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ค้าน้า 
 

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม
ทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมของ
องค์กร แล้วก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับและ
จัดการได้ เพ่ือการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้ คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถาบันฯ  
มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมในการด าเนินงานทั้ง
กระบวนการ เพ่ือลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของสถาบันฯ เป็นส าคัญ 

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนนี้
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้
ความร่วมมือในการน าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ของสถาบันฯ ต่อไป 
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บทที ่1  บทน้า 

1. ความเป็นมาและหลักการเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม 
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด
การสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ
องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง และ
ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดยต้องค านึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน และตามค ารับรองการปฏิบัติงานของ สสนก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในมิติที่ 4 มิติด้าน
การก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูและกิจการและ
การพัฒนาองค์การ ได้ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลตัวชี้วัดดังกล่าวด้วย 

ดังนั้น สสนก. จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ขึ้น เพ่ือให้มีระบบบริหารความเสี่ยง 
ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ
ที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

 

2. วัตถุประสงคข์องแผนบริหารความเสีย่ง 

1) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สสนก.  

2) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ สสนก. เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงของ สสนก.  

3) เพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสและผลกระทบที่จะท าให้เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายแก่
องค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
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5) เพ่ือสร้างความมั่นใจในการด าเนินงานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ของ สสนก. ว่าจะ
สามารถบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
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3. นิยามความเสี่ยง 

3.1 ความเสี่ยง (Risk)  

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ กา ร
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ 
(Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง  

2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย  

3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 

3.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk management)  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
 

4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท าให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท า
ให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี ้

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
คณะท างานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ  และสามารถท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ
ท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  และตระหนักถึงความ
เสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
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4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น 
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บทที่ 2  ข้อมูลพื นฐานของ สสนก. 

1. ประวัติความเป็นมา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ าของประเทศไทย ได้พระราชทาน
พระราชด าริให้ Massachusetts Institute of Technology (MIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
แหล่งน้ าร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยจัดให้มีการพัฒนากลไกการรวบรวม
ข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดการกับปัญหาน้ าของประเทศ เกิดเป็น 
“โครงการระบบเครือข่ายเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ าแห่งประเทศไทย” ขึ้นเมื่อปี 2541 ด าเนินการโดย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเชื่อมต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยาทั้งหมดจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วส าเนากระจายข้อมูลกลับไปให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบใช้ได้จริงในปี 2545 
เกิดเป็นกลไกในการประสานงาน ประกอบการตัดสินใจ และด าเนินการได้  

ต่อมาในปี 2547 ได้ยกระดับโครงการดังกล่าว จัดตั้งเป็น “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร” ภายใต้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ า
และการเกษตรโดยเฉพาะ  

จากผลการด าเนินงานมากว่า 10 ปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551” จัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร ขึ้นเป็น องค์การ
มหาชน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอน 138 ก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 
2551 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป 

 

2. วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรน  าและการเกษตร เพ่ือรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ น และขยายผล
การท างานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย” 
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3. ภารกิจหลกั 

ภารกิจหลักของ สสนก. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 มีดังนี้  

1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้ งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร  

2) น าเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

3) ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

4) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชน
น าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 

 

4. ยุทธศาสตร ์

ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ของ สสนก. มีประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเชื่อมั่นในงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับชุมชน 
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5. โครงสรา้งหน่วยงาน 

โครงสร้างของ สสนก. 

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อ้านวยการ

  ายสารสนเทศ
ทรพัยากรน ้า

  ายสารสนเทศ
การเกษตร

  ายประสานงานและบริหาร
โครงการพิเศษ

  ายวิจัยและพ ันา  ายบริหาร

หน่วยตรวจสอบภาย น

 

อ้านาจหน้าท่ีของ  ายต่าง 

  ายสารสนเทศ
ทรพัยากรน ้า

  ายสารสนเทศ
การเกษตร

  ายประสานงานและ
บริหารโครงการพิเศษ

  ายวิจัยและพ ันา  ายบริหาร

หน่วยตรวจสอบภาย น
• ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถาบันฯ
• รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

• บริหารงานทั่วไปของ
สถาบัน ได้แก่ งาน
งบประมาณ การเงิน และ
บัญชี งานบุคคล งานจัดซื้อ
และพัสดุ งานเลขานุการ
และธุรการ และงาน
แผนงานและสารสนเทศ

