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คํานํา 

  ตามหลักเกณฑ�และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี ในรัฐวิสาหกิจได กําหนดให รัฐวิสาหกิจ จะต อง
ให ความสําคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค�กร โดยนําไปใช ในการบริหารจัดการอย*างเป+นรูปธรรม 
และต*อเนื่องเพ่ือก*อให เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค�กร นอกจากนี้ระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจก็ได กําหนดตัวชี้วัด ในการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ในหัวข อการบริหารความเสี่ยงไว  เพ่ือให รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยงอย*างเป+นระบบ 
และสามารถบริหารความเสี่ยงได อย*างมีประสิทธิภาพ ตามแผนความเสี่ยงท่ีองค�กรจัดทําข้ึน 

  องค�การสะพานปลาได จัดทําคู*มือการบริหารความเสี่ยงข้ึน เพ่ือใช เป+นคู*มือในการดําเนินงาน
ให เป+นมาตรฐานเดียวกัน และถ*ายทอดองค�ความรู สู*บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให การบริหารความเสี่ยงสามารถ
พัฒนาสู*ระดับวัฒนธรรมขององค�กรต*อไป จากการดําเนินงานท่ีผ*านมา การดําเนินงานตามคู*มือการบริหาร
ความเสี่ยงขององค�การสะพานปลาสามารถดําเนินการได ในระดับหนึ่ง คณะทํางานฯจึงได มีแนวคิดในการ
ปรับปรุงคู*มือการบริหารความเสียง โดยทําการทบทวนจากข อมูลท่ีได จากการประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ และข อซักถามจากพนักงานขององค�การสะพานปลา ตลอดจนข อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงขององค�การสะพานปลา เพ่ือให การบริหารความเสี่ยงขององค�การสะพานปลามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนําไปสู*การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค�การสะพานปลาอย*างยั่งยืน
ต*อไป 

 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

     องค�การสะพานปลา 
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สารบัญ 

           หน�า 

คํานํา           ก 

สารบัญ           ข 

บทท่ี ๑  บทนํา 

  ๑.๑ ความเป+นมา       ๑ 

  ๑.๒ วัตถุประสงค�ของการจัดทําคู*มือบริหารความเสี่ยง   ๒ 

  ๑.๓ ประโยชน�ท่ีได รับจากการบริหารความเสี่ยง    ๒ 

  ๑.๔ หลักเกณฑ�การประเมินการบริหารความเสี่ยง   ๓ 

  ๑.๕ นิยามความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง ๔ 

  ๑.๖ การควบคุม (Control)      ๖ 

บทท่ี ๒  แนวทางการบริหารความเส่ียง 

  ๒.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา   ๗ 

  ๒.๒ โครงสร างการบริหารความเสี่ยงขององค�การสะพานปลา  ๘ 

  ๒.๓ หน าท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสร างบริหารความเสี่ยง  ๙ 

องค�การสะพานปลา 

  ๒.๔ คณะอนุกรรมการด านการบริหารความเสี่ยง องค�การสะพานปลา ๑๑ 

  ๒.๕ เจ าของความเสี่ยง (Risk Owners) และผู ให ข อมูลความเสี่ยง  ๑๓ 

องค�การสะพานปลา ประจําปQ ๒๕๖๑ 

  ๒.๖ แผนปฏิบัติงานด านการบริหารความเสี่ยงประจําปQ   ๑๕ 

 

 

 

 



4 

 

สารบัญ (ต�อ) 

            หน�า 

บทท่ี ๓  กระบวนการบริหารความเส่ียง 

   ๓.๑ การบริหารความเสี่ยงในองค�การสะพานปลา   ๑๘ 

   ๓.๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง     ๑๙ 

 บทท่ี ๔  ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง ประจําป*งบประมาณ ๒๕๖๑ 

   ๔.๑ ประเด็นความเสี่ยงองค�การสะพานปลาประจําปQ ๒๕๖๑  ๓๒ 

   ๔.๒ การวิเคราะห�ระดับความรุนแรง Impact (I) และ Likelihood (L) ๓๓ 

    ๔.๒.๑ ความเสี่ยงด านกลยุทธ� (Strategic Risk : SR)  ๓๓ 

     ๑. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ ๒๕๖๑ ๓๓ 

    ไม*ได ตามเป̂าหมาย (SR๑) 

   ๔.๒.๒ ความเสี่ยงด านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) ๓๙ 

    ๒. ความเสี่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตามข อกําหนดของ IT(OR๑) ๓๙ 

   ๔.๒.๓ ความเสี่ยงด านการเงิน (Financial Risk : FR)  ๔๕ 

    ๓. EBITDA ภาพรวมองค�กรไม*เป+นไปตามเป̂าหมาย(FR๑) ๔๕ 

    ๔. การเบิกจ*ายงบลงทุนตํ่ากว*าเป̂าหมาย (FR๒)  ๕๐ 

    ๕. กระแสเงินสดในมือไม*เพียงพอต*อแนวโน มรายจ*ายท่ีเพ่ิม ๕๕ 

   ข้ึน (FR๓) 

   ๔.๒.๔ ความเสี่ยงด านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ   ๖๐ 

ข อบังคับต*างๆ  (Compliance Risk : CR) 

๖. ความเสี่ยงในด านสะพานปลาและท*าเทียบเรือประมง ๖๐ 

   ต องมีการดําเนินการให เป+นไปตามพรก.การประมง พ.ศ. 

   ๒๕๕๘ ในส*วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
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 สารบัญ (ต�อ) 

หน�า 

  ๔.๓ แผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map)     ๖๖ 

๔.๓.๑ แผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map) องค�การสะพานปลา ประจําปQ ๒๕๖๐ ๖๗ 

            

บทท่ี ๕ บทสรุป 

 ๕.๑ บทสรุป         ๖๘ 

 ๕.๒ ข อเสนอแนะ        ๖๘ 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ความเป5นมา 

ตามมติคณะรัฐมนตรีได พิจารณาหลักเกณฑ�และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ�นี้ ได กําหนดให ผู บริหารให ความสําคัญต*อการบริหารความเสี่ยง โดยเห็นว*า
ผู บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถป̂องกันและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงในการดําเนินกิจการได  
ซ่ึงจะเป+นผลทําให การดําเนินงานเป+นไปตามวัตถุประสงค�และเป̂าหมายท่ีกําหนดไว  โดยหลักเกณฑ�และแนว
ทางการกํากับดูแลท่ีดีได กําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจไว ดังนี้ จัดต้ังทีมงาน
หรือส*วนงานเพ่ือตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง วิเคราะห�และประเมินความเสี่ยง ซ่ึงมี
ผลกระทบต*อองค�กรท้ังจากภายในและภายนอกและจัดทํารายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

องค�การสะพานปลา (อสป.) เป+นหน*วยงานท่ีนําการบริหารความเสี่ยงเข ามาใช ในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานโดยมีข อตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (สคร.) สําหรับประเมินผลการ
ดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงเป+นหลักปฏิบัติตามเกณฑ�การประเมินระบบวัดเรื่องการกํากับดูแล 
“เกณฑ�วัดผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจด านการบริหารจัดการองค�กร” ได กําหนดให การบริหารความเสี่ยงเป+น
ส*วนหนึ่งของเกณฑ�วัดผลดังกล*าวนี้ ๑. การบริหารความเสี่ยงท่ีดีตามองค�ประกอบหลักของ COSO ERM และ
เกณฑ�การพิจารณาอ่ืนท่ีมีความสําคัญและจําเป+นสําหรับการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงข้ันพ้ืนฐาน 
(เกณฑ�วัดระดับข้ันบันได) และ ๒. เกณฑ�เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงให มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน (พิจารณาคะแนนถ*วงน้ําหนัก) การบริหารความเสี่ยงนั้นถือเป+นการระวัง ป̂องกัน และจัดการเพ่ือลด
โอกาสและความรุนแรงในการเกิดอันตราย ความเสียหาย ความล มเหลว ตลอดจนปlญหาอุปสรรคต*างๆท่ีจะ
ส*งผลกระทบต*อโอกาสท่ีจะประสบความาสําเร็จในการดําเนินงานให บรรลุเป̂าหมาย ท้ังในระดับองค�กร
หน*วยงาน และระดับบุคลากรให อยู*ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได  ประเมินได  ควบคุมและตรวจสอบได อย*างมี
ระบบ 

จากแนวทางดังกล*าวนั้น องค�การสะพานปลา ได ตระหนักและให ความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยง โดยผู บริหารระดับสูงขององค�กร ซ่ึงกําหนดให ใช บริหารความเสี่ยงเป+นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป+นแนวทางให องค�กรก าวเดินอย*างถูกทิศทาง มี
เป̂าหมายท่ีชัดเจนผลิตผลงานท่ีมีประสิทธิผลเป+นท่ียอมรับในระดับประเทศและในระดับสากล ตอบสนองต*อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตามภารกิจท่ีกําหนดไว  จึงได จัดทําคู*มือการบริหารความเสี่ยงข้ึน
เพ่ือใช เป+นแนวทางในการวิเคราะห�ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง สําหรับพนักงานและผู บริหารในการ
บริหารความเสี่ยงภายในองค�กร ให สามารถเข าใจกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ี
ถูกต อง เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู บริหารด มีการพัฒนาและปรับปรุงคู*มือการบริหาร
ความเสี่ยงอย*างต*อเนื่องทุกปQ 
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๑.๒ วัตถุประสงค�ของการจัดทําคู�มือการบริหารความเส่ียง 

๑. เพ่ือให ผู บริหารและพนักงาน มีความรู  ความเข าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ 
และข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงขององค�การสะพานปลา 

๒. เพ่ือเป+นเครื่องมือให ผู บริหารและพนักงานดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย*างเป+นระบบและต*อเนื่อง สอดคล องกับนโยบาย วิสัยทัศน� ภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร�และกลยุทธ�ของ
องค�กร 

๓. เพ่ือส*งเสริมและผลักดันให หน*วยงานภายในมีการกํากับดูแลตนเองตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามเกณฑ�รัฐวิสาหกิจ 

๔. เพ่ือเป+นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค�การสะพานปลาให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถรับมือกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๕. เพ่ือเป+นเครื่องมือในการสร างความตระหนักและปลูกฝlงวัฒนธรรมองค�กรท่ีมุ*งเน นการสร าง
องค�ความรู ด านการบริหารความเสี่ยงไปยังผู บริหารและพนักงาน 

 

๑.๓ ประโยชน�ท่ีได�รับจากการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเสี่ยงเป+นเครื่องมือท่ีสําคัญอย*างหนึ่งท่ีจะช*วยให การบริหารงานในสภาวะแวดล อมท่ีมี
ความเสี่ยงเป+นไปได อย*างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพจะก*อให เกิดประโยชน�ต*อ 
องค�การสะพานปลา ดังนี้ 

๑. การดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค�และเป+นไปตามเป̂าหมายท่ีต้ังไว  ช*วยให การ
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง 

๒. ประยุกต�ใช กับทุกงานและทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนต้ังแต*ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ* 
๓. มีแผนรองรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได อย*างทันการณ� และสามารถประหยัดค*าใช จ*าย

ท่ีเกิดจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได  
๔. สามารถลดหรือบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบจากภายในและ

ภายนอกองค�กรได  
๕. พนักงานและเจ าหน าท่ีได เรียนรู และตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวในการทํางานได อย*าง

เหมาะสม 
๖. สร างมูลค*าเพ่ิมให กับองค�กรและผู มีส*วนได ส*วนเสีย 
๗. เกิดภาพลักษณ�และความเชื่อม่ันท่ีดีต*อองค�กร 
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๑.๔ หลักเกณฑ�การประเมินการบริหารความเส่ียง 

หลักเกณฑ�การประเมินการบริหารความเส่ียง แบ�งเป5น ๒ส�วน ได�แก� 
๑. หลักเกณฑ�ตาม (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission : COSO) การบริหารความเสี่ยงระดับองค�กร (Enterprise Risk Management : ERM) และ
คะแนนในส*วน 

๒. เกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด านการบริหารความเสี่ยง, ๒๕๕๕ เพ่ือ
สนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงให มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คะแนนในส�วนแรก แบ*งเป+นเกณฑ�ข้ันบันไดใน ๓ ระดับ ได แก* 
ระดับท่ี ๑การบริหารความเสี่ยงน อยมาก ได แก* รัฐวิสาหกิจท่ีมีการบริหารความเสี่ยงโดยมีแนวทาง

บริหารความเสี่ยงในเชิงรับ/ในระดับเบ้ืองต น การบริหารความเสี่ยงยังไม*เป+นระบบ รัฐวิสาหกิจไม*มี
คณะทํางานเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและไม*มีการจัดทําคู*มือการบริหารความเสี่ยง 

ระดับท่ี ๒การบริหารความเสี่ยงเบ้ืองต นท่ีมีระบบ ได แก* รัฐวิสากิจท่ีมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเป+นกล
ยุทธ� ระยะสั้น มีคณะทํางาน/กอง/ฝtายเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ มีองค�ประกอบในการ
บริหารความเสี่ยงท่ีดีครบถ วน โดยมีการวิเคราะห�ระดับความรุนแรง (I/L) ท่ีชัดเจนเป+นระบบ และมีคู*มือการ
บริหารความเสี่ยงตามเกณฑ� และเผยแพร*ให พนักงานทุกระดับ 

ระดับท่ี ๓การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ ได แก* รัฐวิสาหกิจท่ีมีการบริหารความเสี่ยงครบถ วน
ตามท่ีกําหนดในระดับท่ี ๒และการบริหารความเสี่ยงเป+นกลยุทธ�หรือ การดําเนินงานท่ีต*อเนื่องท้ังองค�กร มี
คณะทํางาน/กอง/งาน/ฝtายเพ่ือจัดการความเสี่ยง มีแผนงานท่ีชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุเป̂าหมายใน
แผนงานได ครบถ วนมีการกําหนดเกณฑ�ระดับความรุนแรงแยกรายปlจจัยเสี่ยง กําหนดเป̂าหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงท่ีคาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต*ละปlจจัยเสี่ยงรายไตรมาส มีการกําหนด 
Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปlจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

คะแนนในส�วนท่ีสอง เป+นเกณฑ�ท่ีมีคะแนนถ*วงน้ําหนักในเกณฑ�ดังกล*าว ได แก* 
๑. มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีดี 
๒. กลยุทธ�การบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการกําหนดนโยบาย/กลยุทธ�/การวางแผน/การ

ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
๓. มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย*างสมํ่าเสมอ และทําการปรับปรุงเม่ือจําเป+น 
๔. จัดให มีบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
๕. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป+นกิจกรรมประจําวันของทุกหน*วยงานและสัมพันธ�กับ

ค*าตอบแทน 
๖. มีการบริหารความเสี่ยง และมีการสนับสนุนการบริหารเพ่ือเพ่ิมมูลค*าขององค�กร 
๗. การบริหารความเสี่ยงเป+นการสนับสนุนการบริหารเพ่ือสร างสรรค�มูลค*าให กับองค�กร (Value 

Creation) 
๘. ผลการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจริง 
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๙. Portfolio View of Risk 
๑๐. Integrated Governance, Risk and Compliance 

 

๑.๕ นิยามความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง 

๑.๕.๑ ความเส่ียง (Risk)หมายถึง โอกาส (Likelihood) /เหตุการณ�ท่ีมีความไม*แน*นอน หรือสิ่งท่ี
ทําให แผนงาน หรือการดําเนินการอยู* ณ ปlจจุบันไม*บรรลุวัตถุประสงค�/เป̂าหมายตามภารกิจหลักขององค�กรท่ี
กําหนดไว  โดยก*อให เกิดผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหายต*อองค�กรในท่ีสุด ท้ังในแง*ของผลกระทบท่ี
เป+นตัวเงินหรือผลกระทบท่ีไม*เป+นตัวเงินท่ีมีผลต*อภาพลักษณ�ลื่อเสียงองค�กร 

๑.๕.๒ การบริหารความเส่ียง (Risk Management)คือกระบวนการดําเนินงานขององค�กรท่ีเป+น
ระบบและต*อเนื่อง เพ่ือช*วยให องค�กรลดมูลเหตุของแต*ละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ให ระดับของความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยู*ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได  ประเมินได  ควบคุม
ได  และตรวจสอบได อย*างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค�หรือเป̂าหมายขององค�กรเป+นสําคัญ 

การบริหารความเส่ียงองค�กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค�กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management) คือ กระบวนการท่ีปฏิบัติโดย
คณะกรรมการผู บริหารและบุคลากรทุกคนในองค�กร เพ่ือช*วยในการกําหนดกลยุทธ�และดําเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได รับการออกแบบเพ่ือให สามารถบ*งชี้เหตุการณ�ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบ
ต*อองค�กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให อยู*ในระดับท่ีองค�กรยอมรับ เพ่ือให ได รับความม่ันใจอย*าง
สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีองค�กรกําหนดไว  

ลักษณะของความเส่ียงตามแนว COSOจําแนกความเสี่ยงออกเป+น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
๑. Strategic Risk : SR  = ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับด านกลยุทธ� 
๒. Operational Risk : OR = ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับด านการปฏิบัติการ 
๓. Financial Risk : FR  = ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับด านการเงิน 
๔. Compliance Risk : CR = ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับด านนโยบายของรัฐกฎระเบียบต*างๆ  

ความแตกต�างของความเส่ียง (Risk) และปLญหา (Problem)ความเสี่ยง (Risk) เป+นเหตุการณ�ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีจะส*งผลกระทบได ท่ีงในทางบวกและทางลบ ส*วนปlญหา (Problem) เป+นเหตุการณ�
หรือสภาพแวดล อมท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู*ในปlจจุบันท่ีก*อให เกิดปlญหาอุปสรรค หรือความยุ*งยากต*างๆ 

๑.๕.๓ ปLจจัยเส่ียง (Risk Factor)หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงท่ีจะทําให ไม*บรรลุวัตถุประสงค�
ตามข้ันตอนการดําเนินงานหลักท่ีกําหนดไว  ท้ังท่ีเป+นปlจจัยภายในและภายนอกองค�การ 

๑) ปlจจัยภายใน เช*น ปlจจัยเสี่ยงโครงสร างพ้ืนฐาน ปlจจัยเสี่ยงพนักงานลูกจ าง ปlจจัยเสี่ยง 
กระบวนการดําเนินงาน ปlจจัยเสี่ยงด านเทคโนโลยี ปlจจัยเสี่ยงด านสภาพแวดล อมในการทํางาน เป+นต น 
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๒) ปlจจัยภายนอก เช*น ปlจจัยเสี่ยงทางด านการเมืองและสังคม ปlจจัยเสี่ยงทางด านการเงินและ
เศรษฐกิจ ปlจจัยเสี่ยงทางด านกฎหมาย ปlจจัยเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและปlจจัยเสี่ยงทางด านสิ่งแวดล อม
และภัยธรรมชาติ 

สาเหตุของปLจจัยเส่ียง (Root Cause)หมายถึง สาเหตุท่ีเก่ียวข องกับปlจจัยเสี่ยงแยกรายปlจจัยเสี่ยง 

๑.๕.๔ การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การบวน
การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห�ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

๑. โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยง 
๒. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด

เหตุการณ�ความเสี่ยง 
๓. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได จากการประเมิน

โอกาส และผลกระทบของแต*ละปlจจัยเสี่ยง องค�การสะพานปลาแบ*งเป+น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง 
และน อย 

๑.๕.๕ การกําหนดแนวทางมาตรการจัดการบริหารความเส่ียง (Risk Management)หมายถึง 
กระบวนการท่ีใช ในการบริหารจัดการให โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ�ความเสี่ยงลดลงอยู*นระดับท่ีองค�กรยอมรับได  ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 

๑. Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป+นการดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยง
เหตุการณ�ท่ีก*อให เกิดความเสี่ยง มักใช ในกรณีท่ีความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม*สามารถหาวิธีลด/จัดการให อยู*
ในระดับท่ียอมรับได  ทางเลือกนั้นมีต นทุน (Cost) และผลประโยชน�ท่ีได รับ เหมาะสมกันตามหลักความคุ มค*า
หรือไม* 

๒. Transfer การร*วมจัดการ/การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป+นการ
ร*วมหรือถ*ายโอนความเสี่ยงท้ังหมดหรือบางส*วนไปยังบุคคล/หน*วยงานภายนอกองค�กร ให ช*วยแบกรับภาระ
ความเสี่ยงแทน เช*น การซ้ือกรมธรรม�ประกันภัย 

๓. Treat การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป+นการปรับปรุงระบบการดําเนินงาน
หรือ การจัดหามาตราจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ให อยู*
ในระดับท่ียอมรับได  เช*น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan) 

๔. Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ความเสี่ยงท่ีเหลือในปlจจุบันอยู*ในระดับท่ี
ยอมรับได  โดยไม*ต องดําเนินการใดๆ เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก มักใช กับความเสี่ยงท่ีต นทุน 
(Cost) ของมาตรการจัดการสูงไม*คุ มกับประโยชน�ท่ีได รับ (benefit) 
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๑.๖การควบคุม (Control) 

 การควบคุม คือ นโยบายและวิธีการปฏิบัติท่ีจะช*วยให ม่ันใจว*าได มีการดําเนินการตามแนวทางการ
ตอบสนองต*อความเสี่ยงท่ีวางไว  กิจกรรมการควบคุมเกิดข้ึนในทุกระดับ ทุกหน าท่ีงานและท่ัวท้ังองค�กร
ประกอบด วยกิจกรรมท่ีแตกต*างกัน ซ่ึงกระทําเพ่ือลดความเสี่ยงและทําให การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค� 
เช*น การอนุมัติ การมอบหมาย อํานาจหน าท่ี การยืนยันความถูกต อง การทบยอด การแบ*งหน าท่ี และการ
สอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ*งได  4 ประเภท คือ 

๑. การควบคุมเพ่ือการปTองกัน (Preventive Control)เป+นการควบคุมเพ่ือป̂องกันหรือลด
ความเสี่ยง จากความผิดพลาด ความเสียหาย เช*น การแบ*งแยกหน าท่ีการงาน การควบคุมการเข าถึงทรัพย�สิน 
เป+นต น 

๒. การควบคุมเพ่ือให�ตรวจพบ (Detective Control) เป+นการควบคุมเพ่ือค นพบความ
เสียหายหรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแล ว เช*น การสอบทาน การสอบยันยอด การตรวจสอบนับพัสดุ เป+นต น 

