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ค าน า 
 

 การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรทั้ง
ด้านผลการด าเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่คนในองค์กรทุก
ฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่
เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหาย หรือความสูญเสียทั้งด้านผลการด าเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่ง
จะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและผลิตภาพที่สูงขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นการ เพ่ิมความสามารถ
ทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 คู่มือบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ตามมาตรฐาน COSO ERM 
(The Committee of Sponsoring Organization Enterprise Risk Management) เพ่ือเตรียมการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการที่ส าคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ ยงด้าน 
ธรรมาภิบาล ได้แก่  1 . ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) 2. ความเสี่ ยงด้ านการด าเนินงาน 
(Operational Risk) 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของส านักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ จะให้ความส าคัญ และน าคู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทาง
ในการด าเนินงานให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ต่อไป 

 
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายใต้ค าสั่งของ กรมปศุสัตว์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 ตัวชี้วัดที่ 
4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบไปด้วย 1. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 2. การ
ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ) 3. การ
ก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 4. การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM และเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการก ากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตามค าสั่งที่ 219/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือด าเนินการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 

 
 

1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  ก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่ วทั้ งองค์กร  รับผิดชอบโดย

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 
  

1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
1) ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ื อน าไปใช้ในการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

2) ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3) ให้มีการก าหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
5) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
 

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
1) เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทราบและเข้าใจในหลักการ 

ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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2) เพ่ือเตรียมการวางแผนป้องกันหรือลดโอกาสในการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือลดความ
สูญเสีย ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และรองรับ
ความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขององค์กร 

3) เพ่ือลดความกลัวและความกังวลของผู้บริหารและบุคลากร ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียอันน าไปสู่
การเสียโอกาส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ลดลง 

4) เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

1.5 ลักษณะพื้นฐานของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เดิมเป็นเพียงหน่วยงานผลิตเซรุ่ม (พ.ศ.2472) สังกัดกรมเพาะปลูก และผลิตเป็นผลส าเร็จสมบูรณ์ออกใช้ได้
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งถือเป็นวันที่ระลึกของกองผลิตชีวภัณฑ์ตลอดมา ในปี พ.ศ.2477 สถานีผลิต
ซีรั่มมีฐานะเป็นแผนกวัคซีนและซีรั่ม ในสายงานสัตวแพทย์ขึ้นกับกองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ (กองบ ารุงสัตว์
เดิม) กรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ต่อมา พ.ศ. 2480 กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ จึงได้
ขยายเป็นกองใหม่ 2 กอง คือ กองสัตวรักษ์และกองสัตวบาล แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงย้ายมาขึ้นกับกองสัตว
รักษ์ ในปี พ.ศ. 2485  กองสัตวรักษ์ และกองสัตวบาล แยกออกจากกรมเกษตรและประมง ยกฐานะขึ้นเป็น
กรมปศุสัตว์ แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงมาขึ้นกับ กองสัตวศาสตร์ กรมปศุสัตว์  จนกระทั่ง พ.ศ. 2494 มีการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบราชการ กรมปศุสัตว์ขึ้นใหม่ แผนกวัคซีนและซีรัมจึง
ได้รับการยกระดับฐานะขึ้น เป็นกองวัคซีนและซีรั่ม ต่อมา พ.ศ.2516 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดให้กองวัคซีนและซีรั่มเดิมเปลี่ยนเป็นกองผลิตชีวภัณฑ์ จากกระแสการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ.
2545 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ ซึ่งครั้งนี้กองผลิต
ชีวภัณฑ์ได้พัฒนาชื่อเป็น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตราบจนกระทั่งวันนี้ สถานที่แห่งนี้ ได้ด าเนินการผลิต
วัคซีนมารวมเป็นเวลาถึง 88 ปี โดยมี 
ภารกิจหลัก 

“ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ส าหรับจ าหน่ายเพ่ือควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของ
กรมปศุสัตว์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สนองตอบความต้องการของเกษตรกร” 
วิสัยทัศน์  

“เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
นโยบาย 
 "ผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ตรงต่อเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม" 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานของเงินทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
1) เร่งรัดการด าเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
2) พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้ส าหรับป้องกันโรคสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
3) ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณ

และถูกต้องตาม พรบ. สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
4) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
6) ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการด าเนินงานทุกด้านภายในองค์กร 
7) รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากมลพิษ 
8) รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
9) เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 
10) พัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์เพ่ือให้ได้รับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่

ผู้รับบริการ 
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โครงสร้างส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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บทที่ 2 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

