเดียว
หรื อ ระบุ เ ป็ น ช่ ว งก็ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความเหมาะสม โดยคณะกรรมการจั ด การความเสี่ ย งยอมรั บ ได้ ใ นการ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์กร
ค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ Risk Tolerance (RT)
คือ ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด/ต่าสุดของระดับความเสี่ยงที่องค์กร/SBU/โปรแกรมหลัก โครงการ/ส่วนงาน
ยอมรับได้จากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในกรณีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า/เป็น
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการกาหนดระดับค่าเบี่ยงเบนจะต้องกาหนดโดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง
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หลักการของการกาหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance
1. การระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance ต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่อ มโยง/ความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (Business Objective)
2. ควรมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเป้าหมายของการวัดความเสี่ยงที่ชัดเจน ไม่ควรนาปัญหาใน
การปฎิบัติงานประจาวัน ปัญหาที่ เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉินหรือสั่งการตามนโยบาย
แบบโครงการชั่วคราว เพราะสิ่งนี้จะหมดไปตามนโยบาย แต่ควรเก็บข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบความสาเร็จ
ขององค์ ก ร หรื อ โครงการขนาดใหญ่ ที่ ส่ ง ผลกระทบกั บ องค์ ก รถ้ า โครงการนี้ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด เปนนต้น
3. ต้องคานึงถึงมุมมองที่แตกต่างของกลยุทธ์และยุทธวิธีในระดับปฎิบัติงาน เพราะการกาหนดเกณฑ์
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเกณฑ์นี้จะต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และมีความชัดเจนในเชิงปริมาณ และที่
สาคัญสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง
4. ต้องบูรณาการกับวัฒนธรรมการควบคุมขององค์กร รวมทั้งคุณลักษณะและวิธีการที่ใช้ควบคุม
ความเสี่ยงขององค์กร ดังนั้นผู้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบองค์กร
เพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งขึ้น หรือซ้าซ้อนกัน เปนนต้น
(3.6) เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria)
สวทช. กาหนดระดับเกณฑ์การประเมิน [ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) × ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ] เป็น 8×8 โดยมีแนวทางการกาหนดเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 มิติ ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood) จะพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต
ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต แล้วนามากาหนดเป็นค่าและคาอธิบายของ
ระดับคะแนน 1-8 ตามรายละเอียดใน แผนภาพที่ 3.17 เกณฑ์ประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood)
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แผนภาพที่ 3.17 เกณฑ์ประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood)
2. เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแบ่งการพิจารณาตามประเภทความเสี่ยง
คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยง
ทางด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
จะพิจารณาเงื่อนไขตามมุมมอง เช่น ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์, Turnover rate ของบุคลากร,
จานวนชั่วโมงที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้เ นื่องจากระบบถูกละเมิดหรือโจมตีสาเร็จ และเกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร เป็นต้น แล้วนามากาหนดเป็นค่าและคาอธิบายของระดับคะแนน 1-8 ตามรายละเอียดในแผนภาพ
ที่ 3. 18 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact)
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แผนภาพที่ 3.18 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact)
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะพิจารณาค่าและคาอธิบายของระดับโอกาสการเกิด (Likelihood)
และระดับผลกระทบ (Impact) ของระดับคะแนน 1-8 โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสถานการณ์ในขณะนั้น
แนวทางการประเมินความเสี่ยง
เมื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Bow Tie Diagram
แล้ว จะต้องดาเนินการประเมินระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตาม
เกณฑ์การประเมินที่กาหนด โดยสามารถประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการประเมิน ดังนี้
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แผนภาพที่ 3.19 แนวทางการประเมินความเสี่ยง
จากแผนภาพที่ 3.19 แนวทางการประเมินความเสี่ยง ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk
owner) วิเคราะห์ ความเสี่ ย งแล้ ว บั น ทึก ข้ อ มูล ลงใน Bow Tie Diagram กล่ อง 2-5 แล้ ว ขั้นตอนที่ 3
ผู้ รั บ ผิ ดชอบความเสี่ ย ง (Risk owner) จะต้องกาหนดตัว ชี้วัดระดับความเสี่ ยง (Key risk indicator) ที่
เหมาะสม เพื่อประเมินระดับโอกาส (likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact), กาหนด Risk Appetite ,
Risk Tolerance และระบุ Mitigation Action ใน Bow Tie Diagram กล่อง 6 โดยจะต้องพิจารณาระดับ
โอกาสการเกิด (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ดังนี้
1. การพิ จ ารณาระดั บ โอกาสการเกิ ด (Likelihood) ก าหนดให้ พิ จ ารณาระดั บ โอกาสการเกิ ด
(Likelihood) ในมุมมองความถี่ในการเกิดขึ้นของสาเหตุตามที่ระบุใน Bow Tie Diagram กล่อง 2 ทั้งนี้ความถี่
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ควรจะสามารถบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. การพิจารณาระดับผลกระทบ (Impact) จะพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในมุมมองของ
ผลกระทบตามที่ระบุใน Bow Tie Diagram กล่อง 3 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคะแนน 1-8 ตามคาอธิบายที่
กาหนด
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3. นาระดับคะแนนโอกาสการเกิด (Likelihood) × ระดับคะแนนผลกระทบ (Impact) = ระดับ
คะแนนความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, กลาง, ต่า)
4. การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Before mitigation) การกาหนด
เป้าหมาย และผลหลังการจัดการความเสี่ยง (After mitigation) จะใช้วิธีการเดียวกันแตกต่างกันทีร่ ะยะเวลาที่
ทาการประเมิน
- ก่อนการจัดการความเสี่ยง (Before mitigation)
- การกาหนดเป้าหมาย
- หลังการจัดการความเสี่ยง (After mitigation)
5. เมื่อประเมินระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะต้องเสนอผล
การประเมินให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
6. ดาเนินการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงแต่ละระดับ
(3.7) การแสดงผลการประเมินความเสี่ยงด้วยผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
เมื่อประเมินโอกาสการเกิดและผลกระทบเสร็จแล้วจะคานวณคะแนนรวมความเสี่ยงจากผลคูณของ
ระดับโอกาส และระดับผลกระทบ แล้วนามาจัดลาดับความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile)
ในการแสดงผล เพื่อให้เห็นระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) หรือขนาดความสูญเสียที่ต้องเผชิญ เพื่อให้
ทราบว่าความเสี่ยงแต่ละรายการจัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ระดับสูง (สีส้ม) ระดับปาน
กลาง (สีเหลือง) หรือระดับต่า (สีเทา) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจว่าจะกาหนดแนวทางในการบริหาร ควบคุม
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงอย่างไร ตลอดจนใช้เพื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่ต้องได้ รับการจัดการในลาดับ
แรกๆ เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีความเสี่ยงของกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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แผนภาพที่ 3.20 ผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile: RP)
ผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile: RP) จะช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ของระดับโอกาสการเกิดกับ
ระดับผลกระทบ (ภาคผนวก ช)
ในผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile: RP) ของ สวทช. ได้กาหนดระดับความเสี่ยง ไว้ดังนี้
- ระดับสูงมาก (Very high) - สีแดง
- ระดับสูง (High) - สีส้ม
- ระดับปานกลาง (Medium) - สีเหลือง
- ระดับต่า (Low) - สีเทา
ผลการประเมินความเสี่ยงที่นามาจัดลาดับความเสี่ยงและนาเสนอในรูปของแผนภูมิ ผังภูมิความเสี่ยง
(Risk Profile: RP) จะช่วยให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio view of risk) ของทั้งองค์กร ที่พร้อมจะ
น ามาใช้ วิ เ คราะห์ ต่ อ และยั ง ช่ว ยในการก าหนดว่า Risk area ใดที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง อย่ า งมีนัยส าคัญ และ
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกไตรมาส รวมทั้งการ
พิจารณาทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป
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ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)
คือ ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งองค์กรกาหนดให้มีเส้นแบ่งระหว่าง
ระดับปานกลาง (Medium) สีเหลือง กับระดับต่า (Low) สีเทา แสดงตามแผนภาพที่ 3. 20 ผังภูมิความเสี่ยง
(Risk Profile: RP)
(4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment/Risk Mitigation) [5.5]
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
การกาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงเป็นการระบุทางเลือกที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติเป็นส่วน
หนึ่งของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้ ซึ่งต้องประเมินผลต่อการลดโอกาสหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยง รวมทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายในช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่
องค์กรยอมรั บ ได้ Risk Tolerance ทั้งนี้ องค์กรได้กาหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ ยง (Risk
Mitigation Options) ดังนี้
- การยอมรับ (Accept / Take) ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
- การลด (Reduce / Treat) การดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการลดความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ความเสี่ยง หรือการ
ลดผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการควบคุมภายใน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินงานเพื่อช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ลดความเสียหายหรือทั้งสองอย่าง เช่น การฝึกอบรมให้กับ
พนักงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนสารองเพื่อรับ มือไว้ล่วงหน้าก่อนที่ความสูญเสี ยจะ
เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตระหนักถึงความเสี่ยงและช่วยให้ลดระดับความรุนแรงของความสูญเสียลง
- การหลีกเลี่ยง (Avoid / Terminate) การดาเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้หากทาการใช้กลยุท ธ์นี้อาจต้องทาการพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าสามารถบรรลุได้
หรือไม่ เพื่อทาการปรับเปลี่ยนต่อไป
- การร่วมจัดการ (Share / Transfer) การร่วมจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคล
หรือองค์กรอื่น
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(4.1) ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
เมื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) ใช้ Bow Tie Diagram ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ประเมินระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดแล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะต้อง
พิจารณาหาแนวทาง วิธีการหรือมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสมสาหรับใช้จัดการความเสี่ยงโดยการจัดทาแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) สามารถดาเนินการตามแนวทางตอบสนองความเสี่ยงแต่ละ
ระดับ ดังนี้
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Very high)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะต้องกาหนดแผนลดความเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยากรและ
กาหนดมาตรการให้มีความสมเหตุสมผล (validity) และมีความเพียงพอ (sufficience) เพื่อลดความเสี่ยงอย่าง
เร่งด่วนและดาเนินการให้สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ภายในเวลาที่กาหนด หรืออาจจะต้องถ่ายโอนความ
เสี่ยง
การโอนย้าย/แบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดาเนินการแทน
การทาประกันภัย
การลดความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องจัดทาแผนลดความเสี่ยงโดยกาหนด
วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน (ขั้ น ตอน, กระบวนการ) ก าหนดหน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ จ ะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และสามารถวัดและประเมินระดับของความเสี่ยงที่ลดลงภายหลังการดาเนินการตามแผน
แล้วได้
ความเสี่ยงระดับสูง (High)
จะต้องมีแผนลดความเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยากรและกาหนดมาตรการให้มีความสมเหตุสมผลและ
เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium)
จะต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้มีมาตรการควบคุมเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน การจัดทามาตรฐานควบคุมเพื่อให้ความเสี่ยงกลับมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย
วิเคราะห์จากกลไกการปฏิบัติงานปกติเป็นหลักเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เดิ มหรือแนวทางที่
ต้องการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมความเสี่ยงระดับนี้
การควบคุมความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จะใช้ Bow-Tie Diagram เป็นกลไกใน
การควบคุมความรุนแรงและโอกาสในการเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ โดยผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner)
สามารถตัดสินใจใช้กลไกการปฏิบัติงานปกติที่มีอยู่เป็นกลไกในการควบคุมความเสี่ยงระดับนี้ได้ หรือจะจัดทา
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แผนควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกันระหว่ างผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner)
และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ (Task owner) ในมาตรการลดความเสี่ยงนั้นๆ
ความเสี่ยงระดับต่า (Low)
ยอมรั บ ความเสี่ ย งภายใต้ ก ารควบคุ ม ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง ความเสี่ ย งในระดั บ นี้ จ ะถื อ ว่ า กลไก
ปฏิบัติงานปกติที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถดูแลระดับความเสี่ยงนี้ได้โดยให้เพิ่มความระมัดระวังในการดาเนินงาน
ตามกลไกปฏิบัติงานปกติ แต่ต้องมีการติดตาม KRI และผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่าเสมอ
ตามกรอบเวลาที่กาหนด