๓. ควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป+นวิธีการควบคุมท่ีส*งเสริมหรือกระตุ นให 
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีต องการ เช*น การให รางวัลแก*ผู มีผลงานดี 

๔. การควบคุมเพ่ือแก�ไข (Corrective Control)เป+นวิธรการควบคุมเพ่ือแก ไขข อผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนได ถูกต อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก ไขไม*ให เกิดข อผิดพลาดข้ึนอีกในอนาคต 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



12 

 

บทที่ ๒ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๒.๑ นโยบายการบริหารความเส่ียงขององค�การสะพานปลา 

 จากการดําเนินงานในปlจจุบันขององค�การสะพานปลา ท่ีเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู*ตลอดเวลา ไม*
ว*าจะเป+นปlจจัยภายนอก เช*น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ปlจจัยภายใน เช*น การดําเนินงานขององค�การสะพานปลา โครงสร างองค�กร การบริหารจัดการข อมูล เป+นต น 
ดังนั้นคณะกรรมการและผู บริหารขององค�การสะพานปลาได ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
ขององค�การสะพานปลา ซ่ึงเป+นองค�ประกอบสําคัญของการก าวไปสู*การกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค�การ
สะพานปลา พร อมท้ังเป+นการสร างความเชื่อม่ันว*า การบริหารความเสี่ยงเป+นกระบวนการท่ีช*วยให การ
ดําเนินงานขององค�การสะพานปลาบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว  และสามารถลดอุปสรรคหรือสิ่งท่ีไม*คาดหวังท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ในขณะเดียวกันเป+นการป̂องกันความเสียหายขององค�การสะพานปลา ตอบสนองต*อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล อมได อย*างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการและควบคุมท่ีดีเสริมสร าง
ภาพลักษณ� ความเชื่อม่ันให กับผู ใช บริการ หน*วยงานกํากับดูแล พนักงาน และผู ท่ีเก่ียวข องอ่ืนๆได อย*างยั่งยืน
โดยคํานึงถึง การบรรลุเป̂าหมายขององค�การสะพานปลาเป+นสําคัญ จึงกําหนดนโยบายและการบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้ 

๑. มุ*งเน นในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของรายได  ซ่ึงเป+นหัวใจหลักขององค�กร 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององค�การสะพานปลาให ได มาตรฐาน

ยิ่งข้ึน เพ่ือให สามารถดําเนินการได ครบถ วนในระดับ ๓ ตามเกณฑ�ท่ีได กําหนดโดยคณะกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปQบัญชี ๒๕๖๑ 

๓. จัดให มีการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป+นรายไตรมาส 
และให มีความชัดเจนในด านผลของการดําเนินงานจากการปฏิบัติจริง เทียบกับเป̂าหมายของแผนบริหารความ
เสี่ยงในมิติต*างๆ เช*น โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite Risk Tolerance ความสําเร็จ
ของกิจกรรมการดําเนินงานต*างๆ ท้ังก*อนและหลังการบริหารความเสี่ยง 

๔. รวบรวมแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของหน*วยงานต*างๆ เพ่ือใช ประกอบการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงในแต*ละกรณี เพ่ือให มีแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ และเป+นรูปธรรม 
ตลอดจนการบริหารจัดการให มุ*งเน นการจัดการกับปlจจัยเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรงระดับสูงถึงสูงมาก และ
ระดับปานกลาง เพ่ือให มีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู*ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได  

๕. พัฒนาให ระบบการบริหารความเสี่ยงเป+นระบบบริหารจัดการท่ียั่งยืน และปลูกฝlงจนเป+น
วัฒนธรรมองค�กรต*อไป ท้ังนี้ การบริหารความเสี่ยงท่ีตรงประเด็นกับการวิเคราะห�สาเหตุของปlจจัยเสี่ยงท่ีเป+น
รากเหง าของแต*ละปlจจัยเสี่ยง 

๖. มีการถ*ายทอดการบริหารความเสี่ยงองค�กรทุกระดับ และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงาน
รายบุคคลประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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๒.๒ โครงสร�างการบริหารความเส่ียงขององค�การสะพานปลา 
 โครงสร างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization) ขององค�การสะพานปลา 
กําหนดการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กรไว  ๒ระดับ คือ ระดับองค�กร และระดับฝtายงานดังรายละเอียดต*อไปนี้ 

๑. ระดับองค�กร รับผิดชอบโดยคณะทํางานการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา
ประกอบด วย ผู อํานวยการองค�การสะพานปลาท่ีได รับมอบหมายเป+นประธาน รองผู อํานวยการองค�การสะพาน
ปลาด านบริหาร รองผู อํานวยการองค�การสะพานปลาด านสะพานปลาและท*าเทียบเรือประมง รองผู อํานวยการ
องค�การสะพานปลาด านธุรกิจ ผู อํานวยการฝtาย หัวหน าสํานักยุทธศาสตร�และแผนงาน หัวหน าสํานักงาน
ติดตามและประเมินผล เจ าหน าท่ีท่ีได รับมอบหมาย เป+นคณะทํางาน ดําเนินงานภายใต นโยบายและการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการองค�การสะพานปลา และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค�การสะพานปลา 

๒. ระดับฝYายงาน รับผิดชอบโดย เจ าหน าท่ีรับผิดชอบด านการบริหารความเสี่ยงของหน*วยงาน
ฝtายต*างๆ ประกอบด วย หัวหน าสํานักงาน ผู แทนฝtายต*างๆ เป+นคณะทํางาน ดําเนินงานภายใต นโยบายและการ
กํากับดูแลของผู อํานวยการองค�การสะพานปลา และผู อํานวยการฝtาย ดังรูปภาพท่ี ๒.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี ๒.๑โครงสร างการบริหารความเสี่ยงขององค�การสะพานปลา 

คณะกรรมการองค�การสะพานปลา 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงองค�การ
สะพานปลา 

คณะทํางานบริหารความเส่ียง 

เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงของ
หน�วยงานฝYายต�างๆ 

ระดับ
ฝYายงาน 

ระดับ
องค�กร 
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๒.๓ หน�าท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสร�างบริหารความเส่ียงองค�การสะพานปลา 

ตารางท่ี ๒.๑แสดงหน าท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสร างการบริหารความเสี่ยง องค�การสะพานปลา 

ผู�เก่ียวข�อง หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการองค�การสะพาน
ปลา 

๑. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กร 
๒. กํากับดูแลให มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมครอบคลุมในทุก

ด านและแต*งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๓. มีความเข าใจถึงความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบร ายแรงต*อองค�กร และ

ทําให ม่ันใจว*ามีการดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดการความเสี่ยงนั้นๆและ
อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค�การสะพานปลา 

๑. กําหนดแนวทางและให คําปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงท่ัว
ท้ังองค�กร 

๒. จัดทํานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 
๓. ติดตามรายงานสถานการณ�ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง

องค�กร 
๔. ประเมินและอนุมัติแผนและคู*มือการจัดการการบริหารความเสี่ยง 
๕. การปรับปรุงอย*างต*อเนื่องเรื่องการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กร

เพ่ือให พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
ของทุกหน*วยงาน 

๖. จัดให มีการบูรณาการระหว*างการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 
Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานขององค�กรให เป+นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ นโยบาย
และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีด วางเอาไว  (Compliance) 

๗. แต*งต้ังคณะทํางานเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงได ตามความ
เหมาะสม 

ผู อํานวยการองค�การสะพาน
ปลา 

๑. กําหนดให มีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กร 
๒. ส*งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทําให ม่ันใจว*ากระบวนการ

บริหารความเสี่ยงท่ีได รับการปฏิบัติท่ัวท้ังองค�กร 
๓. กํากับดูแลให มีความวิเคราะห� ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย*าง

ต*อเนื่องกํากับและติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ัวท้ังองค�กร และทําให ม่ันใจว*า
มีแผนการจัดการท่ีเหมาะสม 

๔. กําหนดให มีกลไกการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และสนับสนุนให มีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเครื่องมือและระบบ
ในการดําเนินงาน 

๕. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต*อคณะกรรมการองค�การ
สะพานปลา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท
ประเมิน (บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด TRIS) ทุก ๖เดือน และทุกสิ้น 
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ผู�เก่ียวข�อง หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
รองผู อํ า น วยการองค� ก า ร
สะพานปลา 

๑. ติดตามความเสี่ยงด านกลยุทธ� ด านการปฏิบัติการท่ีสําคัญ ด าน
การเงิน และด านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และทําให ม่ันใจว*ามีแผนการ
จัดการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

๒. ส*งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและทําให ความม่ันใจว*า
ผู อํานวยการ/เจ าหน าท่ีรับผิดชอบด านการบริหารความเสี่ยงของหน*วยงาน
ฝtายต*างๆ ให ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงในฝtายงาน  

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
องค�การสะพานปลา 

๑. กําหนดแนวทางและให คําปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงท่ัว
ท้ังองค�กร 

๒. จัดทํานโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง มาตรการจัดการความ
เสี่ยง และกิจกรรมควบคุม 

๓. จัดทําแผนและคู*มือการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
๔. ติดตามรายงานสถานการณ�ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง

องค�กร 
๓. จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ต*อ

ผู อํานวยการองค�การสะพานปลา 
ผู อํานวยการฝtาย ๑. ทําให ม่ันใจว*าการปฏิบัติงานมีการประเมินจัดการ และรายงาน

ความเสี่ยงอย*างพอเพียง 
๒. ส*งเสริมพนักงานในสายงานให ตระหนักถึงความสําคัญของการ

บริหารความเสี่ยง 
๓. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน 
๕. เสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต*อ

ประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลาทุก ๓เดือน ๖
เดือน และทุกสิ้นปQงบประมาณ 

หัวหน าสํานักงาน ๑. ส*งเสริม และสนับสนุนให มีการบริหารความเสี่ยง และกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงภายในสํานักงาน 

๒. ส*งเสริม และสนับสนุนให มีการนํานโยบายการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงาน สู*การปฏิบัติ 

๓. ให ความเห็นชอบในเบ้ืองต นต*อแผนการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงาน 

๔. เสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุก ๓
เดือน ๖เดือน และทุกสิ้นปQงบประมาณ ต*อผู อํานวยการฝtายส*งเสริมให มรการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในงานบริหารความเสี่ยงอย*างเป+นระบบ
และต*อเนื่อง 
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ผู�เก่ียวข�อง หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

สํานักงาน 
๑. ระบุและรายงานความเสี่ ยงเ ก่ียวข อง กับการปฏิ บั ติ งานต*อ

ผู อํานวยการฝtาย และเข าร*วมในการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง และนํา
แผนปปฏิบัติ 

๒. ประเมินความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบ 
๓. จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
๔. กําหนดกิจกรรมควบคุม และมาตรการความเสี่ยงให อยู*ในระดับ

ระดับท่ียอมรับได โดยคํานึงถึง Cost Benefit 
๕. ระมัดระวังปlจจัยเสี่ยงต*างๆ และนําเสนอประเด็นท่ีเก่ียวข องกับ

ความเสี่ยงแก*ผู บังคับบัญชาอย*างทันการณ� 
๖. จัดทํารายงานสถานะของความเสี่ยงหลังจากจัดการหรือแก ขปlจจัย

เสี่ยงนั้นๆเสร็จสิ้นต*อผู บังคับบัญชา 
๗. จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุก ๓เดือน

๖เดือน และทุกสิ้นปQงบประมาณ ต*อผู อํานวยการใช ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช งานบริหารความเสี่ยงอย*างเป+นระบบและต*อเนื่อง 

ตรวจสอบภายใน ๑. สนับสนุนให ผู บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม
ระบบการบริหารภายในและการควบคุมความเสี่ยง 

๒. จัดทําแผนตรวจสอบและตามความเสี่ยงขององค�กร 
๓. สนับสนุน และทําให ม่ันใจว*าองค�การสะพานปลาได มีการนําระบบ

การบริหารความเสี่ยงมาปรับใช อย*างเหมาะสม มีคุณภาพและมีการปฏิบัติ
ตามท่ัวท้ังองค�กร 

๔. สอบทานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงอย*างเหมาะสม 
 
๒.๔ คณะอนุกรรมการด�านการบริหารความเส่ียง องค�การสะพานปลา 

 เพ่ือประโยชน�ในการดําเนินการตามตัวชี้วัด ด านการบริหารความเสี่ยง ให เป+นไปอย*างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเป+นไปตามเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานองค�การสะพานปลา ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด 

 ในคราวประชุมครั้งท่ี๘/๒๕๖๐เม่ือวันท่ี ๓๑สิงหาคม๒๕๖๐แต*งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค�การสะพานปลา ดังนี้ 

๑. องค�ประกอบ 
๑.๑นางจิราวรรณ แย มประยูร    ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส*งประเสริฐ   อนุกรรมการ 
๑.๓ผู อํานวยการองค�การสะพานปลา    อนุกรรมการ 
๑.๔รองผู อํานวยการองค�การสะพานปลา ด านบริหาร  อนุกรรมการ 
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๑.๕ผู อํานวยการฝtายยุทธศาสตร�การพัฒนา  อนุกรรมการ 
๑.๖ ผู อํานวยการฝtายบริหารและพัฒนาองค�กร  อนุกรรมการ 
๑.๗หัวหน าสํานักงานติดตามและประเมินผล  เลขานุการ 
๑.๘ หัวหน าสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ผู ช*วยเลขานุการ 
๑.๙ หัวหน าแผนกระเบียบวินัย   ผู ช*วยเลขานุการ 
๑.๗นางสาวกลิ่นเสลา บุญชู    ผู ช*วยเลขานุการ 
 

๒. อํานาจหน�าท่ี 
๒.๑พิจารณาสถานการณ�ต*างๆท่ีคาดว*าจะเกิดความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบต*อการปฏิบัติ

ภารกิจขององค�การสะพานปลาในทุกๆด านท่ีเก่ียวข อง และกําหนดนโยบายเพ่ือป̂องกันและลดความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมด 

๒.๒กํากับดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให เป+นไปตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยงประจําปQขององค�การสะพานปลาก*อนนําเสนอ
คณะกรรมการองค�การสะพานปลาให ความเห็นชอบ 

๒.๓ทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงกับสภาพแวดล อมองค�กรเป+น
ประจําทุกปQ 

๒.๔ กําหนดกรอบนโยบายและแนวทางให องค�การสะพานปลามีกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี (Corporate Governance : CG) 

๒.๕ ดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง ทบทวน แผนแม*บทและแผนกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 
Governance : CG) รวมท้ังกฎบัตรคณะอนุกรรมการด านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

๒.๔ติดตามผลการดําเนินงานด านการบริหารความเสี่ยงและด านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ
องค�การสะพานปลา และรายงานต*อคณะกรรมการองค�การสะพานปลา 

๒.๕แต*งต้ังคณะทํางานและท่ีปรึกษาได ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

๒.๕ เจ�าของความเส่ียง (Risk Owners) และผู�ให�ข�อมูลความเส่ียงองค�การสะพานปลา ประจําป* ๒๕๖๑ 
ตารางท่ี ๒.๒เจ าของความเสี่ยง (Risk Owners) และผู ให ข อมูลความเสี่ยงองค�การสะพานปลา ประจําปQ ๒๕๖๑ 

ปLจจัยเส่ียง เจ�าของความเส่ียง ผู�ให�ข�อมูล 
๑. การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปQ 
๒๕๖๑ ไม*ได ตามเป̂าหมาย 
(SR๑) 
 

Impact 
๑. รองผู อํานวยการองค�การสะพานปลา
ด านบริหาร 
๒. ฝtายยุทธศาสตร�การพัฒนา 

 
สํานักงานยุทธศาสตร�และแผนงาน 

Likelihood 
๑. รองผู อํานวยการ อสป. ด านบริหาร 
๒. รองผู อํานวยการ อสป. ด านสป.ทร. 
๓. รองผู อํานวยการ อสป. ด านธุรกิจ 
 
 

 
ผู รับผิดชอบโครงการ ๒๕โครงการ 
 

๒. พนักงานไม*ปฏิบัติตาม
ข อกําหนดของ IT  (OR๑) 

Impact 
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสหรัฐ ไชยเผือก 

 
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณรณิดา โชติอุดม 

Likelihood 
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสหรัฐ ไชยเผือก 

 
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณรณิดา โชติอุดม 

๓.ความเสี่ยงด าน EBITDA 
ภาพรวมองค�กรไม*เป+นไป
ตามเป̂าหมาย (FR๑) 

Impact 
 ๑.รองผู อํานวยการ อสป. ด านบริหาร 
 ๒. รองผู อํานวยการ อสป. ด านสป.ทร. 
 ๓.  รองผู อํานวยการ อสป. ด านธุรกิจ 

 

 
ฝtายบัญชีการเงิน 
 

Likelihood 
 ๑.รองผู อํานวยการ อสป. ด านบริหาร 
 ๒. รองผู อํานวยการ อสป. ด านสป.ทร. 
 ๓.  รองผู อํานวยการ อสป. ด านธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

 
ฝtายบัญชีการเงิน 
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ปLจจัยเส่ียง เจ�าของความเส่ียง ผู�ให�ข�อมูล 
๔ . คว าม เสี่ ย ง ด า นก า ร
เบิกจ*ายงบลงทุนตํ่ากว*า
เป̂าหมาย (FR๒) 
 

Impact 
 ๑.รองผู อํานวยการ อสป. ด านบริหาร 
 ๒. รองผู อํานวยการ อสป. ด านสป.ทร. 
 ๓.  รองผู อํานวยการ อสป. ด านธุรกิจ 

 
ฝtายบัญชีการเงิน 
 

Likelihood 
๑.รองผู อํานวยการ อสป. ด านบริหาร 
๒. รองผู อํานวยการ อสป. ด านสป.ทร. 
๓.  รองผู อํานวยการ อสป. ด านธุรกิจ 

 
ฝtายบัญชีการเงิน 
 

๕. ความเสี่ยงด านกระแส
เงินสดในมือไม*เพียงพอต*อ
แนวโน มรายจ*ายท่ีเพ่ิมข้ึน 
(FR๓) 
 
 
 
 
 
 
 

Impact 
๑.รองผู อํานวยการ อสป. ด านบริหาร 
๒. รองผู อํานวยการ อสป. ด านสป.ทร. 
๓.  รองผู อํานวยการ อสป. ด านธุรกิจ 

 
ฝtายบัญชีการเงิน 
 

Likelihood 
๑.รองผู อํานวยการ อสป. ด านบริหาร 
๒. รองผู อํานวยการ อสป. ด านสป.ทร. 
๓.  รองผู อํานวยการ อสป. ด านธุรกิจ 

 
ฝtายบัญชีการเงิน 
 

๖.สะพานปลาและท*าเทียบ
เ รื อ ป ร ะ ม ง ต อ ง มี ก า ร
ดําเนินการให เป+นไปตาม
พรก . การประมง  พ .ศ . 
๒ ๕ ๕ ๘  ใ น ส* ว น ข อ ง
มาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 

Impact 
๑.รองผู อํานวยการ อสป. ด านบริหาร 
๒. รองผู อํานวยการ อสป. ด านสป.ทร. 
๓.  รองผู อํานวยการ อสป. ด านธุรกิจ 
 
 

 
ฝt ายสะพานปลาและท* า เ ทียบ
เรือประมง ๑-๒ 

Likelihood 
๑.รองผู อํานวยการ อสป. ด านบริหาร 
๒. รองผู อํานวยการ อสป. ด านสป.ทร. 
๓.  รองผู อํานวยการ อสป. ด านธุรกิจ 

 
ฝt ายสะพานปลาและท* า เ ทียบ
เรือประมง ๑-๒ 
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๒.๖แผนปฏิบัติงานด�านการบริหารความเสี่ยงประจําป* 
ตารางที่ ๒.๓ แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 

 
ลําดับ 

 
กิจกรรม 

ปQ ๒๕๖๐ ปQ ๒๕๖๑ ปQ ๒๕๖๒ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
๑ 
 

จัดทําแนวทางการระบุปlจจัยเสี่ยง ปQ ๒๕๖๑  
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะกรรมการองค�การสะพานปลา 

               

๒ จัดทําร*างปlจจัยเสี่ยงขององค�การสะพานปลา ปQ ๒๕๖๑ 
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะกรรมการองค�การสะพานปลา 

               

๓ กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
ปQ ๒๕๖๑ 

               

๔ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ไตรมาส ๔ ปQ ๒๕๖๐ 
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะกรรมการองค�การสะพานปลา 

               

๕ สรุปผลการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา ปQ ๒๕๖๐ 
 

               

๖ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา ปQ ๒๕๖๑ 
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะกรรมการองค�การสะพานปลา 
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ลําดับ 

 
กิจกรรม 

ปQ ๒๕๖๐ ปQ ๒๕๖๑ ปQ ๒๕๖๒ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
๗ จัดทําคู*มือบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา ปQ ๒๕๖๑ 

- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะกรรมการองค�การสะพานปลา 

               

๘ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
ทุกไตรมาส 

               

๙ ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
ทุกไตรมาส 

               

๑๐ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค�การ
สะพานปลาปQ ๒๕๖๑ 
- ไตรมาส ๑ 
- ไตรมาส ๒ 
- ไตรมาส ๓ 
- ไตรมาส ๔ 

               

๑๑ อบรม/สัมมนาให ความรู เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค�การ 
สะพานปลา ปQ ๒๕๖๑ 

               

๑๒ 
 

จัดทําแนวทางการระบุปlจจัยเสี่ยง ปQ ๒๕๖๒ 
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะกรรมการองค�การสะพานปลา 

               

๑๓ จัดทําร*างปlจจัยเสี่ยงขององค�การสะพานปลา ปQ ๒๕๖๒ 
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
- เสนอคณะกรรมการองค�การสะพานปลา 
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ลําดับ 

 
กิจกรรม 

ปQ ๒๕๖๐ ปQ ๒๕๖๑ ปQ ๒๕๖๒ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
๑๔ กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 

ปQ ๒๕๖๒ 
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บทที่ ๓ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