2.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
1) ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ  และเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

2) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ
ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้
คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท า
ระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง   

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ 
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงนั้นๆ  

    (1)  โอกาสที่จะเกิด(Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
ซ่ึงจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก 
ระดับ2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย 
ระดับ3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
ระดับ4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 
ระดับ5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 
 

(2)  ผลกระทบ(Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง จ าแนกเป็น5 ระดับ คือ 

ระดับ1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก 
ระดับ2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย 
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ระดับ3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง 
ระดับ4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง 
ระดับ5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก 

5) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย มีค่าเป็นเชิง
ปริมาณ ซึ่งค านวณได้จากสูตร  

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
 หรือ D = L x I 

6) การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้
ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงในองค์กรจะครอบคลุมงานหลัก 5 
ประการ ได้แก่ งานการศึกษาและวางนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยภายในองค์กร งานการ
พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง งานการวางแผนการบริหารความเสี่ยง งานการ
ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ในองค์กรให้ทุกคนเห็นถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 

(1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance, Accept, Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้
ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 

(2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction, Control, Treat) เป็นการปรับปรุงระบบ
การท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ เช่นการจัดอบรมพนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

(3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing, Transfer) เป็นการกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เชน การท าประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือ
การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsource) 

(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance, Avoid, Terminate) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่
อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง  
หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว 

7) การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลด
ความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ  

(1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่  
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การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 
(2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ

ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 
(3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ 
(4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข

ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น  
การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ 

8) ประเภทของความเสี่ยง (Risk category) 
(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และ

แผนด าเนินงานที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อัน
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัย
ความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน 
ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีส าหรับการให้บริการเป็นต้น 

(2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก 

(3) ความเสี่ ยงด้านการเงิน  (Financial Risk) คือ ความเสี่ ยงที่ เกิดจากการที่ การเบิ กจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่พอเพียง 

(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

2.2 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง  
 แนวทางในการบริหารความเสี่ยงนั้น ควรพิจารณาให้ครอบคลุมหลัก 3 ประการดังนี้  

1)  ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง คือ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงให้รู้ว่ามี
อะไรบ้าง มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยง เป็นหลักส าคัญท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะเมื่อองค์กรสามารถ
ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว ผลที่ตามมาก็คือ องค์กรจะทราบว่าจะต้องป้องกันเรื่องต่างๆ 
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ได้ สามารถก าหนดมาตรการรองรับ และหาวิธีปฏิบัติไว้ก่อนล่วงหน้าเพ่ือเตรียมรับมือกับปัญหาหรือเหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้โดยทั่วไปองค์กรต่างๆ สามารถมีแนวทางในการติดตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานได้ ดังนี้  

(1) ก าหนดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แยกประเภทและท ารายการส าหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว 
โดยใช้เกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึงบูรณาการ ประกอบด้วยขั้นตอนการพิจารณาก าหนดความเสี่ยง 
ดังนี้  

(1.1) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม
องค์กรหรือปรัชญาที่บุคลากรในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสภาพสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ รวมถึงมีการน าข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบมาจัดการด้วย 

 (1.2) การก าหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องกับพันธกิจ และความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได ้

(1.3) การระบุ เหตุการณ์  รวมทั้งเหตุการณ์ภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ จนสามารถแยกแยะความเสี่ยงและโอกาส ตลอดจนระบุโอกาสที่จะย้อนกลับไปที่กระบวนการ
ก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ได้  

(2) การก าหนดระดับของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจว่าจะบริหารอย่างไร พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานและบุคคล
ในระดับต่างๆ ว่าจะมีแนวทางและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร  

2) การบริหารความเสี่ยงตามเป้าหมาย ครอบคลุมถึง การก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการก าหนดเป้าหมายในการจัดการกับความเสี่ยง
และบริหารการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางนั้น ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบริหารงานไปในทางที่
ไม่ถูกต้อง  

3) การมีส่วนร่วม การบรรลุเป้าหมายการด าเนินการขององค์กร ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรนับว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรหรือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดระดับความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมด้วย 

 

ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง  
การด าเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงจะบรรลุผล ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ 8 ประการ ดังนี้  
ปัจจัยที่ 1: การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง  
ปัจจัยที่ 2: ความเข้าใจนิยามความเสี่ยงที่ตรงกัน  
ปัจจัยที่ 3: กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ปัจจัยที่ 4: การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้

