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คำนำ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ จะต้อง
ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร โดยนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กร
นอกจากนี้ร ะบบประเมิ น ผลการดำเนิน งานของรัฐ วิส าหกิจ ก็ไ ด้ ก ำหนดตัว ชี้ว ัด ในการประเมิ นผลการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไว้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมี การ
ดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และสามารถบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในที่องค์กรจัดทำขึ้น
องค์การสะพานปลาได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้น เพื่อใช้เป็น
คู่มือในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในสามารถพัฒนาสู่ระดับวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป จากการดำเนินงานที่ผ่านมา
การดำเนินงานตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การสะพานปลาสามารถดำเนินการได้
ในระดับหนึ่ง คณะกรรมการฯจึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสียงและควบคุมภายใน โดย
ทำการทบทวนจากข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และข้อซักถามจากพนักงาน
ขององค์การสะพานปลา ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
องค์การสะพานปลา เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การสะพานปลามีประสิท ธิภาพ
และประสิทธิผล และนำไปสู่การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การสะพานปลาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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ตามมติคณะรัฐ มนตรีได้พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับ ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์นี้ ได้กำหนดให้ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยเห็นว่า
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินกิจการได้
ซึ่งจะเป็นผลทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์และแนว
ทางการกำกับดูแลที่ดีได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจไว้ดังนี้ จัดตั้งทีมงาน
หรือส่วนงานเพื่อตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง ซึ่งมี
ผลกระทบต่อองค์กรทั้งจากภายในและภายนอกและจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็ นหน่วยงานที่นำการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการกำกับดูแลการ
ดำเนิน งานโดยมีข้อตกลงกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิส ากิจ (สคร.) สำหรับประเมินผลการ
ดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินระบบวัดเรื่องการกำกับดูแล
“เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ” ได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าวนี้ การบริหารความเสี่ยงนั้นถือเป็นการระวัง ป้องกัน และจัดการเพื่อลด
โอกาสและความรุนแรงในการเกิดอันตราย ความเสียหาย ความล้มเหลว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะ
ส่ งผลกระทบต่อโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในระดับองค์กร
หน่วยงาน และระดับบุคลากรให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ
จากแนวทางดังกล่าวนั้น องค์การสะพานปลา ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริหารความ
เสี่ยง โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งกำหนดให้ใช้บริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน เพื่อ ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นแนวทางให้องค์กรก้าวเดินอย่างถูกทิศทาง มี
เป้าหมายที่ชัดเจนผลิตผลงานที่มีประสิทธิผลเป็นที่ ยอมรับในระดับประเทศและในระดับสากล ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตามภารกิจที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ย งขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับพนักงานและผู้บริหารในการ
บริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ให้สามารถเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ถูกต้อง เหมาะสมโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี
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วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๑.
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ
และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
๒.
เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารและพนักงานดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์กร
๓.
เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภายในมีการกำกับดูแลตนเองตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามเกณฑ์รัฐวิสาหกิจ
๔.
เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๕.
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้าง
องค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงไปยังผู้บริหารและพนักงาน
๑.๓

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานในสภาวะแวดล้อมที่มี
ความเสี่ยงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงที่ มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การสะพานปลา ดังนี้
๑.
การดำเนิน งานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยให้การ
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง
๒.
ประยุกต์ใช้กับทุกงานและทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
๓.
มีแผนรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
๔.
สามารถลดหรือบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากภายในและ
ภายนอกองค์กรได้
๕.
พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวในการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม
๖.
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๗.
เกิดภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ดีต่อองค์กร

๒

๑.๔

หลักเกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยงประยุกต์มาจากเกณฑ์ของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โ ด ย พ ั ฒ น า ม า จ า ก COSO ๒ ๐ ๑ ๗
Enterprise Risk Management Intergrating With Strategy And Performance และการประยุกต์เกณฑ์
ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO ๓๑๐๐ version ๒๐๑๘ ดังนี้
๑.๔.๑ Governance & Culture บทบาทหน้าที่คณะกรรมการในการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในการกำหนดนโยบาย GRC โครงสร้าง บทบาทหน้าที่การกำหนด RA ระดับองค์กรจัดให้มี
บรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Culture) รวมถึงการ
กำหนดแรงจูงใจสำหรับการบริหารความเสี่ยง
๑.๔.๒ Strategy & Objectives Setting การวิเคราะห์และเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความสี่ยง
และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงกับนโยบายวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและ
แผนการลงทุนการกำหนด Risk Appetite/Risk Tolerance และการบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการ
บริหารเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์ก ร (Value Creation) การสนับสนุนการบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value
Enhancement)
๑.๔.๓ Performance องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงที่ครบถ้วนตั้งแต่การระบุความเสี่ยงที่
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรการพิจารณาความเพี ยงพอของกิจกรรมควบคุม ประเมิน
ระดับความเสี่ยงการจัดลำดับความสำคัญการกำหนดแผนจัดการความสี่ยงโดยมีกระบวนการวิเคาะห์ Cost
Benefit ที่ชัดเจนในแต่ละทางเลือก การจัดทำ Risk correlation map และ Portfolio view of risk
๑.๔.๔ Review & Revision การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องหร้อมรายงานผลการ
ดำเนินงานองค์กรเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญรวมทั้งการ
ทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่ำเสมอและทำการปรับปรุงเมื่อจำเป็น
๑.๔.๕ Information Communication & Reporting การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร
การายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งการประเมินเป็นรายครั้ง และ
ประเมินแบบต่อเนื่องโดยมีการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ดี

๓

รูปภาพที่ ๑.๑ หลักเกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยงของ (COSO)
๑.๕

นิยามความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง

๑.๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส (Likelihood) /เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่
ทำให้แผนงาน หรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรที่
กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่
เป็นตัวเงินหรือผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีผลต่อภาพลักษณ์ลื่อเสียงองค์กร
๑.๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือกระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม
ได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือการบริหารความ
เสี ่ ย งระดั บ องค์ ก รโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management) คื อ กระบวนการที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ โ ดย
คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ
ต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ไ ด้รับความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้
๔

ลักษณะของความเสี่ยงตามแนว COSO จำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้
๑. Strategic Risk : SR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านกลยุทธ์
๒. Operational Risk : OR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านการปฏิบัติการ
๓. Financial Risk : FR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านการเงิน
๔. Compliance Risk : CR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านนโยบายของรัฐกฎระเบียบต่างๆ
ความแตกต่างของความเสี่ยง (Risk) และปัญหา (Problem) ความเสี่ยง (Risk) เป็นเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลกระทบได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ส่วนปัญหา (Problem) เป็นเหตุการณ์
หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรค หรือความยุ่งยากต่างๆ
๑.๕.๓ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ
๑)
ปัจจัยภายใน เช่น ปัจจัยเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยเสี่ยงพนักงานลูกจ้าง ปัจจัยเสี่ยง
กระบวนการดำเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น
๒)
ปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองและสังคม ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเงินและ
เศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ปัจจัยเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม
และภัยธรรมชาติ
สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) หมายถึง สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงแยกรายปัจจัยเสี่ยง
๑.๕.๔ การประเมิ น ความเสี ่ ย ง (Risk Assessment) การประเมิ น ความเสี ่ ย ง หมายถึ ง
กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
๑.
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
๒.
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง
๓.
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ ยง องค์การสะพานปลาแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง
และน้อย
๑.๕.๕ การกำหนดแนวทางมาตรการจัดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)หมายถึง
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

๕

๑. Terminate การหลี ก เลี ่ ย งความเสี ่ ย ง (Risk Avoidance) เป็ น การดำเนิ น การเพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย ง
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ทางเลือกนั้นมีต้นทุน (Cost) และผลประโยชน์ที่ได้รับ เหมาะสมกันตามหลักความคุ้มค่า
หรือไม่
๒. Transfer การร่วมจัดการ/การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการ
ร่วมหรือถ่ายโอนความเสี่ยงทั้ง หมดหรือบางส่วนไปยังบุคคล/หน่วยงานภายนอกองค์กร ให้ช่วยแบกรับภาระ
ความเสี่ยงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
๓. Treat การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการดำเนินงาน
หรือ การจัดหามาตราจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)
๔. Take การยอมรับ ความเสี่ยง (Risk Acceptance) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุน
(Cost) ของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ (benefit)
๑.๖ การควบคุม (Control)
การควบคุม คือ นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุ กหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร
ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนิน งานบรรลุวัตถุประสงค์
เช่น การอนุมัติ การมอบหมาย อำนาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การทบยอด การแบ่งหน้าที่ และการ
สอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ
๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)เป็นการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง จากความผิดพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สิน
เป็นต้น
๒. การควบคุมเพื่ อให้ต รวจพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพื่ อ ค้น พบความ
เสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การสอบยันยอด การตรวจสอบนับพัสดุ เป็นต้น
๓. ควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี
๔. การควบคุมเพื่อแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นได้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกในอนาคต

๖

บทที่ ๒
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒.๑

นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา

จากการดำเนินงานในปัจจุบัน ขององค์การสะพานปลา ที่เผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ปัจจัยภายใน เช่น การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อ มูล เป็นต้น
ดังนั้นคณะกรรมการและผู้บริหารขององค์การสะพานปลาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการก้าวไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การ
สะพานปลา พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า การบริหารความเสี่ ยงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ การ
ดำเนินงานขององค์การสะพานปลาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่
อาจจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเป็นการป้องกันความเสียหายขององค์การสะพานปลา ตอบสนองต่อการ
เปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มได้ อย่า งมี ประสิ ทธิภ าพ มีระบบการจัด การและควบคุ ม ที่ด ีเสริมสร้ า ง
ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ หน่วยงานกำกับดูแล พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้อย่างยั่งยืน
โดยคำนึงถึง การบรรลุเป้าหมายขององค์การสะพานปลาเป็นสำคัญ จึงกำหนดนโยบายและการบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้
๑.
องค์การสะพานปลาจะดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกั บการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในตามเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๐
และ ๒๖๗๒ และคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.
องค์การสะพานปลาดำเนินงานภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประมสงค์ขอ
องค์กรและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และการบริหารงาน รวมถึงกระบวนการบริ หาร
โครงการต่าง ๆ
๓.
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การสะพานปลาเป็นเจ้าของความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการ
ความเสี่ย งและกำหนดให้เป็น ตัว ชี้วัดการดำเนินงานรายบุคคลประกอบในการพิ จารณาประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน
๔.
ความเสี ่ ย งที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รทั ้ ง หมดต้ อ งได้ ร ั บ การ
ดำเนินการดังนี้
- ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
- ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
๗

- จัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความสี่ยงดังกล่าว
- ติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงขององค์กรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
๕.
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในระดับสูง
๖.
ให้มีการบูรณาการร่วมกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
โครงสร้ า งการบริ ห ารความเสี ่ ย ง (Risk Management Organization) ขององค์ ก ารสะพานปลา
กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ ๒ระดับ คือ ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑.
ระดั บ องค์ ก ร รั บ ผิ ด ชอบโดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ่ ย งองค์ ก ารสะพานปลา
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน รองผู้อำนวยการองค์การสะพาน
ปลาด้านบริหาร รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รองผู้อำนวยการ
องค์การสะพานปลาด้านพัฒนากิจการประมง ผู้อำนวยการฝ่าย หัวหน้าสำนักงานติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลของคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
๒.
ระดับฝ่ายงาน รับผิดชอบโดย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงาน ผู้แทนฝ่ายต่างๆ เป็นคณะทำงาน ดำเนินงานภายใต้นโยบายและการ
กำกับดูแลของผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และผู้อำนวยการฝ่าย ดังรูปภาพที่ ๒.๑

ระดับองค์กร

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในองค์การสะพานปลา

ระดับฝ่ายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ
รูปภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา

๘

๒.๓

หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา

ตารางที่ ๒.๑ แสดงหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง องค์การสะพานปลา
ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๒. กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมในทุก
ด้านและแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร
และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ
และอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
๑. กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา
องค์การสะพานปลา
๒. กำกับดูแล และควบคุมการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุ ม
ภายในในภาพรวมให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
และแผนการควบคุมภายในประจำปีขององค์การสะพานปลาก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ
๓. รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง รายงานผล และให้ข้อคิดเห็ น ใน
ความเสี่ยงและควบคุมภายในที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนด
มาตรการควบคุมิ หรือบรรเทา (Mitigation Plan)และการพัฒนาระบบ
การจัดการบริ ห ารความเสี ่ย งและควบคุ มภายในองค์ ก ารสะพานปลา
เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และทบทวนความเพียงพอเหมาะสม
ของแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมภายใน
๔. ให้ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทาง ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานสังกัด และเสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๕. สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา
๖. รายงานผลการบริ ห ารความเสี ่ ย งและผลการควบคุ ม ภายใน
องค์การสะพานปลาให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลารับทราบและ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด

๙

ผู้เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
๗. พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีวาระผูกพันในระยะ
ยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงและควบคุมภายในที่อาจ
ส่งผลกระทบต่ อองค์การสะพานปลาอย่างมีนัยสำคัญก่อนที่จะนำเสนอ
วาระนั้นๆต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๘. ทบทวนกฎบัตรฯ และความเพียงพอในองค์ประกอบของกฎบัตรฯ
๙. แต่ ง ตั ้ ง คณะทำงาน คณะกรรมการ และที ่ ป รึ ก ษาได้ ต ามความ
เหมาะสม
๑๐. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๑๑. ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ อ ื ่ น ใดตามที ่ ค ณะกรรมการองค์ ก ารสะพานปลา
มอบหมาย

ผู้อำนวยการองค์การสะพาน
ปลา

๑. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๒. ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
๓. กำกับดูแลให้มีความวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องกำกับและติดตามความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร และทำให้
มั่นใจว่ามีแผนการจัดการที่เหมาะสม
๔. กำหนดให้ ม ี ก ลไกการบริ ห ารคว ามเสี ่ ย งที ่ เ หมาะสม มี
ประสิทธิภ าพ และสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
เครื่องมือและระบบในการดำเนินงาน
๕. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
บริษัทประเมิน (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด TRIS) ทุก ๖ เดือน และ
ทุกสิ้น

รองผู ้ อ ำนวยการองค์ ก าร
๑. ติดตามความเสี่ยงด้านกลยุ ทธ์ ด้านการปฏิบัติการที่ สำคัญ ด้าน
สะพานปลา
การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และทำให้มั่นใจว่ามีแผนการ
จัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและทำให้ความมั่นใจว่า
ผู ้ อ ำนวยการ/เจ้ า หน้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบด้ า นการบริ ห ารความเสี ่ ย งของ
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในฝ่ายงาน

๑๐

ผู้เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ห ารความ
๑. นำนโยบายของคณะกรรมการองค์ ก ารสะพานปลาและ
เสี่ยง องค์การสะพานปลา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา
และจัดทำแผบบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา
๒. ศึกษาวิเคราะห์ และค้นหาปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง โดย
พิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายใน
และภายนอกโดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา
อย่างครบถ้ว นทุกด้านและบูรณาการทำงานต่าง ๆ กับหน่ว ยงานและ
คณะทำงานที่ เกี่ยวข้องกับการบริห ารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา
๓. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารควาทเสี่ยงประจำปีขององค์การสะพาน
ปลาและนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาให้ความเห็นชอบต่อไป
๔. ประสานงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
กับหน่วยงานและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผล และจัดทำ
รายงาน ตลอดจนทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารควาเสี่ ยงและควบคุมภายใน
องค์ ก ารสะพานปลาและคณะกรรมการองค์ ก ารสะพานปลาไตรมาส
ละ ๑ ครั้ง
๕. ผลั ก ดั น ให้ ม ี ก ารพั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรรมองค์กร รวมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๖. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลากำหนด

ผู้อำนวยการฝ่าย

๑. ทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีการประเมินจัดการ และรายงาน
ความเสี่ยงอย่างพอเพียง
๒. ส่งเสริมพนักงานในสายงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
บริหารความเสี่ยง
๓. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
เสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อประธาน
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลาทุก ๓เดือน ๖เดือน และ
ทุกสิ้นปีงบประมาณ

๑๑

ผู้เกี่ยวข้อง
หัวหน้าสำนักงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง และกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงภายในสำนักงาน
๓. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนำนโยบายการดำเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงของสำนักงาน สู่การปฏิบัติ
๓. ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นต่อแผนการบริหารความเสี่ย งของ
สำนักงาน
๔. เสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุก ๓
เดือน ๖เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ ต่อผู้อำนวยการฝ่ายส่ งเสริมให้มี
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง

เจ้ า หน้ า ที่ ร ั บ ผิ ด ชอบการ
๑. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานของหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงสำนักงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการทุกโครงการที่หน่วยงาน
มีเป้าหมายที่จะดำเนินในปีนั้น ๆ เมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จให้จัดส่ งให้
เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (หส.ตป.) เพื่อประกอบการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีขององต์การสะพานปลาต่อไป
๒. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่
กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการโดยจัดทำเป็นราย
เดือนและจัดส่งให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป เพื่อรวบรวมวิเคราะห์เสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและคณะกรรมการองค์การสะพานปลาต่อไป
๓. ดำเนินการในข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ศึกษาได้จากคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสารและได้เผยแพร่
ไว้แล้วในระบบ Intranet ขององค์การสะพานปลา
ตรวจสอบภายใน

๑. สนั บ สนุ น ให้ ผ ู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และคณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตามระบบการบริหารภายในและการควบคุมความเสี่ยง
๒. จัดทำแผนตรวจสอบและตามความเสี่ยงขององค์กร
๓. สนับสนุน และทำให้มั่นใจว่าองค์การสะพานปลาได้มีการนำระบบ
การบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพและมีการปฏิบัติ
ตามทั่วทั้งองค์กร
๔. สอบทานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๑๒

๒.๔

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา

เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานขององค์ ก ารสะพานปลาตามระบบการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม๒๕๖๒จึงให้ยกเลิกคำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๑๙๙/๒๕๖๐ เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ลงวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๖๐ และคำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๒๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี ่ ย งและควบคุ ม ภายในองค์ ก ารสะพานปลา ตามคำสั ่ ง องค์ ก าสะพานปลาที ่ ๕๙/๒๕๖๒ ลงวั น ที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
๑.๒ นายสาคร ชนะไพฑูรย์
๑.๓ นายวิจักร อากัปกริยา
๑.๔ ว่าทีร่ ้อยตรี สานิต บุญยะวุฒกุล
๑.๕ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร
๑.๖ หัวหน้าสำนักงานติดตามและประเมินผล
๑.๗ นางสาวพัชรียา สุตา
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๓
สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๓

๒. อำนาจหน้าที่
๒.๑ กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และอำนวยการในการประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา
๒.๒ กำกับดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในภาพรวมให้เป็นไป
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองแผนบริหารความ
เสี่ยงประจำปี และแผนการควบคุมภายในประจำปี ขององค์การสะพานปลาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ
๒.๓ รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง รายงานผล และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงและควบคุมภายในที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมิ หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการ
พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง และทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการควบคุม
ภายใน
๒.๔ ให้ขอ้ เสนอแนะ กำหนดแนวทาง ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในกับหน่วยงานสังกัด และเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๒.๕ สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้บรรลุ
เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การสะพานปลา
๒.๖ รายงานผลการบริ ห ารความเสี ่ ย งและผลการควบคุ ม ภายในองค์ ก ารสะพานปลา ให้
คณะกรรมการองค์การสะพานปลารับทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
๒.๗ พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีวาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิง
ธุรกิจ และมีความเสี่ยงและควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การสะพานปลาอย่างมีนัยสำคัญ
ก่อนที่จะนำเสนอวาระนั้นๆต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๒.๘ ทบทวนกฎบัตรฯ และความเพียงพอในองค์ประกอบของกฎบัตรฯ
๒.๙ แต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการ และที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม
๒.๑๐ ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๒.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลามอบหมาย

๑๔

๒.๕ เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) และผู้ให้ข้อมูลความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๓
ตารางที่ ๒.๒ เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) และผู้ให้ข้อมูลความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๓
ปัจจัยเสี่ยง
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล
๑. การดำเนิ น งานตาม Impact
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี๑. ๑. รองผู้อำนวยการด้ า นพัฒ นากิ จ การ
๒๕๖๓ ไม่ได้ตามเป้าหมาย ประมง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๖ โครงการ
(SR๑)
๒. ๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง
๓. ๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
Likelihood
๑. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
๒. ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. ความเสี่ยงจากการไม่ Impact
สามารถปรั บ เปลี ่ ย นการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
บริหารจัดการองค์กรเป็น
ระบบดิจิทัล (SR๒)
๑. ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๒. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๓. การพั ฒ นาบุ ค ลากร Impact
ไม่ ไ ด้ ต ามสมถรรนะของ ๑. ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
องค์กร (OR๑)
๒. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกการเจ้าหน้าที่

Likelihood
๑. ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๒. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกการเจ้าหน้าที่

๔ . โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า Impact
ท่ า เที ย บเรื อ และตลาด รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
ประมงอ่ า งศิ ล าไม่ แ ล้ ว
เสร็จตามเป้าหมาย (OR๒) Likelihood
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ

๑๕

ปัจจัยเสี่ยง
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล
๕ . EBITDA ภ า พ ร ว ม Impact
องค์ ก รไม่ เ ป็ น ไปต าม ๑. รองผู้อำนวยการด้ า นพัฒ นากิ จ การ ๑. ฝ่ายบัญชีการเงิน
เป้าหมาย (FR๑)
ประมง
๒. สำนักงานบัญชี
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและ ๓. สำนักงานการเงิน
ท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
Likelihood
๑. รองผู้อำนวยการด้ า นพัฒ นากิ จ การ ๑. ฝ่ายบัญชีการเงิน
ประมง
๒. สำนักงานบัญชี
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและ ๓. สำนักงานการเงิน
ท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
๖. การเบิกจ่ายงบลงทุน
ต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)

Impact
๑. รองผู้อำนวยการด้ า นพัฒ นากิ จ การ ๑. ฝ่ายบัญชีการเงิน
ประมง
๒. สำนักงานบัญชี
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและ ๓. สำนักงานการเงิน
ท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
Likelihood
๑. รองผู้อำนวยการด้ า นพัฒ นากิ จ การ ๑. ฝ่ายบัญชีการเงิน
ประมง
๒. สำนักงานบัญชี
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและ ๓. สำนักงานการเงิน
ท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

๑๖

ปัจจัยเสี่ยง
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล
๗. ค่าใช้จ ่ายบุคลากรต่อ Impact
รายได้จากการดำเนินงาน ๑. รองผู้อำนวยการด้ า นพัฒ นากิ จ การ
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR๓) ประมง
สำนักงานบัญชี
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
Likelihood
๑. รองผู้อำนวยการด้ า นพัฒ นากิ จ การ
ประมง
สำนักงานบัญชี
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
๘. สะพานปลาและท่ า
เทียบเรือประมงไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานสุขอนามั ย
(CR๑)

Impact
๑. รองผู้อำนวยการด้ า นพัฒ นากิ จ การ ฝ่ า ยสะพานปลาและท่ า เที ย บ
ประมง
เรือประมง ๑-๒
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
Likelihood
๑. รองผู้อำนวยการด้ า นพัฒ นากิ จ การ ฝ่ า ยสะพานปลาและท่ า เที ย บ
ประมง
เรือประมง ๑-๒
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

๙ . ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง จ า ก Impact
เจ้ า หน้ า ที ่ ไ ม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต าม คณะทำงานฯ BCM
มาตรการทีก่ ำหนดจากรณี
แพร่ ร ะบาด COVID-๑๙
(CR๒)
Likelihood
คณะทำงานฯ BCM

๑. ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง ๑,๒
๒. ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๑. ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง ๑,๒
๒. ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๑๗

๒.๖ แผนปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงประจำปี
ตารางที่ ๒.๓ แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา
ปี ๒๕๖๒
ลำดับ