๓.๑ การบริหารความเส่ียงในองค�การสะพานปลา 
 การบริหารความเสี่ยงสามารถดําเนินงานได ในทุกๆส*วน ต้ังแต*การบริหารความเสี่ยงขององค�การ
สะพานปลาท่ีเก่ียวข องกับทุกส*วนงานลงไปถึงระดับของแต*ละข้ันตอนของการทํางานซ่ึงสามารถแบ*งเป+น ๒ 
ระดับ ดังนี้ 
 ๑.) การบริหารความเสี่ยงระดับองค�กร เป+นการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต*อวิสัยทัศน� 
วัตถุประสงค� หรือเป̂าหมายการดําเนินงานขององค�การสะพานปลา รวมท้ังมีผลกระทบต*อเป̂าหมายการ
ดําเนินงานตามบันทึกข อตกลงประเมินผลการดําเนินงานขององค�การสะพานปลา 
 ๒.) การบริหารความเสี่ยงระดับฝtายงาน เป+นการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของแต*
ละสํานัก โดยความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนสามารถบริหารจัดการได โดยอํานาจหน าท่ีของหัวหน าสํานักเป+นความเสี่ยงท่ี
ไม*เกิดผลกระทบต*อวัตถุประสงค�และเป̂าหมายในการดําเนินงานขององค�การสะพานปลา โดยในทุกๆระดับ
จะต องมีการกําหนดวัตถุประสงค�ของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง ดังรูปภาพท่ี ๓.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี ๓.๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๒ ระดับ 

 
 
 
 

ระดับองค�กร 

ระดับหน*วยงาน 

วัตถุประสงค� 

โครงการ วัตถุประสงค� 

แผนควบคุม 

แผนควบคุม ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 

โครงการ วัตถุประสงค� แผนควบคุม ความเสี่ยง 

โครงการ วัตถุประสงค� แผนควบคุม ความเสี่ยง 
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๓.๒ กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 องค�การสะพานปลา กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให สามารถดําเนินงานตามข้ันตอน 
และวิธีในการบริหารความเสี่ยงอย*างมีระบบในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค�กร ด วยองค�ประกอบโครงสร างการ
บริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กร (ERM – Enterprise Risk Management Framework) ซ่ึงเป+นแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commossion)โดยมีข้ันตอนสําคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค�กร ประกอบด วย ๘ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล อมภายในองค�กร (Internal Environment) 
๒. การกําหนดวัตถุประสงค�และเป̂าหมาย (Objective Setting) 
๓. การระบุสถานการณ�/เหตุการณ� (Event Identification) 
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
๕. การตอบสนองต*อความเสี่ยง (Risk Response) 
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
๗. ข อมูลสารสนเทศและการติดต*อสื่อสาร (Information & Communication) 
๘. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

 

 
รูปภาพท่ี ๓.๒ แสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO 
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รูปภาพท่ี ๓.๓ แสดงข้ันตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค�การสะพานปลา 
ข้ันตอนท่ี ๑ การกําหนดวัตถุประสงค� เป+นการพิจารณาเพ่ือให รับทราบถึงขอบเขตในการมองความเสี่ยงว*าอยู*
ภายใต ขอบเขตแค*ไหน ซ่ึงจําเป+นอย*างยิ่งท่ีจะต องทําความเข าใจให ชัดเจนเสียก*อนว*า กําลังพิจารณาความเสี่ยง
ภายใต วัตถุประสงค�อะไร เช*น ความเสี่ยงระดับองค�กร ก็จะพิจารณาความเสี่ยงภายใต วัตถุประสงค�หรือ
เป̂าหมายในระดับองค�กรจาก วิสัยทัศน� ภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร� และกลยุทธ� แต*หากเป+นความเสี่ยงใน
ระดับฝtายงาน ก็จะพิจารณาความเสี่ยงภายใต วัตถุประสงค�หรือเป̂าหมายของแต*ละฝtายงาน ว*ามีวัตถุประสงค�
อะไรบ าง ซ่ึงเป+นจุดเริ่มต นก*อนท่ีจะดําเนินการระบุความเสี่ยง 

๑ .  กํ า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค� ท่ี
สอดคล องกับสภาพแวดล อม 
และความต องการขององค�กร 

๒. บ*งชี้ เหตุการณ� ซ่ึงอาจเป+น
ความเสี่ยงต*อวัตถุประสงค�ของ
องค�กรท่ีกําหนดไว  

๖. ติดตามและสอบทานผลการ
บริ หารความ เสี่ ย ง  และการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบ 

๑. กําหนดวัตถุประสงค� 

๒. ระบุปLจจัยเส่ียง ๖. ติดตามผล 

๕. ดําเนินการควบคุม 

๓. ประเมินปLจจัยเส่ียง 

๔. กําหนดทางเลือก 

กระบวนการต�อเน่ือง 

 

๕ .  กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ
กระบวนการ และนําไปปฏิบัติ
เพ่ือควบคุมความเสี่ยง และทํา
การจัดการความเสี่ยงในแนวทาง
ท่ีต องการ 

๔. กําหนดแผนการจัดการเพ่ือลด
คว าม เ สี่ ย ง ใ ห อ ยู* ใ น ร ะ ดั บ ท่ี
ยอมรับได  (หลีกเลี่ยง, ถ*ายโอน, 
ลด ยอมรับ) 

๓. พิจารณาการจัดการความ
เสี่ยง หรือการควบคุมท่ีมี และ
ป ร ะ เ มิ น โ อ ก า ส เ กิ ด  แ ล ะ
ผลกระทบของคว าม เสี่ ย ง ท่ี
เ ห ลื อ อ ยู*  เ พ่ื อ จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของความเสี่ยง 
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 วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดข้ึนในแต*ละระดับ ควรมีการกําหนดเป̂าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จและ
สามารถวัดผลได  การกําหนดวัตถุประสงค�โดยต องคํานึงถึงหลัก S M A R T 
   S : Specific  = ชัดเจน 
   M : Measure able  = วัดได  
   A : Achievable  = ปฏิบัติได  
   R : Reasonable  = สมเหตุสมผล 
   T : Time constrained = กรอบเวลา 
๒. การระบุความเส่ียง เป+นการระบุสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ทุกกรณี และสามารถเป+นต นเหตุของการเกิดความ
เสียหาย ความล มเหลว รวมถึงการลดโอกาสท่ีจะบรรจุความสําเร็จตามเป̂าหมายของการปฏิบัติงาน หรือ
กิจกรรมทุกชนิด ซ่ึงการระบุความเสี่ยงมีพ้ืนฐานจากการพิจารณา วิสัยทัศน� เป̂าหมาย ภารกิจ ลักษณะงาน 
กิจกรรมของหน*วยงาน หรือระบบงาน ซ่ึงการระบุความเสี่ยงขององค�การสะพานปลามีการแบ*งออกเป+น ๒ 
ระดับ คือระดับองค�กร และระดับฝtายงาน 
 ๒.๑  ประเภทความเส่ียง 
  การระบุความเสี่ยงองค�การสะพานปลาจะจําแนกประเภทความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
เป+นหลัก ประกอบด วย ๔ ประเภท คือ 

๑. ความเสี่ยงด านการเงิน (Financial Risk) 
๒. ความเสี่ยงด านการดําเนินงาน (Operation Risk) 
๓. ความเสี่ยงด านกลยุทธ� (Strategy Risk) 
๔. ความเสี่ยงด านมาตรฐานและกฏระเบียบ (Compliance Risk) 

  สําหรับประเภทความเสี่ยงท่ีมีต*อองค�กรยังมีการจําแนกรายละเอียดอีก จํานวนมากข้ึนอยู*กับ
การดําเนินงานขององค�กร ท่ีจะพิจารณาความเสี่ยงด านใดท่ีมีสาระสําคัญต*อองค�กร เช*น ความเสี่ยงด านธุรกิจ 
ด านเครดิต และด านเหตุการณ� เป+นต น ดังนั้นจึงต องมีการทบทวนความเสี่ยงต*างๆอยู*เสมอ เพ่ือให สอดคล อง
กับข อเท็จจริงและเป+นปlจจุบัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� 
(Strategy Risk) 

ความเสี่ยงด�านการดําเนินการ 
(Operational Risk) 

ความเสี่ยงด�านการเงิน 

(Financial Risk) 

ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ 

(Compliance Risk) 

SR
1
: การดําเนินงาน

ตามแผนปฏิ บั ติการ
ประจําป* ๒๕๖๑ ไม�ได�
ตามเปTาหมาย 

OR
1 

: ความเสี่ยงจาก

พ นั ก ง า น ไ ม� ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข�อกําหนดของ IT 

FR
2  

: การเบิกจ�ายงบลงทุน

ต่ํากว�าเปTาหมาย 

FR
1 

:EBITDA ภาพรวม

อ ง ค� ก ร ไ ม� เ ป5 น ไ ป ต า ม
เปTาหมาย 

CR
1 

: สะพานปลาและ

ท�าเทียบเรือประมงต�องมี
การดําเนินงานให�เป5นไป
ตาม พรก.ประมง พ.ศ. 
๒ ๕ ๕ ๘  ใ น ส� ว น ข อ ง
มาตรฐานสุขอนามัย 

FR
3 

: กระแสเงินสดในมือไม�

เพียงพอต�อแนวโน�มรายจ�ายที่
เพ่ิมขึ้น 
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รูปภาพท่ี ๓.๔ การระบุความเสี่ยงองค�การสะพานปลา ประจําปQ ๒๕๖๑ 
 ๒.๒  การค�นหาความเส่ียง 
  สามารถดําเนินการได ตามความเหมาะสมหลายวิธี ได แก* 

๑. การทํา Workshops 
๒. การสัมภาษณ� 
๓. การระดมความคิดเห็น 
๔. แบบสอบถาม 
๕. การเปรียบเทียบกับองค�กรภายนอก 
๖. การอภิปราย 

 ๒.๓ แหล�งท่ีมาของความเส่ียง 
  แหล*งท่ีมาจากปlจจัยภายในและภายนอกองค�กรดังนี้ 
  ป�จจัยภายในได แก* 

๑. วัตถุประสงค�ขององค�กร 
๒. นโยบายและกลยุทธ� 
๓. การดําเนินงาน กระบวนการทํางาน ประสบการณ�การทํางาน 
๔. โครงสร างองค�กรและระบบการบริหารงาน 
๕. การเงิน 
๖. วัฒนธรรมองค�กร 
๗. สภาพทางภูมิศาสตร� 
๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. กฎ ระเบียบข อบังคับท่ีเก่ียวข องภายในองค�กร 
๑๐. อ่ืนๆ 

   ป�จจัยภายนอกได แก* 
๑. นโยบายของภาครัฐ 
๒. สภาวะเศรษฐกิจ 
๓. สังคม 
๔. การเมือง 
๕. การดําเนินการของหน*วยงานท่ีเก่ียวข อง 
๖. การแข*งขัน 
๗. ผู ขาย / ผู ส*งมอบ 
๘. กฏระเบียบ และกฎหมายภายนอกองค�กร 
๙. เหตุการณ�ธรรมชาติ เช*น ภัยธรรมชาติต*างๆ 
๑๐. อ่ืนๆ 
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๓. การประเมินปLจจัยเส่ียง การประเมินความเสี่ยงประกอบด วย ๓ ข้ันตอน คือ 

๓.๑  การวิเคราะห�ความเส่ียง 
 เป+นการวิเคราะห�ถึงสาเหตุ/ปlจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ของความเสี่ยงแต*ละตัว ว*ามีความเป+นไปได /

โอกาสในการเกิดเหตุต*างๆ (Likelihood หรือ Probability) มากน อยแค*ไหน และการเกิดเหตุการณ�ดังกล*าว
ข้ึน จะมีความรุนแรง (Impact) ของผลกระทบเป+นอย*างไร โดยมองใน ๒ มิติ เทียบกับเกณฑ�การประเมิน
ความเสี่ยง (Criteria) ในแต*ละด านท่ีองค�การสะพานปลากําหนดไว  (ภาคผนวก) ซ่ึงจะมี ๕ ระดับ และนําผล
ของคะแนนในแต*ละมิติมาระบุลงในตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ต*อไป โดยในการวิเคราะห�ความ
เสี่ยงต องดําเนินการในส*วนท่ีเก่ียวข อง ดังนี้ 

 ๓.๑.๑ สาระความเสี่ยง (Risk Statement)  
  เป+นการพรรณนาถึงความเสี่ยงอย*างสั้นๆชัดเจนว*ากําลังพิจารณาหรือกล*าวถึงความ

เสี่ยงในเรื่องอะไร ภายใต แต*ละด านของกลุ*มความเสี่ยง เช*น ทางด านการเงิน การดําเนินงาน เป+นต น 
 ๓.๑.๒ ปlจจัยเสี่ยง 

  หมายถึงสิ่งใดก็ตามท่ีเป+นเหตุท้ังจากภายในองค�กรหรือภายนอกองค�กรท่ีมี
ผลกระทบต*อสถานภาพขององค�กร ถือว*าเป+นปlจจัยท่ีจะก*อให เกิดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ 

  การพิจารณาปlจจัยเสี่ยงต องทําสมมติฐานต*างๆท่ีคํานึงเป+นการล*วงหน าในการบ*งชี้
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้การจัดทําสมมติฐานต องมีองค�ประกอบ ดังนี้ 

๑. เนื้อหาของเขต 
๒. ข อมูลประกอบสถานการณ�ท่ีสมมติในรูปของสถิติหรือพรรณนา เช*น ข อมูลผล

การดําเนินงาน ข อมูลจากผลการตัดสินใจข อมูลจากภายนอก เป+นต น ซ่ึง
ประโยชน�ท่ีได รับจะทําให ทราบท่ีมาของปlจจัยเสี่ยง ทราบปริมาณและโอกาสจะ
เกิดข้ึน (ความบ*อยครั้ง) 

  ๓.๑.๓ ผลกระทบหรือปlญหาท่ีคาดว*าจะเกิดข้ึน 

   หมายถึง ผลท่ีเกิดจากสมมติฐานของเหตุการณ�ท่ีคาดการณ�ไว ล*วงหน าของแต*ละ
สมมติฐาน จะต องอธิบายให ชัดเจนว*าเกิดอะไรท่ีเป+นความเสียหาย ระบุขนาดและปริมาณความเสียหาย การ
พิจารณาผลกระทบท่ีคาดว*าจะเกิดข้ึน จะต องพิจารณาให ครอบคลุมทุกด านท่ีเก่ียวข องกับองค�กร ได แก* ด าน
การดําเนินการ (การเงิน , รายได หลัก) ด านบุคคล ด านสิ่งแวดล อม ด านภาพลักษณ� เป+นต น 

 ๓.๒ การประเมินค�าความเส่ียง (Risk Score) 

  การประเมินค*าระดับความเสี่ยงของแต*ละปlจจัยเสี่ยงจะพิจารณาโอกาสการเกิดเหตุการณ� 
และความรุนแรงของผลกระทบ ซ่ึงเป+นการพิจารณาควบคู*ไปกับการควบคุมภายใน หรือมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงท่ีมีอยู*ขององค�กร ซ่ึงจะทําให สามารถประเมินค*าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู*ก*อนท่ี
จะจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงให ชัดเจนต*อไป 
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  ๓.๒.๑ พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ�ต*างๆ (Likelihood) ว*ามีมากน อยเพียงใด โดย
จัดระดับโอกาส เป+น ๕ ระดับ แทนด วยตัวเลข ดังนี้ 

   สูงมาก  = ๕ 

   สูง  = ๔ 

   ปานกลาง = ๓ 

   ตํ่า  = ๑ - ๒ 

  ๓.๒.๒ พิจารณาถึงความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ�ต*างๆ (Impact) ว*ามี
ความรุนแรงมากน อยเพียงใด โดยจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบเป+น ๕ ระดับ แทนด วยตัวเลข ดังนี้ 

   สูงมาก  = ๕ 

   สูง  = ๔ 

   ปานกลาง = ๓ 

   ตํ่า  = ๑ - ๒ 

  ผลกระทบแบ*งเป+น ๒ ประเภท 

๑. ผลกระทบเชิงปริมาณ ได แก* ผลกระทบคิดเป+นมูลค*าความสูญเสีย 
๒. ผลกระทบเชิงคุณภาพ ได แก* ภาพลักษณ�องค�กร 

บางครั้งกรณีท่ีไม*สามารถแสดงในเชิงปริมาณได  อาจใช การจัดระดับเชิงเปรียบเทียบแทน 
เช*น พอใจมาก = ๕ พอใจ = ๔ ปานกลาง = ๓ ไม*พอใจ = ๒ และไม*พอใจมาก = ๑ เป+นต น 
สําหรับการกําหนดรายละเอียดของโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต*ละระดับปรากฏ
อยู*ในภาคผนวก 

 ๓.๓ การจัดระดับความเส่ียง (Degree of Risks) 

  การจัดระดับความเสี่ยง โดยการทําผังจัดระดับความเสี่ยง หรือ จัดทําข อมูลสถานะความ
เสี่ยง (Risk Profile) โดยเป+นการสร างภาพแสดงความสัมพันธ�ระหว*างค*าโอกาสในการเกิดปlจจัยเสี่ยง 
(Likelihood) และค*าระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากปlจจัยเสี่ยงนั้น (Impact) 
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ตารางท่ี ๓.๑ ตารางประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 

Risk 
Assessment 

Matrix 
คะแนน 

ความเป5นไปได� 

ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก ๕ M ๕ 
(๕x๑) 

H ๑๐ 
(๕ x๒) 

H ๑๕ 
(๕ x๓) 

VH ๒๐ 
(๕ x๔) 

VH ๒๕ 
(๕ x๕) 

สูง ๔ L ๔ 
(๔ x๑) 

M ๘ 
(๔ x๒) 

H ๑๒ 
(๔ x๓) 

VH ๑๖ 
(๔ x๔) 

VH ๒๐ 
(๔ x๕) 

ปานกลาง ๓ L ๓ 
(๓ x๑) 

L ๖ 
(๓ x๒) 

M ๙ 
(๓ x๓) 

H ๑๒ 
(๓ x๔) 

H ๑๕ 
(๓ x๕) 

ต่ํา ๒ L ๒ 
(๒ x๑) 

L ๔ 
(๒ x๒) 

L ๖ 
(๒ x๓) 

M ๘ 
(๒ x๔) 

H ๑๐ 
(๒ x๕) 

ต่ํามาก ๑ L ๑ 
(๑ x๑) 

L ๒ 
(๑ x๒) 

L ๓ 
(๑ x๓) 

L ๔ 
(๑ x๔) 

M ๕ 
(๑ x๕) 

  ระดับของความเส่ียง 
 

ระดับความเส่ียง (Degree of Risk : Risk Level) 

 L = ระดับความเสี่ยงตํ่า 

 M = ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

 H = ระดับความเสี่ยงสูง 

 VH = ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

 
 

เช�น: ค*าระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง = ๕ และค*าระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ๒ ดังนั้นค*าระดับความ
เสี่ยง = ๑๐ 
หมายเหตุประเด็นข อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให พิจารณาแนวทางการกําหนดค*า 
(Scale) ดังกล*าวท่ีเป+นมาตรฐานเดียวกันในทุกความเสี่ยง โดยอาจอ างอิงกับรายได  และผลกําไรขององค�การ
สะพานปลา เพ่ือสามารถจัดระดับความเสี่ยงตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต*อรายได  หรือผลกําไรของ
องค�การสะพานปลาได อย*างเป+นบรรทัดฐานเดียวกันในอนาคต และนําไปสู*การจัดลําดับความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบรุนแรงก*อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในอนาคต 

ค�าระดับความเส่ียง = ค�าระดับโอกาสเกิด x ค�าระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Risk Score) 

Risk Boundary 
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 ๓.๔ ขอบเขตของระดับความเส่ียง (Risk Boundary)หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความ
เสี่ยงท่ีองค�กรยอมรับได  คือ ระดับคะแนนต้ังแต* ๑ – ๙ กับ ความเสี่ยงท่ีมีระดับคะแนน ๑๐ – ๒๕ คะปนน
ระดับความรุนแรง Impact x Likelihood ดังรูปภาพท่ี ๓.๑ 
 
 ๓.๔ เกณฑ�การยอมรับความเส่ียง 
  เม่ือสามารถคํานวณค*าระดับความเสี่ยงของแต*ละปlจจัยเสี่ยงได แล ว ก็นําปlจจัยเสี่ยงความ
เสี่ยงนั้นๆมาพิจารณาต*อ ว*าแต*ละปlจจัยเสี่ยงอยู*ในเกณฑ�การยอมรับความเสี่ยงได ในระดับใดบ าง ซ่ึงจะนําไปสู*
การพิจารณาบริหารความเสี่ยงนั้นต*อไป 
 
ตารางท่ี ๓.๒ เกณฑ�ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
ระดับความเส่ียง ระดับคะแนน แทนด�วยแถบสี ความหมาย 

ตํ่า (L) 
(สีเขียว) 

๑ – ๔  -ระดับท่ียอมรับได โดยไม*ต องควบคุมความเสี่ยงท่ีไม*
ต องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

ปานกลาง (M) 
(สีเหลือง) 

๕ – ๙  - ระดับท่ีพอยอมรับได  แต*ต องมีการควบคุมเพ่ือ
ป̂องกันไม*ให ความเสี่ยงเคลื่อนย ายไปยังระดับท่ี
ยอมรับไม*ได  

สูง (H) 
(สีส ม) 

๑๐ – ๑๕  - ระดับท่ีไม*สามารถยอมรับได  โดยต องจัดการความ
เสี่ยง เพ่ือให อยู*ในระดับท่ียอมรับได ต*อไป 

สูงมาก (VH) 
(สีแดง) 

๑๖ – ๒๕  - ระดับท่ีไม*สามารถยอมรับได  จําเป+นต องเร*งรัด
จัดการความเสี่ยงเพ่ือให อยู*ในระดับท่ียอมรับได ทันที 

 ** ระดับความเสี่ยงปานกลาง การควบคุมความเสี่ยงต องมีการติดตามผลและประเมินผลต*อ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจริงอย*างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และมีผู รับผิดชอบโดยตรง เช*น มีแผนปฏิบัติ คู*มือ
ปฏิบัติ มีการมอบหมายท่ีชัดเจน 
 ๓.๕ การจัดทําแผนท่ีความเส่ียง (Risk Map) 
  การจัดทําแผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map) เป+นการแสดงความสัมพันธ�ของความเสี่ยงในแต*ละ
ส*วนขององค�กร เพ่ือแสดงผลกระทบของความเสี่ยงท่ีมีต*อกันในตาละฝtาย เพ่ือสะท อนถึงภาพรวมความเสี่ยง
ขององค�กร ดังตัวอย*าง Risk Map : ขององค�การสะพานปลาปQงบประมาณ ๒๕๕๕ 



 

๔. การจัดการความเส่ียง (Risk Treatment)

 ๔.๑ การจัดการความเส่ียงสามารถดําเนินการได� โดยใช�หลัก 

  ๑. การหลีกเลี่ยง 
ทํากิจกรรม ระงับ ยกเลิก เป+นต น 

  ๒. การโอนย าย (Transfer) 
การจ างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน เป+นต น

