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คํานํา 

 

 การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะปองกันและควบคุมปญหาความ

เสี่ยงในดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณความไมแนนอน อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรทั้ง

ดานผลการดําเนินงานและภาพลักษณขององคกร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่คนในองคกรทุก

ฝายไดมีสวนรวมในการวิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรอยู

เสมอ อีกทั้งรวมกันวางแผนปองกัน และควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปญหาหรือหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจสรางความเสียหาย หรือความสูญเสียทั้งดานผลการดําเนินงานและภาพลักษณขององคกร ซึ่ง

จะสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพและผลิตภาพที่สูงขึ้น มีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะเปนการเพิ่มความสามารถ

ทางการแขงขันทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 

 คูมือบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝาย ไดมีแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจน โดยแบงความเสี่ยงออกเปน 4 ดาน ตามมาตรฐาน COSO ERM 

(The Committee of Sponsoring Organization Enterprise Risk Management) เพื่อเตรียมการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญซึ่งตองครอบคลุมความเสี่ยงดาน 

ธรรมาภิบาล ไดแก 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 

(Operational Risk) 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/

กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว หวังเปนอยางยิ่งวา ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑสัตว จะใหความสําคัญ และนําคูมือบริหารความเสี่ยงฉบับน้ีไปประยุกตใช เพื่อเปนเครื่องมือและแนวทาง

ในการดําเนินงานใหบังเกิดผลสําเร็จอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวตอไป 

 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายใตคําสั่งของ กรมปศุสัตว กระทรวง

เกษตรและสหกรณ และตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทนุหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2562 ตัวชี้วัดท่ี 

4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบไปดวย 1. การระบุความเสี่ยงระดับองคกร 2. การ

ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ) 3. การ

กําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 4. การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย

ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑของ COSO ERM และเพื่อเปนการเสริมสราง

ความเขมแข็งในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตามคําสั่งที่ 219/2560 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดําเนินการ

วิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดแนวทาง ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 

โดยทบทวนจากคูมือบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

1.2 โครงสรางการบรหิารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  กําหนดการบริหารความเสี่ยงทั่ว ท้ังองคกร รับผิดชอบโดย

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ภายใตการกํากับดูแล

ของผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
  

1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

1) ผูบริหารและบุคลากร มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปใชในการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด

ไว 

2) ผูบริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเส่ียง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ

ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

3) ใหมีการกําหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันท่ัวทั้งองคกร 

4) ใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

5) การบริหารความเสี่ยงไดรบัการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร 
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1.4 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง 

1) เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวทราบและเขาใจในหลักการ 

ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

2) เพื่อเตรียมการวางแผนปองกันหรือลดโอกาสในการไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือลดความ

สูญเสีย ในดานยุทธศาสตร ดานการดําเนินการ ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ และรองรับ

ความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขององคกร 

3) เพื่อลดความกลัวและความกังวลของผูบริหารและบุคลากร กอนท่ีจะเกิดความสูญเสียอันนําไปสู

การเสียโอกาส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ลดลง 

4) เพื่อใหผูบริหารและบุคลากร ไดปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อยางเปนระบบและตอเนื่องเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

1.5 ลักษณะพื้นฐานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เดิมเปนเพียงหนวยงานผลิตเซรุม (พ.ศ.2472) สังกัดกรมเพาะปลูก และผลิตเปนผลสําเร็จสมบูรณออกใชได

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2473 ซึ่งถือเปนวันที่ระลึกของกองผลิตชีวภัณฑตลอดมา ในป พ.ศ.2477 สถานีผลิต

ซีรั่มมีฐานะเปนแผนกวัคซีนและซีรั่ม ในสายงานสัตวแพทยขึ้นกับกองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ (กองบํารุงสัตว

เดิม) กรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ตอมา พ.ศ. 2480 กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ จึงได

ขยายเปนกองใหม 2 กอง คือ กองสัตวรักษและกองสัตวบาล แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงยายมาขึ้นกับกองสัตว

รักษ ในป พ.ศ. 2485  กองสัตวรักษ และกองสัตวบาล แยกออกจากกรมเกษตรและประมง ยกฐานะขึ้นเปน

