คำนำ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกากับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจได้กาหนดให้รัฐวิสาหกิจ จะต้อง
ให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยนาไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่ อ งเพื่ อก่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลในการดาเนิน งานขององค์ก ร นอกจากนี้ร ะบบ
ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจก็ได้กาหนดตัวชี้วัด ในการประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงไว้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการดาเนินงานในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนความเสี่ยงที่องค์กรจัดทาขึ้น
องค์การสะพานปลาได้จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และถ่ายทิดองค์ความรู้สู่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถ
พัฒนาสู่ระดับวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป จากการดาเนินงานที่ผ่านมา การดาเนินงานตามคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาสามารถดาเนินการได้ในระดับหนึ่ง คณะทางานฯจึงได้มีแนวคิดในการ
ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสียง โดยทาการทบทวนจากข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ และข้อซักถามจากพนักงานขององค์การสะพานปลา ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ารสะพานปลา เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ารสะพานปลามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนาไปสู่การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาอย่างยั่งยืน
ต่อไป
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ควำมเป็นมำ

ตามมติคณะรั ฐ มนตรี ได้ พิจ ารณาหลั กเกณฑ์ และแนวทางการกากับ ดูแลที่ดีใ นรัฐ วิส าหกิจ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์นี้ ได้กาหนดให้ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยเห็นว่า
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดาเนินกิจการได้
ซึ่งจะเป็นผลทาให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์และแนว
ทางการกากับดูแลที่ดีได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจไว้ ดังนี้ จัดตั้งทีมงาน
หรือส่วนงานเพื่อตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีผล
กระ ทบต่อองค์กรทั้งจากภายในและภายนอกและจัดทารายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นหน่วยงานที่นาการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการกากับดูแลการ
ดาเนิ น งานโดยมีข้อตกลงกับ ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิส ากิ จ (สคร.) ส าหรับประเมิน ผลการ
ดาเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินระบบวัดเรื่องการกากับดูแล
“เกณฑ์วัดผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร” ได้กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าวนี้ ๑. การบริหารความเสี่ยงที่ดีตามองค์ประกอบหลักของ COSO ERM และ
เกณฑ์การพิจารณาอื่นที่มีความสาคัญและจาเป็นสาหรับการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงขั้นพื้ นฐาน
(เกณฑ์วัดระดับขั้นบันได) และ ๒. เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (พิจารณาคะแนนถ่วงน้าหนัก) การบริหารความเสี่ยงนั้นถือเป็นการระวัง ป้องกัน และจัดการเพื่อลด
โอกาสและความรุนแรงในการเกิดอันตราย ความเสียหาย ความล้มเหลว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะ
ส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จ ะประสบความาสาเร็จในการดาเนินงานให้บรรลุ เป้าหมาย ทั้งในระดับองค์กร
หน่วยงาน และระดับบุคลากรให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ
จากแนวทางดังกล่าวนั้น องค์การสะพานปลา ได้ตระหนักและให้ความสาคัญของการบริหารความ
เสี่ยง โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งกาหนดให้ใช้บริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนิ น งาน เพื่อ ลดความเสี ย หายที่อ าจจะเกิดขึ้ น เป็นแนวทางให้ อ งค์ก รก้า วเดินอย่างถูกทิ ศทาง มี
เป้าหมายที่ชัดเจนผลิตผลงานที่มีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและในระดับสากล ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตามภารกิจที่กาหนดไว้ จึงได้จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง สาหรับพนักงานและผู้บริห ารในการ
บริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ให้สามารถเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ถูกต้อง เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารด้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี
1

๑.๒

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง

๑.
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ
และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
๒.
เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารและพนักงานดาเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ ยง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์กร
๓.
เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภายในมีการกากับดูแลตนเองตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามเกณฑ์รัฐวิสาหกิจ
๔.
เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์การสะพานปลาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๕.
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้าง
องค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงไปยังผู้บริหารและพนักงาน
๑.๓

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานในสภาวะแวดล้อมที่มี
ความเสี่ยงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การสะพานปลา ดังนี้
๑.
การดาเนิ น งานสามารถบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ และเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตั้ง ไว้ ช่ว ยให้ การ
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง
๒.
ประยุกต์ใช้กับทุกงานและทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
๓.
มีแผนรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
๔.
สามารถลดหรือบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากภายในและ
ภายนอกองค์กรได้
๕.
พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวในการทางานได้อย่าง
เหมาะสม
๖.
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๗.
เกิดภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ดีต่อองค์กร
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๑.๔

หลักเกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หลักเกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
๑.
หลักเกณฑ์ตาม (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission : COSO) การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และ
คะแนนในส่วน
๒.
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารความเสี่ยง, ๒๕๕๕ เพื่อ
สนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คะแนนในส่วนแรก แบ่งเป็นเกณฑ์ขั้นบันไดใน 3 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ ๑ การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีแนวทาง
บริ ห ารความเสี่ ย งในเชิ ง รั บ /ในระดั บ เบื้ อ งต้ น การบริ ห ารความเสี่ ย งยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไม่ มี
คณะทางานเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและไม่มีการจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ระดับที่ ๒ การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ ได้แก่ รัฐวิสากิจที่มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกล
ยุทธ์ ระยะสั้ น มีคณะทางาน/กอง/ฝ่ายเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบในการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) ที่ชัดเจนเป็นระบบ และมีคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ
ระดับที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน
ตามที่กาหนดในระดับที่ 2 และการบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์หรือ การดาเนินงานที่ต่อเนื่องทั้งองค์กร มี
คณะทางาน/กอง/งาน/ฝ่ ายเพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุ เป้าหมายใน
แผนงานได้ครบถ้วนมีการกาหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กาหนดเป้าหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส มีการกาหนด
Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
คะแนนในส่วนที่สอง เป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนถ่วงน้าหนักในเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่
๑.
มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี
๒.
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการกาหนดนโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/การ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
๓.
มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และทาการปรับปรุงเมื่อจาเป็น
๔.
จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
๕.
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยงเป็นกิ จกรรมประจาวันของทุก หน่ว ยงานและสั มพันธ์กั บ
ค่าตอบแทน
๖.
มีการบริหารความเสี่ยง และมีการสนับสนุนการบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร
๗.
การบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการบริหารเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร (Value
Creation)
๘.
ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
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๙.
๑๐.
๑.๕

Portfolio View of Risk
Integrated Governance, Risk and Compliance

นิยำมควำมหมำยและคำจำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง

๑.๕.๑ ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส (Likelihood) /เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่
ทาให้แผนงาน หรือการดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรที่
กาหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่
เป็นตัวเงินหรือผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีผลต่อภาพลักษณ์ลื่อเสียงองค์กร
๑.๕.๒ กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) คือกระบวนการดาเนินงานขององค์กรที่เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม
ได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสาคัญ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดย
คณะกรรมการผู้ บ ริห ารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่ว ยในการกาหนดกลยุทธ์และดาเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ
ต่อ องค์ ก ร และสามารถจั ดการความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ องค์ ก รยอมรับ เพื่อ ให้ ไ ด้ รั บความมั่ น ใจอย่ า ง
สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้
ลักษณะของควำมเสี่ยงตำมแนว COSO จาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
๑. Strategic Risk : SR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านกลยุทธ์
๒. Operational Risk : OR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านการปฏิบัติการ
๓. Financial Risk : FR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านการเงิน
๔. Compliance Risk : CR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านนโยบายของรัฐกฎระเบียบต่างๆ
ควำมแตกต่ำงของควำมเสี่ยง (Risk) และปัญหำ (Problem) ความเสี่ยง (Risk) เป็นเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลกระทบได้ที่งในทางบวกและทางลบ ส่วนปัญหา (Problem) เป็นเหตุการณ์
หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรค หรือความยุ่งยากต่างๆ
๑.๕.๓ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามขั้นตอนการดาเนินงานหลักที่กาหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ
๑)
ปัจจั ยภายใน เช่น ปัจ จัย เสี่ ยงโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยเสี่ ยงพนักงานลูกจ้าง ปัจจัยเสี่ยง
กระบวนการดาเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น
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๒)
ปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองและสังคม ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเงินและ
เศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ปัจจัยเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม
และภัยธรรมชาติ
สำเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) หมายถึง สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงแยกรายปัจจัยเสี่ยง
๑.๕.๔ กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การบวน
การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง และจัดลาดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
๑.
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
๒.
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง
๓.
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง องค์ การสะพานปลาแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง
และน้อย
๑.๕.๕ กำรกำหนดแนวทำงมำตรกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่นระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
๑. Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ทางเลือกนั้นมีต้นทุน (Cost) และผลประโยชน์ที่ได้รับ เหมาะสมกันตามหลักความคุ้มค่า
หรือไม่
๒. Transfer การร่วมจัดการ/การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการ
ร่วมหรือถ่ายโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคล/หน่วยงานภายนอกองค์กร ให้ช่วยแบกรับภาระ
ความเสี่ยงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
๓. Treat การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการดาเนินงาน
หรือ การจัดหามาตราจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)
๔. Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดาเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุน
(Cost) ของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ (benefit)
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๑.๖ กำรควบคุม (Control)
การควบคุม คือ นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดาเนินการตามแนวทางการ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่วางไว้ กิจ กรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่ว ทั้งองค์กร
ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งกระทาเพื่อลดความเสี่ยงและทาให้การดาเนิน งานบรรลุวัตถุประสงค์
เช่น การอนุมัติ การมอบหมาย อานาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การทบยอด การแบ่งหน้าที่ และการ
สอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งได้ 4 ประเภท คือ
๑. กำรควบคุมเพื่อกำรป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง จากความผิดพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สิน
เป็นต้น
๒. กำรควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพื่อค้นพบความ
เสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การสอบยันยอด การตรวจสอบนับพัสดุ เป็นต้น
๓. ควบคุมโดยกำรชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี
๔. กำรควบคุมเพื่อแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธรการควบคุมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นได้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกในอนาคต
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บทที่ ๒
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๒.๑

