แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ฉบับทบทวน)
คํานํา
การบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญ หาและอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการดําเนิ นงานขององค์กร และเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ ช่วยเพิ่ มผลประโยชน์ และสร้างความ
เชื่อมั่นว่าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดดังวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
องค์การสะพานปลาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และควบคู่ไปกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
บริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รที่ ดี ตลอดจนได้ มี ก ารปรั บ ปรุงในรายละเอี ย ดต่ าง ๆ ทั้ งกํ าหนดให้ มี ก าร
ดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วถึงทุกสายงาน และทุกหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ การนําแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่วิธีปฏิบัติ
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญที่จะ
ทําให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาสามารถบรรลุผลสําเร็จได้
การบริหารความเสี่ยง
องค์การสะพานปลา

สารบัญ
หลักการและเหตุผล

หน้า
๑

นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑

วัตถุประสงค์

๒

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา

๒

แนวทางการดําเนินงาน

๓

สถานการณ์การดําเนินงานขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓

ความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาและการประเมินความเสี่ยงองค์การสะพานปลา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๔

แผนภาพประเมินความเสี่ยง Risk Profile

๒๖

การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยง (Risk Tolerance)

๒๘

๓๓
๔๒

Risk Map ปี ๒๕๖๐
ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
และความเสี่ยงระดับองค์กร
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ประจําปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประจําปี ๒๕๖๐
(แผนฉุกเฉิน สําหรับความเส่ยงที่อยู่ระดับของการบริหารที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

๑
แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ สื บ เนื่ อ งจากคณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ ๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๔ เห็ น ชอบ
หลั ก เกณฑ์ และแนวทางการกํ ากั บ ดู แ ลที่ ดี ในรัฐ วิส าหกิ จ และอนุ มั ติ ให้ ดํ าเนิ น การต่ อ ไปได้ ต ามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งในหลักเกณฑ์และแนวทางการกํากับดูแลที่
ดีในรัฐวิสาหกิจ หมวดที่ ๒ การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหารและตรวจสอบ ได้กําหนดให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นหัวข้อที่ ๕ ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยมี
แนวทางปฏิบัติให้มอบหมายหน่วยงานในองค์กร เพื่อตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง
และทําการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวโน้ม ผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายใน และ
ภายนอก ตลอดจนดําเนินการรายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
๑.๒ ตามที่องค์การสะพานปลาได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ตั้ งแต่ ปี บั ญ ชี ๒๕๔๘ นั้ น คณะกรรมการจัด ทํ าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผลการดําเนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจได้กําหนดหัวข้อการประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมีการบริหารความเสี่ยง
เป็นหัวข้อการประเมินในบันทึกข้อตกลงของทุกรัฐวิสาหกิจ
๑.๓ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ความรู้ที่นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการทํา
ให้องค์กรสามารถมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อภารกิจในทุกด้านขององค์กร

๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒.๑ มุ่งเน้นในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กร
๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาให้ได้
มาตรฐานยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ค รบถ้ ว นในระดั บ ๓ ตามเกณฑ์ ที่ ไ ด้ กํ า หนดโดย
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๐
๒.๓ จัดให้มีการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น
รายไตรมาส และให้มีความชัดเจนในด้านผลของการดําเนินงานจากการปฏิบัติจริง เทียบกับเป้าหมาย
ของแผนบริหารความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เช่น โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite
Risk Tolerance ความสําเร็จของกิจกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการบริหารความเสี่ยง
๒.๔ รวบรวมแนวทางการปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้
ประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละกรณี เพื่อให้มีแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการให้มุ่งเน้นการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง
ระดับสูงถึงสูงมาก และระดับปานกลาง เพื่อให้มีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้
๒.๕ พัฒนาให้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบบริหารจัดการที่ยั่งยืน และปลูกฝัง
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงที่ตรงประเด็นกับการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นรากเหง้าของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
๒.๖ มีการถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงองค์กรในทุกระดับ และกําหนดเป็นตัวชี้วัด
การดําเนินงานรายบุคคลประกอบในการพิจารณาประเมิ
๒ นผลการปฏิบัติงาน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร
๓.๒ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจขององค์การสะพานปลาในทุก
ด้าน มีความครอบคลุมทั้งองค์กร
๓.๔ เพื่อสร้างรากฐาน และการพัฒนาให้องค์การสะพานปลามีการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ จนสามารถปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
๓.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง
องค์กร
๔. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา

Functional Level

Corporate Level

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การสะพานปลา

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

หัวหน้าสํานักงานเจ้าของความเสี่ยง
(Risk Owner)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ

๓
๕. แนวทางการดําเนินงาน
ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลาได้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานดังนี้
๕.๑ การวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยเสี่ยง ได้มีการพิจารณาจากแหล่งที่มาให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์องค์กร SWOT ขององค์กร ตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ปีบัญ ชี ๒๕๖๐ โครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตลอดจนสถานการณ์การดําเนินงานปัจจุบันที่คาดการณ์จากปีที่ผ่านมา เป็นต้น

๕.๒ ปรับปรุงการจัดทํา Risk Map ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้มีความถูกต้อง และ
สมบูรณ์ขึ้นจากการดําเนินการในปี ๒๕๕๙
๕.๓ องค์การสะพานปลาได้ปรับปรุงการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลกระทบใน Risk Map เพิ่มขึ้น โดยได้วิเคราะห์ระดับความรุนแรง และ
น้ําหนักที่แสดงอิทธิพลของผลกระทบใน ๓ มิติ คือ สาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยง และ
สาเหตุต่อสาเหตุ เพื่ อนําผลวิเคราะห์ความสัม พันธ์เหล่านี้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงได้ตรงประเด็นกับสาเหตุหลักที่เป็นรากเหง้าของปัญหาที่จะต้องบริหารจัดการ
ให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกประเภทที่มีอยู่ลดลงในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕.๔ ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานภายหลังการบริหารความเสี่ยงให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน และสถานะของปัจจัย
เสี่ ยงทุ ก ประเภทก่อน และหลังการบริห ารจัด การตามแผนบริห ารความเสี่ ยง ได้ แ ก่ โอกาสเกิด ผล
กระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite Risk Tolerance ความสําเร็จของกิจกรรมการดําเนินงาน
ต่าง ๆ เป็นต้น
๕.๕ ปรับปรุงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับโอกาสขององค์กร เพื่อนําไปสู่การ
บริหารจัดการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
๕.๖ มีการวิเคราะห์ฐานความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ Driver ด้านการเงินขององค์การ
สะพานปลา และผลการบริหารความเสี่ยงที่คงเหลือ ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงคงเหลือที่องค์กร
ยอมรับไม่ได้มาบริหารจัดการต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงจนถึงระดับที่องค์กรยอมรับได้
๖. สถานการณ์การดําเนินงานขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๖.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายได้หลักจากการดําเนินงาน (Core Business) เป็น
รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ได้แก่
ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ําผ่านท่า ค่าธรรมเนียมรถผ่านท่า ค่าธรรมเนียมน้ําแข็งผ่านท่า ค่าธรรมเนียมใช้
สถานที่ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะประมงเป็นหลัก ปัจจุบันมีแนวโน้มรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ทรัพยากรสัตว์น้ําเสื่อมโทรม ปริมาณสัตว์น้ํามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
(๒) การทําประมงนอกน่านน้ํามีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อตกลง และกฏระเบียบต่าง ๆ
๔
ที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนของผู้ประกอบการไทย
(๓) มีการแข่งขันกับท่าเทียบเรือของเอกชน โดยมีท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก
กระจายอยู่ทั่วไป

(๔) ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การสะพานปลามีหน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
(๕) ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาแรงงานต่างด้าว
(๖) ปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU
Fishing)
๖.๒ เป้าหมายทางการเงิน ได้แก่ กําไร/(ขาดทุน) ยังอาจมีความเสี่ยงที่แนวโน้มต่ํากว่า
เป้าหมาย เนื่องจากรายได้หลักจากค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงยังเผชิญกับเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยลบ
๖.๓ การดําเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การตรวจประเมินมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง ซึ่ งปัจจุบันหน่ วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าวให้ความสนใจกับการดําเนินงานขององค์การสะพานปลามาก
ขึ้น ตลอดจนยังเป็นการดําเนินการตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๔ องค์การสะพานปลามีนโยบายด้านการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การสร้างรายได้ให้แก่องค์กรในระยะยาว ซึ่งโครงการต่าง ๆ เป็นการดําเนินการโดยแหล่งเงินลงทุนจาก
ภายนอกโดยเฉพาะจากภาคเอกชน องค์การสะพานปลาจึงยังคงต้องใช้ความพยายามในการดําเนินงาน
ในเชิงรุก เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ
๖.๕ การบริหารจัดการงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินยังมีความเสี่ยงที่จะมีผลการ
ดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน ซึ่ง
องค์การสะพานปลายังคงต้องบริหารจัดการการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด
๖.๖ การบริหารจัดการด้านบุคลากรยังขาดการบริหารเชิงกลยุทธ์ทําให้เกิดช่องว่างใน
การสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ เข้ า มาทดแทนและสื บ ทอดตํ า แหน่ ง งานที่ สํ า คั ญ ๆ จากการ
เกษียณอายุราชการ และการพัฒนาบุคลากรที่คงอยู่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานยังคงต้องให้
ความรู้โดยการอบรมสัมมนา เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การสะพานปลาดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง และ
มีประสิทธิภาพ
๖.๗ องค์การสะพานปลายังคงมีจุดอ่อนเกี่ยวกับด้าน IT มีการขัดข้องอยู่เสมอ ๆ และ
มีการดําเนินงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
๗. ความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา และการประเมินความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๐
ความเสี่ยงของการดําเนินงานขององค์การสะพานปลา หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์การสะพานปลา ในด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน ด้าน
ยุทธศาสตร์ และด้านกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เหตุการณ์ ที่ไม่เป็นผลดีต่อองค์การสะพานปลามีทั้ ง
เหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกและเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในเชิงลบ

ต่อองค์การสะพานปลา และพนักงาน ประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การสะพาน
๕
ปลา สรุปได้ดังนี้
๗.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
๗.๒ ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)
๗.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- กําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒)
๗.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(Compliance Risk : C)
- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย

๒๖
๘. แผนภาพประเมินความเสี่ยง Risk Profile
♦ การบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๐

ผลกระทบ / ความรุ น แรง

FR๒
FR๑

OR๑
SR๑
CR๑

โอกาสที่จะเกิด / ความน่ าจะเป็ น

๘.๑ ระดับความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาประเมินได้ ๒ ระดับ ดังนี้
๑) ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๕ คะแนน)
SR๑

= ความเสี่ยงจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
OR๒ = ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
FR๒ = ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย

๒) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
FR๑
CR๑

= ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
= ความเสีย่ งจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของสุขอนามัย

๒๗
๘.๒ ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)
หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือ ระดับคะแนนตั้งแต่
๑ – ๙ (ต่ํา - ปานกลาง) คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood

ผลกระทบ (Impact)

Risk Boundary
๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

สูงมมาก

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

สูง

๒

๔

๖

๘

๑๐

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

๑

๒

๓

๔

๕

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ส่วนแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงและสูงมาก ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑๐ – ๒๕
(คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ Risk Boundary จะกั้น
ระยะให้อยู่ในโซนสีส้ม และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่มีต่ํา และ
ปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑ – ๙ (คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งอยู่
ในโซนสีเหลือง และสีเขียว เพื่อเป็นการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์การสะพานปลาที่

ต้อทําการบริหาร เมื่อความเสี่ยงใดก็ตามมีค่าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ ๑๐
คะแนนขึ้นไป หรืออยู่ในระดับโซนสีส้ม และสีแดง หรือแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงใดปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอยู่ในโซนสี
แดง หรือความเสี่ยงสูงมาก จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า องค์การสะพานปลาจะต้องทําการบริหารความเสี่ยงนั้น

๒๘

๙. การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความ
เสี่ยง (Risk Tolerance)
● ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
ปัจจัยเสี่ยง : การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
จํานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๐
(Impact)
๑๑ โครงการ
๑๒ โครงการ
๑๓ โครงการ
๑๔ โครงการ

T

A

๑๕ โครงการ
๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน (ภาพรวม)
(Likelihood)

ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และช่ วงเบี่ ย งเบนของระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk
Tolerance) ของความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(SR๑)
ปัจจัยเสี่ยง
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
คะแนนความเสี่ยง ๑๐.๘๕ (สูง)
Risk Appetite
ผลกระทบ (Impact)
องค์ ก ารสะพานปลาสามารถยอมรับ ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๔ โครงการ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
ความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงานที่ร้อยละ ๑๐๐
Risk Tolerance
ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๓ โครงการ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
๒๙
ความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงานที่ร้อยละ ๙๐
● ความเสีย่ งด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : OR)
ปัจจัยเสี่ยง : ความเสีย่ งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)
ความรุนแรงของระบบที่ไม่สามารถใช้งานได้
(Impact)
๔๘ ชม. ขึ้นไป
๓๖ – ๔๗.๕๙ ชม.
๒๔ – ๓๕.๕๙ ชม.

T

๑๒ – ๒๓.๕๙ ชม.
๑ – ๑๑.๕๙ ชม.

A

๑-๔
ครั้ง
/ปี

๕-๘
ครั้ง
/ปี

๙-๑๒
ครั้ง
/ปี

๑๓-๑๖
ครั้ง
/ปี

๑๗
ครั้ง
ขึ้นไป

ความถี่ของความรุนแรง
(Likelihood)

ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และช่ วงเบี่ ย งเบนของระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk
Tolerance) ของความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)
ปัจจัยเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง
Risk Appetite

Risk Tolerance

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)
๑๔.๔๕ (สูง)
ผลกระทบ (Impact)
องค์ ก ารสะพานปลาสามารถยอมรั บ ความรุ น แรงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้ที่ช่วงเวลา ๑ – ๑๑.๕๙ ชม.
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีความถี่ของความรุนแรงที่ ๑ – ๔ ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนความรุนแรงของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้ที่ช่วงเวลา ๒๔ – ๓๕.๕๙ ชม.
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
๓๐
มีความถี่ของความรุนแรงที่ ๑ – ๔ ครั้ง/ปี

● ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
๑. ปัจจัยเสี่ยง : กําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
กําไรสุทธิภาพรวม
(Impact)
- ๖ ล้านบาท
- ๑.๕ ล้านบาท
๓ ล้านบาท

๗.๕ ล้านบาท

T

๑๒ ล้านบาท

A

๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้
(Likelihood)

ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และช่ วงเบี่ ย งเบนของระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk
Tolerance) ของความเสี่ยงกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
ปัจจัยเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง
Risk Appetite

Risk Tolerance

กําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
๗.๗๐ (ปานกลาง)
ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับผลกําไรสุทธิภาพรวมที่ ๑๒ ล้านบาท
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ที่ร้อยละ ๙๐
ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนผลกําไรสุทธิภาพรวมที่
๗.๕ ล้านบาท
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ที่ร้อยละ ๘๐
๓๑

๒. ปัจจัยเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒)
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
(Impact)
๑๓๒.๔๐ ลบ.
๑๓๙.๙๕ ลบ.