ปี ๒๕๖๓

กิจกรรม
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ไตรมาส ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปี ๒๕๖๔
ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

๑. การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)
t๑.๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา ทุกไตรมาส
t๑.๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียงองค์การสะพาน
ปลา ทุกไตรมาส
t๑.๓ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายใน
องค์การสะพานปลา ทุกไตรมาส
t๑.๔ ประชุ ม ชี ้ แจงแผนบริ หารความเสี ่ ย งเพื ่ อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
t๑.๕ ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เรื่องการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
t๑.๖ กำหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี ่ ย งและควบคุ ม
ภายในองค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๓
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุ มภายใน
องค์การสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๑๘

ปี ๒๕๖๒
ลำดับ

ปี ๒๕๖๓

กิจกรรม
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ไตรมาส ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปี ๒๕๖๔
ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

t๑.๗

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในองค์การสะพานปลา
ปี ๒๕๖๓
t๑.๘ จั ด ทำแผนปฏิ บั ต ิ การบริ หารความเสี ่ ย งและควบคุม
ภายในปี ๒๕๖๔
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุ มภายใน
องค์การสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
t๑.๙ กำหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี ่ ย งและควบคุ ม
ภายในองค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๔
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุ มภายใน
องค์การสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๑๙

ปี ๒๕๖๒
ลำดับ

ปี ๒๕๖๓

กิจกรรม
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ไตรมาส ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปี ๒๕๖๔
ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

๒) การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร (Strategy & Objective Setting)
t๒.๑ จัดทำร่างปัจจัยเสี่ยงขององค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๓
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
t๒.๒ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๓
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
t๒.๓ จัดทำแนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๔
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๒๐

ปี ๒๕๖๒
ลำดับ

ปี ๒๕๖๓

กิจกรรม
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ไตรมาส ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปี ๒๕๖๔
ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

t๒.๔ จัดทำร่างปัจจัยเสี่ยงขององค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๔
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์ การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยงและควบคุ ม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
t๒.๕ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์ การ
สะพานปลาปี ๒๕๖๔
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะกรรมการประเมิ นผลการควบคุ มภายใน
องค์การสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยงและควบคุ ม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๓) การกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน (Performance)
t๓.๑ จั ด ทำแผนปฏิ บั ต ิ การบริ หารความเสี ่ ย งและควบคุม
ภายในปี ๒๕๖๓
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุ มภายใน
องค์การสะพานปลา
๒๑

ปี ๒๕๖๒
ลำดับ

ปี ๒๕๖๓

กิจกรรม
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ไตรมาส ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปี ๒๕๖๔
ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
๔) การทบทวนและการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง (Review & Revision)
t๔.๑ ปรั บ ปรุ ง คู ่ ม ื อบริ หารความเสี ่ ย งและควบคุ ม ภายใน
องค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๓
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุ มภายใน
องค์การสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
t๔.๒ การรวบรวม ทบทวน และติดตามการบริหารจัดการ
ควบคุมภายในปี ๒๕๖๓
- แจ้งการทบทวนคู่มือและ แบบ ปค.๔
- รวบรวมคู่มือที่ปรับปรุง พร้อม ปค.๔
- แจ้งรวบรวมแบบ ปค.๕
- รวบรวม ปค.๕
- สอบทานคู่มือ และปค.
- ติดตามข้อร้องเรียน
t๔.๓ การทบทวนความเสี่ยงกลางปี
๒๒

ปี ๒๕๖๒
ลำดับ

ปี ๒๕๖๓

กิจกรรม
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ไตรมาส ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปี ๒๕๖๔
ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

๕) สารสนเทศการสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting)
t๕.๑ ติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการบริ หารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๒
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุ มภายใน
องค์การสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
t๕.๒ ติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการบริ หารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๒
- เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
- เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุ มภายใน
องค์การสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
t๕.๓ รวบรวมเอกสารและตอบแบบสอบถามเกี ่ย วกั บการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี ๒๕๖๒

๒๓

ปี ๒๕๖๒
ลำดับ

ปี ๒๕๖๓

กิจกรรม
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ไตรมาส ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปี ๒๕๖๔
ไตรมาส ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

t๕.๔ ติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการบริ หารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสะพานปลาปี ๒๕๖๓
- ไตรมาส ๑
- ไตรมาส ๒
- ไตรมาส ๓
- ไตรมาส ๔
t๕.๕ การสำรวจด้านความตระหนักและความต้องการการ
ฝึกอบรม
t๕.๖ รวบรวมเอกสารและตอบแบบสอบถามเกี ่ย วกั บการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี ๒๕๖๓

๒๔

บทที่ ๓
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
๓.๑ การบริหารความเสี่ยงในองค์การสะพานปลา
การบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินงานได้ในทุกๆส่วน ตั้งแต่การบริหารความเสี่ยงขององค์การ
สะพานปลาที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนงานลงไปถึงระดับของแต่ละขั้นตอนของการทำงานซึ่งสามารถแบ่งเป็น ๒
ระดับ ดังนี้
๑.) การบริห ารความเสี ่ย งระดับ องค์ กร เป็นการบริห ารความเสี่ ยงที่ มีผ ลกระทบต่ อวิส ัย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมายการ
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา
๒.) การบริหารความเสี่ยงระดับฝ่ายงาน เป็นการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแต่
ละสำนัก โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการได้โดยอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าสำนักเป็นความเสี่ยงที่
ไม่เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา โดยในทุกๆระดับ
จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง ดังรูปภาพที่ ๓.๑

วัตถุประสงค์

ระดับองค์กร

ระดับหน่วยงาน

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

โครงการ

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

โครงการ

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

โครงการ

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

รูปภาพที่ ๓.๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๒ ระดับ

๒๕

๓.๒

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
องค์การสะพานปลา กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามขั้นตอน
และวิธีในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง องค์กร ด้วยองค์ประกอบโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM – Enterprise Risk Management Framework) ซึ่งเป็นแนวทางการ
บริห ารความเสี่ย งตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commossion)โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)
๓. การระบุสถานการณ์/เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

รูปภาพที่ ๓.๒ แสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO

๒๖

๑. กำหนดว ั ต ถุ ป ร ะส ง ค ์ ที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และ
ความต้องการขององค์กร
๖. ติดตามและสอบทานผลการ
บริ ห ารความเสี ่ ย ง และการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ

๑. กำหนดวัตถุประสงค์

๖. ติดตามผล

๒. บ่ ง ชี ้ เ หตุ ก ารณ์ ซ ึ ่ ง อาจเป็ น
ความเสี่ยงต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่กำหนดไว้

๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง

กระบวนการต่อเนื่อง
๕. ดำเนินการควบคุม
๓. ประเมินปัจจัยเสี่ยง
๔. กำหนดทางเลือก
๕. กำหนดนโยบายและ
กระบวนการ และนำไปปฏิ บ ั ติ
เพื่อควบคุมความเสี่ย ง และทำ
การจัดการความเสี่ยงในแนวทาง
ที่ต้องการ

๔. กำหนดแผนการจัดการเพื่อลด
ความเสี ่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่
ยอมรับได้ (หลีกเลี่ยง, ถ่า ยโอน,
ลด ยอมรับ)

๓. พิจารณาการจัดการความเสี่ยง
หรื อ การควบคุ ม ที ่ ม ี และประเมิ น
โอกาสเกิด และผลกระทบของความ
เสี ่ ย งที ่ เ หลื อ อยู ่ เ พื ่ อ จั ด ลำดั บ
ความสำคัญของความเสี่ยง

รูปภาพที่ ๓.๓ แสดงขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการพิจารณาเพื่อให้รับทราบถึงขอบเขตในการมองความเสี่ยงว่าอยู่
ภายใต้ขอบเขตแค่ไหน ซึง่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเสียก่อนว่า กำลังพิจารณาความเสี่ยง
ภายใต้วัตถุประสงค์อะไร เช่น ความเสี่ยงระดับองค์กร ก็จะพิจารณาความเสี่ยงภายใต้วัตถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายในระดับองค์กรจาก วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ แต่หากเป็นความเสี่ยงใน
ระดับฝ่ายงาน ก็จะพิจารณาความเสี่ยงภายใต้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแต่ละฝ่ายงาน ว่ามีวัตถุประสงค์
อะไรบ้าง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น ในแต่ละระดับควรมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ แล ะ
สามารถวัดผลได้ การกำหนดวัตถุประสงค์โดยต้องคำนึงถึงหลัก S M A R T
๒๗

S
:
Specific
=
ชัดเจน
M
:
Measure able
=
วัดได้
A
:
Achievable
=
ปฏิบัติได้
R
:
Reasonable
=
สมเหตุสมผล
T
:
Time constrained
=
กรอบเวลา
๒. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกกรณี และสามารถเป็นต้นเหตุของการเกิดความ
เสียหายความล้มเหลวรวมถึงการลดโอกาสที่จะบรรจุความสำเร็จตามเป้าหมายของการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
ทุกชนิดซึ่งการระบุความเสี่ยงมีพื้นฐานจากการพิจารณาวิสัยทัศน์เป้าหมายภารกิจลักษณะงานกิจกรรมขอ ง
หน่วยงานหรือระบบงาน ซึ่งการระบุความเสี่ยงขององค์การสะพานปลามีการแบ่งออกเป็น๒ระดับคือระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน
๒.๑ ประเภทความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงองค์การสะพานปลาจะจำแนกประเภทความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO
เป็นหลัก ประกอบด้วย ๔ ประเภท คือ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านมาตรฐานและกฏระเบียบ (Compliance Risk)
สำหรับประเภทความเสี่ยงที่มีต่อองค์กรยังมีการจำแนกรายละเอียดอีก จำนวนมากขึ้นอยู่กับ
การดำเนินงานขององค์กร ที่จะพิจารณาความเสี่ยงด้านใดที่มีสาระสำคัญต่อองค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
ด้านเครดิตและด้านเหตุการณ์ เป็นต้นดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนความเสี่ยงต่างๆอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategy Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ
(Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)

SR๑: การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๓
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

OR๑: การพัฒนาบุคลากร
ไม่ได้ตามสมรรถนะของ
องค์กร

FR๑: EBITDA ภาพรวมองค์กร
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
(Compliance Risk)

CR๑: สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงไม่เป็นตาม
มาตรฐานสุขอนามัย

FR๒ : ก ารเบ ิ ก จ ่ ายง บ
ลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย
SR๒: ความเสี่ยงจาก
การไม่ปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการ
องค์กรเป็นระบบ
ดิจิทัล

OR๒: โครงการพั ฒ นา
ท่าเทียบเรือและตลาด
ประมงอ่างศิลาไม่แล้ว
เสร็จตามเป้าหมาย

CR๒: ความเสี่ยงจาก
FR๓: ค่าใช้จ่ายบุคคลากรต่อ
รายได้จากการดำเนินงาน
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนดจากกรณี
แพร่ระบาด Covid-19

รูปภาพที่ ๓.๔ การระบุความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๓
๒๘

๒.๒

๒.๓

การค้นหาความเสี่ยง
สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมหลายวิธี ได้แก่
๑. การทำ Workshops
๒. การสัมภาษณ์
๓. การระดมความคิดเห็น
๔. แบบสอบถาม
๕. การเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก
๖. การอภิปราย
แหล่งที่มาของความเสี่ยง
แหล่งทีม่ าจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรดังนี้
ปัจจัยภายใน ได้แก่
๑. วัตถุประสงค์ขององค์กร
๒. นโยบายและกลยุทธ์
๓. การดำเนินงาน กระบวนการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน
๔. โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน
๕. การเงิน
๖. วัฒนธรรมองค์กร
๗. สภาพทางภูมิศาสตร์
๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
๑๐. อื่นๆ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่
๑. นโยบายของภาครัฐ
๒. สภาวะเศรษฐกิจ
๓. สังคม
๔. การเมือง
๕. การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. การแข่งขัน
๗. ผู้ขาย / ผู้ส่งมอบ
๘. กฏระเบียบ และกฎหมายภายนอกองค์กร
๙. เหตุการณ์ธรรมชาติ เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ
๑๐. อื่นๆ
๒๙

๓. การประเมินปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ
๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ของความเสี่ยงแต่ละตัว ว่ามีความเป็นไปได้/
โอกาสในการเกิดเหตุต่างๆ (Likelihood หรือ Probability) มากน้อยแค่ไหน และการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ขึ้น จะมีความรุนแรง (Impact) ของผลกระทบเป็นอย่างไร โดยมองใน ๒ มิติ เทียบกับเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยง (Criteria) ในแต่ละด้านที่องค์การสะพานปลากำหนดไว้ (ภาคผนวก) ซึ่งจะมี ๕ ระดับ และนำผลของ
คะแนนในแต่ละมิติมาระบุลงในตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ต่อไป โดยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๓.๑.๑ สาระความเสี่ยง (Risk Statement)
เป็นการพรรณนาถึงความเสี่ยงอย่างสั้ นๆชัดเจนว่ากำลังพิจารณาหรือกล่าวถึงความ
เสี่ยงในเรื่องอะไร ภายใต้แต่ละด้านของกลุ่มความเสี่ยง เช่น ทางด้านการเงิน การดำเนินงาน เป็นต้น
๓.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง
หมายถึ ง สิ ่ ง ใดก็ ต ามที ่ เ ป็ น เหตุ ท ั ้ ง จากภายในองค์ ก รหรื อ ภายนอกองค์ ก รที ่ มี
ผลกระทบต่อสถานภาพขององค์กร ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ
การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต้องทำสมมติ ฐานต่างๆที่คำนึงเป็นการล่วงหน้าในการบ่งชี้
อันตรายที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การจัดทำสมมติฐานต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. เนื้อหาขอบเขต
๒. ข้อมูลประกอบสถานการณ์ที่สมมติในรูปของสถิติหรือ พรรณนา เช่น ข้อมูลผล
การดำเนิน งาน ข้อมูล จากผลการตัดสินใจข้อมูล จากภายนอก เป็นต้น ซึ่ง
ประโยชน์ที่ได้รับจะทำให้ทราบที่มาของปัจจัยเสี่ยง ทราบปริมาณและโอกาสจะ
เกิดขึ้น (ความบ่อยครั้ง)
๓.๑.๓ ผลกระทบหรือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หมายถึง ผลที่เกิดจากสมมติฐานของเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าของแต่ละ
สมมติฐาน จะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรที่เป็น ความเสียหาย ระบุขนาดและปริมาณความเสียหาย การ
พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จะต้องพิ จารณาให้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ได้แก่ ด้าน
การดำเนินการ (การเงิน , รายได้หลัก) ด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านภาพลักษณ์ เป็นต้น
๓.๒

การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Score)

การประเมินค่าระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงจะพิจารณาโอกาสการเกิดเหตุการณ์
และความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งเป็นการพิจารณาควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน หรือมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่ขององค์กร ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ก่อนที่
จะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนต่อไป
๓๐

๓.๒.๑ พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีมากน้อยเพียงใด โดย
จัดระดับโอกาส เป็น ๕ ระดับ แทนด้วยตัวเลข ดังนี้
สูงมาก

=

๕

สูง

=

๔

ปานกลาง

=

๓

ต่ำ

=

๑-๒

๓.๒.๒ พิจารณาถึงความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ (Impact) ว่ามี
ความรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดยจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบเป็น ๕ ระดับ แทนด้วยตัวเลข ดังนี้
สูงมาก

=

๕

สูง

=

๔

ปานกลาง

=

๓

ต่ำ

=

๑-๒

ผลกระทบแบ่งเป็น ๒ ประเภท
๑. ผลกระทบเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลกระทบคิดเป็นมูลค่าความสูญเสีย
๒. ผลกระทบเชิงคุณภาพ ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร
บางครั้งกรณีที่ไม่สามารถแสดงในเชิงปริมาณได้ อาจใช้การจัดระดับเชิงเปรียบเทียบแทน
เช่น พอใจมาก = ๕
พอใจ = ๔
ปานกลาง = ๓ ไม่พอใจ = ๒ และไม่พอใจมาก = ๑ เป็นต้น
สำหรับการกำหนดรายละเอียดของโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละระดับปรากฏ
อยู่ในภาคผนวก
๓.๓

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)

การจัดระดับความเสี่ยง โดยการทำผังจัดระดับความเสี่ยง หรือ จัดทำข้อมูลสถานะความ
เสี่ย ง (Risk Profile) โดยเป็น การสร้า งภาพแสดงความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ างค่าโอกาสในการเกิ ด ปัจ จั ยเสี ่ ย ง
(Likelihood) และค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงนั้น (Impact)

๓๑

ตารางที่ ๓.๑ ตารางประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ความรุนแรงของผลกระทบ

Risk
Assessment
Matrix

ความเป็นไปได้
คะแนน

สูงมาก

๕

สูง

๔

ปานกลาง

๓

ต่ำ

๒

ต่ำมาก

๑

ต่ำมาก

ต่ำ

M๕
(๕x๑)
L๔
(๔ x๑)
L๓
(๓ x๑)
L๒
(๒ x๑)
L๑
(๑ x๑)

H ๑๐
(๕ x๒)
M๘
(๔ x๒)
L๖
(๓ x๒)
L๔
(๒ x๒)
L๒
(๑ x๒)

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk : Risk Level)
L

=

ระดับความเสี่ยงต่ำ

M

=

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

H

=

ระดับความเสี่ยงสูง

VH

=

ระดับความเสี่ยงสูงมาก

ปานกลาง

สูง

H ๑๕
VH ๒๐
(๕ x๓)
(๕ x๔)
H ๑๒
VH ๑๖
(๔ x๓)
(๔ x๔)
M๙
H ๑๒
(๓ x๓)
(๓ x๔)
L๖
M๘
(๒ x๓)
(๒ x๔)
L๓
L๔
(๑ x๓)
(๑ x๔)
ระดับของความเสี่ยง

สูงมาก
VH ๒๕
(๕ x๕)
VH ๒๐
(๔ x๕)
H ๑๕
(๓ x๕)
H ๑๐
(๒ x๕)
M๕
(๑ x๕)

Risk Boundary

ค่าระดับความเสี่ยง = ค่าระดับโอกาสเกิด x ค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Risk Score)
เช่น : ค่าระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง = ๕ และค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ๒ ดังนั้นค่าระดับความ
เสี่ยง = ๑๐
หมายเหตุ ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้พิจารณาแนวทางการกำหนดค่า
(Scale) ดังกล่าวที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกความเสี่ยง โดยอาจอ้างอิงกับรายได้ และผลกำไรขององค์การ
สะพานปลา เพื่อสามารถจัดระดับความเสี่ยงตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อรายได้ หรือผลกำไรของ
องค์การสะพานปลาได้อย่างเป็นบรรทัดฐานเดียวกันในอนาคต และนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรงก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในอนาคต
๓๒

๓.๔ ขอบเขตของระดับความเสี่ยง (Risk Boundary)หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือ ระดับคะแนนตั้งแต่ ๑ – ๙ กับ ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนน ๑๐ – ๒๕ คะแนน
ระดับความรุนแรง Impact x Likelihood ดังรูปภาพที่ ๓.๑
๓.๕ เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง
เมื่อสามารถคำนวณค่าระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงได้แล้ว ก็นำปัจจัยเสี่ยงความ
เสี่ยงนั้นๆมาพิจารณาต่อ ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับใดบ้าง ซึ่งจะนำไปสู่
การพิจารณาบริหารความเสี่ยงนั้นต่อไป
ตารางที่ ๓.๒ เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แทนด้วยแถบสี
ต่ำ (L)
๑ –๔
(สีเขียว)
ปานกลาง (M)
๕–๙
(สีเหลือง)

ความหมาย
-ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงที่ไม่
ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้
สูง (H)
๑๐ – ๑๕
- ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความ
(สีส้ม)
เสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก (VH)
๑๖ – ๒๕
- ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัด
(สีแดง)
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรั บ ได้
ทันที
**
ระดับความเสี่ยงปานกลาง การควบคุมความเสี่ยงต้องมีการติดตามผลและประเมินผลต่อ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และมีผู้รับผิดชอบโดยตรง เช่น มีแผนปฏิบัติ คู่มือ
ปฏิบัติ มีการมอบหมายที่ชัดเจน
๓.๖ การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงในแต่ละ
ส่วนขององค์กร เพื่อแสดงผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อกันในแต่ ละฝ่าย เพื่อสะท้อนถึงภาพรวมความเสี่ยง
ขององค์กร ดังตัวอย่าง Risk Map : ขององค์การสะพานปลาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓๓

๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
๔.๑

การจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ โดยใช้หลัก ๔T คือ

๑. การหลีกเลี่ยง (Terminate) ไม่ยอมรับความเสี่ยงนั้นเลย เช่น เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หยุด
ทำกิจกรรม ระงับ ยกเลิก เป็นต้น
๒. การโอนย้าย (Transfer) โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย การ
จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน เป็นต้น
๓. การควบคุม (Treat) หาวิธีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงนั้นๆโดยการลดโอกาสเกิดความเสี่ยง
หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ หรือลดโอกาส และลดผลกระทบ เช่น การจัดทำแผน
ฉุกเฉิน การปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๔. การยอมรับ (Take) เป็นการคงความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับปัจจุบัน แม้จะรู้ว่าอาจจะเกิด
ผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น แต่ก็เต็มใจยอมรับความเสี่ยงไว้ เนื่องจากเหตุผลจำเป็นบางประการ เช่น การ
ลงทุนเพื่อควบคุมได้ผลไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เป็นต้น

๓๔

ตัวอย่างที่ ๓.๓ การจัดการความเสี่ยง (๔T’Strategies : ๔Ts)

๔.๒ การพิจารณากำหนดความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของ
องค์กรโดยรวม เนื่องจากการดำเนินงานต่างๆขององค์กรมีความเสี่ยงเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ได้กำหนดไว้ หากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งโดยองค์กรยังสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดได้ ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
๔.๒.๑ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ค่าความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กร
ยอมรับเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุ
เป็นช่ววงก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง เป็นระดับของความเสี่ยงที่คณะกรรมการหรือ
ผู้บริหารยอมรับได้ในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์กร โดยคณะกรรมการหรือ
ผู้บริหารควรกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อสร้างมูลค่า (Value) ให้กับองค์กร โดยวัดระดับเป็นสูง กลาง
ต่ำ หรืออาจวัดเป็นเชิงปริมาณ
การหา Risk Appetite ของแต่ละความเสี่ยงสามารถหาได้ เมื่อทราบถึงปริมาณความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นแล้วว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จำเป็นต้องลดความเสี่ยงนั้น องค์การสะพานปลาพิจารณา
ว่าจะลดความเสี่ยงนั้นให้ต่ำที่ สุดในระดับใดที่องค์กรสามารถยอมรับให้ มีความเสี่ยงอยู่ในการดำเนินงานของ
องค์การสะพานปลา ในกรณีที่ไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงนั้นได้ กล่าวโดยสรุปคือ Risk Appetite คือระดับ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ขององค์การสะพานปลา ที่ยอมให้เกิดขึ้นแต่จะต้องไม่ทำให้เป้าหมายหรือวัตถุปร ะสงค์ของ
การดำเนินการขององค์กรได้รับความเสียหายหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์
๓๕

Impact
SR2
T
A

Risk Appetite
Likelihood

รูปภาพที่ ๓.๕ ตำแหน่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๔.๒.๒ ช่วงของความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ช่วงของความ
เบี่ย งเบนของความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ เป็ น ระดับของความเบี่ยงเบนของผลลัพธ์ ออกจากเป้าหมายของ
วัตถุประสงค์ การดำเนินงานที่อยู่ภายในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วยเป็นหลักประกันให้แก่ฝ่าย
บริหารได้ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่องค์กรจะสามารถดำเนินการ และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งส่วนมากจะอ ยู่
ระดับสูงกว่า Risk Appetite
Risk Tolerance เป็นเครื่องมือในการกำกับผลการดำเนินงานในมุมมองของการบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดค่าเบี่ยงเบนของผลการดำเนินงานจริงให้ต่ำกว่าค่า
เป้าหมายในเกณฑ์ที่องค์กรยังพอยอมรับได้
Impact
SR2
T
A
Risk Tolerance