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรสะพำนปลำ

จากการดาเนินงานในปัจจุบันขององค์การสะพานปลา ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ปัจจัยภายใน เช่น การดาเนินงานขององค์การสะพานปลา โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น
ดังนั้นคณะกรรมการและผู้บริหารขององค์การสะพานปลาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของการก้าวไปสู่การกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การ
สะพานปลา พร้ อมทั้งเป็ น การสร้ างความเชื่อมั่นว่า การบริห ารความเสี่ ยงเป็นกระบวนการที่ช่ว ยให้ การ
ดาเนินงานขององค์การสะพานปลาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ ไม่คาดหวังที่
อาจจะเกิดขึ้น ในขณะเดีย วกัน เป็ นการป้องกันความเสียหายขององค์การสะพานปลา ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการและควบคุมที่ดีเสริมสร้างภาพลักษณ์
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ หน่วยงานกากับดูแล พนักงาน และผู้ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้อย่างยั่งยืนโดยคานึงถึง
การบรรลุเป้าหมายขององค์การสะพานปลาเป็นสาคัญ จึงกาหนดนโยบายและการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
๑.
มุ่งเน้นในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กร
๒.
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาให้ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนในระดับ ๓ ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดโดยคณะกรรมการประเมินผล
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๐
๓.
จัดให้มีการติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
และให้มีความชัดเจนในด้านผลของการดาเนินงานจากการปฏิบัติจริง เทียบกับเป้าหมายของแผนบริหารความ
เสี่ยงในมิติต่างๆ เช่น โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite Risk Tolerance ความสาเร็จ
ของกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการบริหารความเสี่ยง
๔.
รวบรวมแนวทางการปรับปรุงการาดเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทา
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งในแต่ล ะกรณี เพื่อ ให้ มีแผนบริห ารความเสี่ ยงที่มี ประสิ ท ธิภ าพ และเป็นรู ปธรรม
ตลอดจนการบริหารจัดการให้มุ่งเน้นการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงระดับสูงถึงสูง มาก และ
ระดับปานกลาง เพื่อให้มีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕.
พัฒนาให้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบบริหารจัดการที่ยั่งยืน และปลูกฝังจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กรต่อไป ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงที่ตรงประเด็นกับการวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่ เป็น
รากเหง้าของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
๖.
มีการถ่ายทอดการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรทุกระดับ และกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงาน
รายบุคคลประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
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๒.๒

โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรสะพำนปลำ
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization) ขององค์การสะพานปลา
กาหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ 2 ระดับ คือ ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑.
ระดั บ องค์ ก ร รั บ ผิ ด ชอบโดยคณะท างานการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ารสะพานปลา
ประกอบด้วย ผู้อานวยการองค์การสะพานปลาที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน รองผู้อานวยการองค์การสะพาน
ปลาด้านบริหาร รองผู้อานวยการองค์การสะพานปลาด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รองผู้อานวยการ
องค์การสะพานปลาด้านธุรกิจ ผู้ อานวยการฝ่าย หัวหน้าสานักยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้าส านักงาน
ติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทางาน ดาเนินงานภายใต้นโยบายและการกากับ
ดูแลของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
๒.
ระดับฝ่ำยงำน รับผิดชอบโดย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย หัวหน้าสานักงาน ผู้แทนฝ่ายต่างๆ เป็นคณะทางาน ดาเนินงานภายใต้นโยบายและการ
กากับดูแลของผู้อานวยการองค์การสะพานปลา และผู้อานวยการฝ่าย ดังรูปภาพที่ 2.1

ระดับองค์กร

คณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ

คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กำร
สะพำนปลำ

ระดับฝ่ำยงำน

คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง

เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
หน่วยงำนฝ่ำยต่ำงๆ
รูปภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
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๒.๓

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงบริหำรควำมเสี่ยงองค์กำรสะพำนปลำ

ตารางที่ ๒.๑ แสดงหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง องค์การสะพานปลา
ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลา

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๒. กากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมในทุก
ด้านและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และ
ทาให้มั่นใจว่ามีการดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆและ
อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความ
๑. กาหนดแนวทางและให้คาปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่ว
เสี่ยงองค์การสะพานปลา
ทั้งองค์กร
๒. จัดทานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
๓. ติดตามรายงานสถานการณ์ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร
๔. ประเมินและอนุมัติแผนและคู่มือการจัดการการบริหารความเสี่ยง
๕. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
ของทุกหน่วยงาน
๖. จัดให้มีการบูรณาการระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกากับ
ดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ นโยบาย
และกระบวนการปฏิบัติงานที่ด้วางเอาไว้ (Compliance)
๗. แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ต ามความ
เหมาะสม
ผู้ อ านวยการองค์ การสะพาน
๑. กาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ปลา
๒. ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทาให้มั่นใจว่ากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
๓. กากับดูแลให้มีความวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องกากับและติดตามความเสี่ยงที่สาคัญทั่วทั้งองค์กร และทาให้มั่นใจว่า
มีแผนการจัดการที่เหมาะสม
๔. กาหนดให้มีกลไกการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเครื่องมือและระบบ
ในการดาเนินงาน
๕. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท
ประเมิน (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด TRIS) ทุก 6 เดือน และทุกสิ้น
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ผู้เกี่ยวข้อง
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
รองผู้ อ านวยการองค์ ก าร
๑. ติดตามความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการที่ส าคัญ ด้า น
สะพานปลา
การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และทาให้มั่นใจว่ามีแผนการ
จัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
๒. ส่งเสริมวัฒ นธรรมการบริหารความเสี่ยงและทาให้ความมั่นใจว่า
ผู้อานวยการ/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ฝ่ายต่างๆ ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงในฝ่ายงาน
คณะทางานบริหารความเสี่ยง
๑. กาหนดแนวทางและให้คาปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่ว
องค์การสะพานปลา
ทั้งองค์กร
๒. จัดทานโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง มาตรการจัดการความ
เสี่ยง และกิจกรรมควบคุม
๓. จัดทาแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา
๔. ติดตามรายงานสถานการณ์ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร
๓. จั ด ทารายงานการติ ดตามประเมิน ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง ต่ อ
ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา
ผู้อานวยการฝ่าย
๑. ทาให้ มั่ นใจว่ าการปฏิบั ติง านมีก ารประเมิ นจั ดการ และรายงาน
ความเสี่ยงอย่างพอเพียง
๒. ส่ ง เสริ ม พนั ก งานในสายงานให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
บริหารความเสี่ยง
๓. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของสานักงาน
๕. เสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
ประธานคณะทางานบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลาทุก 3 เดือน 6
เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ
หัวหน้าสานักงาน
๑. ส่ ง เสริม และสนับ สนุ น ให้ มีก ารบริห ารความเสี่ ย ง และกิจ กรรม
ควบคุมความเสี่ยงภายในสานักงาน
๒. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนานโยบายการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงของสานักงาน สู่การปฏิบัติ
๓. ให้ ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต้ น ต่ อ แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
สานักงาน
๔. เสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุก 3
เดือน 6 เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ ต่อผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมให้มรการ
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
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ผู้เกี่ยวข้อง
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
คณะทางานบริหารความเสี่ยง
๑. ระบุ แ ละรายงานความเสี่ ย งเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านต่ อ
สานักงาน
ผู้อานวยการฝ่าย และเข้าร่วมในการจัดทาแผนจัดการความเสี่ยง และนา
แผนปปฏิบัติ
๒. ประเมินความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่รับผิดชอบ
๓. จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
๔. กาหนดกิจกรรมควบคุม และมาตรการความเสี่ ยงให้ อยู่ในระดับ
ระดับที่ยอมรับได้โดยคานึงถึง Cost Benefit
๕. ระมัดระวังปัจจัยเสี่ ยงต่างๆ และนาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงแก่ผู้บังคับบัญชาอย่างทันการณ์
๖. จัดทารายงานสถานะของความเสี่ยงหลังจากจัดการหรือแก้ขปัจจัย
เสี่ยงนั้นๆเสร็จสิ้นต่อผู้บังคับบัญชา
๗. จัดทารายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุก 3
เดือน ๖ เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ ต่อผู้อานวยการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้งานบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตรวจสอบภายใน
๑. สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม
ระบบการบริหารภายในและการควบคุมความเสี่ยง
๒. จัดทาแผนตรวจสอบและตามความเสี่ยงขององค์กร
๓. สนับสนุน และทาให้มั่นใจว่าองค์การสะพานปลาได้มีการนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพและมีการปฏิบัติ
ตามทั่วทั้งองค์กร
๕. สอบทานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
๒.๔

คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง องค์กำรสะพำนปลำ

เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามตัวชี้วัด ด้านการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิผ ล และเป็ น ไปตามเกณฑ์ การประเมิน ผลการดาเนิ นงานองค์ก ารสะพานปลา ที่ส านัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกาหนด
ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นางจิราวรรณ แย้มประยูร
๑.๒ พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ
๑.๓ นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
๑.๔ รองผู้อานวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร
(นางวิภา อัครวรฑิฆัมพร)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๑.๕ ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
(นายชาญชัย สกาว์วัฒนานนท์)
๑.๖ หัวหน้าสานักงานติดตามและประเมินผล
(นางสาวปิยวรรณ แก้วกล้า)
๑.๗ นางสาวกลิ่นเสลา บุญชู

อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนำจหน้ำที่
๒.๑ พิจารณาสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ภารกิจขององค์การสะพานปลาในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง และกาหนดนโยบายเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นทั้งหมด
๒.๒ กากับดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เป็นไปตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีขององค์การสะพานปลาก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ
๒.๓ ทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงกับสภาพแวดล้อมองค์กรเป็น
ประจาทุกปี
๒.๔ ติดตามผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา
๒.๕ แต่งตั้งคณะทางานและที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม
๒.๕ เจ้ำของควำมเสี่ยง (Risk Owners) และผู้ให้ข้อมูลควำมเสี่ยงองค์กำรสะพำนปลำ ประจำปี 2560
ตำรำงที่ ๒.๒ เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) และผู้ให้ข้อมูลความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประจาปี 2560
ปัจจัยเสี่ยง
เจ้ำของควำมเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล
๑. การด าเนิ น งานตาม Impact
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ๑. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านบริหาร
หัวหน้าสานักงานเจ้าของโครงการ
๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย ๒. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านสป.ทร.
(SR1)
๓. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านธุรกิจ

Likelihood
๑. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านบริหาร
๒. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านสป.ทร.
๓. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านธุรกิจ

หัวหน้าสานักงานเจ้าของโครงการ
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ปัจจัยเสี่ยง
เจ้ำของควำมเสี่ยง
๒. ความเสี่ ย งด้ า นระบบ Impact
เทคโ นโ ลยี ส ารสนเทศ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
ไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)

๓ . ก า ไ ร สุ ท ธิ ภ า พ ร ว ม
อ ง ค์ ก ร ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ๑.
ม
เป้าหมาย (FR๑)
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๔. คว าม เสี่ ยง ด้ า นก า ร
เบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ต่ ากว่๗.า
เป้าหมาย (FR๒)
๘.
๙.

