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บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะชวย
ใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด
การสูญเสียและโอกาสที่ทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร
ภายใตสภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องคกรลวนแตมีความเสี่ยง ซึ่งเปนความไมแนนอนที่อาจจะ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึงจําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้น
อยางเปนระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางที่กระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายของ
องค กร วิ เ คราะห ความเสี่ ย งจากโอกาสและผลกระทบที่เกิ ดขึ้น จัดลํา ดับ ความสํา คัญ ของความเสี่ย ง
กํา หนดแนวทางในการจั ดการความเสี่ ย ง และตองคํานึง ถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ย งอยาง
เหมาะสม
นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ไดกําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน และตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สสนก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในมิติที่ 4 มิติดาน
การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูและกิจการ
และการพัฒนาองคการ ไดกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของเกณฑวัดผลตัวชี้วัดดังกลาว
ดวย
ดังนั้นคณะทํางานบริหารความเสี่ยงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการ
มหาชน) จึงไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขึ้น สําหรับใช
เปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตางๆ เพื่อลดมูลเหตุ
ของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยูในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบไดอยางมีระบบ

2. วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง
1) เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
สสนก.
2) เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3) เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของ สสนก.
5) เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับกลยุทธของ สสนก.
6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองคกร
แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปงบประมาณ พ.ศ.2557

4

7

3. เปาหมาย
1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปใชในการ
ดําเนินงานตามยุ ทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจําปใหบ รรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว
2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
3) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง
5) ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอยางเหมาะสมทั่วทั้ง
องคกร
6) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร

4. ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลที่ใชในการตัดสินใจไดดียิ่งขึ้นและทําให
องคกรสามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณที่อาจทํา
ใหองคกรเกิดความเสียหาย
ประโยชนที่คาดหวังวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1) เปน สวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะชว ย
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ และสามารถทํา
หนาที่ในการกํากับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2) สรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความ
เสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู
บนสมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
3) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญไดทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง
จะทําใหบุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนักถึงความ
เสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
4) เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ชวยให
ผูบริหารสามารถมั่นใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปนเครื่องมือที่
สําคัญของผูบริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผนการกําหนดกลยุทธ
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด และสามารถปกปองผลประโยชน รวมทั้งเพิ่มมูลคาแกองคกร
5) ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบการ
ตัดสิน ใจในระดับ การปฏิบั ติงานขององค กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดีย วกัน เชน การตัดสินใจโดยที่
ผูบริหารมีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน
แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปงบประมาณ พ.ศ.2557
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6) ช ว ยให ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารและจั ด สรรทรั พ ยากรเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม
และการเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ํา
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากร
แตกตางกัน เปนตน

5. นิยามความเสี่ยง
5.1 ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ ย ง หมายถึ ง เหตุ ก ารณ ห รื อ การกระทําใดๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้ น ภายในสถานการณที่ไ ม
แนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิด
ความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานยุทธศาสตร การ
ปฏิ บั ติ ง าน การเงิ น และการบริ ห าร ซึ่ ง อาจเป น ผลกระทบทางบวกด ว ยก็ ไ ด โดยวั ด จากผลกระทบ
(Impact) ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้
1) ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง
2) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือ นโยบาย
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณเสี่ยง
5.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
5.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง หมายถึ ง ระบบการบริ ห ารป จ จั ย และควบคุ ม กิ จ กรรม รวมทั้ ง
กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และ
ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การเงิน และชื่อเสียงขององคกรเปนสําคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความ
เสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร
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บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานของ สสนก.
1. ประวัติความเปนมา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงห ว งใยสถานการณ น้ํ า ของประเทศไทย ได พ ระราชทาน
พระราชดําริให Massachusetts Institute of Technology (MIT) เขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
แหลงน้ํารวมกับ สํ านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยจัดใหมีการพัฒนากลไกการรวบรวม
ขอมูลและประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อจัดการกับปญหาน้ําของประเทศ เกิดเปน
“โครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทย” ขึ้นเมื่อป 2541 ดําเนินการโดย
หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแห งชาติ สํานั กงานพั ฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเชื่อมตอและเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรน้ําลุมน้ําเจาพระยาทั้งหมดจากหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ ยวของ แลวสําเนากระจายขอมูล กลับไปใหห นว ยงานตางๆ ไดใชขอมูลรวมกัน ระบบใชไดจ ริงในป
2545 เกิดเปนกลไกในการประสานงาน ประกอบการตัดสินใจ และดําเนินการได
ตอมาในป 2547 ไดยกระดับโครงการดังกลาว จัดตั้งเปน “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร” ภายใตสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตรโดยเฉพาะ
จากผลการดําเนินงานมากวา 10 ป เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2551” จัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ขึ้นเปน องคการ
มหาชน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 125 ตอน 138 ก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2551 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป

