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ค้าน้า
การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้ง แต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกาหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม
ทั้งหมดขององค์กร โดยคานึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมของ
องค์กร แล้วกาหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อ ให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับ
และจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
คณะทางานบริห ารความเสี่ ย งสถาบั นสารสนเทศทรัพ ยากรน้ าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึน้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดาเนินการบริหารความ
เสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่ จะให้
ความร่วมมือในการนาไปดาเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ของสถาบันฯ ต่อไป
คณะทางานบริหารความเสี่ยง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
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บทที่ 1 บทน้า
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทีจ่ ะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด
การสูญเสียและโอกาสที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ภายใต้สภาวะการดาเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจาเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่า นั้น
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมายของ
องค์ก ร วิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งจากโอกาสและผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น จั ดล าดับ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย ง
กาหนดแนวทางในการจั ดการความเสี่ ย ง และต้ องค านึ งถึ งความคุ้ม ค่าในการจัดการความเสี่ ยงอย่าง
เหมาะสม
นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน และตามคารับรองการปฏิบัติงานของ สสนก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในมิติที่ 4 มิติด้าน
การกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูและกิจการ
และการพัฒนาองค์การ ได้กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลตัวชี้วัดดังกล่าว
ด้วย
ดังนั้ น คณะทางานบริห ารความเสี่ ยงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) จึงได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น สาหรับใช้
เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง
1) เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิบั ติงาน เข้าใจหลั กการ และกระบวนการบริห ารความเสี่ ยงของ
สสนก.
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของ สสนก.
5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับกลยุทธ์ของ สสนก.
6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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3. เป้าหมาย
1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาไปใช้ในการ
ด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ งานประจ าปี ให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3) สามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง
องค์กร
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทาให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทา
ให้องค์กรเกิดความเสียหาย
ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1) เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี การบริห ารความเสี่ ย งจะช่ ว ย
คณะทางานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สาคัญ และสามารถทา
หน้าที่ในการกากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่
บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส้าคัญได้ทังหมด การบริหารความเสี่ยง
จะทาให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ
เสี่ยงสาคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
4) เป็ น เครื่ อ งมื อที่ ส้ า คั ญ ในการบริ ห ารงาน การบริห ารความเสี่ ยงเป็ น เครื่องมื อ ที่ ช่ ว ยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
สาคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกาหนดกลยุทธ์
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบการ
ตัดสิ น ใจในระดับ การปฏิ บั ติงานขององค์กรมีการพัฒ นาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสิ นใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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6) ช่ ว ยให้ ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารและจั ด สรรทรั พ ยากรเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่า
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น

5. นิยามความเสี่ยง
5.1 ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ ย ง หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ห รือ การกระท าใดๆ ที่ อาจจะเกิ ด ขึ้น ภายในสถานการณ์ ที่ ไม่
แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การ
ปฏิ บั ติ ง าน การเงิน และการบริ ห าร ซึ่ งอาจเป็ น ผลกระทบทางบวกด้ ว ยก็ ได้ โดยวั ด จากผลกระทบ
(Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทาให้เกิดความเสี่ยง
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรือ นโยบาย
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง
5.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
5.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง หมายถึ ง ระบบการบริ ห ารปั จ จั ย และควบคุ ม กิ จ กรรม รวมทั้ ง
กระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสาคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
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บทที่ 2 ข้อมูลพืนฐานของ สสนก.
1. ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ทรงห่ ว งใยสถานการณ์ น้ าของประเทศไทย ได้ พ ระราชทาน
พระราชดาริให้ Massachusetts Institute of Technology (MIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
แหล่งน้าร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(สานักงาน กปร.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยจัดให้มีการพัฒนากลไกการรวบรวม
ข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับปัญหาน้าของประเทศ เกิดเป็น
“โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้าแห่งประเทศไทย” ขึ้นเมื่อปี 2541 ดาเนินการโดย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่ งชาติ สานั กงานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) ได้พัฒ นาระบบ
สารสนเทศเชื่อมต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยาทั้งหมดจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ย วข้อง แล้ วส าเนากระจายข้อมูล กลั บ ไปให้ ห น่วยงานต่างๆ ได้ใช้ข้อมูล ร่ว มกัน ระบบใช้ได้จริงในปี
2545 เกิดเป็นกลไกในการประสานงาน ประกอบการตัดสินใจ และดาเนินการได้
ต่อมาในปี 2547 ได้ยกระดับโครงการดังกล่าว จัดตั้งเป็น “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร” ภายใต้ส านั กงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตรโดยเฉพาะ
จากผลการดาเนินงานมากว่า 10 ปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551” จัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร ขึ้นเป็น องค์การ
มหาชน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบั บกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอน 138 ก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2551 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

