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บทที ่1  บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะชวย
ใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม 
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึน และลด
การสูญเสียและโอกาสท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร 

ภายใตสภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องคกรลวนแตมีความเสี่ยง ซ่ึงเปนความไมแนนอนท่ีอาจจะ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึงจําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้น
อยางเปนระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางท่ีกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายของ
องคกร วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม 

นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ไดกําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน และตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สสนก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในมิติท่ี 4 มิติดาน
การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูและกิจการ
และการพัฒนาองคการ ไดกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของเกณฑวัดผลตัวชี้วัดดังกลาว
ดวย 

ดังนั้นคณะทํางานบริหารความเสี่ยงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการ
มหาชน) จึงไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้ึน สําหรับใช
เปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินการตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแตละโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
อยูในระดับท่ีสามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  

 

2. วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง 

1) เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 
สสนก.  

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  

3) เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของ สสนก.  

5) เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับกลยุทธของ สสนก. 

6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร 
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73. เปาหมาย 

1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปใชในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจําปใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

3) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 

4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง 

5) ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอยางเหมาะสมท่ัวท้ัง
องคกร 

6) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  

 
4. ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง 

การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจไดดียิ่งข้ึนและทําให
องคกรสามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณท่ีไมคาดคิดหรือสถานการณท่ีอาจทํา
ใหองคกรเกิดความเสียหาย  

ประโยชนท่ีคาดหวังวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

1) เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะชวย
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีสําคัญ และสามารถทํา
หนาท่ีในการกํากับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2) สรางฐานขอมูลท่ีมีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความ
เสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงตั้งอยู
บนสมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรรวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 

3) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเส่ียงตางๆ ท่ีสําคัญไดท้ังหมด การบริหารความเสี่ยง
จะทําใหบุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนักถึงความ
เสี่ยงสําคัญท่ีสงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

4) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือท่ีชวยให
ผูบริหารสามารถม่ันใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ี
สําคัญของผูบริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผนการกําหนดกลยุทธ 
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด และสามารถปกปองผลประโยชน รวมท้ังเพ่ิมมูลคาแกองคกร 

5) ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยท่ี
ผูบริหารมีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 
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6) ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม 
และการเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่ํา
และกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากร
แตกตางกัน เปนตน 

 

5. นิยามความเสี่ยง 

5.1  ความเส่ียง (Risk)  

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณท่ีไม
แนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิด
ความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ท้ังในดานยุทธศาสตร การ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซ่ึงอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ 
(Impact) ท่ีไดรับ และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ  

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้  

1) ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสี่ยง  

2) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือ นโยบาย  

3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณเสี่ยง 

5.2  การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุมกิจกรรม 
รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได  

5.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ัง
กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และ
ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ท้ังในดานกลยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การเงิน และชื่อเสียงขององคกรเปนสําคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความ
เสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับท่ัวท้ังองคกร 
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บทที่ 2  ขอมูลพ้ืนฐานของ สสนก. 

1. ประวัติความเปนมา  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใยสถานการณน้ําของประเทศไทย ไดพระราชทาน
พระราชดําริให Massachusetts Institute of Technology (MIT) เขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
แหลงน้ํารวมกับ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยจัดใหมีการพัฒนากลไกการรวบรวม
ขอมูลและประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดการกับปญหาน้ําของประเทศ เกิดเปน 
“โครงการระบบเครือขายเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทย” ข้ึนเม่ือป 2541 ดําเนินการโดย
หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชื่อมตอและเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรน้ําลุมน้ําเจาพระยาท้ังหมดจากหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ แลวสําเนากระจายขอมูลกลับไปใหหนวยงานตางๆ ไดใชขอมูลรวมกัน ระบบใชไดจริงในป 
2545 เกิดเปนกลไกในการประสานงาน ประกอบการตัดสินใจ และดําเนินการได  