  ๓. การควบคุม (Treat) 
หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากปlจจัยเสี่ยงนั้นๆ หรือลดโอกาส และลดผลกระทบ เช*น การจัดทําแผน
ฉุกเฉิน การปรับปรุงแก ไขวิธีการปฏิบัติงาน เป+

  ๔. การยอมรับ (Take) 
ผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น แต*ก็เต็มใจยอมรับความเสี่ยงไว  เนื่องจากเหตุผลจําเป+นบางประการ เช*น การ
ลงทุนเพ่ือควบคุมได ผลไม*คุ มค*ากับการลงทุน เป+นต น

 

 
 

(Risk Treatment) 

การจัดการความเส่ียงสามารถดําเนินการได� โดยใช�หลัก ๔T คือ 

(Terminate) ไม*ยอมรับความเสี่ยงนั้นเลย เช*น เปลี่ยนวัตถุประสงค� หยุด

(Transfer) โอนความเสี่ยงให ผู อ่ืนช*วยรับผิดชอบ เช*น การทําประกันภั
การจ างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน เป+นต น 

(Treat) หาวิธีการควบคุมปlจจัยเสี่ยงนั้นๆโดยการลดโอกาสเกิดความเสี่ยง 
หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากปlจจัยเสี่ยงนั้นๆ หรือลดโอกาส และลดผลกระทบ เช*น การจัดทําแผน
ฉุกเฉิน การปรับปรุงแก ไขวิธีการปฏิบัติงาน เป+นต น 

(Take) เป+นการคงความเสี่ยงนั้นให อยู*ในระดับปlจจุบัน แม จะรู ว*าอาจจะเกิด
ผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น แต*ก็เต็มใจยอมรับความเสี่ยงไว  เนื่องจากเหตุผลจําเป+นบางประการ เช*น การ
ลงทุนเพ่ือควบคุมได ผลไม*คุ มค*ากับการลงทุน เป+นต น 
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ไม*ยอมรับความเสี่ยงนั้นเลย เช*น เปลี่ยนวัตถุประสงค� หยุด

โอนความเสี่ยงให ผู อ่ืนช*วยรับผิดชอบ เช*น การทําประกันภัย 

หาวิธีการควบคุมปlจจัยเสี่ยงนั้นๆโดยการลดโอกาสเกิดความเสี่ยง 
หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากปlจจัยเสี่ยงนั้นๆ หรือลดโอกาส และลดผลกระทบ เช*น การจัดทําแผน

เป+นการคงความเสี่ยงนั้นให อยู*ในระดับปlจจุบัน แม จะรู ว*าอาจจะเกิด
ผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น แต*ก็เต็มใจยอมรับความเสี่ยงไว  เนื่องจากเหตุผลจําเป+นบางประการ เช*น การ



 

ตัวอย�างท่ี ๓.๑ การจัดการความเสี่ยง 

  

 ๔.๒ การพิจารณากําหนดความเส่ียงท่ียอมรับได� 
ยอมรับได� (Risk Tolerance) 

  การกําหนดความเสี่ยงท่ียอมรับได 
องค�กรโดยรวม เนื่องจากการดําเนินงานต*างๆขององค�กรมีความเสี่ยงเป+นอุปสรรคท่ีจะทําให ไม*บรรลุเป̂าหมาย
ท่ีได กําหนดไว  หากมีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในระดับหนึ่งโดยองค�กรยังสามารถดําเนินงานให บรรลุเป̂าหมายท่ี
กําหนดได  ระดับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นเรียกว*า ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  

  ๔.๒.๑ ความเส่ียงท่ียอมรับได� 
ยอมรับเพ่ือให องค�กรบรรลุเป̂าหมาย ซ่ึงความเสี่ยงท่ีองค�กรยอมรับได จะระบุเป+นเป̂าหมายค*าเดียวหรือระบุ
เป+นช*ววงก็ได  ข้ึนอยู*กับความเหมาะสมของแต*ละปlจจัยเสี่ยง เป+นระดับของความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการหรือ
ผู บริหารยอมรับได ในการดําเนินการ เพ่ือให บรรลุวัตถุประสงค�หรือนโยบายขององค�กร โดยคณะกรรมการหรือ
ผู บริหารควรกําหนดยุทธศาสตร�ขององค�กรท่ีสอดคล องกับความเสี่ยงท่ียอมรับได  หรือความเสี่ยงท่ีองค�กร
ยอมรับได  เป+นระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได เพ่ือสร างมูลค*า 
ตํ่า หรืออาจวัดเป+นเชิงปริมาณ 

  การหา Risk Appetite 
เกิดข้ึนแล วว*าความเสี่ยงอยู*ในระดับสูงหรือสูงมาก จําเป+นต องลดความเสี่ยงนั้น องค�การสะพานปลาพิจารณา
ว*าจะลดความเสี่ยงนั้นให ตํ่าท่ีสุดในระดับใดท่ีองค�กรสามารถยอมรับให มีความเสี่ยงอยู*ในการดําเนินงานของ
องค�การสะพานปลา ในกรณีท่ีไม*สามารถกําจัดความเสี่ยงนั้นได 

การจัดการความเสี่ยง (๔T’Strategies : ๔Ts) 

การพิจารณากําหนดความเส่ียงท่ียอมรับได� (Risk Appetite) และระดับความเส่ียงท่ี

การกําหนดความเสี่ยงท่ียอมรับได ถือเป+นส*วนหนึ่งในการกําหนดกลยุทธ�การดําเนินงานของ
องค�กรโดยรวม เนื่องจากการดําเนินงานต*างๆขององค�กรมีความเสี่ยงเป+นอุปสรรคท่ีจะทําให ไม*บรรลุเป̂าหมาย
ท่ีได กําหนดไว  หากมีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในระดับหนึ่งโดยองค�กรยังสามารถดําเนินงานให บรรลุเป̂าหมายท่ี

บความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นเรียกว*า ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  (Risk Appetite)

ความเส่ียงท่ียอมรับได� (Risk Appetite) หมายถึง ค*าความเสี่ยงโดยรวมท่ีองค�กร
ยอมรับเพ่ือให องค�กรบรรลุเป̂าหมาย ซ่ึงความเสี่ยงท่ีองค�กรยอมรับได จะระบุเป+นเป̂าหมายค*าเดียวหรือระบุ
เป+นช*ววงก็ได  ข้ึนอยู*กับความเหมาะสมของแต*ละปlจจัยเสี่ยง เป+นระดับของความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการหรือ

รดําเนินการ เพ่ือให บรรลุวัตถุประสงค�หรือนโยบายขององค�กร โดยคณะกรรมการหรือ
ผู บริหารควรกําหนดยุทธศาสตร�ขององค�กรท่ีสอดคล องกับความเสี่ยงท่ียอมรับได  หรือความเสี่ยงท่ีองค�กร
ยอมรับได  เป+นระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได เพ่ือสร างมูลค*า (Value) ให กับองค�กร โดยวัดระ

Risk Appetite ของแต*ละความเสี่ยงสามารถหาได  เม่ือทราบถึงปริมาณความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนแล วว*าความเสี่ยงอยู*ในระดับสูงหรือสูงมาก จําเป+นต องลดความเสี่ยงนั้น องค�การสะพานปลาพิจารณา

สุดในระดับใดท่ีองค�กรสามารถยอมรับให มีความเสี่ยงอยู*ในการดําเนินงานของ
องค�การสะพานปลา ในกรณีท่ีไม*สามารถกําจัดความเสี่ยงนั้นได  กล*าวโดยสรุปคือ Risk Appetite
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และระดับความเส่ียงท่ี

ถือเป+นส*วนหนึ่งในการกําหนดกลยุทธ�การดําเนินงานของ
องค�กรโดยรวม เนื่องจากการดําเนินงานต*างๆขององค�กรมีความเสี่ยงเป+นอุปสรรคท่ีจะทําให ไม*บรรลุเป̂าหมาย
ท่ีได กําหนดไว  หากมีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในระดับหนึ่งโดยองค�กรยังสามารถดําเนินงานให บรรลุเป̂าหมายท่ี

(Risk Appetite) 

หมายถึง ค*าความเสี่ยงโดยรวมท่ีองค�กร
ยอมรับเพ่ือให องค�กรบรรลุเป̂าหมาย ซ่ึงความเสี่ยงท่ีองค�กรยอมรับได จะระบุเป+นเป̂าหมายค*าเดียวหรือระบุ
เป+นช*ววงก็ได  ข้ึนอยู*กับความเหมาะสมของแต*ละปlจจัยเสี่ยง เป+นระดับของความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการหรือ

รดําเนินการ เพ่ือให บรรลุวัตถุประสงค�หรือนโยบายขององค�กร โดยคณะกรรมการหรือ
ผู บริหารควรกําหนดยุทธศาสตร�ขององค�กรท่ีสอดคล องกับความเสี่ยงท่ียอมรับได  หรือความเสี่ยงท่ีองค�กร

ให กับองค�กร โดยวัดระดับเป+นสูง กลาง 

ของแต*ละความเสี่ยงสามารถหาได  เม่ือทราบถึงปริมาณความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนแล วว*าความเสี่ยงอยู*ในระดับสูงหรือสูงมาก จําเป+นต องลดความเสี่ยงนั้น องค�การสะพานปลาพิจารณา

สุดในระดับใดท่ีองค�กรสามารถยอมรับให มีความเสี่ยงอยู*ในการดําเนินงานของ
Risk Appetite คือระดับ 
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ความเสี่ยงท่ีมีอยู*ขององค�การสะพานปลา ท่ียอมให เกิดข้ึนแต*จะต องไม*ทําให เป̂าหมายหรือวัตถุประสงค�ของ
การดําเนินการขององค�กรได รับความเสียหายหรือไม*บรรลุวัตถุประสงค� 

     

  SR2   

 T    

A     

     

 

รูปภาพท่ี ๓.๕ ตําแหน*งความเสี่ยงท่ียอมรับได  

   

  ๔.๒.๒ ช�วงของความเบ่ียงเบนท่ียอมรับได� (Risk Tolerance) หมายถึง ช*วงของความ
เบ่ียงเบนของความเสี่ยงท่ีนอมรับได  เป+นระดับของความเบ่ียงเบนของผลลัพธ� ออกจากเป̂าหมายของ
วัตถุประสงค� การดําเนินงานท่ีอยู*ภายในระดับของความเสี่ยงท่ียอมรับได  จะช*วยเป+นหลักประกันให แก*ฝtาย
บริหารได ว*า มีความเป+นไปได สูงท่ีองค�กรจะสามารถดําเนินการ และบรรลุวัตถุประสงค�ได  ซ่ึงส*วนมากจะอยู*
ระดับสูงกว*า Risk Appetite 

  Risk Tolerance เป+นเครื่องมือในการกํากับผลการดําเนินงานในมุมมองของการบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค� ภายใต ความเสี่ยงท่ีทําให เกิดค*าเบ่ียงเบนของผลการดําเนินงานจริงให ตํ่ากว*าค*า
เป̂าหมายในเกณฑ�ท่ีองค�กรยังพอยอมรับได  

     

  SR2   

 T    

A     

     

รูปภาพท่ี ๓.๖ ตําแหน*งช*วงของความเบ่ียนเบนความเสี่ยงท่ียอมรับได  (Risk Tolerance) 

 

Impact 

Likelihood 
Risk Appetite 

Likelihood 
Risk Tolerance 

Impact 
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  ๔.๒.๓ สถานภาพปLจจัยเส่ียง/ผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา คือ ตําแหน*งสถานภาพของการ
ประเมินความเสี่ยงในแต*ละปlจจัยเสี่ยงก*อนสถานภาพปlจจัยเสี่ยง หมายถึง สถานภาพท่ี องค�การสะพานปลา 
ประเมินว*าอยู*ในระดับใดของการทํางาน หากอยู*โซนท่ีเกินระดับคะแนน (Impact x Likelihood) ๑๐ หรือ
ระดับคะแนนเกิน ๑๐ ในโซนสีส ม และสีแดง องค�การสะพานปลา จะต องทําการบริหาร หรือจัดการความ
เสี่ยง หากมีระดับคะแนน (Impact x Likelihood) ต้ังแต* ๙ คะแนนลงมา ปlจจัยเสี่ยงนั้นก็อยู*ในระดับท่ีต อง
ทําการเฝ^าระวัง โดยไม*ต องมีการบริหารความเสี่ยงก็ได  

     

  SR2   

 T    

A     

     

รูปภาพท่ี ๓.๗ ตัวอย*างตําแหน*งสถานภาพปlจจัยเสี่ยง/ผลการดําเนินงานท่ีผ*านมา 

 

๕. การกําหนดแผนงานในการควบคุม 

  เป+นการกําหนดแผนงานในการจัดการกับปlจจัยเสี่ยงตามท่ีได กําหนดวิธีการควบคุมไว  โดย
จะต องระบุวัตถุประสงค�ในการควบคุม ตัวชี้วัดเพ่ือความสําเร็จกิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ และ
ผู รับผิดชอบ 

๖.การติดตามและรายงานผล 

  กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีดําเนินการภายในองค�การสะพานปลามีความจําเป+นต อง
ได รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืนหน าในการบริหารความเสี่ยง การดูแล
ติดตามแนวโน มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ�ผิดปกติอย*างต*อเนื่อง เพ่ือให ม่ันใจว*าเจ าของ
ความเสี่ยง (Risk Owner)มีการติดตาม ประเมินสถานการณ� วิเคราะห� และบริหารความเสี่ยงท่ีอยู*ภายใต ความ
รับผิดชอบของตนอย*างสมํ่าเสมอ และเหมาะสม 

  ๖.๑ การติดตามผล เป+นการติดตามผลภายหลังจากการได ดําเนินการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงแล วเพ่ือให ม่ันใจว*าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ท้ังสาเหตุของความเสี่ยงท่ีมี
ผลต*อความสําเร็จความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค*าใช จ*ายของการ
ควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ�การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป̂าหมายในการติดตามผลคือ 

Likelihood 

Impact 
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• เป+นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมท้ังการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีได มีการดําเนินการไปแล ว ว*าบรรลุผลตามวัตถุประสงค�ของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม* 

• เป+นการตรวจสอบความคืบหน าของมาตรการควบคุมท่ีมีการทําเพ่ิมเติมว*า
แล วเสร็จตามกําหนดหรือไม* สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให อยู*ในระดับท่ียอมรับได หรือไม* 

• การรายงานและติดตามผล มีความจําเป+นและมีประโยชน�ต*อการบริหาร
ความเสี่ยงเพราะจะทําให ทราบว*า แผนจัดการความเสี่ยงได ถูกนําไปใช อย*างถูกต องและมีประสิทธิภาพเพียงใด 

• ทําให ทราบถึงข อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนหลักจากใช แผนจัดการความเสี่ยง 

• ทําให สามารถปรับปรุงแก ไขแผนจัดการความเสี่ยงให สอดคล องกับ
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีท่ีแผนเดิมไม*มีประสิทธิภาพ 

• มีการรายงานต*อผู บริหารท่ีได รับมอบหมายเป+นรายเดือน/รายไตรมาส/รายปQ 

๖.๒ การประเมินผล สามารถแบ*งออกเป+น ๒ ลักษณะ คือ  

  ประเมินผลมาตรการหลักการจัดการป�จจัยเส่ียง ภายหลังจากกําหนดแผนงาน และ
ดําเนินการตามแผนแล ว ต องดําเนินการประเมินปlจจัยเสี่ยงอีกครั้งว*ามาตรการ/แผนงานท่ีกําหนดนั้นมีความ
เพียงพอ/เหมาะสมทําให ระดับการประเมินลดลงหรือไม* หากไม*เพียงพอ/เหมาะสมก็จะต องดําเนินการทบทวน
แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมใหม* 

  ๖.๑ หน*วยงานผู รับผิดชอบ จะต องรายงานผลการดําเนินงานพร อมการประเมินผลลัพธ�ของ
กิจกรรมท่ีต องปฏิบัติ ตามแผนบริหารความเสี่ยงเป+นประจําทุกเดือน ตามแบบรายงานท่ีกําหนดอย*าง
สมํ่าเสมอและต*อเนื่องโดยจัดส*งรายงานให ฝtายเลขานุการคณะทํางานบริหารความเสี่ยงภายในสัปดาห�ท่ี ๒ 
ของเดือนถัดไป 

  ๖.๒ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะต องนํารายงานของหน*วยงานผู รับผิดชอบมาจัดทํา
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมเป+นประจําทุกไตรมาส ตามแบบรายงานท่ีกําหนด พร อมท้ังนําเสนอท่ี
ประชุมฝtายบริหารภายในองค�การสะพานปลา คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการองค�การ
สะพานปลา (คกอ.) ตามลําดับ เพ่ือพิจารณาและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให มีประสิทธิภาพ 

  ๖.๓ คณะทํางานบริหารความเสี่ยงจัดทําผลสรุปการดําเนินงานประจําปQ เพ่ือเผยแพร*ใน
รายงานประจําปQขององค�การสะพานปลา และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
องค�การสะพานปลา (คกอ.) ตามลําดับ เพ่ือพิจารณาและกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให แก*ผู บริหาร
ขององค�การสะพานปลาต*อไป 

  ๖.๔ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะต องนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีได รับจาก
คณะกรรมการองค�การสะพานปลา (คกอ.) ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของปQต*อไป 
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บทที่ ๔ 
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

ประจําป*งบประมาณ ๒๕๖๑ 
๔.๑ ประเด็นความเส่ียงองค�การสะพานปลาประจําป* ๒๕๖๑ 
 ในปQ ๒๕๖๑ องค�การสะพานปลา ได มีการระบุประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงด านกลยุทธ� (Strategic Risk : SR) 
  ๑.๑ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ ๒๕๖๑ ไม*ได ตามเป̂าหมาย (SR๑) 
 ๒.  ความเสี่ยงด านการปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) 

 ๒.๑ ความเสี่ยงด านการจัดทําสัญญาเช*าไม*เป+นปlจจุบัน (OR๑) 
๓. ความเสี่ยงด านการเงิน (Financial Risk : FR) 
 ๓.๑ ความเสี่ยงด าน EBITDA ภาพรวมองค�กรไม*เป+นไปตามเป̂าหมาย(FR๑) 
 ๓.๒ ความเสี่ยงด านการเบิกจ*ายงบลงทุนตํ่ากว*าเป̂าหมาย(FR๒) 
 ๓.๓ ความเสี่ยงด านกระแสเงินสดในมือไม*เพียงพอต*อแนวโน มรายจ*ายท่ีเพ่ิมข้ึน (FR๓) 
๔. ความเสี่ยงด านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 
 ๔.๑ สะพานปลาและท*าเทียบเรือประมงต องมีการดําเนินงานให เป+นไปตามเป̂า พรก.
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส*วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
 ๔.๒ ความเสี่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตามข อกําหนดของ IT (CR๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี ๔.๑ ประเด็นความเสี่ยงองค�การสะพานปลาประจําปQ ๒๕๖๑ 

 

ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� 
(Strategy Risk) 

ความเสี่ยงด�านการดําเนินการ 
(Operational Risk) 

ความเสี่ยงด�านการเงิน 

(Financial Risk) 
ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ 

(Compliance Risk) 

SR
1
: การดําเนินงาน

ตามแผนปฏิ บั ติการ
ประจําป* ๒๕๖๑ ไม�ได�
ตามเปTาหมาย 

OR
1 

: ความเสี่ยงจาก

พ นั ก ง า น ไ ม� ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข�อกําหนดของ IT 

FR
2  

: การเบิกจ�ายงบลงทุน

ต่ํากว�าเปTาหมาย 

FR
1 

:EBITDA ภาพรวม

อ ง ค� ก ร ไ ม� เ ป5 น ไ ป ต า ม
เปTาหมาย 

CR
1 

: สะพานปลาและ

ท�าเทียบเรือประมงต�องมี
การดําเนินงานให�เป5นไป
ตาม พรก.ประมง พ.ศ. 
๒ ๕ ๕ ๘  ใ น ส� ว น ข อ ง
มาตรฐานสุขอนามัย 

FR
3 

: กระแสเงินสดในมือไม�

เพียงพอต�อแนวโน�มรายจ�ายที่
เพ่ิมขึ้น 
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๔.๒ การวิเคราะห�ระดับความรุนแรงImpact (I) และ Likelihood (L) 

 ๔.๒.๑ ความเส่ียงด�านกลยุทธ� (Strategic Risk : SR) 

  ๑) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ ๒๕๖๑ ไม*ได ตามเป̂าหมาย (��๑) 

 

     

     

 T    

     

A     

 

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๒ ความเสี่ยงด านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ ๒๕๖๑ ไม*ได ตามเป̂าหมาย (��๑) 

  ๑.๑  ความเป5นมา 

 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ ข อท่ี ๑ จัดดําเนินการและ
นํามาซ่ึงความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค าสัตว�น้ําและอุตสาหกรรมการประมง 

 ตามวิสัยทัศน� ในแผนวิสาหกิจ(แผนทบทวนองค�กร) ประจําปQ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ องค�การสะพานปลา 
“เป+นองค�กรหลักด านตลาดสัตว�น้ํา และส*งเสริมธุรกิจประมง” 

ตามบันทึกข อตกลงขององค�การสะพานปลา กับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ข อ ๒ ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หัวข อตัวชี้วัดท่ีไม*ใช*ทางการเงิน ข อ ๒.๓ การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการองค�กร ประจําปQ ๒๕๖๑ 

ท้ังนี้ โครงการท่ีนํามาพิจารณานํามาจาก ๔ กลยุทธ� มีจํานวนท้ังหมดรวม ๒๕ โครงการ การท่ี
องค�การสะพานปลาจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน�ดังกล*าวตามท่ีกําหนดไว ได  ในปQ ๒๕๖๑ องค�การสะพานปลา
จะต องสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๒๕ โครงการ ตามท่ีกําหนดไว ให ครบถ วน 

 

 

Likelihood 

Impact 
จํานวนโครงการท่ีแล วเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑ 

17 

19 

21 

23 

25 

100 90 80 70 60 

ร อยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม) 
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 ๑.๒ ผลกระทบและโอกาส (��๑) 

  ๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact)/แกนตั้ง (��๑) 