• บริหารและขยายเครือข่าย
ความร่วมมือภายในและ
ภายนอกประเทศ

• ผลิตและเผยแพรร่ายงาน
เอกสาร สิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อ
ประชาสมัพันธ์ภารกิจและ
ผลงานของสถาบัน

• จัดท ารายงานวิชาการและ
รายงานผลการด าเนินงาน
ของสถาบัน

• วิจัยและพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย
ด้านทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร

• พัฒนาเทคโนโลยีและ
เครื่องมือส าหรบัระบบ
ฐานข้อมูล รวมทัง้ระบบ
ฐานความรู้และแบบจ าลอง

• พัฒนาเทคโนโลยีและ
เครื่องมือส าหรบัระบบภูมิ
สารสนเทศ

• บริหารและจัดการระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
สถาบัน

• วิจัยและพฒันาเทคโนโลยี
โทรมาตร อุปกรณ์ 
ซอ ต์แวร์ทีเ่กี่ยวข้อง 
รวมทั้งติดตั้ง บ ารุงรักษา 
และตรวจสอบระบบข้อมูล

• วิจัยและพฒันาแบบจ าลอง
น้ าและอากาศ

• คาดการณ์และสรุป
สถานการณ์ รวมทั้ง
วิเคราะห์ความเสี่ยงน้ าท่วม  
น้ าแล้ง และจัดท ารายงาน
เพื่อสนับสนุนการวางแผน
จัดการทรัพยากรน้ า

• พัฒนาเครือข่ายวิจัยและ
ข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก

• วิจัยและพฒันาระบบการ
จัดการน้ าชุมชน และ
เครือข่ายการจัดการน้ า
ชุมชน

• พัฒนาสารสนเทศและ
ระบบการจัดการข้อมูลน้ า
และการเกษตรของชุมชน

• พัฒนาเครือข่ายวิจัยและ
ข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก

• บริหารโครงการ ประสาน
ความร่วมมือ และ
ด าเนินงาน โครงการ
เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
แผนงานหรือโครงการหลัก
ของสถาบันฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายของโครงการ

• ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินโครงการ รวมทั้ง
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

• ขยายผลโครงการ และ
เครือข่ายความร่วมมือ
ภายในและภายนอกสถาบัน 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
สนับสนุนภารกจิของ
สถาบัน

 ส าหรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. จะประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร และ 
ผู้อ านวยการ ซึ่งจะแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยง เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ 
สสนก. และมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน และหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. (ดูรายละเอียด
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ในบทที่ 3) 
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บทที่ 3  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางด้าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

1.1 แนวทางด้าเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพั นา (มิถุนายน 2554 - กันยายน 2554) 
1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
4) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก 

(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ระดับระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ  
5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของ สสนก. 

รับทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระยะที่ 2 การพั นาสู่ความย่ังยืน (ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ) 
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สสนก. ในปีงบประมาณ 2555 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1.2 กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

1) ผู้อ้านวยการ มีหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 

2) คณะท้างานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสนก. มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
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กลไกการบริหารความเสี่ยง

ผู้อ้านวยการ

คณะท้างาน
บริหาร

ความเสี่ยง

ผู้ปฏบิัติงาน

พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติแต่งต้ังคณะท างานบริหารความเส่ียง

1. ระบุปัจจยัเส่ียง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ

2. วิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญ 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง

สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง

พิจารณา  
เสนอแนะ

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง

4. สื่อสารท าความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ

5. รายงาน ประเมินผล
การบริหารความเส่ียง

6. ทบทวนแผนการ
บริหารความเส่ียง

 
 

2. โครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 

 
            
            
            
            
            
            
             

 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน การ
ด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหาร สสนก. 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน 

ผู้อ้านวยการ 

คณะท้างานบริหารความเสี่ยง 

หน่วยตรวจสอบภาย น 

เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสนก. 
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2.1 คณะกรรมการบริหาร สสนก. 

1) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สสนก. 
2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้กับองค์การ 

2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของ สสนก. 

3) ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 

2.3 ผู้อ้านวยการ 

1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงของ สสนก. 
2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง  
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2.4 หน่วยตรวจสอบภาย น 

1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. 
2) น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ

และให้ข้อเสนอแนะ 

2.5 คณะท้างานบริหารความเสี่ยง 

1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กร 

2) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง 

3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ เสนอต่อ
ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา 

2.6 เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสนก. 