ตอมาในป 2547 ไดยกระดับโครงการดังกลาว จัดตั้งเปน “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร” ภายใตสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตรโดยเฉพาะ  

จากผลการดําเนินงานมากวา 10 ป เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2551” จัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ข้ึนเปน องคการ
มหาชน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 125 ตอน 138 ก เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 

 

2. วิสัยทัศน 

“เปนองคกรท่ีสรางองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร เพ่ือรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติท่ีรุนแรงข้ึน และขยายผล
การทํางานโดยการสรางและพัฒนาเครือขาย” 

 

3. ภารกิจหลัก 

ภารกิจหลักของ สสนก. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2551 มีดังนี้  

1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ังรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในดานการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  

2) นําเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหองคการตางๆ นําไปใชประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
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3) สงเสริมความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

4) บริการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเปนผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันใหประชาชนและชุมชน
นําไปใชประโยชนไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 

 
4. ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรของ สสนก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 5 
ดาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และฐานความรู ดานการจัดการทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การใหบริการและเผยแพรงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางเครือขาย งานวิจัยและพัฒนา ดานการจัดการทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การถายทอดเทคโนโลยี และนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
กับประชาชนและชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ดวยวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลย ี
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5. โครงสรางหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อํานาจหนาท่ีของฝายตางๆ มีดังน้ี 

ฝายบริหาร 1. บริหารงานท่ัวไปของสถาบัน ไดแก งานการเงินและบัญชี งานบุคคล งานพัสดุ งาน  
เลขานุการและธุรการ งานแผนงานและงบประมาณ และงานนิติการ 

2. จัดทํารายงานวิชาการและรายงานผลการดําเนินงานของสถาบัน 
3. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ฝายวิจัยและพัฒนา  1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขายดานทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 
2. พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับระบบฐานขอมลู รวมท้ังระบบฐานความรูและ

แบบจําลอง 
3. พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับระบบภูมิสารสนเทศ 
4. บริหารและจัดการระบบเครือขายสารสนเทศของสถาบัน 
5. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ฝายสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรมาตร อุปกรณ ซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ รวมท้ังติดตั้ง 
บํารุงรักษา และตรวจสอบระบบขอมูล 

2. วิจัยและพัฒนาแบบจําลองนํ้าและอากาศ 
3. คาดการณและสรุปสถานการณ รวมท้ังวิเคราะหความเสี่ยงนํ้าทวม นํ้าแลง และจัดทํา

รายงานเพ่ือสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรนํ้า 
4. พัฒนาเครือขายวิจัยและขอมูลรวมกับหนวยงานภายนอก 
5. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หนวยตรวจสอบภายใน

งานการเงินและบัญชี
งานวิจัยคลังขอมูล

และความรู

งานโทรมาตรและ

เทคโนโลยกีาร

ตรวจวัด

งานสารสนเทศ

การเกษตร

งานบุคคล งานวิจัยภูมิสารสนเทศ งานแบบจําลอง
งานบริหารจัดการ

น้ําชุมชน

งานพัสดุ งานพัฒนาระบบงาน
งานวิเคราะหขอมูล

และรายงาน

งานเครือขาย

การจัดการน้ําชุมชน

งานเลขานุการ

และธุรการ

งานระบบคอมพิวเตอร

และระบบเครือขาย

งานประสานงานและ

บริหารโครงการ

งานประสานงานและ

บริหารโครงการ

งานแผนงาน

และงบประมาณ

งานประสานงานและ

บริหารโครงการ

งานบริหารความ

รวมมือ

ฝายบริหาร ฝายวิจัยและพัฒนา
ฝายสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ํา