แผนภาพที่ 3.21 ภาพแสดงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความรุนแรง
ดังนั้นในการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) อาจจะมีการดาเนินการทั้ง
แผนลดและแผนควบคุม ความเสี่ยง หรือจะมีเพียงแผนลดความเสี่ยงอย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) แต่การเรียกชื่อจะรวมเรียกว่า “แผนบริหารจัดการความเสี่ยง”
(4.2) การวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก
ในการจัดการความเสี่ยงระดับ องค์กร (ERM) เมื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) กาหนด
มาตรการ/กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องวิเคราะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทางเลือกโดยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์ตามแผนภาพที่ 3.22 การวิเคราะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทางเลือก
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แผนภาพที่ 3.22 การวิเคราะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทางเลือก
การวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของแต่ทางเลือกมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ คือ
- ผลเสีย (Cost) ได้แก่ ต้นทุน เวลาหรือความสะดวกที่มีโอกาสสูญเสียไปกับความเสี่ยง หรือความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต เป็นต้น
- ผลได้ (Benefit) ได้แก่ ผลลัพธ์ในทางบวกที่เกิดขึ้นทันทีที่นามาตรการนั้นไปลดความเสี่ยง หรือ
ผลประโยชน์ในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดีๆ ในอนาคต เป็นต้น
ดังนั้นในวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการ
จัดการความเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่ เพราะเป้าหมายของการจัดทาแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงคือ ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความ
เสี่ยงนั้นเกิดขึ้น และเปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กรหรือ
หน่วยงานต้องการ
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องวิเคราะห์ Cost-Benefit ของแต่ละทางเลือกโดยมีแนว
ทางการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost) จะพิจารณาจากงบประมาณ และแรงงานที่ต้องใช้ในการดาเนินงาน
ตามมาตรการนั้นๆ (Man-month) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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งบประมาณ แบ่ งการพิจ ารณาเป็ น 3 ระดับ คือ Low, Medium และ High ซึ่งแต่ล ะระดับ มี
คาอธิบาย ดังนี้
ระดับ
Low
Medium
High