๕.สะพานปลาและท่าเทียบ
เ รื อ ป ร ะ ม ง ต้ อ ง มี ก า ร
ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ.
๒ ๕ ๕ ๘ ใ น ส่ ว น ข อ ง
มาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

Likelihood
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
Impact
๑. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านบริหาร
๒. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านสป.ทร.
๓. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านธุรกิจ
Likelihood
๑. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านบริหาร
๒. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านสป.ทร.
๓. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านธุรกิจ
Impact
๑. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านบริหาร
๒. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านสป.ทร.
๓. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านธุรกิจ
Likelihood
๑. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านบริหาร
๒. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านสป.ทร.
๓. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านธุรกิจ
Impact
๑. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านบริหาร
๒. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านสป.ทร.
๓. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านธุรกิจ
Likelihood
๑. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านบริหาร
๒. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านสป.ทร.
๓. รองผู้อานวยการ อสป. ด้านธุรกิจ

ผู้ให้ข้อมูล
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ า ยสะพานปลาและท่ า เที ย บ
เรือประมง ๑-๒
ฝ่ า ยสะพานปลาและท่ า เที ย บ
เรือประมง ๑-๒
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๒.๖ แผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจำปี
ตำรำงที่ ๒.๓ แผนการดาเนินการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
ไตรมาสที่ ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การสะพานปลา
๒. ประชุมคณะทางานความเสี่ยงองค์การสะพาน
ปลา
๓. ประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง
๔. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หมายเหตุ
ไตรมาสที่ ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บทที่ ๓
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๓.๑ กำรบริหำรควำมเสี่ยงในองค์กำรสะพำนปลำ
การบริหารความเสี่ยงสามารถดาเนินงานได้ในทุกๆส่วน ตั้งแต่การบริหารความเสี่ยงขององค์การ
สะพานปลาที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนงานลงไปถึงระดับของแต่ละขั้นตอนของการทางานซึ่งสามารถแบ่งเป็น ๒
ระดับ ดังนี้
๑.) การบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร เป็ น การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายการดาเนินงานขององค์การสะพานปลา รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมายการ
ดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานขององค์การสะพานปลา
๒.) การบริหารความเสี่ยงระดับฝ่ายงาน เป็นการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของแต่
ละสานัก โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถบริห ารจัดการได้โดยอานาจหน้าที่ของหัวหน้าสานักเป็นความเสี่ยงที่
ไม่เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินงานขององค์การสะพานปลา โดยในทุกๆระดับ
จะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง ดังรูปภาพที่ ๓.๑

วัตถุประสงค์

ระดับองค์กร

ระดับหน่วยงาน

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

โครงการ

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

โครงการ

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

โครงการ

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

รูปภำพที่ ๓.๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๒ ระดับ
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๓.๒

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์การสะพานปลา กาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถดาเนินงานตามขั้นตอน
และวิธีในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ด้วยองค์ประกอบโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM – Enterprise Risk Management Framework) ซึ่งเป็นแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commossion) โดยมีขั้นตอนสาคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)
๓. การระบุสถานการณ์/เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

รูปภำพที่ ๓.๒ แสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO
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๑ . ก า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่
สอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม
และความต้องการขององค์กร
๖. ติดตามและสอบทานผลการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง และการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ

๑. กำหนดวัตถุประสงค์

๖. ติดตำมผล

๒. บ่ ง ชี้ เ หตุ ก ารณ์ ซึ่ ง อาจเป็ น
ความเสี่ ย งต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
องค์กรที่กาหนดไว้
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง

กระบวนกำรต่อเนื่อง
๕. ดำเนินกำรควบคุม
๓. ประเมินปัจจัยเสี่ยง
๕. กาหนดนโยบายและ
กระบวนการ และน าไปปฏิ บั ติ
เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย ง และท า
การจัดการความเสี่ยงในแนวทาง
ที่ต้องการ

๔. กำหนดทำงเลือก

๔. กาหนดแผนการจัดการเพื่อลด
คว า ม เ สี่ ย ง ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่
ยอมรับได้ (หลีกเลี่ยง, ถ่ายโอน,
ลด ยอมรับ)

๓. พิ จ ารณาการจั ด การความ
เสี่ ย ง หรื อ การควบคุ ม ที่ มี และ
ป ร ะ เ มิ น โ อ ก า ส เ กิ ด แ ล ะ
ผลกระทบของคว ามเสี่ ย งที่
เ ห ลื อ อ ยู่ เ พื่ อ จั ด ล า ดั บ
ความสาคัญของความเสี่ยง

รูปภำพที่ ๓.๓ แสดงขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
ขั้นตอนที่ ๑ กำรกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการพิจารณาเพื่อให้รับทราบถึงขอบเขตในการมองความเสี่ยงว่าอยู่
ภายใต้ขอบเขตแค่ไหน ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาความเข้าใจให้ชัดเจนเสียก่อนว่า กาลังพิจารณาความเสี่ยง
ภายใต้วัตถุประสงค์อะไร เช่น ความเสี่ยงระดับองค์กร ก็จะพิจารณาความเสี่ยงภายใต้วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายในระดับองค์กรจาก วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ แต่หากเป็นความเสี่ยงใน
ระดับฝ่ายงาน ก็จะพิจารณาความเสี่ยงภายใต้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแต่ละฝ่ายงาน ว่ามีวัตถุประสงค์
อะไรบ้าง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะดาเนินการระบุความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นในแต่ละระดับ
ควรมีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จและ
สามารถวัดผลได้ การกาหนดวัตถุประสงค์โดยต้องคานึงถึงหลัก S M A R T
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S
:
Specific
=
ชัดเจน
M
:
Measure able
=
วัดได้
A
:
Achievable
=
ปฏิบัติได้
R
:
Reasonable
=
สมเหตุสมผล
T
:
Time constrained
=
กรอบเวลา
๒. กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกกรณี และสามารถเป็นต้นเหตุของการเกิดความ
เสียหาย ความล้มเหลว รวมถึงการลดโอกาสที่จะบรรจุความสาเร็จตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน หรือ
กิจกรรมทุกชนิด ซึ่งการระบุความเสี่ยงมีพื้นฐานจากการพิจารณา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ ลักษณะงาน
กิจกรรมของหน่วยงาน หรือระบบงาน ซึ่งการระบุความเสี่ยงขององค์การสะพานปลามีการแบ่งออกเป็น ๒
ระดับ คือระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน
๒.๑ ประเภทควำมเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงองค์การสะพานปลาจะจาแนกประเภทความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO
เป็นหลัก ประกอบด้วย ๔ ประเภท คือ
๑. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operation Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านมาตรฐานและกฏระเบียบ (Compliance Risk)
สาหรับประเภทความเสี่ยงที่มีต่อองค์กรยังมีการจาแนกรายละเอียดอีก จานวนมากขึ้นอยู่กับ
การดาเนินงานขององค์กร ที่จะพิจารณาความเสี่ยงด้านใดที่มีสาระสาคัญต่อองค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
ด้านเครดิต และด้านเหตุการณ์ เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนความเสี่ยงต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
(Strategy Risk)

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินกำร
(Operational Risk)

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
(Financial Risk)

FR1 : กาไรสุทธิภาพรวม
อ งค์ ก รไม่ เ ป็ นไป ตา ม
เป้าหมาย
SR1 : การดาเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
๒ ๕ ๖ ๐ ไ ม่ ไ ด้ ต า ม
เป้าหมาย

OR1 : ความเสี่ยงด้า น
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศไม่สามารถใช้
งานได้

FR2 : การเบิกจ่ายงบ
ลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย

ด้ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ
(Compliance Risk)

CR1 : สะพานปลาและท่ า เที ย บ
เรื อ ประมงต้ อ งมี ก ารด าเนิ น งานให้
เป็ น ไปตามเป้ า พรก.ประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย

รูปภำพที่ ๓.๔ การระบุความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประจาปี ๒๕๖๐
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๒.๒

๒.๓

กำรค้นหำควำมเสี่ยง
สามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมหลายวิธี ได้แก่
๑. การทา Workshops
๒. การสัมภาษณ์
๓. การระดมความคิดเห็น
๔. แบบสอบถาม
๕. การเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก
๖. การอภิปราย
แหล่งที่มำของควำมเสี่ยง
แหล่งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรดังนี้
ปัจจัยภายใน ได้แก่
๑. วัตถุประสงค์ขององค์กร
๒. นโยบายและกลยุทธ์
๓. การดาเนินงาน กระบวนการทางาน ประสบการณ์การทางาน
๔. โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน
๕. การเงิน
๖. วัฒนธรรมองค์กร
๗. สภาพทางภูมิศาสตร์
๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
๑๐. อื่นๆ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่
๑. นโยบายของภาครัฐ
๒. สภาวะเศรษฐกิจ
๓. สังคม
๔. การเมือง
๕. การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. การแข่งขัน
๗. ผู้ขาย / ผู้ส่งมอบ
๘. กฏระเบียบ และกฎหมายภายนอกองค์กร
๙. เหตุการณ์ธรรมชาติ เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ
๑๐. อื่นๆ
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๓. กำรประเมินปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ
๓.๑ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ของความเสี่ยงแต่ละตัว ว่ามีความเป็นไปได้/
โอกาสในการเกิดเหตุต่างๆ (Likelihood หรือ Probability) มากน้อยแค่ไหน และการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ขึ้น จะมีความรุนแรง (Impact) ของผลกระทบเป็นอย่างไร โดยมองใน ๒ มิติ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยง (Criteria) ในแต่ละด้านที่องค์การสะพานปลากาหนดไว้ (ภาคผนวก) ซึ่งจะมี ๕ ระดับ และนาผล
ของคะแนนในแต่ละมิติมาระบุลงในตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ต่อไป โดยในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงต้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๓.๑.๑ สาระความเสี่ยง (Risk Statement)
เป็นการพรรณนาถึงความเสี่ยงอย่างสั้นๆชัดเจนว่ากาลังพิจารณาหรือกล่าวถึงความ
เสี่ยงในเรื่องอะไร ภายใต้แต่ละด้านของกลุ่มความเสี่ยง เช่น ทางด้านการเงิน การดาเนินงาน เป็นต้น
๓.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง
หมายถึ ง สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ เ ป็ น เหตุ ทั้ ง จากภายในองค์ ก รหรื อ ภายนอกองค์ ก รที่ มี
ผลกระทบต่อสถานภาพขององค์กร ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ
การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต้องทาสมมติฐานต่างๆที่คานึงเป็นการล่วงหน้าในการบ่งชี้
อันตรายที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การจัดทาสมมติฐานต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. เนื้อหาของเขต
๒. ข้อมูลประกอบสถานการณ์ที่สมมติในรูปของสถิติหรือพรรณนา เช่น ข้อมูลผล
การดาเนินงาน ข้อมูลจากผลการตัดสินใจข้อมูลจากภายนอก เป็นต้น ซึ่ง
ประโยชน์ที่ได้รับจะทาให้ทราบที่มาของปัจจัยเสี่ยง ทราบปริมาณและโอกาสจะ
เกิดขึ้น (ความบ่อยครั้ง)
๓.๑.๓ ผลกระทบหรือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หมายถึง ผลที่เกิดจากสมมติฐานของเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าของแต่ละ
สมมติฐาน จะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรที่เป็นความเสียหาย ระบุขนาดและปริมาณความเสียหาย การ
พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ได้แก่ ด้าน
การดาเนินการ (การเงิน , รายได้หลัก) ด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านภาพลักษณ์ เป็นต้น
๓.๒