ฝายสารสนเทศ

การเกษตร
ฝายบริหารความรวมมือ

และส่ือสารองคกร

ฝายสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานภาวะ

ฉุกเฉนิ

ฝายปฏิบัติการ

เทคนิค

ฝายวิเคราะหและ

ติดตามสถานการณ

คณะกรรมการบริหาร

ผูอํานวยการ

ระดับฝาย

งานส่ือสารองคกร

รองผูอํานวยการ

งานนิติการ

ระดับงาน
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ฝายสารสนเทศการเกษตร 1. วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการนํ้าชุมชน และเครือขายการจัดการนํ้าชุมชน 
2. พัฒนาสารสนเทศและระบบการจัดการขอมูลนํ้าและการเกษตรของชุมชน 
3. พัฒนาเครือขายวิจัยและขอมูลรวมกับหนวยงานภายนอก 
4. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ฝายบรหิารความรวมมือและ

สื่อสารองคกร 

1. บริหารโครงการ ประสานความรวมมือภายในและภายนอกประเทศ และดําเนินงาน
โครงการเพ่ิมเตมินอกเหนือจากแผนงานหรือโครงการหลักของสถาบัน 

2. ติดตาม และทบทวนการดําเนินโครงการ รวมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือ
ขยายผลโครงการ และเครือขายความรวมมือภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังในและ
ตางประเทศ 

3. ผลิตและเผยแพรรายงานเอกสารสิ่งพิมพ รวมท้ังสื่อประชาสัมพันธภารกิจและผลงาน
ของสถาบัน 

4. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ฝายวิเคราะหและติดตาม

สถานการณ 

1. วิเคราะหสถานการณและคาดการณความเสี่ยงนํ้าทวม นํ้าแลง รวมถึง สรุป
สถานการณเพ่ือประกอบการตดัสนิใจ 

2. จัดทํารายงานเพ่ือสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรนํ้า 
3. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ฝายปฏิบัติการเทคนิค 1. บริหารและจดัการระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง 
2. บริหารและจดัการระบบเครือขายสารสนเทศดานขอมูลนํ้าและภูมิอากาศ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับระบบฐานขอมูล รวมท้ังระบบฐานความรูและ

แบบจําลอง เพ่ือใชในการบริหารและบริการขอมลูดานนํ้าและภูมิอากาศ 
4. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ฝายสนับสนุนการปฏิบัติงานภาวะ

ฉุกเฉิน 

1. ดูแล ตรวจสอบ ทดสอบ ปรับปรุง และบํารุงรักษาศูนยคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนท่ี 
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีเก่ียวของในการสํารวจพ้ืนท่ีภาคสนาม รวมถึง

ติดตั้ง บํารุงรักษา และตรวจสอบระบบขอมูล 
3. รวบรวมขอมูลดานนํ้าและภูมิอากาศท่ีดําเนินการสํารวจ และจัดเก็บบนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอยางสมบูรณครบถวน 
4. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หนวยตรวจสอบภายใน มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบภายในของสถาบันตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

คณะกรรมการบรหิารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตรวาดวยการตรวจสอบ

ภายใน 

 

สําหรับโครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร และ 
ผูอํานวยการ ซ่ึงจะแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง
ของ สสนก. และมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน และหนวยตรวจสอบภายใน สอบทาน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. 
(ดูรายละเอียดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ในบทท่ี 3) 
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บทที่ 3  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางดําเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

1.1  แนวทางดําเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การเริ่มตนและพัฒนา  
1) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. 
2) ระบุปจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง  
3) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน 
4) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง (High) และสูงมาก 

(Extreme) รวมท้ังปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับปานกลาง (Medium) ท่ีมีนัยสําคัญ  
5) สื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานของ สสนก. 

รับทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได 
6) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาสูความย่ังยืน  
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปท่ีผานมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท 
3) ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1.2  กลไกการบริหารความเส่ียง ประกอบดวย 

1) ผูอํานวยการ มีหนาท่ีแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป 

2) คณะทํางานบริหารความเส่ียง มีหนาท่ีดําเนินการใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง 
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง รวมท้ังทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานตอไปในอนาคต 

3) ผูปฏิบัติงาน หรือเจาหนาท่ีและลูกจาง สสนก. มีหนาท่ีสนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวของ
ใหกับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
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กลไกการบริหารความเส่ียง

ผูอํานวยการ

คณะทํางาน

บริหาร

ความเส่ียง

ผูปฏิบัติงาน

พิจารณาใหความเห็นชอบ/อนุมัติแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

1. ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมิน

โอกาสและผลกระทบ

2. วิเคราะหและจัดลําดับ

ความสําคัญ 

3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของ

พิจารณา/ 

เสนอแนะ

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

4. สื่อสารทําความ

เขาใจกับผูปฏิบัติ

5. รายงาน/ประเมินผล

การบริหารความเสี่ยง

6. ทบทวนแผนการ

บริหารความเสี่ยง

 
 
 

2. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 

 
            
            
            
            
            
            
             

 

คณะกรรมการบริหาร สสนก. 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน 

ผูอํานวยการ 

คณะทํางานบริหารความเส่ียง 

หนวยตรวจสอบภายใน 

ผูปฏิบัติงานของ สสนก. 
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หนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสราง 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปดวย การกํากับดูแล การตัดสินใจ การจัดทําแผน การ
ดําเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซ่ึงในแตละองคประกอบมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

2.1  คณะกรรมการบริหาร สสนก. 

1) สงเสริมใหมีการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สสนก. 
2) ใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2.2  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาใหกับองคการ 

2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
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  คณะทํางานบริหารความเส่ียง 

1) จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบมาตรฐานเดียวกันท้ัง
องคกร 

2) ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง 

3) รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญ เสนอตอ
ผูอํานวยการเพ่ือพิจารณา 

2.6  ผูปฏิบัติงานของ สสนก. 

1) สนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวของใหกับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
2) ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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3. คณะทํางานบริหารความเสีย่ง 

สสนก. ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร (องคการมหาชน) ท่ี 2/2555 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555 โดยมีองคประกอบและ
อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

 องคประกอบ 

1) ผูอํานวยการฝายบริหาร หัวหนาคณะทํางาน 

2) ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา ผูทํางาน 

3) ผูอํานวยการฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา ผูทํางาน 

4) ผูอํานวยการฝายสารสนเทศการเกษตร  ผูทํางาน 

5) ผูอํานวยการฝายบริหารความรวมมือและสื่อสารองคกร ผูทํางาน 

6) หัวหนากลุมงานแผนงานและงบประมาณ ผูทํางานและเลขานุการ 

7) เจาหนาท่ีบริหารงานแผนงาน ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 

อํานาจหนาท่ี 

1) จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

2) ปฏิบัติตามข้ันตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไดแก การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม
ความเสี่ยง 

3) รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) เสนอตอผูอํานวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 
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บทที่ 4  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับ
ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมท้ังการจัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได ซ่ึง สสนก. มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

1. ระบุความเส่ียง เปนการระบุเหตุการณใดๆ ท้ังท่ีมีผลดี และผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค 
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร 

2. ประเมินความเส่ียง เปนการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 

3. จัดการความเส่ียง เปนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเสี่ยงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติได
จริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนท่ีจะไดรับดวย 

4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงท่ีไดดําเนินการท้ังหมดตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง  

5. ประเมินผลการบริหารความเส่ียง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพ่ือให
ม่ันใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความ
เสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูในระดับท่ียอมรับได และใหองคกรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง
ในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สสนก. 