งบประมาณ
ใช้งบประมาณบริหารจัดการปกติ ไม่ต้องจัดหางบประมาณเพิ่ม
ต้องใช้งบประมาณเพื่อจัดการกับความเสี่ยงเพิ่มเติม < 10% ของงบประมาณที่ตั้งไว้เดิม
ต้องใช้งบประมาณเพื่อจัดการกับความเสี่ยงเพิ่มเติม > 10% ของงบประมาณที่ตั้งไว้เดิม
ตารางที่ 3.6 การพิจารณางบประมาณ 3 ระดับ

แรงงาน (Man-month) แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ Low, Medium และ High ซึ่งแต่ละ
ระดับ มีคาอธิบาย ดังนี้
ระดับ แรงงาน (Man-month)
• ไม่ต้องมีบุคลากรเพิ่มเติม
• เป็นงานที่อยู่ในภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
Low
• มีการแต่งตั้งคณะทางานที่ต้องดูแลเรื่องการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ
เป็นตัวแทนภายในศูนย์แห่งชาติ/สก./ศจ.
• มีการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมหรือมีการประสานงานกับหน่วยงานภายใน สวทช. เพื่อจัด
ให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เพิ่ม
• มีการมอบหมายภารกิจในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงเพิ่มโดยกาหนดเป็นภาระงานที่
Medium
ชัดเจนของหน่วยงานภายใน สวทช.ที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน
• มีการแต่งตั้งคณะทางานที่ต้องดูแลเรื่องการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ
เป็นตัวแทนร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ/สก./ศจ.
• มีการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมหรือมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก สวทช. เพื่อ
จัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เพิ่ม
• มีการมอบหมายภารกิจในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมเพิ่มโดยกาหนดเป็น
High
ภาระงานที่ชัดเจนของหน่วยงานภายใน สวทช.ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป
• มีการแต่งตั้งคณะทางานที่ต้องดูแลเรื่องการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ เป็น
ตัวแทนร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ/สก./ศจ.และมีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก สวทช.
หมายเหตุ การพิจารณาระดับ Man-month สามารถเลือกประเด็นที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงโดยไม่
จาเป็นต้องครบทุกประเด็นในแต่ละระดับ
ตารางที่ 3.7 การพิจารณาแรงงานที่ต้องใช้ (Man-month) 3 ระดับ
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การวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวม (Cost Level) พิจารณาจากระดับของงบประมาณกับแรงงาน (ManMonth) โดยมีรายละเอียดตามตารางนี้
การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost)
Cost Level
งบประมาณ
Man-month
High
High
High
High
High
Medium
Medium
High
Low
High
Medium
High
Medium
Medium
Medium
Low
Medium
Low
Medium
Low
High
Low
Low
Medium
Low
Low
Low
ตารางที่ 3.8 การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Level) ของมาตรการที่กาหนดเพื่อจัดการความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) จะพิจารณาว่ามาตรการ/กิจกรรมจะช่วยลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ/หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นระดับใดโดยแบ่งการ
พิจารณาเป็น 3 ระดับ เช่นกัน คือ Low, Medium และ High โดยแต่ละระดับ พิจารณาจากรายละเอียดที่
ระบุในตาราง ดังนี้
การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level)
Benefit Level
ลดระดับคะแนน Impact / Likelihood
High
เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยสาคัญ (Critical Factor)
ในการลดความเสี่ยงมาก
Medium
เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยสาคัญ (Critical Factor)
ในการลดความเสี่ยงปานกลาง
Low
เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยสาคัญ (Critical Factor)
ในการลดความเสี่ยงน้อย
ตารางที่ 3.9 การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level)
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(4.3) การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องคานึงเสมอว่ามาตรการ/กิจกรรมที่คัดเลือกจะส่งผลให้
ลดความรุนแรงของผลกระทบและ/หรือโอกาสในการเกิดอย่างไร รวมถึงสามารถช่วยควบคุม/ลดสาเหตุและ
ผลกระทบในเรื่องใดบ้าง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะใช้ Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือหลัก ทั้งนี้เพราะ
กลไกสาคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การได้ปรึกษาหารือ และทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จะใช้เกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญเหมือนการวิเคราะห์
Cost Level และ Benefit Level แล้วนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ ของมาตรการ/กิจกรรมที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง (Mitigation Action) โดยมีเกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญ ดังนี้
การพิจารณา Mitigation Action Level
Benefit Level