  คําจํากัดความ 

ความเสี่ยงด านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ ๒๕๖๑ ไม*ได ตามเป̂าหมาย (��๑) 
เนื่องจากโครงการท่ีกําหนดไว ในปQ ๒๕๖๑ ส*งผลต*อโครงการอ่ืนๆ ท้ังในด านกาหารายได  ด านการบริหาร
จัดการ และประสิทธิภาพการใช งบประมาณ และอาจมีผลกระทบต*อโครงการในปQ ๒๕๖๒ ซ่ึงอาจทําให ไม*
บรรลุเป̂าหมายตามตัวชี้วัดท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)กําหนดไว  องค�การสะพาน
ปลาจะต องสามารถดําเนินงานโครงการท้ัง ๒๕ โครงการได แล วเสร็จตามเง่ือนไขในบันทึกข อตกลงในปQ ๒๕๖๑ 
กับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยกําหนดว*า การดําเนินการต#องแล#วเสร็จทุก
กิจกรรม 

ตาราง ๔.๑ เกณฑ�กําหนดผลกระทบ (��๑) (ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง พิจารณาโดยใช 
เกณฑ�ต*อไปนี้) 

ผลกระทบ (Impact) เกณฑ�การกําหนดระดับ 
ระดับ ๑ น อยมาก ๒๕ โครงการ สามารถดําเนินการแล วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 

ระดับ ๒ น อย ๒๓ โครงการ สามารถดําเนินการแล วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
ระดับ ๓ ปานกลาง ๒๑ โครงการ สามารถดําเนินการแล วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
ระดับ ๔ สูง ๑๙ โครงการ สามารถดําเนินการแล วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
ระดับ ๕ สูงมาก ๑๗ โครงการ สามารถดําเนินการแล วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๓ แสดงเกณฑ�กําหนดผลกระทบ (��๑) 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

จํานวนโครงการท่ีแล วเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑ 

ร อยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม) 

ระดบั ๕ 

ระดบั ๔ 

ระดบั ๓ 

ระดบั ๒ 

ระดบั ๑ ๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 
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   ๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood)/แกนนอน (��๑) 

   คําจํากัดความ 

 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงทําให องค�การสะพานปลาไม*สามารถทําโครงการนี้ไม*สําเร็จคือ จํานวน
กิจกรรมท่ีไม*สามารถทําได เสร็จสมบูรณ�ทุกกิจกรรมใน ๒๕ โครงการ จากการสํารวจพบว*า ๒๕ โครงการ มี
ท้ังหมด ๑๑๗ กิจกรรม ซ่ึงพิจารณาจากร อยละความสําเร็จของจํานวนกิจกรรมท้ังหมด ๒๕ โครงการ 

การดําเนินการ= จํานวนกิจกรรมท่ีปฏิบัติได เสร็จ
จํานวนกิจกรรมท้ังหมด๑๑๗กิจกรรม

�๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๒ เกณฑ�การกําหนดโอกาส (��๑) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood : L) เกณฑ�การกําหนดระดับ 
ระดับ ๑ ร อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมท้ังหมด ๒๕ โครงการ 
ระดับ ๒ ร อยละ ๙๐ ของกิจกรรมท้ังหมด ๒๕ โครงการ 

ระดับ ๓ ร อยละ ๘๐ ของกิจกรรมท้ังหมด ๒๕ โครงการ 
ระดับ ๔ ร อยละ ๗๐ ของกิจกรรมท้ังหมด ๒๕ โครงการ 
ระดับ ๕ ร อยละ ๖๐ ของกิจกรรมท้ังหมด ๒๕ โครงการ 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๔ แสดงเกณฑ�กําหนดโอกาสท่ีจะเกิด (��๑) 

 

 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม) 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

จํานวนโครงการท่ีแล วเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑ 
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 ๑.๓  สรุปผลกระทบและโอกาส (��๑) 

  ๑.๓.๑ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood)รายป* 

ตารางท่ี ๔.๓ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact) รายปQ (��๑) 

ผลกระทบ (Impact) เกณฑ�การกําหนดระดับ 
ระดับ ๑ น อยมาก ๒๕ โครงการ สามารถดําเนินการแล วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 

ระดับ ๒ น อย ๒๓ โครงการ สามารถดําเนินการแล วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
ระดับ ๓ ปานกลาง ๒๑ โครงการ สามารถดําเนินการแล วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
ระดับ ๔ สูง ๑๙ โครงการ สามารถดําเนินการแล วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
ระดับ ๕ สูงมาก ๑๗ โครงการ สามารถดําเนินการแล วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
 

ตารางท่ี ๔.๔ การวิเคราะห�โอกาส (Likelihood)รายปQ (��๑) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood : L) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑น อยมาก ร อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมท้ังหมด ๒๕ โครงการ 
ระดับ ๒ น อย ร อยละ ๙๐   ของกิจกรรมท้ังหมด ๒๕ โครงการ 

ระดับ ๓ ปานกลาง ร อยละ ๘๐   ของกิจกรรมท้ังหมด ๒๕ โครงการ 
ระดับ ๔ สูง ร อยละ ๗๐   ของกิจกรรมท้ังหมด ๒๕ โครงการ 
ระดับ ๕ สูงมาก ร อยละ ๖๐   ของกิจกรรมท้ังหมด ๒๕ โครงการ 
 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๕ แสดงการวิเคราะห�ผลกระทบและโอกาส รายปQ (��๑) 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม) 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

จํานวนโครงการท่ีแล วเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑ 

๑๗ 

๑๙ 

๒๑ 

๒๓ 

๒๕ 
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 ๑.๔ การวิเคราะห�Risk Appetite / Risk Tolerance (��๑) 

  ๑.๔.๑ การวิเคราะห� Risk Appetite(��๑) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
เนื่องจากว�าองคการสะพานปลามุ�งหวังท่ีจะให�คะแนน
ความเสี่ยงนี้ตามตัวชี้วัดของสคร. ให�สามารถทําคะแนน
ได�เท�ากับ ๒ซ่ึงในป, ๒๕๖๐สามารถดําเนินการแล�วเสร็จ
ทุกกิจกรรมได� ๑๕ใน ๑๕โครงการ ซ่ึง Impact เท�ากับ 
๑อย�างไรก็ตามความคาดหวังสูงสุดในป, 2561 จะต�อง
ทําให�ได�แล�วเสร็จทุกกิจกรรม 25 โครงการจาก 25 
โครงการ ซ่ึงจะต�องทําเพ่ิมอีก 10 โครงการให�แล�วเสร็จ 

ทุกกิจกรรมใน 25 โครงการจะต�องสามารถทําให�แล�ว
เสร็จท้ังหมด ร�อยละ 100 และสามารถวัดผลตาม
เปAาหมายได� ซ่ึงในป, 2560 องคการสะพานปลา 
สามารถดําเนินการแล�วเสร็จ ร�อยละ 100 ของ
กิจกรรม ซ่ึงในป, 2561  ความคาดหวังขององคการ
สะพานปลาคาดว�าจะสามารถดําเนินการได� ทุก
กิจกรรม  
 

 

๑.๔.๒ การวิเคราะห� Risk Tolerance(��๑) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
ในป, 2560 สามารถดําเนินการได�แล�วเสร็จทุก
กิจกรรม 15 โครงการ ซ่ึงเปBนผลให�ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ได�ค�า 1 ในป, 2561 
ประเมินได�ว�าความสามารถท่ีองคการสะพานปลา
สามารถบริหารโครงการท้ัง 25 โครงการได� แต�ควร
จะดําเนินการแล�วเสร็จทุกกิจกรรมให�ได�แล�วเสร็จไม�
ตํ่ากว�า 21 โครงการจาก 25 โครงการ ซ่ึงเปBนการ
เพ่ิมข้ึน 6 โครงการ จากป, 2560 เปBนผลให�ค�า 
Tolerance ของผลกระทบ Impact ยังอยู�ท่ีระดับ 3 

กิจกรรมจะ ถูก กํ าหนดจากร� อยละ ท่ี ส ามารถ
ดําเนินการได�แล�วเสร็จ จากป, 2560 องคการสะพาน
ปลาสามารถดําเนินการได�ร�อยละ 100 ของทุก
กิจกรรม ป, 2561 จึงประเมินความสามารถ
ดําเนินงานของกิจกรรมต�าง ๆ ใน 21 โครงการได�
ร�อยละ 90 ของจํานวนกิจกรรมท้ังหมดในป, 2561 
เท�ากับป, 2560 ทําให�ค�า Tolerance ของโอกาสท่ี
เกิด (likelihood)  จึงมีค�าเท�ากับ 2 
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รูปภาพท่ี ๔.๖แสดงผลการวิเคราะห� Risk Appetite / Risk Tolerance(��๑) 

 ๑.๕ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ (��๑) 

เจ�าของความเส่ียง (Risk Owner) /(��๑) 

ผลกระทบ (Impact) /แกนตั้ง (I) : จํานวนโครงการท่ีแล วเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑ 

เจ�าของความเส่ียง ๑. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลาด�านบริหาร 

๒. ฝYายยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 

ผู�ให�ข�อมูล สํานักงานยุทธศาสตร�และแผนงาน 
 

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ร อยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน (ภาพรวม) 

เจ�าของความเส่ียง ๑. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลาด�านบริหาร 

๒. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลาด�านสะพานปลาและท�าเทียบเรือประมง 
๓. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลาด�านธุรกิจ 

 

ผู�ให�ข�อมูล ผู�รับผิดชอบโครงการ ๒๕โครงการ 
 

 

 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม) 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

จํานวนโครงการท่ีแล วเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 
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๔.๒.๒  ความเส่ียงด�านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 

 ๑. ความเส่ียงจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดของ IT(��๑) 
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รูปภาพท่ี ๔.๗ ความเส่ียงจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดของ IT(��๑) 

  ๑.๑  ความเป5นมา 

๑. องค�การสะพานปลาได นําระบบคอมพิวเตอร�ส&วนบุคคลมาใช มากกว&า 
15 ป
 และพนักงานทุกคนจะมีคอมพิวเตอร�ในอัตรา 2 คน/1 เครื่อง แต&การใช งานท่ีผ&านมาจะมี
เหตุขัดข องท่ีสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเข าไปแก ไขอยู&ตลอดเวลา 

๒. สาเหตุท่ีเกิดข้ึนมีท้ังจากระบบไฟฟ;ากระชาก และการไม&ปฏิบัติตาม
ข อกําหนดของพนักงาน ซ่ึงข อกําหนดของพนักงานซ่ึงพนักงานทุกคนต องปฏิบัติตาม 

๓. การขัดข องท่ีเกิดข้ึนจะเกิดความเสียหายในเรื่องของระบบงาน ข อมูล 
ความล&าช าของระบบงาน งบประมาณ  

๔. ในการบริหารงานของรัฐในอนาคตด าน IT ซ่ึงจะต องเริ่มดําเนินการในป
 
2561 เปCนต นไป การสร างความตระหนักถือเปCนความจําเปCน 

๕. คณะกรรมการขององค�การสะพานปลาได เล็งเห็นว&าการไม&ปฏิบัติตาม
ข อกําหนดของพนักงานทําให เกิดความเส่ียงขององค�กร และเสียหายต&องบประมาณขององค�กรโดยไม&
จําเปCน จึงกําหนดให  อสป.กําหนดเปCนปGจจัยเส่ียงขององค�กร 

 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�อง 

และ IT เข�าไปแก�ไข 

17 ครั �ง

ขึ �นไป 

13-16 

ครั �ง/ปี 

9-12 

ครั �ง/ปี 

5-8 

ครั �ง/ปี 

1-4 

ครั �ง/ปี 

ระบบถกูปิด 

ต้องแก้ไขจากผู้ เชียวชาญภายนอก 

IT เข้ามาแก้ไขระบบ 

ผู้ ใช้สามารถแก้ไขได้เอง 

ไมเ่กิดความขดัข้อง 

ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด 
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  ๑.๒  ผลกระทบและโอกาส (��๑) 

   ๑.๒.๑ ผลกระทบ(Impact)/ แกนตั้ง (��๑) 

ตารางท่ี ๔.๕ เกณฑ�การกําหนดผลกระทบ (��๑) 

ผลกระทบ  
(Impact : I) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑ ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด อยู*ในระดับ
ท่ี ไม*เกิดความขัดข อง 

ระดับ ๒ ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด อยู*ในระดับ
ท่ี ผู ใช สามารถแก ไขได เอง 

ระดับ ๓ ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด อยู*ในระดับ
ท่ี IT เข ามาแก ไขระบบ 

ระดับ ๔ ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด อยู*ในระดับ
ท่ี ต องแก ไขจากผู เชียวชาญภายนอก 

ระดับ ๕ ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด อยู*ในระดับ
ท่ี ระบบถูกป�ด 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๘ แสดงเกณฑ�กําหนดผลกระทบ (��๑) 

 

 

 

Risk Boundary 

Likelihood ๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

Impact 

ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด 

ระบบถกูปิด 

ต้องแก้ไขจากผู้ เชียวชาญภายนอก 

IT เข้ามาแก้ไขระบบ 

ผู้ ใช้สามารถแก้ไขได้เอง 

ไมเ่กิดความขดัข้อง 

จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�อง 

และ IT เข�าไปแก�ไข 
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  ๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน(��๒) 

ตารางท่ี ๔.๖ เกณฑ�การกําหนดโอกาส (��๑) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood : L) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑ จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�องและ IT เข�าไปแก�ไข ๑-๔ ครั้ง/ปQ 

ระดับ ๒ จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�องและ IT เข�าไปแก�ไข ๕-๘ ครั้ง/ปQ 
ระดับ ๓ จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�องและ IT เข�าไปแก�ไข ๙-๑๒ ครั้ง/ปQ 
ระดับ ๔ จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�องและ IT เข�าไปแก�ไข ๑๓-๑๖ ครั้ง/ปQ 
ระดับ ๕ จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�องและ IT เข�าไปแก�ไข ๑๗ ครั้งข้ึนไป 

 

 

     

     

     

     

     

 

รูปภาพท่ี ๔.๙ เกณฑ�กําหนดโอกาส (��๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�อง 

และ IT เข�าไปแก�ไข 

ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด 
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  ๑.๓  สรุปผลกระทบและโอกาส (��๑) 

   ๑.๓.๑ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact)และโอกาส (Likelihood) รายป* 

ตารางท่ี ๔.๗ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact) (��๑) 

ผลกระทบ  
(Impact : I) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑น อยมาก ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด อยู*ในระดับ
ท่ี ไม*เกิดความขัดข อง 

ระดับ ๒น อย ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด อยู*ในระดับ
ท่ี ผู ใช สามารถแก ไขได เอง 

ระดับ ๓ ปานกลาง ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด อยู*ในระดับ
ท่ี IT เข ามาแก ไขระบบ 

ระดับ ๔ สูง ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด อยู*ในระดับ
ท่ี ต องแก ไขจากผู เชียวชาญภายนอก 

ระดับ ๕ สูงมาก ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด อยู*ในระดับ
ท่ี ระบบถูกป�ด 

 

ตารางท่ี ๔.๘ การวิเคราะห�โอกาส (Likelihood) (��๑) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood : L) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑น อยมาก จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�องและ IT เข�าไปแก�ไข ๑-๔ ครั้ง/ปQ 

ระดับ ๒ น อย จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�องและ IT เข�าไปแก�ไข ๕-๘ ครั้ง/ปQ 
ระดับ ๓ปานกลาง จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�องและ IT เข�าไปแก�ไข ๙-๑๒ ครั้ง/ปQ 
ระดับ ๔ สูง จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�องและ IT เข�าไปแก�ไข ๑๓-๑๖ ครั้ง/ปQ 
ระดับ ๕ สูงมาก จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�องและ IT เข�าไปแก�ไข ๑๗ ครั้งข้ึนไป 
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รูปภาพท่ี ๔.๑๐แสดงการวิเคราะห�ผลกระทบและโอกาส (��๑) 

 

  ๑.๔ การวิเคราะห� Risk Appetite / Risk Tolerance (��๑) 

   ๑.๔.๑ การวิเคราะห� Risk Appetite (��๑) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากพนักงานไม*
ปฏิบัติตามข อกําหนดของ IT ยอมรับความเสียหายใน
ระดับ ๑  คือ ไม*เกิดความขัดข อง  ดังนั้นการบริหาร
ความเสี่ยง ปQ ๒๕๖๑ Risk Appetite ความเสี่ยงจาก
พนักงานไม*ปฏิบัติตามข อกําหนดของ IT คือไม*เกิด
ความขัดข องเลย 

ระดับความถ่ีของจํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข องและ IT 
เข าไปแก ไข ยอมรับความเสียหายในระดับ ๑ คือ 
จํานวน ๑-๔ ครั้ง/ปQ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยง ปQ 
๒๕๖๑ Risk Appetiteความเสี่ยงจากพนักงานไม*
ปฏิบัติตามข อกําหนดของ IT ระดับความถ่ีของจํานวน
ครั้งท่ีมีเหตุขัดข องและ IT เข าไปแก ไขจํานวน  ๑-๔ 
ครั้ง/ปQ    

  ๑.๔.๒ การวิเคราะห� Risk Tolerance (��๑) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากพนักงานไม*
ปฏิบัติตามข อกําหนดของ IT ยอมรับความเสียหายใน
ระดับ ๓  คือ IT เข ามาแก ไขระบบ  ดังนั้นการบริหาร
ความเสี่ยง ปQ ๒๕๖๑ Risk Toleranceความเสี่ยงจาก
พนักงานไม*ปฏิบัติตามข อกําหนดของ IT คือ IT เข ามา
แก ไขระบบ 

ระดับความถ่ีของจํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข องและ IT เข า
ไปแก ไข ยอมรับความเสียหายในระดับ ๒ คือ จํานวน 
๕-๘ ครั้ง/ปQ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยง ปQ ๒๕๖๑ 
Risk Toleranceความเสี่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตาม
ข อกําหนดของ IT ระดับความถ่ีของจํานวนครั้งท่ีมี
เหตุขัดข องและ IT เข าไปแก ไขจํานวน  ๕-๘ ครั้ง/ปQ 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�อง 

และ IT เข�าไปแก�ไข 
17 ครั �ง

ขึ �นไป 

13-16 

ครั �ง/ปี 

9-12 

ครั �ง/ปี 

5-8 

ครั �ง/ปี 

1-4 

ครั �ง/ปี 

ระบบถกูปิด 

ต้องแก้ไขจากผู้ เชียวชาญภายนอก 

IT เข้ามาแก้ไขระบบ 

ผู้ ใช้สามารถแก้ไขได้เอง 

ไมเ่กิดความขดัข้อง 

ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด 
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รูปภาพท่ี ๔.๑๑การวิเคราะห� Risk Appetite / Risk Tolerance(��๑) 

 

  ๑.๕ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ (��๑) 

เจ�าของความเส่ียง (Risk Owner) / (��๑) 

ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) :ความรุนแรงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม*สามารถใช งานได  

เจ�าของความเส่ียง สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสหรัฐ ไชยเผือก 

ผู�ให�ข�อมูล สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณรณิดา โชติอุดม 

 

โอกาส Likelihood) / แกนนอน (L) :ความถ่ีของความรุนแรง/ปQ 

เจ�าของความเส่ียง สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสหรัฐ ไชยเผือก 

ผู�ให�ข�อมูล สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณรณิดา โชติอุดม 

 

 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข�อง 

และ IT เข�าไปแก�ไข 

17 ครั �ง

ขึ �นไป 

13-16 

ครั �ง/ปี 

9-12 

ครั �ง/ปี 

5-8 

ครั �ง/ปี 

1-4 

ครั �ง/ปี 

ระบบถกูปิด 

ต้องแก้ไขจากผู้ เชียวชาญภายนอก 

IT เข้ามาแก้ไขระบบ 

ผู้ ใช้สามารถแก้ไขได้เอง 

ไมเ่กิดความขดัข้อง 

ความรุนแรงของเหตุขัดข�องจากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด 
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๔.๒.๓ ความเส่ียงด�านเงิน (Financial Risk : FR) 

 ๑. EBITDA ภาพรวมองค�กรไม�เป5นไปตามเปTาหมาย(	�๑) 

 

 

     

     

 A T   

     

     

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๑๒EBITDA ภาพรวมองค�กรไม�เป5นไปตามเปTาหมาย(	�๑) 

 ๑.๑ ความเป5นมา 

องค�การสะพานปลา ถูกกําหนดให  นํารายได จากการดําเนินงาน มาใช ในการบริหาร
จัดการองค�กร ในกรณีท่ีหากองค�กรมีการดําเนินงานขาดทุน จะเป+นผลให สถานะการเงินขององค�การสะพาน
ปลามีงบประมาณไม*เพียงพอต*อการใช จ*ายท่ีเกิดข้ึนรายปQ และการลงทุนในอนาคต 

 การหากําไรจึงเป+นปlจจัยท่ีสําคัญอย*างยิ่งยวดต*อการบริหารจัดการองค�กร ของ
องค�การสะพานปลา จากการดําเนินงานท่ีผ*านมา องค�กรมีแนวโน มท่ีจะไม*มีกําไร หรือมีกําไรน อย ในขณะท่ี
ค*าใช จ*ายในการบริหารจัดการแนวโน มเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา 

 องค�การสะพานปลาจึงได พิจารณาว*า จึงได กําหนดความเสี่ยง EBITDAภาพรวม
องค�กรไม*เป+นไปตามเป̂าหมายมาเป+นความเสี่ยงขององค�กร 

 ๑.๒ ผลกระทบและโอกาส (	�๑) 

  ๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (	�๑) 

  คําจํากัดความ 

๑. กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงานก*อนหักค*าเสื่อมราคา รายจ*าย
ตัดบัญชี และดอกเบ้ียจ*าย(EBITDA) 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ค*าใช จ*ายดําเนินงาน ๑๙๕ ๑๘๖ ๑๗๗ ๑๖๘ ๑๕๙ 

รายได ดําเนินงาน 

๑๖๙ ล้านบาท 

๑๘๑.๕ ล้านบาท 

๑๙๔ ล้านบาท 

๒๐๖.๕ ล้านบาท 

๒๑๙ ล้านบาท 
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ตารางท่ี ๔.๙ เกณฑ�การกําหนดผลกระทบ (
�๑) 

ผลกระทบ 
(Impact : I) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑ กําหนดจากบันทึกข อตกลงผลการดําเนินงานขององค�การสะพานปลาประจําปQ ๒๕๖๑ 
ซ่ึงมีค*าเกณฑ�วัดอยู*ท่ี ๒๑๙ ล านบาท 

ระดับ ๒,๓,๔ และ ๕ ลดลง ๑๒.๕ ล านบาท จากเกณฑ�ตัวชี้วัด ในบันทึกข อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค�การสะพานปลา ประจําปQ ๒๕๖๑ 