กรมปศุสัตว แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงมาขึ้นกับ กองสัตวศาสตร กรมปศุสัตว จนกระท่ัง พ.ศ. 2494 มีการ

ประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบราชการ กรมปศุสัตวขึ้นใหม แผนกวัคซีนและซีรัมจึง

ไดรับการยกระดับฐานะขึ้น เปนกองวัคซีนและซีรั่ม ตอมา พ.ศ.2516 พระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการ 

กําหนดใหกองวัคซีนและซีรั่มเดิมเปลี่ยนเปนกองผลิตชีวภัณฑ จากกระแสการปฏิรูประบบราชการ ในป พ.ศ.

2545 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน จัดแบงสวนราชการใหม ซึ่งครั้งน้ีกองผลิต

ชีวภัณฑไดพัฒนาชื่อเปน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตราบจนกระท่ังวันน้ี สถานที่แหงนี้ ไดดําเนินการผลิต

วัคซีนมารวมเปนเวลาถึง 89 ป โดยมี 

ภารกจิหลัก 

“ผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ สําหรับจําหนายเพื่อควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว ตามนโยบายของ

กรมปศุสัตว รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว สนองตอบความตองการของเกษตรกร” 

วิสัยทัศน  

“เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน” 

นโยบาย 

 "ผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ตรงตอเวลา รักษาสิ่งแวดลอม" 
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วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานของเงินทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1) เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาดที่ใชในการปองกันและควบคุมโรคสัตว 

2) ดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 

3) พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับปองกันโรคสัตวใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

4) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5) พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสทิธิภาพและมีประสิทธิผล 

6) พัฒนาระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตวเพื่อใหไดรับมาตรฐานและสรางความเชื่อมั่นแก

ผูรับบริการ 

7) บริหารจัดการน้ําประปาเพื่อโรงงานผลิตวัคซีน 

8) ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ใหมีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณ

และถกูตองตาม พรบ.สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

9) รณรงคใหองคกรมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

10) รณรงคใหองคกรมีสิ่งแวดลอมท่ีดีและปราศจากมลพิษ 
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โครงสรางสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
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บทที่ 2 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 

2.1 ความหมายของการบริหารความเส่ียง 

1) ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณที่ไมแนนอน 

และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว 

หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักท่ีกําหนดในกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

2) ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณน้ันจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และ

ทําไม ท้ังน้ีสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด

ความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 

3) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เปนกระบวนการท่ีใชในการ

ระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการ

ทํางานของหนวยงานหรือขององคกร รวมท้ังการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อ

ปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้จะสําเร็จได ตองมีการสื่อสารให

คนในองคกรมีความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทํา

ระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง   

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห 

ความเส่ียง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

ของความเสี่ยงนั้นๆ  

    (1)  โอกาสท่ีจะเกิด(Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณความเสี่ยง  

ซึ่งจําแนกเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับ1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดนอยมาก 

ระดับ2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดนอย 

ระดับ3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 

ระดับ4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 

ระดับ5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 

 

(2)  ผลกระทบ(Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด 

เหตุการณความเสี่ยง จําแนกเปน5 ระดับ คือ 

ระดับ1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีนอยมาก 

ระดับ2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีนอย 
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ระดับ3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีปานกลาง 

ระดับ4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีสูง 

ระดับ5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีสูงมาก 

5) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเส่ียง แบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย มีคาเปนเชิง

ปริมาณ ซึ่งคํานวณไดจากสูตร  

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 

 หรือ D = L x I 

6) การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใช

ในการบริหารจัดการใหโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความ

เสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ท้ังนี้การบริหารความเสี่ยงในองคกรจะครอบคลุมงานหลัก 5 

ประการ ไดแก งานการศึกษาและวางนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยภายในองคกร งานการ

พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง งานการวางแผนการบริหารความเสี่ยง งานการ

ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และงานเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ในองคกรใหทุกคนเห็นถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 

(1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance, Accept, Take) เปนการยอมรับความเสี่ยงท่ี