2. วิสัยทัศน์
“เป็ น องค์ก รที่ ส ร้ างองค์ ความรู้ด้ านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับ การบริห ารจัดการด้าน
ทรัพยากรนาและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึน และขยายผล
การทางานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย”

3. ภารกิจหลัก
ภารกิ จ หลั ก ของ สสนก. ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 มีดังนี้
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
2) นาเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการเกษตร
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3) ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
4) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒ นาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชน
นาไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล

4. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ของ สสนก. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5
ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1

การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรน้า
และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การให้บริการและเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างเครือข่าย งานวิจัยและพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรน้าและ
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
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5. โครงสร้างหน่วยงาน

อำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยต่ำงๆ มีดังนี้
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้า

ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร

1. บริหารงานทั่วไปของสถาบัน ได้แก่ งานการเงินและบัญชี งานบุคคล งานพัสดุ งาน
เลขานุการและธุรการ งานแผนงานและงบประมาณ และงานนิติการ
2. จัดทารายงานวิชาการและรายงานผลการดาเนินงานของสถาบัน
3. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายด้านทรัพยากรน้าและการเกษตร
2. พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสาหรับระบบฐานข้อมูล รวมทั้งระบบฐานความรู้และ
แบบจาลอง
3. พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสาหรับระบบภูมิสารสนเทศ
4. บริหารและจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศของสถาบัน
5. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. วิจัย และพั ฒ นาเทคโนโลยี โทรมาตร อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อ ง รวมทั้งติดตั้ ง
บารุงรักษา และตรวจสอบระบบข้อมูล
2. วิจัยและพัฒนาแบบจาลองน้าและอากาศ
3. คาดการณ์และสรุปสถานการณ์ รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงน้าท่วม น้าแล้ง และจัดทา
รายงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรน้า
4. พัฒนาเครือข่ายวิจัยและข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก
5. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการน้าชุมชน และเครือข่ายการจัดการน้าชุมชน
2. พัฒนาสารสนเทศและระบบการจัดการข้อมูลน้าและการเกษตรของชุมชน
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ฝ่ายบริหารความร่วมมือและ
สื่อสารองค์กร

ฝ่ายปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

หน่วยตรวจสอบภายใน

3. พัฒนาเครือข่ายวิจัยและข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก
4. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. บริหารโครงการ ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกประเทศ และดาเนินงาน
โครงการเพิม่ เติมนอกเหนือจากแผนงานหรือโครงการหลักของสถาบัน
2. ติดตาม และทบทวนการดาเนินโครงการ รวมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงาน เพื่อ
ขยายผลโครงการ และเครือข่ายความร่วมมือภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและ
ต่างประเทศ
3. ผลิตและเผยแพร่รายงานเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงาน
ของสถาบัน
4. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ดูแล ตรวจสอบ ทดสอบ ปรับปรุง และบารุงรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการสารวจพื้นที่ภาคสนาม รวมถึง
ติดตั้ง บารุงรักษา และตรวจสอบระบบข้อมูล
3. รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นน้ าและภู มิ อ ากาศที่ ด าเนิ น การส ารวจ และจั ด เก็ บ บนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
4. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของสถาบันตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน

สาหรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร และ ผู้อานวยการ
ซึ่งจะแต่งตังคณะทางานบริหารความเสี่ยง เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. และมี
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน และหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. (ดูรายละเอียดโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงของ สสนก. ในบทที่ 3)
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บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. แนวทางด้าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง
1.1 แนวทางด้าเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา
1) กาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ สสนก.
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
3) วิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดาเนินงาน
4) จั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของปั จ จั ย เสี่ ย งที่ อ ยู่ ในระดั บ สู ง (High) และสู งมาก
(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสาคัญ
5) สื่ อ สารท าความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ แผนบริห ารความเสี่ ย งให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของ สสนก.
รับทราบ และสามารถนาไปปฏิบัติได้
6) รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดาเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
1.2 กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1) ผู้อ้านวยการ มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนาไปปฏิบัติต่อไป
2) คณะท้างานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดาเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
จัดทาแผนบริห ารความเสี่ ยง รายงานและประเมิน ผลการดาเนินงานตามแผนการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง ทบทวนแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานต่อไปในอนาคต
3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสนก. มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้กับคณะทางานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกากับดูแล การตัดสินใจ การจัดทาแผน การ
ดาเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอานาจหน้าที่ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก.
1) ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สสนก.
2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
2.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับองค์การ
2) รับ ทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒ นาระบบการบริห าร
ความเสี่ยงของ สสนก.
3) กากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
2.3 ผู้อ้านวยการ
1) แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงของ สสนก.
2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
2.4 หน่วยตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สสนก.
2) นาเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ
และให้ข้อเสนอแนะ
2.5 คณะท้างานบริหารความเสี่ยง
1) จัดให้ มีระบบและกระบวนการบริห ารความเสี่ ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กร
2) ดาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง
3) รายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ เสนอต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
2.6 ผู้ปฏิบัติงานของ สสนก.
1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทางานบริหารความเสี่ยง
2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