1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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3. คณะท้างานบริหารความเสีย่ง 

สสนก. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ 1/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีองค์ประกอบและอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 องค์ประกอบ 
1) ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าคณะท างาน 
2) ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา     ผู้ท างาน 
3) ผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ า ผู้ท างาน 
4) ผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศการเกษตร  ผู้ท างาน 
5) ผู้อ านวยการฝ่ายประสานงานและบริหาร ผู้ท างาน 

 โครงการพิเศษ 
6) หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ ผู้ท างานและเลขานุการ 
7) นางสาวศิรเิพ็ญ  วิสูตรศักดิ์ ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ้านาจหน้าที่ 
1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

2) ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง 

3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) เสนอต่อผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) เพ่ือพิจารณาทุก 3 เดือน 

4) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) มอบหมาย 
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บทที่ 4  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซ่ึง สสนก. มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้
จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง  

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. 

1. 
ระบุ

ความเสี่ยง

2. 
ประเมิน

ความเสี่ยง

3. 
จัดการ

ความเสี่ยง
4. 

รายงานและ
ติดตามผล

5.
ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

 .
ทบทวน

การบริหาร
ความเสี่ยง

 
 

1. การระบุความเสี่ยง 

ในการระบุความเสี่ยง ประกอบด้วย “ความเสี่ยง (Risk)”  “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ 
“ประเภทความเสี่ยง”  

1.1 ความเสี่ยง (Risk)  

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้
อย่างถูกต้อง  
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1.3 ประเภทความเสี่ยง 

แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ  
ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน 
ได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ 
 

2. การประเมินความเสีย่ง 

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1 การก้าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง 
สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
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หลกัเกณฑ์การ ห้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 =  สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลีย่ : ปี ครั้ง) 

5 ป ีครั้ง 2-3 ปี ครั้ง 1 ปี ครั้ง 1-6 เดือน ครั้ง 

ไม่เกิน 5 ครั้ง ป ี

1 เดือน ครั้ง 

หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

มูลค่าความเสียหาย < 1 หมื่นบาท 1 – 5 หมื่น
บาท 

5 หมื่นบาท –  
2 แสนบาท 

2 แสนบาท –  
1 ล้านบาท  

> 1 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 
ร าคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหสั อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต า่  
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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

สูงมาก 
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ปานกลาง 

ต้่า 
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2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้  

1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่
ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง
พ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซ่ึงใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  

1) ระดับความเสี่ยงต ่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความ
เสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ
ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้องมี
แผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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         แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

2.4 การจัดล้าดับความเสี่ยง 

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อ สสนก. เพ่ือ
พิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) และ
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยง (แบบ RM1) โดย
จัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงไปหาต่ า และคัดเลือกความเสี่ยงตามล าดับมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ในขั้นตอนต่อไป  

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ต้่า 
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การประเมินความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ความปลอดภยัในการ
เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานท่ี
ด้วยรถยนต์ของ สสนก. 

อาจเกิดอุบัติเหตุ สญูเสีย
บุคลากร 

1. พนักงานขับรถไม่เพียงพอกับ
จ านวนรถของ สสนก. 
2. เจ้าหน้าท่ีของ สสนก. ปฏิบตัิ
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายและขับ
รถยนต์ด้วย 
3. มีการจ้างพนักงานขับรถเป็น
ครั้งคราว ท าให้ไม่ทราบว่า
พนักงานขับรถดังกล่าวมีความ
ช านาญจริงหรือไม ่
4. ไม่ได้ก าหนดให้มผีู้รับผิดชอบ
ตรวจสภาพความพร้อมของ
รถยนต์ก่อนเดินทางไป
ปฏิบัติงาน 

ด้านการปฏิบัติงาน 4 5 20 สูงมาก ฝ่ายบริหาร 

2. การขาดข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่ให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของ สสนก. 

2.1 ข้อมูลปริมาณน้ าในเขื่อน 
จาก การไ  ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (ก ผ.)  

การด าเนินงานของ สสนก. 
อาจไม่บรรลเุป้าหมายตาม
ที่ตั้งไว้  

หน่วยงานท่ีให้ข้อมูลกับ สสนก. 
หรือเจ้าของสถานท่ีตดิตั้งสถานี
โทรมาตร อาจระงับความ
ร่วมมือ หรือจ ากัดสิทธ์ิในการ
เข้าถึงข้อมูล หรือได้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน  
 

ด้านการปฏิบัติงาน 3 5 15 สูง ฝ่ายสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า 
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การประเมินความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 ข้อมูลระดับน้ าและปริมาณ
น้ าท่า จาก กรมชลประทาน 
(ชป.) 