๑๔๗.๕๐ ลบ.

T

๑๕๕.๐๕ ลบ.
๑๖๒.๖๐ ลบ.

A

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

ร้อยละของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
(Likelihood)

ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และช่ วงเบี่ ย งเบนของระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk
Tolerance) ของความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒)
ปัจจัยเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง
Risk Appetite

Risk Tolerance

การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒)
๑๔.๕๒ (สูง)
ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ ๑๖๒.๖๐ ล้าน
บาท
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ร้อยละ ๑๐๐
ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่
๑๔๗.๕๐ ล้านบาท
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนทีร่ ้อยละ ๖๐
๓๒

● ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)
ปัจจัยเสี่ยง : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตาม

พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๘๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
จํานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน
(Impact)
๑๐ แห่ง
๑๑ แห่ง
๑๒ แห่ง
๑๓ แห่ง
๑๔ แห่ง

A

T

๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง
(Likelihood)

ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และช่ วงเบี่ ย งเบนของระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk
Tolerance) ของความเสี่ยงที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตาม พรก.
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
ปัจจัยเสี่ยง
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตาม พรก.
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (FR๑)
คะแนนความเสี่ยง ๙ (ปานกลาง)
Risk Appetite
ผลกระทบ (Impact)
องค์ ก ารสะพานปลาสามารถยอมรั บ จํ า นวนแห่ ง ของ สป./ทร. ต้ อ งมี ก าร
ดําเนินการให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐาน
สุขอนามัย จํานวน ๑๔ แห่ง
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุงที่ร้อยละ ๑๐๐
Risk Tolerance
ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบี่ยงเบนจํานวนแห่งของ สป./ทร.
ต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของ

มาตรฐานสุขอนามัย จํานวน ๑๔ แห่ง
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
๓๓
มีปัญหาที่มแี ผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุงที่ร้อยละ ๙๐
๑๐. Risk Map ปี ๒๕๖๐

๓๖
๑๐.๑ น้ําหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง
จากแผนภูมิ Risk Map นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลทําให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดนั้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งด้วย
เช่นเดียวกัน
ในการวิเคราะห์ถึงน้ําหนัก และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบระหว่าง
กันนั้น ความเสี่ยงทุกด้านจะเป็นทั้งตัวแปรตาม คือ เป็นผลมาจากความเสี่ยงอื่น ๆ ส่งผลกระทบ และตัว
แปรอิสระ คือ ส่งผลกระทบไปยังความเสี่ยงอื่น ๆ ด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน
ดังนี้
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒) น้ําหนักร้อยละ ๑๐
- ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) น้ําหนักร้อยละ ๕
๒) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)
● ความเสี่ยงจากด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)
- ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
น้ําหนักร้อยละ ๕
- ความเสี่ยงด้านกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) น้ําหนักร้อยละ ๒
๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
● ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- ความเสี่ยงด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) น้ําหนักร้อยละ ๑๐
- ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)

น้ําหนักร้อยละ ๕
- ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒) น้ําหนักร้อยละ ๕
● ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒)
- ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) น้ําหนักร้อยละ ๒
๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)
● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
- ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
น้ําหนักร้อยละ ๕
- ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) น้ําหนักร้อยละ ๕
- ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุ๓๗
นต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒) น้ําหนักร้อยละ ๕

๑๐.๒ น้ําหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุปัจจัยเสี่ยง
นอกจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัย
เสี่ยงยังได้รับผลกระทบจากสาเหตุปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการขาดความเข้าใจในการดําเนินงาน (SR๑ – ๑) น้ําหนัก
ร้อยละ ๒๕
- ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ (SR๑ – ๒) น้ําหนักร้อยละ ๒๐
- การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความคลาดเคลื่อน (SR๑ – ๓)
น้ําหนักร้อยละ ๑๕
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง (SR๑ – ๔) น้ําหนักร้อยละ ๑๐
๒) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)
● ความเสี่ยงจากด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)
- ปัญหาจากผู้ใช้งาน (OR๑ – ๑) น้ําหนักร้อยละ ๓๐
- ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ (OR๑ – ๒) น้ําหนักร้อยละ ๒๕
- การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส (OR๑ – ๓) น้ําหนักร้อยละ ๑๐
- เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย (OR๑ – ๔) น้ําหนักร้อยละ ๑๐

- ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการ (OR๑ – ๕) น้ําหนักร้อยละ ๑๐
๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
● ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๑) น้ําหนักร้อยละ ๒๐
- ปริมาณสัตว์น้ําไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ (FR๑ – ๒) น้ําหนักร้อยละ ๑๕
- การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๓) น้ําหนักร้อยละ ๑๕
- โครงการลงทุนด้านหารายได้มีความล่าช้า (FR๑ – ๔) น้ําหนักร้อยละ ๕
- ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส
(FR๑ – ๕) น้ําหนักร้อยละ ๓
● ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒)
- การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด (FR๒ – ๑) น้ําหนักร้อยละ ๓๐
- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการตรวจการก่อสร้าง (FR๒ – ๒)
น้ําหนักร้อยละ ๒๐
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างพียงพอในการตรวจรับ
(FR๒ – ๓) น้ําหนักร้อยละ ๑๐
- ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ (FR๒ – ๔) น้ําหนักร้อยละ ๑๐
๓๘
- ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงานจํานวนมาก ทําให้เกิดความล่าช้าต่อการเบิกจ่าย
(FR๒ – ๕) น้ําหนักร้อยละ ๕
- ผู้ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด (FR๒ – ๖) น้ําหนักร้อยละ ๕
- ผู้รับจ้างทิ้งงาน ไม่พร้อม (FR๒ – ๗) น้ําหนักร้อยละ ๕
- ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (FR๒ – ๘) น้ําหนักร้อยละ ๕
๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)
● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
- ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และ
ตลาดกลาง (CR๑ – ๑) น้ําหนักร้อยละ ๓๐
- ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ (CR๑ – ๒) น้ําหนักร้อยละ ๒๐
- ผู้บริหาร สป.ทร. บางแห่งไม่ให้ความสําคัญ (CR๑ – ๓) น้ําหนักร้อยละ ๕
- บางหน่วยงานในบางครั้งมีปริมาณสัตว์น้ําเกินขีดความสามารถในการรองรับของ

ท่าเทียบเรือ (CR๑ – ๔) น้ําหนักร้อยละ ๕
- เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาด
ความตระหนักที่ถูกต้องตามที่กําหนด (CR๑ – ๕) น้ําหนักร้อยละ ๕
๑๐.๓ ความสัมพันธ์และระดับความรุนแรง ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
- เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการขาดความเข้ า ใจในการดํ า เนิ น งาน (SR๑ – ๑) มี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
- ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ (SR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์
และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• โครงการมีความล่าช้า
- การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความคลาดเคลื่อน (SR๑ – ๓)
มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• โครงการมีความล่าช้า หรืออาจไม่เกิดโครงการ
- เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการขาดการประสานงานกั น เอง (SR๑ – ๔) มี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• โครงการเริ่มงานล่าช้ากว่ากําหนด
๓๙
๒) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)
● ความเสี่ยงจากด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)
- ปัญหาจากผู้ใช้งาน (OR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรง
สูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• เกิดความขัดข้องไปสู่ระบบล่มได้
- ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ (OR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• เกิดการขัดข้องของระบบ และมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลงจนถึงระบบล่ม

- การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส (OR๑ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบ
ที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ทําให้ระบบล่ม ข้อมูลหาย
- เหตุที่ นอกเหนื อจากการคาดหมาย (OR๑ – ๔) มีความสัมพั นธ์และส่งผลกระทบที่
ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ระบบสามารถอยู่ได้ ๑๕ นาที
• ระบบล่ม
• เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขไม่ได้
• ไม่สามารถใช้งานระบบได้
- ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการ (OR๑ – ๕) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่
ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา
๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
● ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
- การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่
ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ทําให้รายได้จากการทําสัญญาไม่ครบถ้วนตามเวลา
• ทําให้รายได้การเก็บค่าธรรมเนียมลดลง
• ทําให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจที่จะเข้าร่วม
- ปริม าณสัตว์น้ํ าไม่ สอดคล้ องกั บ แผนที่ วางไว้ (FR๑ – ๒) มี ค วามสั ม พั น ธ์แ ละส่งผล
กระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามแผน
- การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่
ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ทําให้รายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้ไม่เป็นไปตามแผน
๔๐
- โครงการลงทุนด้านหารายได้มีความล่าช้า (FR๑ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบ
ที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

- ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส
(FR๑ – ๕) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ทําให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
● ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒)
- การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด (FR๒ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบ
ที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด
- มีการปรับ เปลี่ยนรูปแบบรายละเอีย ดระหว่างการตรวจการก่อสร้าง (FR๒ – ๒) มี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• การตรวจรับงานล่าช้า
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างพียงพอในการตรวจรับ
(FR๒ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• การตรวจรับงานล่าช้า เนื่องจากการใช้เวลาในการหาข้อมูล และตรวจรับ
- ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ (FR๒ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผล
กระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• การตรวจรับงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
- ผู้ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด (FR๒ – ๖) มีความสัมพันธ์
และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้
- ผู้รับจ้างทิ้งงาน ไม่พร้อม (FR๒ – ๗) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความ
รุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ใช้ระเวลานาน
- ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (FR๒ – ๘) มีความสัมพันธ์และส่งผล
กระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• การตรวจรับงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)
● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
- ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และ
ตลาดกลาง (CR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกําหนด

๔๑
- ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ (CR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับ
ความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกําหนด
- ผู้ บ ริห าร สป.ทร. บางแห่ งไม่ให้ ค วามสําคัญ (CR๑ – ๓) มีค วามสั ม พั น ธ์และส่งผล
กระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกําหนด
- บางหน่วยงานในบางครั้งมีปริมาณสัตว์น้ําเกินขีดความสามารถในการรองรับของท่า
เทียบเรือ (CR๑ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกําหนด
- เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาด
ความตระหนักที่ถูกต้องตามที่กําหนด (CR๑ – ๕) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรง
สูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
• ทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกําหนด

๔๒
๑๑. ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และความเสี่ยงระดับ
องค์กร
๑) กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ําให้ได้มาตรฐาน
• ความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒)
• ความเสี่ยงกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
• ความเสี่ยงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย
• ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
๒) กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการทําประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน
• ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
๓) กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง
• ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
๔) กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
• ความเสี่ยงกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
• ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
๕) กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
• ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
• ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)

๔๓
๑๒. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ประจําปี ๒๕๖๐
กลยุทธ์
มาตรการ
กลยุทธ์ที่ ๑
มาตรการ ๑
เพิ่มประสิทธิภาพใน แผนการสร้างรูปแบบ
การหารายได้
และกําหนดแนวทาง
การขับเคลื่อนในการ
หารายได้

รายละเอียด
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารสะพานปลาสามารถดํ า เนิ น การ
บรรลุเป้าหมายของการเพิ่มประสิท ธิภาพในการหา
รายได้ องค์การสะพานปลาจึงจําเป็นต้องสร้างรูปแบบ
และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนในการหารายได้
โดยการสร้างรูปแบบของการประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิ จ ของทุ ก โครงการที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Sensitivity
Analysis) และกํ า หนดแนวทางการขั บ เคลื่ อ นใน
รูปแบบของแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้
การเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในการหารายได้ ข ององค์ การ
สะพานปลาเกิดเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ที่ ๒
มาตรการ ๑
ยกระดับมาตรฐาน สร้ า งข้ อ กํ า หนดการ
สุขอนามัยสะพาน
ปฏิบัติงาน
ปลาและท่าเทียบเรือ
ประมง

เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารสะพานปลายกระดั บ มาตรฐาน
สุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้อยู่
ในระดั บ มาตรฐานสากล องค์ ก ารสะพานปลาจึ ง
จํ า เป็ น ต้ อ งออกข้ อ กํ า หนดการปฏิ บั ติ ง านภายใน
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ครอบคลุมทั้ง
ใน ส่ ว น ข อ งผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ช า ว ป ร ะ ม ง แ ล ะ

ผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ บู ร ณาการงานร่ ว มกั น ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรการ ๒
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารสะพานปลายกระดั บ มาตรฐาน
เร่ ง รั ด ติ ด ต า ม ก า ร สุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้อยู่
ในระดั บ มาตรฐานสากล องค์ ก ารสะพานปลาจึ ง
ดําเนินงาน
จําเป็นต้องมีการเร่งรัดติดตามการดําเนินงาน โดยจัด
ให้ มี ก ารประชุ ม อย่ า งน้ อ ย ๑ ครั้ ง /ไตรมาส เพื่ อ
ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน สอบถามปั ญ หาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
พร้ อ มหาแนวทางปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งาน
สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย

๔๔
กลยุทธ์
มาตรการ
รายละเอียด
กลยุทธ์ที่ ๓
มาตรการ ๑
เพื่ อให้ อ งค์ ก ารสะพานปลาสามารถเพิ่ มขี ด
เพิ่มขีดความสามารถ แผนการพั ฒ นาองค์ ความสามารถในการบริหารจัดการการดําเนินงานของ
ในการบริหารจัดการ ความรู้
องค์กรบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม
จึงจําเป็นต้องพัฒนาความรู้ ดังนี้
- จัดทําแผนอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์กร
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเฉพาะด้าน
- จัดทําแผนด้าน IT
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทุกด้าน
- จัดทําข้อกําหนดการปฏิบัติงานต่าง ๆ