1. 
ระบุ

ความเส่ียง

2. 
ประเมิน

ความเส่ียง

3. 
จัดการ

ความเส่ียง

4. 
รายงานและ
ติดตามผล

5.
ประเมินผล
การบริหาร
ความเส่ียง

6.
ทบทวน

การบริหาร
ความเส่ียง

 
 

1. การระบุความเสี่ยง 

เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โดยตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัย
เสี่ยงจะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมท้ังมีทรัพยสินใดท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลปองกัน
รักษา ดังนั้นจึงจําเปนตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)”  “ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” 
และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนท่ีจะดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

1.1  ความเส่ียง (Risk)  

หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอนและจะสงผล
กระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร และเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
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1.2  ปจจัยเส่ียง (Risk Factor)  

หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดย
ตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได
อยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน ดังนี้ 

1) ปจจัยเส่ียงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน 
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  คูแขง  เทคโนโลย ี ภัยธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

2) ปจจัยเส่ียงภายใน คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ 
ขอบังคับภายในองคกร  วัฒนธรรมองคกร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู/ความสามารถของ
บุคลากร  กระบวนการทํางาน  ขอมูล/ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ/อุปกรณ 

1.3  ประเภทความเส่ียง 

แบงเปน 4 ประเภท ไดแก 
1) ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ 

กลยุทธ เปาหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององคกร ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผล
ตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร 

2) ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
ประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติท่ีองคกรตองเผชิญเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ความเสี่ยงดานนี้ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมมีผังการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไมมีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 

3) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินท่ี
เกิดจากปจจัยภายนอก เชน ขอบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงบประมาณ รวมท้ัง การจัดสรรงบประมาณ 
ไมเหมาะสม เปนตน 

4) ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) 
เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวน 
ไดเสีย การปองกันขอมูลรวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอ่ืนๆ 

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทําใหเกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย และเสียโอกาสปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปนตนเหตุท่ีแทจริงเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใชประโยชน
ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได  ท้ังนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการไดหลายวิธี 
เชน  จากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การวิเคราะหทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน การสัมภาษณ แบบสอบถาม เปนตน 
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2. 21การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือของ
องคกร ซ่ึงประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้  

2.1  การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 

เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดกําหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง 
สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
 

หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นท่ีพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = นอยมาก 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 =  สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง 

ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ
หรือขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลีย่ : ป/ครั้ง) 

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

ไมเกิน 5 ครั้ง/ป 

1 เดือน/ครั้ง 

หรือมากกวา 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

มูลคาความเสียหาย < 1 หมื่นบาท 1 – 5 หมื่น
บาท 

5 หมื่นบาท –  
2 แสนบาท 

2 แสนบาท –  
1 ลานบาท  

> 1 ลานบาท 

อันตรายตอชีวิต เดือดรอน 
รําคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กนอย 

บาดเจ็บ 
ตองรักษา 

บาดเจ็บสาหสั อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบตอภาพลักษณ/
การดําเนินงานของหนวยงาน 

นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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สวนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวาง โอกาสท่ีจะ
เกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได
กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และ ตํ่า  
 

   
   

   
   

   
   

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะ
เกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง
ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน ซ่ึงมีข้ันตอน
ดําเนินการ ดังนี้  

1) พิจารณาโอกาส/ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส/ความถ่ี
ท่ีจะเกิดนั้นมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ท่ีมีผลตอหนวยงานวามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  

2.3  การวิเคราะหความเส่ียง  

เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบง
พ้ืนท่ีเปน 4 สวน ซ่ึงใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้  

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ตํ่า 
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1) ระดับความเสี่ยงตํ่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยท่ัวไปความ
เสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถ
ยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงไมตองดําเนินการใดๆเพ่ิมเติม 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยงแตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ียอมรับได 
แตตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 

3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ตองมีแผนลด
ความเสี่ยง เพ่ือใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ตอง
มีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซํ้า หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง 

 

         แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 

   
   

   
   

   
   

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

    

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ตํ่า 
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การประเมินความเส่ียง  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

1. การขาดแคลนบุคลากรดานวิจยั 
     

อาจทําใหจํานวนของผลงานวิจัย
วิชาการไมเปนไปตามเปาหมาย 

๑. ภารกิจของ สสนก. ตองการ
นักวิจัยท่ีมีความรู และทักษะ
เฉพาะสาขา ทําใหนักวิจัยใหม
ตองใชเวลาเก็บเก่ียว
ประสบการณ  
๒. แผนฉุกเฉินของภาครัฐ และ
ปญหาภัยพิบัติแบบเฉียบพลัน 
สงผลใหนักวิจยัตองรวมทํางาน
ในภาคปฏิบัติ ทําใหมเีวลาใน
การทํางานวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการนอยลง 