 

 

     

     

     

     

     

 

รูปภาพท่ี ๔.๑๓ แสดงเกณฑ�กําหนดผลกระทบ (
�๑) 

  ๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood) /แกนนอน (	�๑) 

  คําจํากัดความ 

ค*าใช จ*ายท่ีผันแปรตามรายได  หมายถึง การใช ค*าใช จ*ายท่ีก*อให เกิดรายได  เช*น ค*าใช จ*ายของ
สะพานปลาและท*าเทียบเรือประมง เพ่ือให ไปจัดเก็บรายได  เป+นต น 

ตารางท่ี ๔.๑๐ เกณฑ�การกําหนดโอกาส (
�๑) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood : L) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑ ค*าใช จ*ายในการดําเนินงาน โดยเป̂าหมายในปQ ๒๕๖๑ ได กําหนดเป̂าหมายไว  ๑๕๙ 
ล านบาท 

ระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ เพ่ิมข้ึนช*วงละ ๙ ล านบาท จากค*าใช จ*ายดําเนินงาน๑๕๙ ลบ. (ระดับ ๑) เป+น ๑๖๘ 
, ๑๗๗, ๑๘๖ และ ๑๙๕ ตามลําดับ 

 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ค*าใช จ*ายดําเนินงาน 

๑๖๙ ล้านบาท 

๑๘๑.๕ ล้านบาท 

๑๙๔ล้านบาท 

๒๐๖.๕ ล้านบาท 

๒๑๙ ล้านบาท ๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

รายได ดําเนินงาน 

ระดับ 
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รูปภาพท่ี ๔.๑๔ เกณฑ�กําหนดโอกาส (
�๑) 

  ๑.๓ สรุปผลกระทบและโอกาส (	�๑) 

   ๑.๓.๑ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายป* 

ตารางท่ี ๔.๑๑ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact)รายปQ (
�๑) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

EBITDA ภาพรวม 

ระดับ ๑ น อยมาก มีรายได ดําเนินงาน ๑๖๙ ล านบาท 

ระดับ ๒ น อย มีรายได ดําเนินงาน ๑๘๑.๕ ล านบาท 

ระดับ ๓ ปานกลาง มีรายได ดําเนินงาน ๑๙๔ ล านบาท 

ระดับ ๔ สูง มีรายได ดําเนินงาน ๒๐๖.๕ ล านบาท 

ระดับ ๕ สูงมาก มีรายได ดําเนินงาน ๒๑๙ ล านบาท 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ การวิเคราะห�โอกาส (Likelihood)รายปQ (
�๑) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood) 

ค�าใช�จ�ายท่ีผันแปรตามรายได� 

ระดับ ๑ น อยมาก มีค*าใช จ*ายดําเนินงาน ๑๕๙ ล านบาท 

ระดับ ๒ น อย มีค*าใช จ*ายดําเนินงาน ๑๖๘ ล านบาท 

ระดับ ๓ ปานกลาง มีค*าใช จ*ายดําเนินงาน ๑๗๗ ล านบาท 

ระดับ ๔ สูง มีค*าใช จ*ายดําเนินงาน ๑๘๖ ล านบาท 

ระดับ ๕ สูงมาก มีค*าใช จ*ายดําเนินงาน ๑๙๕ ล านบาท 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ค*าใช จ*ายดําเนินงาน ๑๙๕ ๑๘๖ ๑๗๗ ๑๖๘ ๑๕๙ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

รายได ดําเนินงาน 
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รูปภาพท่ี ๔.๑๕ แสดงการวิเคราะห�ผลกระทบและโอกาส รายปQ (
�๑) 

  ๑.๔ การวิเคราะห� Risk Appetite / Risk Tolerance(	�๑) 

   ๑.๔.๑ การวิเคราะห� Risk Appetite (	�๑) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
จํานวนเงินกําไรสุทธิภาพรวมขององค�การสะพานปลา 
มีเป̂าหมายอยู* ๒๖ ล านบาท เนื่องจากเป+นจํานวนกําไร
สุทธิท่ีสามารถยอมรับได  และเป+นไปตามเป̂าหมายในปQ 
๒๕๖๑ ดังนั้น Risk Appetiteรายได ดําเนินงานของ
องค�กรจึงไม*ควรจะตํ่ากว*า ๑๙๔  ล านบาท 

ค*าใช จ*ายดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงปQ ๒๕๖๑ 
องค�การสะพานปลา สามารถยอมรับ ได  Risk 
Appetite คือ ค*าใช จ*ายดําเนินงาน ๑๖๘ ล านบาท 

 

   ๑.๔.๒ การวิเคราะห� Risk Tolerance(	�๑) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
จํานวนเงินกําไรสุทธิภาพรวมขององค�การสะพานปลา 
มีเป̂าหมายอยู* ๑๗ ล านบาท เนื่องจากเป+นจํานวนกําไร
สุทธิท่ีสามารถยอมรับได  และเป+นไปตามเป̂าหมายในปQ 
๒๕๖๑ ดังนั้น Risk Toleranceรายได ดําเนินงานของ
องค�กรจึงไม*ควรจะตํ่ากว*า ๑๙๔  ล านบาท 

ค*าใช จ*ายดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงปQ ๒๕๖๑ 
องค�การสะพานปลา สามารถยอมรับ ได  Risk 
Toleranceคือ ค*าใช จ*ายดําเนินงาน ๑๗๗ ล านบาท 

 

 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ค*าใช จ*ายดําเนินงาน ๑๙๕ ๑๘๖ ๑๗๗ ๑๖๘ ๑๕๙ 

รายได ดําเนินงาน 

๑๖๙ ล้านบาท 

๑๘๑.๕ ล้านบาท 

๑๙๔ ล้านบาท 

๒๐๖.๕ ล้านบาท 

๒๑๙ ล้านบาท 
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รูปภาพท่ี ๔.๑๖การวิเคราะห� Risk Appetite / Risk Tolerance(
�๑) 

 

  ๑.๕ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ (
�๑) 

เจ�าของความเส่ียง (Risk Owner) /(	�๑) 

ผลกระทบ (Impact) /แกนตั้ง (I) : รายได�ดําเนินงาน 

เจ�าของความเส่ียง ๑. รองผู�อํานวยการด�านพัฒนากิจการประมง, ด�านสะพานปลาและท�า
เทียบเรือประมง 

๒. รองผู�อํานวยการด�านบริหาร 

ผู�ให�ข�อมูล ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงาน 
 

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ค�าใช�จ�ายดําเนินงาน 

เจ�าของความเส่ียง ๑. รองผู�อํานวยการด�านพัฒนากิจการประมง, ด�านสะพานปลาและท�า
เทียบเรือประมง 

๒. รองผู�อํานวยการด�านบริหาร 

ผู�ให�ข�อมูล ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงาน 
 

 

 

กําไรสุทธิภาพรวม 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ค*าใช จ*ายดําเนินงาน ๑๙๕ ๑๘๖ ๑๗๗ ๑๖๘ ๑๕๙ 

๑๖๙ ล้านบาท 

๑๘๑.๕ ล้านบาท 

๑๙๔ ล้านบาท 

๒๐๖.๕ ล้านบาท 

๒๑๙ ล้านบาท 

รายได ดําเนินงาน 
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๒. การเบิกจ�ายงบลงทุนต่ํากว�าเปTาหมาย (
�๒) 
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รูปภาพท่ี ๔.๑๗การเบิกจ*ายงบลงทุนตํ่ากว*าเป̂าหมาย(
�๒) 

 ๒.๑  ความเป5นมา 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายให หน*วยงานของรัฐทุกหน*วยเร*งรัดการใช เงินลงทุนท่ีได รับจัดสรรใน
ปQงบประมาณนั้นๆ ให แล วเสร็จภายในปQงบประมาณ เพ่ือขยายตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ องค�การ
สะพานปลา เป+นหน*วยงานรัฐหน*วยงานหนึ่ง ท่ีจะต องดําเนินงานตามนโยบายนี้ และเป+นตัวชี้วัดหนึ่งของ
องค�กรท่ีรัฐบาลกําหนด แต*ท่ีผ*านมา องค�การสะพานปลาไม*สามารถดําเนินการเบิกจ*ายงบลงทุนได ตาม
เป̂าหมายท่ีรัฐบาลกําหนดทุกปQ 

 ในปQ ๒๕๖๑องค�การสะพานปลามีแนวโน มท่ีอาจจะเบิกจ*ายงบลงทุนไม*ได ตามเป̂าหมาย จึงถือเป+น
ความเสี่ยงท่ีต องบริหารขององค�กร 

 ๒.๒ ผลกระทบและโอกาส (	�๒) 

  ๒.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (	�๒) 

  คําจํากัดความ 

 จํานวนเงินลงทุนขององค�การสะพานปลา ท่ีสามารถเบิกจ*ายได ท้ังหมดในปQ ๒๕๖๑ ซ่ึงหมายถึง
งบประมาณท่ีได รับจากการจัดสรรของรัฐให กับองค�การสะพานปลา ในปQ ๒๕๖๑ ประกอบด วย งบประมาณท่ี
ได รับจัดสรรใหม*ในปQ ๒๕๖๑ และงบลงทุนขององค�การสะพานปลาเอง 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติได ตามแผน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน 

๑๗๗.๓๓ ล้านบาท 

๒๐๗ ล้านบาท 

๒๓๖.๔๔ ล้านบาท 

๒๖๖ ล้านบาท 

๒๕๕.๕๕ ล้าน
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ตารางท่ี ๔.๑๓ เกณฑ�การกําหนดผลกระทบ (
�๒) 

ผลกระทบ 
(Impact : I) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑ กําหนดจากแผนการใช จ*ายงบประมาณ(งบลงทุน) ประจําปQ ๒๕๖๑ ซ่ึงได รับจํานวนเงิน ๒๙๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
ระดับ ๒,๓,๔ 
และ ๕ 

ลดลงช*วงละ ๒๙.๕๕ ล านบาท จากแผนการใช จ*ายงบประมาณ(งบลงทุน) ประจําปQ ๒๕๖๑ 
เป+น ๒๖๖, ๒๓๖.๔๕, ๒๐๗ และ ๑๗๗.๓๓ ตามลําดับ  

 

 

     

     

     

     

     

 

รูปภาพท่ี ๔.๑๘ แสดงเกณฑ�กําหนดผลกระทบ (
�๒) 

  ๒.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน(
�๒) 

  คําจํากัดความ 

 โอกาสท่ีจะทําให  ความเสี่ยงในการเบิกจ*ายงบลงทุนไม*ได ตามแผน คือ จํานวนงวดงานท่ีไม*สามารถจะ
เบิกได ตามแผนท่ีวางไว  ในเกณฑ�ของLikelihoodจะกําหนดโดยร อยละงวดงานท่ีองค�การสะพานปลาสามารถ
เบิกได ตามแผนท่ีกําหนดให   

ตารางท่ี ๔.๑๔ เกณฑ�การกําหนดโอกาส (
�๒) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood : L) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑ ร อยละความสําเร็จของจํานวนงวดงานท่ีสามารถดําเนินได ตามเป̂าหมาย โดย
เป̂าหมายในปQ ๒๕๖๑ ได กําหนดเป̂าหมายไว ร อยละ ๑๐๐ 

ระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ลดลงช*วงละ ๕ จากร อยละของความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน ร อยละ ๑๐๐ 
(ระดับ ๑) เป+น ๙๕ , ๙๐, ๘๕ และ ๘๐ ตามลําดับ 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผน 

๑๗๗.๓๓ ล้านบาท 

๒๐๗  ล้านบาท 

๒๓๖.๔๔ล้านบาท 

๒๖๖ ล้านบาท 

๒๙๕.๕๕ ล้านบาท ๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน 

ระดับ 
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รูปภาพท่ี ๔.๑๙ เกณฑ�กําหนดโอกาส (
�๒) 

๑.๓ สรุปผลกระทบและโอกาส (
�๒) 

   ๑.๓.๑ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายป* 

ตารางท่ี ๔.๑๕ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact)รายปQ (
�๒) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

กําไรสุทธิภาพรวม 

ระดับ ๑ น อยมาก ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ๑๗๗.๓๓ ล านบาท 
ระดับ ๒ น อย ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ๒๐๗ ล านบาท 

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ๒๓๖.๔๔ ล านบาท 

ระดับ ๔ สูง ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ๒๖๖ ล านบาท 

ระดับ ๕ สูงมาก ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ๒๙๕.๕๕ ล านบาท 

ตารางท่ี ๔.๑๖ การวิเคราะห�โอกาส (Likelihood)รายปQ (
�๒) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood) 

ร�อยละของค�าใช�จ�ายท่ีผันแปรตามรายได� 

ระดับ ๑ น อยมาก จํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผนร อยละ ๑๐๐ 
ระดับ ๒ น อย จํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผนร อยละ ๙๕ 

ระดับ ๓ ปานกลาง จํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผนร อยละ ๙๐ 

ระดับ ๔ สูง จํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผนร อยละ ๘๕ 

ระดับ ๕ สูงมาก จํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผนร อยละ ๘๐ 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติได ตามแผน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน 
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T     

     

A     

 

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๒๐ แสดงการวิเคราะห�ผลกระทบและโอกาส รายปQ (
�๒) 

๑.๔ การวิเคราะห� Risk Appetite / Risk Tolerance(
�๒) 

   ๑.๔.๑ การวิเคราะห� Risk Appetite (
�๒) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
การเบิกจ*ายงบลงทุนท่ี องค�การสะพานปลา ประสงค�
แล วเสร็จท้ังหมดของงบลงทุน เนื่องจากระดับท่ีองค�การ
สะพานปลายอมรับได คือ การบริหารเงินลงทุนท่ี 
องค�การสะพานปลา จะต องมีการเบิกจ*ายจํานวน 
๒๕๕.๕๕ ล านบาท ซ่ึงจะให การเบิกจ*ายงบลงทุนของ
องค�การสะพานปลาเป+นไปตามเป̂าหมาย ดังนั้น Risk 
Appetiteการบริหารการเบิกจ*ายงบลงทุนต องมีการ
เบิกจ*ายงบลงทุนให แล วสร็จในปQงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ร อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได ตาม
แผน การบริหารความเสี่ยงปQ ๒๕๖๑ องค�การสะพาน
ปลา สามารถยอมรับได  Risk Appetite คือ จํานวน
งวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผนร อยละ ๑๐๐ 

    

 

 

 

 

 

ผลการเบิกจ*ายงบ

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติได ตามแผน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๑๗๗.๓๓ ล้านบาท 

๒๐๗ ล้านบาท 

๒๓๖.๔๔ ล้านบาท 

๒๖๖ ล้านบาท 

๒๕๕.๕๕ ล้าน

ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน 
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๑.๔.๒ การวิเคราะห� Risk Tolerance(
�๒) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
การเบิกจ*ายงบลงทุนท่ีองค�การสะพานปลา ประสงค�
แล วเสร็จท้ังหมดของงบลงทุน เนื่องจากระดับท่ี
องค�การสะพานปลายอมรับได  คือ การบริหารเงิน
ลงทุนท่ีองค�การสะพานปลาจะต องมีการเบิกจ*าย
จํานวน ๒๓๖.๔๔ล านบาท ซ่ึงจะให การเบิกจ*ายงบ
ลงทุนขององค�การสะพานปลาเป+นไปตามเป̂าหมาย 
ดังนั้น Risk Toleranceการบริหารการเบิกจ*ายงบ
ลงทุนต องมีการเบิกจ*ายงบลงทุนท้ังหมดให แล วเสร็จใน
ปQงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ร อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได ตาม
แผน การบริหารความเสี่ยงปQ ๒๕๖๑ องค�การสะพาน
ปลา สามารถยอมรับได  Risk Toleranceคือ จํานวน
งวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผนร อยละ ๑๐๐ 

 

 

 

     

     

T     

     

A     

 

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๒๑ การวิเคราะห� Risk Appetite / Risk Tolerance(
�๒) 

 

 

 

 

 

 

ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติได ตามแผน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๑๗๗.๓๓ ล้านบาท 

๒๐๗ ล้านบาท 

๒๓๖.๔๔ ล้านบาท 

๒๖๖ ล้านบาท 

๒๕๕.๕๕ ล้าน

ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน 
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  ๑.๕ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ (
�๒) 

เจ�าของความเส่ียง (Risk Owner) /(
�๒) 

ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : ผลการเบิกจ�ายงบลงทุน 

เจ�าของความเส่ียง ๑. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลา ด�านบริหาร 

๒. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลา ด�านสะพานปลาและท�าเทียบ
เรือประมง 

๓. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลาด�านพัฒนากิจการประมง 

ผู�ให�ข�อมูล ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงานการเงิน 
 

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ร�อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได�ตามแผน 

เจ�าของความเส่ียง ๑. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลา ด�านบริหาร 

๒. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลา ด�านสะพานปลาและท�าเทียบ
เรือประมง 

๓. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลาด�านพัฒนากิจการประมง 

ผู�ให�ข�อมูล ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงานการเงิน 
 

๓. การแสเงินสดในมือไม�เพียงพอต�อแนวโน�มรายจ�ายท่ีเพ่ิมข้ึน(
�๓) 

 

 

     

     

  T   

  A   

     

 

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๒๒การแสเงินสดในมือไม�เพียงพอต�อแนวโน�มรายจ�ายท่ีเพ่ิมข้ึน(
�๓) 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับ
ประมาณการ 

๖ ๓ ๐ -๓ -๖ 

จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ 

-๖ 

-๓ 

๐ 

๓ 

๖ 



61 

 

 ๒.๑  ความเป5นมา 

• การสัมมนาผู�บริหาร 

• แบบสอบถามพนักงาน 

 ๒.๒ ผลกระทบและโอกาส (	�๓) 

  ๒.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (	�๓) 

  คําจํากัดความ 

*  เงินสดรับ ป*2561ประกอบด�วย 

1. จากการให บริการและค&าธรรมเนียม 

2. จากโครงการซ้ือขายสินค าสัตว�น้ํา 

3. จากรายได ท&าเทียบเรือประมงอ&างศิลา 

4. รับชําระหนี้จากโครงการพัฒนาการประมง 

5. รายรับอ่ืนๆ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๓ เกณฑ�การกําหนดผลกระทบ (
�๓) 

ผลกระทบ 
(Impact : I) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑ กําหนดรายได ท่ีสามารถหาได เปรียบเทียบกับประมาณการ ประจําปQ ๒๕๖๑ ซ่ึงได รับจํานวนเงิน ๖ล านบาท 
ระดับ ๒,๓,๔ 
และ ๕ 

ลดลงช*วงละ ๓ ล านบาท รายได ท่ีสามารถหาได เปรียบเทียบกับประมาณการ ประจําปQ ๒๕๖๑ เป+น 
๓, ๐, -๓ และ -๖ ตามลําดับ  
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รูปภาพท่ี ๔.๒๓ แสดงเกณฑ�กําหนดผลกระทบ (
�๓) 

  ๒.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน(
�๓) 

ตารางท่ี ๔.๑๔ เกณฑ�การกําหนดโอกาส (
�๓) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood : L) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑ จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ โดยเป̂าหมายในปQ ๒๕๖๑ ได 
กําหนด -๖ ล านบาท 

ระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ เพ่ิมข้ึนช*วงละ ๓ ล านบาท จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ 
เป+น -๓ , ๐, ๓ และ ๖ ตามลาํดับ 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๒๔ เกณฑ�กําหนดโอกาส (
�๓) 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ 

-๖ 

-๓ 

๐ 

๓ 

๖ ๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ 

ระดับ 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับ
ประมาณการ 

๖ ๓ ๐ -๓ -๖ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ 
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๑.๓ สรุปผลกระทบและโอกาส (
�๒) 

   ๑.๓.๑ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายป* 

ตารางท่ี ๔.๑๕ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact)รายปQ (
�๓) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

กําไรสุทธิภาพรวม 

ระดับ ๑ น อยมาก จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ ๖ ล านบาท 

ระดับ ๒ น อย จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ ๓ ล านบาท 

ระดับ ๓ ปานกลาง จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ ๐ ล านบาท 

ระดับ ๔ สูง จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ -๓ ล านบาท 

ระดับ ๕ สูงมาก จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ -๖ ล านบาท 

 

ตารางท่ี ๔.๑๖ การวิเคราะห�โอกาส (Likelihood)รายปQ (
�๓) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood) 

ร�อยละของค�าใช�จ�ายท่ีผันแปรตามรายได� 

ระดับ ๑ น อยมาก จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ-๖ ล านบาท 

ระดับ ๒ น อย จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ-๓ ล านบาท 

ระดับ ๓ ปานกลาง จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ๐ ล านบาท 

ระดับ ๔ สูง จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ๓ ล านบาท 

ระดับ ๕ สูงมาก จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ๖ ล านบาท 

 

 

     

     

  T   

  A   

     

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๒๕ แสดงการวิเคราะห�ผลกระทบและโอกาส รายปQ (
�๓) 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับ
ประมาณการ 

๖ ๓ ๐ -๓ -๖ 

-๖ 

-๓ 

๐ 

๓ 

๖ 

จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ 
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๑.๔ การวิเคราะห� Risk Appetite / Risk Tolerance(
�๓) 

   ๑.๔.๑ การวิเคราะห� Risk Appetite (
�๓) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการท่ี 
องค�การสะพานปลายอมรับได คือ ๓ล านบาท ซ่ึงจะให 
จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ
ขององค�การสะพานปลาเป+นไปตามเป̂าหมาย ดังนั้น Risk 
Appetiteจํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เ ทียบกับ
ประมาณการปQงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู* ท่ีจํานวน ๓ 
ล านบาท 

จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ
ท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผน การบริหารความเสี่ยงปQ 
๒๕๖๑ องค�การสะพานปลา สามารถยอมรับได  Risk 
Appetite คือ จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบ
กับประมาณการท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผน อยู*ท่ี
จํานวน ๐ ล านบาท 

   ๑.๔.๒ การวิเคราะห� Risk Tolerance(
�๓) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการท่ี 
องค�การสะพานปลายอมรับได คือ ๐ ล านบาท ซ่ึงจะให 
จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ
ขององค�การสะพานปลาเป+นไปตามเป̂าหมาย ดังนั้น Risk 
Toleranceจํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับ
ประมาณการปQงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู* ท่ีจํานวน ๐ 
ล านบาท 

จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ
ท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผน การบริหารความเสี่ยงปQ 
๒๕๖๑ องค�การสะพานปลา สามารถยอมรับได  Risk 
Toleranceคือ จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบ
กับประมาณการท่ีสามารถปฏิบัติได ตามแผน อยู* ท่ี
จํานวน ๐ ล านบาท 