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประจําปี ๒๕๖๐ (แผนฉุกเฉิน สําหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับของการบริหารยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
ปัจจัยเสี่ยง : กําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
ตัวชี้วัด (KPI) : ๑) Impact กําไรสุทธิภาพรวม
๒) Likelihood ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้
เป้าหมาย ๑) กําไรสุทธิภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ
๒) ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ เพิ่มขึ้น
ลําดับ

๑

สาเหตุ

แผนฉุกเฉิน /
การดําเนินงานลดความเสี่ยง

๔๕

ลดระดับความรุนแรง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ตรวจติดตาม
(Impact)/ลดโอกาส
เกิด (Likelihood)
การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ เป็ น ไปตาม ๑.๑ เร่ ง กระตุ้ น แผนธุ ร กิ จ ของทุ ก ลดโอกาสที่จะเกิด
ฝสป.ทร.
ภายในสิน้ ปี
รผอ.สป.ทร.
แผน (FR๑ – ๑)
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
(Likelihood)
๑–๒
งบประมาณ ๒๕๖๐
- ประชุมหัวหน้าสะพานปลาและท่า
เที ย บเรื อ ประมงทุ ก แห่ ง เพื่ อ เร่ ง รั ด
ติดตามการดํ าเนินงานตามแผนธุรกิ จ
ให้เป็นไปตามกรอบเวลา
๑.๒ เร่ ง รั ด การใช้ ม าตรการในการ ลดโอกาสที่จะเกิด
ฝสป.ทร.
ภายในสิ้นปี
รผอ.สป.ทร.
จัดเก็บรายได้ตามสัญญา
(Likelihood)
๑–๒
งบประมาณ ๒๕๖๐
- ประชุมหัวหน้าสะพานปลาและท่า
เที ย บเรื อ ประมงทุ ก แห่ ง เพื่ อ เร่ ง รั ด

ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการใน
การจั ด เก็ บ รายได้ ต ามสั ญ ญ าของ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ลําดับ

สาเหตุ

แผนฉุกเฉิน /
การดําเนินงานลดความเสี่ยง

๑.๔ จัดทําคู่มือการจัดเก็บ – ส่งรายได้
และรายงานผลให้ เป็ น ระบบของทุ ก
สะพานปลาและท่าเทียบเรือ
- หน่วยควบคุมภายในจัดทําบันทึก

ลดโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood)

สยศ.

ภายในสิ้นปี
งบประมาณ ๒๕๖๐

รผอ.บร.

๔๖

ลดระดับความรุนแรง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ตรวจติดตาม
(Impact)/ลดโอกาส
เกิด (Likelihood)
๑.๓ จัด ทํ าฐานข้ อ มู ล คู่ สั ญ ญา และมี ลดโอกาสที่จะเกิด
สทส.
ภายในสิน้ ปี
รผอ.บร.
ระบบแจ้งก่อนสัญญาหมดอายุ
(Likelihood)
งบประมาณ ๒๕๖๐
- ส ะ พ า น ป ล า แ ล ะ ท่ า เที ย บ
เรื อ ประมงทุ ก แห่ งจั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม
สัญญา
- นํ าระบ บ MIS เข้ าม าค วบ คุ ม
ฐานข้อมูล

เวี ย นแจ้ ง สะพานปลาและท่ า เที ย บ
เรื อ ป ร ะ ม ง ทุ ก แ ห่ ง จั ด ทํ า คู่ มื อ
ปฏิ บั ติ ง าน และดํ า เนิ น การทบทวน
และรายงานการสอบทานประจําปี

ลําดับ

๒

สาเหตุ

แผนฉุกเฉิน /
การดําเนินงานลดความเสี่ยง

๔๗

ลดระดับความรุนแรง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ตรวจติดตาม
(Impact)/ลดโอกาส
เกิด (Likelihood)
ภายในสิน้ ปี
รผอ.สป.ทร.
โครงการลงทุนด้านหารายได้มีค วาม จัดทําแผนธุรกิจเชิงรุกเพื่อดําเนินการ ลดระดับความรุนแรง ฝธก. ๒/
ฝสป.ทร งบประมาณ ๒๕๖๑
รผอ.ธก.
ล่าช้า (FR๑ – ๔)
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(Impact)
๑–๒
- แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๑ กลยุท ธ์
เพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในการดํ าเนิ น ธุรกิ จ
บรรจุโครงการไว้ ๓ โครงการ ดังนี้
• โครงการขับเคลื่อนธุรกิจตลาด
สหกรณ์ประมง
• โครงการสร้างประสิทธิภาพการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ําผ่านท่า

• โค รงก ารพั ฒ น าสิ น ท รั พ ย์
สะพานปลาสมุทรปสาคร

ปัจจัยเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมาย (FR๒)
ตัวชี้วัด (KPI) : ๑) Impact ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
๒) Likelihood ร้อยละของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
เป้าหมาย ๑) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ
๒) ร้อยละของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน เพิ่มขึ้น
ลําดับ

๑

สาเหตุ

แผนฉุกเฉิน /
การดําเนินงานลดความเสี่ยง

ลดระดับความรุนแรง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ตรวจติดตาม
(Impact)/ลดโอกาส
เกิด (Likelihood)
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งล่ า ช้ า กว่ า แผนที่ กํ า หนดนโยบายให้ โ ครงการลงทุ น ปี ลดโอกาสที่จะเกิด
สพด.
ภายในสิน้ ปี
รผอ.บร.
๔๘

กําหนด (FR๒ – ๒)

๒

ลําดับ

๓

๒๕๖๑
- กําหนดนโยบายให้โครงการลงทุน
ทุ ก โค ร งก าร ข อ งปี ๒ ๕ ๖ ๑ เริ่ ม
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดตั้งแต่ไตร
มาส ๓

(Likelihood)

ฝ่ า ยพั สดุ แ ละบริ ก ารมี ภ าระงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนให้เป็นไป ลดระดับความรุนแรง
(Impact)
จํานวนมาก ทําให้ เกิดความล่าช้าต่อ ตามแผน
การเบิกจ่าย (FR๒ – ๕)
- ประชุ ม เร่ ง รั ด ติ ด ตามงานโดย
คณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
(งบแผ่นดิน) และการเบิกจ่ายงบลงทุน
ขององค์การสะพานปลา

สาเหตุ

แผนฉุกเฉิน /
การดําเนินงานลดความเสี่ยง

งบประมาณ ๒๕๖๑

สพด.

ภายในสิ้นปี
งบประมาณ ๒๕๖๐

รผอ.บร.

ลดระดับความรุนแรง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ตรวจติดตาม
(Impact)/ลดโอกาส
เกิด (Likelihood)
คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้ างขาด เร่ ง รั ด กระบ วนการตรวจการจ้ า ง ลดระดับความรุนแรง
สพด.
ภายในสิน้ ปี
รผอ.บร.
ความรู้ ค วามเข้ า ใจอย่ า งเพี ย งพอใน โครงการลงทุน
(Impact)
งบประมาณ ๒๕๖๐
การตรวจรับ (FR๒ – ๓)
- กํ า หนดระยะเวลาการตรวจการ

จ้างภายใน ๓ วันหลังจากผู้รับเหมาส่ง
งานในแต่ละงวด

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560
ความเสีย่ งด้านการกลยุทธ์ ( Strategic Risk : SR )
สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ทีม่ า และผลกระทบของความเสีย่ ง อสป.

สาเหตุ (Risk Cause)

ภายใน

ภายนอก

น้าหนักของ
สาเหตุ(%)

ทีม่ า (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

1. SR1 : การดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย
1

2

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความเอาใจใส่ ในการดาเนินงาน (SR1-1)

ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ (SR1-2)

25%

√

20%

√

1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในหน้าที่ โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตาม
รับผิดชอบ
เป้าหมาย

1.2 จานวนงานในหน้าที่ตามภารกิจงานที่ โครงการมีความล่าช้า
ถูกกาหนดไว้ มีปริมาณมาก

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

3.1

3.5

4

1

5

รวมคะแนน ระดับ Risk

11

1.25

1

5

1

มาตรการการรองรับความเสีย่ งในปัจจุบัน

ผู้รบั ผิดชอบ

1.ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการดาเนินงาน
มอบหมายความรับผิดชอบ

ผออ.

20
สีแดง

25

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสีย่ งใน
อนาคต

ผู้รบั ผิดชอบ

มีรายงานการประชุม

จัดทาแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบโครงการ

รผอ.บร.

มีแผนอบรมหัวข้อ
พัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบโครงการ

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60

3.ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถาม
ปัญหา และอุปสรรค

มีรายงานการประชุม ราย
ไตรมาสและมาตรการ
แก้ไขปัญหา/อุปสรรค

3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนับสนุน
การประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560

ผออ.

มีการจัดทารายงาน
4. คู่มือทาแผนป้องกันภัยพิบัติ
มีรายงานการประชุม

5. คู่มือปฏิบัตงิ าน FMO App
6. คู่มือการนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
7. คู่มือปฏิบัตงิ านติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน

3. การสร้างความตระหนัก
4. เชิญเจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรมและผู้รายงานผลเพื่อมา
ติดตามผลอย่างใกล้ชิด
√

√

15%

1.3.1 การประมาณการของเจ้าของ
โครงการ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

5

0.75

5

0.75

25
สูงสุด

สีแดง

กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์ไว้ทุก
โครงการ

1.3.2 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

4

เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง (SR1-4)

√

10%

1.4 ความสับสนในการมอบหมายงาน

5

การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย (FR02)

√

10%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง FR2 การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย)

6

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR01)

√

5%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง OR1 ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ )

7

ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ (FR2-4)

3%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-4 ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ)

8

ปัญหาจากผู้ใช้งาน (OR1-1)

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง OR1-1 ปัญหาจากผู้ใช้งาน)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ OR1-2 ความเสียหายของฮาร์ตแวร์ และซอฟแวร์)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ OR1-3 การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ OR1-4 เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด)

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการตรวจการก่อสร้าง)

ปัจจัยเสีย่ ง กับ ปัจจัยเสีย่ ง

√
√

9

3

0.3

5

0.5

15

สูง

สีส้ม

ความเสียหายของฮาร์ตแวร์ และซอฟแวร์ (OR1-2)
10

ปัจจัยเสีย่ ง กับสาเหตุทางอ้อม

การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส (OR1-3)
11

เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย (OR1-14)
12

การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด (FR2-1)
13

√
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการตรวจการก่อสร้าง (FR2-2)
รวมน้าหนักความสัมพันธ์

100%

มีรายงานการประชุม
ผออ.

1. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องไปอบรมเฉพาะ
ด้าน
2. สร้างรูปแบบของการประเมินความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจของทุกโครงการที่
เกีย่ วข้อง (Sensitivity Analysis)

เริ่มงานล่าช้ากว่ากาหนด

1. คู่มือการดาเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การสะพานปลา

2. คู่มืองานพัสดุ

สีแดง

ปัจจัยเสีย่ ง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่เกีย่ วข้องกับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน
(SR1-3)

ควบคุมภายใน

มีรายงานการประชุม
รายเดือน/รายไตรมาส/
รายปี

2. มีการประชุมเร่งรัดการดาเนินงานของทุกกิจกรรม

3

แผนกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

2. จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงาน และรายงานผลราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี

1. มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ให้เข้าใจ
และดาเนินงาน
สูงสุด

ตัวชีว้ ัด

สีส้ม

สูง

สูงสุด

5

สีความ
รุนแรง

ระยะเวลา

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk factor)

ตัวชีว้ ัด

การประเมินความเสีย่ ง (Inherent Risk)

สาเหตุ

รผอ.บร.

จานวนผู้ได้รับการอบรม ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60
มีรุปแบบของการ
ประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจของโครงการ

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตกิ าร ( Operation Risk : OR )

2. OR1 : ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
1 ปัญหาจากผู้ใช้งาน (OR1-1)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

3.4

30% 1. user ลงซอฟแวร์ที่ไม่จาเป็นในการใช้
งาน ทาให้มีผลกระทบต่อเครือข่าย

√

เกิดความขัดข้องไปสู่ระบบล่มได้

5

รวม
คะแนน

4.25

1.5

5

1.5

สีความ
ระดับ Risk รุนแรง

14.45

สูง

25

สูงสุด

2. user มีความหละหลวมต่อการระวังใน
การใช้สิทธิที่กาหนดไว้

2

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

3

4

5

ปัจจัยเสี่ยง กับสาเหตุทางอ้อม

√

การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส
(OR1-3)

√

เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย
(OR1-4)

ผู้ดแู ลระบบไม่สามารถบริหารจัดการ
ระบบได้อย่างต่อเนื่อง (OR1-5)

√

√

10% 1. เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ และเป็น
เป้าหมายโจมตีของแฮกเกอร์

10% 1. ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก

ทาให้ระบบล่ม ข้อมูลหาย

ระบบสามารถอยูไ่ ด้ 15 นาที

4

1

5

1.25

20

สูงสุด

สีแดง 1. มีการต่ออายุประกันอย่างต่อเนื่อง

2. มีการติดตามข่าวสารของผู้ผลิดซอฟแวร์อย่างสม่าเสมอ

3

2

0.3

0.2

5

5

0.5

0.5

15

10

สูง

สูง

สีส้ม 1. มีระบบไฟร์วอลล์(Firewall) และระบบป้องกันไวรัส
และทาการปรับปรุงค่ากาหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัย
2. มีมาตรการในการอัพเดทซอฟแวร์ป้องกันไวรัสสม่าเสมอ
3. มีการติดตามข่าวสารเกีย่ วกับไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่
4. มีมาตรการในการสารองข้อมูล
สีส้ม 1. มีคู่มือในการติดต่อประสานงานหน่วยที่เกีย่ วข้อง

สพด.

สัญญาจ้าง

สทส.

สทส. มาตรการ
นางรนิดา คู่มือ
รายงานการตรวจเช็ค

3. เกิดจลาจล

เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขไม่ได้

3. จ้างบริษัทเข้ามาดูแลเรื่องสัตว์กดั แทะ

สพด.