เกิดขึ้น เน่ืองจากไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง แตการเลือกบริหารความเสี่ยงดวยวิธีน้ี

ตองมีการติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ 

(2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction, Control, Treat) เปนการปรับปรุงระบบ

การทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ใหอยูในระดับท่ี

องคกรยอมรับได เชนการจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

(3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing, Transfer) เปนการกระจาย

หรือถายโอนความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงเบาความรับผิดชอบไป เชน การทําประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือ

การจางบุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource) 

(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance, Avoid, Terminate) เปนการจัดการความเสี่ยงท่ี

อยูในระดับสูงมาก และหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสนิใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของ

หนวยงาน บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอยางเดียวที่สามารถปองกันความเสี่ยงไดหลายความเสี่ยง  

หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอยางเพื่อปองกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว 

7) การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อลด

ความเสี่ยง และทําใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค แบงได 4 ประเภท คือ  

(1) การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกัน

ไมใหเกิดความเสียหายและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาท่ี  
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การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ 

(2) การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อคนพบ

ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง ฯลฯ 

(3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี ฯลฯ 

(4) การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไข

ขอผิดพลาดที่ เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน  

การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดไฟไหม 

8) ประเภทของความเสี่ยง (Risk category) 

(1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและ

แผนดําเนินงานที่นําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อัน

สงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร แหลงที่มาของความเสี่ยงดานกลยุทธ 

สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ ปจจัยความเสี่ยงภายนอก ไดแก ภาวการณการแขงขัน การเปลี่ยนแปลง

นโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง และปจจัย

ความเสี่ยงภายใน ไดแก ปจจัยภายในที่องคกรสามารถควบคุมไดแตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอ

การดําเนินการตามแผนกลยุทธ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน 

ความเพียงพอของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับการใหบริการเปนตน 

(2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอัน

เนื่องมาจากการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวของ

กับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรอืเหตุการณภายนอก 

(3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีการเบิกจาย

งบประมาณไมเปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจท่ี

เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมพอเพียง 

(4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม

สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของได หรือกฎระเบียบท่ีมีอยูไมเหมาะสม หรือเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติไดทันตามเวลาท่ีกําหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 
 

2.2 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง  

 แนวทางในการบริหารความเสี่ยงนั้น ควรพิจารณาใหครอบคลุมหลัก 3 ประการดังนี้  

1)  ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง คือ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงใหรูวามี

อะไรบาง มีเหตุการณอะไรบางท่ีเปนความเสี่ยง เปนหลักสําคัญท่ีเห็นไดอยางชัดเจน เพราะเมื่อองคกรสามารถ

ประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดแลว ผลท่ีตามมาก็คือ องคกรจะทราบวาจะตองปองกันเรื่องตางๆ 



8 

 

ได สามารถกําหนดมาตรการรองรับ และหาวิธีปฏิบัติไวกอนลวงหนาเพื่อเตรียมรับมือกับปญหาหรือเหตุการณ

ที่จะเกิดขึ้นได ท้ังนี้โดยท่ัวไปองคกรตางๆ สามารถมีแนวทางในการติดตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงานได ดังนี้  

(1) กําหนดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แยกประเภทและทํารายการสําหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแลว 

โดยใชเกณฑในการบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึงบูรณาการ ประกอบดวยขั้นตอนการพิจารณากําหนดความเสี่ยง 

ดังนี้  

(1.1) สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) ครอบคลุมถึงวิสัยทัศน วัฒนธรรม

องคกรหรือปรัชญาท่ีบุคลากรในองคกรยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสภาพสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ รวมถึงมีการนําขอรองเรียนจากชองทางตางๆ ที่ดําเนินการอยางเปนระบบมาจัดการดวย 

 (1.2) การกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งสนับสนุนและสอดคลองกับพันธกิจ และความเสี่ยงท่ี

องคกรยอมรับได 

(1.3) การระบุ เหตุการณ รวมท้ังเหตุการณภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบตอ

วัตถุประสงค จนสามารถแยกแยะความเสี่ยงและโอกาส ตลอดจนระบุโอกาสที่จะยอนกลับไปท่ีกระบวนการ