กำรประเมินค่ำควำมเสี่ยง (Risk Score)

การประเมินค่าระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงจะพิจารณาโอกาสการเกิดเหตุการณ์
และความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งเป็นการพิจารณาควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน หรือมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่ขององค์กร ซึ่งจะทาให้สามารถประเมินค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ก่อนที่
จะจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนต่อไป
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๓.๒.๑ พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีมากน้อยเพียงใด โดย
จัดระดับโอกาส เป็น ๕ ระดับ แทนด้วยตัวเลข ดังนี้
สูงมาก

=

๕

สูง

=

๔

ปานกลาง

=

๓

ต่า

=

๑-๒

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

=

๕

สูง

=

๔

ปานกลาง

=

๓

ต่า

=

๑-๒

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

กำรจัดระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risks)

การจัดระดับความเสี่ยง โดยการทาผังจัดระดับความเสี่ยง หรือ จัดทาข้อมูลสถานะความ
เสี่ยง (Risk Profile) โดยเป็นการสร้างภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าโอกาสในการเกิดปัจจัยเสี่ยง
(Likelihood) และค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงนั้น (Impact)
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ตำรำงที่ ๓.๑ ตารางประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ควำมรุนแรงของผลกระทบ

Risk
Assessment
Matrix

ควำมเป็นไปได้
คะแนน

สูงมำก

๕

สูง

๔

ปำนกลำง

๓

ต่ำ

๒

ต่ำมำก

๑

ต่ำมำก

ต่ำ

ปำนกลำง

สูง

สูงมำก

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

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

H ๑๕
(๕ x๓)
H ๑๒
(๔ x๓)
M๙
(๓ x๓)
L๖
(๒ x๓)
L๓
(๑ x๓)
ระดับของควำมเสี่ยง

VH ๒๐
(๕ x๔)
VH ๑๖
(๔ x๔)
H ๑๒
(๓ x๔)
M๘
(๒ x๔)
L๔
(๑ x๔)

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

ระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk : Risk Level)
L

=

ระดับความเสี่ยงต่า

M

=

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

H

=

ระดับความเสี่ยงสูง

VH

=

ระดับความเสี่ยงสูงมาก

Risk Boundary

ค่ำระดับควำมเสี่ยง = ค่ำระดับโอกำสเกิด x ค่ำระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Risk Score)
เช่น : ค่าระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง = ๕ และค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ๒ ดังนั้นค่าระดับความ
เสี่ยง = ๑๐
หมำยเหตุ ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ พิจารณาแนวทางการกาหนดค่า
(Scale) ดังกล่าวที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกความเสี่ยง โดยอาจอ้างอิงกับรายได้ และผลกาไรขององค์การ
สะพานปลา เพื่อสามารถจัดระดับความเสี่ยงตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อรายได้ หรือผลกาไรของ
องค์การสะพานปลาได้อย่างเป็นบรรทัดฐานเดียวกันในอนาคต และนาไปสู่การจัดลาดับความสาคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรงก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในอนาคต
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๓.๔ ขอบเขตของระดับควำมเสี่ยง (Risk Boundary) หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรั บได้ คือ ระดับคะแนนตั้งแต่ ๑ – ๙ กับ ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนน ๑๐ – ๒๕
คะปนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood ดังรูปภาพที่ ๓.๑
๓.๔

เกณฑ์กำรยอมรับควำมเสี่ยง
เมื่อสามารถคานวณค่าระดับความเสี่ยงของแต่ละปั จจัยเสี่ยงได้แล้ว ก็นาปัจจัยเสี่ยงความ
เสี่ยงนั้นๆมาพิจารณาต่อ ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับใดบ้าง ซึ่งจะนาไปสู่
การพิจารณาบริหารความเสี่ยงนั้นต่อไป
ตำรำงที่ ๓.๒ เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับควำมเสี่ยง ระดับคะแนน แทนด้วยแถบสี
ควำมหมำย
ต่า (L)
๑ –๔
- ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงที่ไม่
(สีเขียว)
ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (M)
๕–๙
- ระดั บ ที่ พ อยอมรั บ ได้ แต่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม เพื่ อ
(สีเหลือง)
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ค วามเสี่ ย งเคลื่ อ นย้ า ยไปยั ง ระดั บ ที่
ยอมรับไม่ได้
สูง (H)
๑๐ – ๑๕
- ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความ
(สีส้ม)
เสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก (VH)
๑๖ – ๒๕
- ระดั บ ที่ ไ ม่ ส ามารถยอมรั บ ได้ จ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง รั ด
(สีแดง)
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
**
ระดับความเสี่ยงปานกลาง การควบคุมความเสี่ยงต้องมีการติดตามผลและประเมินผลต่อ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และมีผู้รับผิดชอบโดยตรง เช่น มีแผนปฏิบัติ คู่มือ
ปฏิบัติ มีการมอบหมายที่ชัดเจน
๓.๕ กำรจัดทำแผนที่ควำมเสี่ยง (Risk Map)
การจัดทาแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงในแต่ละ
ส่วนขององค์กร เพื่อแสดงผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อกันในตาละฝ่าย เพื่อสะท้อนถึงภาพรวมความเสี่ยง
ขององค์กร ดังตัวอย่าง Risk Map : ขององค์การสะพานปลาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
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๔. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Treatment)
๔.๑

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำมำรถดำเนินกำรได้ โดยใช้หลัก ๔T คือ

๑. การหลีกเลี่ยง (Terminate) ไม่ยอมรับความเสี่ยงนั้นเลย เช่น เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หยุด
ทากิจกรรม ระงับ ยกเลิก เป็นต้น
๒. การโอนย้าย (Transfer) โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การทาประกันภั ย
การจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการแทน เป็นต้น
๓. การควบคุม (Treat) หาวิธีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงนั้นๆโดยการลดโอกาสเกิดความเสี่ยง
หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ หรือลดโอกาส และลดผลกระทบ เช่น การจัดทาแผน
ฉุกเฉิน การปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๔. การยอมรับ (Take) เป็นการคงความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับปัจจุบัน แม้จะรู้ว่าอาจจะเกิด
ผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น แต่ก็เต็มใจยอมรับความเสี่ยงไว้ เนื่องจากเหตุผลจาเป็นบางประการ เช่น การ
ลงทุนเพื่อควบคุมได้ผลไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เป็นต้น
ตัวอย่ำงที่ ๓.๑ การจัดการความเสี่ยง (๔T’Strategies : ๔Ts)
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๔.๒ กำรพิจำรณำกำหนดควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
การกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานของ
องค์กรโดยรวม เนื่องจากการดาเนินงานต่างๆขององค์กรมีความเสี่ยงเป็นอุปสรรคที่จะทาให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ได้กาหนดไว้ หากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งโดยองค์กรยังสามารถดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดได้ ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
๔.๒.๑ ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ค่าความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กร
ยอมรับเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุ
เป็นช่ววงก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง เป็นระดับของความเสี่ยงที่คณะกรรมการหรือ
ผู้บริหารยอมรับได้ในการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์กร โดยคณะกรรมการหรือ
ผู้บริหารควรกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ หรือความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อสร้างมูลค่า (Value) ให้กับองค์กร โดยวัดระดับเป็นสูง กลาง
ต่า หรืออาจวัดเป็นเชิงปริมาณ
การหา Risk Appetite ของแต่ละความเสี่ยงสามารถหาได้ เมื่อทราบถึงปริมาณความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นแล้วว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จาเป็นต้องลดความเสี่ยงนั้น องค์การสะพานปลาพิจารณา
ว่าจะลดความเสี่ยงนั้นให้ต่าที่สุดในระดับใดที่องค์กรสามารถยอมรับให้มีความเสี่ยงอยู่ในการดาเนินงานของ
องค์การสะพานปลา ในกรณีที่ไม่สามารถกาจัดความเสี่ยงนั้นได้ กล่าวโดยสรุปคือ Risk Appetite คือระดับ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ขององค์การสะพานปลา ที่ยอมให้เกิดขึ้นแต่จะต้องไม่ทาให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
การดาเนินการขององค์กรได้รับความเสียหายหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์
Impact
SR2
T
A

Risk Appetite
Likelihood

รูปภำพที่ ๓.๕ ตาแหน่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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๔.๒.๒ ช่วงของควำมเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ช่วงของความ
เบี่ ย งเบนของความเสี่ ย งที่ น อมรั บ ได้ เป็ น ระดั บ ของความเบี่ ย งเบนของผลลั พ ธ์ ออกจากเป้ า หมายของ
วัตถุประสงค์ การดาเนินงานที่อยู่ภายในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วยเป็นหลักประกันให้แก่ฝ่าย
บริหารได้ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่องค์กรจะสามารถดาเนินการ และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งส่วนมากจะอยู่
ระดับสูงกว่า Risk Appetite
Risk Tolerance เป็นเครื่องมือในการกากับผลการดาเนินงานในมุมมองของการบรรลุผล
สาเร็ จตามวัตถุป ระสงค์ ภายใต้ความเสี่ ยงที่ทาให้ เกิดค่าเบี่ยงเบนของผลการดาเนินงานจริงให้ ต่ากว่าค่า
เป้าหมายในเกณฑ์ที่องค์กรยังพอยอมรับได้
Impact
SR2
T
A
Risk Tolerance

Likelihood
รูปภำพที่ ๓.๖ ตาแหน่งช่วงของความเบี่ยนเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
๔.๒.๓ สถำนภำพปัจจัยเสี่ยง/ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ คือ ตาแหน่งสถานภาพของการ
ประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงก่อนสถานภาพปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สถานภาพที่ องค์การสะพานปลา
ประเมินว่าอยู่ในระดับใดของการทางาน หากอยู่โซนที่เกินระดับคะแนน (Impact x Likelihood) ๑๐ หรือ
ระดับคะแนนเกิน ๑๐ ในโซนสีส้ม และสีแดง องค์การสะพานปลา จะต้องทาการบริหาร หรือจัดการความ
เสี่ยง หากมีระดับคะแนน (Impact x Likelihood) ตั้งแต่ ๙ คะแนนลงมา ปัจจัยเสี่ยงนั้นก็อยู่ในระดับที่ ต้อง
ทาการเฝ้าระวัง โดยไม่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงก็ได้
Impact
SR2
T
A
Likelihood
รูปภำพที่ ๓.๗ ตัวอย่างตาแหน่งสถานภาพปัจจัยเสี่ยง/ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
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๕. กำรกำหนดแผนงำนในกำรควบคุม
เป็นการกาหนดแผนงานในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงตามที่ได้กาหนดวิธีการควบคุมไว้ โดย
จะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการควบคุม ตัวชี้วัดเพื่อความสาเร็จกิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดาเนินการ และ
ผู้รับผิดชอบ
๖. กำรติดตำมและรำยงำนผล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดาเนินการภายในองค์การสะพานปลามีความจาเป็นต้อง
ได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืนหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแล
ติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ าเจ้าของ
ความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่าเสมอ และเหมาะสม
๖.๑ การติ ดตามผล เป็ น การติ ดตามผลภายหลั ง จากการได้ด าเนิ นการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มี
ผลต่อความสาเร็จความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการ
ควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ
เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม่

เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทาเพิ่มเติมว่า
แล้วเสร็จตามกาหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

การรายงานและติดตามผล มีความจาเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหาร
ความเสี่ยงเพราะจะทาให้ทราบว่า แผนจัดการความเสี่ยงได้ถูกนาไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด

ทาให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลักจากใช้แผนจัดการความเสี่ยง

ท าให้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนจั ด การความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ

มีการรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี


๖.๒

การประเมินผล สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

ประเมิ น ผลมาตรการหลั ก การจั ด การปั จ จั ย เสี่ ย ง ภายหลั ง จากก าหนดแผนงาน และ
ดาเนินการตามแผนแล้ว ต้องดาเนินการประเมินปัจจัยเสี่ยงอีกครั้งว่ามาตรการ/แผนงานที่กาหนดนั้นมีความ
เพียงพอ/เหมาะสมทาให้ระดับการประเมินลดลงหรือไม่ หากไม่เพียงพอ/เหมาะสมก็จะต้องดาเนินการทบทวน
แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมใหม่
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๖.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จะต้องรายงานผลการดาเนินงานพร้อมการประเมินผลลัพธ์ของ
กิจ กรรมที่ ต้ องปฏิ บั ติ ตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งเป็น ประจ าทุ กเดื อ น ตามแบบรายงานที่ก าหนดอย่ า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่องโดยจัดส่งรายงานให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานบริหารความเสี่ยงภายในสัปดาห์ที่ ๒
ของเดือนถัดไป
๖.๒ คณะทางานบริหารความเสี่ยง จะต้องนารายงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบมาจัดทา
สรุ ปผลการดาเนิ นงานในภาพรวมเป็ นประจาทุกไตรมาส ตามแบบรายงานที่กาหนด พร้อมทั้งนาเสนอที่
ประชุมฝ่ายบริหารภายในองค์การสะพานปลา คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา (คกอ.) ตามลาดับ เพื่อพิจารณาและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
๖.๓ คณะทางานบริหารความเสี่ยงจัดทาผลสรุปการดาเนินงานประจาปี เพื่อเผยแพร่ใน
รายงานประจาปีขององค์การสะพานปลา และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา (คกอ.) ตามลาดับ เพื่อพิจารณาและกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหาร
ขององค์การสะพานปลาต่อไป
๖.๔ คณะทางานบริหารความเสี่ยง จะต้องนานโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับจาก
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา (คกอ.) ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของปีต่อไป

29

บทที่ ๔
ควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
๔.๑

ประเด็นควำมเสี่ยงองค์กำรสะพำนปลำประจำปี ๒๕๖๐
ในปี ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลา ได้มีการระบุประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
๑.
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
๑.๑ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
๒.
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)
๒.๑ ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑)
๓.
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
๓.๑ กาไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
๓.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย (FR๒)
๔.
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
๔.๑ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรก.
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
(Strategy Risk)

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินกำร
(Operational Risk)

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
(Financial Risk)

FR1 : กาไรสุทธิภาพรวม
อ งค์ ก รไม่ เ ป็ นไป ตา ม
เป้าหมาย
SR1 : การดาเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
๒ ๕ ๖ ๐ ไ ม่ ไ ด้ ต า ม
เป้าหมาย

OR1 : ความเสี่ยงด้า น
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศไม่สามารถใช้
งานได้

FR2 : การเบิกจ่ายงบ
ลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย

ด้ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ
(Compliance Risk)

CR1 : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า
พรก.ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่ ว นของ
มาตรฐานสุขอนามัย

รูปภำพที่ ๔.๑ ประเด็นความเสี่ยงองค์การสะพานปลาประจาปี ๒๕๖๐
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๔.๒

กำรวิเครำะห์ระดับควำมรุนแรง Impact (I) และ Likelihood (L)
๔.๒.๑ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
๑)

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑆𝑅๑)

จานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน ปี ๒๕๖๐

Impact
11
12

T

13
14

A

15

100
90
80
70
60
ร้อยละความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)

Likelihood

รูปภำพที่ ๔.๒ ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑆𝑅๑)
๑.๑

ควำมเป็นมำ

ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ ข้อที่ ๑ จัดดาเนินการและ
นามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้าและอุตสาหกรรมการประมง
ตามวิสัยทัศน์ ในแผนวิสาหกิจ(แผนทบทวนองค์กร) ประจาปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ องค์การสะพานปลา
“เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น้า และส่งเสริมธุรกิจประมง”
ตามบันทึกข้อตกลงขององค์การสะพานปลา กับสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ข้อ ๒ ผลการดาเนิ น งานของรั ฐ วิส าหกิจ หั ว ข้อ ตัว ชี้วัด ที่ไ ม่ใ ช่ท างการเงิ น ข้อ ๒.๓ การดาเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติการองค์กร ประจาปี ๒๕๖๐
ทั้งนี้ โครงการที่น ามาพิจ ารณาน ามาจาก ๔ กลยุท ธ์ มี จานวนทั้ งหมดรวม ๑๕ โครงการ การที่
องค์การสะพานปลาจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ได้ ในปี ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลา
จะต้องสามารถดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๑๕ โครงการ ตามที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน
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๑.๒

ผลกระทบและโอกำส (𝑺𝑹๑)
๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact)/แกนตั้ง (𝑺𝑹๑)
คำจำกัดควำม

ความเสี่ ย งด้ า นการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี ๒๕๖๐ ไม่ ไ ด้ต ามเป้ าหมาย ( 𝑆𝑅๑)
เนื่องจากโครงการที่กาหนดไว้ในปี ๒๕๖๐ ส่งผลต่อโครงการอื่นๆ ทั้งในด้านกาหารายได้ ด้านการบริหาร
จัดการ และประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และอาจมีผลกระทบต่อโครงการในปี ๒๕๖๑ ซึ่งอาจทาให้ไม่
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดมราสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)กาหนดไว้ องค์การสะพาน
ปลาจะต้องสามารถดาเนินงานโครงการทั้ง ๑๕ โครงการได้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงในปี ๒๕๖๐
กับสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยกาหนดว่า การดาเนินการต้องแล้วเสร็จทุก
กิจกรรม
ตำรำง ๔.๑
เกณฑ์ต่อไปนี้)
ผลกระทบ (Impact)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

เกณฑ์กาหนดผลกระทบ (𝑆𝑅๑) (ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง พิจารณาโดยใช้
เกณฑ์กำรกำหนดระดับ
๑๕ โครงการ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
๑๔ โครงการ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
๑๓ โครงการ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
๑๒ โครงการ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
๑๑ โครงการ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กาหนด

จานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน ปี ๒๕๖๐

Impact
ระดับ ๕

๕

ระดับ ๔

๔

ระดับ ๓

๓

ระดับ ๒

๒

ระดับ ๑

๑

Risk Boundary
Likelihood

ร้อยละความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)
รูปภำพที่ ๔.๓ แสดงเกณฑ์กาหนดผลกระทบ (𝑆𝑅๑)
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๑.๒.๒ โอกำส (Likelihood)/ แกนนอน (𝑺𝑹๑)
คำจำกัดควำม
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทาให้องค์การสะพานปลาไม่ส ามารถทาโครงการนี้ไม่สาเร็จคือ จานวน
กิจกรรมที่ไม่สามารถทาได้เสร็จสมบูรณ์ทุกกิจกรรมใน ๑๕ โครงการ จากการสารวจพบว่า ๑๕ โครงการ มี
ทั้งหมด ๑๔๒ กิจกรรม ซึ่งพิจารณาจากร้อยละความสาเร็จของจานวนกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ โครงการ
จานวนกิจกรรมที่ปฏิบัติได้เสร็จ
การดาเนินการ = จานวนกิ
𝑥๑๐๐
จกรรมทั้งหมด ๑๔๒ กิจกรรม

ตำรำงที่ ๔.๒

เกณฑ์การกาหนดโอกาส (𝑆𝑅๑)

โอกำสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์กำรกำหนดระดับ
ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ โครงการ
ร้อยละ ๙๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ โครงการ
ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ โครงการ
ร้อยละ ๗๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ โครงการ
ร้อยละ ๖๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ โครงการ

จานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน ปี ๒๕๖๐

Impact

Risk Boundary
๑

๒

๓

๔

๕

๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

Likelihood

ร้อยละความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)
รูปภำพที่ ๔.๔ แสดงเกณฑ์กาหนดโอกาสที่จะเกิด (𝑆𝑅๑)
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๑.๓

สรุปผลกระทบและโอกำส (𝑺𝑹๑)
๑.๓.๑ กำรวิเครำะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกำส (Likelihood) รำยปี

ตำรำงที่ ๔.๓ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) รายปี (𝑆𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

เกณฑ์กำรกำหนดระดับ
๑๕ โครงการ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
๑๔ โครงการ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
๑๓ โครงการ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
๑๒ โครงการ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
๑๑ โครงการ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กาหนด

ตำรำงที่ ๔.๔ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) รายปี (𝑆𝑅๑)
โอกำสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

เกณฑ์กำรกำหนดระดับ
ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ โครงการ
ร้อยละ ๙๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ โครงการ
ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ โครงการ
ร้อยละ ๗๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ โครงการ
ร้อยละ ๖๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ โครงการ

จานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน ปี ๒๕๖๐

Impact
๑๑
๑๒
๑๓

Risk Boundary

๑๔

Likelihood

๑๕
๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

ร้อยละความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)
รูปภำพที่ ๔.๕ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส รายปี (𝑆𝑅๑)
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๑.๔

กำรวิเครำะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑺𝑹๑)
๑.๔.๑ กำรวิเครำะห์ Risk Appetite (𝑆𝑅๑)

