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สานักงานปรมาณูเพือ่ สั นติ
การดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ซึ่ งกาหนดให้ส่วนราชการต้องมีการ
วิเคราะห์และจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงเพื่อเตรี ยมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ขึ้น ซึ่ งต้อง
ครอบคลุมถึงความเสี่ ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ ยงด้านธรรมภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
กระบวนการ

นอกจากนี้ตอ้ ง ปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ

.ศ. 2544 ซึ่ งกาหนดโดย

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแ ผ่นดิน พ.ศ.
2542 ซึ่งให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นหลักปฏิบตั ิตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ความเสี่ ยง (Risk)
ความเสี่ ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่ งผลในด้านลบที่ไม่ตอ้ งการ
ดังนั้น การตัดสิ นใจกระทาการใดๆ โดยไม่มีขอ้ มูล หรื อ ไม่ได้วางแผน ใดๆ จึงสามารถกล่าวได้วา่ เป็ นการ
เสี่ ยงตัดสิ นใจในสภาวะความเสี่ ยง
การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management)
การบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรทัว่ ทั้งองค์กรได้มีส่วนร่ วมใน
การคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรื อความเสี่ ยงที่อาจจะเกิด ขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการ
จัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมหรื อยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุใน
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร กรอบการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรนั้น
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริ หารจั ดการ และการกากับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร โดยหาก
องค์กรมีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะส่ งผลให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์องค์กร ทั้งในเชิง
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงาน
ระบบบริหารความเสี่ ยง
ระบบบริ หารความเสี่ ยง เป็ น ระบบบริ หารปั จจัยและควบคุมกิจกรรมก ารดาเนินงานต่างๆ โดยลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสี ยหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึง

การบรรลุเป้ าหมายตามภารกิจตามหลักกฎหมายจัดตั้งส่ ว นราชการและเป้ าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี
ทาไมต้ องบริหารความเสี่ ยง
 ทาให้การดาเนินงานขององค์กร เป็ นไปตามระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
 ทาให้สามารถตัดสิ นใจเพื่อตอบสนองความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 ลดความเสี่ ยง หากเหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้นจริ งๆ
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ตามเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้น้ นั เอง
กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับ
ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของกระบวนการทา งานของหน่วยงานหรื อขององค์กร
รวมทั้งการบริ หาร / จัดการความเสี่ ยง โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสาเร็ จได้ตอ้ งมีการสื่ อสารให้คนในองค์กรมีความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงใน ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ ยง กระบวนการและขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยง คือ
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ เป็ นการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนของแผนงาน /งาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนการปฏิบตั ิราชการประจาปี และแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี
2. การระบุความเสี่ ยง เป็ นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสี ยต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
โดยต้องระบุได้ดว้ ยว่าเหตุการณ์น้ นั จะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
3. การประเมินความเสี่ ยง เป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ ยง และจัดลาดับความเสี่ ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และความรุ นแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ ยง
(Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสิ นใจจัดการกับความเสี่ ยงเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม
4. การจัดทาแผนบริหารความเสี่ ยง เป็ นการกาหนดมาตรการ หรื อแผนปฏิบตั ิการในการจัดการ
และควบคุมความเสี่ ยงที่สูง (High) และสู งมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ สามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ ง และควรต้องพิจารณาถึงความคุม้ ค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ตอ้ งใช้ลงทุนในการกาหนด
มาตรการหรื อแผนปฏิบตั ิการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
5. การรายงาน และติดตามผล เป็ นการรายงาน และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่ได้ดาเนินการทั้งหมดตามลาดับให้ฝ่ายบริ หารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตาม
แผนการบริ หารความเสี่ ยง
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6. การประเมินผลการบริหารคว ามเสี่ ยง เป็ นการประเมินการบริ หารความเสี่ ยงประจาปี ต่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

เพื่อให้มนั่ ใจว่าองค์กรมีการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างเหมาะสม

เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิ ทธิผล มาตรการหรื อกลไกการควบคุมความเสี่ ยง (Control Activity) ที่
ดาเนินการสามารถลดและควบคุ มความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นได้จริ งและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้

หรื อต้องจัดหา

มาตรการหรื อตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ ยงที่ยงั เหลืออยูห่ ลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
7. การรายงาน การติดตามผล และการควบคุม องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผล
การดาเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
8. การทบทวนการบริหารความเสี่ ยง เป็ นการทบทวนประสิ ทธิภาพของแนวการบริ หาร ความเสี่ ยง
ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียงิ่ ขึ้น

รู ปภาพแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ ยง
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