2. วิสัยทัศน
“เป น องค กรที่ ส ร า งองค ความรู ดา นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับ การบริห ารจัดการดาน
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผล
การทํางานโดยการสรางและพัฒนาเครือขาย”

3. ภารกิจหลัก
ภารกิ จ หลั ก ของ สสนก. ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ํ า และ
การเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2551 มีดังนี้
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในดานการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
2) นําเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหองคการตางๆ นําไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
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3) สงเสริมความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
4) บริการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันใหประชาชนและชุมชน
นําไปใชประโยชนไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล

4. ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรของ สสนก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 5
ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1

การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู ดานการจัดการทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 2

การใหบริการและเผยแพรงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3

การสรางเครือขาย งานวิจัยและพัฒนา ดานการจัดการทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 4

การถายทอดเทคโนโลยี และนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
กับประชาชนและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 5

การสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ดวยวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี
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5. โครงสรางหนวยงาน
คณะกรรมการบริหาร
หนวยตรวจสอบภายใน

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ระดับฝาย
ฝายวิเคราะหและ
ติดตามสถานการณ

ฝายปฏิบัติการ
เทคนิค

ฝายสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานภาวะ
ฉุกเฉิน

ระดับงาน

ฝายบริหารความรวมมือ
และสื่อสารองคกร

ฝายบริหาร

ฝายวิจัยและพัฒนา

ฝายสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา

ฝายสารสนเทศ
การเกษตร

งานบริหารความ
รวมมือ

งานการเงินและบัญชี

งานวิจัยคลังขอมูล
และความรู

งานโทรมาตรและ
เทคโนโลยีการ
ตรวจวัด

งานสารสนเทศ
การเกษตร

งานสื่อสารองคกร

งานบุคคล

งานวิจัยภูมิสารสนเทศ

งานแบบจําลอง

งานบริหารจัดการ
น้ําชุมชน

งานพัสดุ

งานพัฒนาระบบงาน

งานวิเคราะหขอมูล
และรายงาน

งานเครือขาย
การจัดการน้ําชุมชน

งานเลขานุการ
และธุรการ

งานระบบคอมพิวเตอร
และระบบเครือขาย

งานประสานงานและ
บริหารโครงการ

งานประสานงานและ
บริหารโครงการ

งานแผนงาน
และงบประมาณ

งานประสานงานและ
บริหารโครงการ

งานนิติการ

อํานาจหนาที่ของฝายตางๆ มีดังนี้
ฝายบริหาร

ฝายวิจัยและพัฒนา

ฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา

1. บริหารงานทั่วไปของสถาบัน ไดแก งานการเงินและบัญชี งานบุคคล งานพัสดุ งาน
เลขานุการและธุรการ งานแผนงานและงบประมาณ และงานนิติการ
2. จัดทํารายงานวิชาการและรายงานผลการดําเนินงานของสถาบัน
3. ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายดานทรัพยากรน้ําและการเกษตร
2. พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับระบบฐานขอมูล รวมทั้งระบบฐานความรูและ
แบบจําลอง
3. พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับระบบภูมิสารสนเทศ
4. บริหารและจัดการระบบเครือขายสารสนเทศของสถาบัน
5. ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรมาตร อุปกรณ ซอฟตแวรที่เกี่ยวของ รวมทั้งติดตั้ง
บํารุงรักษา และตรวจสอบระบบขอมูล
2. วิจัยและพัฒนาแบบจําลองน้ําและอากาศ
3. คาดการณและสรุปสถานการณ รวมทั้งวิเคราะหความเสี่ยงน้ําทวม น้ําแลง และจัดทํา
รายงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ํา
4. พัฒนาเครือขายวิจัยและขอมูลรวมกับหนวยงานภายนอก
5. ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ฝายสารสนเทศการเกษตร

1.
2.
3.
4.
1.

วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการน้ําชุมชน และเครือขายการจัดการน้ําชุมชน
พัฒนาสารสนเทศและระบบการจัดการขอมูลน้ําและการเกษตรของชุมชน
พัฒนาเครือขายวิจัยและขอมูลรวมกับหนวยงานภายนอก
ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ฝายบริหารความรวมมือและ
บริหารโครงการ ประสานความรวมมือภายในและภายนอกประเทศ และดําเนินงาน
โครงการเพิม่ เติมนอกเหนือจากแผนงานหรือโครงการหลักของสถาบัน
สื่อสารองคกร
2. ติดตาม และทบทวนการดําเนินโครงการ รวมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เพื่อ
ขยายผลโครงการ และเครือขายความรวมมือภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและ
ตางประเทศ
3. ผลิตและเผยแพรรายงานเอกสารสิ่งพิมพ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธภารกิจและผลงาน
ของสถาบัน
4. ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ฝายวิเคราะหและติดตาม
1. วิเคราะหสถานการณและคาดการณความเสี่ยงน้ําทวม น้ําแลง รวมถึง สรุป
สถานการณเพื่อประกอบการตัดสินใจ
สถานการณ
2. จัดทํารายงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ํา
3. ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ฝายปฏิบัติการเทคนิค
1. บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง
2. บริหารและจัดการระบบเครือขายสารสนเทศดานขอมูลน้ําและภูมิอากาศ
3. พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับระบบฐานขอมูล รวมทั้งระบบฐานความรูและ
แบบจําลอง เพื่อใชในการบริหารและบริการขอมูลดานน้ําและภูมิอากาศ
4. ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ฝายสนับสนุนการปฏิบัติงานภาวะ 1. ดูแล ตรวจสอบ ทดสอบ ปรับปรุง และบํารุงรักษาศูนยคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณที่เกี่ยวของในการสํารวจพื้นที่ภาคสนาม รวมถึง
ฉุกเฉิน
ติดตั้ง บํารุงรักษา และตรวจสอบระบบขอมูล
3. รวบรวมข อ มู ล ด า นน้ํ า และภู มิ อ ากาศที่ ดํ า เนิ น การสํ า รวจ และจั ด เก็ บ บนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอยางสมบูรณครบถวน
4. ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หนวยตรวจสอบภายใน
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของสถาบันตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรวาดวยการตรวจสอบ
ภายใน

สํ า หรั บ โครงสร า งการบริ ห ารความเสี่ ย งของ สสนก. ประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ห าร และ
ผูอํานวยการ ซึ่งจะแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ของ สสนก. และมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน และหนวยตรวจสอบภายใน สอบทาน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ สสนก.
(ดูรายละเอียดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ในบทที่ 3)
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บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. แนวทางดําเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง
1.1 แนวทางดําเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเริ่มตนและพัฒนา
1) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ สสนก.
2) ระบุปจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
3) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน
4) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของปจจัย เสี่ยงที่อยูในระดับสูง (High) และสูงมาก
(Extreme) รวมทั้งปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสําคัญ
5) สื่ อ สารทํ า ความเข า ใจเกี่ย วกับ แผนบริห ารความเสี่ย งให ผู ป ฏิ บั ติง านของ สสนก.
รับทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได
6) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระยะที่ 2 การพัฒนาสูความยั่งยืน
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปที่ผานมา
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท
3) ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
1.2 กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการ มีหนาที่แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป
2) คณะทํางานบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ดําเนินการใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมิ นผลการดําเนิน งานตามแผนการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง ทบทวนแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานตอไปในอนาคต
3) ผูปฏิบัติงาน หรือเจาหนาที่และลูกจาง สสนก. มีหนาที่สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของ
ใหกับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
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กลไกการบริหารความเสี่ยง
ผูอํานวยการ