Likelihood

รูปภาพที่ ๓.๖ ตำแหน่งช่วงของความเบี่ยนเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
๔.๒.๓ สถานภาพปัจจัยเสี่ยง/ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ ตำแหน่งสถานภาพของการ
ประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงก่อนสถานภาพปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สถานภาพที่ องค์ การสะพานปลา
ประเมินว่าอยู่ในระดับใดของการทำงาน หากอยู่โซนที่เกินระดับคะแนน (Impact x Likelihood) ๑๐ หรือ
ระดับคะแนนเกิน ๑๐ ในโซนสีส้ม และสีแดง องค์การสะพานปลา จะต้องทำการบริหาร หรือจัดการความเสี่ยง
หากมีระดับคะแนน (Impact x Likelihood) ตั้งแต่ ๙ คะแนนลงมา ปัจจัยเสี่ยงนั้นก็อยู่ในระดับที่ต้องทำการ
เฝ้าระวัง โดยไม่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงก็ได้

๓๖

Impact
SR2
T
A
Likelihood
รูปภาพที่ ๓.๗ ตัวอย่างตำแหน่งสถานภาพปัจจัยเสี่ยง/ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
๕. การกำหนดแผนงานในการควบคุม
เป็นการกำหนดแผนงานในการจัดการกับปัจจัยเสี่ ยงตามที่ได้กำหนดวิธีการควบคุมไว้ โดย
จะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการควบคุม ตัวชี้วัดเพื่อความสำเร็จกิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดำเนินการ และ
ผู้รับผิดชอบ
๖. การติดตามและรายงานผล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์การสะพานปลามีความจำเป็นต้อง
ได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคื บหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแล
ติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของ
ความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิ เคราะห์ และบริหารความเสี่ยงที่อ ยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม
๖.๑ การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากการได้ดำเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผ ลต่อ
ความสำเร็จความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ
เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม่
•
เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่า
แล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
•
การรายงานและติดตามผล มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหาร
ความเสี่ยงเพราะจะทำให้ทราบว่า แผนจัดการความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด
•
ทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลักจากใช้แผนจัดการความเสี่ยง
•

๓๗

ทำให้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนจั ด การความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ
•
มีการรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี
•

๖.๒

การประเมินผล สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

ประเมิน ผลมาตรการหลั กการจัด การปั จจั ยเสี ่ ยง ภายหลังจากกำหนดแผนงาน และ
ดำเนินการตามแผนแล้ว ต้องดำเนินการประเมินปัจจัยเสี่ยงอีกครั้งว่ามาตรการ/แผนงานที่กำหนดนั้นมีความ
เพียงพอ/เหมาะสมทำให้ระดับการประเมินลดลงหรือไม่ หากไม่เพียงพอ/เหมาะสมก็จะต้องดำเนินการทบทวน
แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมใหม่
๖.๒.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานพร้อมการประเมินผลลัพธ์
ของกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน ตามแบบรายงานที่กำหนดอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยจัดส่งรายงานให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในสัปดาห์ที่
๒ ของเดือนถัดไป
๖.๒.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องนำรายงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบมาจัดทำ
สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นประจำทุกไตรมาส ตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา (คกอ.) ตามลำดับ เพื่อพิจารณาและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
๖.๒.๓ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจัดทำผลสรุปการดำเนินงานประจำปี เพื่อเผยแพร่ใน
รายงานประจำปีขององค์การสะพานปลา และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา (คกอ.) ตามลำดับ เพื่อพิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหาร
ขององค์การสะพานปลาต่อไป
๖.๒.๔ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับจาก
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา (คกอ.) ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปีต่อไป

๓๘

บทที่ ๔
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๔.๑

ประเด็นความเสี่ยงองค์การสะพานปลาประจำปี ๒๕๖๓
ในปี ๒๕๖๓ องค์การสะพานปลา ได้มีการระบุประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
๑.
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
๑.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
๑.๒ ความเสี่ยงจากการไม่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (SR๒)
๒.
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)
๒.๑ การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)
๒.๒ โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย (OR๒)
๓.
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
๓.๑ EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
๓.๒ การเบิกจ่ายงบลงมุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
๓.๓ ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้จากการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR๓)
๔.
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
๔.๑ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
๔.๒ ความเสีย่ งจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด Covid-19 (CR๒)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategy Risk)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ
(Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)

SR๑: การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๓
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

OR๑: การพัฒนาบุคลากร
ไม่ได้ตามสมรรถนะของ
องค์กร

FR๑ : EBITDA ภาพรวม
องค์ ก รไม่ เ ป็ น ไป ตาม
เป้าหมาย

ด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
(Compliance Risk)

CR๑: สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานสุขอนามัย

FR๒ : ก ารเบ ิ ก จ ่ ายง บ
ลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย
SR๒: ความเสี่ยงจาก
การไม่ปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการ
องค์กรเป็นระบบ
ดิจิทัล

OR๒: โครงการพั ฒ นา
ท่าเทียบเรือและตลาด
ประมงอ่างศิลาไม่แล้ว
เสร็จตามเป้าหมาย

CR๒: ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่

FR๓: ค่าใช้จ่ายบุคคลากรต่อ
รายได้จากการดำเนินงาน
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่
กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด
Covid-19

รูปภาพที่ ๔.๑ ประเด็นความเสี่ยงองค์การสะพานปลาประจำปี ๒๕๖๓
๓๙

๔.๒

การวิเคราะห์ระดับความรุนแรง Impact (I) และ Likelihood (L)

๔.๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑺𝑹๑)
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
Impact
ทุกโครงการมีการเริม่ ดำเนินการตามแผน

โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ ๗๕
โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐

ผลการดำเนินโครงการดีกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๗๕
ผลการดำเนินโครงการดีกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

T
A
≤๒
๖
๕
๔
๓
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๓

Likelihood

รูปภาพที่ ๔.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑆𝑅๑)
๑.๑

ความเป็นมา

ความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงที่ อสป. ได้มีการกำหนดให้เป็นความเสี่ยงระดับองค์กรด้านยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึง ๒๕๖๓ ประกอบกับ สคร. ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดขององค์กรในระดับ
กลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการกำหนดตัวชี้วัดตัวนี้เป็นผลให้การปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลามี
ประสิทธิผลมากขึ้นสามารถติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้ ดีขึ้นและส่งผลให้การดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลาลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุผลตามแผนปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น ในปี ๒๕๖๓ องค์การสะพานปลาจึงเห็นว่าความเสี่ยงเรื่องการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ควรนำมาเป็นความเสี่ยงในปีนี้ เพื่อให้องค์การสะพานลาสามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรได้
โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้
ตามวิสัยทัศน์ในแผนวิสาหกิจ (แผนทบทวนองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลา
“ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล” อีกทั้งบันทึกข้อตกลงขององค์การสะพานปลา กับ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ข้อ ๒ ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อตัวชี้วัด ที่
ไม่ใช่ทางการเงิน ข้อ ๒.๓ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์กร ประจำปี ๒๕๖๓
ทั้งนี้ โครงการที่นำมาพิจารณานำมาจาก ๕ กลยุทธ์ มีจำนวนทั้งหมดรวม ๖ โครงการ การที่องค์การ
สะพานปลาจะสามารถบรรลุวิสัยทั ศน์ดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ได้ ในปี ๒๕๖๓ องค์การสะพานปลาจะต้อง
สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๖ โครงการ ตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน
๔๐

๑.๒

ผลกระทบและโอกาส (𝑺𝑹๑)
๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact)/แกนตั้ง (𝑺𝑹๑)
คำจำกัดความ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑆𝑅๑) องค์การ
สะพานปลาจะต้องดำเนินงานโครงการทั้ง ๖ โครงการ ดังนั้น การกำหนด Impact จึงกำหนดจากร้อยละของ
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด ๓๙ กิจกรรม ที่องค์การสะพานปลาสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จโดยมีการกำหนด
ค่าของแกนนอนของ Impact ในปีนี้ ในกรณีที่กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของทุกโครงการทำได้ ๑๐๐% ครบทุก
โครงการจะมีค่าเท่ากับระดับ ๓ โดยการวัดค่าระดับ ๑ และ ๒ จะนำโครงการที่มีความสำคัญที่กำหนดไว้มาวัดผล
สำเร็จที่ดีกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ และร้อยละ ๗๕ ของโครงการที่กำหนด ตามลำดับ
ตาราง ๔.๑ เกณฑ์กำหนดผลกระทบ (𝑆𝑅๑) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
ผลกระทบ (Impact : I)
เกณฑ์การกำหนดระดับ
ระดับ ๑
มีผลการดำเนินงานโครงการ ดีกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐
ระดับ ๒
มีผลการดำเนินงานโครงการ ดีกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗๕
มีความสำเร็จของโครงการตามแผนร้อยละ ๑๐๐
ระดับ ๓
ระดับ ๔
มีความสำเร็จของโครงการตามแผนร้อยละ ๗๕
ระดับ ๕
ทุกโครงการมีการเริ่มดำเนินงานตามแผน
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ
Impact
ระดับ ๕

๕

ระดับ ๔

๔

ระดับ ๓

๓

ระดับ ๒

๒

ระดับ ๑

๑

Risk Boundary

รูปภาพที่ ๔.๓ แสดงเกณฑ์กำหนดผลกระทบ (𝑆𝑅๑)

๔๑

๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood)/แกนนอน (𝑺𝑹๑)
คำจำกัดความ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทำให้องค์การสะพานปลาไม่สามารถทำโครงการนี้ไม่สำเร็จคือ การที่จะ
ดำเนินงานให้ทั้ง ๖ โครงการบรรลุผล และสำเร็จตามที่องค์การสะพานปลาได้กำหนดไว้ โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงทำให้องค์การสะพานปลาไม่ สามารถจะทำโครงการนี้ไม่สำเร็จคือ จำนวนกิจกรรมที่สามารถทำได้เสร็ จ
สมบูรณ์ทุกกิจกรรมใน ๖ โครงการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา จึงได้สำรวจพบว่ามี
ทั้งหมด ๓๙ กิจกรรม
โอกาสที ่ จ ะเกิ ด (Likelihood) : พิ จ ารณาจากร้ อ ยละความสำเร็ จ ของจำนวนกิ จ กรรมทั ้ ง หมด
๖ โครงการ ตามข้อกำหนดของตัวชี้วัดปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๖ โครงการ มีทั้งหมด ๓๙ กิจกรรม
จำนวนกิจกรรมที่ปฏิบัติได้เสร็จ
การดำเนินการ= จำนวนกิ
𝑥๑๐๐
จกรรมทั้งหมด๑๒๐กิจกรรม

ตารางที่ ๔.๒ เกณฑ์การกำหนดโอกาส (𝑆𝑅๑)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)

เกณฑ์การกำหนดระดับ

ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔

จำนวน ๖ โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
จำนวน ๕ โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

ระดับ ๕

จำนวน ≤๒ โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

จำนวน ๔ โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
จำนวน ๓ โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

Risk Boundary
๑

๒

๓

๔

๕

Likelihood

๖
๕
๔
≤๒
๓
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๓
รูปภาพที่ ๔.๔ แสดงเกณฑ์กำหนดโอกาสที่จะเกิด (𝑆𝑅๑)

๔๒

๑.๓

สรุปผลกระทบและโอกาส (𝑺𝑹๑)

๑.๓.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายปี
ตารางที่ ๔.๓ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) รายปี (𝑆𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact)
เกณฑ์การกำหนดระดับ
ระดับ ๑ น้อยมาก
มีผลการดำเนินงานโครงการ ดีกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐
ระดับ ๒ น้อย
มีผลการดำเนินงานโครงการ ดีกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗๕
ระดับ ๓ ปานกลาง
มีความสำเร็จของโครงการตามแผนร้อยละ ๑๐๐
ระดับ ๔ สูง
มีความสำเร็จของโครงการตามแผนร้อยละ ๗๕
ระดับ ๕ สูงมาก
ทุกโครงการมีการเริ่มดำเนินงานตามแผน
ตารางที่ ๔.๔ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) รายปี (𝑆𝑅๑)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
เกณฑ์การกำหนดระดับ
จำนวน ๖ โครงการ
ระดับ ๑ น้อยมาก
จำนวน ๕ โครงการ
ระดับ ๒ น้อย
จำนวน ๔ โครงการ
ระดับ ๓ ปานกลาง
จำนวน ๓ โครงการ
ระดับ ๔ สูง
จำนวน ≤๒ โครงการ
ระดับ ๕ สูงมาก
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ
Impact
ทุกโครงการมีการเริม่ ดำเนินการตามแผน

โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ ๗๕
โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐

ผลการดำเนินโครงการดีกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๗๕
ผลการดำเนินโครงการดีกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

Risk Boundary
Likelihood

๖
๕
≤๒
๔
๓
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๓
รูปภาพที่ ๔.๕ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส รายปี (𝑆𝑅๑)

๔๓

๑.๔

การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑺𝑹๑)
๑.๔.๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite(𝑆𝑅๑)
แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
ทุกกิจกรรมใน ๖ โครงการจะต้องสามารถทำให้ดีกว่า เนื ่ อ งจากว่ า องค์ ก ารสะพานปลามุ ่ ง หวั ง ที ่ จ ะให้
เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ ของโครงการที่กำหนด และ คะแนนความเสี่ยงนี้ตามตัวชี้วัดของสคร. ให้สามารถ
สามารถวัดผลตามเป้าหมายได้ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ความ ทำคะแนนได้เท่ากับ ๕ อย่างไรก็ตามความคาดหวัง
คาดหวังขององค์การสะพานปลาคาดว่าจะสามารถ สูงสุดในปี 2563 จะต้องทำให้ได้แล้วเสร็จและบรรลุ
ดำเนินการได้ทุกกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตามเป้าหมายทุกกิจกรรม ๖ โครงการ
๑.๔.๒ การวิเคราะห์ Risk Tolerance (𝑆𝑅๑)
แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
กิจ กรรมจะถูกกำหนดจากความสำเร็จ ที่ส ามารถ ปี ๒๕๖๓ ประเมินได้ว ่าความสามารถที่ องค์ ก าร
ดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ปี ๒๕๖๓ จึ ง ประเมิ น สะพานปลาสามารถบริหารโครงการทั้ง ๖ โครงการ
ความสามารถดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ใน ๖ ได้ แต่ควรจะดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรมให้ได้
โครงการ มีการดำเนินงานระหว่าง ≥๑๐๐% ของทุก ๖โครงการ เป็นผลให้ค่า Tolerance ของผลกระทบ
กิจกรรม ของโครงการทั้งหมด ตามแผนปฏิบัติการ Impact ยังอยู่ที่ระดับ ๑
ในปี ๒๕๖๓ ทำให้ค่า Tolerance ของโอกาสที่เกิด
(likelihood) จึงมีค่าเท่ากับ ๓
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ
Impact
ทุกโครงการมีการเริม่ ดำเนินการตามแผน

โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ ๗๕
โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐

ผลการดำเนินโครงการดีกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๗๕
ผลการดำเนินโครงการดีกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

T
A

Risk Boundary
Likelihood

๖
๕
๔
≤๒
๓
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๓
รูปภาพที่ ๔.๖ แสดงผลการวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑆𝑅๑)

๔๔

๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (𝑺𝑹๑)
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) /(𝑆𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact) /แกนตั้ง (I) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ
เจ้าของความ
เสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
ผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง ๖ โครงการ

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๓ (ภาพรวม)
เจ้าของความ
เสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
๒. ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

๔๕

๒. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (𝑺𝑹๒)
การดำเนินงานที่ไม่สามารถจัดทำแผนแม่บท EA ได้ตามที่ อสป. กำหนด
Impact
อสป. จัดทำแผนแม่บท EA แล้วเสร็จ

ผออ. เห็นชอบแผนแม่บท EA
อนุกรรมการเห็นชอบแผนแม่บท EA

นำเสนอแผนแม่บท EA ต่อ คกอ

คกอ เห็นชอบแผนแม่บท EA

T
A
๑๐๐% ๙๐%

Likelihood
๘๐%

๗๐%

๖๐%

ร้อยละความสำเร็จของการนำ IT มาใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
รูปภาพที่ ๔.๗ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (𝑆𝑅๒)
๒.๑ ความเป็นมา
องค์การสะพานปลาส่ว นใหญ่ย ั ง ไม่ มี การวิเ คราะห์ความเสี ่ยงด้าน IT ขององค์กรโดยส่ว นใหญ่
กระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยงยังเป็นเพียงกระบวนการเชิงรับที่พิจารณาเพียงความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรประจำปีเท่านั้น ยังไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือความเสี่ยงที่สามารถบรรลุถึงโอกาสที่องค์กรระบุได้
อีกทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ในด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ของหัวข้อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วน
ขององค์กร (Digital Transformation) ทั้งในด้านการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ด้านการ
บริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการด้านคุณภาพ
๒.๒ ผลกระทบและโอกาส (𝑺𝑹๒)
๒.๒.๑ ผลกระทบ (Impact)/แกนตั้ง (𝑺𝑹๒)
คำจำกัดความ
เป้าหมายของการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ องค์การสะพานปลาจะต้องดำเนินการจัดทำสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture : EA) แล้วเสร็จและงานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ ประกอบด้วย ระบบประเมินสมรรถนะรายคุคล ระบบประเมินผลรายบุ คคล
ระบบการเตือนภัยการบริหารความเสี่ยง (Early warning) ดังนั้นจึงกำหนดให้ผลกระทบ impact ปี ๒๕๖๓
เป็ น ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น การทำ EA ของ อสป. เนื ่ อ งจาก EA เป็ น จุ ด เริ ่ ม ต้ น ของการทำ
๔๖

Digital Transformation ให้กับองค์กรหากว่า EA ไม่แล้วเสร็จก็จะส่งผลต่อการดำเนิน งานของปีถัดไปขาด
ทิศทางที่ชัดเจนอันส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวได้
ตาราง ๔.๕ เกณฑ์กำหนดผลกระทบ (𝑆𝑅๒) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
คณะกรรมการฯ อสป. เห็นชอบแผนแม่บท EA ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์
องค์กร
แผนแม่บท EA ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ อสป. แล้วนำเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ อสป. ให้ความเห็นชอบ
แผนแม่บท EA ผ่านการเห็นชอบจาก ผออ. แล้วนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ อสป.
แผนแม่บท EA แล้วเสร็จและนำเสนอ ผออ. เพื่อให้ความเห็นชอบ
แผนแม่บท EA แล้วเสร็จ

การดำเนินงานที่ไม่สามารถจัดทำแผนแม่บท EA ได้ตามที่ อสป. กำหนด
Impact
อสป. จัดทำแผนแม่บท EA แล้วเสร็จ

๕

ผออ. เห็นชอบแผนแม่บท EA

๔

อนุกรรมการเห็นชอบแผนแม่บท EA

๓

นำเสนอแผนแม่บท EA ต่อ คกอ

๒

คกอ เห็นชอบแผนแม่บท EA

๑

Risk Boundary

รูปภาพที่ ๔.๘ แสดงเกณฑ์กำหนดผลกระทบ (𝑆𝑅๒)
๒.๒.๒ โอกาส (Likelihood)/แกนนอน (𝑺𝑹๒)
คำจำกัดความ
สำหรับการวิเคราะห์ โอกาสที่จะเกิด likelihood ในปี ๒๕๖๓ จะนำผลการดำเนินงานของระบบ
ดิจิทัลในการบริหารงานบุคคลากรและความเสี่ยงมาเป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยง หากระบบบริหาร
บุคคลไม่แล้วเสร็จก็จะส่งผลต่อระบบดิจิทัลอื่น ๆ ในปีถัดไป

๔๗

ตารางที่ ๔.๖ เกณฑ์การกำหนดโอกาส (𝑆𝑅๒)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
เกณฑ์การกำหนดระดับ
ระดับ ๑
ใช้งานระบบ IT ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลได้ (๑๐๐%)
ระดับ ๒
มีการแก้ไขจากการทดลองใช้งาน (๙๐%)
ระดับ ๓
มีความเห็นจาการทดลองใช้งาน (๘๐%)
ระดับ ๔
ทดลองใช้งาน (๗๐%)
ระดับ ๕
ระบบแล้วเสร็จ (๖๐%)

Risk Boundary
๑

๒

๓

๔

๕

Likelihood

๑๐๐% ๙๐% ๘๐% ๗๐% ๖๐%
ร้อยละความสำเร็จของการนำ IT มาใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
รูปภาพที่ ๔.๙ แสดงเกณฑ์กำหนดโอกาสที่จะเกิด (𝑆𝑅๒)
๒.๓

สรุปผลกระทบและโอกาส (𝑺𝑹๒)
๒.๓.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายปี

ตารางที่ ๔.๗ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) รายปี (𝑆𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact : I)
เกณฑ์การกำหนดระดับ
ระดับ ๑ น้อยมาก
คณะกรรมการฯ อสป. เห็นชอบแผนแม่บท EA ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กร
แผนแม่บท EA ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ อสป. แล้วนำเสนอต่อคณะ
ระดับ ๒ น้อย
กรรมการฯ อสป. ให้ความเห็นชอบ
ระดับ ๓ ปานกลาง
แผนแม่บท EA ผ่านการเห็นชอบจาก ผออ. แล้วนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ อสป.
ระดับ ๔ สูง
แผนแม่บท EA แล้วเสร็จและนำเสนอ ผออ. เพื่อให้ความเห็นชอบ
ระดับ ๕ สูงมาก

แผนแม่บท EA แล้วเสร็จ

๔๘

ตารางที่ ๔.๘ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) รายปี (𝑆𝑅๒)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
เกณฑ์การกำหนดระดับ
ระดับ ๑ น้อยมาก
ใช้งานระบบ IT ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลได้ (๑๐๐%)
ระดับ ๒ น้อย
มีการแก้ไขจากการทดลองใช้งาน (๙๐%)
ระดับ ๓ ปานกลาง
มีความเห็นจาการทดลองใช้งาน (๘๐%)
ระดับ ๔ สูง
ทดลองใช้งาน (๗๐%)
ระดับ ๕ สูงมาก

ระบบแล้วเสร็จ (๖๐%)

การดำเนินงานที่ไม่สามารถจัดทำแผนแม่บท EA ได้ตามที่ อสป.
Impact
กำหนด
อสป. จัดทำแผนแม่บท EA แล้วเสร็จ

ผออ. เห็นชอบแผนแม่บท EA
อนุกรรมการเห็นชอบแผนแม่บท EA

นำเสนอแผนแม่บท EA ต่อ คกอ

Risk Boundary

คกอ เห็นชอบแผนแม่บท EA

Likelihood

๑๐๐% ๙๐% ๘๐% ๗๐% ๖๐%
ร้อยละความสำเร็จของการนำ IT มาใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
รูปภาพที่ ๔.๑๐ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส รายปี (𝑆𝑅๒)
๒.๔ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑺𝑹๒)
๒.๔.๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite(𝑆𝑅๒)
แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
เป็ น การตั ้ งค่ าตามค่ า เป้ า หมายที ่ อสป. จะต้ อ ง ค่ า ที ่ อสป.จะยอมรั บ ได้ ส ำหรั บ Risk Appetite
ดำเนิ นการจั ดทำแผนแม่ บท EA ผ่ านตามเกณฑ์ ที่ สำหรับ Likelihood ค่าของการดำเนิน การจั ด ทำ
กำหนด Risk Appetite ด้ านผลกระทบ Impact ที่ แผนแม่บท EA อสป.จะต้องใช้งานระบบ ITในการ
อสป.จะยอมรับได้คือ คณะกรรมการ อสป.เห็นชอบ บริ ห ารงานด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลได้ (๑๐๐%)
แผนแม่บท EA ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กร กำหนดค่ า Risk Appetite ของ Likelihood จึ ง
เท่ากับ ๐

๔๙

๒.๔.๒ การวิเคราะห์ Risk Tolerance (𝑆𝑅๒)
แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
การกำหนดค่า Tolerance ของผลกระทบ Impact สำหรับ Risk Tolerance ในแกนนอน Likelihood
ของความเสี่ยงนี้จะเท่ากับค่าจะเท่ากับค่าของ Risk ของความเสี่ยงนี้ อสป.ยอมให้มีค่าเท่ากับ ๑ คือ ใช้
Appetite คือ แผนแม่บท EA ผ่านการเห็นชอบจาก งานระบบ IT ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
คณะอนุ ก รรมการฯ อสป. แล้ ว นำเสนอต่ อ คณะ ได้ (๑๐๐%)
กรรมการฯ อสป. ให้ความเห็นชอบ
การดำเนินงานที่ไม่สามารถจัดทำแผนแม่บท EA ได้ตามที่ อสป.
Impact
อสป. จัดทำแผนแม่บท EA แล้วเสร็จ

ผออ. เห็นชอบแผนแม่บท EA
อนุกรรมการเห็นชอบแผนแม่บท EA

นำเสนอแผนแม่บท EA ต่อ คกอ

คกอ เห็นชอบแผนแม่บท EA

Risk Boundary

T
A
๑๐๐% ๙๐%

Likelihood
๘๐%

๗๐%

๖๐%

ร้อยละความสำเร็จของการนำ IT มาใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
รูปภาพที่ ๔.๑๑ แสดงผลการวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑆𝑅๒)
๒.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (𝑺𝑹๒)
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) /(𝑆𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact) /แกนตั้ง (I) : การดำเนินงานที่ไม่สามารถจัดทำแผนแม่บท EA ได้ตามที่ อสป.
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ร้อยละความสำเร็จของการนำ IT มาใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคล
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๒. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๕๐

๔.๒.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)
๑. การพัฒนาบุคลกรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)
ระดับความสามารถในการดำเนินงาน
Impact
สามารถหา CC องค์กรได้
สามารถประเมิน GAP รายบุคคลได้

ทำ TRAINING NEED ตาม CC
สามารถทำแผนปฏิบัติการตาม GAP เสอน ผออ.ได้

สามรถทำแผนปฏิบัติการบุคคลตาม GAP
เข้า คกอ.