 

 

     

     

  T   

  A   

     

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๒๖ การวิเคราะห� Risk Appetite / Risk Tolerance(
�๓) 

ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

จํานวนรายจ*ายท่ีสามารถหาได เทียบกับ
ประมาณการ 

๖ ๓ ๐ -๓ -๖ 

-๖ 

-๓ 

๐ 

๓ 

๖ 

จํานวนรายได ท่ีสามารถหาได เทียบกับประมาณการ 
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  ๑.๕ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ (
�๓) 

เจ�าของความเส่ียง (Risk Owner) /(
�๓) 

ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : จํานวนรายได�ท่ีสามารถหาได�เทียบกับประมาณการ 

เจ�าของความเส่ียง ๔. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลา ด�านบริหาร 

๕. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลา ด�านสะพานปลาและท�าเทียบ
เรือประมง 

๖. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลาด�านพัฒนากิจการประมง 

ผู�ให�ข�อมูล ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงานการเงิน 
 

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : จํานวนรายจ�ายท่ีสามารถหาได�เทียบกับประมาณการ 

เจ�าของความเส่ียง ๔. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลา ด�านบริหาร 

๕. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลา ด�านสะพานปลาและท�าเทียบ
เรือประมง 

๖. รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลาด�านพัฒนากิจการประมง 

ผู�ให�ข�อมูล ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงานการเงิน 
 

 ๔.๒.๔  ความเส่ียงด�านการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ (Compliance Risk : CR) 

  ๑. ความเส่ียงในด�านสะพานปลาและท�าเทียบเรือประมงต�องมีการดําเนินการให�
เป5นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส�วนของมาตรฐานสุขอนามัย (��๑) 

 

     

     

     

     

A T    

 

รูปภาพท่ี ๔.๒๗ความเส่ียงในด�านสะพานปลาและท�าเทียบเรือประมงต�องมีการดําเนินการให�เป5นไปตาม 
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส�วนของมาตรฐานสุขอนามัย (��๑) 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละของปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/
หรือทําการปรับปรุง ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการอสป.อย*างครบถ วน 

๙ แหง่ 

๑๐ แหง่ 

๑๑ แหง่ 

๑๒ แหง่ 

๑๓ แหง่ 



66 

 

  ๑.๑ ความเป5นมา 

 องค�การสะพานปลา มีภารกิจท่ีต องบริหารสะพานปลาและท*าเทียบเรือประมงทุกแห*งให เป+นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข อง คือ พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมีข อปฏิบัติท่ีจะทําให สะพานปลาและท*า
เทียบเรือประมงทุกแห*งมีมาตรฐานในการให บริการการใช ท*าเทียบเรือให ถูกสุขอนามัย อันจะส*งผลต*อ
ผู ใช บริการและรายได ในระยะยาวขององค�กร รวมถึงส*งผลต*อภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กร 

 ถึงแม ว*าองค�การสะพานปลาจะสามารถดําเนินการได ตามมาตรฐานท่ีกฏหมายกําหนดได ดีเป+นส*วนมาก 
แต*องค�กรไม*ควรจะละเลยหรือนิ่งนอนใจ ซ่ึงหากไม*ละลเยในประเด็นนี้จะทําให มีการบริหารจัดการอย*างยั่งยืนใน
ระยะยาว และเป+นสะพานปลาและท*าเทียบเรือต นแบบ 

 ๑.๒ ผลกระทบและโอกาส (��๑) 

  ๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (��๑) 

  คําจํากัดความ 

 เนื่องจากการได รับใบรับรองมาตรฐานด านสุขอนามัยของท*าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพ
ปลา หรือตลาดกลางซ้ือขายสัตว�น้ํา จากกรมประมงซ่ึงเป+นหน*วยงานภายนอก องค�การสะพานปลาจะต องมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะไม*ได รับใบรับรองนี้อย*างเข มงวด จึงถือเป+นความเสี่ยงขององค�กรในปQ ๒๕๖๑ 

 ปlจจุบันองค�การสะพานปลามีหน*วยงานสะพานปลาและท*าเทียบเรือประมง จํานวนท้ังสิ้น ๑๘  แห*ง แต*หน*วยงาน
ท่ีมีกิจกรรมการขนถ*ายและจําหน*ายสินค าสัตว�น้ําประกอบด วย สะพานปลาและท*าเทียบเรือประมง จํานวน ๑๓ แห*ง คือ 

๑. สะพานปลาสมุทรปราการ 
๒. สะพานปลานครศรีธรรมราช 
๓. ท*าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
๔. ท*าเทียบเรือประมงสุราษฎร�ธานี 
๕. ท*าเทียบเรือประมงชุมพร 
๖. ท*าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
๗. ท*าเทียบเรือประมงปlตตานี 
๘. ท*าเทียบเรือประมงสตูล 
๙. สะพานปลาสมุทรสาคร 
๑๐. ท*าเทียบเรือประมงสงขลา๒ (ท*าสะอ าน) 
๑๑. ท*าเทียบเรือประมงหลังสวน 
๑๒. ท*าเทียบเรือประมงหัวหิน 
๑๓. ท*าเทียบเรือประมงระนอง 
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ตารางท่ี ๔.๑๗ เกณฑ�การกําหนดผลกระทบ (��๑) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑  จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน ๑๓ แห*ง 

ระดับ ๒  จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน ๑๒ แห*ง 

ระดับ ๓  จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน ๑๑ แห*ง 

ระดับ ๔  จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน ๑๐ แห*ง 

ระดับ ๕  จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน ๙ แห*ง 

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๒๘ แสดงเกณฑ�กําหนดผลกระทบ (��๑) 

  ๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน(��๑) 

  คําจํากัดความ 

 สะพานปลาและท*าเทียบเรือประมงดังกล*าวข างต นจึงเป+นหน*วยงานท่ีจะต องมีการดําเนินการ
ให เป+นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ตามมาตรฐานของกรมประมง ซ่ึงมีหน าท่ีดําเนินการให เป+นไปตามพรก. การ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ องค�การสะพานปลาจึงเห็นความสําคัญของการได รับรองตามมาตรฐานของกรมประมง 
เพราะฉะนั้นหน*วยงานท่ียังไม*ผ*านการรับรองตามมาตรฐานสุขอนามัย จึงต องมีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทําการ
ปรับปรุง เพ่ือให สะพานปลาและท*าเทียบเรือประมงพัฒนาข้ึนในทางท่ีดี ไปถึงตลอดจนได รับรองมาตรฐานจาก
กรมประมง เป+นต น 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละของปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทําการปรับปรุง 

๙ แหง่ 

๑๐ แหง่ 

๑๑ แหง่ 

๑๒ แหง่ 

๑๓ แหง่ ๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการ อสป. อย*างครบถ วน 

ระดับ 
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ตารางท่ี ๔.๑๘ เกณฑ�การกําหนดโอกาส (��๑) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood : L) 

เกณฑ�การกําหนดระดับ 

ระดับ ๑ ปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง ร อยละ ๑๐๐ 
ระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ลดลงช*วงละ ๑๐ ของปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง ร อยละ 

๑๐๐ (ระดับ ๑) เป+น ๙๐ , ๘๐, ๗๐ และ ๖๐ ตามลําดับ 
 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๒๙ เกณฑ�กําหนดโอกาส (��๑) 

 ๑.๓ สรุปผลกระทบและโอกาส(��๑) 

  ๑.๓.๑ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายป* 

ตารางท่ี ๔.๑๙ การวิเคราะห�ผลกระทบ (Impact) รายปQ (��๑) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

จํานวนแห�งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย�างครบถ�วน 

ระดับ ๑ น อยมาก จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน ๑๓ แห*ง 

ระดับ ๒ น อย จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน ๑๒ แห*ง 

ระดับ ๓ ปานกลาง จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน ๑๑ แห*ง 

ระดับ ๔ สูง จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน ๑๐ แห*ง 

ระดับ ๕ สูงมาก จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน ๙ แห*ง 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละของปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง 
และ/หรือทําการปรับปรุง 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

จํานวนแห*งท่ีปฏิบัติตามมาตรการอสป.อย*างครบถ วน 
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ตารางท่ี ๔.๒๐ การวิเคราะห�โอกาส (Likelihood) รายปQ (��๑) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood : L) 

ร อยละของปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง 

ระดับ ๑ น อยมาก ปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง ร อยละ ๑๐๐ 
ระดับ ๒ น อย ปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง ร อยละ ๙๐ 
ระดับ ๓ ปานกลาง ปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง ร อยละ ๘๐ 

ระดับ ๔ สูง ปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง ร อยละ ๗๐ 

ระดับ ๕ สูงมาก ปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง ร อยละ ๖๐ 

   

 

 

     

     

     

     

     

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๓๐แสดงการวิเคราะห�ผลกระทบและโอกาส รายป* (��๑) 

 ๑.๔ การวิเคราะห� Risk Appetite / Risk Tolerance(��๑) 

  ๑.๔.๑ การวิเคราะห� Risk Appetite (��๑) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
สะพานปลาและท*าเทียบเรือประมงท่ีปฏิ บัติตาม
มาตรการขององค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน 
ระดับท่ีองค�การสะพานปลายอมรับได คือ จํานวน ๑๓ 
แห*ง 

ร อยละของปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทําการ
ปรับปรุง ในระดับท่ีองค�การสะพานปลายอมรับได คือ 
ระดับท่ีร อยละ ๑๐๐ 

 

 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละของปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/
หรือทําการปรับปรุง 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

จํ า น ว น แ ห* ง ท่ี ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการอสป.อย*างครบถ วน 

๙ แหง่ 

๑๐ แหง่ 

๑๑ แหง่ 

๑๒ แหง่ 

๑๓ แหง่ 
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  ๑.๔.๒ การวิเคราะห� Risk Tolerance(��๑) 

แกนตั้ง (I) แกนนอน (L) 
สะพานปลาและท*าเทียบเรือประมงท่ีปฏิ บัติตาม
มาตรการขององค�การสะพานปลาอย*างครบถ วน 
ระดับท่ีองค�การสะพานปลายอมรับได คือ จํานวน ๑๓ 
แห*ง 

ร อยละของปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทําการ
ปรับปรุง ในระดับท่ีองค�การสะพานปลายอมรับได คือ 
ระดับท่ีร อยละ ๙๐ 

  

 

 

     

     

     

     

A T    

 

 

 

รูปภาพท่ี ๔.๓๑การวิเคราะห� Risk Appetite / Risk Tolerance(��๑) 

 ๑.๕ หน*วยงานท่ีรับผิดชอบ (��๑) 

เจ�าของความเส่ียง (Risk Owner) /(��๑) 

ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : จํานวนแห�งท่ีปฏิบัติตามมาตรการองค�การสะพานปลาอย�างครบถ�วน 

เจ�าของความเส่ียง รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลา ด�านสะพานปลาและท�าเทียบเรือประมง 

ผู�ให�ข�อมูล ฝYายสะพานปลาและท�าเทียบเรือประมง ๑ – ๒ 
 

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ร�อยละของปLญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทําการปรับปรุง 

เจ�าของความเส่ียง รองผู�อํานวยการองค�การสะพานปลา ด�านสะพานปลาและท�าเทียบเรือประมง 

ผู�ให�ข�อมูล ฝYายสะพานปลาและท�าเทียบเรือประมง ๑ – ๒ 

Risk Boundary 

Likelihood 

Impact 

ร อยละของปlญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/
หรือทําการปรับปรุง 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

จํ า น ว น แ ห* ง ท่ี ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการอสป.อย*างครบถ วน 

๙ แหง่ 

๑๐ แหง่ 

๑๑ แหง่ 

๑๒ แหง่ 

๑๓ แหง่ 
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 ๔.๓ แผนท่ีความเส่ียง (Risk Map) 

 การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป+นการดําเนินงานในระดับองค�กร โดยมีการพิจารณาถึง
ความสัมพันธ�ของความเสี่ยงและผลกระทบของแต*ละปlจจัยเสี่ยงท่ีมีระหว*างงานต*างๆภายในองค�กร ซ่ึงสามารถ
อธิบายได ด วยแผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map) แผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map)เป+นเครื่องมือท่ีช*วยในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาถึงความสัมพันธ� (Correlation) ของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีมีระหว*าง
หน*วยงานต*างๆภายในองค�กรและช*วยให องค�กรสามารถจัดการความเสี่ยงท่ีต นเหตุได อย*างชัดเจน 

 องค�ประกอบท่ีสําคัญของแผนท่ีความเส่ียง (Risk Map) 

๑. การกําหนดสาเหตุของความเส่ียง น้ําหนักของสาเหตุและระดับความรุนแรงของสาเหตุ 
การระบุสาเหตุ (Root Cause) ในแต*ละปlจจัยเสี่ยงสามารถระบุเบ้ืองต นท้ังหมดของสาเหตุเม่ือหา

ความสัมพันธ�จะเห็นสาเหตุร*วม (Common) 
๒. การวิเคราะห�ความสัมพันธ� ระหว�างปLจจัยเส่ียงระดับองค�กร และความสัมพันธ�ของสาเหตุ 

เป+นการพิจารณาถึงความสัมพันธ�ระหว*างปlจจัยเสี่ยงและสาเหตุ โดยพิจารณาจากสาเหตุทางตรง
และทางอ อม 

๓. การวิเคราะห�ผลกระทบระหว�างปLจจัยเส่ียงในระดับองค�กร และผลกระทบของสาเหตุ 
แผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map) จะต องมีการประเมินผลกระทบท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยมี

การจับคู*ผลกระทบเพ่ือระบุผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอย*างชัดเจนการวิเคราะห� Risk Map เพ่ือแสดงความสัมพันธ�
กับการกําหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของสาเหตุ 
รวมถึงความสัมพันธ�ท้ังแนวด่ิงและข ามปlจจัยเสี่ยง และมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) โดย
พิจารณาเพ่ิมเติมจากมาตรการควบคุมภายใน 

๔. การนํา Risk Correlation Map ไปใช�ในการกําหนดแผนการบริหารความเส่ียง 
แผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงทุกสาเหตุของความเสี่ยงของปlจจัยเสี่ยงนั้นๆรวมถึงผลกระทบ

จากปlจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ จะต องมีแผนกิจกรรมจัดการรองรับ โดยกําหนดผู รับผิดชอบ โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ต องครอบคลุมถึงสาเหตุของความเสี่ยงทุกสาเหตุ รวมถึงปlจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของปlจจัยเสี่ยงอ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธ�และส*งผลกระทบมายังปlจจัยเสี่ยงนั้นๆ 

๕. การสร�างความเข�าใจในเรื่อง Risk Correlation Map ให�กับ บุคลากรในองค�กร 



 

๔.๓.๑ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) องค�การสะพานปลา ประจําป* 
รูปภาพที่ ๔.๒๗แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) องค�การสะพานปลา ประจําปQ 

องค�การสะพานปลา ประจําป* ๒๕๖๑ 
องค�การสะพานปลา ประจําปQ ๒๕๖๑ 
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บทที่ ๕ 
บทสรุป 

๕.๑ บทสรุป 
 คู*มือบริหารความเสี่ยง ประจําปQงบประมาณ ๒๕๖๑ เป+นเอกสารท่ีจัดทําข้ึนเป+นประจําทุกปQ เพ่ือให 
พนักงานและลูกจ างองค�การสะพานปลาในทุกระดับได ใช ประกอบกับการดําเนินการด านการบริหารความเสี่ยง 
การจัดทําและบริหารความเสี่ยงอันอาจจะเกิดข้ึนกับการทํางาน ท้ังในระดับหน*วยงานและระดับองค�กร คู*มือนี้
ประกอบด วย ๕ บทหลัก คือ บทท่ี ๑ ซ่ึงเป+นบทนํา จะกล*าวถึงความเป+นมา วัตถุประสงค� ประโยชน� หลักเกณฑ�
การประเมิน ความหมาย การควบคุม ท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง บทท่ี ๒ กล*าวถึงแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงในบทนี้ จะกล*าวถึงการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู บริหารระดับสูง
โครงสร าง คณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยง หน าท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสร างการ
บริหารความเสี่ยง บทท่ี ๓ เป+นการอธิบายถึงนิยามหลักการในประเด็นความเสี่ยงในองค�การสวนสัตว� 
องค�ประกอบการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  (Risk Appetite) และช*วงเบ่ียงเบนของ
ระดับความเสี่ยงท่ีไม*ทําให องค�กรเสียหาย (Risk Tolerance) ขอบเขตระดับความเสี่ยง (Risk Boundary)  บทท่ี 
๔ กล*าวถึงประเด็นความเสี่ยงขององค�การสะพานปลา ในปQ ๒๕๖๑ ซ่ึงประกอบด วย การวิเคราะห�ระดับความ
รุนแรง เพ่ือช*วยให พนักงานและลูกจ างองค�การสะพานปลาในทุกระดับได เข าใจความเสี่ยงแต*ละปlจจัย ความ
รุนแรงของผลกระทบ และความถ่ีของโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน พร อมกับแผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map) และการบริหาร
ความเสี่ยงขององค�การสะพานปลา ประจําปQงบประมาณ ๒๕๖๑ ซ่ึงเป+นแผนฉุกเฉิน สําหรับนําไปบริหารปlจจัย
เสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก 
๕.๒ ข�อเสนอแนะ 
 การบริหารความเสี่ยงนับเป+นส*วนสําคัญในการบริหารจัดการองค�กรขององค�การสะพานปลา เพ่ือช*วย
ให การปฏิบัติงานขององค�การสะพานปลา ให มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถนําไปประยุกต�ใช งาน
กับกิจกรรมขององค�กรได  ไม*ว*าโครงการขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ* นอกจากนี้ยังช*วยให พนักงานท่ัวท้ัง
องค�กรได เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอดจนช*วยในการเตรียมความพร อมท่ีจะรองรับ
ความเสียหายลดความเสียหายก*อนความเสียหายจะเกิดข้ึน หรือแก ไขให ทันการณ� และลดความเสียหายจาก
ค*าใช จ*ายโดยไม*จําเป+น 
 การจะทําให การบริหารความเสี่ยงขององค�กรประสบความสําเร็จได นั้น พนักงานและลูกจ างทุกคน
จะต องทําความเข าใจกับความเสี่ยง ปlจจัยเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของ
องค�กรเป+นอย*างดีสําหรับปlจจัยแห*งความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงนั้นประกอบด วย การ
สนับสนุนอย*างจริงจังและแข็งขันจากผู บริหารระดับสูง การมีทีมงานท่ีเข าใจระบบและไม*ย*อท อต*ออุปสรรคใน
การขับเคลื่อนระบบท่ัวท้ังองค�กร การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข ากับโครงสร างระบบงานเดิมการนําการ
บริหารความเสี่ยงไปใช เป+นตัวชี้ให เห็นถึงโอกาสและปรับปรุงระบบงาน การสร างตัวชี้วัดท่ีชัดเจนและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�องค�กร และการสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลให ท่ัวท้ังองค�กร แต*ท้ังนี้ในองค�กรก็อาจมี
ข อจํากัดซ่ึงจะส*งผลให การดําเนินการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กรไม*บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค� เช*น 
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การตัดสินใจของฝtายบริหาร โดยใช ดุลยพินิจท่ีผิดพลาด การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไม*ปฏิบัติตามระบบการ
บริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กร เหตุการณ�ท่ีอยู*นอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปlจจัยภายนอกหรือเกิด
เหตุการณ�พิเศษท่ีไม*ได คาดคิดมาก*อน หรือไม*สามารถคาดการณ�ได  การทุจริตในหน*วยงาน ในกรณีบุคลากรใน
หน*วยงานร*วมมือกันทําทุจริต ต นทุนค*าใช จ*ายเม่ือเปรียบเทียยบกับผลตอบแทนได  บางครั้งผู บริหารต องยอมรับ
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือพิจารณาเห็นว*าต นทุนค*าใช จ*ายท่ีเสียไปในการป̂องกันความเสี่ยงมากกว*า
ผลตอบแทนท่ีได  
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คําศัพท�การบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management) 
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คําศัพท�การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

คําศัพท� คําจํากัดความ 
๑. การบริหารความ

เสี่ยง  
(Risk 
Management) 

กระบวนการดําเนินงานขององค�กรท่ีเป+นระบบและต*อเนื่องเพ่ือช*วยให องค�กร
ลดมูลเหตุของแต*ละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ให ระดับของความเสียหาย
และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยู*ในระดับท่ีองค�กรยอมรับ
ได  

๒. ความเสี่ยง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล*า หรือ
เหตุการณ�ท่ีไม*พึงประสงค� หรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต สถานการณ�
ท่ีไม*แน*นอน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําให การดําเนินงาน
ไม*ประสบตวามสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเป̂าหมายขององค�กร ท้ังในด าน
ยุทธศาสตร� การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร 
การระบุความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด านกลยุทธ� (Strategic Risk : SR) 
 - การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
 - จํานวนของผู ใช บริการ 
 - ความพึงพอใจของผู ใช บริการ 
ความเสี่ยงด านการเงิน (Financial Risk : FR) 
 - ความเสี่ยงด านการงบประมาณ 
 - ความเสี่ยงด านการจัดซ้ือจัดจ าง 
 - ความเสี่ยงด านรายได  
ความเสี่ยงด านการดําเนินงาน (Operational Risk : OR) 
 - ความปลอดภัยของผู ใช บริการ/เจ าหน าท่ี 
ความเสี่ยงด านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข อบังคับต*างๆ (Compliance 
Risk : CR) 
 - การถูกฟ̂อง หรือการถูกร องเรียน 
 - การไม*ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข องกับองค�กร 
 

๓. ปlจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

ต นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําให ไม*บรรลุวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนดไว โดยต องระบุไว ด วยว*าเหตุการณ�นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และจะ
เกิดข้ึนได อย*างไรและทําไม 
ตัวอย�างเช�น ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ 
๒๕๖๐ ไม*ได ตามเป̂าหมาย (��๑) 
ปlจจัยภายใน 
 - บุคลากร 
ปlจจัยภายนอก 
 - ความผันผวนของเศรษฐกิจ 
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Likelihood 

คําศัพท� คําจํากัดความ 
๔. การประเมินความ

เสี่ยง 
(Risk 
Assessment) 

กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห�ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  
ตารางการประเมินระดับความเส่ียง (โอกาส x ผลกระทบ) 