คณะทํางาน
บริหาร
ความเสี่ยง

แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

พิจารณาใหความเห็นชอบ/อนุมัติ
พิจารณา/
เสนอแนะ

1. ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ

6. ทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยง
5. รายงาน/ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง

2. วิเคราะหและจัดลําดับ
ความสําคัญ
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ผูปฏิบัติงาน

สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของ

4. สื่อสารทําความ
เขาใจกับผูปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

2. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร สสนก.
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน
หนวยตรวจสอบภายใน

ผูอํานวยการ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ผูปฏิบัติงานของ สสนก.
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หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสราง
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปดวย การกํากับดูแล การตัดสินใจ การจัดทําแผน การ
ดําเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแตละองคประกอบมีอํานาจหนาที่ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก.
1) สงเสริมใหมีการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สสนก.
2) ใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
2.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน
1) สงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานเพื่อ
เพิ่มมูลคาใหกับองคการ
2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของ สสนก.
3) กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
2.3 ผูอํานวยการ
1) แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ สสนก.
2) สงเสริมและติดตามใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
2.4 หนวยตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สสนก.
2) นําเสนอผลการบริหารความเสี่ยงใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ
และใหขอเสนอแนะ
2.5 คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
1) จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปน ระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องคกร
2) ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง
3) รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ เสนอตอ
ผูอํานวยการเพื่อพิจารณา
2.6 ผูปฏิบัติงานของ สสนก.
1) สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของใหกับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
2) ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
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3. คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง
สสนก. ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร (องคการมหาชน) ที่ 2/2555 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 โดยมีองคประกอบและ
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
องคประกอบ
1) ผูอํานวยการฝายบริหาร

หัวหนาคณะทํางาน

2) ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา

ผูทํางาน

3) ผูอํานวยการฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา

ผูทํางาน

4) ผูอํานวยการฝายสารสนเทศการเกษตร

ผูทํางาน

5) ผูอํานวยการฝายบริหารความรวมมือและสื่อสารองคกร

ผูทํางาน

6) หัวหนากลุมงานแผนงานและงบประมาณ

ผูทํางานและเลขานุการ

7) เจาหนาที่บริหารงานแผนงาน

ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1) จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
2) ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไดแก การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม
ความเสี่ยง
3) รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ํา และการเกษตร (องค การมหาชน) เสนอตอผูอํานวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
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บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งการจัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได ซึ่ง สสนก. มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. ระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร
2. ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติได
จริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนที่จะไดรับดวย
4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง
5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพื่อให
มั่นใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สสนก.