Risk Boundary

T
A
๙๑-๑๐๐ ๘๑-๙๐

Likelihood
๗๑-๘๐

๖๑-๗๐

≤๖๐

จำนวนร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ผ่านกระบวนการ TRAINING NEED ตาม CC

รูปภาพที่ ๔.๑๒ ความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะของอค์กร (OR๑)
๒.๑

ความเป็นมา

ปัจจัยความเสี่ยงที่พิจารณาจากปัจจัยเดิมของปี ๒๕๖๒ แล้วในปีนี้ยังมีการนำตัวชี้วัดจากการ
ประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในหัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีเกณฑ์ระดับ
คะแนน ๒.๗๔๗๘ ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มาพิจารณาเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วย
๒.๒

ผลกระทบและโอกาส (𝑂𝑅๑)
๒.๒.๑ ผลกระทบ(Impact)/ แกนตั้ง (𝑂𝑅๑)
คำจำกัดความ

Impact ของความเสี่ ยงนี้ หมายถึง ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการบุคลากรตาม
ช่องว่างสมรรถนะ
ตารางที่ ๔.๙ เกณฑ์การกำหนดผลกระทบ (𝑂𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
สามรถทำแผนปฏิบัติการบุคคลตาม GAP เข้า คกอ.
สามารถทำแผนปฏิบัติการตาม GAP เสอน ผออ.ได้
ทำ TRAINING NEED ตาม CC
สามารถประเมิน GAP รายบุคคลได้
สามารถหา CC องค์กรได้
๕๑

ระดับความสามารถในการดำเนินงาน
Impact
สามารถหา
CC องค์กรได้
สามารถประเมิน GAP รายบุคคลได้

ทำ TRAINING NEED ตาม CC
สามารถทำแผนปฏิบัติการตาม GAP เสอน ผออ.ได้

สามรถทำแผนปฏิบัติการบุคคลตาม GAP
เข้า คกอ.

๕
๔
๓

Risk Boundary

๒
๑

รูปภาพที่ ๔.๑๓ แสดงเกณฑ์กำหนดผลกระทบ (𝑂𝑅๑)
๒.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (𝑂𝑅๑)
คำจำกัดความ
likelihood กำหนดจากจำนวนร้อยละของพนักงานเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการ Training Need ตาม
CC พนักงานเป้าหมาย หมายถึง พนักงานองค์การสะพานปลาส่วนกลางและตัวแทนสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงอื่น ๆ แหล่งละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๒๔๖ คน
ตารางที่ ๔.๑๐ เกณฑ์การกำหนดโอกาส (𝑂𝑅๒)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
ร้อยละ ๙๑-๑๐๐ ของพนักงานที่ผ่านกระบวนการ CC
ร้อยละ ๘๑-๙๐ ของพนักงานที่ผ่านกระบวนการ CC
ร้อยละ ๗๑-๘๐ ของพนักงานที่ผ่านกระบวนการ CC
ร้อยละ ๖๑-๗๐ ของพนักงานที่ผ่านกระบวนการ CC
ร้อยละ ≤๖๐ ของพนักงานที่ผ่านกระบวนการ CC

Risk Boundary
๑

๒

๓

๔

๕

๙๑-๑๐๐

๘๑-๙๐

๗๑-๘๐

๖๑-๗๐

≤๖๐

Likelihood

จำนวนร้อยละของพนักงานทัง้ หมดที่ผ่านกระบวนการ TRAINING NEED ตาม CC

รูปภาพที่ ๔.๑๔ เกณฑ์กำหนดโอกาส (𝑂𝑅๑)
๕๒

๒.๓ สรุปผลกระทบและโอกาส (𝑂𝑅๑)
๒.๓.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายปี
ตารางที่ ๔.๑๑ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) (𝑂𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อยมาก
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๔ สูงมาก

เกณฑ์การกำหนดระดับ
สามรถทำแผนปฏิบัติการบุคคลตาม GAP เข้า คกอ.
สามารถทำแผนปฏิบัติการตาม GAP เสอน ผออ.ได้
ทำ TRAINING NEED ตาม CC
สามารถประเมิน GAP รายบุคคลได้
สามารถหา CC องค์กรได้

ตารางที่ ๔.๑๒ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) (𝑂𝑅๑)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อยมาก
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๔ สูงมาก

เกณฑ์การกำหนดระดับ
ร้อยละ ๙๑-๑๐๐ ของพนักงานที่ผ่านกระบวนการ CC
ร้อยละ ๘๑-๙๐ ของพนักงานที่ผ่านกระบวนการ CC
ร้อยละ ๗๑-๘๐ ของพนักงานที่ผ่านกระบวนการ CC
ร้อยละ ๖๑-๗๐ ของพนักงานที่ผ่านกระบวนการ CC
≤ร้อยละ ๖๐ ของพนักงานที่ผ่านกระบวนการ CC

ระดับความสามารถในการดำเนินงาน
Impact
สามารถหา CC องค์กรได้
สามารถประเมิน GAP รายบุคคลได้

ทำ TRAINING NEED ตาม CC

Risk Boundary

สามารถทำแผนปฏิบัติการตาม GAP เสอน ผออ.ได้

สามรถทำแผนปฏิบัติการบุคคลตาม GAP
เข้า คกอ.

Likelihood
๙๑-๑๐๐

๘๑-๙๐

๗๑-๘๐

๖๑-๗๐

≤๖๐

จำนวนร้อยละของพนักงานทัง้ หมดที่ผ่านกระบวนการ TRAINING NEED ตาม CC

รูปภาพที่ ๔.๑๕ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส (𝑂𝑅๑)

๕๓

๒.๔ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑂𝑅๑)
๒.๔.๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite (𝑂𝑅๒)
แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
ค่า RA ของผลกระทบได้บุคลากรที่ อสป.จะยอมรับ ค่า RA ของแกนนอนที่กำหนดไว้คือ ค่าเป้าหมาย
ได้ คือ จะต้องมีการวิเคราะห์ GAP Competencies ของจำนวนของทั่วทั้งองค์กร เข้าสู่กระบวนการของ
แล้วสามารถทำให้ดำเนินการทำกระบวนการอย่าง GAP Competencies นี ้ ห มดทุ ก คนค่ า RA ของ
ครบถ้วนจึงสามารถได้แผนพัฒนาบุคลากรปี ๒๕๖๓ Likelihood จึงมีค่าเท่ากับ ๑ เช่นกัน
และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการแล้วเสร็จ
จึงทำให้RA ของ Impact มีค่าเท่ากับ ๑
๒.๔.๒ การวิเคราะห์ Risk Tolerance (𝑂𝑅๑)
แกนตั้ง (I)
ความเบี่ย งเบนของความเสี่ย งนี้ด้าน Impact คือ
แผนพัฒนาบุคลากรปี ๒๕๖๓ จะะต้องได้รับความ
เห็นชอบของ ผออ. ทำให้ค่า RA ของ Impact มีค่า
เท่ากับ ๒

แกนนอน (L)
ค่าความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงนี้ จะเท่ากับ ค่า RA
คือ พนักงานอสป.ทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการ
วิเคราะห์ GAP Competencies ได้ทั้งหมด ค่า RT
ของ Likelihood จึงเท่ากับ ๑ เช่นเดียวกับ RA

ระดับความสามารถในการดำเนินงาน
Impact
สามารถหา CC องค์กรได้
สามารถประเมิน GAP รายบุคคลได้

ทำ TRAINING NEED ตาม CC
สามารถทำแผนปฏิบัติการตาม GAP เสอน ผออ.ได้

สามรถทำแผนปฏิบัติการบุคคลตาม GAP
เข้า คกอ.

Risk Boundary

T
A
๙๑-๑๐๐

Likelihood
๘๑-๙๐

๗๑-๘๐

๖๑-๗๐

≤๖๐

จำนวนร้อยละของพนักงานทัง้ หมดที่ผ่านกระบวนการ TRAINING NEED ตาม CC

รูปภาพที่ ๔.๑๖ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑂𝑅๑)

๕๔

๒.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (𝑂𝑅๑)
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) / (𝑂𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : ระดับความสามารถในการดำเนินงาน
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๒. สำนักงานทรัพยากรบุคคล
แผนกการเจ้าหน้าที่

โอกาส Likelihood) / แกนนอน (L) : ร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ผ่านกระบวนการ TRAINING NEED
เจ้าของความเสี่ยง

๑. ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๒. สำนักงานทรัพยากรบุคคล

ผู้ให้ข้อมูล

แผนกการเจ้าหน้าที่

๕๕

๒. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย (OR๒)
การดำเนินงานที่ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการฯ ตามที่กำหนด
Impact
ได้ผรู้ ับจ้างฯ รายใหม่
สามารถส่งงวดงานได้ ๖๐%
สามารถส่งงวดงานได้ ๘๐%

Risk Boundary

T
A

สามารถส่งงวดงานได้ ๑๐๐%
สามารถเริม่ ดำเนินโครงการฯ ได้
๐

Likelihood
๑

๒

๓

≤๔

ระยะเวลาที่สามารถดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (เดือน)
รูปภาพที่ ๔.๑๗ ความเสี่ยงจากโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย (OR๒)
๒.๑ ความเป็นมา
จากรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๒ ขององค์การสะพานปลา สคร. ได้ให้ข้อสังเกตว่า
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลายังไม่สามารถเปิดดำเนินการได้เนื่องจากผู้รับเหมาไม่
พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้าง จึงทำให้ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ค่าเช่าได้
ผลกระทบจากโครงการท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา
- กระทบต่อรายได้
มีการประเมินการได้มาของรายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และประเมินว่าจะสามารถทำรายได้ให้
อสป. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จนขณะนี้เข้าสู่ไตรมาส ๓ โครงการฯ ยังมีการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จและคาด
ว่าอาจจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของปี ๒๕๖๓ ทั้งปี
- ผลกระทบของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนกรณี
ฉุกเฉินวงเงินจำนวน ๑๕๙,๘๔๔,๔๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจะต้องเบิกจ่ายให้แล้ วเสร็จใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เบิกจ่ายในโครงการฯ ดังกล่าวไปแล้วจำนวน ๙๕,๕๙๕,๒๔๑.๑๓ บาท คงเหลือวงเงินใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ยังไม่เบิกจ่ายอีกจำนวน ๖๔,๒๔๙,๑๕๘.๘๗ บาท
- ผลกระทบต่อการเปิดให้บริการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาเกิดความล่าช้ าซึ่งผู้รับเหมาไม่มีความ
พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างโดยดำเนินงานแล้วเสร็จเพียงประมาณ ๕๕% เท่านั้น องค์การสะพานปลา จึง
บอกเลิกสัญญาสัญญาจ้างฯ ทำให้การให้บริการแก่ผ ู้ประกอบการมีความล่าช้ากว่ากำหนดมาอาจทำให้
ผู้ประกอบการไม่กลับมาเช่าใช้บริการ ดังนั้น ในการทบทวนความเสี่ยงของไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๓ องค์การ
สะพานปลาจึงนำการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลามาเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร
๕๖

๒.๒ ผลกระทบและโอกาส (𝑂𝑅๒)
๒.๒.๑ ผลกระทบ(Impact)/ แกนตั้ง (𝑂𝑅๒)
ตารางที่ ๔.๑๓ เกณฑ์การกำหนดผลกระทบ (𝑂𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
สามารถเปิดให้บริการได้
สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ร้อยละ ๑๐๐
สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ร้อยละ ๘๐
สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ร้อยละ ๖๐
ได้ผู้รับจ้างฯ รายใหม่

การดำเนินงานที่ไImpact
ม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการฯ ตามที่กำหนด
Impact
ได้ผรู้ ับจ้างฯ รายใหม่

๕

สามารถส่งงวดงานได้ ๖๐%

๔

สามารถส่งงวดงานได้ ๘๐%

๓

สามารถส่งงวดงานได้ ๑๐๐%

๒

สามารถเริม่ ดำเนินโครงการฯ ได้

๑

Risk Boundary

รูปภาพที่ ๔.๑๘ แสดงเกณฑ์กำหนดผลกระทบ (𝑂𝑅๒)
๒.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (𝑶𝑹๒)
ตารางที่ ๔.๑๔ เกณฑ์การกำหนดโอกาส (𝑂𝑅๒)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
ไม่เกิดระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย
ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย ๑ เดือน
ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย ๒ เดือน
ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย ๓ เดือน
ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย ≥๔ เดือน

๕๗

Risk Boundary
๑

๒

๓

๔

๕

๐

๑

๒

๓

≤๔

Likelihood

ระยะเวลาที่สามารถดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (เดือน)
รูปภาพที่ ๔.๑๙ เกณฑ์กำหนดโอกาส (𝑂𝑅๒)
๒.๓ สรุปผลกระทบและโอกาส (𝑂𝑅๒)
๒.๓.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายปี
ตารางที่ ๔.๑๕ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) (𝑂𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อยมาก
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๔ สูงมาก

เกณฑ์การกำหนดระดับ
สามารถเปิดให้บริการได้
สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ร้อยละ ๑๐๐
สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ร้อยละ ๘๐
สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ร้อยละ ๖๐
ได้ผู้รับจ้างฯ รายใหม่

ตารางที่ ๔.๑๖ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) (𝑂𝑅๒)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อยมาก
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๔ สูงมาก

เกณฑ์การกำหนดระดับ
ไม่เกิดระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย
ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย ๑ เดือน
ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย ๒ เดือน
ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย ๓ เดือน
ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย ≥๔ เดือน

๕๘

การดำเนินงานที่ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการฯ ตามที่กำหนด
Impact
ได้ผรู้ ับจ้างฯ รายใหม่
สามารถส่งงวดงานได้ ๖๐%
สามารถส่งงวดงานได้ ๘๐%

Risk Boundary

สามารถส่งงวดงานได้ ๑๐๐%

Likelihood

สามารถเริม่ ดำเนินโครงการฯ ได้
๐

๑

๒

๓

≤๔

ระยะเวลาที่สามารถดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (เดือน)
๔.๒๐ แสดงการวิ
เคราะห์/ผลกระทบและโอกาส
(𝑂𝑅๒)๒)
๑.๔ รูปภาพที
การวิเ่ คราะห์
Risk Appetite
Risk Tolerance (𝑂𝑅
๒.๔ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑂𝑅๒)
๒.๔.๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite (𝑂𝑅๒)
แกนตั้ง (I)
เป็นการตั้งค่าตามค่าเป้าหมายที่ อสป. จะต้องผ่าน
เกณฑ์ ต ามที ่ อสป. กำหนด Risk Appetite ด้ า น
ผลกระทบ Impact ที ่ อสป.จะยอมรั บ ได้ คื อ
สามารถเปิดดำเนินโครงการฯ ได้ตามเกณฑ์ที่ อสป.
กำหนด

แกนนอน (L)
ค่ า ที ่ อสป.จะยอมรั บ ได้ ส ำหรั บ Risk Appetite
สำหรั บ Likelihood ค่ า อสป. จะต้ อ งดำเนิ น
โครงการฯ ได้โดยไม่เกิดระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย
ที่ อสป.กำหนดค่า RiskAppetiteของ Likelihood
จึงเท่ากับ ๐

๒.๔.๒ การวิเคราะห์ Risk Tolerance (𝑂𝑅๒)
แกนตั้ง (I)
การกำหนดค่า Tolerance ของผลกระทบ Impact
ของความเสี่ยงนี้จะเท่ากับค่าจะเท่ากับค่าของ Risk
Appetite คือ อสป. จะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ อสป.
โดยสามารถส่ ง งวดงานได้ ๑๐๐% ตามเกณฑ์ ที่
อสป. กำหนด

แกนนอน (L)
สำหรับ Risk Tolerance ในแกนนอน Likelihood
ของความเสี่ยงนี้ อสป.ยอมให้มีค่าเท่ากับ 1 คืออสป.
จะต้องดำเนินโครงการฯ ได้โดยไม่เกิดระยะเวลาที่ช้า
กว่าเป้าหมาย ที่ อสป. กำหนดค่าเท่ากับ ๐ ครั้ง

๕๙

การดำเนินงานที่ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการฯ ตามที่กำหนด
Impact
ได้ผรู้ ับจ้างฯ รายใหม่
สามารถส่งงวดงานได้ ๖๐%
สามารถส่งงวดงานได้ ๘๐%
สามารถส่งงวดงานได้ ๑๐๐%
สามารถเริม่ ดำเนินโครงการฯ ได้

Risk Boundary

T
A
๐

Likelihood
๑

๒

๓

≤๔

ระยะเวลาที่สามารถดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (เดือน)
รูปภาพที่ ๔.๒๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑂𝑅๒)
๒.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (𝑂𝑅๒)
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) / (𝑂𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : การดำเนินงานที่ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการฯ ตามที่กำหนด
เจ้าของความเสี่ยง

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
ผู้ให้ข้อมูล
โอกาส Likelihood) / แกนนอน (L) : ระยะเวลาที่สามารถดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (เดือน)
เจ้าของความเสี่ยง

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

ผู้ให้ข้อมูล

คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ

๖๐

๔.๒.๓ ความเสี่ยงด้านเงิน (Financial Risk : FR)
๑. EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (𝑭𝑹๑)
EBITDA ภาพรวม
Impact
≤๑๓ ล้านบาท
๑๖ ล้านบาท
๑๙ ล้านบาท

T

Risk Boundary

๒๕ ล้านบาท
A

๓๑ ล้านบาท
๐

Likelihood
๑

๒

๓

≥๔

ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย (เดือน)
รูปภาพที่ ๔.๑๗ EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (𝑭𝑹๑)
๑.๑ ความเป็นมา
องค์การสะพานปลา ถูกกำหนดให้ นำรายได้จากการดำเนินงาน มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
ในกรณี ท ี ่ ห ากองค์ ก รมี ก ารดำเนิ น งานขาดทุ น จะเป็ น ผลให้ ส ถานะการเงิ น ขององค์ ก ารสะพานปลามี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรายปี และการลงทุนในอนาคต
การหากำไรจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการบริหารจัดการองค์กรขององค์การสะพานปลา
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์กรมีแนวโน้มที่จะไม่มีกำไรหรือมี กำไรน้อย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
องค์การสะพานปลาจึงได้พิจารณาว่า จึงได้กำหนดความเสี่ยง EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายมาเป็นความเสี่ยงขององค์กร
สำหรับความเสี่ยงนี้ อสป. ได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘ โดยใช้ชื่อ กำไร-ขาดทุน และ
EBITDA ในปี ๒๕๖๑

๖๑

๑.๒

ผลกระทบและโอกาส (𝑭𝑹๑)
๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (𝑭𝑹๑ )
คำจำกัดความ

Impact ของความเสี่ยงนี้ หมายถึง EBITDA ภาพรวมขององค์กร
ตารางที่ ๔.๑๓ เกณฑ์การกำหนดผลกระทบ (𝐹𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
EBITDA ภาพรวม ๓๑ ล้านบาท
EBITDA ภาพรวม ๒๕ ล้านบาท
EBITDA ภาพรวม ๑๙ ล้านบาท
EBITDA ภาพรวม ๑๖ ล้านบาท
EBITDA ภาพรวม ≤๑๖ ล้านบาท

EBITDA ภาพรวม
Impact
≤๑๓ ล้านบาท

๕

๑๖ ล้านบาท

๔

๑๙ ล้านบาท

๓

๒๕ ล้านบาท

๒

๓๑ ล้านบาท

๑

Risk Boundary

รูปภาพที่ ๔.๑๘ แสดงเกณฑ์กำหนดผลกระทบ (𝐹𝑅๑)

๖๒

๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood) /แกนนอน (𝑭𝑹๑)
คำจำกัดความ
Likelihood ของความเสี่ยงนี้ หมายถึง จำนวนระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย
ตารางที่ ๔.๑๔ เกณฑ์การกำหนดโอกาส (𝐹𝑅๑)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
ไม่เกิดระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย
ระยะเวลาช้ากว่าเป้าหมาย ๑ เดือน
ระยะเวลาช้ากว่าเป้าหมาย ๒ เดือน
ระยะเวลาช้ากว่าเป้าหมาย ๓ เดือน
ระยะเวลาช้ากว่าเป้าหมาย ≥๔ เดือน

EBITDA ภาพรวม
Impact

Risk Boundary
๑

๐

๓

๒

๑

๒

๔

๓

๕

Likelihood

≥๔

ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย (เดือน)
รูปภาพที่ ๔.๑๙ เกณฑ์กำหนดโอกาส (𝐹𝑅๑)

๖๓

๑.๓ สรุปผลกระทบและโอกาส (𝑭𝑹๑)
๑.๓.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายปี
ตารางที่ ๔.๑๕ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) รายปี (𝐹𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อยมาก
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๔ สูงมาก

เกณฑ์การกำหนดระดับ
EBITDA ภาพรวม ๓๑ ล้านบาท
EBITDA ภาพรวม ๒๕ ล้านบาท
EBITDA ภาพรวม ๑๙ ล้านบาท
EBITDA ภาพรวม ๑๖ ล้านบาท
EBITDA ภาพรวม ≤๑๖ ล้านบาท

ตารางที่ ๔.๑๖ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood)รายปี (𝐹𝑅๑)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อยมาก
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๔ สูงมาก

ค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้
ไม่เกิดระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย
ระยะเวลาช้ากว่าเป้าหมาย ๑ เดือน
ระยะเวลาช้ากว่าเป้าหมาย ๒ เดือน
ระยะเวลาช้ากว่าเป้าหมาย ๓ เดือน
ระยะเวลาช้ากว่าเป้าหมาย ≥๔ เดือน

EBITDA ภาพรวม
Impact
≤๑๓ ล้านบาท
๑๖ ล้านบาท
๑๙ ล้านบาท

Risk Boundary

๒๕ ล้านบาท
๓๑ ล้านบาท

Likelihood
๐

๑

๒

๓

≥๔

ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย (เดือน)
รูปภาพที่ ๔.๒๐ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส รายปี (𝐹𝑅๑)

๖๔

๑.๔ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑭𝑹๑)
๑.๔.๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite (𝑭𝑹๑ )
แกนตั้ง (I)
สำหรับ Risk Appetite ของความเสี่ยงด้าน EBITDA
ของอสป. จะเป็นการตั้งค่าตามค่าเป้าหมายระดับดี
ที่สุดที่กำหนดไว้กับ สคร. คือ มีกำไรเบื้องต้น 31 ล้าน
ของปี ๒๕๖๓ หรือมีค่าเท่ากับระดับ ๑ สำหรับ RA
ของ Impact