กําหนดกลยุทธและวัตถุประสงคได  

(2) การกําหนดระดับของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบเพื่อใชเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจวาจะบริหารอยางไร พรอมทั้งกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหแกหนวยงานและบุคคล

ในระดับตางๆ วาจะมีแนวทางและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอยางไร  

2) การบริหารความเสี่ยงตามเปาหมาย ครอบคลุมถึง การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ

การบริหารความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรมตางๆ และการกําหนดเปาหมายในการจัดการกับความเสี่ยง

และบริหารการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางน้ัน ใหชัดเจน เพื่อปองกันไมใหเกิดการบริหารงานไปในทางท่ี

ไมถูกตอง  

3) การมีสวนรวม การบรรลุเปาหมายการดําเนินการขององคกร ประเด็นเรื่องการมีสวนรวมของ

บุคลากรในองคกรนับวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะองคกรหรือเปนโครงการที่เกี่ยวของ

กับผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย การมีสวนรวมถือเปนปจจัยสําคัญที่จะกําหนดระดับความสําเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรมดวย 
 

ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง  

การดําเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงจะบรรลุผล ตองอาศัยปจจัยสําคัญ 8 ประการ ดังนี้  

ปจจัยท่ี 1: การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง  

ปจจัยท่ี 2: ความเขาใจนิยามความเสี่ยงที่ตรงกัน  

ปจจัยท่ี 3: กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง  

ปจจัยที่ 4: การบริหารการเปล่ียนแปลงและการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององคกรให

เขากับทุกระดับของบุคลากร ใหทุกคนไดทราบและเขาใจตรงกัน 



9 

 

ปจจัยท่ี 5: การสื่อสารกลยุทธการบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติใหเชื่อมโยงกับกลยุทธ  

ปจจัยท่ี 6: การวัดผลการบริหารความเสี่ยง ควบคูกับกระบวนการดานบุคลากร  

ปจจัยที่ 7: การฝกอบรม ใหความรู และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของ 

แตละบุคคล  

ปจจัยท่ี 8: การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

2.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย           

7 ขั้นตอนตามแผนผัง ดังน้ี 

 

1) การกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค 

การกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน หรือสิ่งท่ีตองการใหบรรลุผลสําเร็จจากการดําเนินงานใน

ทุกระดับกิจกรรม โดยกําหนดใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดการบรรลุวัตถุประ

สงคในระดับภาพรวมของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  

(1) วัตถุประสงคระดับสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  

เปนวัตถุประสงคของการดําเนินการในภาพรวมของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว โดยใหมี

ความสอดคลองกับวิสัยทัศนพันธกิจ และทิศทางการดําเนินงาน ตามที่ไดระบุไวในแผนกลยุทธสํานักเทคโนโลยี

ชีวภัณฑสัตว 
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 (2) วัตถุประสงคระดับกระบวนการ  

เปนวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนหลักท่ีตอบสนองใหการดําเนินงานของแตละโครงการ/

กิจกรรม บรรลุตามวัตถปุระสงคที่กําหนดไว 
 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค โดยใชหลัก SMART (ชัด-วัด-ปฏิบัติ-

สม-เวลา) ไดแก 

Specific : มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 

Measurable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได 

Achievable : สามารถปฏิบัติใหบรรลุผลได 

Reasonable : สมเหตุสมผล มีความเปนไปได 

Time constrained : มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนและเหมาะสม 
 

2) การระบุความเสี่ยงและปจจัยเส่ียง 

คนหาและระบุความเสี่ยงที่อาจสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

ไว จากนั้นระบุปจจัยเส่ียงซึ่งก็คือสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงแนวทางในการระบุความเสี่ยง 

แนวทางการระบปุจจัยเสี่ยง 

(1) พิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง  

(2) พิจารณาเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดในทางที่ตรงกันขามกับวัตถุประสงค เชน 

 Strategic : S ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร “โครงการ/กิจกรรม ไมบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตาม
แผนยุทธศาตร” 

 Operations : O ความเสี่ยงดานการดาํเนินงาน “กระบวนการไมมีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล 