2.3 ข้อมูลปริมาณฝนจากสถานี
โทรมาตร จาก AIS  

3. การรักษาความปลอดภยัด้าน
สารสนเทศ 

ความปลอดภัยของข้อมูล 
 

1. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
และประกาศเกีย่วกับการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
2. แผนการบ ารุงรักษาระบบ
และการส ารองข้อมูล ยังไมเ่ป็น
ระบบและไม่เป็นปัจจบุัน   
3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไม่
เป็นปัจจุบัน  
4. ความปลอดภยัทางด้าน
กายภาพของ data center ยัง
ไม่เพียงพอ 
5. ยังขาดแผนกู้ภัยระบบและ
ข้อมูล 

ด้านการปฏิบัติงาน 3 5 15 สูง ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา 
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การประเมินความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การยืมเงินทดรองจ่าย การหักล้างเงินยมืล่าช้า  
ไม่เป็นไปตามสญัญายมืเงิน 
 

1. ภารกิจของ สสนก. ต้องมีการ
เดินทางไปปฏิบตัิงานนอก
สถานท่ีต่อเนื่องบ่อยครั้ง และ
เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนจ ากัด 
2. เอกสารหลักฐานที่ใช้
ประกอบการหักล้างเงินยืมมี
จ านวนมาก 
3. เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

ด้านการเงิน 3 4 12 สูง ฝ่ายบริหาร 

5. ขาดแคลนบุคลากรดา้นวิจัย อาจท าให้การผลิตงานวิจัย
และเทคโนโลยีต่อยอดไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. ภารกิจของ สสนก. ด้านการ
วิจัยต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 3 3 9 ปานกลาง ฝ่ายบริหาร 
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3. การจดัการความเสี่ยง  

เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 
แนวทางหลัก คือ  

1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มี
อยู่ ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับ
ผลที่จะเกิดข้ึน 

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ 
เช่น การหยุดหรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น 
การท าประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก
มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) 
และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
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การจัดการความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

    

1. ความปลอดภยัในการเดินทาง
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีด้วยรถยนต์ของ 
สสนก. 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี   

การลดหรือควบคมุความเสี่ยง 1. จ้างพนักงานขับรถให้เพียงพอ 

2. ก าหนดให้มีผูร้ับผดิชอบตรวจสอบสภาพความพร้อมของ
รถยนต์ก่อนอย่างสม่ าเสมอ 

การลดหรือควบคมุความเสี่ยง งานพัสดุ  

 การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   

 การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   

2. การขาดข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สสนก. 

2.1 ข้อมูลปริมาณน้ าในเขื่อน จาก การ
ไ  ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (ก ผ.) 
2.2 ข้อมูลระดับน้ าและปริมาณน้ าท่า 
จาก กรมชลประทาน (ชป.) 

2.3 ข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีโทร
มาตร จาก AIS  

 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี   

การลดหรือควบคมุความเสี่ยง 1. เร่งรัดการลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมลู 
(MOU) กับ ก ผ. และ ชป.  

2. ติดตั้งสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ าเพิ่มเตมิในล าน้ าส าคัญทั่ว
ประเทศ 

3. ขยายพื้นท่ีติดตั้งสถานโีทรมาตรวัดปรมิาณฝนเพิ่มเติม โดย
อาศัยความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่โครงการจดัการน้ าชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน โดย
ชุมชนอย่างยั่งยนื 84 แห่ง และโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(20 ชุมชน) 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  ฝ่ายสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า 
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การจัดการความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

และ หรือ ท าความร่วมมือกับผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่รายอื่นเพิ่มเติม 

การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง    

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง    

3. การรักษาความปลอดภยัด้าน
สารสนเทศ 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   

การลดหรือควบคมุความเสี่ยง 1. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงแผนการส ารองข้อมูลและ
แผนการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของ 
สสนก. ให้เป็นปจัจุบัน 

2. จัดท าแผนจัดการความปลอดภยั (กายภาพ) ห้อง Data 
Center ช้ัน 8 และ ช้ัน 14 

3. จัดท าแผนกู้ภัยระบบและข้อมลู 

4. ฝึกอบรมบุคลากรเรื่องความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา 

 การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   

 การถ่ายโอนความเสีย่ง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   
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การจัดการความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

4. ขาดแคลนบุคลากรดา้นวิจัย การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี   

 การลดหรือควบคมุความเสี่ยง 1. จ้างผู้เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาเพือ่มาปฏิบัติงานเฉพาะด้าน  

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีให้ทุนการศึกษา เช่น ก.พ. 
หรือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหาบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงกับความต้องการของ สสนก. 

3. ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาเพื่อแนะน านักศึกษาที่มีวุฒิ 
และความสามารถตรงตามที่ สสนก. ต้องการ 

4. ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตร/ีปริญญาโท ในสาขาเฉพาะ
ด้านที่ต้องการ 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง งานพัสดุ  

งานบุคคล  

 การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   

 การถ่ายโอนความเสีย่ง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   
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การจัดการความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน  
(Financial Risk) 

    

5. การยืมเงินทดรองจ่าย การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   

การลดหรือควบคมุความเสี่ยง 1. ทบทวนเอกสารที่ใช้ประกอบการหักล้างเงินยมืเท่าท่ีจ าเป็น 

2. จัดท า check list เอกสารที่ใช้ประกอบการหักล้างเงินยืม 

3. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าท่ีของกิจกรรมเข้าใจในเรื่องของ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ รวมถึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ก่อนส่งเอกสารเพื่อหักล้างเงินยืม 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง งานการเงิน  

 การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   

 การถ่ายโอนความเสีย่ง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   
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4. การรายงานและตดิตามผล  

หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
ดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไป
รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหน่วยงานอาจ
ก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการติดตามผล 
โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  

 

5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหาร สสนก. เพ่ือให้มั่นใจว่า สสนก. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ 
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ
ตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน  

 

6. การทบทวนการบริหารความเสีย่ง  

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 



 

แผนบริหารความเสี่ยง สสนก. 

30 

30 

บทที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ 2554 สสนก. ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
เตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
จัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
เป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงของ สสนก. มีองค์ประกอบที่ส าคัญ
ดังนี้ 

1) วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม จัดการความเสี่ยง)  

2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง  

3) งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

4) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น 

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ตามแบบ RM3 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผลส้าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบั ติงาน 
(Operational Risk) 

       

1. ความปลอดภยัในการใช้รถยนต์
ของ สสนก. เพื่อเดินทางปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ี 
 

สูงมาก 1.1 เสนอให้มีการจดัจ้างพนักงาน
ขับรถให้เพียงพอ 
 

เพื่อลดความเสีย่งทางด้าน
อุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่ในการ
เดินทางไปปฏิบตัิงานนอก
สถานท่ี 

ภายใน 2 เดือน 

 

เจ้าหน้าท่ีมีความปลอดภัย
ในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี
ด้วยรถยนต์ของ สสนก. 

ค่าจ้าง พขร. 
จ านวน 1 อัตรา 
132,000 บาท ปี 
(11,000 บาท เดือน) 

งานพัสดุ  

1.2. ก าหนดให้มีผู้รบัผิดชอบ
ตรวจสอบสภาพความพร้อมของ
รถยนต์อย่างสม่ าเสมอ  
 

ภายใน 1 เดือน 
 

2. การขาดข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจของ 
สสนก. 

2.1 ข้อมูลปริมาณน้ าในเขื่อน จาก 
การไ  ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
(ก ผ.) 

2.2 ข้อมูลระดับน้ า จาก กรม
ชลประทาน 

 

สูง 2.1 เร่งรดัการลงนามความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมลู (MOU) 
กับ ก ผ. และ ชป.  

 

- เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอใน
การปฏิบัตภิารกจิของ สสนก. 
ให้บรรลุวตัถุประสงคไ์ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

- เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ไม่ได้รับความร่วมมือในการ
พัฒนาและตดิตั้งระบบ 
โทรมาตร  

 

ภายใน 1 ปี - สสนก. มีข้อมลูสนับสนุน
อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- มีสถานีโทรมาตรเพียงพอ
และสามารถส่งข้อมูลได้
ตามปกติ เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงกรณีที่ไม่ไดร้ับความ
ร่วมมือในอนาคต 

- ฝ่ายสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า 

2.2 การตดิตั้งสถานโีทรมาตรวดั
ระดับน้ าเพิ่มเติมในล าน้ าส าคญัทั่ว
ประเทศ 

 

 

ภายใน 1 ปี 14.8 ล้านบาท 

(60 สถานี  
ในภาคเหนือ 
อีสาน และใต้) 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผลส้าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 ข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีโทร
มาตร จาก AIS  