แกนนอน (L)
การที่จะให้ EBITDA มีค่าตามเป้าหมายกั บ สคร.
อสป.จะต้ อ งสามารถสร้ า งกำไรได้ ต ามเป้ า หมาย
ระยะเวลาของปี ๒๕๖๓ คือ มีกำไร ๓๑ ล้าน โดยใน
เดือน ก.ย. 2562 ค่า RA ของ Likelihood จึงเท่ากับ
ค่า ๑ คือไม่มีความล่าช้าเกิดขึ้นนั่นเอง

๑.๔.๒ การวิเคราะห์ Risk Tolerance (𝑭𝑹๑ )
แกนตั้ง (I)
เนื ่ องจาก อสป. ยั งไม่ สามารถดำเนิ นการหากำไร
เบื้องต้นได้ตามแผน เนื่องจากคาดว่าโครงการหลาย
โครงการที ่ ดำเนิ นการมี ความล่ าช้ า จึ งกำหนดค่ า
เบี่ยงเบนเท่ากับค่า ๓ ของตัวชี้วัด สคร. ค่า RA หา I
จึงกำหนดค่าเท่ากับระดับ ๓

แกนนอน (L)
อย่างไรก็ตาม ๑ เป็นค่าแกน Impact จะมีค่าเท่ากับ
๓ แต่ ค ่ า แกนนอน Likelihood จะกำหนดค่ า
เบี ่ ย งเบนเช่ น เดี ย วกั บ ค่ า Risk Appetite ของ
Likelihood จึงมีค่าเท่ากับ ระดับ ๑ คือจะต้องได้
ตามกำหนดเวลาที่วางแผนได้

EBITDA ภาพรวม
Impact
≤๑๓ ล้านบาท
๑๖ ล้านบาท
๑๙ ล้านบาท

T

Risk Boundary

๒๕ ล้านบาท
๓๑ ล้านบาท

A
๐

Likelihood
๑

๒

๓

≥๔

ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย (เดือน)
รูปภาพที่ ๔.๒๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝐹𝑅๑)

๖๕

๑.๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (𝐹𝑅๑)

เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) /(𝑭𝑹๑)
ผลกระทบ (Impact) /แกนตั้ง (I) : EBITDA ภาพรวม
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
ฝ่ายบัญชีการเงิน, สำนักงานบัญชี, สำนักงานการเงิน

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
ฝ่ายบัญชีการเงิน, สำนักงานบัญชี, สำนักงานการเงิน

๖๖

๒. การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (𝐹𝑅๒)
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
Impact
≤๘๐%
_๘๑ – ๘๕%
๘๙ – ๙๐%
๙๑ - ๙๕%
๙๖ - ๑๐๐%

Risk Boundary

T
A
๙๖-๑๐๐

Likelihood
๙๑-๙๕

๘๖-๙๐

๘๑-๘๕

≤๘๐

ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตาม
รูปภาพที่ ๔.๒๒ การเบิกจ่แผน
ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (𝐹𝑅๒)

๒.๑ ความเป็นมา
ตามที ่ ร ั ฐ บาลมี น โยบายให้ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก หน่ว ยเร่ ง รั ดการใช้เ งิน ลงทุน ที ่ไ ด้ร ั บจัด สรรใน
ปีงบประมาณนั้นๆ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อขยายตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ องค์การ
สะพานปลา เป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่ง ที่จะต้องดำเนินงานตามนโยบายนี้ และเป็นตัวชี้วัด หนึ่งของ
องค์กรที่รัฐบาลกำหนด แต่ที่ผ่านมา องค์การสะพานปลาไม่ส ามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ ตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดทุกปี และสำหรับความสี่ยงนี้องค์การะสะพานปลาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙
แต่ในปี ๒๕๖๒ องค์การสะพานปลาไม่สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ดังนั้น ในปี ๒๕๖๓ องค์การสะพานปลามีแนวโน้มที่อาจจะเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมายจึงถือ
เป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารขององค์กร

๖๗

๒.๒ ผลกระทบและโอกาส (𝑭𝑹๒)
๒.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (𝑭𝑹๒ )
คำจำกัดความ
จำนวนเงิน ลงทุน ขององค์การสะพานปลาที่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ง หมดในปี ๒๕๖๓ ซึ่งหมายถึง
งบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรของรั ฐให้กับองค์การสะพานปลาประกอบด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ใหม่ในปี ๒๕๖๓ และงบลงทุนขององค์การสะพานปลาเอง
ตารางที่ ๔.๑๗ เกณฑ์การกำหนดผลกระทบ (𝐹𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๙๖ - ๑๐๐ (๑๓ ล้านบาท)
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๙๑ - ๙๕ (๑๒.๓๕ ล้านบาท)
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๘๙ - ๙๐ (๑๑.๗๐ ล้านบาท)
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๘๑ – ๘๕ (๑๑.๐๕ ล้านบาท)
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ≤๘๐ (๑๐.๔๐ ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
Impact
≤๘๐%

๕

๘๑ – ๘๕%

๔

๘๙ – ๙๐%

๓

๙๑ - ๙๕%

๒

๙๖ - ๑๐๐%

๑

Risk Boundary

รูปภาพที่ ๔.๒๓ แสดงเกณฑ์กำหนดผลกระทบ (𝐹𝑅๒)

๖๘

๒.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (𝐹𝑅๒)
คำจำกัดความ
โอกาสที่จะทำให้ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ได้ตามแผนคือ จำนวนงวดงานที่ไม่สามารถจะ
เบิกได้ตามแผนที่วางไว้ในเกณฑ์ของ Likelihood จะกำหนดโดยร้อยละงวดงานที่องค์การสะพานปลาสามารถ
เบิกได้ตามแผนที่กำหนดให้
ตารางที่ ๔.๑๘ เกณฑ์การกำหนดโอกาส (𝐹𝑅๒)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
ร้อยละ ๙๖ – ๑๐๐ ของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
ร้อยละ ๙๑ – ๙๕ ของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
ร้อยละ ๘๖ – ๙๐ ของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
ร้อยละ ๘๑ – ๘๕ ของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
ร้อยละ ≤๘๐ ของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน

Risk Boundary
๑

๒

๓

๔

๕

๙๖-๑๐๐

๙๑-๙๕

๘๖-๙๐

๘๑-๘๕

≤๘๐

Likelihood

ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
รูปภาพที่ ๔.๒๔ เกณฑ์กำหนดโอกาส (𝐹𝑅๒)

๖๙

๒.๓ สรุปผลกระทบและโอกาส (𝐹𝑅๒)
๒.๓.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายปี
ตารางที่ ๔.๑๙ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) รายปี (𝐹𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

กำไรสุทธิภาพรวม
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๙๖ - ๑๐๐ (๑๓ ล้านบาท)
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๙๑ - ๙๕ (๑๒.๓๕ ล้านบาท)
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๘๙ - ๙๐ (๑๑.๗๐ ล้านบาท)
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๘๑ – ๘๕ (๑๑.๐๕ ล้านบาท)
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ≤๘๐ (๑๐.๔๐ ล้านบาท)

ตารางที่ ๔.๒๐ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) รายปี (𝐹𝑅๒)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้
ร้อยละ ๙๖ – ๑๐๐ ของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
ร้อยละ ๙๑–๙๕ ของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
ร้อยละ ๘๖ –๙๐ ของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
ร้อยละ ๘๑–๘๕ ของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
ร้อยละ ≤๘๐ ของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
Impact
≤๘๐%
_๘๑ – ๘๕%
๘๙ – ๙๐%
Risk Boundary

๙๑ - ๙๕%
๙๖ - ๑๐๐%

Likelihood
๙๖-๑๐๐

๙๑-๙๕

๘๖-๙๐

๘๑-๘๕

≤๘๐

ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
รูปภาพที่ ๔.๒๕ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสรายปี (𝐹𝑅๒)

๗๐

๒.๔ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝐹𝑅๒)
๒.๔.๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite (𝐹𝑅๒)
แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
ผลกระทบที ่ ค วามเสี ่ ย งนี ้ ย อมรั บ ได้ ค ื อ ค่ า ๑ เช่นเดียวกับแกนตั้ง Risk Tolerance ของแกนนอน
เนื่องจากเป็น ค่า เป้า หมายตามนโยบายรัฐ บาลที่ Likelihood ซึ ่ ง เป็ น Lead Factor การที ่ จ ะทำให้
องค์การสะพานปลาจะต้องมีการใช้จ่ายเงินลงทุ นได้ Risk Appetite แกนนอนจะต้องเท่ากับ ๑
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ค่า Risk Appetite ของ
Impact จึงมีค่าเท่ากับ ๑
๒.๔.๒ การวิเคราะห์ Risk Tolerance (𝐹𝑅๒ )
แกนตั้ง (I)
ถึงแม้ว ่า นโยบายของรัฐจะกำหนดให้ความเสี่ยงนี้
จะต้องบรรลุเป้าหมาย คือค่าใช้จ่ายเงินลงทุน ๑๐๐%
ของงบประมาณที่ได้รับ แต่ที่ผ่านมา องค์การสะพาน
ปลายังไม่สามารถดำเนินการได้ ค่า Risk Tolerance หรือ
ค่าเบี่ยงเบนจึงกำหนดไว้ที่ระดับ ๒ ที่องค์การสะพาน
ปลาจะต้องดำเนินการให้ได้

แกนนอน (L)
ค่ า เบี ่ ย งเบนของแกนนอน Likelihood ที ่ เ ป็ น Local
Factor ของผลกระทบ องค์การสะพานปลาจะกำหนด
ไว้ในระดับ ๒ ที่ทุกงวดงาน หรือกิจกรรมในการ
เบิกจ่ายจะต้องสามารถดำเนินการได้ไม่ต่ ำกว่าร้อย
ละ ๙๕ ของกิจกรรมทั้งหมด

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
Impact
≤๘๐%
_๘๑ – ๘๕%
๘๙ – ๙๐%
๙๑ - ๙๕%
๙๖ - ๑๐๐%

Risk Boundary

T
A
๙๖-๑๐๐ ๙๑-๙๕

Likelihood
๘๖-๙๐

๘๑-๘๕

≤๘๐

ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
รูปภาพที่ ๔.๒๖ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑭𝑹๒)

๗๑

๒.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (𝐹𝑅๒)
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) /(𝐹𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
ฝ่ายบัญชีการเงิน, สำนักงานบัญชี, สำนักงานการเงิน

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ร้อยละของจำนวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
ฝ่ายบัญชีการเงิน, สำนักงานบัญชี, สำนักงานการเงิน

๗๒

๓. ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้จากการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝐹𝑅๓)
ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้
Impact
≥๕๕
๕๔
๕๓

T

๕๒

A

Risk Boundary

๕๑

Likelihood
≤๕

๖-๑๐

๑๑-๑๕

๑๖-๒๐

≥๒๑

ร้อยละของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย
รูปภาพที่ ๔.๒๗ การเบิกงบประมาณ
จ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (𝐹𝑅๓)
๓.๑

ความเป็นมา

แผน

จากผลการประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๑ ขององค์การสะพานปลา ปรากฏว่า
ตัว ชี้ว ัดที่ ๒.๓ ค่าใช้จ ่ายบุคลากรต่อรายได้จากการดำเนินงาน และจากผลการดำเนินงานขององค์การ
สะพานปลาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ พบว่าปีที่มีค่าสูงสุดคือปี ๒๕๕๘ มีค่าร้อยละ ๖๕.๓๒ ส่วนปีที่มีค่าน้อย
ที่สุดคือปี ๒๕๖๑ มีค่าร้อยละ ๕๔.๗๙ ซึ่งจะเห็นว่าปีที่มีค่าน้อยที่สุดคือปี ๒๕๖๑ ดังนั้นในปี ๒๕๖๓ จึงได้นำ
ปัจจัยนี้มาเป็นปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเพื่อดำเนินการลดความเสี่ยงต่อไป
๓.๒

ผลกระทบและโอกาส (𝑭𝑹๓)
๓.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (𝑭𝑹๓)
คำจำกัดความ

ผลกระทบในความเสี่ยงนี้หมายถึง ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้
ตารางที่ ๔.๒๑ เกณฑ์การกำหนดผลกระทบ (𝐹𝑅๓)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ ร้อยละ ๕๑
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ ร้อยละ ๕๒
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ ร้อยละ ๕๓
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ ร้อยละ ๕๔
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ ร้อยละ ≥๕๕
๗๓

ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้
Impact
≥๕๕

๕

๕๔

๔

๕๓

๓

๕๒

๒

๕๑

๑

Risk Boundary
Likelihood

รูปภาพที่ ๔.๒๘ แสดงเกณฑ์กำหนดผลกระทบ (𝐹𝑅๓)
๓.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (𝐹𝑅๓)
คำจำกัดความ
Likelihood ของความเสี่ยงนี้ หมายถึง ร้อยละของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณ
ตารางที่ ๔.๒๒ เกณฑ์การกำหนดโอกาส (𝐹𝑅๓)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
ร้อยละ ≤๕ ของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณ
ร้อยละ ๖-๑๐ ของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณ
ร้อยละ ๑๑-๑๕ ของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณ
ร้อยละ ๑๖-๒๐ ของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณ
ร้อยละ ≥๒๑ ของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณ

Risk Boundary
๑

๒

๓

๔

๕

≤๕

๖-๑๐

๑๑-๑๕

๑๖-๒๐

≥๒๑

Likelihood

ร้อยละของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย
รูปภาพที่ ๔.๒๙ เกณฑ์กำหนดโอกาส (𝐹𝑅๓)
๗๔

๓.๓

สรุปผลกระทบและโอกาส (𝐹𝑅๓)
๓.๓.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายปี

ตารางที่ ๔.๒๓ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) รายปี (𝐹𝑅๓)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

กำไรสุทธิภาพรวม
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ ร้อยละ ๕๑
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ ร้อยละ ๕๒
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ ร้อยละ ๕๓
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ ร้อยละ ๕๔
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ ร้อยละ ≥๕๕

ตารางที่ ๔.๒๔ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) รายปี (𝐹𝑅๓)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้
ร้อยละ ≤๕ ของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณ
ร้อยละ ๖-๑๐ ของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณ
ร้อยละ ๑๑-๑๕ ของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณ
ร้อยละ ๑๖-๒๐ ของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณ
ร้อยละ ≥๒๑ ของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณ

ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้
Impact
≥๕๕
๕๔
๕๓

Risk Boundary

๕๒
๕๑

Likelihood
≤๕

๖-๑๐

๑๑-๑๕

๑๖-๒๐

≥๒๑

ร้อยละของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย
รูปภาพที่ ๔.๓๐ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสรายปี (𝐹𝑅๓)

๗๕

๓.๔

การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝐹𝑅๓)
๓.๔.๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite (𝐹𝑅๓)

แกนตั้ง (I)
เนื่องจากการทำงานในอดีตที่ผ่านมาความเสี่ยงข้อนี้
อสป. ยั ง ไม่ ส ามารถดำเนิ น การได้ ต ามเป้ า หมาย
คือค่า ๑ หรือค่ากลาง คือค่า ๓ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
กำหนดค่า Risk Appetite ของ Impact จึงตั้งค่าไว้
ที่ระดับ ๓

แกนนอน (L)
ส ำ ห ร ั บ Risk Appepitite ค ่ า Likelihood เ ป็ น
Lead Factor ที่จะทำให้ค่าImpact ดังนี้ การตั้งค่า
จึงตั้งค่าให้รายได้ของ อสป.จะต้องใกล้เคียงกับค่า
เป้าหมายที่จะต้องไม่ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕ RA
ของความเสวี่ยงนี้จึงกำหนดไว้ที่ระดับ ๑

๓.๔.๒ การวิเคราะห์ Risk Tolerance (𝐹𝑅๒ )
แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
เช่นเดียวกับค่า RA ค่าเบี่ยงเบนที่ อสป.จะยอมรับได้ ค่าเบี่ยงเบนของความเสี่ยงนี้ แกนนอนจะเป็น Lead
คือการไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ที่สคร.กำหนด ค่า RT จึง Factor คื อ รายได้ โ ดยจะกำหนดว่ า รายได้ ข องปี
เท่ากับค่า RA สำหรับความเสี่ยงนี้คือมีค่าระดับ ๓
๒๕๖๒ ของอสป.จะต้องมีค่าเบี่ยงเบนไม่เกินร้อยละ
๑๐ ของรายได้ที่กำหนดไว้คือเท่ากับระดับ ๒
ร้อยละของค่
าใช้จ่ากยบุจ่าคยงบลงทุ
ลากรต่อนรายได้
ผลการเบิ
Impact
≥๕๕
๕๔
๕๓

T

๕๒

A

Risk Boundary

๕๑

Likelihood
≤๕

๖-๑๐

๑๑-๑๕

๑๖-๒๐

≥๒๑

ร้อยละของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย
รูปภาพที่ ๔.๓๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑭𝑹๓)

๗๖

๓.๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (𝐹𝑅๓)

เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) /(𝐹𝑅๓)
ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
สำนักงานบัญชี

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ร้อยละของรายได้ที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
สำนักงานบัญชี

๗๗

๔.๒.๔ ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk : CR)
๑. สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (𝑪𝑹๑)
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการอสป.อย่างครบถ้วน
Impact
≤๑๐ แห่ง
๑๑ แห่ง
๑๒ แห่ง

Risk Boundary

๑๓ แห่ง
๑๔ แห่ง

A

Likelihood

T

๙๑-๑๐๐ ๘๑-๙๐

๗๑-๘๐ ๖๑-๗๐

≤๖๐

ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
รูปภาพที่ ๔.๓๒ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย (𝑪𝑹๑)
๑.๑ ความเป็นมา
องค์การสะพานปลามีภารกิจที่ต้องบริหารสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีข้อปฏิบัติที่จะทำให้สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงทุกแห่งมีมาตรฐานในการให้บริการการใช้ท่าเทียบเรือให้ถูกสุขอนามัยอันจะส่งผลต่อผู้ใช้บริการ
และรายได้ในระยะยาวขององค์กร รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ถึงแม้ว่าองค์การสะพานปลาจะสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดได้ดีเป็นส่วนมาก
แต่องค์กรไม่ควรจะละเลย หรือนิ่งนอนใจ ซึ่งหากไม่ละเลยในประเด็นนี้จะทำให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว และเป็นสะพานปลาและท่าเทียบเรือต้นแบบ
เนื่องจากการได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพ
ปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ จากกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก องค์การสะพานปลาจะต้องมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับใบรับรองนี้อย่างเข้มงวด จึงถือเป็นความเสี่ยงขององค์กรในปี ๒๕๖๓
อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนี้ องค์การสะพานปลาได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และสามารถ
บริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ แต่ องค์การสะพานปลาพิจารณาแล้วเห็นความความเสี่ยงนี ้ มี
ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ขององค์กรและจะทำให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงอขององค์การสะพานปลา
ทั้งหมดเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องให้กับท่าเทียบเรือประมงของภาคเอกชน จึงควรคงความเสี่ยงนี้ไว้เพื่อให้มี
การดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อไป
๗๘

๑.๒ ผลกระทบและโอกาส (𝐶𝑅๑)
๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (𝐶𝑅๑)
คำจำกัดความ
เนื่องจากการได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพ
ปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ จากกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก องค์การสะพานปลาจะต้องมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับใบรับรองนี้อย่างเข้มงวดจึงถือ เป็นความเสี่ยงขององค์กรในปี ๒๕๖๓
ปัจจุบันองค์การสะพานปลามีหน่วยงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ แห่ง แต่หน่วยงานที่ มี
กิจกรรมการขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำประกอบด้วย สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง จำนวน ๑๔ แห่ง คือ
๑. สะพานปลาสมุทรปราการ
๘. ท่าเทียบเรือประมงสตูล
๒. สะพานปลานครศรีธรรมราช
๙. สะพานปลาสมุทรสาคร
๓. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๑๐. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน)
๔. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
๑๑. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
๕. ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๑๒. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
๖. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
๑๓. ท่าเทียบเรือประมงระนอง
๗. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๑๔. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
ตารางที่ ๔.๒๕ เกณฑ์การกำหนดผลกระทบ (𝐶𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๔ แห่ง
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๓ แห่ง
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๒ แห่ง
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๑ แห่ง
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ≤๑๐ แห่ง

จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. อย่างครบถ้วน
Impact
≤๑๐ แห่ง

๕

๑๑ แห่ง

๔

๑๒ แห่ง

๓

๑๓ แห่ง

๒

๑๔ แห่ง

๑

Risk Boundary

รูปภาพที่ ๔.๓๓ แสดงเกณฑ์กำหนดผลกระทบ (𝐶𝑅๑)

๗๙

๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน(𝐶𝑅๑)
คำจำกัดความ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ตามมาตรฐานของกรมประมง ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามพรก. การ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลาจึงเห็นความสำคัญของการได้รับรองตามมาตรฐานของกรมประ มง
เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสุขอนามัย จึงต้องมีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทำการ
ปรับปรุง เพื่อให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงพัฒนาขึ้นในทางที่ดี ไปถึงตลอดจนได้รับรองมาตรฐานจาก
กรมประมง เป็นต้น
ตารางที่ ๔.๒๖ เกณฑ์การกำหนดโอกาส (𝐶𝑅๑)
โอกาสที่จะเกิดขึ้ (Likelihood : L)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
ร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐ ของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
ร้อยละ ๘๑–๙๐ของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
ร้อยละ ๗๑–๘๐ ของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
ร้อยละ ๖๑–๗๐ของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
≤ร้อยละ ๖๐ ของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง

Risk Boundary
๑

๙๑-๑๐๐

๒

๘๑-๙๐

๓

๗๑-๘๐

๔

๖๑-๗๐

๕

Likelihood

≤๖๐

ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
รูปภาพที่ ๔.๓๔ เกณฑ์กำหนดโอกาส (𝐶𝑅๑)

๘๐

๑.๓ สรุปผลกระทบและโอกาส (𝐶𝑅๑)
๑.๓.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายปี
ตารางที่ ๔.๒๗ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) รายปี (𝐶𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๔ แห่ง
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๓ แห่ง
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๒ แห่ง
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๑ แห่ง
จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ≤๑๐ แห่ง

ตารางที่ ๔.๒๘ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) รายปี (𝐶𝑅๑)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
ร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐ ของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
ร้อยละ ๘๑–๙๐ของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
ร้อยละ ๗๑–๘๐ ของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
ร้อยละ ๖๑–๗๐ของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
≤ร้อยละ ๖๐ ของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง

จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการอสป.อย่างครบถ้วน
Impact
≤๑๐ แห่ง
๑๑ แห่ง
๑๒ แห่ง

Risk Boundary

๑๓ แห่ง

Likelihood

๑๔ แห่ง
๙๑-๑๐๐ ๘๑-๙๐

๗๑-๘๐ ๖๑-๗๐

≤๖๐

ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
รูปภาพที่ ๔.๓๕ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส รายปี (𝐶𝑅๑)

๘๑

๑.๔ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance(𝐶𝑅๑)
๑.๔.๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite (𝐶𝑅๑)
แกนตั้ง (I)
เป็นการตั้งค่าตามค่าเป้าหมายที่สป.ทร.ทุกท่าทั้ง ๑๔
แห่ง จะต้องผ่านดกณฑ์มาตรฐานของกรมประมงด้าน
นี้ Risk Appetite ด้านผลกระทบ Impact ที่องค์การ
สะพานปลาจะยอมรับได้คือค่า ๑ ทุก สป.ทร. จะต้อง
ได้ตามมาตรฐานสุขอนามัย

แกนนอน (L)
ค่าที่องค์การสะพานปลาจะยอมรับได้สำหรับ Risk
Appetite สำหรั บ Likelihood ค่ า ทุ ก สป.ทร.ของ
องค์การสะพานปลา จะต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่ก
เดขึ้นได้อย่างน้อยจะต้องมีแผนในการแก้ไขค่า Risk
Appetiteของ Likelihood จึงเท่ากับ ๑

๑.๔.๒ การวิเคราะห์ Risk Tolerance(𝐶𝑅๑)
แกนตั้ง (I)
การกำหนดค่า Tolerance ของผลกระทบ Impact
ของความเสี่ยงนี้จะเท่ากับค่าของ Risk Appetite คือ
ทุกสป.ทร. ขององค์การสะพานปลา ทั้ง ๑๔ แห่ง ที่
เป็นเป้าหมาย จะต้องผ่านมาตรการของกรมประมง

แกนนอน (L)
สำหรั บ Risk Tolerance ในแกนนอน Likelihood
ของความเสี่ยงนี้ องค์การสะพานปลา ยอมให้มีค่า
เท่ ากั บ ๒ คื อทุ กปั ญหาที ่ เกิ ดขึ ้ นจะต้ องมี แ ผนที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น

จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการอสป.อย่างครบถ้วน
Impact
≤๑๐ แห่ง
๑๑ แห่ง
๑๒ แห่ง

Risk Boundary

๑๓ แห่ง
๑๔ แห่ง

A

T

๙๑-๑๐๐ ๘๑-๙๐

Likelihood
๗๑-๘๐ ๖๑-๗๐

≤๖๐

ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทำการปรับปรุง
รูปภาพที่ ๔.๓๖ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝐶𝑅๑)

๘๒

๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (𝐶𝑅๑)
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) /(𝐶𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑,๒

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทำการปรับปรุง
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง
๒. รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๓. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑,๒

๘๓

๒. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (𝑪𝑹๒)
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
Impact
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด มีการแพร่
ระบาดในสถานที่ อสป. ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูชา้ กว่ากำหนด
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
และพบผู้ติดเชื้อเดินทางมา อสป.
พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป.
กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ

ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อสป.