Risk Assessment 
Matrix คะแน

น 

ความเป5นไปได� 

ต่ํามาก ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก ๕ M ๕ 
(๕x๑) 

H ๑๐ 
(๕ x๒) 

H ๑๕ 
(๕ x๓) 

VH ๒๐ 
(๕ x๔) 

VH ๒๕ 
(๕ x๕) 

สูง ๔ L ๔ 
(๔ x๑) 

M ๘ 
(๔ x๒) 

H ๑๒ 
(๔ x๓) 

VH ๑๖ 
(๔ x๔) 

VH ๒๐ 
(๔ x๕) 

ปานกลาง ๓ L ๓ 
(๓ x๑) 

L ๖ 
(๓ x๒) 

M ๙ 
(๓ x๓) 

H ๑๒ 
(๓ x๔) 

H ๑๕ 
(๓ x๕) 

ต่ํา ๒ L ๒ 
(๒ x๑) 

L ๔ 
(๒ x๒) 

L ๖ 
(๒ x๓) 

M ๘ 
(๒ x๔) 

H ๑๐ 
(๒ x๕) 

ต่ํามาก ๑ L ๑ 
(๑ x๑) 

L ๒ 
(๑ x๒) 

L ๓ 
(๑ x๓) 

L ๔ 
(๑ x๔) 

M ๕ 
(๑ x๕) 

  ระดับของความเส่ียง  
๕. ระดับความเสี่ยง 

(Level of Risk) 
ตัวชี้วัดท่ีใช ในการกําหนดความสําคัญของความเสี่ยง โดยค*าระดับความเสี่ยง
ได มาจากการนําโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณา
ร*วมกัน  
ตัวอย�างเช�น ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ 
๒๕๖๑ ไม*ได ตามเป̂าหมาย (��๑) 
 
 
 

     

     

 T    

     

A     

 
 
 

 
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ ๒๕๖๑ ไม*ได ตาม
เป̂าหมาย (��๑) อยู*ในระดับความเสี่ยงสูง เป+นระดับท่ีไม*สามารถยอมรับได  
ต องมีแผนจัดการความเสี่ยงเพ่ือให อยู*ในระดับท่ียอมรับได  
 
 

Impact 
17 

19 

21 

23 

25 

100 90 80 70 60 
ร อยละความสาํเรจ็ของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม) 

 SR1/59 

จํานวนโครงการท่ีแล วเสร็จตามแผนปQ ๒๕๖๑ 



 

คําศัพท� 
๖. การควบคุมภายใน 

(Internal 
Control) 

กระบวนการ
มีข้ึนเพ่ือนให สามารถม่ันใจได อย*างสมเหตุสมผลว*า หากได มีการปฏิบัติตาม
กระบวนการเหล*านี้แล ว องค�กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ได 

๗. ก า ร ค ว บ คุ ม
(Control) 

ข้ันตอน กระบวนการ หรือกลไก 
ในการดําเนินการจะประสบความสําเร็จและได ผลลัพธ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนด

๘. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 

งานท่ีรัฐวิสาหกิจกําหนดข้ึนเก่ียวกับการสร างความเชื่อม่ันโดยการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
กํากั
รายงานผลการปฏิบัติงานและการให คําปรึกษาอย*างเป+นอิสระและเท่ียงธรรม 
เพ่ือเพ่ิมคุณค*าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให บรรลุเป̂าหมาย หรือ
วัตถุประสงค�

๙. ผ ล ก ร ะ ท บ 
(Impact : I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสียหายท่ีจะเกิดจากเหตุการณ�ความเสี่ยงนั้น ความน*าจะเกิดบ*งบอกถึง
ความเป+นไปได ท่ีเหตุการณ�นั้นจะเกิดข้ึน สามารถวัดเป+นมูลค*าท่ีคาดหวังหรือ
มูลค*าท่ีเลวร ายท่ีสุด หรืออาจแสดงเป+นปริมาณ เช*น สูง 
(Medium) 
ตัวอย�าง

ผลกระทบ 

ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ  

คําจํากัดความ 
กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานท่ีฝtายบริหารและบุคลากรขององค�กรจัดให 
มีข้ึนเพ่ือนให สามารถม่ันใจได อย*างสมเหตุสมผลว*า หากได มีการปฏิบัติตาม
กระบวนการเหล*านี้แล ว องค�กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ได 
ข้ันตอน กระบวนการ หรือกลไก ซ่ึงองค�กรกําหนดข้ึนเพ่ือให ม่ันใจว*ากิจกรรม
ในการดําเนินการจะประสบความสําเร็จและได ผลลัพธ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนด 
งานท่ีรัฐวิสาหกิจกําหนดข้ึนเก่ียวกับการสร างความเชื่อม่ันโดยการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
กํากับดูแลท่ีดี กระบวนการความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต*างๆ รวมท้ังการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการให คําปรึกษาอย*างเป+นอิสระและเท่ียงธรรม 
เพ่ือเพ่ิมคุณค*าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให บรรลุเป̂าหมาย หรือ
วัตถุประสงค� 
ความเสียหายท่ีจะเกิดจากเหตุการณ�ความเสี่ยงนั้น ความน*าจะเกิดบ*งบอกถึง
ความเป+นไปได ท่ีเหตุการณ�นั้นจะเกิดข้ึน สามารถวัดเป+นมูลค*าท่ีคาดหวังหรือ
มูลค*าท่ีเลวร ายท่ีสุด หรืออาจแสดงเป+นปริมาณ เช*น สูง 
(Medium) และตํ่า (Low) หรือการวัดเป+นเปอร�เซ็นต� ความถ่ีท่ีจะเกิด
ตัวอย�าง ความเสี่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตามข อกําหนดของ 

ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
ผลกระทบ 
(Impact) 

ความเสียหาย 

ระดับ ๑ น อยมาก ไม*เกิดความขัดข อง 

ระดับ ๒ น อย ผู ใช สามารถแก ไขได เอง 

ระดับ ๓ ปานกลาง IT เข ามาแก ไขระบบ 
ระดับ ๔ สูง ต องแก ไขจากผู เชี่ยวชาญภายนอก
ระดับ ๕ สูงมาก ระบบถูกป�ด 
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ปฏิบัติงานท่ีฝtายบริหารและบุคลากรขององค�กรจัดให 
มีข้ึนเพ่ือนให สามารถม่ันใจได อย*างสมเหตุสมผลว*า หากได มีการปฏิบัติตาม
กระบวนการเหล*านี้แล ว องค�กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ได  

ซ่ึงองค�กรกําหนดข้ึนเพ่ือให ม่ันใจว*ากิจกรรม
ในการดําเนินการจะประสบความสําเร็จและได ผลลัพธ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี

งานท่ีรัฐวิสาหกิจกําหนดข้ึนเก่ียวกับการสร างความเชื่อม่ันโดยการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ

บดูแลท่ีดี กระบวนการความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต*างๆ รวมท้ังการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการให คําปรึกษาอย*างเป+นอิสระและเท่ียงธรรม 
เพ่ือเพ่ิมคุณค*าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให บรรลุเป̂าหมาย หรือ

ความเสียหายท่ีจะเกิดจากเหตุการณ�ความเสี่ยงนั้น ความน*าจะเกิดบ*งบอกถึง
ความเป+นไปได ท่ีเหตุการณ�นั้นจะเกิดข้ึน สามารถวัดเป+นมูลค*าท่ีคาดหวังหรือ
มูลค*าท่ีเลวร ายท่ีสุด หรืออาจแสดงเป+นปริมาณ เช*น สูง (High) กลาง 

ต� ความถ่ีท่ีจะเกิด 
ความเสี่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตามข อกําหนดของ IT (��๑) 

ต องแก ไขจากผู เชี่ยวชาญภายนอก 



 

คําศัพท� 
๑๐. โอกาสท่ีจะเกิด  

(likelihood : L) 
โอกาสความเป+นไปได ของเหตุการณ�ท่ีความเสี่ยงนั้นจะเกิดหรือความถ่ีท่ี
เหตุการณ�จะเกิดข้ึน เหตุการณ�ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนมากน อยเพียงใดนั้น จะมีการ
ประเมินความเป+นไปได โดยพิจารณาในรูปแบบของความถ่ี 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
ตัวอย�าง

ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ  

๑๑. Risk Appetite ค*าความเสี่ยงโดยรวมท่ีองค�กรยินดีจะยอมรับเพ่ือให องค�กรบรรลุเป̂าหมายท่ีได 
กําหนดไว  ซ่ึงการกําหนด 
กับวิสัยทัศน� พันธกิจ เป̂าประสงค� ประเด็นยุทธศาสตร� กลยุทธ� เป̂าหมายและ
ตัวชี้วัด ท่ีต องการทําให บรรลุผลในระยะยาว
ตัวอย�าง 
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และทําให บรรลุวัตถุประสงค�

คําจํากัดความ 
โอกาสความเป+นไปได ของเหตุการณ�ท่ีความเสี่ยงนั้นจะเกิดหรือความถ่ีท่ี
เหตุการณ�จะเกิดข้ึน เหตุการณ�ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนมากน อยเพียงใดนั้น จะมีการ
ประเมินความเป+นไปได โดยพิจารณาในรูปแบบของความถ่ี 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
ตัวอย�างความเสี่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตามข อกําหนดของ 

๑. โอกาสท่ีจะเกิด(likelihood): ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
โอกาสท่ีจะเกิด
(likelihood) 

ความเสียหาย

ระดับ ๑ น อยมาก มีเหตุขัดข อง 1-4 ครั้ง/ปQ และ 
ระดับ ๒ น อย มีเหตุขัดข อง 5-8 ครั้ง/ปQ และ 
ระดับ ๓ ปานกลาง มีเหตุขัดข อง 9-12 ครั้ง/ปQ และ 
ระดับ ๔ สูง มีเหตุขัดข อง 13-16 ครั้ง/ปQ และ 
ระดับ ๕ สูงมาก มีเหตุขัดข อง 17 ครั้งข้ึนไป และ 

ค*าความเสี่ยงโดยรวมท่ีองค�กรยินดีจะยอมรับเพ่ือให องค�กรบรรลุเป̂าหมายท่ีได 
กําหนดไว  ซ่ึงการกําหนด Risk Appetite องค�กรต องคํานึงถึงผลท่ีสอดคล อง
กับวิสัยทัศน� พันธกิจ เป̂าประสงค� ประเด็นยุทธศาสตร� กลยุทธ� เป̂าหมายและ
ตัวชี้วัด ท่ีต องการทําให บรรลุผลในระยะยาว 
วอย�าง EBITDA ภาพรวมองค�กรไม*เป+นไปตามเป̂าหมาย

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และทําให บรรลุวัตถุประสงค� 

Risk Appetite 
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โอกาสความเป+นไปได ของเหตุการณ�ท่ีความเสี่ยงนั้นจะเกิดหรือความถ่ีท่ี
เหตุการณ�จะเกิดข้ึน เหตุการณ�ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนมากน อยเพียงใดนั้น จะมีการ
ประเมินความเป+นไปได โดยพิจารณาในรูปแบบของความถ่ี (Frequency) หรือ 

งานไม*ปฏิบัติตามข อกําหนดของ IT (��๑) 

 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

ความเสียหาย 

IT เข าไปแก ไข 
IT เข าไปแก ไข 

ปQ และ IT เข าไปแก ไข 

ปQ และ IT เข าไปแก ไข 

และ IT เข าไปแก ไข 

ค*าความเสี่ยงโดยรวมท่ีองค�กรยินดีจะยอมรับเพ่ือให องค�กรบรรลุเป̂าหมายท่ีได 
องค�กรต องคํานึงถึงผลท่ีสอดคล อง

กับวิสัยทัศน� พันธกิจ เป̂าประสงค� ประเด็นยุทธศาสตร� กลยุทธ� เป̂าหมายและ

ภาพรวมองค�กรไม*เป+นไปตามเป̂าหมาย(	�๑) A แทน 
 

 



 

คําศัพท� 
๑๒. Risk Tolerance ช*วงของความเบ่ียงเบนของความเสี่ยงท่ียอมรับได  

สามารถบรรลุวัตถุประสงค� เป̂าหมาย หรือตัวชี้วัด ท่ีองค�กรได กําหนดไว  การ
ดําเนินงานท่ีอยู*ภายในระดับของความเสี่ยง ท่ียอมรับได  จะช*วยเป+น
หลักประกันให แก*ฝtายบริหารได ว*า มีความเป+นไปได สูงท่ีองค�กรจะสามารถ
ดําเนินการ และบรรลุวัตถุประสงค�ไ

๑๓. Risk Profile ภาพแสดงการเคลื่อนท่ี ก*อน 
การแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับของความเสี่ยง

๑๔. ขอบเขตของระดับ
ค ว า ม เ สี่ ย ง (Risk 
Boundary) 

เส นท่ีแบ*งระหว*างระดับความเสี่ยงท่ีองค�กรสามารถยอมรับได 
ตัวอย�าง 

๑๕. สาเหตุความเสี่ยง 
(Risk Cause) 

สาเหตุท่ีทําให เกิด
ท่ีกําหนดไว 

๑๖. ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน
(Inherent Risk) 

ระดับความเสี่ยงท่ีได จากการประเมินความเสี่ยงก*อนมีการบริหารความเสี่ยง
โดยปราศจากการควบคุมและจัดการความเสี่ยง

๑๗. ความเสี่ยงคงเหลือ
(Residual Risk) 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือจากการบริหารความเสี่ยง กล*าวคือ 
จัดการความเสี่ยงท่ีปฏิบัติอยู*สามารถลดระดับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนลงมาอยู*ใน
ระดับความเสี่ยงคงเหลือ ซ่ึงหากยังสูงกว*าระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได จะต องมี
การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงคงเหลือนั้นให อยู*ในระดับท่ียอมรับได 

๑๘. แผนท่ีความเสี่ยง 
(Risk Map) 

แผนผังท่ีแสดงให เห็นความสัมพันธ�ของปlจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต*อเป̂าหมาย 
และวัตถุประสงค�ขององค�กร โดยการแบ*งเป+นหมวดหมู*ตามประเภทของความ
เสี่ยงตลอดจนแสดงความเชื่อมโยงกัยระหว*างปlจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบกัน

คําจํากัดความ 
ช*วงของความเบ่ียงเบนของความเสี่ยงท่ียอมรับได  จากผลหรือการดําเนินงานท่ี
สามารถบรรลุวัตถุประสงค� เป̂าหมาย หรือตัวชี้วัด ท่ีองค�กรได กําหนดไว  การ
ดําเนินงานท่ีอยู*ภายในระดับของความเสี่ยง ท่ียอมรับได  จะช*วยเป+น
หลักประกันให แก*ฝtายบริหารได ว*า มีความเป+นไปได สูงท่ีองค�กรจะสามารถ
ดําเนินการ และบรรลุวัตถุประสงค�ได  

ภาพแสดงการเคลื่อนท่ี ก*อน – หลัง ของการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับของความเสี่ยง 
เส นท่ีแบ*งระหว*างระดับความเสี่ยงท่ีองค�กรสามารถยอมรับได 
ตัวอย�าง EBITDA ภาพรวมองค�กรไม*เป+นไปตามเป̂าหมาย

สาเหตุท่ีทําให เกิดความเสี่ยง ซ่ึงมีผลกระทบทําให องค�กรไม*บรรลุวัตถุประสงค�
ท่ีกําหนดไว  
ระดับความเสี่ยงท่ีได จากการประเมินความเสี่ยงก*อนมีการบริหารความเสี่ยง
โดยปราศจากการควบคุมและจัดการความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือจากการบริหารความเสี่ยง กล*าวคือ 
จัดการความเสี่ยงท่ีปฏิบัติอยู*สามารถลดระดับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนลงมาอยู*ใน
ระดับความเสี่ยงคงเหลือ ซ่ึงหากยังสูงกว*าระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได จะต องมี
การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงคงเหลือนั้นให อยู*ในระดับท่ียอมรับได 
แผนผังท่ีแสดงให เห็นความสัมพันธ�ของปlจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต*อเป̂าหมาย 
และวัตถุประสงค�ขององค�กร โดยการแบ*งเป+นหมวดหมู*ตามประเภทของความ
เสี่ยงตลอดจนแสดงความเชื่อมโยงกัยระหว*างปlจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบกัน

Risk Tolerance
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จากผลหรือการดําเนินงานท่ี
สามารถบรรลุวัตถุประสงค� เป̂าหมาย หรือตัวชี้วัด ท่ีองค�กรได กําหนดไว  การ
ดําเนินงานท่ีอยู*ภายในระดับของความเสี่ยง ท่ียอมรับได  จะช*วยเป+น
หลักประกันให แก*ฝtายบริหารได ว*า มีความเป+นไปได สูงท่ีองค�กรจะสามารถ

 
หลัง ของการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

เส นท่ีแบ*งระหว*างระดับความเสี่ยงท่ีองค�กรสามารถยอมรับได  
ภาพรวมองค�กรไม*เป+นไปตามเป̂าหมาย(	�๑) 

 
ความเสี่ยง ซ่ึงมีผลกระทบทําให องค�กรไม*บรรลุวัตถุประสงค�

ระดับความเสี่ยงท่ีได จากการประเมินความเสี่ยงก*อนมีการบริหารความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือจากการบริหารความเสี่ยง กล*าวคือ การควบคุมและ
จัดการความเสี่ยงท่ีปฏิบัติอยู*สามารถลดระดับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนลงมาอยู*ใน
ระดับความเสี่ยงคงเหลือ ซ่ึงหากยังสูงกว*าระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได จะต องมี
การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงคงเหลือนั้นให อยู*ในระดับท่ียอมรับได  
แผนผังท่ีแสดงให เห็นความสัมพันธ�ของปlจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต*อเป̂าหมาย 
และวัตถุประสงค�ขององค�กร โดยการแบ*งเป+นหมวดหมู*ตามประเภทของความ
เสี่ยงตลอดจนแสดงความเชื่อมโยงกัยระหว*างปlจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบกัน 

Risk Tolerance 
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คําศัพท� คําจํากัดความ 
๑๙. COSO ย*อมาจาก Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 

Commission เป+นคณะทํางานประกอบด วย ผู แทนจากสถาบันวิชาชีพ ๕ 
แหล*ง ในสหรัฐอเมริกา 

๒๐. ความเสี่ยงด านกลยุทธ� 
(Strategic Risk : SR) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ�และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ�
อย*างไม*เหมาะสม รวมถึงความไม*สอดคล องกันระหว*างนโยบาย เป̂าหมายกล
ยุทธ� โครงสร างองค�กร ภาวการณ�แข*งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล อม อัน
ส*งผลกระทบต*อวัตถุประสงค�หรือเป̂าหมายขององค�กร 
ตัวอย�าง ประเด็นความเสี่ยงประจําปQ ๒๕๖๑ 

๑. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ ๒๕๖๑ 
ไม*ได ตามเป̂าหมาย (��๑) 

๒๑. ความเสี่ ย งด านการ
ดําเนินงาน (Operational 
Risk : OR) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินงานขององค�กร กระบวนการในการทํางานด าน
บุคลากร ด านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด านความปลอดภัย ด านสถานท่ี เป+นต น 
ตัวอย�าง ประเด็นความเสี่ยงประจําปQ ๒๕๖๑ 

๑. ความเสี่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตามข อกําหนดของ IT(��๑) 
๒๒. ความเสี่ยงด านการเงิน 
(Financial Risk) 

ความเสี่ยงเก่ียวกับการเงิน เช*น สภาพคล*องทางการเงิน ความเสี่ยงด าน
ความสามารถในการทํารายได นอกงบประมาณ การใช งบประมาณ หรือด าน
การจัดซ้ือจัดจ าง 
ตัวอย�าง ประเด็นความเสี่ยงประจําปQ ๒๕๖๑ 

๑. ความเสี่ยงจากEBITDA ภาพรวมองค�กรไม*เป+นไปตามเป̂าหมาย (	�๑) 
๒. ความเสี่ยงจากการเบิกจ*ายงบลงทุนตํ่ากว*าเป̂าหมาย(	�๒) 
๓. ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม*เพียงพอต*อแนวโน มรายจ*ายท่ี

เพ่ิมข้ึน (	�๓) 
๒๓. ความเสี่ ย งด านการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย 
ระเ บียบ ข อบังคับต* างๆ 
(Compliance Risk : CR) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข อบังคับ 
ตัวอย�าง ประเด็นความเสี่ยงประจําปQ ๒๕๖๑ 

๑. ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท*าเทียบเรือปประมงต องมีการ
ดําเนินงานให เป+นไปตามเป̂า พรก.ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส*วนของ
มาตรฐานสุขอนามัย (��๑) 

๒๔. เจ าของความเสี่ยง/ 
หน*วยงานเจ าของความ
เสี่ยง (Risk Owner) 

บุคคลหรือกลุ*มหน*วยงาน ท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงต*อการบริหารความเสี่ยง
ใดความเสี่ยงหนึ่ง โดยเป+นผู ระบุท่ีมาของความเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง) 
รวมท้ังทําหน าท่ีตัดสินใจหรือให ข อเสนอแนะในการลดความเสี่ยงหรือ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจําเป+นภายใต ขอบเขต ความ
รับผิดชอบของตัวเองหรือหน*วยงาน เพ่ือให ความเสี่ยงอยู*ในระดับท่ียอมรับได  

๒๕. แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม
ต*อเนื่อง 

แผนงานซ่ึงกําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือรองรับหรือเรียก
คืนการดําเนินงานให กลับสู*ภาวะปกติจะเป+นการสร างความม่ันใจว*าการ
ปฏิบัติงานปกติสามารถดําเนินการได อย*างต*อเนื่อง เม่ือมีเหตุการณ�ต*างๆท่ีทํา
ให การปฏิบัติงานปกติต องหยุดชะงัก เช*น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย 
อุทกภัย การก*อวินาศกรรม หรือการระบาดของโรคติดต*อร ายแรง เป+นต น 
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คําศัพท� คําจํากัดความ 
๒๖. การกํากับกิจการท่ีดี 
(Good Governance) 

การจัดให มีโครงสร างการบริหารและจัดการองค�กร เพ่ือสร างความสามารถใน
การแข*งขันนําไปสู*ความเจริฐเติบโต และสร างมูลค*าเพ่ิมในระยะยาว ให กับ
องค�กรและผู มีส*วนได ส*วนเสีย (Stakeholders) ท้ังหมดซ่ึงรากฐานของการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด วยระบบท่ีสําคัญ ๓ ระบบ ได แก* 

๑. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
๒. การควบคุมภายใน (Internal Audit) 
๓. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 

 

 

 