13

3. คณะท้างานบริหารความเสีย่ ง
สสนก. ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง ตามคาสั่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ 2/2555 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
1) ผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

หัวหน้าคณะทางาน

2) ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้ทางาน

3) ผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้า

ผู้ทางาน

4) ผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศการเกษตร

ผู้ทางาน

5) ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความร่วมมือและสื่อสารองค์กร

ผู้ทางาน

6) หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

ผู้ทางานและเลขานุการ

7) เจ้าหน้าที่บริหารงานแผนงาน

ผู้ทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

อ้านาจหน้าที่
1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
2) ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การจัดทาแผนบริห ารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม
ความเสี่ยง
3) รายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) เสนอต่อผู้ อานวยการสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
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บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัด ลาดับ
ความเสี่ ยงที่มีผ ลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการดาเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทาแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่ง สสนก. มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกาหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้
จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกาหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ดาเนินการทั้งหมดตามลาดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง
5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจาปี เพื่อให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ ยง (Control Activity) ที่ดาเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
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1. การระบุความเสี่ยง
เป็ น กระบวนการที่ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิบั ติงาน ร่ว มกันระบุความเสี่ ยงและปั จจัยเสี่ ยง โดยต้อ ง
คานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย
เสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน
รักษา ดังนั้น จึงจาเป็ น ต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)”
และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดาเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
1.1 ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน
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1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้
อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้
1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการทางาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์
1.3 ประเภทความเสี่ยง
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ความเสี่ ยงเชิ งยุท ธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกี่ย วข้อ งกั บ
กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล
ตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็ น ปั ญ หาการปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น หรื อ การด าเนิ น งานปกติ ที่ อ งค์ ก รต้ อ งเผชิ ญ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่
เกิ ด จากปั จ จั ย ภายนอก เช่ น ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ รายงานทางการเงิน ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
กรมบั ญ ชี ก ลาง ส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ส านั ก งบประมาณ รวมทั้ ง การจั ด สรรงบประมาณ
ไม่เหมาะสม เป็นต้น
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ
การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทาให้เกิดความผิดพลาด
ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดาเนินการได้หลายวิธี
เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทางาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น
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2. การประเมินความเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การก้าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็น การกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับ ความรุน แรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk)
โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง
สูง และ สูงมาก ดังนี้
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็นที่พิจารณา

ระดับคะแนน
1 = น้อยมาก

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลีย่ : ปี ครั้ง)

5 ปี ครั้ง

2-3 ปี ครั้ง

1 ปี ครั้ง

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

< 1 หมื่นบาท

1 – 5 หมื่น
บาท

5 หมื่นบาท –
2 แสนบาท

2 แสนบาท –
1 ล้านบาท

> 1 ล้านบาท

อันตรายต่อชีวิต

เดือดร้อน
ราคาญ

บาดเจ็บ
เล็กน้อย

บาดเจ็บ
ต้องรักษา

บาดเจ็บสาหัส

อันตรายถึงชีวิต

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/
การดาเนินงานของหน่วยงาน

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
1- เดือน ครั้ง 1 เดือน ครั้ง
ไม่เกิน 5 ครั้ง ปี หรือมากกว่า

ความรุนแรงของผลกระทบ
มูลค่าความเสียหาย
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ความรุนแรงของผลกระทบ

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้ เกิดความเสี่ ยงในระดับใด โดยได้
กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่า
5
4
3

