
 

                         

 

    อมัพกิา  อภิชัยบุคคล 

              ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ 

 

การด าเนินการตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงก าหนดใหส่้วนราชการตอ้งมีการ

วเิคราะห์และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิด ข้ึน ซ่ึงตอ้ง

ครอบคลุมถึงความเส่ียงเชิงยทุธศาสตร์ ความเส่ียงดา้นธรรมภิบาล ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้น

กระบวนการ  นอกจากน้ีตอ้ง ปฏิบติั ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 2544  ซ่ึงก าหนดโดย

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแ ผน่ดิน พ .ศ. 

2542 ซ่ึงใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นหลกัปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียง (Risk) 

 ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต และอาจส่งผลในดา้นลบท่ีไม่ตอ้งการ 

ดงันั้น การตดัสินใจกระท าการใดๆ โดยไม่มีขอ้มูล หรือ ไม่ไดว้างแผน ใดๆ จึงสามารถกล่าวไดว้า่เป็นการ

เส่ียงตดัสินใจในสภาวะความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

การบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร หมายถึง กระบวนการท่ีบุคลากรทัว่ทั้งองคก์รไดมี้ส่วนร่วมใน
การคิด วเิคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด ข้ึน รวมทั้งการระบุแนวทางในการ
จดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้เพื่อช่วยใหอ้งคก์รบรรลุใน
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ตามกรอบวสิัยทศัน์ และพนัธกิจขององคก์ร  กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รนั้น 
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงนโยบายการบริหารจั ดการ และการก ากบัดูแลกิจการของแต่ละองคก์ร โดยหาก
องคก์รมีการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ จะส่งผลใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร ทั้งในเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 

ระบบบริหารความเส่ียง 

 ระบบบริหารความเส่ียง เป็น ระบบบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรมก ารด าเนินงานต่างๆ โดยลด

มูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหาย เพื่อใหร้ะดบัความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ โดยค านึงถึง

การบริหารความเส่ียงขององค์กร 
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การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจตามหลกักฎหมายจดัตั้งส่ว นราชการและเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการ

ประจ าปี 

 

ท าไมต้องบริหารความเส่ียง 

 ท าใหก้ารด าเนินงานขององคก์ร เป็นไปตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

 ท าใหส้ามารถตดัสินใจเพื่อตอบสนองความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ลดความเส่ียง หากเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนจริงๆ 

ทั้งน้ี ก็เพื่อใหอ้งคก์รสามารถสร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดต้ามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวน้ั้นเอง 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 
กระบวนการบริหารความเส่ียง  เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการระบุ  วเิคราะห์  ประเมิน และจดัระดบั

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการท า งานของหน่วยงานหรือขององคก์ร  
รวมทั้งการบริหาร  / จดัการความเส่ียง  โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงใหอ้ยู่
ในระดบัท่ียอมรับได้ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวน้ีจะส าเร็จไดต้อ้งมีการส่ือสารใหค้นในองคก์รมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงใน ทิศทางเดียวกนั  ตลอดจนควรมีการจดัท าระบบสารสนเทศ  เพื่อใชใ้น
การวเิคราะห์ประเมินความเส่ียง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเส่ียง คือ 

1. การก าหนดวตัถุประสงค์   เป็นการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนของแผนงาน /งาน/โครงการ /
กิจกรรม ตามแผนการปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี   

2. การระบุความเส่ียง  เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ  ทั้งท่ีมีผลดี  และผลเสียต่อการบรรลุวตัถุประสงค์  
โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยวา่เหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  

3. การประเมินความเส่ียง เป็นการวเิคราะห์ความเส่ียง และจดัล าดบัความเส่ียง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง  
(Impact) โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว้  ท าใหก้ารตดัสินใจจดัการกบัความเส่ียงเป็นไปอยา่ง
เหมาะสม  

4. การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง  เป็นการก าหนดมาตรการ  หรือแผนปฏิบติัการในการจดัการ  
และควบคุมความเส่ียงท่ีสูง  (High) และสูงมาก  (Extreme) นั้นใหล้ดลง  ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  สามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง และควรตอ้งพิจารณาถึงความคุม้ค่าในดา้นค่าใชจ่้ายและตน้ทุนท่ีตอ้งใชล้งทุนในการก าหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบติัการนั้นกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บดว้ย  

5. การรายงาน  และติดตามผล  เป็นการรายงาน  และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเส่ียงท่ีไดด้ าเนินการทั้งหมดตามล าดบัใหฝ่้ายบริหารรับทราบและใหค้วามเห็นชอบด าเนินการตาม
แผนการบริหารความเส่ียง  



3 

 

6. การประเมินผลการบริหารคว ามเส่ียง  เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงประจ าปีต่อ  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่องคก์รมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

เพียงพอ  ถูกตอ้ง  และมีประสิทธิผล  มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียง  (Control Activity) ท่ี

ด าเนินการสามารถลดและควบคุ มความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  หรือตอ้งจดัหา

มาตรการหรือตวัควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม  เพื่อใหค้วามเส่ียงท่ียงัเหลืออยูห่ลงัมีการจดัการ  (Residual Risk) อยูใ่น

ระดบัท่ียอมรับได ้และใหอ้งคก์รมีการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

7. การรายงาน การติดตามผล และการควบคุม   องคก์รจะตอ้งมีการติดตามผล   เพื่อใหท้ราบถึงผล
การด าเนินการวา่มีความเหมาะสมและสามารถจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 8. การทบทวนการบริหารความเส่ียง  เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเส่ียง

ในทุกขั้นตอน เพื่อพฒันาระบบใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

 

รูปภาพแสดงกระบวนการบริหารความเส่ียง 
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การบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2552 
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