เข้ากับทุกระดับของบุคลากร ให้ทุกคนได้ทราบและเข้าใจตรงกัน 
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ปัจจัยที่ 5: การสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์  
ปัจจัยที่ 6: การวัดผลการบริหารความเสี่ยง ควบคู่กับกระบวนการด้านบุคลากร  
ปัจจัยที่ 7: การฝึกอบรม ให้ความรู้ และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของ 

แต่ละบุคคล  
ปัจจัยที่ 8: การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

2.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย           

7 ขั้นตอนตามแผนผัง ดังนี้ 

 

1) การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
การก าหนดเปาหมายในการด าเนินงาน หรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุผลส าเร็จจากการด าเนินงานใน

ทุกระดับกิจกรรม โดยก าหนดใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหเกิดการบรรลุวัตถุประ
สงคในระดับภาพรวมของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  

(1) วัตถุประสงคระดับส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
เป็นวัตถุประสงคของการด าเนินการในภาพรวมของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยใหมี

ความสอดคลองกับวิสัยทัศนพันธกิจ และทิศทางการด าเนินงาน ตามที่ไดระบุไวในแผนกลยุทธ์ส านักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ 

 
 



10 

 

 (2) วัตถุประสงคระดับกระบวนการ  
เป็นวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนหลักที่ตอบสนองให้การด าเนินงานของแต่ละโครงการ/

กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงคที่ก าหนดไว 
 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค โดยใช้หลัก SMART (ชัด-วัด-ปฏิบัติ-
สม-เวลา) ได้แก่ 

Specific : มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
Measurable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
Achievable : สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
Reasonable : สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ 
Time constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 

 

2) การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 
คนหาและระบุความเสี่ยงที่อาจสงผลใหการด าเนินงานไมบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงคที่ก าหนด

ไว จากนั้นระบุปจจัยเสี่ยงซึ่งก็คือสาเหตุที่ท าใหเกิดความเสี่ยงแนวทางในการระบุความเสี่ยง 
แนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยง 
(1) พิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง  
(2) พิจารณาเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนไดในทางที่ตรงกันขามกับวัตถุประสงค์ เช่น 

 Strategic : S ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ “โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตาม
แผนยุทธศาตร์” 

 Operations : O ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน “กระบวนการไม่มีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล 

 Financial : F ความเสี่ยงด้านความไม่ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลการเงินและอ่ืนๆ 
 Compliance : C ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

(3) น าหลักธรรมาภิบาล 9 ประการ (ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  การมีส่วนร่วม  ความโปร่งใส     
การตอบสนอง  ภาระรับผิดชอบ  นิติธรรม  การกระจายอ านาจ และความเสมอภาค) มาร่วมพิจารณา 

(4) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
(5) พิจารณาแตละวัตถุประสงค แลวหาความเสี่ยงที่อาจสงผลให้การด าเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค  
 

3) การประเมินความเสี่ยง    
ด าเนินการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของกระบวนการท างาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
(1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดย
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ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในการด าเนินงานและลักษณะของผลจากการด าเนินงาน 

โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่สามารระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

(1.1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1- 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง  

 

(1.2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 
ดังนี้ 

 1.2.1) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก > 1 ล้านบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 น้อย > 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
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1.2.2) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีความสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 สูง มีความสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีความสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย มีความสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีความสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

 

1.2.3) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อเป้าหมายขององค์กร) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย 

 

1.2.4) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ทีส่ าคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหาย
อย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ 

4 สูง เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผล
ต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 

3 ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 
2 น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขได้ 
1 น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ 
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1.2.5) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (บุคลากร) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิต
ผู้อื่นโดยตรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 
3 ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บนความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืน และสร้าง

บรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

1.2.6) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (กระบวนการ) 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อการด าเนินงาน) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุด
ด าเนินการมากกว่า 1 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่น หยุด
ด าเนินการ 1 เดือน 

3 ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 

 

(1.3) ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)  
  กรณี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดเกณฑ์

ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย 
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ระดับความเสี่ยง (Risk Map) 

ผล
กร

ะท
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ียง
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 4 4 8 12 16 20 

 3 3 6 9 12 15 

 2 2 4 6 8 10 

 1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่
จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยมาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
 ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
  (1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ 
ที่จะเกิดข้ึน มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  (2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อส านักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

(3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่ จะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่า
ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

(4) การจัดล าดับความเสี่ยง 
  เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ  
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน
แต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์

V

H 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้  
โดยจัดเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากมาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 

4) การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ 
เป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง  

ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุม
ดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้
ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ได้ 