งมำ
ง

2

ำน ำง
ต่ำ

1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ ความเสี่ ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูล ค่าความเสี ยหาย
(Impact) จากความเสี่ ย ง เพื่ อให้ เห็ น ถึงระดับ ของความเสี่ ยงที่ แตกต่างกัน ทาให้ ส ามารถกาหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน
ดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่
ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ระดั บ ความเสี่ ย ง = โอกาสในการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ x ความรุ น แรงของเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง
พื้นที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
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1) ระดับความเสี่ยงต่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความ
เสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสาคัญต่อการดาเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ
ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆเพิ่มเติม
2) ระดับ ความเสี่ ย งปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ ยง – 10 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้
แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 1 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้อง
มีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2559)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผลกระทบ/
ความเสี่ยง
ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน
1. ความล่าช้าของการก่อสร้าง
- ค่าเช่าอาคารเพิม่ ขึ้น
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษา
จากการขยายระยะเวลา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ สัญญาเช่าอาคาร
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้า - อาจไม่ได้รับการ
(ต่อเนื่องจากปี 2558)
พิจารณาหรือได้รับ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการ
ศูนย์วิจัยฯ ประจาปี
งบประมาณ 25 0
เพียงบางส่วน
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงานได้รับ
- การพัฒนาองค์กร
จัดสรรงบประมาณต่ากว่า
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนการดาเนินงาน
ถูกจากัด

3. ความต่อเนื่องของข้อมูลจาก
สถานีโทรมาตรทีต่ ิดตั้งในพื้นที่
Cell site ของ AIS
(ต่อเนื่องจากปี 2558)

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ปัจจัยภายนอก :
- ผู้ออกแบบไม่สามารถส่งข้อมูล
รายละเอียดคุณลักษณะ รูปแบบ
รายการ รวมทั้งราคากลาง ได้ทันตาม
กาหนด
- ไม่สามารถหาผูร้ ับจ้างดาเนินงาน
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยฯ และลงนาม
ในสัญญาฯ ภายในเดือน ธันวาคม
2558

ประเภทความ
เสี่ยง
ด้านการเงิน

ปัจจัยภายนอก :
ด้านการเงิน
- สานักงบประมาณเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณขั้นต้น มีหลักเกณฑ์
การพิจารณาค่าใช้จ่ายดาเนินงานซึ่งไม่
สามารถควบคุมได้
ขาดข้อมูลในการเตือนภัย AIS หมดสัญญาเช่าพื้นที่ cell site
ด้านการปฏิบัติงาน
และพยากรณ์น้าท่วม
ที่ สสนก. ไปติดตั้งสถานีโทรมาตรไว้
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โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ระดับ
ความถี่ ความรุนแรง ความเสี่ยง ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

5

5

25

สูงมาก

ฝ่ายบริหาร

1

5

5

ต่า

ฝ่ายบริหาร

4

4.5

18

สูง
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3. การจัดการความเสี่ยง
เป็นการกาหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับ ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ ย งนั้ น โดยทางเลื อกหรือวิธีการจัดการความเสี่ ยง ประกอบด้วย 4
แนวทางหลัก คือ
1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มี
อยู่ ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการใดๆ ให้
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับ
ผลที่จะเกิดขึ้น
2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นาไปสู่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทางานให้กับพนักงาน และการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้
เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น
4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น
การทาประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก
มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อเลื อกวิธีการหรือมาตรการที่ เหมาะสมที่ จะใช้จัดการความเสี่ ยงแล้ ว ต้องมี การจัด ทาแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High)
และสูงมาก (Extreme) นั้ น ให้ ล ดลง ให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับ ได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้ ส ามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
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การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2559)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ความเสี่ยง

วิธีจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)
1. ความล่าช้าของการก่อสร้างอาคาร การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการ
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า

การรับความเสีย่ งไว้เอง
การถ่ายโอนความเสี่ยง

รายละเอียดการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้
- ประสานงานกับผู้ออกแบบและคณะกรรมการกาหนดราคากลางเพื่อ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร
นาส่งข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ รูปแบบรายการ รวมทั้งราคากลาง
ให้สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2558
- ดาเนินการประกวดราคาด้วยวิธกี ารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาผู้รับจ้าง
และลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารฯ ภายในเดือน ธันวาคม 2558
ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง
ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risk)
2. ความต่อเนื่องของข้อมูลจากสถานี การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้
โทรมาตรที่ ติ ด ตั้ ง ในพื้ น ที่ cell site การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ย้ายสถานีโทรมาตรออกจาก Cell Site ของ AIS มาติดตั้งในพื้นที่ของ
ของ AIS
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการใกล้เคียงในรัศมีไม่เกิน
5 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 458 สถานี ภายใน 4 ปี
การรับความเสีย่ งไว้เอง
ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง
การถ่ายโอนความเสี่ยง
ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง
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4. การรายงานและติดตามผล
หลังจากจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็ น ระยะ เพื่ อให้ เกิดความมั่น ใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ย งที่ได้มีการดาเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
ดีก็ให้ดาเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามไป
รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกาหนด
ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทา Check List การติดตาม พร้อมทั้งกาหนดความถี่ในการติดตามผล โดย
สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ
1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การดาเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะทางานบริหารความเสี่ยง จะต้องทาสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจาปี ต่อคณะกรรมการบริห าร สสนก. เพื่อให้ มั่นใจว่า สสนก. มีการบริห ารความเสี่ ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เพีย งพอ ถูกต้อง และมีป ระสิ ทธิผ ล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดาเนินการ
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ
ตัวควบคุมอื่น เพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ห ลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงาน

6. การทบทวนการบริหารความเสีย่ ง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจาทุกปี
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บทที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ในปี งบประมาณ 2559 สสนก. ได้ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาแผนบริห ารความเสี่ ยงเพื่ อ
เตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558 รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร สสนก. และ
คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกาหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ สาหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดาเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ ายและต้ น ทุ น ที่ ต้ อ งใช้ กั บ ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ ด้ ว ย โดยแผนบริห ารความเสี่ ย งประจ าปี
งบประมาณ 2559 ของ สสนก. มีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
1) วิธีการดาเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม จัดการความเสี่ยง)
2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
3) งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
4) กาหนดระยะเวลาดาเนินการของแผนงานนั้น
โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ตามแบบ RM3

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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แผนบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2559)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ผลส้าเร็จที่คาดหวัง
ด้าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
ภายหลังด้าเนินการจัดการความเสี่ยง
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง รวม

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน
(Financial Risk)
1. ความล่าช้าของการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัย
และพัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า

25

- ประสานงานกับผู้ออกแบบและ เพื่อให้สามารถ
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ดาเนินการก่อสร้าง
อาคารฯ ได้
เพือ่ จัดทาข้อมูลรายละเอียด
คุณลักษณะ รูปแบบรายการ
รวมทั้งราคากลางและนาส่งข้อมูล
ให้สานักงบประมาณพิจารณา
ความเหมาะสมของราคา

ภายในเดือน เพื่อให้ลงนามใน
พฤศจิกายน สัญญาก่อสร้าง
2558
อาคารฯ ได้ทัน
ตามกาหนด

- ดาเนินการประกวดราคาด้วย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาผู้
รับจ้าง และลงนามในสัญญา
ก่อสร้างอาคารฯ

ภายในเดือน
ธันวาคม
2558

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

N/A

ฝ่ายบริหาร

1

1

1
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ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risk)
2. ความต่อเนื่องของ
ข้อมูลจากสถานีโทร
มาตรที่ตดิ ตั้งในพื้นที่
cell site ของ AIS

ระดับ
ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง

18

- วางแผนร่วมกับ AIS เพื่อ
ดาเนินการย้ายสถานีโทรมาตร
ออกจาก cell Site ของ AIS
- ติดต่อประสานงานไปยัง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ส่วนราชการอื่นๆ ใกล้เคียงในรัศมี
ไม่เกิน 5 กิโลเมตร เพื่อขอความ
อนุเคราะห์สถานที่สาหรับการ
ติดตั้งสถานีโทรมาตร และการ
จัดเตรียมงบประมาณดาเนินการ
โดยมีแผนการดาเนินงานย้ายจุด
ติดตั้งสถานีโทรมาตร ดังนี้
- ปี 2559 จานวน 90 สถานี
- ปี 2560 จานวน 150 สถานี
- ปี 2561 จานวน 110 สถานี
- ปี 2562 จานวน 108 สถานี

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานีโทรมาตร
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีข้อมูล
สนับสนุน
การเตือนภัยและ
พยากรณ์น้าท่วม

ระยะเวลา
ผลส้าเร็จที่คาดหวัง
ด้าเนินการ

ปี 2559
25 2

งบประมาณ
(บาท)

ย้ายสถานีโทรมาตร
ออกจาก Cell Site
ของ AIS จานวน
458 สถานี
แล้วเสร็จ ภายใน
4 ปี

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายสารสนเทศ
ทรัพยากรน้า

,579,000
10,9 5,000
8,041,000
7,894,800

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
ภายหลังด้าเนินการจัดการความเสี่ยง
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง รวม

1

1

1

3
3
2
1

4
3
3
1

12
9
1
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