Cost Level

Priority for Mitigation
Action

High

High

Risk Owner พิจารณาร่วมกับ
Task Owner อีกครั้ง

High
High
Medium
Medium
Medium
Low
Low
Low

Medium
Low
High
Medium
Low
High
Medium
Low

2
1
3
2
1
4
3
2

ตารางที่ 3.10 การพิจารณาเพื่อจัดลาดับความสาคัญของมาตรการที่กาหนด
เพื่อจัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Level)
คาอธิบาย
1) การพิจารณาลาดับความสาคัญของมาตรการ/กิจกรรมถ้าต้นทุนอยู่ที่ Low Level และมี Benefit
Level อยู่ในระดับ High และ Medium จะมีลาดับความสาคัญของการดาเนินการอยู่ในลาดับที่ 1 เพราะ
สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้โดยใช้งบประมาณบริหารจัดการปกติ ไม่ต้องจัดหางบประมาณเพิ่ม และเป็นงาน
ที่อยู่ในภาระหน้าที่ของหน่วยงาน ส่วนมาตรการ/กิจกรรมที่มีต้นทุนอยู่ Medium Level และ High Level ให้
จัดลาดับความสาคัญของการดาเนินงานในระดับรองลงมา (2, 3 และ 4) ตามลาดับ
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2) ในทางปฏิบัติระหว่างการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้รั บผิดชอบความเสี่ยง
(Risk Owner) สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรการ/กิจกรรมในแผนฯ ได้ หากพบว่ามีมาตรการ/กิจกรรม
บางอย่างที่ควรดาเนิ น การก่อนเพราะช่วยลดความเสี่ยง โดย Risk Owner สามารถพิจารณาสั่ งการหรื อ
มอบหมายให้ ดาเนิ นการได้ทัน ทีโดยไม่จาเป็นต้องวิเคราะห์ผ ลได้ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญของมาตรการ/กิจกรรมนั้นๆ
การดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวม (Cost Level) และประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Level) ให้
ดาเนินการในผังวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการจัดการความเสี่ยง (Cost benefit Analysis For RMR:
CBA) รายละเอียดตามภาคผนวก ซ
เมื่อพิจารณาคัดเลือกมาตรการ/กิจกรรมแล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะนาข้อมูลมา
จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรมที่มี/เพิ่ม
ความถี่ในการรายงานผล กาหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบและแหล่งงบประมาณ ลงในแบบฟอร์มแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Plan: MAP) (ภาคผนวก ฌ)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องนาเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่แล้วเสร็จให้
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ และรายงานให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.
และกวทช. เห็นชอบต่อไป
เมื่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงมีมติเห็น ชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะดาเนินการ
สื่อสารรายละเอียดของแผนการดาเนินงานดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการตามแผนที่กาหนด
(5) การติดตามตรวจสอบและการทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Monitor and Review)
[5.6]
องค์กรจะต้องจัดให้มีการเฝ้าติดตามตรวจสอบและทบทวนไว้เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการกาหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาในการดาเนินการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การเฝ้า
ติดตามตรวจสอบและทบทวน จะต้องครอบคลุมในทุกๆ ส่วนของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(5.1) การติดตามตรวจสอบและทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Monitor and Review)
การติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดาเนินการเพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ถูกนาไปปฏิบัติและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ในการดาเนินการจัดการความเสี่ยง สวทช. ได้กาหนดขั้นตอนในการ
ดาเนินการ ดังนี้
1.1. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) สื่อสารผลการพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ Task
owner เพื่อนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบหมายให้ Task
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owner ดาเนินการวาง/ปรับปรุง/แก้ไข แผนการดาเนินงานรายไตรมาสในแบบรายงานผลการจัดการ
ความเสี่ยง (Mitigation action report)
1.2. Task owner ดาเนินงานตามแผนรายไตรมาสและเมื่อครบไตรมาส (ทุก 3 เดือน) Task owner
จะต้องรายงานผลการดาเนินงานลงในแบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง (Mitigation action
report) รายละเอียดตามภาคผนวก ญ
1.3. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) รวบรวมแบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง (Mitigation
action report) ของทุกแผนปฎิบัติการ/กิจกรรมย่อย และสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมของ
รายการความเสี่ ย งลงในแบบรายงานการติ ด ตามความเสี่ ย ง (Risk monitor report: RMR)
รายละเอียดตามภาคผนวก ฎ
1.4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) พิจารณาผลการดาเนินงานและประเมินระดับความเสี่ ยง
(ระดับโอกาส ×ระดับผลกระทบ) พร้อมระบุข้อเสนอแนะการดาเนินการ ฯลฯ ตามหัวข้อที่ระบุใน
แบบรายงานการติดตามความเสี่ยง (Risk monitor report: RMR)
1.5. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) เสนอผลการการติดตามและประเมินผลรายความเสี่ยง (Risk
monitor report: RMR) ต่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
1.6. ฝ่ายเลขานุการฯ นามติที่การพิจารณาผลการประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกาส ×ระดับผลกระทบ)
ของทุกรายการความเสี่ยงไปแสดงในแผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) เพื่อตรวจสอบว่าระดับ
ของความเสี่ยง (Level of risk) มีการเปลี่ยนแปลงจากตาแหน่งเดิมหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า
แนวทางในการลด/ควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ ร ะบุ ใ นแผนบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ/
เหมาะสมกั บ การลด/ควบคุมรายการความเสี่ ยงแต่ละรายการหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่า
มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เหมาะสมหรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ที่กระทบ
ต่อการดาเนินงาน คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะต้องพิจารณาปรับปรุงแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม
1.7. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จะนาผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนของผลการประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกาส ×ระดับผลกระทบ) แผนภูมิ
แสดงความเสี่ยง (Risk Profile) และแผนการดาเนินงานในระยะต่อไปเสนอให้คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ สวทช. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะทุก 6 เดือน และรวบรวมผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมรายงานต่อ กวทช. ต่อไป
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การติดตามตรวจสอบและการทบทวน (Monitoring and review) [5.6]
ขนตอน
ั้
1. การ
่ สารและ
สือ
วางแผนการ
ดาเนินงาน
2. การ
ติดตาม
ประเมินผล
และทบทวน
แผนทุก 3
เดือน

Risk Owner

Task Owner
ผูร้ ับผิดชอบ Activity

ขนตอนที
ั้
่1
่ ง
ศึกษาแผนบริหารความเสีย
และถ่ายทอด Task owner

คณะกรรมการ
จ ัดการความ
ี่ ง สวทช.
เสย

คณะอนุกรรม
การบริหาร
ี่ งของ สวทช.
ความเสย

กวทช.