แกนตั้ง (I)
เนื่ อ งจากว่ า องค์ ก ารสะพานปลา มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะให้
คะแนนความเสี่ ย งนี้ ต ามตั ว ชี้ วั ด ของส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้สามารถ
ท าคะแนนได้ เ ท่ า กั บ ๔ ซึ่ ง ในปี ๒๕๕๙ สามารถ
ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ทุ ก กิ จ กรรมได้ ๑๒ ใน ๑๗
โครงการ ซึ่ง Impact เท่ากับ ๕ อย่างไรก็ตามความ
คาดหวังสูงสุดในปี ๒๕๖๐ จะต้องทาให้ได้แล้วเสร็จ
ทุ ก กิ จ กรรม ๑๔ โครงการจาก ๑๕ โครงการ ซึ่ ง
จะต้องทาเพิ่มอีก ๒ โครงการให้แล้วเสร็จ

แกนนอน (L)
ทุกกิจกรรมใน ๑๕ โครงการจะต้องสามารถทาให้แล้ว
เสร็จทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐ และสามารถวัดผลตาม
เป้ า หมายได้ ซึ่ ง ในปี ๒๕๕๙ องค์ ก ารสะพานปลา
สามารถดาเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของกิจกรรม
เนื่องจากโครงการชุมพร โครงการสงขลา ไม่มีผู้สนใจ
ลงทุ น แต่ ใ นปี ๒๕๖๐ ความคาดหวั งขององค์ ก าร
สะพานปลาคาดว่ า จะสามารถด าเนิ น การได้ ทุ ก
กิจกรรม

๑.๔.๒ กำรวิเครำะห์ Risk Tolerance (𝑆𝑅๑)
แกนตั้ง (I)
ในปี ๒๕๕๙ สามารถด าเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ทุ ก
กิจ กรรม ๑๒ ใน ๑๗ โครงการ ซึ่งเป็ น ผลให้ ระดั บ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ได้ค่า ๕ ในปี
๒๕๖๐ ประเมินได้ว่าความสามารถที่องค์การสะพาน
ปลาสามารถบริหารโครงการทั้ง ๑๕ โครงการได้ แต่
ควรจะดาเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรมให้ได้ไม่ต่ากว่า
๑๓ โครงการ จาก ๑๕ โครงการ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น
เพี ย ง ๑ โครงการ จากปี ๒๕๕๙ เป็ น ผลให้ ค่ า
Tolerance ของผลกระทบ Impact ยังอยู่ที่ระดับ ๓

แกนนอน (L)
กิ จ กรรมจะถู ก ก าหนดจากร้ อ ยละที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้แล้วเสร็จ จากปี ๒๕๕๙ องค์การสะพาน
ปลาสามารถด าเนิ น การได้ ร้ อ ยละ ๙๐ ของทุ ก
กิ จ กรรม ปี ๒๕๖๐ จึ ง ประเมิ น ความสามารถ
ดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆใน ๑๕ โครงการได้ร้อย
ละ ๙๐ ของกิจกรรมทั้ง หมดในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ปี
๒๕๕๙ ท าให้ ค่ า Tolerance ของโอกาสที่ เ กิ ด
(Likelihood) จึงมีค่าเท่ากับ ๒
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จานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน ปี ๒๕๖๐

Impact
๑๑
๑๒

T

๑๓
๑๔

Risk Boundary

A

Likelihood

๑๕
๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

ร้อยละความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)
รูปภำพที่ ๔.๖ แสดงผลการวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑆𝑅๑)
๑.๕ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ (𝑺𝑹๑)
เจ้ำของควำมเสี่ยง (Risk Owner) / (𝑆𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : จานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน ปี ๒๕๖๐
เจ้ำของควำมเสี่ยง

ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนบริหำร
๒. รองผู้ อ ำนวยกำรองค์ ก ำรสะพำนปลำ ด้ ำ นสะพำนปลำและท่ ำ เที ย บ
เรือประมง
๓. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำด้ำนธุรกิจ
หัวหน้ำสำนักงำนเจ้ำของโครงกำร

โอกำส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ร้อยละความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน (ภาพรวม)
เจ้ำของควำมเสี่ยง

ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนบริหำร
๒. รองผู้ อ ำนวยกำรองค์ ก ำรสะพำนปลำ ด้ ำ นสะพำนปลำและท่ ำ เที ย บ
เรือประมง
๓. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำด้ำนธุรกิจ
หัวหน้ำสำนักงำนเจ้ำของโครงกำร
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๔.๒.๒ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operation Risk : OR)
๑.

ควำมเสี่ยงด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่สำมำรถใช้งำนได้ (𝑂𝑅๑)

ความรุนแรงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ไม่สามารถใช้งานได้

Impact
๔๘ ชม.ขึ ้นไป
๓๖-๔๗.๕๙ ชม.
๒๔-๓๕.๕๙ ชม.

T

Risk Boundary

๑๒-๒๓.๕๙ ชม.
๑-๑๑.๕๙ ชม.

A

Likelihood

๑–๔

๕–๘

๙–๑๒

๑๓-๑๖

๑๗ ครัง้

ครัง้ /ปี

ครัง้ /ปี

ครัง้ /ปี

ครัง้ /ปี

ขึ ้นไป/ปี

ความถี่ของความรุนแรง/ปี
รูปภำพที่ ๔.๗ ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (𝑂𝑅๑ )
๑.๑

ควำมเป็นมำ

ในปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้มีการใช้งานพัฒนาระบบต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้ในงานประจา
หลายระบบ เช่น ระบบบัญชีออนไลน์ ระบบMIS ระบบFMO e-MCPD เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งระบบ
เหล่านี้ต้องใช้ระบบNetworkที่ทางานได้ตลอดเวลา ๒๔ ชม. และเป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงกันในหลาย
หน่วยงาน เมื่อเกิดระบบขัดข้องใช้งานไม่ได้ อาจทาให้เสียหายต่อการทางานทั้งระบบ
องค์การสะพานปลาจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบสารสนเทศน่าจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งของ
องค์กร ในปี ๒๕๖๐
๑.๒

ผลกระทบและโอกำส (𝑶𝑹๑)
๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact)/ แกนตั้ง (𝑶𝑹๑)
คำจำกัดควำม

ความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จาเป็นและเป็นที่ยอมรับในยุค
ปัจจุบันและเป็นยุคที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความจาเป็นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงาน การ
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บริหารงานและการตัดสินใจ ซึ่งในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมและ
การศึกษา ต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ดีโดยมีกระบวนการจัดการผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
นับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้และการสื่อสารสารสนเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นสิ่งที่องค์การสะพานปลาให้ความสาคัญกับความต่อเนื่องของการใช้งาน ความสะดวกรวดเร็ว ระยะเวลาใน
การทางาน รวมทั้งการเก็บข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ความรุนแรงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ตำรำงที่ ๔.๕ เกณฑ์การกาหนดผลกระทบ (𝑂𝑅๑)
ผลกระทบ
(Impact : I)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์กำรกำหนดระดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๑ – ๑๑.๕๙ ชัวโมง
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๑๒ – ๒๓.๕๙ ชัวโมง
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๒๔ – ๓๕.๕๙ ชัวโมง
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๓๖ – ๔๗.๕๙ ชัวโมง
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๔๘ ชัวโมงขึ้นไป

ความรุนแรงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้
Impact
ระดับ ๕

๕

ระดับ ๔

๔

ระดับ ๓

๓

ระดับ ๒

๒

ระดับ ๑

๑

Risk Boundary
Likelihood
ความถี่ของความรุนแรง/ปี

รูปภำพที่ ๔.๘ แสดงเกณฑ์กาหนดผลกระทบ (𝑂𝑅๑)
๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (𝑂𝑅๑ )
การเกิดความเสี่ยงในผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงได้ คือ
การลดความถี่ที่เกิดการใช้งานไม่ได้ของระบบ ความถี่ของการเกิดขึ้นจะไม่สามารถเกิดกันได้จะเป็นไปตาม
ประเภทของความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งในการให้ความถี่ที่เกิดขึ้นจะต้องมีระดับ ๕ จุดเสมอใน Risk Profile เมื่อ
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มีเหตุการณ์ทั้ง ๕ เหตุการณ์เกิดขึ้น การกาหนดความถี่ปรากฏใน Risk Profile จะกาหนดให้ไม่เกินไตรมาสละ
๑ ครั้ง เป็นความเสี่ยงระดับ ๑
ตำรำงที่ ๔.๖ เกณฑ์การกาหนดโอกาส (𝑂𝑅๑)
โอกำสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์กำรกำหนดระดับ
ความถี่ของเทคโนโลยีรสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๑ – ๔ ครั้ง/ปี
ความถี่ของเทคโนโลยีรสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๕ – ๘ ครั้ง/ปี
ความถี่ของเทคโนโลยีรสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๙ – ๑๒ ครั้ง/ปี
ความถี่ของเทคโนโลยีรสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๑๓ – ๑๖ ครั้ง/ปี
ความถี่ของเทคโนโลยีรสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๑๗ ครั้งขึ้นไป/ปี

ความรุนแรงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้
Impact

Risk Boundary
๑

๒

๑-๔

๕-๘

๙-๑๒ ๑๓-๑๖

๑๗ ครัง้

ครัง้ /ปี

ครัง้ /ปี

ครัง้ /ปี

ขึ ้นไป/ปี

๓

๔

ครัง้ /ปี

๕

Likelihood
ความถี่ของความรุนแรง/ปี

รูปภำพที่ ๔.๙ เกณฑ์กาหนดโอกาส (𝑂𝑅๑)
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๑.๓

สรุปผลกระทบและโอกำส (𝑶𝑹๑ )
๑.๓.๑ กำรวิเครำะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกำส (Likelihood) รำยปี

ตำรำงที่ ๔.๗ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) (𝑂𝑅๑)
ผลกระทบ
(Impact : I)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

เกณฑ์กำรกำหนดระดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๑ – ๑๑.๕๙ ชัวโมง
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๑๒ – ๒๓.๕๙ ชัวโมง
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๒๔ – ๓๕.๕๙ ชัวโมง
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๓๖ – ๔๗.๕๙ ชัวโมง
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๔๘ ชัวโมงขึ้นไป

ตำรำงที่ ๔.๘ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) (𝑂𝑅๑)
โอกำสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

เกณฑ์กำรกำหนดระดับ
ความถี่ของเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๑ – ๔ ครั้ง/ปี
ความถี่ของเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๕ – ๘ ครั้ง/ปี
ความถี่ของเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๙ – ๑๒ ครั้ง/ปี
ความถี่ของเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๑๓ – ๑๖ ครั้ง/ปี
ความถี่ของเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ๑๗ ครั้งขึ้นไป/ปี

ความรุนแรงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้
Impact
๔๘ ชม. ขึ ้นไป
๓๖-๓๗.๕๙ ชม.
๒๔-๓๕.๕๙ ชม.

Risk Boundary

๑๒-๒๓.๕๙ ชม.