Risk Boundary

T
A
๐

Likelihood
๑

๒

๓

≤๔

จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อสป. กำหนด
้ง) ย่ งจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (𝐶𝑅๒)
รูปภาพที่ ๔.๔๒(ครัความเสี
๒.๑ ความเป็นมา
- จากเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรายงานเกี่ยวกับการเกิดโรค
ปอดอักเสบรุนแรงหลายรายในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งโรคปอดอักเสบที่กำลังระบาดอยู่นี้เป็นสายพันธุ์ของ
ไวรัสโคโรนาที่ต่อมา WHO ได้ตั้งชื่อว่า COVID-๑๙ ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศจีนและประเทศอื่นๆ และ
ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๓ ประกาศให้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค COVID-๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) เป็นโรคติดต่ออันตราย
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่การระบาดของโรค (COVID-๑๙) และจนถึงปัจจุบัน (๒๓ มี.ค. ๖๓) มีผู้ติดเชื้อสะสม
มากกว่า ๗๐๐ ราย และได้มีมาตรการปิดสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชนในกรุงเทพและปริมณฑลหลายแห่งเพื่อ
บรรเทาการระบาดของเชื้อ
- องค์ การสะพานปลาเป็ นสถานที ่ ท ี ่ ม ี คนเข้ ามาซื ้ อขายสิ นค้ าสั ตว์ น ้ ำจำนวนมากและอยู ่ ในข่ าย
ที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งส่วนสำนักงานและส่วนที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ องค์การสะพานปลาได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อม
เพื่อช่วยให้งานบริการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังคงเป็นได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดูแลบุคคลากรใน
องค์การสะพานปลาให้ปลอดภัยจากโรคและให้กิจการขององค์การสะพานปลาสามารถดำเนินไปได้ในภาวะวิกฤตหรือฟื้นตัวเร็ว
เมื่อวิกฤตผ่านไปเพื่อเป็นการบรรเทาการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การสะพานปลา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาจึงได้กำหนดให้เรืองการระบาดของ COVID-๑๙ เป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ขององค์กรในด้านการไม่
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันโรคระบาดนี้ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องอันส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรค
COVID-๑๙ ในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๘๔

๒.๒ ผลกระทบและโอกาส (𝐶𝑅๒)
๒.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (𝐶𝑅๒)
คำจำกัดความ
มาตรการ หมายถึง ข้อสั่งการที่เป็นเอกสาร ลายลักษณ์อักษร ประกาศ รวมถึงข้อปฏิบัติและมาตรการ
ต่าง ๆ ที่รัฐกำหนดและเกี่ยวข้องกับองค์การสะพานปลา และมาตรการหรือข้อกำหนดที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ที่อสป. ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ถือปฏิบัติ
แผนการบริหารความต่อเนื่องขององค์การสะพานปลา หมายถึง แผนการบริหารความต่อเนื่องกรณี COVID-๑๙
เจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลา หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง แม่บ้าน รปภ พนักงานขับรถ
ผู้ประกอบธุรกิจแพปลาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อผู้ขายสินค้าสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการเรือประมงและลูกเรือประมง
สถานที ่ หมายถึ ง พื ้ น ที ่ ป ระกอบธุ ร กิ จ สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมง อาคาร โรงคลุ ม
โรงประมูล สำนักงาน และอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การสะพานปลา
ตารางที่ ๔.๓๓ เกณฑ์การกำหนดผลกระทบ (𝐶𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact : I)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป.
พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด และพบผู้ติดเชื้อเดินทางมาอสป.
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด มีการแพร่ระบาดในสถานที่
อสป. ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูช้ากว่ากำหนด

เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
Impact
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด มีการแพร่
ระบาดในสถานที่ อสป. ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูชา้ กว่ากำหนด

๕

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

๔

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
และพบผู้ติดเชื้อเดินทางมา อสป.

๓

พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป.
กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ

๒

ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อสป.

Risk Boundary

๑

รูปภาพที่ ๔.๔๓ แสดงเกณฑ์กำหนดผลกระทบ (𝐶𝑅๒)

๘๕

๒.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน(𝐶𝑅๒ )
ตารางที่ ๔.๓๔ เกณฑ์การกำหนดโอกาส (𝐶𝑅๒)
โอกาสที่จะเกิดขึ้ (Likelihood : L)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์การกำหนดระดับ
จำนวน ๐ ครั้ง
จำนวน ๑ ครั้ง
จำนวน ๒ ครั้ง
จำนวน ๓ ครั้ง
จำนวน ๔ ครั้ง

Risk Boundary
๑

๒

๓

๔

๕

๐

๑

๒

๓

≤๔

Likelihood

จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อสป. กำหนด
กำหนด (ครัรู้งป)ภาพที่ ๔.๔๔ เกณฑ์กำหนดโอกาส (𝐶𝑅๒)

๘๖

๑.๓ สรุปผลกระทบและโอกาส (𝐶𝑅๒)
๑.๓.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายปี
ตารางที่ ๔.๓๕ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) รายปี (𝐶𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact : I)
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อสป. กำหนด
ระดับ ๑ น้อยมาก
ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป.
ระดับ ๒ น้อย
พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ
ระดับ ๓ ปานกลาง
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด และพบผู้ติดเชื้อเดินทางมา
อสป.
ระดับ ๔ สูง
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
ระดับ ๕ สูงมาก
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด มีการแพร่ระบาดใน
สถานที่ อสป. ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูช้ากว่ากำหนด
ตารางที่ ๔.๓๖ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) รายปี (𝐶𝑅๒)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L) จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อสป. กำหนด
ระดับ ๑ น้อยมาก
จำนวน ๐ ครั้ง
ระดับ ๒ น้อย
จำนวน ๑ ครั้ง
ระดับ ๓ ปานกลาง
จำนวน ๒ ครั้ง
ระดับ ๔ สูง
จำนวน ๓ ครัง้
ระดับ ๕ สูงมาก
จำนวน ๔ ครั้ง
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
Impact
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด มีการแพร่
ระบาดในสถานที่ อสป. ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูชา้ กว่ากำหนด
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
และพบผู้ติดเชื้อเดินทางมา อสป.

Risk Boundary

พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป.
กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ

Likelihood

ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อสป.

๐

๑

๒

๓

≤๔

จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อสป. กำหนด
รูปภาพที่ ๔.๔๕ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส รายปี (𝐶𝑅๒)
๘๗

๑.๔ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance(𝐶𝑅๒)
๑.๔.๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite (𝐶𝑅๒)
แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
เป็นการตั้งค่าตามค่าเป้าหมายที่สป.ทร.ทุกท่า ทั้ง ค่ า ที ่ อสป.จะยอมรั บ ได้ ส ำหรั บ Risk Appetite
๑๘ แห่ง จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรการที่ สำหรับ Likelihood ค่าทุก สป.ทร ของ อสป. จะต้อง
อสป. กำหนด Risk Appetite ด้ า นผลกระทบ ไม่มีเจ้าหน้าที ่ที ่ไม่ ปฏิบัต ิตามมาตรการต่ าง ๆ ที่
Impact ที่อสป.จะยอมรับได้คือ ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ อสป. กำหนดค่า RiskAppetiteของ Likelihood จึง
ปฏิบัติตามาตรการต่าง ๆ ที่ อสป.
เท่ากับ ๐
๑.๔.๒ การวิเคราะห์ Risk Tolerance(𝐶𝑅๑)
แกนตั้ง (I)
การกำหนดค่า Tolerance ของผลกระทบ Impact
ของความเสี ่ ย งนี ้ จ ะเท่ า กั บ ค่ า จะเท่ า กั บ ค่ า ของ
RiskAppetite คือ ทุก สป.ทร. ของ อสป. ทั้ง ๑๘
แห่ง ที่เป็นเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ที ่ไม่ปฏิ บัต ิ ตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อสป กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ

แกนนอน (L)
สำหรั บ Risk Tolerance ในแกนนอน Likelihood
ของความเสี ่ ย งนี้ อสป.ยอมให้ ม ี ค ่ าเท่ากับ ๑ คื อ
เจ้าหน้าที่ ที่ ไม่ ปฏิ บั ติ ตามาตรการต่าง ๆ ที่ อสป
กำหนด เท่ากับ ๐ ครั้ง

เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
Impact
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด มีการแพร่
ระบาดในสถานที่ อสป. ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูชา้ กว่ากำหนด
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
และพบผู้ติดเชื้อเดินทางมา อสป.
พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป.
กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ

ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อสป.

Risk Boundary

T
A
๐

Likelihood
๑

๒

๓

≤๔

จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อสป. กำหนด
รูปภาพที่ ๔.๔๖ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝐶𝑅๒)

๘๘

๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (𝐶𝑅๒)
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) /(𝐶𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ อสป. กำหนด
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

คณะทำงานฯ BCM
๑. ผู้อำนวยฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๒. ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑,๒

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อสป. กำหนด
เจ้าของความเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

คณะทำงานฯ BCM
๑. ผู้อำนวยฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
๒. ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑,๒

๘๙

๔.๓ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
การดำเนิ น งานการบริห ารความเสี่ ยงเป็ นการดำเนิ นงานในระดั บองค์ กร โดยมีการพิจารณาถึ ง
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีระหว่างงานต่างๆภายในองค์กร ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ด้วยแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)เป็นเครื่องมื อที่ช่วยในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ (Correlation) ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่าง
หน่วยงานต่างๆภายในองค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงที่ต้นเหตุได้อย่างชัดเจน
องค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
๑. การกำหนดสาเหตุของความเสี่ยง น้ำหนักของสาเหตุและระดับความรุนแรงของสาเหตุ
การระบุสาเหตุ (Root Cause) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงสามารถระบุเบื้องต้นทั้งหมดของสาเหตุเมื่อหา
ความสัมพันธ์จะเห็นสาเหตุร่วม (Common)
๒. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ
เป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ โดยพิจารณาจากสาเหตุทางตรง
และทางอ้อม
๓. การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และผลกระทบของสาเหตุ
แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) จะต้องมีการประเมินผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยมี
การจับคู่ผลกระทบเพื่อระบุผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนการวิเคราะห์ Risk Map เพื่อแสดงความสัมพันธ์
กับการกำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของสาเหตุ
รวมถึงความสัมพันธ์ทั้งแนวดิ่งและข้ามปัจจัยเสี่ยง และมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) โดย
พิจารณาเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมภายใน
๔. การนำ Risk Correlation Map ไปใช้ในการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงทุกสาเหตุของความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆรวมถึงผลกระทบ
จากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ จะต้องมีแผนกิจกรรมจัดการรองรับ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ โดยแผนบริหารความเสี่ยงต้อง
ครอบคลุมถึงสาเหตุของความเสี่ยงทุกสาเหตุ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงอื่นที่มีความสัมพันธ์
และส่งผลกระทบมายังปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ
๕. การสร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk Correlation Map ให้กับ บุคลากรในองค์กร

๙๐

๔.๓.๑ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) องค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๓
รูปภาพที่ ๔.๓๗ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) องค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๓

๙๑

บทที่ ๕
บทสรุป
๕.๑

บทสรุป
คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้
พนักงานและลูกจ้างองค์การสะพานปลาในทุกระดับได้ใช้ประกอบกับการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง
การจัดทำและบริหารความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับการทำงาน ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับองค์กร คู่มือนี้
ประกอบด้วย ๕ บทหลัก คือ บทที่ ๑ ซึ่งเป็นบทนำ จะกล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ หลักเกณฑ์
การประเมิน ความหมาย การควบคุม ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง บทที่ ๒ กล่าวถึงแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงในบทนี้ จะกล่าวถึงการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารระดั บสู ง
โครงสร้าง คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ ยง บทที่ ๓ เป็นการอธิ บ ายถึ งนิยามหลั กการในประเด็ นความเสี ่ยงในองค์ การสวนสั ตว์
องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ย อมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของ
ระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ขอบเขตระดับความเสี่ยง (Risk Boundary) บทที่
๔ กล่าวถึงประเด็นความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ระดับความ
รุนแรง เพื่อช่วยให้พนักงานและลูกจ้างองค์การสะพานปลาในทุกระดับได้เข้าใจความเสี่ยงแต่ละปัจจัย ความ
รุนแรงของผลกระทบ และความถี่ของโอกาสที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นแผนฉุกเฉิน สำหรับนำไปบริหารปัจจัย
เสี่ยงทีม่ ีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
การบริหารความเสี่ยงนับเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรขององค์การสะพานปลา เพื่อช่วย
ให้การปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน
กับกิจกรรมขององค์กรได้ ไม่ว่าโครงการขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานทั่วทั้ง
องค์กรได้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนช่วยในการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับ
ความเสียหายลดความเสียหายก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้น หรือแก้ไ ขให้ทันการณ์ และลดความเสียหายจาก
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น
การจะทำให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จได้นั้น พนักงานและลูกจ้างทุกคน
จะต้องทำความเข้าใจกับความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเป็นอย่างดีสำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงนั้นประกอบด้วย การ
สนับสนุนอย่างจริงจังและแข็งขันจากผู้บริหารระดับสูง การมีทีมงานที่เข้าใจระบบและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใน
การขับเคลื่อนระบบทั่วทั้งองค์กร การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับโครงสร้างระบบงานเดิมการนำการ
บริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงโอกาสและปรับปรุงระบบงาน การสร้างตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์องค์กร และการสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลให้ทั่วทั้งองค์กร แต่ทั้งนี้ในองค์กรก็อาจมี
ข้อจำกัดซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น การ
๙๒

ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร โดยใช้ดุลยพินิจที่ผิดพลาด การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามระบบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือเกิ ดเหตุการณ์
พิเศษที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ การทุจริตในหน่วยงาน ในกรณีบุคลากรในหน่วยงาน
ร่วมมือกันทำทุจริต ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียยบกับผลตอบแทนได้ บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่ได้
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การควบคุมภายใน

๙๔

บทที่ ๑
มาตรฐานการควบคุมภายใน
๑. ความหมาย วัตถุประสงค์
การควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา หมายถึง กระบวนการที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรทุกระดับขององค์การสะพานปลา กำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และดำเนินการควบคุมภายในอย่างมีขั้นตอน และเป็นระบบ ได้
ดังนี้
๑) การดำเนินงาน (Operation: O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพ ยากรให้เป็นไป
อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตขององค์การสะพานปลา
๒) การรายงานทางการเงิน (Financial: F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้
ภายในและภายนอกองค์การสะพานปลาเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันสมัยอยู่เสมอ
๓) การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance: C) ได้แก่ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การสะพาน
ปลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์การสะพานปลาได้กำหนดขึ้น
๒. แนวคิดของการควบคุมภายใน
จากความหมายของการควบคุมภายในข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ดังนี้
๑) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ
การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผลสุดท้ายของการกระทำ แต่เป็ นกระบวนการที่มี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจำวันตามปกติขององค์การ
สะพานปลา
๒) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรขององค์การสะพานปลา บุคลากรในองค์ก าร
สะพานปลา ทุกระดับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความสนับสนุ นระบบการควบคุมภายในขององค์การ
สะพานปลาให้มีประสิทธิผล
๓) การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด

๙๕

๔) ผู้บริหารควรตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการ
ควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา
๕) ระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาทุกคน มิใช่
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
๓. กลไกในการควบคุมภายใน
๑) กลไกภายนอก (องค์กรที่กำกับดูแล)
องค์กรที่กำกับดูแลต้องเข้ามามีบทบาทโดยการกำหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้เกิดการจัดการด้านการควบคุมภายใน ซึ่งในปัจจุบันองค์กรกำกับดูแลทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน สำนักนายกรัฐมนตรี
๒) กลไลภายใน (ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงาน)
ผู้บริหาร เป็นผู้มีบทบาทในการผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์การ
สะพานปลาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
หัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้นำเอาวิธีการควบคุมต่างๆไปใช้ในการควบคุมงาน
และกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ผู้บริหารกำหนด นอกจากนี้หัวหน้าส่วนงานต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
๓) ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายใน โดยการ
ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ประเภทของการควบคุมภายใน
๑) การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls) หมายถึง การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตสำนึก การกระทำ
ทักษะ ความสามารถ ของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
สะพานปลา ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การสะพานปลา เช่น ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
๒) การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls) หมายถึง การควบคุมที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จตาม
๙๖

วัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ผังโครงสร้างองค์ การสะพานปลา นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น
ปัจจุบันมีการให้ความสำคัญและมีหลายช่องทางในวิธีการควบคุมดังกล่าว
๕. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
๑.๑ สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Enviroment)
๑.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๑.๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Informatio n and Communication)
๑.๕ การติดตามประเมินผล (Monitoring)
๑.๑ สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) หมายถึง ปัจจัยต่างๆซึ่งส่งเสริมให้
องค์ประกอบการควบคุมภายในองค์การสะพานปลามีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือทำให้บุคลากรให้ความสำคัญกับ
การควบคุมมากขึ้น ในกรณีตรงข้าม สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผล อาจทำให้องค์ประกอบ
การควบคุมอื่นๆ ในองค์การสะพานปลามีประสิทธิผลลดลง เป็นต้น
สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดล้อมที่ทำให้บุคลากรในองค์การสะพานปลา ยึดถือและ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ ยอมรับและ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม

นโยบายและวิธี
บริหารงานบุคคล

การพัฒนาความรู ้
ความสามารถของ

1

บุคลากร

สภาพแวดล้อม

การมอบอานาจและ

การควบคุม

หน้าที่ความ

คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการ

รับผิดชอบ
โครงสร้าง
องค์กร

ปรัชญาและรูปแบบ

ตรวจสอบ

การบริหารของ
ผูบ้ ริหาร

ภาพที่ ๑.๑ : สภาพแวดล้อมของการควบคุม
๙๗

๑.๑.๑ สภาพแวดล้อมของการควบคุมมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้
๑) ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ความซื่อสัตย์และจริย ธรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดคุณธรรมในการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ เป็นที่ยอมรับว่าหน่วยรับตรวจที่มีบุคลากรที่ซื่อสัตย์และมีจริยธรรมสูงจำนวนมากสามารถนำพา
หน่วยงานของตนให้ก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนโดยทั่วไป ดังนั้นผู้บริหารจะต้ องเป็นแบบอย่างที่ดี
โดยการแสดงออกอย่างสม่ำเสมอ ทั้งโดยคำพูดและการกระทำรวมทั้งสื่อสารภายใน
ให้บุค ลากรรับทราบ
ถึงการปฏิบัติของผู้บริหาร และควรจัดทำข้อกำหนดด้านจริยธรรมรวมถึงข้อห้ามบุคลากรในลักษณะที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งมีบทบาทหน้าที่และ/ความสัมพันธ์
อื่นที่มีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อพวกพ้องที่ทับซ้อนกับบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน ทำให้การ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้นขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ส่วนตัวไม่สอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของหน่วยงาน ทำให้บุคคลนั้นต้องอยู่ในสภาวการณ์ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และอาจนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒) การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ความรู้ความสามารถของบุคลากร เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้กำหนดระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งความชำนาญและประสบการณ์สำหรับ
บุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ว่าควรอยู่ในระดับใด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เครื่องมือ
สำคัญก็คือ การจัดทำเอกสารบรรยายลักษณะงาน
๓) คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารมีส่วนสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งหากหน่วยงานมีการกำกับ
ดูแลที่ดีจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิ ทธิผลด้วย ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกที่ช่วยในการ
ตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่ คณะกรรมการบริหารกำหนด รวมถึงผลสำเร็จ
ตามแผนงานต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารดำเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
มีความรู้ ความสามารถซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผล
ยิ่งขึ้น
๔) ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร หมายถึง แนวคิด ทัศนคติและวิธีปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร
นำมาใช้ในการบริหารหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารแต่ละคนมีแนวคิดและวิ ธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ที่
แตกต่างกันออกไป ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน จะทำให้เกิ ดจุดอ่อนการควบคุมภายในที่
แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและประสิทธิผลการควบคุมภายใน
๙๘

๕) โครงสร้างองค์กร
โครงสร้ างองค์ก ร เป็นการกำหนดลำดั บการบริ ห าร การควบคุม ความรับผิ ด ชอบ
กิจกรรม รวมถึงเส้นทางการรายงานผลการปฏิบัติ งานและความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่างๆ โดย
คำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นด้วย โครงสร้างองค์กรที่ได้รับการจัดไว้อย่างดีย่อมเป็นพื้นฐาน
สำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นสิ่งบ่งบอกให้เห็นถึงกรอบการทำงานของแต่ละกิจกรรมที่จะทำให้การดำเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมแต่ละแห่ง อาจแตกต่างกันตามขนาดและ
ลักษณะกิจกรรมในแต่ละหน่วยรับตรวจ
๖) การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
การมอบอำนาจ หมายถึง การกระจายการควบคุมในส่วนที่ผู้บริหารต้องดูแลไปยัง
ผู้ป ฏิบัติงานตามความเหมาะสม และตามความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การกระจายอำนาจควรพิจารณาถึง ลักษณะกิจกรรม ความซับซ้อน ขนาดพื้นที่และ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ความเสี่ยงต่ำสุดที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของ
บุคลากรผู้ได้รับมอบอำนาจ ดังนั้น เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ผู้บริหารจึงควรมอบอำนาจให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง จัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงานของบุคลากรทุก
ระดับ และเอกสารคู่มือระบบงานโดยแสดงถึงระบบการควบคุมและระบบการรายงานตามหน้าที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น กาลไว้ อ ย่ า งชั ด เจน เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางอ้ า งอิ ง ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือละเว้นการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน
๗) นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล
บุคลากรเป็น ปัจ จัย สำคัญและมีอิทธิพลที่ส ุดต่อการปฏิบัติงานทุกด้าน รวมทั้งต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารจึงควรกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
คัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แนวทางหรือ
หลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรรับทราบโดยละเอียด รวมถึงควรพัฒนาความรู้ความสามารถแก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

๙๙

๑.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผล
ทำให้หน่วยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถดำเนินงานให้
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่สำคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและนำเอาวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การสะพานปลา
ระบุปัจจัยเสี่ยง
ปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

วิเคราะห์ความเสี่ยง
วิเคราะห์โดยประมาณโอกาสและความถี่ท่ี
ความเสี่ยงอาจเกิดขึน้ ว่ามีมากน้อยเพียงใด

การจัดการความเสี่ยง
ขัน้ ตอนในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ประกอบด้วย
๑. การหลีกเลี่ยง ๒. การแบ่งปั น ๓. การลด ๔. การยอมรับ