6.
ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง

5.
ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

1.
ระบุ
ความเสี่ยง
2.
ประเมิน
ความเสี่ยง

3.
จัดการ
ความเสี่ยง
4.
รายงานและ
ติดตามผล

1. การระบุความเสี่ยง
เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โดยตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัย
เสี่ยงจะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งมีทรัพยสินใดที่จําเปนตองไดรับการดูแลปองกัน
รักษา ดังนั้นจึงจําเปนตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)”
และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนที่จะดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
1.1 ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและจะสงผล
กระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร และเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน
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1.2 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดย
ตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได
อยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน ดังนี้
1) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คูแขง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
2) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ
ขอบังคับภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการทํางาน ขอมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ
1.3 ประเภทความเสี่ยง
แบงเปน 4 ประเภท ไดแก
1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
กลยุทธ เปาหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององคกร ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผล
ตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร
2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
ประเด็ น ป ญ หาการปฏิ บั ติ ง านประจํ า วั น หรื อ การดํ า เนิ น งานปกติ ที่ อ งค ก รต อ งเผชิ ญ เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ความเสี่ยงดานนี้ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมมีผังการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไมมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่
เกิ ด จากป จ จั ย ภายนอก เช น ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ รายงานทางการเงิน ของหนว ยงานที่เ กี่ ย วข อง ได แ ก
กรมบั ญ ชี ก ลาง สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น สํ า นั ก งบประมาณ รวมทั้ ง การจั ด สรรงบประมาณ
ไมเหมาะสม เปนตน
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk)
เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวน
ไดเสีย การปองกันขอมูลรวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอื่นๆ
การระบุความเสี่ยงควรเริ่มดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทําใหเกิดความผิดพลาด
ความเสียหาย และเสียโอกาสปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปนตนเหตุที่แทจริงเพื่อที่จะสามารถนําไปใชประโยชน
ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการไดหลายวิธี
เชน จากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การวิเคราะหทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผานมา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองคกรอื่น การสัมภาษณ แบบสอบถาม เปนตน
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2. การประเมินความเสี่ยง
21

การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือของ
องคกร ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดกําหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง
สูง และ สูงมาก ดังนี้
หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็นที่พิจารณา

ระดับคะแนน
1 = นอยมาก

2 = นอย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ
หรือขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลีย่ : ป/ครั้ง)

5 ป/ครั้ง

2-3 ป/ครั้ง

1 ป/ครั้ง

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

< 1 หมื่นบาท

1 – 5 หมื่น
บาท

5 หมื่นบาท –
2 แสนบาท

2 แสนบาท –
1 ลานบาท

> 1 ลานบาท

อันตรายตอชีวิต

เดือดรอน
รําคาญ

บาดเจ็บ
เล็กนอย

บาดเจ็บ
ตองรักษา

บาดเจ็บสาหัส

อันตรายถึงชีวิต

ผลกระทบตอภาพลักษณ/
การดําเนินงานของหนวยงาน

นอยมาก

นอย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
1-6 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง
ไมเกิน 5 ครั้ง/ป หรือมากกวา

ความรุนแรงของผลกระทบ
มูลคาความเสียหาย
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ความรุนแรงของผลกระทบ

สวนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวาง โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ย ง และ ผลกระทบของความเสี่ย งตอองคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได
กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และ ตํ่า
5
4
3

สูงมาก
สูง

2
1
1

2

3

4

5

ปานกลาง
ต่ํา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ
เกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมิน ระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย
(Impact) จากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง
ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีขั้นตอน
ดําเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส/ความถี่
ที่จะเกิดนั้นมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอหนวยงานวามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
2.3 การวิเคราะหความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ระดั บ ความเสี่ ย ง = โอกาสในการเกิ ด เหตุ ก ารณ ต า งๆ x ความรุ น แรงของเหตุ ก ารณ ต า งๆ
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบง
พื้นที่เปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้
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1) ระดับความเสี่ยงตํ่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความ
เสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ
ยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใดๆเพิ่มเติม
2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได
แตตองมีการจัดการเพิ่มเติม
3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ตองมีแผนลด
ความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ตอง
มีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ํา หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

สูงมาก
สูง

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ปานกลาง
ต่ํา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
ความเสี่ยง
1. การขาดแคลนบุคลากรดานวิจยั

2. ขาดระบบสารสนเทศสนับสนุน
การควบคุมภายใน

ผลกระทบ/
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
อาจทําใหจํานวนของผลงานวิจัย
วิชาการไมเปนไปตามเปาหมาย

ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุ

๑. ภารกิจของ สสนก. ตองการ
นักวิจัยที่มีความรู และทักษะ
เฉพาะสาขา ทําใหนักวิจัยใหม
ตองใชเวลาเก็บเกี่ยว
ประสบการณ
๒. แผนฉุกเฉินของภาครัฐ และ
ปญหาภัยพิบตั ิแบบเฉียบพลัน
สงผลใหนักวิจยั ตองรวมทํางาน
ในภาคปฏิบัติ ทําใหมเี วลาใน
การทํางานวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการนอยลง
- การใหบริการดานการเงิน
ปจจุบัน สสนก. ยังไมมรี ะบบ
งบประมาณ และพัสดุ เกิด
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ความไมสะดวกตอผูร ับบริการ ปฏิบัติงานดานการเงิน
เชน ผูรับบริการไมสามารถ
งบประมาณ และพัสดุที่
ตรวจสอบสถานะความกาวหนา เชื่อมโยงกันดวยระบบเดียว
ในการขอรับบริการ หรือ
ไมสามารถตรวจสอบยอดการ
ใชจาย งบประมาณคงเหลือ
ไดดวยตนเอง เปนตน
- ผูบริหาร ไมมีเครื่องมือที่
สามารถเรียกดูขอมูลภาพรวม