 Financial : F ความเสี่ยงดานความไมครบถวนถูกตองของขอมูลการเงินและอื่นๆ 
 Compliance : C ความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

(3) นําหลักธรรมาภิบาล 9 ประการ (ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  การมีสวนรวม  ความโปรงใส     

การตอบสนอง  ภาระรับผิดชอบ  นิติธรรม  การกระจายอํานาจ และความเสมอภาค) มารวมพิจารณา 

(4) พิจารณาปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองคกร 

(5) พิจารณาแตละวัตถุประสงค แลวหาความเสี่ยงที่อาจสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุวตัถุประสงค  
 

3) การประเมินความเส่ียง    

ดําเนินการวิเคราะห การประเมิน และการจัดระดับความเส่ียงที่มีผลกระทบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคของกระบวนการทํางาน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 

(1) กําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 

กําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดย
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กําหนดเกณฑในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถกําหนดไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในการดําเนินงานและลักษณะของผลจากการดําเนินงาน 

โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานที่มีขอมูลตัวเลข หรือจํานวนมาใชในการ

วิเคราะห สําหรับหนวยงานท่ีมีขอมูลในเชิงพรรณนาไมสามารระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได  

(1.1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการสูงมาก 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางเปนบางครั้ง 

2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง 

1 นอยมาก แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา 

4 สูง 1- 6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้งตอป 

3 ปานกลาง 1 ปตอครั้ง 

2 นอย 2-4 ปตอคร้ัง 

1 นอยมาก 5 ปตอครั้ง  
 

(1.2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ 

ดังนี ้

 1.2.1) กรณีเปนความรุนแรงท่ีสามารถวัดเปนตัวเงินได 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ) 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก > 1 ลานบาท 

4 สูง > 2.5 แสนบาท – 1 ลานบาท 

3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท 

2 นอย > 10,000 – 50,000 บาท 

1 นอยมาก ไมเกิน 10,000 บาท 
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1.2.2) กรณีเปนความรุนแรงท่ีไมสามารถวัดเปนตัวเงินได 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีความสูญเสียทรัพยสินอยางมหันตมีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 สูง มีความสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

3 ปานกลาง มีความสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 นอย มีความสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

1 นอยมาก มีความสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง 
 

1.2.3) กรณีเปนความรุนแรงท่ีสงผลกระทบดานกลยุทธ 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ตอเปาหมายขององคกร) 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอเปาหมาย และชื่อเสียงขององคกรในระดับสูงมาก 

4 สูง มีผลกระทบตอเปาหมาย และชื่อเสียงขององคกรในระดับสูง 

3 ปานกลาง มีผลกระทบตอเปาหมายบางอยาง และชื่อเสียงขององคกรบาง 

2 นอย มีผลกระทบตอเปาหมาย และชื่อเสียงขององคกรนอย 

1 นอยมาก แทบไมมีผลกระทบตอเปาหมาย และชื่อเสียงขององคกรเลย 
 

1.2.4) กรณีเปนความรุนแรงท่ีสงผลกระทบดานการดาํเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก เกิดความสูญเสียตอระบบ IT ที่สําคัญท้ังหมดและเกิดความเสียหาย

อยางมาก ตอความปลอดภัยของขอมูลตางๆ 

4 สูง เกิดความสูญเสียตอระบบ IT ที่สําคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งสงผล

ตอความถูกตองของขอมูลบางสวน 

3 ปานกลาง ระบบมีปญหาและมีความสูญเสียไมมาก 

2 นอย เกิดเหตุท่ีแกไขได 

1 นอยมาก เกิดเหตุท่ีไมมีความสําคัญ 
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1.2.5) กรณีเปนความรุนแรงท่ีสงผลกระทบดานการดาํเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (บุคลากร) 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกเลิกจางหรือออกจากงานเนื่องจากเปนอันตรายตอรางกายและชีวิต

ผูอื่นโดยตรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนไมไดขึ้นเงินเดือน 

3 ปานกลาง ถูกทําทัณฑบนความรุนแรงสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูอื่น และสราง