ขนตอนที
ั้
่2
ดาเนินการวางแผนการ
ดาเนินงานรายไตรมาส

ขนตอนที
ั้
่3
ดาเนินงานตาม Action Plan
ขนตอนที
ั้
่5
สรุปผลการดาเนินงานภาพรวม
่ ง
แต่ละรายการคงามเสีย

ขนตอนที
ั้
่4
รายงานผลการดาเนินงาน
ทุก 3 เดือน

ขนตอนที
ั้
่6
พิจารณาผลการดาเนินงานและ
่ ง
ประเมินระดับความเสีย

แบบรายงานผลการจัดการ
่ ง (MAR)
ความเสีย

ขนตอนที
ั้
่8
พิจารณาผลการดาเนินงานทุก 3 เดือน

ขนตอนที
ั้
่7
รายงานผลการดาเนินงาน
ทุก 3 เดือน

3. การสรุป
และรายงาน
ผลการ
ดาเนินงาน

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจ ัดการ
ี่ ง สวทช.
ความเสย

แบบรายงานการติดตาม
่ ง (RMR)
ความเสีย

ขนตอนที
ั้
่9
สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานทุก 6 เดือน

ขนตอนที
ั้
่ 10
พิจารณา/เสนอแนะ
ผลการจัดการความ
่ งของ สวทช.
เสีย

ขนตอนที
ั้
่ 11
รับทราบผลการ
จัดการความ
่ งของ
เสีย
สวทช. และมอบ
หมายนโยบาย
เพิม
่ เติม
(หากมี)
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(5.2) การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Report)
Task owner ดาเนินงานและรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน)
ให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) พิจารณาผลการดาเนินการ ก่อนรายงานคณะกรรมการจัดการความ
เสี่ยงของ สวทช. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. ตามลาดับต่อไป
3.1.4 การติดตามและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง (Monitoring and review of the
framework) [4.5]
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริ หารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและสนับสนุนการดาเนินงานของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง สวทช. จะดาเนินการวัดผลารดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงเทียบกับตัวชี้วัด ซึ่งมีการ
ทบทวนตั้งแต่ต้นปี รายไตรมาส และรายปี เพื่อวัดความก้าวหน้าและความเบี่ยงเบนในการดาเนินการเทียบกับ
แผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และแผนบริหารความเสี่ยงยังคงมี
ความเหมกาะสมและสอดคล้องกับบริบททั้งภายในและภายนอกองค์กร
3.1.5 การปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement of
the Framework) [4.6]
การปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงจะดาเนินการเป็นประจาทุกปีโดยคณะทางานพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงจะดาเนินการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการพิจารณา
ปั ญ หา/อุ ป สรรค การด าเนิ น งานในรอบปี ที่ ผ่ า นมาแล้ ว สรุ ป ผลเสนอ คณะกรรมการจั ด การความเสี่ ย ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และ กวทช. พิจารณาปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง (Continual Improvement of the Framework) ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะทาเป็นประจาทุกปี
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใน/นอกองค์กร
การทบทวนและปรั บ ปรุ งกรอบการบริห ารความเสี่ ยง จะเริ่มดาเนินการช่ว งไตรมาสที่ 3-4 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน เพือนาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการทบทวน/ปรับปรุงไปใช้ในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป โดยช่วงระยะเวลาการดาเนินงานแสดงตามแผนภาพที่ 3.23 แสดงการ
ทบทวน/ปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
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แผนภาพที่ 3.23 การทบทวน/ปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
3.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture)
สวทช. ได้ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ตั้งแต่
การกาหนดนโยบาย/บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย ง โดย กวทช. ได้จั ดตั้ง คณะอนุ ก รรมการบริห ารความเสี่ ยงของ สวทช. ขึ้นเพื่อกากับดูแ ลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.
ชุดนี้ได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ขึ้นเพื่อทาหน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน
และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ต่อ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.
อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งมีผู้อานวยการ สวทช.
เป็นประธานฯ รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย จัดการให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในวิสัย และขอบเขตที่พึง
ประสงค์
ในการด าเนิ น งาน สวทช. ได้ บู ร ณาการกระบวนการบริห ารจัด การความเสี่ ยง (Process) ตาม
มาตรฐาน ISO 31000:2009 เข้ากับกระบวนการทางานปกติโดยกาหนดขอบเขตการดาเนินงานทั้ง 3 ระดับ
ประกอบด้วย (1) ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) (2) ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก
(Strategic Business Unit) และ (3) ระดับโปรแกรม/กระบวนการหลัก (Major Program and Project) โดย
กาหนดบทบาท/หน้าที่ให้ผู้บริหารและพนักงานผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
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การประเมิน ความเสี่ ย ง (Risk Evaluation) การจัดการความเสี่ ยง (Risk Treatment) และการติดตาม
ตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยง (Monitoring and Review) และเพื่อให้การดาเนินงานในทุกส่วนของ
องค์กรตระหนักและนาหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการดาเนินงานตามพันธกิจของ สวทช. จนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
สวทช. ได้กาหนดแผนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีแนวทางการดาเนินงาน
แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ประกอบด้วย (1) การวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุม การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and
Strategic Plan) (2) การสอบทานผลการดาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and
Internal Audit) และ (3) การสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Communication) โดยแต่
ละขั้นตอนมีสาระสาคัญของแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
3.2.1 การวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Strategic Planning)
สวทช. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี และทบทวนกลยุทธ์เป็นประจาทุกปี (Rolling strategic plan)
โดยให้ความสาคัญกับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการ
วิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป เพื่อระบุโอกาส ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มุ่ง
สู่การกาหนดเป้าหมายองค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินของ
สวทช. เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ รายละเอียดตามแผนภาพที่ 3.24
สวทช. ได้นากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาผนวกกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยจะ
ดาเนินการทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังจากกาหนดแผนที่กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะพิจารณาข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอก เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสอบ
ทานกระบวนการทางานภายในองค์กร/ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน รายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานของ สวทช. โดยที่ปรึกษาภายนอก ฯลฯ เพื่อคาดการณ์ว่าเหตุการณ์/สถานณการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดาเนินงานของ สวทช.
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แผนภาพที่ 3.24 กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ฯ
สวทช. ได้ ก าหนดปฏิ ทิ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารภายใน โดย
กาหนดให้ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ดาเนินการทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกปี หลังจาก
การกาหนดตัว ชี้วัดเชิงกลยุ ทธ์ (Strategic KPIs) และถ่ายทอดตัว ชี้วัดผ่ านกระบวนการถ่ายทอดตัว ชี้วัด
ประจาปี และกาหนดให้ดาเนินการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตาม
แผนภาพที่ 3.25 ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช.