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปงบประมาณ พ.ศ.2557

ประเภทความเสี่ยง

โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ระดับ
ความถี่ ความรุนแรง ความเสี่ยง ความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ดานการปฏิบัติงาน

1

2

2

ต่ํา

ฝายบริหาร
สํานักงาน
(งานบุคคล)

ดานการปฏิบัติงาน

2

2

4

ต่ํา

ฝายบริหาร
สํานักงาน
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การประเมินความเสี่ยง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
ความเสี่ยง

3. ความมั่นคงดานสถานที่ตั้ง
หนวยงาน

ผลกระทบ/
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุ

ประเภทความเสี่ยง

สถานะการเงิน งบประมาณ
แบบ Real time เพื่อการ
บริหารจัดการ/ประกอบการ
ตัดสินใจได
- การลงทุนดานทรัพยากร /
- สสนก. ไมมีอาคารปฏิบตั ิการ ดานการปฏิบัติงาน
อุปกรณสารสนเทศ เพื่อขยาย
ของตนเอง
งานวิจัยและการใหบริการของ - อาคารที่เชาอยูปจจุบันมีโอกาส
สสนก. ถูกจํากัดดวยขนาดของ
ไมตอสัญญาและมีแนวโนมใน
พื้นที่และขอระเบียบของอาคาร
การเพิ่มอัตราคาเชาทีส่ ูงขึ้นจาก
ที่เชา
เดิมคอนขางมาก

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปงบประมาณ พ.ศ.2557

โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ระดับ
ความถี่ ความรุนแรง ความเสี่ยง ความเสี่ยง

3

๕

๑5

สูง

ผูรับผิดชอบ

ฝายบริหาร
สํานักงาน
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3. การจัดการความเสี่ยง
เปนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลด
ระดับ ผลกระทบที่ เ กิดจากความเสี่ย งนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ย ง ประกอบดวย 4
แนวทางหลัก คือ
1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มี
อยู ซึ่งไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดําเนินการใดๆ ให
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใดๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับ
ผลที่จะเกิดขึ้น
2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสู
เหตุการณที่เปนความเสี่ยง เพื่อใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทํางานใหกับพนักงาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับ
และตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้
เชน การหยุดหรือยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น
4) การถายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอื่นได เชน
การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอก
มาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน
เมื่ อเลื อกวิธี การหรื อมาตรการที่ เหมาะสมที่จ ะใชจัดการความเสี่ยงแลว ตองมีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High)
และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และใหสามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได รวมทั้งตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและ
ตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนที่จะไดรับดวย
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การจัดการความเสี่ยง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
(Strategic Risk)
ความมั่นคงดานสถานที่ตั้งหนวยงาน

วิธีจัดการความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง

การรับความเสีย่ งไวเอง
การถายโอนความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปงบประมาณ พ.ศ.2557

รายละเอียดการจัดการ

ทางเลือกที่เหมาะสม

ไมควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้
ดําเนินการเสนอของบประมาณการกอสรางสถานที่ปฏิบัติงานของ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
สสนก. ภายใตโครงการศูนยวจิ ัยและพัฒนาศึกษาการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ใน
ปงบประมาณ 2558
ไมควรรับความเสี่ยงไวเอง
ไมควรถายโอนความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ฝายบริหาร
สํานักงาน
(งานแผนงานและ
งบประมาณ)
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4. การรายงานและติดตามผล
หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ
ติด ตามผลเปน ระยะ เพื่อให เกิ ดความมั่ นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมี
เปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
ดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไป
รายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไวขางตน ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกําหนด
ขอมูลที่ตองติดตาม หรืออาจทํา Check List การติดตาม พรอมทั้งกําหนดความถี่ในการติดตามผล โดย
สามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ
1) การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน
2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยูใน
การดําเนินงานตางๆ ตามปกติของหนวยงาน