ดานการปฏิบัติงาน 1 2 2 ต่ํา ฝายบรหิาร
สํานักงาน 
(งานบุคคล) 

2. ขาดระบบสารสนเทศสนับสนุน
การควบคุมภายใน 

 

- การใหบริการดานการเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ เกิด
ความไมสะดวกตอผูรับบริการ 
เชน ผูรับบริการไมสามารถ
ตรวจสอบสถานะความกาวหนา
ในการขอรับบริการ หรือ 
ไมสามารถตรวจสอบยอดการ 
ใชจาย งบประมาณคงเหลือ 
ไดดวยตนเอง เปนตน 

- ผูบริหาร ไมมีเครื่องมือท่ี
สามารถเรียกดูขอมูลภาพรวม

ปจจุบัน สสนก. ยังไมมรีะบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน 
งบประมาณ และพัสดุท่ี
เช่ือมโยงกันดวยระบบเดียว  

ดานการปฏิบัติงาน 2 2 4 ต่ํา ฝายบรหิาร
สํานักงาน 
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การประเมินความเส่ียง  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะการเงิน งบประมาณ
แบบ Real time เพ่ือการ
บริหารจดัการ/ประกอบการ
ตัดสินใจได 

3. ความมั่นคงดานสถานท่ีตั้ง
หนวยงาน 

 

- การลงทุนดานทรัพยากร / 
อุปกรณสารสนเทศ เพ่ือขยาย
งานวิจัยและการใหบริการของ 
สสนก. ถูกจํากัดดวยขนาดของ
พ้ืนท่ีและขอระเบียบของอาคาร
ท่ีเชา  

- สสนก. ไมมีอาคารปฏิบัติการ
ของตนเอง 

- อาคารท่ีเชาอยูปจจุบันมีโอกาส
ไมตอสัญญาและมีแนวโนมใน
การเพ่ิมอัตราคาเชาท่ีสูงข้ึนจาก
เดิมคอนขางมาก  

ดานการปฏิบัติงาน 3 ๕ ๑5 สูง ฝายบรหิาร
สํานักงาน 
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3. การจัดการความเสี่ยง  

เปนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซ่ึงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับสถานการณ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตท้ังนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลด
ระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย 4 
แนวทางหลัก คือ  

1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ีมี
อยู ซ่ึงไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีจะดําเนินการใดๆ ให
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใดๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับ
ผลท่ีจะเกิดข้ึน 

2) การลดหรือควบคุมความเส่ียง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสู
เหตุการณท่ีเปนความเสี่ยง เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางานใหกับพนักงาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน  

3) การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไมสามารถยอมรับ
และตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ 
เชน การหยุดหรือยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น  

4) การถายโอนความเส่ียง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปใหผูอ่ืนได เชน 
การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอก
มาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน 

เม่ือเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชจัดการความเสี่ยงแลว ตองมีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงท่ีสูง (High) 
และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และใหสามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได รวมท้ังตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและ
ตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนท่ีจะไดรับดวย 
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การจัดการความเส่ียง  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผูรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 
(Strategic  Risk) 

    

ความมั่นคงดานสถานท่ีตั้งหนวยงาน 

 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไมควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี   
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ดําเนินการเสนอของบประมาณการกอสรางสถานท่ีปฏิบัติงานของ 

สสนก. ภายใตโครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศและการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า ใน
ปงบประมาณ 2558 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ฝายบรหิาร
สํานักงาน 
(งานแผนงานและ
งบประมาณ) 

 การรับความเสีย่งไวเอง ไมควรรับความเสี่ยงไวเอง   
 การถายโอนความเสี่ยง ไมควรถายโอนความเสี่ยง   
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4. การรายงานและติดตามผล  

หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ
ติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมี
เปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
ดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไป
รายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีไดกลาวไวขางตน ท้ังนี้กระบวนการสอบทานอาจกําหนด
ขอมูลท่ีตองติดตาม หรืออาจทํา Check List การติดตาม พรอมท้ังกําหนดความถ่ีในการติดตามผล โดย
สามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน  

2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามท่ีรวมอยูใน
การดําเนินงานตางๆ ตามปกติของหนวยงาน  

 

5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจําปตอคณะกรรมการบริหาร สสนก. เพ่ือใหม่ันใจวา สสนก. มีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยาง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงท่ีดําเนินการ 
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือ
ตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับท่ียอมรับได และให
องคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการดําเนินงาน  

 
6. การทบทวนการบริหารความเสีย่ง  

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 
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บทที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปงบประมาณ 2557 สสนก. ไดดําเนินการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
เตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงของปงบประมาณ 2556 รวมถึงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร สสนก. และ
คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางข้ึนไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงท่ีสูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นใหลดลงมาอยู
ในระดับท่ียอมรับได สําหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมาย ซ่ึงการดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงไดพิจารณาถึงความคุมคาใน
ดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใช กับประโยชนท่ีจะไดรับดวย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2557 ของ สสนก. มีองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 

1) วิธีการดําเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง)  

2) ผูรับผิดชอบ (ฝายหรือกลุมงาน) ในแตละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง  

3) งบประมาณท่ีใชดําเนินการ 

4) กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแผนงานนั้น 

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของ สสนก. ตามแบบ RM3 
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แผนบริหารความเส่ียง  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสีย่ง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยง 
ดานการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

       
   

1. ความมั่นคงดาน
สถานท่ีตั้ง
หนวยงาน 

15 
(สูง) 

1. เสนอของบประมาณ
โครงการศูนยวิจัยและ
พัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการ
บริหารจดัการทรัพยากร
นํ้า ในคําของบประมาณ 
ประจําป 2558 ของ 
สสนก. 
 
2. ช้ีแจงรายละเอียดและ
ใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
โครงการศูนยวิจัยและ
พัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าตอ
สํานักงบประมาณ 

1. เพ่ือขอรับจัดสรร
งบประมาณการกอสราง
สถานท่ีปฏิบัติงานของ สสนก. 
ภายใตโครงการศูนยวิจัยและ
พัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศและการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้า 
ในปงบประมาณ 2558 
 
 
2. เพ่ือใหสํานักงบประมาณ
เห็นความสําคัญและความ
จําเปนในการดําเนินโครงการ
ดังกลาวและมีขอมูลครบถวน
ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 
 
 

ภายในเดือน
กันยายน 2557 

ไดรับจัดสรร
งบประมาณโครงการ
ศูนยวิจัยและพัฒนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศและ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า  ใน
ปงบประมาณ 2558 

400 ลบ. 
(ป 2558 = 
207.5 ลบ. 
ป 2559 = 
192.5 ลบ.) 

ฝายบรหิาร

สํานักงาน 

(งานแผนงาน

และ

งบประมาณ) 

1 5 5 
(ตํ่า) 
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แผนบริหารความเส่ียง  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสีย่ง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

3. ติดตามผลการ
พิจารณางบประมาณ
ประจําป 2558 ของ
สํานักงบประมาณ 
 
 
 
4. ช้ีแจงงบประมาณ
โครงการศูนยวิจัยและ
พัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าตอ
คณะกรรมาธิการ
งบประมาณ  
(กรณีท่ีสํานักงบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ
โครงการดังกลาว)  
 

3. เพ่ือรับทราบผลการจดัสรร
งบประมาณโครงการศูนยวิจยั
และพัฒนาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
 
4. เพ่ือใหขอมูลดาน
งบประมาณและความพรอม
ในการดําเนินโครงการตอ
คณะกรรมาธิการ 
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