54

แผนภาพที่ 3.25 ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช.
แผนภาพความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช. ข้างต้นได้รับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน
พ.ศ. 2557
3.2.2 การสอบทานผลการดาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Internal
Audit)
1) กระบวนการสอบทานการดาเนินงาน สวทช. สานักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
หลัก จะดาเนิน การวิเคราะห์ความเสี่ย งในขั้นตอนการจัดทาแผลกลยุทธ์การตรวจสอบ (Internal Audit
Strategic) รวมทั้งกาหนดให้มีการใช้ Risk Control Review วิเคราะห์ความเสี่ยงและจุดควบคุมในขั้นตอน
การดาเนินงานของแต่ละกระบวนการ) ในการตรวจสอบ/สอบทาน หน่วยงาน/โครงการ
2) ในกระบวนการประเมินผลการดาเนินงาน สวทช. กาหนดให้เพิ่มการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินผลการบริหารจัดการหน่วยงาน/โครงการ ในคู่มือการประเมินผล สวทช.
3) ผนวกการตรวจประเมินระบบบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
ระบบ ISO9001 อย่างเป็นทางการ โดยเริ่มดาเนินการตามข้อกาหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 Version
2015 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งสาระสาคัญข้อกาหนดนี้คือ มีการเพิ่มเรื่องการจัดการความเสี่ยงเป็น
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เป็น ข้อกาหนดที่ 6.1 การดาเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส (Action to address risk and
opportunities)
ดังนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 สวทช. ได้ผนวกเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน โดยกาหนดให้มีการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพทั้งภายในและนอก
ตามข้อกาหนด ISO9001:2015 ซึ่งขอบเขตการตรวจประเมินครอบคลุมถึงกระบวนการทางานตามพันธกิจ
สวทช.
3.2.3 การสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk communication)
สวทช. กาหนดแนวทางการสื่อสารแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk
Culture) นอกเหนือจากการดาเนินงานตามนโยบาย/บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ
ด้ว ยการจั ดทาแผนการดาเนิ น งานสื่ อสารและให้ คาปรึกษาเพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ใ ห้ กั บ
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ สวทช. ประกอบด้วย
1) การจัดการสื่อสารให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้มีความตระหนักและความเข้าใจเรื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการใช้สื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์/สถานที่ เช่น การจัดทา infographic , e-book, VDO เป็นต้น
2) การจัดเสวนาโดยเชิญผู้มีชื่อเสียงมาบรรยายถึงประสบการณ์การจัดการความเสี่ยง โดยเน้นกลุ่ม
งานวิจัย
3) การเชิญนักวิจัยที่เคยนาเรื่องความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ/แผนงาน
มาบรรยายถึงประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยง
4) การนาความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงไปรวมอยู่ในกิจกรรมการฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง
MMRP
5) การเขียนบทความลงใน NSTDA Style โดยจัดให้มีคาถามและมีรางวัลให้ผู้ตอบ
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ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก ง
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ภาคผนวก จ
ผังทบทวนความเสี่ยง ประจาปี (Annual Risk Review : ARR)
B

A

New Risks/
Revised
Statement

คำอธิบำยของควำม
่ ง
เสีย

C

Score

D

E

Risk Owner
L×I

เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำร
พิจำรณำ

G

F

ต ัวชีว้ ัดของ สวทช.
ปี งบประมำณ 2559

H

ว ัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(SO : strategic objectives)
ทีเ่ กีย
่ วข้อง

ข้อเสนอเพือ
่ พิจำรณำ

Strategic
Risk

Operational
Risk

Financial
Risk

Compliance
Risk
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ภำคผนวก ฉ
ผังสรุปกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง (Risk Analysis and Evaluation Summary)
Bow Tie Diagram: BTD
BTD สำหรับ Risk ………… วันที่…....
7. Risk Rating “Before” Mitigation
Likelihood
Impact
Residual
Risk Rating
วันที่

8. Risk Rating “After” Mitigation
แผน
ผล
Likelihood
Impact

1.Risk ID :

Residual
Risk Rating
วันที่

Owner
ผู้ช่วย Owner

3. Impacts

2. Causes

4. Existing Controls (Preventative)
Existing Preventative controls

Link to Cause #

Control Owner

5. Existing Controls (Mitigating)
Existing Mitigating Controls
Link to Impact #

Control Owner

Risk Control Area

6. Risk Mitigating (Tasks)
Link to Link to
Cause# Impact#

Due date

จัดทำโดย............................................

อนุมัติโดย................................................

วันที่..................................................

วันที่..................................................