2.3 ติดตั้งสถานีโทรมาตรเพิ่มเติม
ในพื้นที่ของชุมชนในโครงการที่ 
สสนก. ด าเนินงาน  

ภายใน 1 ปี  6.5  ล้านบาท  

(100 สถานี 
เฉพาะค่า

อุปกรณ์และค่า
ติดต้ัง) 

 

2.4 ท าความร่วมมือกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ายอื่น
เพิ่มเตมิ 

 

ภายใน 1 ป ี -  

3. การรักษาความปลอดภยัด้าน
สารสนเทศ 
 

สูง 3.1 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ
สถาบันมีความมั่นคง
ปลอดภัยในระดับที่
เหมาะสมและยอมรับได้ 
และช่วยลดความเสี่ยงต่อ
ความเสยีหายของระบบและ
ข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น 

ปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 

สสนก. มีความพร้อมและ
สามารถรับมือกับภัยและ
ความเสีย่งด้านสารสนเทศ
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมี
ผลกระทบหรือเกิดความ
เสียหายต่อองค์กรน้อย
ที่สุด 

- ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา 

 3.2 ทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ส ารองข้อมูลส าหรับฐานข้อมูล 
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และ 
ระบบงานท่ีส าคญั 

 

 

ภายใน 3 เดือน 

 

-  
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แผนบริหารความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผลส้าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 3.3 ทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของ
เครื่องให้บริการ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของสถาบัน 

ภายใน 4 เดือน 

 

-  

 3.4 จัดท าแผนจัดการความ
ปลอดภัย (กายภาพ) ห้อง Data 
Center ช้ัน 8 และ ช้ัน 14 

ภายใน  6 เดือน 

 

-  

 3.5 จัดท าแผนกู้ภัยระบบและ
ข้อมูล 

ภายใน 1 ปี -  

 3.6 ฝึกอบรมบุคลากรเรื่องความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ภายใน 6 เดือน -  
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แผนบริหารความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผลส้าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. ขาดแคลนบุคลากรด้านวิจัย 
 

ปานกลาง 4.1 จ้างผู้เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษา
ภายนอกเพื่อมาปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้าน 

เพื่อให้ สสนก. มีนักวิจัย
เฉพาะด้าน ที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับภารกิจ 
อย่างเพียงพอ 

ภายใน 1 ปี ท าให้ สสนก. สามารถผลติ
งานวิจัยและเทคโนโลยีต่อ
ยอดไดต้ามเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ค่าจ้างที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ  
1 ล้านบาท* 

งานพัสดุ (3.1) 
 

4.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
ให้ทุนการศึกษา เช่น ก.พ. หรือ 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ เพื่อหา
บุคลากรที่มคีุณสมบตัิตรงกับ
ความต้องการ 

 - งานบุคคล 
(3.2-3.4) 

4.3 ติดต่อประสานงานกับ
สถานศึกษาเพื่อแนะน านักศึกษาที่
มีวุฒิ และความสามารถตรงตามที ่
สสสนก. ต้องการ 

 -  

4.4 เสนอให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตร/ีปริญญาโท ในสาขา
เฉพาะด้านท่ีต้องการ 

 ทุนการศึกษา
ปีละ 100,000 

บาท/คน 

 

  -  
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แผนบริหารความเสี่ยง 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผลส้าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน  
(Financial Risk) 

       

5. การยืมเงินทดรองจ่าย 
 

ปานกลาง 5.1 ทบทวนเอกสารที่ใช้ส าหรับ
ประกอบการหักล้างเงินยืมเท่าที่
จ าเป็น 

เพื่อให้ผู้ยืมเงินทดลองจ่ายมี
ความรู้เข้าใจในเรื่องของ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ และ
สามารถหักล้างเงินยมืได้
ตามสญัญา 

ภายใน 2 เดือน การหักล้างเงินยมืเป็นไป
ตามก าหนดเวลาในสัญญา
ยืมเงิน 

- งานการเงิน 

5.2 จัดท า check list เอกสารที่
ใช้ประกอบการหักลา้งเงินยืม 

ภายใน 2 เดือน -  

5.3 ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าท่ีของ
กิจกรรมเข้าใจในเรื่องของระเบียบ
และวิธีปฏิบตัิ รวมถึงตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องก่อนส่ง
เอกสารเพื่อหักล้างเงินยืม 

ภายใน 2 เดือน -  

 
* อ้างอิงอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาของส านักงบประมาณ 
- ค่าจ้างท่ีปรึกษาไทย 70,000 – 140,000 บาท เดือน 
- ค่าจ้างท่ีปรึกษาต่างประเทศ 300,000 – 600,000 บาท เดือน 