ภาพที่ ๑.๒ : การประเมินความเสี่ยง
๑.๒.๑ ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑) ระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การสะพานปลาหรือผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงฝ่ายบริหารจำเป็นต้องตั้ง
คำถามว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย
และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา
๒) วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป
คือการวิเคราะห์ความเสี่ย ง เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีห ลายวิธ ี การวัดความเสี่ย งที่เป็นตัว เลข
๑๐๐

ว่ามีผลกระทบต่อหน่วยตรวจเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประมาณโอกาส
และความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดลำดับ
ความสำคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์การสะพานปลา โดยการใช้วิธีการให้คะแนน ดังนี้
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความถี่โดยเฉลี่ย

คะแนน

สูงมาก

๑ เดือนต่อครั้งหรือ
มากกว่า

๕

สูง

๔

๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่
ไม่เกิน ๕ ครั้ง
ปานกลาง
น้อย

๑ ปีต่อครั้ง
๒-๓ ปีต่อครั้ง

น้อยมาก

๕ ปีต่อครั้ง

๓
๒
๑

(ตัวอย่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง)
ผลกระทบ

มูลค่าความเสียหาย

คะแนน

สูงมาก

มากกว่า ๑๐ ล้านบาท

๕

สูง

มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท

๔

ปานกลาง

มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท - ๒.๕ แสนบาท

๓

น้อย

มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท – ๕๐,๐๐๐ บาท

๒

น้อยมาก

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑

(ตัวอย่าง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยรับตรวจ)
๑.๓ การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นขั้นตอนการกำหนดวิธีการจัดการ เพื่อลดความ
เสี่ยงซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้วควรวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิด
ความเสี่ยง และพิจารณาว่าจะจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร ในการพิจารณาเลือกดำเนินการ ผู้บริหารต้อง
พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสม
และคุ้มค่าหรือไม่
๑๐๑

ทั้งนี้ควรพิจารณาว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ระบบ
การทำงานไม่เหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาด และโครงสร้างขององค์กร เป็นต้น
หรือปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายที่จะได้รับว่า
เหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ หากในกรณีเป็นความเสี่ยงกับองค์กรโดยรวม มักเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งมิได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทำได้โดยการบริหารความเสี่ยงดังนี้
๑) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) คือ การดำเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
เช่น หลีกเลี่ยงหรือหยุดทำธุรกิจและสินค้าหรือบริการที่ไม่ถนัด
๒) การแบ่งปัน (Sharing) คือ เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผ ู้ อื่นร่ว มรั บความเสี ่ ย ง
เช่น การทำประกัน การใช้บริการภายนอก เป็นต้น
๓) การลด (Reducing) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการการควบคุม
ภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
๔) การยอมรับ (Accepting) หน่วยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงนั้นๆ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจ
อาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และมีความเข้า
ใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป
๑.๔ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ฝ่าย
บริหารกำหนดขึ้นเพื่อให้บุคลากรนำไปปฏิบัติเพื่อ ลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการ
ปฏิบัติตาม ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สินและการแบ่งแยก
หน้าที่ เป็นต้น
กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน เช่น การควบคุมงาน
การใช้คำแนะนำ การมอบอำนาจ การตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย
การแบ่งแยกหน้าที่ การจดบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
หลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ดังนั้น ในการปฏิบัติงานทุกด้าน ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป ผู้บริหารอาจพิจารณานำไปใช้ให้เหมาะสมกับ
หน่วยที่รับผิดชอบได้ดังนี้
๑.๔.๑ การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางของ
หน่วยงาน ส่วนผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้กำหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆ
๑๐๒

ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยระเบียบวิธีปฏิบัตินั้น จะต้องสอดคล้องและรองรับ ตามนโยบายหรือแผนงาน และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ
เพื่อวัดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น
๑.๔.๒ การสอบทานโดยผู้บริหาร
การสอบทานรายงานและข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ โดยผู ้ บ ริ ห าร เป็ น กิ จ กรรม
การควบคุมที่สำคัญที่ควรกระทำอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอ และควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงาน
และสถานการณ์ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผลการสอบทานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารในแต่ละระดับอาจมุ้งเน้นให้ความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกัน
▪ การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด
ผู้บ ริห ารสูงสุด ควรมุ่งเน้นให้ ความสนใจกับ การบรรลุผ ลสำเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจในภาพรวมและวัตถุประสงค์ที่สำคัญของหน่วยรับตรวจ โดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณ เป้าหมายตามแผนงานประมาณการ รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับข้อมูลในงวดที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เป็นต้น
▪ การสอบทานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา
ผู้บริหารระดับรองลงมาหรือผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เฉพาะงานด้านใดด้านหนึ่งภายในหน่วยรับตรวจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุด จึงควรมุ่งเน้นสอบ
ทานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบเปรียบเที ยบกับเป้าหมายตาม
แผนงานที่ได้กำหนดไว้ และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นรวมทั้งสอบทานการ
ปฏิบัติงานจริงกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ การสอบทานควรเข้มงวดหรือกระทำบ่อยครั้งมากน้อย
เพียงใดขึ้นกับลักษณะและระดับความเสี่ยงของงานนั้นๆ
๑.๔.๓ การควบคุมการประมวลผลข้อมูล
ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยรับตรวจประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการทั้งข้อมูลทางบัญชีการเงินและข้อมูลอื่นที่สำคัญ ดังนั้นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลทั้งในรูปของ
สารสนเทศหรือรายงาน จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่ อการ
ตัดสินใจ กิจกรรมการควบคุมที่ควรมีเพื่อให้ไ ด้สารสนเทศและรายงานที่มีความสมบูรณ์ ได้แก่ มีการอนุมัติ
รายการทุกครั้งก่อนทำการบันทึกบัญชี ทะเบียนหรือแฟ้มหลักฐานอื่น การสอบทานหรือเปรียบเทียบข้อมูล
ก่อนการบันทึกรายการนั้น การสอบทานหรือการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่า งกัน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ช่วยในการประมวลผลข้อมูลทั้งอุปกรณ์ รายงานและบุคลากร

๑๐๓

๑.๔.๔ การอนุมัติ
ผู้บริหารไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจที่ได้
กำหนดไว้โดยลำพัง จึงจำเป็นต้องมอบหมายให้บุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทนโดยการมอบอำนาจในการ
มอบอำนาจให้ แ ก่ บ ุ ค ลากรในระดั บ ต่ า งๆ นั้ น ควรกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุ ม ั ต ิ ใ ห้ ช ั ด เจนเป็ น
ลายลักษณ์อักษรและควรสื่อสารให้บุคลากรทราบทั่วกัน ผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติควร
สอบทานความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมัติ ว่าถูกต้ อง เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและมีวงเงินที่อนุมัติอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ตน
สามารถอนุมัติได้ รวมทั้งควรสอบถามเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามอนุมัต ิใ ห้
ดำเนินการ นอกจากนี้ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติไม่ควรลงนามอนุมัติในแบบฟอร์มเปล่าหรือแบบฟอร์มที่ไม่มีข้อมูล
รายการที่ขออนุมัติอย่างเพียงพอ
๑.๔.๕ การดูแลป้องกันทรัพย์สิน
การดูแลป้องกัน ทรัพย์สินเป็นการจำกัดการเข้าถึงทรัพย์ส ินที่มีความเสี่ยง เช่น
เงินสด ทรัพย์สินที่มีค่า เอกสารหลักฐาน และระบบงานที่สำคัญ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับขององค์กร
เป็นต้น เพื่อป้องกันการสูญหาย การทุจริต และการนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร
ควรจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ การดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินที่ดี คือ การควบคุมการ
เข้าถึงทรัพย์สินนั้น
๑.๔.๖ การแบ่งแยกหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายจำเป็นต้องมีการแบ่งแยก
หน้าที่เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต เช่น
(๑) การอนุมัติรายการ หรือ การให้ความเห็นชอบ
(๒) การประมวลผล หรือ การบันทึกรายการ
(๓) การดูแลรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ไม่ควรให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานนั้นๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ในกรณีที่หน่วยรับ
ตรวจมีข้อจำกัดด้านบุคลากรทำให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่งานดังกล่าวได้ ควรกำหนดกิจกรรมอื่นทดแทน
เช่น กำหนดให้มีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น หรือกำหนดให้ มีการควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด นอกจากนี้อาจกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยรับตรวจเป็นครั้งคราว
โดยเฉพาะหน้าที่งานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อมิให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการอันไม่เหมาะสม หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาที่ทำงานต่อเนื่องในหน้าที่งาน
เดิมเป็นเวลานาน
๑๐๔

๑.๔.๗ การจัดทำเอกสารหลักฐาน
การดำเนินงาน หรือระบบงานใดที่มีความสำคัญควรมีการจัดทำหลักฐานที่เป็น
เอกสารหรือหนังสือไว้ เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เข้าใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถค้นคว้าหรือ
อ้างอิงได้รวมทั้งสามารถใช้ในการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง พิจารณาอนุมัติรายงานอย่างรัดกุม เช่น
ระเบียบ คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน
๑.๕ สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและ
เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
การดำเนิ น งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ จำเป็ น ต้ อ งใช้ ข ้ อ มู ล สารสนเทศ
โดยผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องชี้น ำในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ โดยข้อมูลข่าวสารที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลาและมีความน่าเชื่อถื อ
ผู้บริหารระดับต่างๆ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลทุกด้านขององค์กร เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
กลยุทธ์และแผนการประจำปี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
หรือไม่
การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังนั้น
การสื่อสารที่ดีควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารทั้งจากระดับบนลงล่าง จากระดับล่างขึ้นบน และใน
ระดับเดียวกันภายในหน่วยรับตรวจ นอกจากการสื่อสารภายในหน่วยรับตรวจแล้ว ควรมีการสื่อสารที่เพียงพอ
กับบุคลากรภายนอกด้วย เพื่อให้สามารถรับข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ เสียจากภายนอก เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ
๑.๖ การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริ ง
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลเป็นรายครั้ง ดังนี้
๑.๖.๑ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปการควบคุมภายในจะได้รับการ
ออกแบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นส่วนเดียวกันและอยู่ในการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ ตามปกติของหน่วยรับตรวจ การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรม และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของ
๑๐๕

การปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบความถูกต้องและการเปรียบเที ยบข้อมูลต่างๆ และ
กิจกรรมอื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจำของบุคลากรในหน่วยรับตรวจ
๑.๖.๒ การประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การประเมินผลเป็นครั้งคราวตามงวดเวลาที่กำหนด
หรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผลการประเมินผลเป็น
รายครั้งสามารถทำได้ดังนี้
(๑) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง คือ กระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อวัตถุประสงค์
ในการปรับปรุงการควบคุมภายในด้วยการให้ผู้มีความชำนาญในกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
โดยกำหนดให้ ก ลุ ่ ม ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านของส่ ว นงานย่ อ ยนั ้ น ๆ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาถึ ง ความเพี ย งพอและความมี
ประสิทธิภาพของระบบกระบวนการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่ มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรกำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองทุกส่วนงานย่อยภายในองค์กร
(๒) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ เป็นการประเมินผลที่กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูลสารสนเทศที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน การประเมินผลอย่างเป็นอิสระกระทำโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก
และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความเที่ยงธรรมมากขึ้ นการประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมและสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล
ผู้บริหารต้องกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้การติด ตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามประเมินผล ควรดำเนินการดังนี้
- พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ
- กำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
- สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
- ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ตามข้อเสนอแนะ

๑๐๖

บทที่ ๒
การจัดวางและการประเมินระบบการควบคุมภายใน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
การออกแบบการควบคุ มภายในขององค์ การสะพานปลา ดำเนินการโดยพิจารณาจาก
ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ และกระบวนการสอบทานต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ และลดความเสี่ยงในขั้นตอน
การทำงานปกติอยู่แล้ว แต่อาจยังขาดความชัดเจนในการวางระบบให้รอบคอบ รัดกุม และอาจไม่ครอบคลุมใน
ทุกกิจกรรมที่สำคัญ ทั้งนี้ การออกแบบระบบควบคุมภายในทั้งในระดับองค์การ และในระดับส่วนงานย่อยมี
ขั้นตอนที่ไม่แตกต่างกัน แต่ กรอบของการพิจารณาในระดับองค์กรจะคำนึงถึงภารกิจขององค์กรในภาพรวม
ในขณะที่ระบบควบคุมภายในของสำนักงานต่างๆ จะแตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยขั้นตอนการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน มีรายละเอียดดังนี้
๑. กำหนดวัตถุประสงค์ หากพิจารณาตามโครงสร้างการบริหาร วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
ขององค์การสะพานปลาอาจแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
(๑) งานด้ า นบริ ห าร ได้ แ ก่ งานของสำนั ก งานบั ญ ชี การเงิ น บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
อำนวยการ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารหนี้ และบริหารการพัสดุ
(๒) งานด้านพัฒนาธุรกิจประมง ได้แก่ สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ติดตามและ
ประเมินผล วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม สินเชื่อและบริหารสินเชื่อ บริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม ส่งเสริม
การประมง บริหารโครงการพิเศษ และวิจัยและพัฒนา
(๓) งานด้ า นสะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมง ได้ แ ก่ งานของฝ่ า ยสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง ๑ และ ๒ ซึ่งประกอบด้วยงานของสำนักงานสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงต่างๆ
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในระดับส่วนงานย่อย หรือสำนักงานต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน
โดยแต่ละหน่วยงานควรจะกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถออกแบบระบบควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ และทำการประเมินได้ว่าระบบควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเหมาะสมและ
เพียงพอหรือไม่
๒. ค้นหาความเสี่ยง เป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานไม่บ รรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก โดยพิจารณาว่ามีเหตุการณ์
หรือกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๓. พิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ วิธีการต่างๆ ที่ใช้ป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติงาน การสอบทาน การประมวลผลข้อมูล การจัดทำรายงานต่างๆ
๑๐๗

เป็นต้น โดยพิจารณาว่าการควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีอยู่หรือไม่ สามารถ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด
๔. ระบุกิจกรรมควบคุมใหม่ ในกรณีที่กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถ
จัดการกับความเสี่ยงได้ ก็มีความจำเป็นต้องกำหนดกิจกรรมควบคุมใหม่ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อให้
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุถึงผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ประมาณการต้นทุน การจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง อาจมีต้นทุนดำเนินการแตกต่าง
กันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการ ต้นทุนดังกล่าวอาจมองไม่เห็นในรูปของตัวเงินที่ชัดเจน แต่สิ้นเปลืองเวลา และบุคลากร
ในการจัดกิจกรรมควบคุม ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงิน จากอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่เทียบกับผลกระทบ
ของความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หากความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงไม่มาก หรือโอกาสที่จะ
เกิดมีน้อย การจัดกิจกรรมการควบคุมที่สิ้นเปลืองทรัพยากรจำนวนมากย่อมไม่เหมาะสม และไม่คุ้มค่า
๖. จัดทำแผนในการนำกิจกรรมการควบคุมมาใช้ เมื่อหน่วยงานต่างๆ จัดวางระบบควบคุม
ภายในเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนในการนำกิจกรรมการควบคุมมาใช้ เพื่อกำหนดระยะเวลา
และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม รวมถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด
๗. นำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติและติดตามผล เมื่อมีการนำกิจกรรมการควบคุมไป
ปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต่างๆ จะต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินว่าระบบควบคุมภายใน
ที่วางไว้มีความเพียงพอหรือไม่
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๑. ประเภทของการประเมินผล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสามารถทำได้
๒ ลักษณะ คือการติดตามผลการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงาน หรือการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ
การประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้ง ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมด้วยตนเอง และประเมินการควบคุมอย่าง
เป็นอิสระ รายละเอียดดังนี้
๑.๑ การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมที่รวมอยู่ในการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการ เช่น การกำหนดวิธีปฏิบัติงานของ
โครงการสินเชื่อ โครงการน้ำมัน การตรวจสอบรายงานทางการเงินของเจ้าหน้าที่บัญชี การตรวจสอบหนี้ ค้าง
ชำระ เป็นต้น
๑.๒ การประเมินผลเป็นรายครั้ง ได้แก่ การประเมินตามกำหนดเวลา สำหรับองค์การสะพานปลา
มีการจัดทำรายงาน ทุก ๖ เดือนแรกและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ รวม ๒ ครั้งด้วยกัน โดยให้หน่วยงานระดับ
สำนักงาน รวมทั้งสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามแบบฟอร์มของกระทรวงการคลัง (แบบ ปค.๔ ปค.๕) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานระดับองค์กร
(แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕) จัดส่งกระทรวงเจ้าสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๑๐๘

วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในอาจใช้เครื่องมือได้หลายอย่าง เช่น ตารางกิจกรรมที่ควร
ปฏิบัติ (Checklists) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (Internal Control Questionnaires) ผังแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Flowcharts) เป็นต้น โดยจะต้องมีการทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน
จากฝ่ายบริหารด้วยการสอบทานรายการต่างๆ สอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง หรือสังเกตการปฏิบัติงาน
๒. ผู้รับผิดชอบในการประเมินผล ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายของ
องค์การสะพานปลาแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑) คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การสะพานปลา และคณะอนุกรรมการ
บริห ารความเสี่ย งและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา โดยที่โ ครงสร้างขององค์การสะพานปลาไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมภายในโดยตรง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การสะพานปลา และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา
ประเมินผลการควบคุมภายใน กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง สรุปผล กำกับดูแล รวบรวม
พิจารณากลั่นกรอง รายงานผล เสนอแนะ กำหนดแนวทาง และจัดทำรายงานเสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
๒) หัวหน้าสำนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลางและสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง
ต่างๆ มีหน้าที่ประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง (CSA) โดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อสรุปผลการประเมิน ตลอดจนจัดทำรายงานระดับส่วนงานย่อย
๓) ผู้ตรวจสอบภายใน มีบทบาทในการสอบทานประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในขององค์การ และจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปค.6) เสนอต่อผู้อำนวยการ
๓. ขั้นตอนการประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยอาจจัดเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับบริหารของ
สำนักงาน และคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินและแผนปฏิบัติ
งานการประเมินในภาพรวมขององค์การ
ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดงานในความรับผิดชอบออกเป็นกิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๓ จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน เช่น ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ (Checklist)
แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในและแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
- ระดับส่วนงานย่อยหรือระดับสำนักงาน ผู้รับผิดชอบได้แก่หัวหน้าสำนักงาน โดยอาจ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมทำการประเมินตามกระบวนการต่อไปนี้
๑๐๙

๑) ประเมิ น การมี อ ยู ่ และความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบการควบ คุ ม ภายในทั้ ง
๕ องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ
และการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในในบทที่ ๔
๒) ประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบ ทดสอบการ
มีอยู่และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายในของแต่ล ะกิจกรรม โดยอาจใช้ว ิธีส อบถามจาก
ผู้ปฏิบัติงาน หรือตรวจสอบจากเอกสาร
๓) ประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งอาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจกรรม โดยอาจใช้แบบสอบถาม
- ระดับองค์การ ผู้รับผิดชอบได้แก่คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การ
สะพานปลา และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา และทำการ
ประเมินเพิ่มเติมในภาพรวม
ขั้นตอนที่ ๕ สรุปผลการประเมิน และจัดทำรายงาน
- ระดับส่วนงานย่อยหรือระดับสำนักงาน เป็นการนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๔ มาสรุปผลและ
จัดทำรายงาน โดยดำเนินการตามลำดับดังนี้
๑) วิเคราะห์ถึงความมีอยู่ความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยพิจารณาว่า
๑.๑ โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมครอบคลุมทุกกิจกรรมทีส่ ำคัญ และมีองค์ประกอบการ
ควบคุมภายในครบและเหมาะสมหรือไม่
๑.๒ การควบคุมภายในที่กำหนดมีการปฏิบัติจริงหรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงได้ตามที่
ระบุหรือไม่ ถ้าไม่มีการปฏิบัติจริง มีวิธีการควบคุมอื่นแทนหรือไม่
๒) สรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม ว่าสามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๓) กรณีที่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของระบบควบคุมภายใน ควรเสนอวิธีปรับปรุงโดยคำนึงถึง
ความคุ้มค่าของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้รับ
๔) จัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและข้ อแนะนำรายละเอียดในบทที่ ๔ โดยในระดับส่วนงานย่อยมี
แบบฟอร์ม ๒ แบบ ได้แก่ แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และแบบ
ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยกรอกข้อมูลตามข้อแนะนำ แล้วจัดเก็บไว้ที่สำนักงาน
๑ ชุด และส่งให้คณะกรรมการและผู้ช่ วยเลขานุการด้านต่างๆ ตามสายงานอีก ๑ ชุด เพื่อจัดทำเป็นรายงาน
ระดับองค์การ
๑๑๐

- ระดับองค์การ ผลการประเมินในระดับองค์การ จัดทำโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การสะพานปลา โดยการนำเอาผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงาน
ย่อย มาวิเคราะห์และประเมิน เพิ่มเติม แล้วจัดทำเป็นรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๑
หนังสือรับรองการประเมิน ผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในและแบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยจัดส่งเฉพาะแบบ ปค.๑ เพื่อ
รายงานต่อกระทรวงเจาสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ส่วนรายงานแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ จัดเก็บ
ไว้ที่องค์การเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสอบทานต่อไป

๑๑๑

บทที่ ๓
การติดตามประเมินและตัวอย่างรายงาน
๑. ความจำเป็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เนื่องจากสภาวะ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การสะพานปลาเปลี่ยนแปลงไปมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง โครงสร้างการดำเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น เพื่อให้ เกิดความมั่นใจใน
ระบบควบคุ ม ภายในที ่ ย ั ง คงประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี ่ ย งตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ให้สามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีความจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. นโยบายการควบคุมภายในองค์การสะพานปลา
๒.๑ องค์การสะพานปลาจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคู่มือปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ประเมินให้องค์การสะพานปลามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
๒.๓ ประเมิน ให้องค์การสะพานปลามีการปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ให้มีการบูรณาการร่วมกับ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. การดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
การติดตามประเมินผล ตามที่กำหนดในมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ทำได้ ๒ ลักษณะ คือการ
ติดตามผลการควบคุมภายในระหว่างการปฏิบัติงานหรือการติดตามผลอย่างต่ อเนื่อง และการประเมินการ
ควบคุมเป็นรายครั้ง ซึ่งประกอบด้วยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และการประเมินการควบคุมอย่าง
อิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
เป็นกิจกรรมที่รวมอยู่ในการบริหารการจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามป กติ
ประจำวันของแต่ละส่วนงานย่อยภายในองค์การสะพานปลา ที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการจัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนงานย่อยที่ตนเอ ง
รับผิดชอบ
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ตัวอย่างของกิจกรรมในการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
๑) การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อฝ่ายบริหารสามารถติดตามความน่าเชื่อถือของ
ระบบรายงาน เช่น
- มีการสอบทานเป็นครั้งคราว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในรายงานถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
รายงานนั้นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกัน
- กำหนดให้บุคลากรระดับปฏิบัติรับผิดชอบต่อความถูกต้องของรายงานทางการเงิน โดยให้
ลงนามความถูกต้องของรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
๒) การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าในการปฏิบัติงานตามปกติของ
บุคลากร ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวบสอบภายในและการควบคุมภายใน เช่น
- จัดให้มีการส่งสำเนารายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานการควบคุมภายในให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปใช้ประโยชน์
- ให้เจ้าที่มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการควบคุมและประเมินระบบการควบคุมภายใน
๓) การติดตามข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกว่ามีส่วนสนับสนุนหรือชี้ให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา เช่น
- ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว แต่ยังมีการติดตามทวงถามหนี้ เป็นการชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในการ
บันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ ซึ่งควรตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ
- ติดต่อขอทราบข้อมูลจากผู้ขายและรายงานประจำเดือนของบัญชีเจ้าหนี้ โดยการตรวจสอบ
สืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ขายหรือผู้เสนอราคาในการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัสดุ
- ใช้ข้อมูลย้อนกลับ ที่ได้จากการอบรม สัมมนา การประชุมวางแผน และการประชุมอื่นๆ
เพื่อประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
๔) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีความสำคัญ
- ติดตามว่าเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในเอกสารการควบคุมภายใน ที่สำคัญตามที่กำหนด
หรือไม่ เช่น การสอบยันความถูกต้องของข้อมูลการเงินที่มีจำนวนสู งกว่ามีการลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องแล้ว เป็นต้น