Task
Owner
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ภาคผนวก ช
ผังภูมิความเสี่ยง (Risk Profile : RP)
Impact

8

1*8=8

2*8=16

3*8=24

4*8=32

5*8=40

6*8=48

7*8=56

8*8=64

7

1*7=7

2*7=14

3*7=21

4*7=28

5*7=35

6*7=42

7*7=49

8*7=56

6

1*6=6

2*6=12

3*6=18

4*6=24

5*6=30

6*6=36

7*6=42

8*6=48

5

1*5=5

2*5=10

3*5=15

4*5=20

5*5=25

6*5=30

7*5=35

8*5=40

Risk Boundary
4

1*4=4

2*4=8

3*4=12

4*4=16

5*4=20

6*4=24

7*4=28

8*4=32

3

1*3=3

2*3=6

3*3=9

4*3=12

5*3=15

6*3=18

7*3=21

8*3=24

2

1*2=2

2*2=4

3*2=6

4*2=8

5*2=10

6*2=12

7*2=14

8*2=16

1

1*1=1

2*1=2

3*1=3

4*1=4

5*1=5

6*1=6

7*1=7

8*1=8

Likelihood
0

1

2

3

4

5

6

7

8
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ภาคผนวก ซ
ผังวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการจัดการความเสี่ยง (Cost benefit Analysis For RMA : CBA)
การวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับเทียบกับค่าใช้จ่าย (Cost-Benefit Analysis)
ประเด็นความเสี่ยง
Risk Owner
Risk Mitigation Tasks

Task Owner

Cost Level (L, M, H)
งบประมาณ Man-month j Cost Level

”Before” Mitigation
Consequence
Likelihood
Residual Risk Rating
k Benefit Level

Priority for
Mitigation Action
(1, 2, 3, 4)

1
2

3

4
5

6

ผู้วิเคราะห์
วันที่
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ภาคผนวก ฌ
แผนบริหารจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Action Plan : MAP)
ความเสี่ยง
(Risk Identification)

ผู้รับผิดชอบ
(Risk
Owner)

กลยุทธ์/แผนงาน

Task
Owner

แผนปฎิบัตกิ าร/กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรมที่มี

กิจกรรมที่เพิ่ม

เริม่ เก็บ
ข้อมูล/
ดาเนินการ

(f) ความถี่
การติดตามผล

กาหนด
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิด
แหล่ง
ชอบ
งบประมาณ
(ระบุชื่อบุคคล) ของกิจกรรม
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ภาคผนวก ญ
รายงานการติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring Report)

RMR

ความเสี่ยง (Risk ID)
Risk Owner

ผูช้ ่วย Risk Owner

ระยะติดตามผล

วันทีร่ ายงาน

1. สรุปสาระสาคัญการดาเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Plan : MAP)

2. เหตุการณ์/สถานการณ์ ทีม่ ีนัยสาคัญทีพ่ บในระยะติดตามผล หรือสิ่งทีด่ าเนินการอย่างมีนัยสาคัญ

การประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังการดาเนินการตาม MAP
การประเมินครั้งล่าสุด

การประเมินครั้งนี้

วันทีป่ ระเมิน
โอกาสเกิด
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะการดาเนินการต่อเนือ่ ง และการปรับ MAP

ความสาคัญในช่วงถัดไป

ความคิดเห็นของ Risk Owner
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง
ผูบ้ ันทึก

ผู้รายงาน
เอกสารแนบ

…………………………………………

วันที่

…………………

ผู้ช่วย Risk Owner ลงนาม
วันที่
Risk Owner ลงนาม
วันที่
1) BTD 2) Mitigation Action Report : MAR 3) ข้อมูลประกอบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก ฎ

MAR

แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Action Report)
Risk Owner

ความเสี่ยง (Risk ID)
กลยุทธ์/แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ/
กิจกรรมย่อย

กาหนดแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
กาหนดแล้วเสร็จ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ …………………..
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ………. ไตรมาส …………
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และความสาคัญในช่วงถัดไป

สรุปจุดที่น่าจะส่งผลต่อโอกาสเกิดและผลกระทบความเสี่ยงในรอบรายงานนี้

ผู้รายงาน ……………………………………………….

วันที่ ……………………………………………………..
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ภาคผนวก ฏ
แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง 8 × 8
เกณฑ์ประเมินโอกาสการเกิด (Likelihood)

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact)

ตัวชี้วัดความเสีย่ ง

ตัวชี้วัดความเสีย่ ง

Key risk indicator (KRI)

Key risk indicator (KRI)