Likelihood

๑-๑๑.๕๙ ชม.
๑-๔

๕-๘

๙-๑๒ ๑๓-๑๖

๑๗ ครัง้

ครัง้ /ปี

ครัง้ /ปี

ครัง้ /ปี

ขึ ้นไป/ปี

ครัง้ /ปี

ความถี่ของความรุนแรง/ปี

รูปภำพที่ ๔.๑๐ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส (𝑂𝑅๑)
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๑.๔

กำรวิเครำะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑶𝑹๑)
๑.๔.๑ กำรวิเครำะห์ Risk Appetite (𝑶𝑹๑)

แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
ระดับความรุนแรงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ความถี่ของความรุนแรงที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่สามารถใช้งานได้ ยอมรับความเสียหายในระดับ ๑ ไม่สามารถใช้งานได้ที่เกิดขึ้นในระดับระยะเวลาที่ไม่
คือ ไม่ส ามารถใช้งานIT ได้เป็ น เวลาไม่เกิน ๑ – เกิน ๑ – ๑๑.๕๙ ชม. ควรให้ไม่เกิน ๑ – ๔ ครั้ง/ปี
๑๑.๕๙ ชม. ดังนั้นการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๐
Risk Appetite ความเสี่ยงเรื่องระดับความรุนแรงของ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ไ ม่ ส ามารถใช้ง านได้
ควรจะอยู่ในระยะเวลา ๑ – ๑๑.๕๙ ชม.
๑.๔.๒ กำรวิเครำะห์ Risk Tolerance (𝑂𝑅๑)
แกนตั้ง (I)
ระดับความรุนแรงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ไม่สามารถใช้งานได้ ยอมรับความเสียหายในระดับ ๓
คือ ไม่สามารถใช้งานIT ได้เป็นเวลาไม่เกิน ๒๔ –
๓๕.๕๙ ชม. ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
สะพานปลา ปี ๒๕๖๐ Risk Tolerance ความเสี่ยง
เรื่ อ งระดั บ ความรุ น แรงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ง านได้ ควรจะอยู่ ใ น
ระยะเวลา ๒๔ – ๓๕.๕๙ ชม.

แกนนอน (L)
ความถี่ของความรุนแรงที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่สามารถใช้งานได้ที่เกิดขึ้นในระดับระยะเวลาที่ไม่
เกิน ๒๔ – ๓๕.๕๙ ชม. ควรให้ไม่เกิน ๑ – ๔ ครั้ง/ปี
องค์การสะพานปลาจึงสามารถยอมรับได้

ความรุนแรงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้
Impact
๔๘ ชม. ขึ ้นไป
๓๖-๓๗.๕๙ ชม.
๒๔-๓๕.๕๙ ชม.

T
Risk Boundary

๑๒-๒๓.๕๙ ชม.
๑-๑๑.๕๙ ชม.

A

Likelihood

๑-๔

๕-๘

๙-๑๒ ๑๓-๑๖

๑๗ ครัง้

ครัง้ /ปี

ครัง้ /ปี

ครัง้ /ปี

ขึ ้นไป/ปี

ครัง้ /ปี

ความถี่ของความรุนแรง/ปี

รูปภำพที่ ๔.๑๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑂𝑅๑)
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๑.๕ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ (𝑶𝑹๑)
เจ้ำของควำมเสี่ยง (Risk Owner) / (𝑶𝑹๑)
ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : ความรุนแรงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้
เจ้ำของควำมเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอกำส Likelihood) / แกนนอน (L) : ความถี่ของความรุนแรง/ปี
เจ้ำของควำมเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.๒.๓ ควำมเสี่ยงด้ำนเงิน (Financial Risk : FR)
๑.

กำไรสุทธิภำพรวมองค์กรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย (𝑭𝑹๑)

กาไรสุทธิภาพรวม
Impact
- ๖ ล้ านบาท
- ๑.๕ ล้ านบาท
๓ ล้ านบาท
๗.๕ ล้ านบาท

Risk Boundary

T
A

๑๒ ล้ านบาท
๙๐

๘๕

Likelihood
๘๐

๗๕

๗๐

ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้

รูปภำพที่ ๔.๑๒ กาไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (𝐹𝑅๑)
๑.๑

ควำมเป็นมำ

องค์การสะพานปลาถูกกาหนดให้นารายได้จากการดาเนินงานมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร ในกรณีที่หากองค์กรมีการดาเนินงานขาดทุน จะเป็นผลให้สถานะการเงินขององค์การสะพานปลา มี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรายปี และการลงทุนในอนาคต การหากาไรจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญ
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อย่ างยิ่ งยวดต่อการบริ หารจัดการองค์กรขององค์การสะพานปลา จากการดาเนินงานที่ผ่ านมา องค์กรมี
แนวโน้มที่จะไม่มีกาไร หรือมีกาไรน้อย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
๑.๒

ผลกระทบและโอกำส (𝑭𝑹๑ )
๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (𝑭𝑹๑)
คำจำกัดควำม

แผนจานวนกาไรสุทธิขององค์การสะพานปลา สามารถหาได้ในปี ๒๕๖๐ = ๑๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท ซึ่งรายได้ขององค์การสะพานปลา ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม
รายได้จากค่าจาหน่ายไฟฟ้าและประปา
รายได้จากค่าเช่า
รายได้จากสิทธิการเช่าโอนเป็นรายได้
รายได้อื่นๆ

ตำรำงที่ ๔.๙ เกณฑ์การกาหนดผลกระทบ (𝐹𝑅๑)
ผลกระทบ
(Impact : I)
ระดับ ๑

เกณฑ์กำรกำหนดระดับ

กาหนดจากบันทึกข้อตกลงผลการดาเนินงานขององค์การสะพานปลาประจาปี ๒๕๖๐
ซึ่งมีค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ ๑๒ ล้านบาท
ระดับ ๒,๓,๔ และ ๕ ลดลง ๔.๕ ล้านบาท จากเกณฑ์ตัวชี้วัด ในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงาน
ขององค์การสะพานปลา ประจาปี ๒๕๖๐ เป็น ๗.๕, ๓, -๑.๕ และ -๖ ตามลาดับ
กาไรสุทธิภาพรวม
Impact
-๖ ล้ านบาท

๕

- ๑.๕ ล้ านบาท

๔

๓ ล้ านบาท

๓

๗.๕ ล้ านบาท

๒

๑๒ ล้ านบาท

๑

Risk Boundary
Likelihood

ระดับ

ร้อยละค่าใช้จ่ายผันแปรตามรายได้
รูปภำพที่ ๔.๑๓ แสดงเกณฑ์กาหนดผลกระทบ (𝐹𝑅๑)
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๑.๒.๒ โอกำส (Likelihood) /แกนนอน (𝑭𝑹๑)
คำจำกัดควำม
ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ หมายถึง ร้อยละของการใช้ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิด
รายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานตามท่าเทียบเรือประมง เพื่อให้ไปจัดเก็บรายได้ เป็นต้น
ตำรำงที่ ๔.๑๐ เกณฑ์การกาหนดโอกาส (𝐹𝑅๑)
โอกำสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑

เกณฑ์กำรกำหนดระดับ

ร้ อยละของค่ าใช้จ่ ายที่ผั นแปรตามรายได้ โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ได้ กาหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ ๙๐
ระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ลดลงช่วงละ ๕ จากร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ ร้อยละ ๙๐ (ระดับ ๑)
เป็น ๘๕ , ๘๐, ๗๕ และ ๗๐ ตามลาดับ
กาไรสุทธิภาพรวม
Impact

Risk Boundary
๑

๙๐

๒

๘๕

Likelihood

๓

๔

๕

๘๐

๗๕

๗๐ ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้

รูปภำพที่ ๔.๑๔ เกณฑ์กาหนดโอกาส (𝐹𝑅๑)
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๑.๓

สรุปผลกระทบและโอกำส (𝑭𝑹๑)
๑.๓.๑ กำรวิเครำะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกำส (Likelihood) รำยปี

ตำรำงที่ ๔.๑๑ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) รายปี (𝐹𝑅๑)
ผลกระทบ
(Impact)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

กำไรสุทธิภำพรวม
มีกาไรสุทธิภาพรวม ๑๒ ล้านบาท
มีกาไรสุทธิภาพรวม ๗.๕ ล้านบาท
มีกาไรสุทธิภาพรวม ๓ ล้านบาท
มีกาไรสุทธิภาพรวม -๑.๕ ล้านบาท
มีกาไรสุทธิภาพรวม -๖ ล้านบาท

ตำรำงที่ ๔.๑๒ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) รายปี (𝐹𝑅๑)
โอกำสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยที่ผันแปรตำมรำยได้
ค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ร้อยละ ๙๐
ค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ร้อยละ ๘๕
ค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ร้อยละ ๘๐
ค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ร้อยละ ๗๕
ค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ร้อยละ ๗๐

กาไรสุทธิภาพรวม
Impact
- ๖ ล้ านบาท
- ๑.๕ ล้ านบาท
๓ ล้ านบาท

Risk Boundary

๗.๕ ล้ านบาท

Likelihood

๑๒ ล้ านบาท
๙๐

๘๕

๘๐

๗๕

๗๐

ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้

รูปภำพที่ ๔.๑๕ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส รายปี (𝐹𝑅๑)
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๑.๔

กำรวิเครำะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝑭𝑹๑)
๑.๔.๑ กำรวิเครำะห์ Risk Appetite (𝑭𝑹๑)

แกนตั้ง (I)
จานวนเงินกาไรสุทธิภาพรวมขององค์การสะพานปลา
มีเป้าหมายอยู่ ๑๒ ล้านบาท เนื่องจากเป็นจานวนกาไร
สุทธิที่สามารถยอมรับได้ และเป็นไปตามเป้าหมายในปี
๒๕๖๐ ดังนั้น Risk Appetite กาไรสุทธิภาพรวมของ
องค์กรจึงไม่ควรจะต่ากว่า ๑๒ ล้านบาท

แกนนอน (L)
ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ การบริหาร
ความเสี่ ยงปี ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลา สามารถ
ยอมรับได้ Risk Appetite คือ ค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตาม
รายได้ร้อยละ ๘๕

๑.๔.๒ กำรวิเครำะห์ Risk Tolerance (𝑭𝑹๑)
แกนตั้ง (I)
จานวนเงินกาไรสุทธิภาพรวมขององค์การสะพานปลา
มีเป้าหมายอยู่ ๑๒ ล้านบาท เนื่องจากเป็นจานวนกาไร
สุทธิที่สามารถยอมรับได้ และเป็นไปตามเป้าหมายในปี
๒๕๖๐ ดังนั้น Risk Tolerance กาไรสุทธิภาพรวมของ
องค์กรจึงไม่ควรจะต่ากว่า ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

แกนนอน (L)
ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ การบริหาร
ความเสี่ ยงปี ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลา สามารถ
ยอมรับได้ คือ Risk Tolerance ค่าใช้จ่ายที่ผันแปร
ตามรายได้ร้อยละ ๘๐