๑๑๓

๓.๒ การประเมินเป็นรายครั้ง
ในขณะที่กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน การประเมินผลเป็นรายครั้งจะให้ประโยชน์โดยการเน้นไปที่ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
โดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
๑) ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน
ขอบเขตการควบคุมภายใน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะเน้นการประเมินไปที่
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใด เช่น การดำเนินการ การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ส่วนของความถี่ของการประเมินจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่ง ขึ้นกับความเสี่ยงและการ
ควบคุมความเสี่ยง
๒) วิธีการประเมิน
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอน ถึงแม้วิธีการประเมิน
และเทคนิคการประเมินอาจแตกต่างกันไปแต่ละส่วนงาน
เครื่องมือการประเมินมีหลายอย่าง เช่น ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ แบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ งาน เทคนิคการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ประเมิน
จะต้องใช้วิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมที่สุดกับองค์การสะพานปลา
๓) การทดสอบการควบคุม
การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน เช่ น การสอบทานรายงานต่างๆ
การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม สังเกตการณ์การแบ่งแยกหน้าที่ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง เป็นต้น
๔. การวางแผนและการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุม ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ
๔.๑ การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ (องค์การสะพานปลา)
การประเมิ น ผลระดับ หน่ ว ยรับ ตรวจ เป็นการสร้ างความมั่ นใจอย่า งสมเหตุส มผลว่ า มี
มาตรการที่จะให้ส่วนกลางบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา และบรรลุวั ตถุประสงค์ของการควบคุม
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ภายใน ซึ่งการควบคุมโดยส่วนกลาง เพราะหัวหน้าระดับส่วนงานย่อยอาจไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์หลาย
วัตถุประสงค์ที่จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
๔.๒ การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย (สำนักงาน/แผนก)
ในการพิจารณาประสิทธิผลของ ๕ องค์ประกอบของควบคุมภายใน และต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับส่วนกลางและระดับส่วนงานย่อย
๕. ข้อแนะนำในการวางแผนและการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสาร
แนวทาง: การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ควรดำเนินการดังนี้
๕.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังภาพที่ ๓.๑
พิจารณาการประเมินองค์การสะพานปลา

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
/คณะทำงาน

ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
และผู้ปฏิบัติงานในระดับส่วนงานย่อย

- อำนวยการประสานงาน (CSA)

- ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)

- จัดทำแผนประเมินผล
องค์การสะพานปลา
- ติดตามการประเมินผล

ผู้ตรวจสอบภายใน
- ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)

- ติดตามผล

- สอบทานการประเมินผล

- สรุปผลการประเมิน

- สอบทานรายงาน

- จัดทำรายงานระดับส่วนงานย่อย

- จัดทำรายงานแบบ ปค.6

- จัดทำรายงานระดับองค์กร

ภาพที่ ๓.๑ : ผู้บริหารระดับสูง
๕.๒ กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะประเมินผลระบบการควบคุมภายในทั้งระบบทั้งหน่วยรับตรวจ
หรือจะประเมินเฉพาะบางส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจเป็นอย่างมากและควร
กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะประเมินเพื่อให้ทราบสิ่งใด เช่น ด้านความถูกต้องน่าเ ชื่อถือของ
ข้อมูลรายงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
๑๑๕

๕.๓ ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน
ผู้ประเมินควรทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน รวมทั้งวัตถุประสงค์ วิธีการ
รูปแบบของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ตามที่ได้ออกแบบไว้ แล้วดูว่าการทำงานจริงทำอย่างไร เป็นไป
ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ โดยอาจใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดการ
ควบคุมภายใน หรือการประชุมปรึกษากับผู้บริหารและการศึกษาเอกสารที่มีอยู่ เช่น เอกสารการแบ่งส่วนงาน
ภายในหน่วยรับตรวจ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงานงบประมาณ คู่มือการปฏิบัติ งาน แผนภาพ
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งเอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินการควบคุมภายใน เป็นต้น
๕.๔ จัดทำแผนการประเมินผล
อาจกำหนดรายละเอียดเป็นขั้นตอน เพื่อให้ดำเนินการประเมินผลเป็นไปอย่างมีระบบ ดังนี้
- เรื่องที่จะทำการประเมิน
- วัตถุประสงค์ในการประเมิน
- ขอบเขตการประเมิน
- ผู้ประเมิน
- ระยะเวลาในการประเมิน
- วิธีการประเมิน
- อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ทั้งนี้ เมื่อจัดทำแผนการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจจัดให้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแผนและควรประชุมชี้แจงแผน เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันอีกครั้งก่อนการดำเนินการตามแผน
๕.๕ ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานย่อยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินงานใน
ความรับผิดชอบดำเนินการโดยการประเมินการควบคุมตนเอง (Cotrol Self Assessment: CSA) เพื่อทำการ
ระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ของงานนั้นและประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งผลที่ได้จาก CSA คือ
- ทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกระบวนการทำงานและวัตถุประสงค์ของงาน
- เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงาน
- สามารถกำหนดการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สามารถกำหนดแผนปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม
๑๑๖

CSA ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

แผนการปรับปรุงการควบคุม

วัตถุประสงค์ของงาน

ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กระบวนการปฏิบัติงาน
กิจกรรมควบคุมที่มี

ภาพที่ ๓.๒ : การประเมินการควบคุมตนเอง (CSA)
๕.๖ สรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารการประเมิน
ระดับหน่วยรับตรวจ (องค์การสะพานปลา)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจที่ต้องจัดทำ ประกอบด้วย
แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕
ระดับส่วนงานย่อย (สำนักงาน/แผนก)
นอกจากการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้บันทึกในแบบรายงานและส่งให้ผู้รับผิดชอบ
หรือคณะทำงานที่หน่วยรับตรวจแต่งตั้งขึ้น รวบรวมรายงานเพื่อประมวลเป็นรายงานระดับหน่วยรับตรวจ
พร้อมจัดเก็บรายงานไว้ที่หน่วยรับตรวจ รายงานของส่วนงานย่อยประกอบด้วย แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕
๖. การรายงานความคืบหน้าแผนการปรับปรุงการควบคุมเป็นรายไตรมาส
เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การสะพานปลาจึงได้
กำหนดให้มีการจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
ในช่วง ๓ เดือน หรือเป็นรายไตรมาสของแต่ละปีงบประมาณ คือ ตุลาคม – ธันวาคม ไตรมาสที่๑ มกราคม –
มีนาคม ไตรมาสที่๒ เมษายน – มิถุนายน ไตรมาสที่๓ และกรกฏาคม – กันยายน ไตรมาสที่๔ เพื่อจะให้ทราบ
ได้ว่าการดำเนินงานมีการควบคุมที่หน่วยงานได้จัดทำไว้ในแบบ ปค.๕ สามารถดำเนินการได้ผลสัมฤทธิ์จนทำ
ให้ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับ ที่เพียงพอ และสามารถยอมรับ จนไม่นับว่าเป็นความ
เสี่ยงที่จะต้องทำการป้องกันแก้ไข เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยงานระดับสำนักงานจะต้องจัดทำรายงานตาม แบบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.๕/๑ พร้อมจัดส่งให้เลขาคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่องค์การ
สะพานปลากำหนดให้ ห น่ ว ยงานต้ อ งจั ด เอกสารให้ เพื่อทำการรวบรวมจัดทำรายงาน ตามแบบ ปค.๕/๒
โดยคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ แต่ละด้านต้องจัดส่งแบบ ปค.๕/๒ ให้ฝ ่ายเลขาคณะกรรมการและ
เลขานุการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การสะพานปลาทำการรวบรวมเสนอผู้บริหารองค์การสะพานปลาต่อไป
๑๑๗

บทที่ ๔
รูปแบบรายงาน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกษณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ “จัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้
กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ”
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
การใช้รูปแบบการรายงาน
๑. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๑.๑ หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน (แบบ วค. ๑) เป็นหนังสือรับรองการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งใหม่ หรือปรับโครงสร้างใหม่
๑.๒ รายงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๒) เป็นแบบรายงานการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งใหม่ หรือปรับโครงสร้า งใหม่ เพื่อระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) เป็น
แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๙
และข้อ ๑๐ วรรคสาม
๒.๒ หนังสือรับ รองการประเมิน ผลการควบคุ มภายใน (กรณีกระทรวงเจ้าสัง กั ดส่ งรายงานต่ อ
กระทรวงการคลัง หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวม แล้วแต่กรณี เพื่อส่งกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติฯ ข้อ ๑๐ วรรหนึ่ง และวรรคสี่
๒.๓ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง)
(แบบ ปค.๓) เป็น แบบหนังสือรับ รองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่ว ยงานของรัฐ กรณี
หน่วยงานของรัฐไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง เพื่อส่งกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๑๐ วรรคสอง
๑๑๘

๒.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๒.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการ
ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๒.๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)
เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑๑๙

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คำศัพท์การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

คำศัพท์การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
คำศัพท์
คำจำกัดความ
การบริหารความเสี่ยง (Risk กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่ อเนื่องเพื่อช่วยให้องค์กร
Management)
ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหาย
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้

ความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์
ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงาน
ไม่ประสบตวามสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์ กร ทั้งในด้าน
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร
การระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
- จำนวนของผู้ใช้บริการ
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
- ความเสี่ยงด้านการงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ความเสี่ยงด้านรายได้
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR)
- ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ/เจ้าหน้าที่
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance
Risk : CR)
- การถูกฟ้อง หรือการถูกร้องเรียน
- การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

คำศัพท์
คำจำกัดความ
ปั จ จั ย ความเสี ่ ย ง (Risk ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่
Factor)
กำหนดไว้โดยต้องระบุไว้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และจะ
เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม
ตัวอย่า งเช่น ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิ บัติ การประจำปี
๒๕๖๓ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑆𝑅๑ )
ปัจจัยภายใน
- บุคลากร
ปัจจัยภายนอก
- ความผันผวนของเศรษฐกิจ

การประเมินความเสี่ยง(Risk กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
Assessment)
โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ตารางการประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)

ความรุนแรงของผลกระทบ

Risk Assessment
Matrix

ความเป็นไปได้
คะแน
น

สูงมาก

๕

สูง

๔

ปานกลาง

๓

ต่ำ

๒

ต่ำมาก

๑

ต่ำมาก
M๕
(๕x๑)
L๔
(๔ x๑)
L๓
(๓ x๑)
L๒
(๒ x๑)
L๑
(๑ x๑)

ต่ำ

ปาน
กลาง

สูง

H ๑๐
H ๑๕
VH ๒๐
(๕ x๒)
(๕ x๓)
(๕ x๔)
M๘
H ๑๒
VH ๑๖
(๔ x๒)
(๔ x๓)
(๔ x๔)
L๖
M๙
H ๑๒
(๓ x๒)
(๓ x๓)
(๓ x๔)
L๔
L๖
M๘
(๒ x๒)
(๒ x๓)
(๒ x๔)
L๒
L๓
L๔
(๑ x๒)
(๑ x๓)
(๑ x๔)
ระดับของความเสี่ยง

สูงมาก
VH ๒๕
(๕ x๕)
VH ๒๐
(๔ x๕)
H ๑๕
(๓ x๕)
H ๑๐
(๒ x๕)
M๕
(๑ x๕)

คำศัพท์
คำจำกัดความ
ระดับความเสี่ยง (Level of ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดความสำคัญของความเสี่ยง โดยค่าระดับความเสี่ยง
Risk)
ได้มาจากการนำโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณา
ร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (𝐹𝑅๑)
EBITDA ภาพรวมขององค์กร
Impact

FR๑/๖๒

≤๑๓ ล้านบาท
๑๖ ล้านบาท
๑๙ ล้านบาท

T

๒๕ ล้านบาท
๓๑ ล้านบาท

A
๐

Likelihood

๑

๒

๓

≤๔

ระยะเวลาที่ช้าหว่าเป้าหมาย (เดือน)

EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (𝐹𝑅๑) อยู่ในระดับความเสี่ยง
สูงคะแนนอยู่ในเกณฑ์สีแดงต้องมีการจัดการความเสี่ยงต่อไป
ก า ร ค ว บ ค ุ ม ภ า ย ใ น กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรขององค์กรจัดให้
(Internal Control)
มีขึ้นเพื่อนให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตาม
กระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
การควบคุม (Control)

ขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไก ซึ่งองค์กรกำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรม
ในการดำเนินการจะประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ ที่
กำหนด

การตรวจสอบภายใน

งานที่รัฐวิสาหกิจกำหนดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นโดยการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุ มภายในกระบวนการ
กำกับดูแลที่ดี กระบวนการความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
เพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์

คำศัพท์
ผลกระทบ (Impact : I)

คำจำกัดความ
ความเสียหายที่จะเกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ความน่าจะเกิดบ่งบอกถึง
ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น สามารถวัดเป็นมูลค่าที่คาดหวังหรือ
มู ล ค่ า ที ่ เ ลวร้ า ยที ่ ส ุ ด หรื อ อาจแสดงเป็ น ปริ ม าณ เช่ น สู ง (High) กลาง
(Medium) และต่ำ (Low) หรือการวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ ความถี่ที่จะเกิด
ตัวอย่าง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑆𝑅๑)
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของโครงการ
Impact
ทุกโครงการมีการเริ่มดำเนินการตามแผน

โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ ๗๕
โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐

ผลการดำเนินโครงการดีกว่า
เป้าหมายร้อยละ ๗๕
ผลการดำเนินโครงการดีกว่า
เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

Risk Boundary

A
T
๐

Likelihood

๑

๒

๓

≤๔

ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมทั้งหมด

ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
ความเสียหาย
ระดับ ๑ น้อยมาก
มีผลการดำเนินงานโครงการ ดีกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐
ระดับ ๒ น้อย
มี ผ ลการดำเนิ นงานโครงการ ดี ก ว่ า เป้ า หมาย
ร้อยละ ๗๕
ระดับ ๓ ปานกลาง มีความสำเร็จของโครงการตามแผนร้อยละ ๑๐๐
ระดับ ๔ สูง
มีความสำเร็จของโครงการตามแผนร้อยละ ๗๕
ระดับ ๕ สูงมาก
ทุกโครงการมีการเริ่มดำเนินงานตามแผน

คำศัพท์
โอกาสที่จะเกิด
(likelihood : L)

คำจำกัดความ
โอกาสความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดหรือความถี ่ ที่
เหตุการณ์จะเกิดขึ้น เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้น จะมีการ
ประเมินความเป็นไปได้โดยพิจารณาในรูปแบบของความถี่ (Frequency) หรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ตัวอย่าง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑆𝑅๑)
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของโครงการ
Impact
ทุกโครงการมีการเริ่มดำเนินการตามแผน

โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ ๗๕
โครงการสำเร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐

ผลการดำเนินโครงการดีกว่า
เป้าหมายร้อยละ ๗๕
ผลการดำเนินโครงการดีกว่า
เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

A
T
๐

Likelihood

๑

๒

๓

≤๔

ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรม
ทั้งหมด

โอกาสที่จะเกิด (likelihood) : ความเสียหายที่เกิดขึ้น
โอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย
(likelihood)
จำนวน ๖ โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตาม
ระดับ ๑ น้อยมาก
กิจกรรมตามแผนที่กำหนด

ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

จำนวน ๕ โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตาม
กิจกรรมตามแผนที่กำหนด
จำนวน ๔ โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตาม
กิจกรรมตามแผนที่กำหนด
จำนวน ๓ โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตาม
กิจกรรมตามแผนที่กำหนด
จำนวน ≤๒ โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

คำศัพท์
Risk Appetite

คำจำกัดความ
ค่าความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรยินดีจะยอมรับเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้
กำหนดไว้ ซึ่งการกำหนด Risk Appetite องค์กรต้องคำนึงถึงผลที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ที่ต้องการทำให้บรรลุผลในระยะยาว
ตัวอย่า ง EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (𝐹𝑅๑) ,A แทน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
Impact
≤๑๓ ล้านบาท
๑๖ ล้านบาท
๑๙ ล้านบาท

T

๒๕ ล้านบาท
๓๑ ล้านบาท

Risk Boundary

A
๐

Risk Appetite

๑

๒

Likelihood

๓

≥๔
ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย (เดือน)

Risk Tolerance

ช่วงของความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากผลหรือการดำเนินงานที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ที่องค์กรได้กำหนดไว้ การ
ดำเนินงานที่อยู่ภายในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วยเป็นหลักประกัน
ให้แก่ฝ่ายบริหารได้ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่องค์กรจะสามารถดำเนินการ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้
Impact
≤๑๓ ล้านบาท
๑๖ ล้านบาท
๑๙ ล้านบาท

T
Risk Tolerance

๒๕ ล้านบาท
๓๑ ล้านบาท

Risk Boundary

A
๐

Likelihood

๑

๒

๓

≥๔
ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย (เดือน)

คำศัพท์
Risk Profile

คำจำกัดความ
ภาพแสดงการเคลื่อนที่ ก่อน – หลัง ของการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับของความเสี่ยง

ขอบเขตของระดั บ ความ เส้นที่แบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
เสี่ยง(Risk Boundary)
ตัวอย่าง EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (𝐹𝑅๑)
Impact
≤๑๓ ล้านบาท
๑๖ ล้านบาท
๑๙ ล้านบาท

T

๒๕ ล้านบาท
๓๑ ล้านบาท

Risk Boundary

A
๐

Likelihood

๑

๒

๓

≥๔

ระยะเวลาที่ช้ากว่าเป้าหมาย (เดือน)

สาเหตุ ค วามเสี ่ ย ง (Risk สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบทำให้องค์กรไม่ บรรลุวัตถุประสงค์
Cause)
ที่กำหนดไว้
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
(Inherent Risk)

ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงก่อนมีการบริหารความเสี่ยง
โดยปราศจากการควบคุมและจัดการความเสี่ยง

ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ค ง เ ห ลื อ ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือจากการบริหารความเสี่ยง กล่าวคือ การควบคุมและ
(Residual Risk)
จัดการความเสี่ยงที่ปฏิบัติอยู่สามารถลดระดับ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลงมาอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงคงเหลือ ซึ่งหากยังสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะต้องมี
การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงคงเหลือนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แ ผ น ท ี ่ ค ว า ม เ สี่ ย ง (Risk แผนผังที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย
Map)
และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของความ
เสี่ยงตลอดจนแสดงความเชื่อมโยงกัยระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบกัน
COSO

ย่ อ มาจาก Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commission เป็นคณะทำงานประกอบด้ว ย ผู้แทนจากสถาบันวิช าชีพ ๕
แหล่งในสหรัฐอเมริกา

คำศัพท์
คำจำกัดความ
ความเสี ่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
(Strategic Risk : SR)
อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกล
ยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม อัน
ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ตัวอย่าง ประเด็นความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓
๑. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑺𝑹๑)
๒. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (𝑺𝑹๒)
ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ด ้ า น ก า ร ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานขององค์กร กระบวนการในการทำงานด้าน
ดำเนิ น งาน (Operational บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความปลอดภัย ด้านสถานที่ เป็นต้น
Risk : OR)
ตัวอย่าง ประเด็นความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓
๑. ความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (OR๑)
๒. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือแ ละตลาดประมงอ่างศิลาไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย (OR๒)
ความเสี ่ ย งด้ า นการเงิ น ความเสี่ย งเกี่ยวกับการเงิน เช่น สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้าน
(Financial Risk)
ความสามารถในการทำรายได้นอกงบประมาณ การใช้งบประมาณ หรือด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวอย่าง ประเด็นความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓
๑. EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
๒. การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (FR๒)
๓. ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้จากการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR๓)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ
(Compliance Risk : CR)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ตัวอย่าง ประเด็นความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓
๑. สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ปประมงไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
สุขอนามัย (𝑪𝑹๑)
๒. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณี
แพร่ระบาด COVID-๑๙ (𝑪𝑹๒)

เจ้าของความเสี่ยง/
หน่วยงานเจ้าของความ
เสี่ยง (Risk Owner)

บุคคลหรือกลุ่มหน่วยงาน ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยง
ใดความเสี่ยงหนึ่ง โดยเป็นผู้ระบุที่มาของความเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)
รวมทั ้ ง ทำหน้ า ที ่ ต ั ด สิ น ใจหรื อ ให้ ข ้ อ เสนอแนะในการลดความเสี ่ ย งหรื อ
ปรั บ เปลี ่ ย นกิ จ กรรมการควบคุ ม ตามความจำเป็ น ภายใต้ ข อบเขต ความ
รับผิดชอบของตัวเองหรือหน่วยงาน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำศัพท์
แผนบริหารความต่อเนื่อง

คำจำกัดความ
แผนงานซึ่งกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อรองรับหรือเรียก
คืน การดำเนินงานให้กลับสู ่ภ าวะปกติ จ ะเป็ นการสร้างความมั่น ใจว่ า การ
ปฏิบัติงานปกติสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำ
ให้การปฏิบัติงานปกติต้องหยุดชะงัก เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย
อุทกภัย การก่อวินาศกรรม หรือการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น

การกำกับกิจการที่ดี (Good การจัดให้มีโครงสร้างการบริหารและจัดการองค์กร เพื่อสร้า งความสามารถใน
Governance)
การแข่งขันนำไปสู่ความเจริญเติบโต และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว ให้กับ
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมดซึ่งรากฐานของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยระบบที่สำคัญ ๓ ระบบ ได้แก่
๑. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
๒. การควบคุมภายใน (Internal Audit)
๓. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ภาคผนวก ข
- โครงสร้างองค์การสะพานปลา
- คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การสะพานปลา
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การ
สะพานปลา
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนและการจัดทำรายงานควบคุมภายใน

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔,ปค.๕)
เริ่มต้น
เลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การสะพานปลา

บันทึกเวียนแจ้ง

ส่วนงานย่อยจัดกรอกข้อมูล
ตามแบบ ปค.๔,ปค.๕

ส่วนงานย่อยจัดส่งข้อมูล

เลขานุการคณะกรรมการ
(ด้านบริหาร พัฒนากิจการประมง สป.ทร.)
ไม่ใช่

ตรวจสอบข้อมูล

ใช่
สรุปจัดทำรายงานตาม
แบบ ปค.๔,ปค.๕
ไม่ใช่

ตรวจสอบ

ใช่
จัดทำรายงานตามแบบ
ปค.๔,ปค.๕ ภาพรวมองค์กร
ใช่
เสนอคณะกรรมการฯ

จบขั้นตอน

ไม่ใช่

ขั้นตอนการจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายไตรมาสของส่วนงานย่อย
(แบบ ปค.๕/๑,ปค.๕/๒)
เริ่มต้น
เลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การสะพานปลา

บันทึกเวียนแจ้ง

ส่วนงานย่อยจัดกรอกข้อมูล
ตามแบบ ปค.๕/๑

ส่วนงานย่อยจัดส่งข้อมูล

เลขานุการคณะกรรมการ
(ด้านบริหาร พัฒนากิจการประมง สป.ทร.)
ไม่ใช่

ตรวจสอบข้อมูล

ใช่
สรุปจัดทำรายงานตาม
แบบ ปค.๕/๒ จาก ปค.๕/๑
ไม่ใช่

ตรวจสอบ

ใช่
จัดทำรายงานตามแบบ
ปค.๕/๒ ภาพรวมองค์กร
ใช่
เสนอคณะกรรมการฯ

จบขั้นตอน

ไม่ใช่

องค์การสะพานปลา
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Fish Marketing Organization
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