Level of likelihood

Level of Impact

8
โอกาสเกิดเป็นความเสี่ยงแน่นอน

8
วิกฤต

7
โอกาสเกิดเป็นความเสี่ยงสูงมาก

7
เสียหายรุนแรง/สูงมาก

6
โอกาสเกิดเป็นความเสี่ยงสูง

6
เสียหายสูง

5
โอกาสเกิดเป็นปัญหาปานกลาง

5
เสียหายปานกลาง

4
ค่าเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่องค์กร
ยอมรับได้

4
ค่าเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่
องค์กรยอมรับได้

3

3

ค่าเป้าหมายที่องค์กรกาหนด

ค่าเป้าหมายที่องค์กรกาหนด

2
โอกาสเกิดเป็นความเสี่ยงน้อย

2
ดีกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ

1
โอกาสเกิดเป็นความเสี่ยงน้อยมาก

1
ดีกว่าเป้าหมายเป็นอย่างมาก
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อภิธานศัพท์บริหารความเสี่ยง ของ สวทช.
(Glossary for NSTDA Risk Management)
Bow Tie Diagram : BTD
แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือในการวางแผนจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร สามารถประเมินสาเหตุ ผลกระทบ และการควบคุมที่มีอยู่ พร้อมกับวางมาตรการในการควบคุม/
ลดความเสี่ยง
Causes
สาเหตุของความเสี่ยง สาเหตุต่างๆ ที่สามารถจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
Compliance Risk
ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ความเสี่ยงเนื่องจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบข้อบังคับ
ข้อกาหนดของทางการ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
Control Owner
ผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบกลไกนั้นๆ
Due Date
กาหนดวันสิ้นสุดของการดาเนินการ/กิจกรรม
Enterprise Risk Management : ERM
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์
หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ขององค์กร
Existing Preventative Controls
กลไกการควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว ที่ใช้ในการควบคุม/ป้องกันมิให้เกิดสาเหตุ (Causes)
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Existing Mitigating Controls
กลไกการควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว ที่ใช้ในการแก้ไขผลกระทบ/ดาเนินการมิให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง
Financial Risk
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
ความเสี่ยงเนื่องจากสถานะและการดาเนินการงานทางการเงิน หรือ งบประมาณเกิดความขัดข้องจน
กระทบการดาเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ อันเนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล
การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการ
บริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินขององค์กร
Impact
ผลกระทบ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ
Key Risk Indicator : KRI
ตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง
มาตรวัดหรือจุดเตือนภัย (Trigger Point) ของระดับหรือสถานความเสี่ยง
Likelihood
โอกาสที่จะเกิด
โอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ
การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต
Likelihood Rating
ระดับของโอกาสเกิด
ผลการประเมินโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้ น โดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต
ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต
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Link to Causes
กลไกการควบคุมเชิงป้องกัน เชื่อมโยงกับสาเหตุเรื่องใดและกลไกนั้นสามารถช่วยป้องกัน/มีส่วนช่วย
ป้องกันสาเหตุเรื่องใด
Link to Impact
กลไกที่องค์กรมีอยู่แล้ว สามารถเชื่อมโยงในการช่วยแก้ไข/มีส่วนช่วยแก้ไขผลกระทบเรื่องใด
Major Program And Project : MPP
การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับโปรแกรม/โครงการขนาดใหญ่
การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับโปรแกรม/โครงการ จะดาเนินการเฉพาะโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มี
ขอบเขตการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
Mitigation Action Report : MAR
รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
Mitigation Action Plan : MAP
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
Operational Risk
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของ
ข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารโครงการ
การบริหารงานวิจัย ระบบงานต่างๆ ที่สนับสนุนการดาเนินงาน
Residual Risk Rating
ผลคูณระหว่างโอกาสเกิดและผลกระทบ เป็นระดับคะแนนของความเสี่ยง
Risk Analysis
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง และการตัดสินใจในการจัดการ
กับความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
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Risk Appetite : RA
ค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรต้องการ
ค่าระดับความเสี่ยงในเชิงปริมาณหรื อเชิงคุณภาพที่องค์กรสามารถยอมรับความเสียหาย/สูญเสียจาก
ความเสี่ยง
Risk Assessment
การประเมินความเสี่ยง
กระบวนการการประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสิน ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
Risk Boundary
ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามที่องค์กร/หน่วยงานกาหนด
Risk Identification
การระบุความเสี่ยง
เป็ น การระบุ ถึง แหล่ ง ที่ มาของความเสี่ ยง และระบุปัจจั ยเสี่ ยง ตลอดจนพื้นที่ ที่ ไ ด้รับ ผลกระทบ
เหตุการณ์อาจทาให้ความสาเร็จของวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไป และสาเหตุรวมถึงผลที่จะตามมา
Risk Identification : Risk ID
เป็นการกาหนดรหัสชื่อเรียก (Code) เพื่อให้เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจนว่ารายการความเสี่ยงที่จัดการ
อยู่นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเรื่องใด ตัวอย่างเช่น RES-1
ตัวที่ 1 แทนด้วยตัวอักษร R = Risk เพื่อแสดง ว่าเป็นรหัสในระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวที่ 2 แทนระดับองค์กร E = Enterprise เพื่อแสดงว่าเป็นระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ตัวที่ 3 แทนประเภทของความเสี่ยง S-O-F-C
ตัวที่ 4 แทนลาดับที่ของรายการความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระบุหมายเลข 1,2,3.....ตามลาดับที่ได้รับ)
Risk Management
การบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรโดยมีการวางแผนป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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Risk Mitigation Tasks
กิจกรรม/การดาเนินงานเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาความเสี่ยง (รวมทั้งการปรับปรุงกลไก
ที่มีอยู่เดิม) เพื่อใช้ในการป้องกันสาเหตุ และแก้ไขผลกระทบหรือการดาเนินการมิให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง
Risk Monitor Report : RMR
รายงานการติดตามความเสี่ยง
Risk Rating “Before” Mitigation
ระดับคะแนนของความเสี่ยงก่อนดาเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กาหนด
Risk Rating “After” Mitigation
ระดับคะแนนของความเสี่ยงหลังจากได้ดาเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กาหนด
Risk owner
ชื่อและตาแหน่งของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง โดยมีหน้าที่ระบุสาเหตุ ปัจจัยของความเสี่ยง รับผิดชอบ
ในการดูแลควบคุมมาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินและตัดสินใจตามแนวทางการลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง
ผู้ช่วย Risk owner
ชื่อของผู้ช่วยผู้รับผิดชอบความเสี่ยง เพื่ อช่วยผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) จัดเตรียมข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ ประเมิน จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการดาเนินงาน รวมทั้ง
ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุม/หารือตามความเหมาะสม
Risk Profile
ผังภูมิความเสี่ยง
ผังภูมิแสดงสถานะของระดับความเสี่ยง โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เทียบเป็นสี 4 ระดับ คือ สีแดง ระดับสูงมาก (Very high) สีส้ม ระดับสูง (High) สีเหลือง ระดับปานกลาง
(Medium) และสีเทา ระดับต่า (Low)
Risk Tolerance : RT
ค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
ค่าเบีย่ งเบนสูงสุด/ต่าสุดของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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Strategic Business Unit : SBU
การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก
บทบาทการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในระดั บศู นย์ แห่ งชาติ /หน่ว ยงานหลั ก ตามโครงสร้า งการ
บริหารงานของ สวทช. ประกอบด้วย สานักงานกลาง 1 หน่วย และศูนย์ 5 ศูนย์แห่งชาติ
Strategic Risk
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ ย งที่ มี ผลกระทบต่ อทิ ศทาง หรื อ ภารกิ จหลั กขององค์ กร หรื อมี ผลกระทบต่ อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร อันเนื่องมาจาก การเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์
ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่
ถูกต้อง
Task Owner
ผู้ที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินงาน/กิจกรรม
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