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงแลว ขั้นตอนตอไปคือการวิเคราะหการควบคุม
เดิมที่มีอยูกอนวาไดมีการจัดการควบคุมเพ่ือชวยลดความเสี่ยงไวอยางไร รวมทั้งพิจารณาดวยวาการควบคุมที่
ไดก าหนดไวแลวนั้น ไดมีการน ามาปฏิบัติดวยหรือไมและไดผลเปนอยางไร  

วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปจจัยเสี่ยงที่ประเมินแลววามีระดับความเสี่ยงอยูใน
ระดับสูงมาก และเมื่อจัดล าดับความเสี่ยงแลวเปนความเสี่ยงที่อยู ในล าดับตนๆ ซึ่ งเปนการแสดง 
ใหเห็นวาปจจัยเสี่ยงนั้นสามารถสงผลใหการด าเนินงานไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ก าหนด โดย  

(1) น าเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก มาก าหนดวิธีการการควบคุมที่ควรมี เพ่ือ
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น 

(2) พิจารณาหรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่แล้ว
หรือไม ่

(3) ถ้ามีการควบคุมอยู่แล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่ 
   

 5) การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  
       เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลด

ความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง  

เมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุม
แล้ว พบวามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไมท าใหความเสี่ยงลดลงไปไดจนเปนที่นาพอใจหรือยังมีความเสี่ยงหลงเหลือ
อยู น ากิจกรรมควบคุมนั้นมาก าหนดเปนวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใชในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต
อไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ใหมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ในรอบแผนต่อไป 

 
6) การรายงาน  

เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่



16 

 

หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพ่ือเสนอตอผูบริหารรับทราบ 
รวมทั้งหนวยงานที่มีหนาที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ในสวนที่เก่ียวของ 
และส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จะมีการก ากับติดตามใหมีการน าแผนการบริหารความเสี่ยงไปใชปฏิบัติควบคู
ไปกับการด าเนินงานตามปกติดวย 

7) การติดตามผล  
เปนการติดตามผลหลังจากได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการ

บริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ 
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ 

(1) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 

(2) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตามก าหนด
หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

โดยพิจารณาดูว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการใด
ควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดท า  โดยก าหนด
ติดตามผลทุกไตรมาส ในการรายงานนอกจากจะรายงานตามแบบฟอรมที่ก าหนดแล้ว ควรมีการติดตามผล
จากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามปกติดวย  

บทที่ 3   
แผนบริหารความเสี่ยงส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลักที่มีความส าคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์
และการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง โดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ERM (The Committee of 
Sponsoring Organization Enterprise Risk Management) เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการที่ส าคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้าน ธรรมาภิบาล ได้แก่ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 3. ความ
เสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance 
Risk) 

เลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก (ระดับ 15 เป็นต้นไป) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีความ
เสี่ยงต่ ากว่าระดับ 15 (ระดับที่ยอมรับ) ถ้าความเสี่ยงต่ ากว่านี้พิจารณายอมรับความเสี่ยง และน าผลที่ได้สรุป
ในรูปแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  
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เมื่อประเมินปัจจัยเสี่ยง และคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุมเสร็จแล้ว ให้ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ของความเสี่ยง เฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุมอีกครั้ง ตามรายละเอียดแต่ละปัจจัยเสี่ยง 

 
บทที่ 4 

การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
4.1 การติดตามและรายงานผล 

หลังจากส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และมีการด าเนินงานตาม
แผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ
วิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการแล้วว่าบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบ  

การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง จะติดตามทุกไตรมาส โดยให้รายงานต่อฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ 

4.2 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
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ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยง โดยแสดงผลการ
บริหารความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงเทียบกับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และจัดท าผลการบริหารความ
เสี่ยงตามระดับความรุนแรงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ระดับความรุนแรงก่อนการบริหารความเสี่ยง 
2. ระดับความรุนแรงตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง 
3. ระดับความรุนแรงหลังการบริหารความเสี่ยง 
4. ระดับความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ 

โดยจัดท าเป็นตารางและแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยงในการอธิบาย แล้ววิเคราะห์ภาพรวมของผลการ
บริหารความเสี่ยง 

4.3 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
ให้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีความ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยด าเนินการตามกระบวนการแนวทาง/วิธีการที่ก าหนดในคู่ มือ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

4.4 การจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดท า(ร่าง) รายงานการประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยง โดยสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ เสนอผลการทบทวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดท า
ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี ก่อน
น าเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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