สัญญาจ้าง

ไม่สามารถใช้งานระบบได้

4. มีคู่มือในการติดต่อประสานงานหน่วยที่เกีย่ วข้อง
4

0.4

5

0.5

20

สูงสุด

สีแดง 1. จัดทาระบบรับเรือง แจ้งซ่อมการแก้ไขระบบ
2. มีระบบตรวจเช็ค บารุงรักษาตามอายุงาน

แผนกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

5%

กาไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (FR1)
8 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความ
เอาใจใส่ ในการดาเนินงาน (SR1-1)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง FR1 กาไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความเอาใจใส่ ในการดาเนินงาน)

9

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-2 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-4 เจ้าหน้าที่เกีย่ วข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

1. แผนควบคุมสารสนเทศใน
แบบปย.

ต.ค. 60 - มี.ค. 61
รผอ.บร. 1.มีระบบการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตทั่วไป 2.
มีระบบการใช้งานหลัก
ขององค์กร

ต.ค. 60 - มี.ค. 61

รผอ.บร.

แผนปรับปรุง DE

รผอ.บร.

จานวนผู้ได้รับการอบรม ต.ค. 60 - ก.ย. 61

รผอ.บร.

บรรจุแผน DR ไซด์ ใน
BCP
แผนพัฒนา

1. จัดทาDR Site
2. จัดทา BCP

นางรนิดา คู่มือ
นายทรงชัย ใบแจ้ง
สทส.

รผอ.บร. รายงานการติดตามผล
การดาเนินงาน

1. มีแผนในการจัดหาฮาร์ตแวร์ และ
ซอฟแวร์ มาทดแทน

นายสหรัฐ รายงานการปรับปรุงระบบ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดแู ลระบบไปอบรมความรู้
ในการแก้ไขรับมือเกีย่ วกับการโจมตีของ
ไวรัส

สทส.

ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา

1. มีการติดตามผลระหว่างการใช้งานของ
ผู้ใช้งาน (monitoring) เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพปริมาณการใช้งาน (Load )
ผ่านช่องทางเครือข่าย(Traffic)
2. วางระบบอินเตอร์เน็ตแยกระหว่างการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ททั่วไป และระบบงาน
หลักขององค์การ

รายงานผล

2. มีเครื่องสารองไฟ

2 ผุ้ดแู ลระบบมีความรู้ไม่เพียงพอ

100%

รายงานการใช้งาน

ระบบล่ม

√

ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหาร
โครงการไม่เพียงพอ (SR1-2)
10 เจ้าหน้าที่เกีย่ วข้องกับโครงการขาดการ
ประสานงานกันเอง (SR1-4)
11 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด
(FR2-1)
รวมน้าหนักความสัมพันธ์

มาตรการ

2. สัตว์กดั แทะอุปกรณ์ และสายส่งระบบ
4.ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักที่เชื่อมต่อ
จากภายนอกขัดข้อง
10% 1. ในบางครั้งบุคลากรไม่เพียงพอ

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงใน
ผู้รับผิดชอบ
อนาคต

2. จัดทาแผนแม่บทDE

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR1)

7

สทส

2. วางระบบอินเตอร์เน็ตแยกระหว่างการใช้งาน
อินเตอร์เน็ททั่วไป และระบบงานหลักขององค์การ

3. user ใช้งานในส่วนที่นอกเหนือจากงาน
ราชการ ทาให้ประสิทธิภาพลดลง
4. ผู้ใช้ใช้อปุ กรณ์ตอ่ พ่วงที่มีไวรัส
25% 1. ซอฟแวร์มีความล้าสมัย
เกิดการขัดข้องของระบบ และมี
ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง จนถึง
ระบบล่ม
2. อายุการใช้งานของฮาร์ตแวร์นาน มี
หน่วยความจาต่า และล้าสมัย
3. การปรับปรุงเวอร์ชั่นของบริษัทผู้ผลิต
ทาให้เกิดความไม่เข้ากันกันระบบที่มีอยูเ่ ดิม

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

สีส้ม

สีแดง 1 ออกมาตรการการใช้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ และตรวจดู
ประสิทธิภาพปริมาณการใช้งาน (Load ) ผ่านช่องทาง
เครือข่าย(Traffic)

3. ผู้ดแู ลระบบไม่ทาตามขั้นตอนที่กาหนด
3. มีการสับเปลี่ยนตาแหน่งงานของแอดมินทุกคน เพือ่ ให้
ไว้
สามารถทดแทนกันได้
4. บริษัทที่ดแู ลระบบไม่สามารถมา
4. ใช้มาตรการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ
ดาเนินการให้ทันเวลา
รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง SR1 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย)

6

ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง

ฮาร์ตแวร์ และซอฟแวร์ใช้งานไม่ได้ตาม
ประสิทธิภาพ (OR1-2)

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบนั

ตัวชี้วัด

สาเหตุ (Risk Cause)

น้าหนัก
ของ
สาเหตุ
ภายใน ภายนอก
(%)

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สาเหตุ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)

ระยะเวลา

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.

ตารางการตรวจเช็ค

นายสหรัฐ เจ้าหน้าที่แอดมิน
สามารถสับเปลี่ยนงานได้
สพด.,สทส. ไม่มีรายงานการเข้า
ทางานช้าของบริษัท

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรผู้ดแู ลระบบ
2. จัดทาคู่มือผู้ดแู ลระบบ

รผอ.บร.

คู่มือผู้ดแู ลระบบ

ต.ค. 60 - มี.ค. 61
ต.ค.60 - มี.ค.61

2. มีคู่มือในการติดต่อ
ประสานงานหน่วยที่เกีย่ วข้อง
กรณีไฟดับ

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560

สาเหตุ (Risk Cause)

น้าหนัก
ของ
ภายใน ภายนอก สาเหตุ(%)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

3. FR1 : กาไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1

การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน
(FR1-4)

20%

√

2. ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ไม่
เพียงพอ
3. ภาวะเศรษฐกิจ

√
√

2

ปริมาณสัตว์นาไม่
้ สอดคล้องกับแผนที่วางไว้
(FR1-1)

√

1. การทาสัญญาเช่าล่าช้า

15%

1. ทรัพยากรสัตว์นาลดลง
้

1. ทาให้รายได้จากการทาสัญญาไม่
ครบถ้วนตามเวลา
2. ทาให้รายได้การเก็บค่าธรรมเนียมลดลง

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

รวม
คะแนน

2.6

2.5

6.5

4

0.8

3

0.6

ระดับ
Risk

สีความ
รุนแรง

12

สูง

สีส้ม

3

4

การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
(FR1-2)

โครงการลงทุนฯด้านหารายได้มีความล่าช้า
(FR1-3)

15%

√

5%

√

1. มีการปรับนโยบายด้านธุรกิจทาให้หมวด ทาให้รายจ่ายที่เกีย่ วกับรายได้ไม่เป็นไป
งบประมาณต้นทุนสินค้าขาดความชัดเจน ตามแผน

5

0.75

5

0.75

25

สูงสุด

สีแดง

5

0.75

5

0.75

25

สูงสุด

สีแดง

ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง

6

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมี
การดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรก.
ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐาน
สุขอนามัย (CR1)

7

4. ตั้งคณะทางาน ปรับปรุงประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้การ
บริหารทรัพย์สิน
1 ปรับปรุงวิธกี ารจัดเก็บค่าธรรมเนียม

1 มีการประชุมเร่งรัดและปรับปรุงแผนงานหน่วยงานผู้ที่
รับผิดชอบ

3. การให้บริการการให้สินเชื่อยังมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
4. กลไกการขับเคลื่อน SIP Plan ยังไม่มี
ประสิทธิผลเพียงพอ
1. การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า

3. พัฒนาโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการประมงอย่างถูก
กฎหมาย(โครงการ 16)

3

0.15

5

0.25

15

สูง

สีส้ม

1. มีการศึกษาความพร้อมของพื้นที่ในทุกแง่มุมที่จะดาเนิน
โครงการ (กฎหมายการบุกรุก สภาพภุมิประเทศ และสิ่งปลูก
สร้างเดิม)

ผออ.

1. มีรายงานการประชุมรายเดือน

สวส.

1. มีผลการศึกษาของพื้นที่ที่จะพัฒนา

2. บริหารสัญญาตามปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ใช้มาตรการเร่งรัดชดเชยความล่าช้าที่เกิดขึ้น

8

การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย (FR2)

√

5%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (ปัจจัยเสี่ยง FR2 การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย)

9

ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแบบประเมิน
สุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และ
ตลาดกลาง (CR1-1)

√

5%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ CR1-1 ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และตลาดกลาง )

10

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความ
เอาใจใส่ ในการดาเนินงาน (SR1-1)

√

3%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ SR1-1 เจ้าหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบโครงการฯขาดความเอาใจใส่ ในการดาเนินงาน)

11

ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหาร
โครงการไม่เพียงพอ (SR1-2)
การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่เกีย่ วข้อง
กับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน (SR1-3)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ SR1-2 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาทีม่ าบริหารโครงการไม่เพียงพอ)

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ SR1-3 การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน)

เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับโครงการขาดการ
ประสานงานกันเอง (SR1-4)
การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด
(FR2-1)
ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและ
อากาศ (FR2-4)
ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ (CR1-2)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ SR1-4 เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ FR2-1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนทีก่ าหนด)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ FR2-4ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ)

√

2%

เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจ
ประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาด
ความตระหนั
กที่ถูกมต้พัอนงตามที
รวมน้
าหนักความสั
ธ์ ่กาหนด

√

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมิน
ความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ CR1-2
รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ CR1-5 เจ้าหน้าทีม่ ีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาดความตระหนักทีถ่ ูกต้องตามทีก่ าหนด)

100%

แผน BCP

ต.ค. 60 - มี.ค. 61

5

0.15

5

0.15

25

สูงสุด

สีแดง

1. คู่มือการดาเนินงานแผนก
การเจ้าหน้าที่สานักงาน
ทรัพยากรบุคคล

1.มีการสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ที่
เกีย่ วข้องในการใช้งบประมาณ

รผอ.บร.

มีกจิ กรรมสร้างความ
ตระหนัก

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

5. คู่มืองานพัสดุ

2.กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจของ
อสป.

รผอ.บร.
รผอ.ธก.

แผนธุรกิจ

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60

6. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน

ปรับปรุงข้อกาหนดในการศึกษาให้ดีขึ้น

รผอ.บร.

ข้อกาหนดที่ปรับปรุงใหม่ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

สตป.

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (ปัจจัยเสี่ยง SR1 การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย)

2%

รผอ.บร.

4. คู่มือการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน - ส่วนกลาง

5%

17

ทาแผน BCP

4. มีคาสั่งแต่งตั้ง...........

√

16

1. มีการกาหนดและประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงแล้ว

4 ตั้งคณะทางาน.....ปรับปรุงประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้การ
บริหารทรัพย์สิน

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR1)

15

ผออ.

3. คู่มือการจัดทางบประมาณ

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (ปัจจัยเสี่ยง CR1 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย )

14

1. TOR ที่ปรับใหม่

3. มีการจัดทารายงาน มีการจัดทารายงาน
เสนอผอ.

10%

13

คณะทางาน

3 มีการติดตามประเมินผลเป็นรายเดือน

√

√

ควบคุมภายใน

2. คู่มือการดาเนินการ
ฝึกอบรมพนักงานองค์การ
สะพานปลา

2. มีการรายงานผลรายเดือน

รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

แผนกลยุทธ์เพือ่
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

2. มีการจัดทาเป้าหมายของรายได้ของ
หน่วยงานแต่ละแห่ง

1. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของ ทาให้มีค่าใช้จา่ ยด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ผู้ใช้บริการและพื้นที่
2. เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐเพื่อรักษา
ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

√

ผู้รบั ผิดชอบ

2 กาหนดเป็นตัวชี้วดั ของ สป.ทร. แต่ละแห่ง

3%

12

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางอ้อม)

1. ปรับเงื่อนไขTOR ให้สอดคล้องและสร้างแรงจูงใจ

2. แผนธุรกิจและการตลาดยังไม่มีความ
ชัดเจนเพียงพอต่อการหารายได้

3. เกิดภัยธรรมชาติ
ค่าใช้จา่ ยหมวดไฟฟ้าในพื้นที่พเิ ศษ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี
นราธิวาส ไม่สามารถควบคุมได้ (FR1-4)

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสีย่ งใน
อนาคต

3. มีการติดตามประเมินผลเป็นรายเดือน

2. ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง
5

ตัวชี้วัด

2. กาหนดเป็นตัวชี้วดั ของสป.ทร.แต่ละแห่ง

2. ข้อกาหนดพรก.การประมง ปี 2558

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

ผู้รับผิดชอบ

ปานกลาง สีเหลือง

3. ทาให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจที่จะ
เข้ามาร่วม

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไป
ตามแผน

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบนั

ระยะเวลา

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สาเหตุ

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk factor)

ตัวชีว้ ัด

ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.

1. กากับดูแลให้ค่าใช้จา่ ยมีความเหมาะสม

รผอ.สป.ทร.

1. รายงานค่าไฟฟ้ารายเดือน

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560

สาเหตุ (Risk Cause)

น้าหนัก
ของสาเหตุ
ภายใน ภายนอก (%)

ทีม่ า (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

4. FR2 : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย

1

ปัจจัยเสีย่ ง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด
(FR2-1)

30%

√

5.1.1ไม่มีการกาหนดคุณลักษณะ
ข้อกาหนดราคากลาง และขอบเขตงาน
(TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลน
สิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะงาน (Spec)

การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่
กาหนด

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

3

4

5

1.5

5

สีความ
รวม ระดับ Risk รุนแรง
คะแนน

1.5

15

สูง

25

สูงสุด

มาตรการการรองรับความเสีย่ งในปัจจุบัน

ผู้รบั ผิดชอบ

ตัวชีว้ ัด

สีแดง 1.1 ทุกฝ่าย/สานักงานต้องดาเนินการกาหนดคุณลักษณะ
ข้อกาหนดราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จ
ก่อนขอตัง้ งบประมาณ แบบ......, แบบ, แบบรูปก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จและถูกต้อง

สพด.

จัดทาคุณลักษณะ
ข้อกาหนดราคากลาง
และ TOR

จัดทาตัวชี้วัด

3. คู่มือโครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการประมง ปี พ.ศ.
2555 - 2560

1.4 คณะทางานเร่งรัด...การเบิกจ่ายงบลงทุน

ผออ.