5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจําปตอคณะกรรมการบริหาร สสนก. เพื่อใหมั่นใจวา สสนก. มีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยาง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการ
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือ
ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับที่ยอมรับได และให
องคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการดําเนินงาน

6. การทบทวนการบริหารความเสีย่ ง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปงบประมาณ พ.ศ.2557
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บทที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ในปงบประมาณ 2557 สสนก. ไดดําเนิน การวิเคราะหและจัดทําแผนบริห ารความเสี่ย งเพื่อ
เตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงของปงบประมาณ 2556 รวมถึงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร สสนก. และ
คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นใหลดลงมาอยู
ในระดับที่ยอมรับได สําหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมาย ซึ่งการดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงไดพิจารณาถึงความคุมคาใน
ด า นค า ใช จ า ยและต น ทุ น ที่ ต อ งใช กั บ ประโยชน ที่ จ ะได รั บ ด ว ย โดยแผนบริ ห ารความเสี่ ย งประจํ า ป
งบประมาณ 2557 ของ สสนก. มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
1) วิธีการดําเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง)
2) ผูรับผิดชอบ (ฝายหรือกลุมงาน) ในแตละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
3) งบประมาณที่ใชดําเนินการ
4) กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแผนงานนั้น
โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ตามแบบ RM3

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปงบประมาณ พ.ศ.2557
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แผนบริหารความเสี่ยง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติงาน
(Operational Risk)
1. ความมั่นคงดาน
สถานที่ตั้ง
หนวยงาน

ระดับ กิจกรรมการควบคุม/
ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง

15
(สูง)

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. เสนอของบประมาณ
โครงการศูนยวิจัยและ
พัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา ในคําของบประมาณ
ประจําป 2558 ของ
สสนก.

1. เพื่อขอรับจัดสรร
ภายในเดือน
งบประมาณการกอสราง
กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงานของ สสนก.
ภายใตโครงการศูนยวจิ ัยและ
พัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในปงบประมาณ 2558

2. ชี้แจงรายละเอียดและ
ใหขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
โครงการศูนยวิจัยและ
พัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําตอ
สํานักงบประมาณ

2. เพื่อใหสํานักงบประมาณ
เห็นความสําคัญและความ
จําเปนในการดําเนินโครงการ
ดังกลาวและมีขอมูลครบถวน
ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปงบประมาณ พ.ศ.2557

ผลสําเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ

ไดรับจัดสรร
งบประมาณโครงการ
ศูนยวิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ใน
ปงบประมาณ 2558

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง
ผูรับผิดชอบ
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง รวม

ฝายบริหาร
400 ลบ.
(ป 2558 = สํานักงาน
207.5 ลบ. (งานแผนงาน
ป 2559 =
และ
192.5 ลบ.)
งบประมาณ)

1

5

5
(ต่ํา)
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แผนบริหารความเสี่ยง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
ความเสี่ยง

ระดับ กิจกรรมการควบคุม/
ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค

3. ติดตามผลการ
พิจารณางบประมาณ
ประจําป 2558 ของ
สํานักงบประมาณ

3. เพื่อรับทราบผลการจัดสรร
งบประมาณโครงการศูนยวิจยั
และพัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

4. ชี้แจงงบประมาณ
โครงการศูนยวิจัยและ
พัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําตอ
คณะกรรมาธิการ
งบประมาณ
(กรณีที่สํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
โครงการดังกลาว)

4. เพื่อใหขอมูลดาน
งบประมาณและความพรอม
ในการดําเนินโครงการตอ
คณะกรรมาธิการ

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปงบประมาณ พ.ศ.2557

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลสําเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง
ผูรับผิดชอบ
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง รวม
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