บรรยากาศการปฏิบัติงานท่ีไมเหมาะสม 

2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 

1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
 

1.2.6) กรณีเปนความรุนแรงท่ีสงผลกระทบดานการดาํเนินงาน (กระบวนการ) 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ตอการดําเนินงาน) 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอกระบวนการและการดาํเนินงานรุนแรงมาก เชน หยุด

ดําเนินการมากกวา 1 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบตอกระบวนการและการดาํเนินงานรุนแรง เชน หยุด

ดําเนินการ 1 เดือน 

3 ปานกลาง มีการชะงักงันอยางมีนัยสําคัญของกระบวนการและการดาํเนินงาน 

2 นอย มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดําเนินงาน 

1 นอยมาก ไมมีการชะงักงันของกระบวนการและการดาํเนินงาน 
 

(1.3) ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)  

  กรณี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบัิติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดเกณฑ

ไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย 
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ระดับความเสี่ยง (Risk Map) 

ผล
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 5 5 10 15 20 25 

 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 

 เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ี

จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความ

เสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยาง

เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ 

กําลังคน หรือเวลาท่ีมจีํากัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน 

 ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

  (1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณตางๆ  (Likelihood) วามีโอกาส/ความถี ่

ที่จะเกิดขึ้น มากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

  (2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอสํานักเทคโนโลยี

ชีวภัณฑสัตว/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด 

(3) การวิเคราะหความเส่ียง 

  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วา

กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

(4) การจัดลําดับความเสี่ยง 

  เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว นํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

นอย 
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สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน

แตละสาเหตุของความเสี่ยงที่สําคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธ

ระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได  

โดยจัดเรียงลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากมาจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง 

4) การประเมินการควบคุมที่มีอยู 

เปนการประเมินกิจกรรมท่ีกําหนดขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยง 

ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว/หนวยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุม

ดังกลาว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีจะทําใหมั่นใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมได

ดําเนินการสอดคลองกับทิศทางที่ตองการ สามารถชวยปองกันและชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ

วัตถุประสงคได 

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงแลว ขั้นตอนตอไปคือการวิเคราะหการควบคุม

เดิมที่มีอยูกอนวาไดมีการจัดการควบคุมเพื่อชวยลดความเสี่ยงไวอยางไร รวมทั้งพิจารณาดวยวาการควบคุมท่ี

ไดกําหนดไวแลวนั้น ไดมีการนํามาปฏิบัติดวยหรือไมและไดผลเปนอยางไร  

วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปจจัยเสี่ยงท่ีประเมินแลววามีระดับความเสี่ยงอยูใน

ระดับสูงมาก และเม่ือจัดลําดับความเสี่ยงแลวเป นความเสี่ยงท่ีอยู ในลําดับต นๆ ซึ่งเป นการแสดง 

ใหเห็นวาปจจัยเสี่ยงน้ันสามารถสงผลใหการดําเนินงานไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดย  

(1) นําเอาปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก มากําหนดวิธีการการควบคุมที่ควรมี เพื่อ

ปองกัน หรือลดความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลาน้ัน 

(2) พิจารณาหรือประเมินวาในปจจุบันความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น มีการควบคุมอยูแลว

หรือไม 

(3) ถามีการควบคุมอยูแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยูหรือไม 
   

 5) การบรหิาร/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  

       เปนการนํากลยุทธ มาตรการ หรือแผนงาน มาใชปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลด

ความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือท่ีมีอยูแตยังไมเพียงพอ และนํามาวางแผนจัดการความเสี่ยง  

เมื่อหนวยงานทราบความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูจากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุม

แลว พบวามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไมทําใหความเสี่ยงลดลงไปไดจนเปนที่นาพอใจหรือยังมีความเสี่ยงหลงเหลือ

อยู นํากิจกรรมควบคุมนั้นมากําหนดเปนวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใชในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงต

อไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแลว ใหมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ในรอบแผนตอไป 
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6) การรายงาน  

เปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และจัดการความเสี่ยงวายังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู

หรือไม ถายังเหลืออยูมีอยูในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเส่ียงนั้นอยางไร เพื่อเสนอตอผูบริหารรับทราบ 

รวมท้ังหนวยงานที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวในสวนที่เกี่ยวของ 

และสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจะมีการกํากับติดตามใหมีการนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปใชปฏิบัติควบคู

ไปกับการดําเนินงานตามปกติดวย 

7) การติดตามผล  

เปนการติดตามผลหลังจากไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อใหมั่นใจวาแผนการ

บริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ท้ังสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลตอความสําเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ 

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงคาใชจายในการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป โดยมีเปาหมายในการติดตามผลคือ 

(1) เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกบัวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ

จัดการความเส่ียงที่ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม 

(2) เปนการติดตามความคืบหนาของมาตรการควบคุมที่มีการทําเพิ่มเติมวาแลวเสร็จตามกําหนด

หรือไม สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม 

โดยพิจารณาดูวา วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการใด

ควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหผูบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดจัดทํา โดยกําหนด

ติดตามผลทุกไตรมาส ในการรายงานนอกจากจะรายงานตามแบบฟอรมที่กําหนดแลว ควรมีการติดตามผล

จากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามปกติดวย  

บทที่ 3   

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยจากแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมหลักท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร

และการบริหารจัดการชีวภัณฑสัตวของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะ

เกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความ

เสี่ยง โดยใชแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกร ตามมาตรฐาน COSO ERM (The Committee of 

Sponsoring Organization Enterprise Risk Management) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ี

อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญซึ่งตองครอบคลุมความเสี่ยงดาน ธรรมาภิบาล ไดแก 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) 3. ความ

เสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance 

Risk) 
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เลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก (ระดับ 15 เปนตนไป) มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมีความ

เสี่ยงต่ํากวาระดับ 15 (ระดับที่ยอมรับ) ถาความเสี่ยงต่ํากวานี้พิจารณายอมรับความเสี่ยง และนําผลที่ไดสรุป

ในรูปแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  
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  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

  

เมื่อประเมินปจจัยเสี่ยง และคัดเลือกปจจัยเสี่ยงท่ีตองควบคุมเสร็จแลว ใหกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน

ของความเสี่ยง เฉพาะปจจัยเสี่ยงที่ตองควบคุมอีกครั้ง ตามรายละเอียดแตละปจจัยเสี่ยง 

 

บทที ่4 

การรายงานและติดตามผลการบรหิารความเสี่ยง 
4.1 การติดตามและรายงานผล 

หลังจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และมีการดําเนินงานตาม

แผนแลว จะตองมีการรายงานและติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานอยาง

ถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ

วิธีการจัดการความเส่ียง รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการแลววาบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานวาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงทราบ  

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง จะติดตามทุกไตรมาส โดยใหรายงานตอฝาย

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อแจงใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ 

4.2 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

ประเมินผลเทียบกับเปาหมายที่กําหนดในแผนบริหารความเสี่ยงทุกปจจัยเสี่ยง โดยแสดงผลการ

บริหารความเสี่ยงของแตละปจจัยเส่ียงเทียบกับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได และจัดทําผลการบริหารความ

เสี่ยงตามระดับความรุนแรงในแตละปจจัยเสี่ยง โดยครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ระดับความรุนแรงกอนการบริหารความเสี่ยง 

2. ระดับความรุนแรงตามเปาหมายที่องคกรคาดหวัง 

3. ระดับความรุนแรงหลังการบริหารความเสี่ยง 

4. ระดับความรุนแรงที่องคกรยอมรับได 

โดยจัดทําเปนตารางและแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยงในการอธิบาย แลววิเคราะหภาพรวมของผลการ

บริหารความเสี่ยง 

4.3 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

ใหมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหมีความ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยดําเนินการตามกระบวนการแนวทาง/วิธีการท่ีกําหนดในคูมือ

การบริหารความเสี่ยงทั่วท้ังองคกรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

4.4 การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําป 

ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทํา(ราง) รายงานการประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยง โดยสรุปประเด็นปญหาและอุปสรรคที่พบ เสนอผลการทบทวนการบริหารความเส่ียง รวมท้ังจัดทํา

ความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อการบริหารความเสี่ยงในปตอไป เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําป กอน

นําเสนอผูบริหารพิจารณาใหความเหน็ชอบรายงานดังกลาวตอไป 
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