คาสั่งแต่งตัง้

สีแดง 2.1 มีการศึกษาลารวจพื้นที่กอ่ นการออกแบบให้ละเอียด

สวส.

รายงานการศึกษา

จัดทาคู่มือตรวจรับงาน

รผอ.บร.

คู่มือ

ต.ค. 60 - มี.ค. 61

4. คู่มือจัดทาแผนป้องกันภัย
พิบัติ
5. คู่มือปฏิบัตงิ าน FMO App

จัดทาคู่มือตรวจรับงาน

รผอ.บร.

คู่มือ

ต.ค. 60 - มี.ค. 61

0.8

5

1

20

สูงสุด

3

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้
ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการตรวจรับ
(FR2-3)

√

10%

5.3.1 งานจ้างมีความซับซ้อน เฉพาะทาง การตรวจรับงานล่าช้า เนือ่ งจากการ
ตามสาขางานวิชาชีพ
ใช้เวลาในการหาข้อมูลและตรวจรับ

3

0.3

5

0.5

15

สูง

สีส้ม

3.1 มีผู้ควบคุมงานจากวิศวกรส่วนกลาง/จ้างผู้ควบคุมงาน
จากภายนอกในบางงานที่จาเป็น

สพด.

คาสั้งแต่งตัง้

4

ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและ
อากาศ (FR2-4)

10%

5.4.1 สภาพอากาศแปรปรวนซึ่งส่งผล
กระทบต่อหน้างาน

3

0.3

5

0.5

15

สูง

สีส้ม

4.1 ผุ้รับเหมาต้องทราบรายละเอียดของกระบวนการขอ
ขยายงวดงาน
4.2 มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อปรับระยะเวลางวดงานที่
เหลือให้ได้ตามแผน

สพด.

มีหนังสือแจ้งผู้รับเหมา

การทาเรื่องเบิกง่ายงบประมาณล่าช้า

2

0.1

3

0.15

6

น้อย

สีเหลือง 5.1 มีการจัดทาแผนและลาดับความสาคัญของงาน

สพด.

แผนพัฒนาบุคลากร

7

8
ปัจจัยเสีย่ ง กับ ปัจจัยเสีย่ ง

9
10
11

ปัจจัยเสีย่ ง กับ สาเหตุ
(ทางอ้อม)

12

13

ผู้ยนื่ ประมูลงานขาดคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (FR2-6)

ผู้รับจ้างทิ้งงาน ไม่พร้อม (FR2-7)

ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ (FR2-8)
ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่สามารถใช้งานได้ (OR1)
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความ
เอาใจใส่ ในการดาเนินงาน (SR1-1)
ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหาร
โครงการไม่เพียงพอ (SR1-2)
การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่เกีย่ วข้อง
กับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน (SR1-3)
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับโครงการขาดการ
ประสานงานกันเอง (SR1-4)
รวมน้าหนักความสัมพันธ์

5%

√

5.6.1 การเขียนคุณสมบัตขิ องผู้ยนื่
ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัด
ประมูลมีรายละเอียดที่มากและมาตรฐาน จ้างได้
สูง

2

0.1

5

0.25

10

สูง

สีส้ม

5.3 จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงาน และรายงานผล
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
5.4 ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม
สอบถามปัญหา และอุปสรรค
6.1 มีการตรวจสอบคุณสมบัตกิ อ่ นการประกาศ

5%

5.6.2 ผู้ยนื่ ประมูลขาดความถี่ถ้วนในการ
อ่านขอบเขตงาน (TOR)
5.6.3การเขียน spec ไม่ครอบคลุม
5.7.1 ผู้รับจ้างขาดความรับผิดชอบ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ใช้
ระยะเวลานาน
5.7.2 ผู้รับจ้างมีปัญหาเรื่องแรงงานไม่
พอเพียง
5.8.1 ความไม่มนั่ คงและปลอดภัยในพื้นที่

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง OR1 ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความเอาใจใส่ ในการดาเนินงาน)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-2 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ)

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-3 การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่เกีย่ วข้องกับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน)

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-4 เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง)

√

√

√

√

√

5%

100%

2

0.1

0.1

5

5

0.25

0.25

10

10

สูง

สูง

สีส้ม

สีส้ม

จัดทาแผนอบรมหัวข้อพัฒนา
บุคลากรรับผิดชอบโครงการ

รผอ.บร.

จานวนผู้รับการอบรม ต.ค. 60 - ก.ย. 61

9. รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปย. 2)
10. รายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.
2/1)

สพด.

6.2 มีการกาชับให้ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน

2

6. คู่มือการนาระบบการ
บริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
องค์การสะพานปลา (EVM)
7. คู่มือปฏิบัตงิ านติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
8. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 1)

รายงานการประชุม

5.2 ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการ
ดาเนินงานมอบหมายความรับผิดชอบ

6

1. คู่มือการดาเนินการ
ฝึกอบรมพนักงานองค์การ
สะพานปลา

ผออ.

4

5.5.1 ภาระงานในการจัดซื้อจัดจ้างมี
จานวนมากในบางช่วงเวลา

แบบรายละเอียดของ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
โครงการ

2. คู่มืองานพัสดุ

5.2.1 มีการปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะสม
กับการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5%

จัดกาหนดเงื่อนไขผู้ที่ของบประมาณ รผอ.บร.
ให้จดั ทาแบบรายละเอียดก่อนขอ
งบประมาณประจาปี

รายงานการประชุม

20%

√

ควบคุมภายใน

สกง.

√

ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงานจานวนมาก
ทาให้เกิดความล่าช้าต่อการเบิกจ่าย
(FR2-5)

แผนกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

1.2 มีการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประชุม และ
ประชุมฝ่าย/สานักงาน อย่างต่อเนือ่ ง
1.3 กาหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ขององค์กร

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียด
ระหว่างการตรวจการก่อสร้าง (FR2-2)

5

ผู้รบั ผิดชอบ

สีส้ม

2

√

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ
เสีย่ งในอนาคต

ตัวชีว้ ัด

การประเมินความเสีย่ ง (Inherent Risk)

สาเหตุ

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk factor)

ระยะเวลา

ความเสีย่ งด้านการเงิน ( Financial Risk : F )
สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ทีม่ า และผลกระทบของความเสีย่ ง อสป.

รายงานการตรวจสอบ

ทาหนังสือแจ้ง

6.3 ศึกษา spec ให้ละเอียดถี่ถ้วน
7.1 การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมีราคากลางที่เหมาะสม

สพด.

รายงานการศึกษา
รายงานสอบทาน

7.2 มีบทลงโทษที่ชัดเจน

สพด.

กาหนดบทลงโทษ

8.1 ขยายเวลาให้ตามความเหมาะสม

สพด.

รายงานผลการพิจารณา

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สาเหตุ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)

สาเหตุ (Risk Cause)

ภายใน

น้าหนัก
ของสาเหตุ
ภายนอก
(%)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

5. CR1 : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย
1 ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแบบประเมิน
30% 1. สถานที่บางแห่ง และโครงสร้างพืน้ ฐาน ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
√
สุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และ
มีอายุการใช้งานมานาน
กรมประมงกาหนด
ตลาดกลาง (CR1-1)

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

2

ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ (CR1-2)

3

ผู้บริหารสป.ทร.บางแห่งไม่ให้ความสาคัญ
(CR1-3)

√
√

5

เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจ
ประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาด
ความตระหนักที่ถูกต้องตามที่กาหนด
(CR1-5)

√

5%

1.5

9
25

ปานกลาง สีเหลือง
สูงสุด
สีแดง 1. จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางอ้อม)

ผู้รบั ผิดชอบ

หัวหน้า รายงานประจาเดือน
สานัก
งานสป./ทร.
ทุกแห่ง

แผนกลยุทธ์เพือ่
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

1. คู่มือการดาเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การสะพานปลา

3. ทาแผนแม่บทสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือ รผอ.สป.ทร. แผนแม่บท

3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนับสนุน
การประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560

4. คุณภาพน้าใช้บางแห่งไมได้มาตรฐาน
5. คุณภาพของน้าแข็งบางแห่งไม่ได้
มาตรฐาน
6. ห้องสุขาบางแห่งไม่เพียงพอ มีสภาพไม่
พร้อมใช้งาน และตาแหน่งที่ตั้งไม่เหมาะสม

4. คู่มือจัดทาแผนป้องกันภัยพิบตั ิ
5. คู่มือปฏิบตั ิงาน FMO App

7. บางแห่งไม่มีระบบในการจัดเก็บสารเคมี
ที่เป็นพิษ
8. การทาความสะอาดบางแห่งไม่ได้
มาตรฐานตามข้อกาหนด

7. คู่มือปฏิบตั ิงานติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
8. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปย. 1)

9. ระบบและการขนถ่ายขยะและของเสีย
บางแห่งไม่เป็นไปตามข้อกาหนด

9. รายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
2)

ฤดูกาลของการจับสัตว์น้า

6. คู่มือการนาระบบการบริหาร
จัดการเพือ่ สร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การสะพาน
ปลา (EVM)

ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงกาหนด
ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงกาหนด

5

1

5

1

25

สูงสุด

2

0.1

5

0.25

10

สูง

ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงกาหนด

2

0.1

5

0.25

10

สูง

ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงกาหนด

2

0.1

5

0.25

10

สูง

สีแดง
สีส้ม 1. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การบริหารจัดการ
ท่าเทียบเรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0
2. จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
สีส้ม มีแผนพัฒนาพืน้ ที่ของท่าเทียบเรือตามความจาเป็น รผอ.สป.ทร. แผนพัฒนา สป./ทร.
ในแต่ละแห่งในอนาคต
สีส้ม 1. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การบริหารจัดการท่า
เทียบเรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0

2. จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงาน และรายงานผล
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี

ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ
เสี่ยงในอนาคต

3. บุคลากรบางแห่งที่เกีย่ วข้องไม่ปฏิบตั ิ
ตามสุขอนามัย

ภาระงานเยอะ

5%

3
5

ตัวชี้วัด

2. คู่มืองานพัสดุ

5%

√

1.5

รวม
คะแนน

ผู้รบั ผิดชอบ

2. จัดทาแผนพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียของ
สะพานปลาท่าเทียบเรือ

ขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการ

บางหน่วยงานในบางครั้งมีปริมาณสัตว์น้า
เกินขีดความสามารถในการรองรับของท่า
เทียบเรือ (CR1-4)

3
5

ผลกระทบ
(Impact)

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

2. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือบางแห่ง
ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีสถานที่เก็บที่
เหมาะสม

20%

4

โอกาส
(Likelihood)

สีความ
ระดับ Risk รุนแรง

ระยะเวลา

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ( Compliance Risk : CR )

รผอ.สป.ทร.

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60
ออกข้อกาหนดการปฏิบตั ิของ
รผอ.สป.ทร. ข้อกาหนด
ผู้ประกอบการณ์
จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่างน้อย 1 รผอ.สป.ทร. รายงานการประชุมราย ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ครั้ง/ไตรมาส เพือ่ ติดตาม สอบถาม
ไตรมาส
ปัญหา และอุปสรรค

10. รายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2/1)
11. คู่มือปฏิบตั ิงานท่าเทียบเรือสงขลา
12. คู่มือปฏิบตั ิงานท่าเทียบ
เรือประมงสุราษฎร์ธานี
13. คู่มือปฏิบตั ิงานท่าเทียบ
เรือประมงนราธิวาส

จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่างน้อย 1 รผอ.สป.ทร. รายงานการประชุมราย ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ครั้ง/ไตรมาส เพือ่ ติดตาม สอบถาม
ไตรมาส
ปัญหา และอุปสรรค

14. คู่มือปฏิบตั ิงานท่าเทียบ
เรือประมงภูเก็ต
15. คู่มือปฏิบตั ิงานท่าเทียบ
เรือประมงปัตตานี

6

การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR1)

√

5%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง SR1 การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย)

7

กาไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (FR1)

√

5%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง FR1 กาไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

17. คู่มือปฏิบตั ิงานสะพานปลา
สมุทรปราการ

8

การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย (FR2)

√

3%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง FR2 การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย)

18. คู่มือปฏิบตั ิงานสะพานปลา
สมุทรสาคร

9

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความ
เอาใจใส่ ในการดาเนินงาน (SR1-1)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความเอาใจใส่ ในการดาเนินงาน)

10

ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหาร
โครงการไม่เพียงพอ (SR1-2)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-2 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ)

11

การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่เกีย่ วข้อง
กับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน (SR1-3)

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-3 การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่เกีย่ วข้องกับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน)

12

เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับโครงการขาดการ
ประสานงานกันเอง (SR1-4)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-4 เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง)

13

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไป
ตามแผน (FR1-1)
การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
(FR1-2)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR1-1 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามแผน)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR1-2 การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน)

14

√

16. คู่มือปฏิบตั ิงานท่าเทียบ
เรือประมงสตูล

สาเหตุ (Risk Cause)

15
16
17
18
19

โครงการลงทุนฯด้านหารายได้มีความล่าช้า
(FR1-3)
การบริหารทรัพย์สินไม่เป็นไปตามแผน
(FR1-4)
การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด
(FR2-1)
ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและ
อากาศ (FR2-4)
ปัญหาของความไม่สงบในพืน้ ที่ชายแดน
ภาคใต้ (FR2-8)
รวมน้าหนักความสัมพันธ์

ภายใน

น้าหนัก
ของสาเหตุ
ภายนอก
(%)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

รวม
คะแนน

สีความ
ระดับ Risk รุนแรง

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR1-3 โครงการลงทุนฯด้านหารายได้มีความล่าช้า)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR1-4 การบริหารทรัพย์สินไม่เป็นไปตามแผน)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-4 ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ)

√

2%

รายละเอียดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรง มาตรการปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-8 ปัญหาของความไม่สงบในพืน้ ที่ชายแดนภาคใต้ )

100%

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

ผู้รบั ผิดชอบ

ตัวชี้วัด

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ
เสี่ยงในอนาคต

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สาเหตุ

ปัปัจจจัจัยยเสีเสี่ย่ยงง(Risk
กับ สาเหตุ
factor)
(ทางอ้อม)

ตัวชี้วัด

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.

แผนกลยุทธ์เพือ่
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สาเหตุ
สาเหตุ (Risk Cause)

ภายใน

น้าหนัก
ของสาเหตุ
ภายนอก
(%)

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางอ้อม)
รวมน้าหนักความสัมพันธ์

0

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

รวม ระดับ Risk
คะแนน

สีความ
รุนแรง

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงใน
อนาคต

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยงด้านการกฎระเบียบ ( Compliance Risk : C )
สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.

แผนกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.ค. ประจาปี 2560
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560
ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั งิ าน (Operation Risk: O)
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

วิธีการจัดการความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)
การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

1. ความเสี่ยงในการไม่สามารถใช้ EVM ในการบริหารจัดการองค์กร (OR01)

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)
การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)
การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)
การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)
การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)
การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

Proposed Mitigation
รายละเอียดการจัดการ

การประเมินต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ปี 2560
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/การดาเนินงานลดความเสี่ยง

ราคา (บาท)

ผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั (Benefit)
จานวน (เรื่อง)
จานวน (คน)/(แผ่น)

คิดเป็น (บาท)

ต้นทุน (บาท)

งบประมาณทีใ่ ช้ในการดาเนินการ (Cost)
จานวน (เรื่อง)
จานวน (เล่ม)/(แผ่น)

คิดเป็น (บาท)

B/C Ratio

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2560
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk : SR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)
1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาด
ความเอาใจใส่ ในการดาเนินงาน

ที่มา
ผลกระทบ
(Root Cause)
(Impact)
1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

2. ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหาร 1.2 จานวนงานในหน้าที่ตามภารกิจงานที่ถูกกาหนด โครงการมีความล่าช้า
โครงการไม่เพียงพอ
ไว้ มีปริมาณมาก
4. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาด 1.4 ความสับสนในการมอบหมายงาน
เริ่มงานล่าช้ากว่ากาหนด
การประสานงานกันเอง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2560

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

รายละเอียดการจัดการ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย

การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากเป็นการบริหารบุคคลที่เหมาะสม
1.กาหนดผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 15
โครงการ ให้ชัดเจน แล้วมอบหมาย
รายละเอียดให้แต่ละเจ้าของโครงการไป
ดาเนินการ
2. จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงาน
และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และ
รายปี

1. SR1 : การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

3.ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อ
ติดตาม สอบถามปัญหา และอุปสรรค

จัดทาแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากร
ในการบริหารจัดการโครงการ (F-SR1)

บริหารความเสี่ยง

4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการให้กับเจ้าของ
ความเสี่ยงและผู้เกีย่ วข้อง เพื่อให้ตระหนัก
ถึงผลกระทบและความเชือ่ มโยงของความ
เสี่ยงนี้ กับเจ้าของความเสี่ยงอย่างชัดเจน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คูม่ ือการดาเนินการฝึกอบรมพนักงาน
องค์การสะพานปลา

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

2. คูม่ ืองานพัสดุ
3. คูม่ ือโครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560
4. คูม่ ือทาแผนป้องกันภัยพิบตั ิ
5. คูม่ ือปฏิบตั ิงาน FMO App
6. คูม่ ือการนาระบบการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
องค์การสะพานปลา (EVM)

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่ และ EVM ปี 2560

1. SR1 : การดาเนินงานต

(Take)

7. คูม่ ือปฏิบตั ิงานติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน
SIP Plan

3. การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่
1.3.1 การประมาณการของเจ้าของโครงการ ไม่
เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความคลาดเคลื่อน ครบถ้วนสมบูรณ์
1.3.2 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากกระทบกับการดาเนินงานของอสป.แต่ไม่สามารถ
คาดคะเนได้อย่างแม่นยา
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากกระทบกับการดาเนินงานของอสป.แต่ไม่สามารถ
คาดคะเนได้อย่างแม่นยา
1. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องไปอบรม
เฉพาะด้าน

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และ
การวิเคราะห์ผลกระทบความผันผวน
ทางเศรษฐกิจไว้ทกุ โครงการ
2. สร้างรูปแบบของการประเมินความ

บริหารความเสี่ยง

คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจของทุกโครงการที่
เกีย่ วข้อง (Sensitivity Analysis)

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

การควบคุมภายในที่มีอยู่
ไม่มี เนือ่ งจากเป็นปัจจัยภายนอก
ใช้ EVM.
EVM. ใช้ SIP Plan กลางปี

หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการดาเนินงาน

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2560
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : OR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)
1. ปัญหาจากผู้ใช้งาน

ทีม่ า
(Root Cause)
1. user ลงซอฟแวร์ที่ไม่จาเป็นในการใช้งาน ทาให้มี
ผลกระทบต่อเครือข่าย
2. user มีความหละหลวมต่อการระวังในการใช้สิทธิ
ที่กาหนดไว้
3. user ใช้งานในส่วนที่นอกเหนือจากงานราชการ
ทาให้ประสิทธิภาพลดลง
4. ผู้ใช้ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีไวรัส

ผลกระทบ
(Impact)
เกิดความขัดข้องไปสู่ระบบล่มได้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การลดความเสี่ยง (Proposed Mitigation)
การจัดการความเสี่ยงปี 2560
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

รายละเอียดการจัดการ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากพนักงานมีความ
จาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากพนักงานมีความ
จาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
อสป. ออกมาตรการการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้กบั ผู้ใช้งานทุกคน

1. มีการติดตามผลระหว่างการใช้งาน
ของผู้ใช้งาน (monitoring) เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพปริมาณการใช้งาน (Load )
ผ่านช่องทางเครือข่าย(Traffic)

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

บริหารความเสี่ยง

2. วางระบบอินเตอร์เน็ตแยกระหว่างการใช้
งานอินเตอร์เน็ททั่วไป และระบบงานหลัก
ขององค์การ

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

สทส.ออกแผนควบคุมสารสนเทศในแบบปย.
จัดทาคู่มือสารสนเทศ

จัดทาคู่มือสารสนเทศ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

EVM.
2. ฮาร์ตแวร์ และซอฟแวร์ใช้งานไม่ได้
ตามประสิทธิภาพ

1. ซอฟแวร์มีความล้าสมัย
2. อายุการใช้งานของฮาร์ตแวร์นาน มี
หน่วยความจาต่า และล้าสมัย
3. การปรับปรุงเวอร์ชั่นของบริษัทผู้ผลิต ทาให้
เกิดความไม่เข้ากันกับระบบทีม่ ีอยูเ่ ดิม

ารถใช้งานได้

3. การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส 1. เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ และเป็นเป้าหมาย
โจมตีของแฮกเกอร์

เกิดการขัดข้องของระบบ และมีประสิทธิภาพการ
ใช้งานลดลง จนถึงระบบล่ม

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

ทาให้ระบบล่ม ข้อมูลหาย

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ
ในการจัดหาเครือ่ งใหม่ทดแทน
มีการต่ออายุผู้ช่วยในการบารุงรักษาระบบ
(MA)
มีการติดตามข่าวสารของผู้ผลิดซอฟแวร์
อย่างสม่าเสมอ

ต่ออายุสัญญาMA
1. มีแผนในการจัดหาฮาร์ตแวร์ และ
ซอฟแวร์ มาทดแทน

ถ่ายโอนความเสี่ยงได้เฉพาะผู้ช่วยในการบารุงรักษา เนื่องจาก
เป็นเทคนิคพิเศษ

มีแผนจัดการความเสี่ยงในปี 2560

2. จัดทาแผนแม่บทDE
แผนควบคุมสารสนเทศในแบบปย. (ไม่มี)

ยอมรับความเสี่ยงด้วยการ ควบคุมภายใน และ EVM.

EVM. (ยังไม่ม)ี
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นเหตุการที่ไม่รู้
ล่วงหน้า

โจมตีของแฮกเกอร์

2. OR1 : ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้

1. มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสที่
เกิดขึ้นใหม่

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบไปอบรมความรู้
ในการแก้ไขรับมือเกี่ยวกับการโจมตีของ
ไวรัส
บริหารความเสี่ยง

2. ในกรณีเกิดการโจมตีของไวรัส จัดทา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการโจมตีของ
ไวรัส
มาตรการ
1. มีระบบไฟร์วอลล์(Firewall) และระบบ
ป้องกันไวรัส และทาการปรับปรุงค่า
กาหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัย

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

2. มีมาตรการในการอัพเดทซอฟแวร์
ป้องกันไวรัสสม่าเสมอ
3. มีมาตรการในการสารองข้อมูล

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

ควบคุมภายใน
1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการโจมตี
ของไวรัส สาหรับผู้ใช้งาน
2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการโจมตี
ของไวรัส สาหรับผู้ควบคุมระบบ

SIP Plan (ไม่ม)ี
4. เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย

1. ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก
2. สัตว์กัดแทะอุปกรณ์ และสายส่งระบบ
3. เกิดจลาจล
4. ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักที่เชื่อมต่อจาก
ภายนอกขัดข้อง

1. ระบบสามารถอยู่ได้ 15 นาที
2. ระบบล่ม
3. เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขไม่ได้
4. ไม่สามารถใช้งานระบบได้

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของ
อสป.เป็นแหล่งอาศัยและมีอาหารให้กบั สัตว์ประเภทนี้
จ้างบริษัทเข้ามาดูแลเรือ่ งสัตว์กดั แทะ

ควบคุมภายใน

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

5. ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการ
ระบบได้อย่างต่อเนื่อง

1. ในบางครั้งบุคลากรไม่เพียงพอ
2 ผุ้ดูแลระบบมีความรู้ไม่เพียงพอ
3. ผู้ดูแลระบบไม่ทาตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
4. บริษทั ที่ดูแลระบบไม่สามารถมาดาเนินการให้
ทันเวลา

ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา

ทาสัญญาอย่างต่อเนื่อง
1. จัดทาDR Site
2. จัดทา BCP
มีแผนจัดหาเครื่องสารองไฟสาหรับ
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

1. มีคู่มือในการติดต่อประสานงานหน่วยที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดทา 5 ส. ของหน่วยงาน

ไม่บริหารความเสี่ยงในปัจจุบนั

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นงานที่เป็นวิชาชีพ
1. จัดทาระบบรับเรือง แจ้งซ่อมการแก้ไข
ระบบ
2. มีระบบตรวจเช็ค บารุงรักษาตามอายุงาน

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ โดยจ้างบริษัท แต่ไม่สามารถ
ป้องกันได้ 100%

อบรมผู้ควบคุมระบบในอนาคต

มีการควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

3. มีการสับเปลี่ยนตาแหน่งงานของแอดมิ
นทุกคน เพือ่ ให้สามารถทดแทนกันได้
4. ใช้มาตรการบริหารสัญญาให้มี
ประสิทธิภาพ
ควบคุมภายใน

มีคู่มือผู้ดูแลระบบสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ

หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการดาเนินงาน

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

การจัดการความเสีย่ ง อสป. ประจาปี 2560
การจัดความเสีย่ ง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560
ความเสีย่ งด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
ปัจจัยเสีย่ ง
(Risk factor)

สาเหตุ
ทีม่ า
(Risk Cause)
(Root Cause)
1. ปริมาณสัตว์น้าไม่สอดคล้องกับแผนที่ 1) ทรัพยากรสัตว์น้าลดลง
วางไว้
2) ข้อกาหนดพรก.การประมง ปี 2558

2.. การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 1. มีการปรับนโยบายด้านธุรกิจทาให้หมวด

งบประมาณต้นทุนสินค้าขาดความชัดเจน 2.
แผนธุรกิจและการตลาดยังไม่มคี วามชัดเจน
เพียงพอต่อการหารายได้
3. การ
ให้บริการการให้สินเชื่อยังมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ
4. กลไกการขับเคลื่อน
SIP Plan ยังไม่มปี ระสิทธิผลเพียงพอ

ผลกระทบ
(Impact)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามแผน

ทาให้รายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้ไม่เป็นไปตามแผน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

การจัดการความเสีย่ งปี 2560

Proposed Mitigation
การจัดการความเสีย่ งในอนาคต

รายละเอียดการจัดการ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากเป็นปัจจัยภายนอก
เกี่ยวข้องกับภาวการณ์โลก และมีสะพานปลาของเอกชนเพิม่ ขึ้น

การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)
การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากเป็นเป็นภัยธรรมชาติ
และข้อกาหนดของกฏหมาย
กาหนดให้มีแผนปรับปรุงค่าธรรมเนียมและ
บริการ

ทาแผน BCP กรณีปริมาณสัตว์น้าลดลงใน
การจัดการความเสี่ยง
ระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้
ยอมรับความเสี่ยง เนือ่ งจากเป็นเป็นภัยธรรมชาติ และ
ข้อกาหนดของกฏหมาย
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากเป็นค่าใช้จา่ ยตาม
ภารกิจทีก่ าหนดไว้ในแผนประจาปี
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากเป็นค่าใช้จา่ ยตาม
ภารกิจทีก่ าหนดไว้ในแผนประจาปี

1 กาหนดผู้รับผิดชอบโครงการทัง้ 15
1.มีการสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าทีท่ ี่
โครงการ และให้มีการเน้นว่าปีนเี้ ป็นความ เกีย่ วข้องในการใช้งบประมาณ
เสี่ยงขององค์กรอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ มอบ
ให้มีการประสานการกับฝ่ายยุทธศาสตร์และ
แผนงานติดตามผล

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

2. จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงานโดย 2.กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจของ
ประสานกับคณะกรรมการความเสี่ยง และ อสป.
รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

3. ตัง้ คณะทางานขับเคลื่อน SIP Plan

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

มีการควบคุมความเสี่ยง

ควบคุมภายใน
1. คู่มอื การดาเนินงานแผนกการ
เจ้าหน้าทีส่ านักงานทรัพยากรบุคคล
2. คู่มอื การดาเนินการฝึกอบรมพนักงาน
องค์การสะพานปลา
3. คู่มอื การจัดทางบประมาณ
4. คู่มอื การปฏิบัตงิ านด้านการเงิน ส่วนกลาง
5. คู่มอื งานพัสดุ
6. คู่มอื ปฏิบัตงิ านติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน

3. พัฒนาโครงการสินเชื่อเพือ่ ส่งเสริมการ
ประมงอย่างถูกกฎหมาย(โครงการ 16)
ปรับปรุงคู่มอื ให้มคี วามเหมาะสม

ใช้การควบคุมเดิมทีม่ อี ยู่

3. FR1 : กาไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มาตรการ
มีระบบ MIS
EVM.
3. โครงการลงทุนฯด้านหารายได้มคี วาม 1. การส่งมอบพืน้ ทีล่ ่าช้า
ล่าช้า
2. ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง
เกิดภัยธรรมชาติ

รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน
3.

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากเป็นนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารอสป.ในเรื่องการหารายได้
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากเป็นนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารอสป.ในเรื่องการหารายได้
1. ในการกาหนดโครงการลงทุนในปี 2560
ทีจ่ ะของบประมาณ จะต้องมีการศึกษา
ความพร้อมของพืน้ ทีใ่ นทุกแง่มุมทีจ่ ะดาเนิน
โครงการ (กฎหมายการบุกรุก สภาพภุมิ
ประเทศ และสิ่งปลูกสร้างเดิม)

ปรับปรุงข้อกาหนดในการศึกษาให้ดขี นึ้

มีการควบคุมความเสี่ยง

2. เมือ่ สัญญามีปัญหา จะต้องเร่งเข้าไป
แก้ไขให้ทันตามแผน
3. ใช้มาตรการเร่งรัดขยายเวลาให้กบั
ผู้รับจ้างสามารถทางานได้ ในคอน
กลางคืนเมือ่ เกิดความล่าช้าในโครงการ
ควบคุมภายใน

ปรับปรุงคู่มอื ให้มคี วามเหมาะสม

1. วิธีปฏิบัตใิ นการจัดหาผลประโยชน์ที่
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

4. การบริหารทรัพย์สินไม่เป็นไปตามแผน 1. ภาวะเศรษฐกิจ

ทาให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจทีจ่ ะเข้ามาร่วม

การวิเคราะห์การลงทุน
การติดตามการลงทุน
1. คู่มอื การนาระบบการบริหารจัดการ
เพือ่ สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
องค์การสะพานปลา (EVM)
2. คู่มอื ปฏิบัตงิ านติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน
EVM
1. การติดตามการลงทุนด้วย EVM

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากเป็นนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารอสป.ในเรื่องการบริหารทรัพย์สนิ
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนือ่ งจากเป็นนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารอสป.ในการบริหารทรัพย์สนิ
1. นาประเด็นความเสี่ยงในเรื่องนีไ้ ปใช้ใน
การปรับเงื่อนไขTOR ให้สอดคล้องและสร้าง
แรงจูงใจให้กบั ผู้ทเี่ ข้ามาใช้ทรัพย์สนิ
2 นาความเสี่ยงประเด็นนี้ ไปกาหนดเป็น
ตัวชี้วัดของ สป.ทร. แต่ละแห่ง

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

ใช้การควบคุมเดิมทีม่ อี ยู่

มีการควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

5. ค่าใช้จา่ ยหมวดค่าไฟฟ้าในพืน้ ทีพ่ ิเศษ 1. ด้านความมัน่ คงและความปลอดภัยของ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ผู้ใช้บริการและพืน้ ที่
นราธิวาส ไม่สามารถควบคุมได้
2. เพือ่ เป็นไปตามนโยบายของรัฐเพือ่ รักษาความ
ปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ

ทาให้มคี ่าใช้จา่ ยด้านไฟฟ้าเพิม่ ขึน้

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

3 จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงานโดย
ประสานกับคณะกรรมการความเสี่ยง และ
รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

4. ตัง้ คณะทางานขับเคลื่อน SIP Plan
วิธีปฏิบัตใิ นการจัดหาผลประโยชน์ที่
สะพานปลาและท่าทเยบเรือประมง

ใช้การควบคุมเดิมทีม่ อี ยู่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนือ่ งจากเป็นทาเลทีต่ งั้ ของท่าเทียบ
เรือประมงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนือ่ งจากเป็นทาเลทีต่ งั้ ของท่าเทียบ
เรือประมงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงนีไ้ ด้

กากับดูแลให้คา่ ใช้จา่ ยมีความเหมาะสม

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการดาเนินงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2560
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)
5.1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่
กาหนด (F1.1-1)

ที่มา
(Root Cause)
5.1.1ไม่มกี ารกาหนดคุณลักษณะข้อกาหนดราคา
กลาง และขอบเขตงาน (TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น
แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะงาน (Spec)

ผลกระทบ
(Impact)
การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด

วิธีการจัดการความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

5.2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายละเอียดระหว่างการตรวจการ
ก่อสร้าง (F1.1-7)

5.2.1 มีการปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาด 5.3.1 งานจ้างมีความซับซ้อน เฉพาะทางตามสาขา
ความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการ งานวิชาชีพ
ตรวจรับ (F1.1-2)

การตรวจรับงานล่าช้า เนื่องจากการใช้เวลาในการ
หาข้อมูลและตรวจรับ

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)
การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงปี 2560 การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

1. ทุกฝ่าย/สานักงานต้อง
ดาเนินการกาหนดคุณลักษณะ
ข้อกาหนดราคากลาง และ
ขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จ
ก่อนขอตัง้ งบประมาณ แบบ......,
แบบ, แบบรูปก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
และถูกต้อง

จัดกาหนดเงื่อนไขผู้ที่ขอ
งบประมาณ ให้จดั ทาแบบ
รายละเอียดก่อนขอ
งบประมาณประจาปี

รายละเอียดการจัดการ
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นหน้าที่
เนื่องจากอสป.ของบมา
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

มีการควบคุมความเสี่ยง

2. มีการติดตามการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนในการประชุม และประชุม
ฝ่าย/สานักงาน อย่างต่อเนือ่ ง
3. กาหนดเป็นตัวชีว้ ดั (KPI) ของ
องค์กร
4. คณะทางานเร่งรัด...การ
เบิกจ่ายงบลงทุน
ควบคุมภายใน

ใช้การควบคุมเดิมที่มอี ยู่

1. คูม่ ืองานพัสดุ

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นเจ้าของงาน
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากมีคู่สัญญาแล้ว
1. มีการศึกษาลารวจพื้นที่ก่อน
การออกแบบให้ละเอียด

มีการควบคุมความเสี่ยง
จัดทาคู่มอื ตรวจรับงาน

ใช้การควบคุมเดิมที่มอี ยู่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นภาระงานที่
ต้องรับผิดชอบ

การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

มีผคู้ วบคุมงานจากวิศวกร
ส่วนกลาง/จ้างผูค้ วบคุมงานจาก
ภายนอกในบางงานที่จาเป็น

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

มีการตั้งคณะกรรมการ ที่มี
ความรูจ้ ากหลายหน่วนงาน

จัดทาคู่มอื ตรวจรับงาน

มีการควบคุมความเสี่ยง

5.4 ความล่าช้าจากสภาพภูมปิ ระเทศ
และอากาศ (F1.1-8)

5.4.1 สภาพอากาศแปรปรวนซึ่งส่งผลกระทบต่อ
หน้างาน

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

4. FR2 : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย

5.5 ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงาน
5.5.1 ภาระงานในการจัดซื้อจัดจ้างมีจานวนมากใน การทาเรือ่ งเบิกง่ายงบประมาณล่าช้า
จานวนมาก ทาให้เกิดความล่าช้าต่อการ บางช่วงเวลา
เบิกจ่าย (F1.1-4)

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

เขียนสัญญาให้มีความชัดเจน และ
เข้าใจง่ายในการตรวจรับงาน

ใช้การควบคุมเดิมที่มอี ยู่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งที่
ได้กาหนดไว้แล้ว
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากมีคู่สัญญาแล้ว

1. ผุร้ ับเหมาต้องทราบ
รายละเอียดของกระบวนการขอ
ขยายงวดงาน

มีการควบคุมความเสี่ยง

2. มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อ
ปรับระยะเวลางวดงานที่เหลือให้
ได้ตามแผน

ใช้การควบคุมเดิมที่มอี ยู่

มีมาตรการผ่อนผันตามแต่กรณี

ไม่สามารถหลีกเลีย่ งความเสีย่ งได้ เนือ่ งจากเป็นภารกิจหลักของ
องค์กร
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสีย่ งได้ เนือ่ งจากเป็นภารกิจหลักของ
องค์กร
1. มีการจัดทาแผนและลาดับ
ความสาคัญของงาน

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

2.ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด
ชีแ้ จงวางแผนการดาเนินงาน
มอบหมายความรับผิดชอบ
3. จัดทาระบบติดตามผลการ
ดาเนินงาน และรายงานผลราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี

จัดทาแผนอบรมหัวข้อพัฒนา
บุคลากรรับผิดชอบโครงการ
(F-SR1)

บริหารความเสีย่ ง

4.ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตร
มาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหา
และอุปสรรค
การควบคุมภายในที่มีอยู่
ใส่คมู่ ือควบคุมภายใน/ปย.
1.13 คูม่ ือปฏิบัติการทุกท่าเทียบ
1. คูม่ ือการดาเนินการฝึกอบรม
เรือประมง (ใส่ชอื่ สป.ทร.ที่ยังไม่มี
พนักงานองค์การสะพานปลา
คูม่ ือ)
2. คูม่ ืองานพัสดุ
3. คูม่ ือโครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการประมง ปี พ.ศ.
2555 - 2560
4. คูม่ ือจัดทาแผนป้องกันภัยพิบัติ
5. คูม่ ือปฏิบัติงาน FMO App

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

6. คูม่ ือการนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การ
สะพานปลา (EVM)

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

7. คูม่ ือปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
8. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 1)
9. รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปย. 2)

5.6 ผู้ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด (F1.1-5)

5.6.1 การเขียนคุณสมบัตขิ องผู้ยื่นประมูลมี
รายละเอียดที่มากและมาตรฐานสูง
5.6.2 ผู้ยื่นประมูลขาดความถี่ถว้ นในการอ่าน
ขอบเขตงาน (TOR)
5.6.3การเขียน spec ไม่ครอบคลุม

ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

5.7 ผู้รับจ้างทิ้งงาน ไม่พร้อม (F1.1-6)

5.7.1 ผู้รับจ้างขาดความรับผิดชอบ
5.7.2 ผู้รับจ้างมีปัญหาเรือ่ งแรงงานไม่พอเพียง

ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ใช้ระยะเวลานาน

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

5.8 ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้

5.8.1 ความไม่มั่นคงและปลอดภัยในพื้นที่

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)
การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

10. รายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2/1)
SIP Plan

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับ
อสป.
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับ
อสป.
1. มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
การประกาศ
2. มีการกาชับให้ศึกษา
รายละเอียดให้ครบถ้วน
3. ศึกษา spec ให้ละเอียดถีถ่ ้วน
1.8

บริหารความเสี่ยง

ใช้การควบคุมเดิมที่มอี ยู่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นงานขอ
งอสป.

จัดทากระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างใหม่
1. การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมี
ราคากลางที่เหมาะสม
2. มีบทลงโทษที่ชัดเจน
1. คูม่ ืองานพัสดุ

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นงานของอสป.
บริหารความเสี่ยง
ใช้การควบคุมเดิมที่มอี ยู่

2. บริหารสัญญา
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่อสป.
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของอสป.
1. ขยายเวลาให้ตามความ
เหมาะสม

บริหารความเสี่ยง

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

1. คูม่ ืองานพัสดุ

2. บริหารสัญญา

หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการดาเนินงาน

ใช้การควบคุมเดิมที่มอี ยู่

การจัดการความเสีย่ ง อสป. ประจาปี 2560
การจัดความเสีย่ ง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2560
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ( Compliance Risk : CR )
ปัจจัยเสีย่ ง
(Risk factor)

สาเหตุ
ที่มา
ผลกระทบ
(Risk Cause)
(Root Cause)
(Impact)
1. ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแบบ
1. สถานที่บางแห่ง และโครงสร้างพื้นฐานมีอายุการ ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
ประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบ ใช้งานมานาน
กาหนด
เรือ และตลาดกลาง
2. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือบางแห่ง ไม่ได้
มาตรฐาน และไม่มีสถานที่เก็บที่เหมาะสม
3. บุคลากรบางแห่งที่เกีย่ วข้องไม่ปฏิบตั ิตาม
สุขอนามัย
4. คุณภาพน้าใช้บางแห่งไมได้มาตรฐาน
5. คุณภาพของน้าแข็งบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน
6. ห้องสุขาบางแห่งไม่เพียงพอ มีสภาพไม่พร้อมใช้
งาน และตาแหน่งที่ตงั้ ไม่เหมาะสม
7. บางแห่งไม่มีระบบในการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นพิษ
8. การทาความสะอาดบางแห่งไม่ได้มาตรฐานตาม
ข้อกาหนด
9. ระบบและการขนถ่ายขยะและของเสียบางแห่งไม่
เป็นไปตามข้อกาหนด

2. ผูป้ ระกอบการไม่ให้ความร่วมมือ

3. ผูบ้ ริหารสป.ทร.บางแห่งไม่ให้
ความสาคัญ

ขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการ

ภาระงานเยอะ

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

Proposed Mitigation
การจัดการความเสีย่ งปี 2560 การจัดการความเสีย่ งในอนาคต

รายละเอียดการจัดการ

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเลีย่ งความเสีย่ งได้เนือ่ งจากเป็นเจ้าของพื้นที่
ที่ต้องปฏิบตั ิ

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสีย่ ง เนือ่ งจากเป็นภารกิจ

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรม
ประมงกาหนด

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
กาหนด

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)
การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)
การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)
การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

1. จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานประจาเดือน
2. จัดทาแผนพัฒนาระบบบาบัด
น้าเสียของสป.ทร.
ควบคุมภายใน

1. มีเอกสารตรวจสอบ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้าน
สุขอนามัยของสป.ทร.

ทาแผนแม่บทพัฒนาสุขอนามัย
สะพานปลาท่าเทียบเรือ

จัดทาคูม่ ือปฏิบตั ิงานด้าน
สุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่ วข้อง

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบ
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบ

จ้างคนทาความสะอาด และรปภ.
ออกข้อกาหนดในการปฏิบตั ิ
ของผูป้ ระกอบการณ์
ใช้วิธีเจรจาประสานขอความ
ร่วมมือ

มีการควบคุมความเสีย่ ง
ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบ
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบ

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

บริหารความเสีย่ ง

1. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
การบริหารจัดการท่าเทียบ
เรือประมงสู่ยคุ อสป. 4.0
2. จัดทาระบบติดตามผลการ
ดาเนินงาน และรายงานผลราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี

จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อ
ติดตาม สอบถามปัญหา และ
อุปสรรค

บริหารความเสีย่ ง

5. CR1 : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู่
1. คู่มอื การดาเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การสะพานปลา
2. คู่มอื งานพัสดุ
3. คู่มอื โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการประมง ปี พ.ศ.
2555 - 2560
4. คู่มอื จัดทาแผนป้องกันภัยพิบัติ
5. คู่มอื ปฏิบัตงิ าน FMO App

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

6. คู่มอื การนาระบบการบริหาร
จัดการเพือ่ สร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การ
สะพานปลา (EVM)

ปรับปรุงคูม่ ือ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

7. คู่มอื ปฏิบัตงิ านติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
8. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 1)
9. รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปย. 2)
10. รายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2/1)
SIP Plan

4. บางหน่วยงานในบางครั้งมีปริมาณ
สัตว์น้าเกินขีดความสามารถในการ
รองรับของท่าเทียบเรือ

ฤดูกาลของการจับสัตว์น้า

ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
กาหนด

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่หลีกเลีย่ งความเสีย่ ง เนือ่ งจากเป็นรายได้เพิ่มขององค์กร
ไม่ถ่ายโอนความเสีย่ ง เนือ่ งจากเป็นรายได้เพิ่มขององค์กร
มีแผนพัฒนาพื้นที่ของท่าเทียบ
เรือตามความจาเป็นในแต่ละ
แห่งในอนาคต

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

มีการควบคุมความเสีย่ ง

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู่

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

1. คูม่ ือปฏิบตั ิงานท่าเทียบเรือ
สงขลา
2. คูม่ ือปฏิบตั ิงานท่าเทียบ
เรือประมงสุราษฎร์ธานี
3. คูม่ ือปฏิบตั ิงานท่าเทียบ
เรือประมงนราธิวาส
4. คูม่ ือปฏิบตั ิงานท่าเทียบ
เรือประมงภูเก็ต
5. คูม่ ือปฏิบตั ิงานท่าเทียบ
เรือประมงปัตตานี

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

6. คูม่ ือปฏิบตั ิงานท่าเทียบ
เรือประมงสตูล
7. คูม่ ือปฏิบตั ิงานสะพานปลา
สมุทรปราการ
8. คูม่ ือปฏิบตั ิงานสะพานปลา
สมุทรสาคร
SIP Plan
5. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการ
ตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/
หรือขาดความตระหนักที่ถูกต้องตามที่
กาหนด

ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
กาหนด

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

ไม่หลีกเลีย่ งความเสีย่ ง เนือ่ งจากเป็นภารกิจหลักของ
เจ้าหน้าที่
ไม่ถ่ายโอนความเสีย่ ง เนือ่ งจากเป็นภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่
1. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
การบริหารจัดการท่าเทียบ
เรือประมงสู่ยคุ อสป. 4.0
2. จัดทาระบบติดตามผลการ
ดาเนินงาน และรายงานผลราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี
การควบคุมภายในทีม่ อี ยู่
1. คู่มอื การดาเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การสะพานปลา
2. คู่มอื งานพัสดุ
3. คู่มอื โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการประมง ปี พ.ศ.
2555 - 2560
4. คู่มอื จัดทาแผนป้องกันภัยพิบัติ
5. คู่มอื ปฏิบัตงิ าน FMO App
6. คู่มอื การนาระบบการบริหาร
จัดการเพือ่ สร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การ
สะพานปลา (EVM)

จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อ
ติดตาม สอบถามปัญหา และ
อุปสรรค

บริหารความเสีย่ ง

ปรับปรุงคูม่ ือ

7. คู่มอื ปฏิบัตงิ านติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
8. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 1)
9. รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปย. 2)
10. รายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2/1)
SIP Plan

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

หมายเหตุ: การบริหารความเสีย่ งของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเสีย่ ง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการดาเนินงาน

การประเมินต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ปี 2560
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/การดาเนินงานลดความเสี่ยง

ราคา (บาท)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit)
จานวน (เรือ่ ง)
จานวน (คน)/(แผ่น)

คิดเป็น (บาท)

ต้นทุน (บาท)

งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ (Cost)
จานวน (เรือ่ ง)
จานวน (เล่ม)/(แผ่น)

คิดเป็น (บาท)

B/C Ratio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาเหตุความเสี่ยง-----------------------------------------------------------------------------------------------

---ป*จจัยเสี่ยง--- ---ประเภทความเสี่ยง---

การประเมินความเสี่ยงของ องค6การสะพานปลา ประจําปB 2560 (ป*จจัยเสี่ยง)
ความเสี่ยงดCานกลยุทธ6
(Strategic Risk : SR )

ความเสี่ยงดCานการดําเนินงาน
(Operation Risk : OR )

ความเสี่ยงดCานการเงิน
(Financial Risk : FR )

ความเสี่ยงดCานกฎหมายและขCอกําหนดผูกพันองค6กร
(Compilance Risk : CR )

5%
5%

10%

5%
5%

2%

2%

1. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปB 2560 ไมXไดCตามเปYาหมาย
(SR1)

2. ความเสี่ยงดCานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไมXสามารถใชCงานไดC (OR1)

3. กําไรสุทธิภาพรวมองค6กรไมXเป^นไป
ตามเปYาหมาย (FR1)

30%

25%

2%

25%

5. สะพานปลาและทXาเทียบเรือประมง
ตCองมีการดําเนินงานใหCเป^นไปตามเปYา
พรก. ประมง พ.ศ. 2558
ในสXวนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR1)

30%

30%

3.1 การบริหารสินทรัพย9ไมเปBนไป
ตามแผน (FR1-1)

2.1 ป5ญหาจากผูใชงาน (OR1-1)
15%

3%
2%

10%

1.2 ผูรับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มา
บริหารโครงการไมเพียงพอ (SR1-2)

10%

2%
15%
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2.2 ฮาร9ตแวร9และซอฟแวร9ใชงาน
ไมไดตามประสิทธิภาพ (OR1-2)
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1.3 การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวของกับโครงการมีความ
คลาดเคลื่อน (SR1-3)

10%

5%

4.2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายละเอียดระหวางการตรวจ
การกอสราง (FR2-2)

5.2 ผูประกอบการไมใหความรวมมือ
(CR1-2)

5%

5%

5%

3.3 การบริหารรายจายไมเปBนไป
ตามแผน (FR1-3)
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2.3 การแฮกซ9ระบบและการโจมตี
ของไวรัส (OR1-3)

20%

10%

3.2 ปริมาณสัตว9น้ําไมสอดคลองกับ
แผนที่วางไว (FR1-2)
2%

5.1 ไมสามารถดําเนินการไดตาม
แบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา
ทาเทียบเรือ และตลาดกลาง (CR1-1)

4.1 การจัดซื้อจัดจางลาชากวาแผน
ที่กําหนด (FR2-1)
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2%

2%

3%

4. การเบิกจXายงบลงทุนต่ํากวXาเปYาหมาย
(FR2)
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1.1 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ
ขาดความเอาใจใสในการดําเนินงาน
(SR1-1)

20%

5%

5%

5%

2%

4.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ขาดความรู ความเขาใจ
อยางเพียงพอในการตรวจรับ
(FR2-3)

5.3 ผูบริหารสป.ทร.บางแหงไมให
ความสําคัญ (CR1-3)
2%

5%

2%

2%

2%

5.4 บางหนวยงานในบางครั้งมี
ปริมาณสัตว9น้ําเกินขีดความสามารถใ
นการรองรับของทาเทียบเรือ
(CR1-4)

5%

1.4 เจาหนาที่เกี่ยวของกับโครงการ
ขาดการประสานงานกันเอง (SR1-4)

2.4 เหตุที่นอกเหนือจากการ
คาดหมาย (OR1-4)

3.4 โครงการลงทุนฯ ดานหารายไดมี
ความลาชา (FR1-4)

4.4 ความลาชาจากสภาพ
ภูมิประเทศและอากาศ (FR2-4)

2%

2%
2%

2%

3%

2.5 ผูดูแลระบบไมสามารถ
บริหารจัดการ (OR1-5)

3.5 คาใชจายหมวดไฟฟFาในพื้นที่
พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ไดแก ป5ตตานี นราธิวาส
ไมสามารถควบคุมได (FR1-5)

2%

2%

4.5 ฝHายพัสดุและบริการมีภาระงาน
จํานวนมากทําใหเกิดความลาชาตอ
การเบิกจาย (FR2-5)

4.6 ผูยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑ9ที่กําหนด
(FR2-6)

5.5 เจาหนาที่มีความเขาใจในระบบ
การตรวจประเมินไมครบถวนชัดเจน
และหรือขาดความตระหนักที่ถูกตอง
ตามที่กําหนด (CR1-5)

สัญลักษณ6

ความหมาย
ป*จจัยเสี่ยง
สาเหตุ : ภายใน
สาเหตุ : ภายนอก

4.7 ผูรับจางทิ้งงาน ไมพรอม
(FR2-7)

ระดับความรุนแรงของป*จจัยเสี่ยง
0-4 คะแนน Low(L)
5-9 คะแนน Middle(M)
10-15 คะแนน High(H)
16-25 คะแนน Very High(VH)
ระดับความรุนแรงของน้ําหนักความสัมพันธ6
30-50 คะแนน

4.8 ป5ญหาของความไมสงบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต (FR2-8)

20-29 คะแนน
10-19 คะแนน
0-9 คะแนน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาเหตุความเสี่ยง-----------------------------------------------------------------------------------------------

---ป*จจัยเสี่ยง--- ---ประเภทความเสี่ยง---

การประเมินความเสี่ยงของ องค6การสะพานปลา ประจําปB 2560 (สาเหตุ)
ความเสี่ยงดCานกลยุทธ6
(Strategic Risk : SR )

1. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปB 2560 ไมXไดCตามเปYาหมาย
(SR1)

ความเสี่ยงดCานการดําเนินงาน
(Operation Risk : OR )

2. ความเสี่ยงดCานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไมXสามารถใชCงานไดC (OR1)

ความเสี่ยงดCานการเงิน
(Financial Risk : FR )

3. กําไรสุทธิภาพรวมองค6กรไมXเป^นไป
ตามเปYาหมาย (FR1)

ความเสี่ยงดCานกฎหมายและขCอกําหนดผูกพันองค6กร
(Compilance Risk : CR )

4. การเบิกจXายงบลงทุนต่ํากวXาเปYาหมาย
(FR2)

5. สะพานปลาและทXาเทียบเรือประมง
ตCองมีการดําเนินงานใหCเป^นไปตามเปYา
พรก. ประมง พ.ศ. 2558
ในสXวนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR1)

1.1 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ
ขาดความเอาใจใสในการดําเนินงาน
(SR1-1)

2.1 ป5ญหาจากผูใชงาน (OR1-1)

3.1 การบริหารสินทรัพย9ไมเปBนไป
ตามแผน (FR1-1)

4.1 การจัดซื้อจัดจางลาชากวาแผน
ที่กําหนด (FR2-1)

5.1 ไมสามารถดําเนินการไดตาม
แบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา
ทาเทียบเรือ และตลาดกลาง (CR1-1)

1.2 ผูรับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มา
บริหารโครงการไมเพียงพอ (SR1-2)

2.2 ฮาร9ตแวร9และซอฟแวร9ใชงาน
ไมไดตามประสิทธิภาพ (OR1-2)

3.2 ปริมาณสัตว9น้ําไมสอดคลอง
กับแผนที่วางไว (FR1-2)

4.2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายละเอียดระหวางการตรวจ
การกอสราง (FR2-2)

5.2 ผูประกอบการไมใหความรวมมือ
(CR1-2)

1.3 การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวของกับโครงการมีความ
คลาดเคลื่อน (SR1-3)

2.3 การแฮกซ9ระบบและการโจมตี
ของไวรัส (OR1-3)

3.3 การบริหารรายจายไมเปBนไป
ตามแผน (FR1-3)

4.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ขาดความรู ความเขาใจ
อยางเพียงพอในการตรวจรับ
(FR2-3)

5.3 ผูบริหารสป.ทร.บางแหงไมให
ความสําคัญ (CR1-3)

1.4 เจาหนาที่เกี่ยวของกับโครงการ
ขาดการประสานงานกันเอง (SR1-4)

2.4 เหตุที่นอกเหนือจากการ
คาดหมาย (OR1-4)

3.4 โครงการลงทุนฯ
ดานหารายไดมีความลาชา (FR1-4)

4.4 ความลาชาจากสภาพ
ภูมิประเทศและอากาศ (FR2-4)

5.4 บางหนวยงานในบางครั้งมี
ปริมาณสัตว9น้ําเกินขีดความสามารถใ
นการรองรับของทาเทียบเรือ
(CR1-4)

2.5 ผูดูแลระบบไมสามารถ
บริหารจัดการ (OR1-5)

3.5 คาใชจายหมวดไฟฟFาในพื้นที่
พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ไดแก ป5ตตานี นราธิวาส
ไมสามารถควบคุมได (FR1-5)

4.5 ฝHายพัสดุและบริการมีภาระงาน
จํานวนมากทําใหเกิดความลาชาตอ
การเบิกจาย (FR2-5)

5.5 เจาหนาที่มีความเขาใจในระบบ
การตรวจประเมินไมครบถวนชัดเจน
และหรือขาดความตระหนักที่ถูกตอง
ตามที่กําหนด (CR1-5)

4.6 ผูยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑ9ที่กําหนด
(FR2-6)
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ความหมาย
ป*จจัยเสี่ยง
สาเหตุ : ภายใน
สาเหตุ : ภายนอก

4.7 ผูรับจางทิ้งงาน ไมพรอม
(FR2-7)

ระดับความรุนแรงของป*จจัยเสี่ยง
0-4 คะแนน Low(L)
5-9 คะแนน Middle(M)
10-15 คะแนน High(H)
16-25 คะแนน Very High(VH)
ระดับความรุนแรงของน้ําหนักความสัมพันธ6
30-50 คะแนน

4.8 ป5ญหาของความไมสงบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต (FR2-8)

20-29 คะแนน
10-19 คะแนน
0-9 คะแนน