กาไรสุทธิภาพรวม
Impact
- ๖ ล้ านบาท
- ๑.๕ ล้ านบาท
๓ ล้ านบาท
๗.๕ ล้ านบาท

Risk Boundary

T
A

๑๒ ล้ านบาท
๙๐

๘๕

Likelihood
๘๐

๗๕

๗๐

ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้

รูปภำพที่ ๔.๑๖ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝐹𝑅๑)
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๑.๕

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ (𝐹𝑅๑)

เจ้ำของควำมเสี่ยง (Risk Owner) / (𝑭𝑹๑)
ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : กำไรสุทธิภำพรวม
เจ้ำของควำมเสี่ยง

๑. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนบริหำร
๒. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนสะพำนปลำและท่ำเทียบ
เรือประมง
๓. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำด้ำนธุรกิจ
ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน

ผู้ให้ข้อมูล

โอกำส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ร้อยละค่ำใช้จ่ำยที่ผันแปรตำมรำยได้
เจ้ำของควำมเสี่ยง

๑. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนบริหำร
๒. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนสะพำนปลำและท่ำเทียบ
เรือประมง
๓. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำด้ำนธุรกิจ
ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน

ผู้ให้ข้อมูล

๒. กำรเบิกจ่ำยงบลงทุนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (𝐹𝑅๒)
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
Impact
๑๓๒.๔๔ ล้ านบาท
๑๓๙.๙๕ ล้ านบาท
๑๔๗.๕ ล้ านบาท

T

Risk Boundary

๑๕๕.๐๕ ล้ านบาท
๑๖๒.๖ ล้ านบาท

A
๑๐๐

Likelihood
๙๕

๙๐

๘๕

๘๐

ร้อยละของจานวนงวดงานที่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผน

รูปภำพที่ ๔.๑๗ การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย (𝐹𝑅๒)
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๒.๑

ควำมเป็นมำ

ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยให้หน่วยงานของรับทุกหน่วยเร่งรัดการใช้เงินลงทุนที่ได้จัดสรรใน
ปีงบประมาณนั้ น ๆให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในปี งบประมาณ ที่ผ่ านมาองค์การสะพานปลาไม่ส ามารถดาเนินการ
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดทุกปี
ในปี ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลามีแนวโน้มที่อาจจะเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ ได้ตามเป้าหมาย จึง
ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารขององค์กร
๒.๒

ผลกระทบและโอกำส (𝑭𝑹๒)
๒.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (𝑭𝑹๒)
คำจำกัดควำม

จานวนเงิน ลงทุน ขององค์การสะพานปลา ที่ส ามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในปี ๒๕๖๐ ซึ่งหมายถึง
งบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรของรัฐให้กับองค์การสะพานปลา ในปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรใหม่ในปี ๒๕๖๐ และงบลงทุนขององค์การสะพานปลาเอง
ตำรำงที่ ๔.๑๓ เกณฑ์การกาหนดผลกระทบ (𝐹𝑅๒)
ผลกระทบ
เกณฑ์กำรกำหนดระดับ
(Impact : I)
ระดับ ๑
กาหนดจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับจานวนเงิน ๑๖๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ระดับ ๒,๓,๔ ลดลงช่วงละ ๗.๕๕ ล้านบาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) ประจาปี ๒๕๖๐
และ ๕
เป็น ๑๕๕.๐๕, ๑๔๗.๕, ๑๓๙.๙๕ และ ๑๓๒.๔ ตามลาดับ
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
Impact
๑๓๒.๔ ล้ านบาท
๑๓๙.๙๕ ล้ านบาท

๕
๔

๑๔๗.๕ ล้ านบาท

๓

๑๕๕.๐๕ ล้ านบาท

๒

๑๖๒.๖ ล้ านบาท

๑

Risk Boundary
Likelihood

ระดับ

ร้อยละของจานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
รูปภำพที่ ๔.๑๘ แสดงเกณฑ์กาหนดผลกระทบ (𝐹𝑅๒)
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๒.๒.๒ โอกำส (Likelihood) / แกนนอน (𝐹𝑅๒)
คำจำกัดควำม
โอกาสที่จะทาให้ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ได้ตามแผน คือ จานวนงวดงานที่ไม่สามารถจะ
เบิกได้ตามแผนที่วางไว้ ในเกณฑ์ของ Likelihood จะกาหนดโดยร้อยละงวดงานที่องค์การสะพานปลาสามารถ
เบิกได้ตามแผนที่กาหนดให้ ในจานวนเงินลงทุนทั้งสิ้น ๑๖๒.๖ ล้านบาท ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะมีทั้งสิ้น
๒๙ งวดงาน
ตำรำงที่ ๔.๑๔ เกณฑ์การกาหนดโอกาส (𝐹𝑅๒)
โอกำสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑

เกณฑ์กำรกำหนดระดับ

ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของจ านวนงวดงานที่ ส ามารถด าเนิ น ได้ ต ามเป้ า หมาย โดย
เป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ได้กาหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ ๑๐๐
ระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ลดลงช่วงละ ๕ จากร้อยละของความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐
(ระดับ ๑) เป็น ๙๕ , ๙๐, ๘๕ และ ๘๐ ตามลาดับ
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
Impact

Risk Boundary
๑

๑๐๐

๒

๙๕

๓

๙๐

๔

๘๕

๕

๘๐

Likelihood
ร้อยละของจานวนงวดงานที่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผน

รูปภำพที่ ๔.๑๙ เกณฑ์กาหนดโอกาส (𝐹𝑅๒)
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๑.๓

สรุปผลกระทบและโอกำส (𝐹𝑅๒)
๑.๓.๑ กำรวิเครำะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกำส (Likelihood) รำยปี

ตำรำงที่ ๔.๑๕ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) รายปี (𝐹𝑅๒)
ผลกระทบ
(Impact)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

กำไรสุทธิภำพรวม
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ๑๖๒.๖ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ๑๕๕.๐๕ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ๑๔๗.๕ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ๑๓๙.๙๕ ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ๑๓๒.๔๔ ล้านบาท

ตำรำงที่ ๔.๑๖ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) รายปี (𝐹𝑅๒)
โอกำสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยที่ผันแปรตำมรำยได้
จานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐
จานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนร้อยละ ๙๕
จานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนร้อยละ ๙๐
จานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนร้อยละ ๘๕
จานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนร้อยละ ๘๐

ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนImpact
- ๖ ล้ านบาท
- ๑.๕ ล้ านบาท
๓ ล้ านบาท

Risk Boundary

๗.๕ ล้ านบาท

Likelihood

๑๒ ล้ านบาท
๑๐๐

๙๕

๙๐

๘๕

๘๐

ร้อยละของจานวนงวดงานที่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผน

รูปภำพที่ ๔.๒๐ แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส รายปีวดงาน
(𝐹𝑅๒)
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๑.๔

กำรวิเครำะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝐹𝑅๒)
๑.๔.๑ กำรวิเครำะห์ Risk Appetite (𝐹𝑅๒)

แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
การเบิกจ่ ายงบลงทุนที่ องค์การสะพานปลา ประสงค์ ร้อยละของจานวนงวดงานที่ส ามารถปฏิ บัติได้ตาม
แล้วเสร็จทั้งหมดของงบลงทุน เนื่องจากระดับที่องค์การ แผน การบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๐ องค์การสะพาน
สะพานปลายอมรั บ ได้ คื อ การบริ ห ารเงิ น ลงทุ น ที่ ปลา สามารถยอมรับได้ Risk Appetite คือ จานวน
องค์ การสะพานปลา จะต้ องทมั การเบิ กจ่ ายจ านวน งวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐
๑๖๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของ
องค์การสะพานปลาเป็ นไปตามเป้ าหมาย ดังนั้น Risk
Appetite การบริหารการเบิกจ่ายงบลงทุนต้องมีกาสร
เบิกจ่ายงบลงทุนให้แล้วสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑.๔.๒ กำรวิเครำะห์ Risk Tolerance (𝐹𝑅๒)
แกนตั้ง (I)
การเบิกจ่ายงบลงทุนที่องค์การสะพานปลา ประสงคื
แล้ ว เสร็ จ ทั้ ง หมดของงบลงทุ น เนื่ อ งจากระดั บ ที่
องค์ การสะพานปลายอมรั บ ได้ คื อ การบริ ห ารเงิ น
ลงทุ น ที่ อ งค์ ก ารสะพานปลาจะต้ อ งมี ก ารเบิ ก จ่ า ย
จานวน ๑๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะให้การเบิกจ่ายงบ
ลงทุ นขององค์ การสะพานปลาเป็ นไปตามเป้ าหมาย
ดังนั้น Risk Tolerance การบริหารการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนต้องมีการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งหมดให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แกนนอน (L)
ร้อยละของจานวนงวดงานที่ส ามารถปฏิ บัติได้ตาม
แผน การบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๐ องค์การสะพาน
ปลา สามารถยอมรับได้ Risk Tolerance คือ จานวน
งวดงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนร้อยละ ๙๐

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
Impact
๑๓๒.๔ ล้ านบาท
๑๓๙.๙๕ ล้ านบาท
๑๔๗.๕ ล้ านบาท

T

Risk Boundary

๑๕๕.๐๕ ล้ านบาท
๑๖๒.๖ ล้ านบาท

A

Likelihood

ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้
รูปภำพที่ ๔.๒๑ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝐹𝑅๒)
๙๐

๘๕

๘๐

๗๕

๗๐
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๑.๕

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ (𝐹𝑅๒)

เจ้ำของควำมเสี่ยง (Risk Owner) / (𝐹𝑅๒)
ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : กำไรสุทธิภำพรวม
เจ้ำของควำมเสี่ยง

ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนบริหำร
๒. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนสะพำนปลำและท่ำเทียบ
เรือประมง
๓. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำด้ำนธุรกิจ
ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน

โอกำส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ร้อยละค่ำใช้จ่ำยที่ผันแปรตำมรำยได้
เจ้ำของควำมเสี่ยง

ผู้ให้ข้อมูล

๑. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนบริหำร
๒. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนสะพำนปลำและท่ำเทียบ
เรือประมง
๓. รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำด้ำนธุรกิจ
ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน

๔.๒.๔ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ (Compliance Risk : CR)
๑.
ควำมเสี่ยงในด้ ำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรื อประมงต้องมีกำรดำเนินกำรให้
เป็นไปตำม พรก. กำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมำตรฐำนสุขอนำมัย (𝐶𝑅๑)
จ า น ว น แ ห่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการอสป.อย่างครบถ้วน
Impact
๑๐ แห่ง
๑๑ แห่ง
๑๒ แห่ง

Risk Boundary

๑๓ แห่ง
๑๔ แห่ง

A
๑๐๐

T
๙๐

Likelihood
๘๐

๗๐

๖๐

ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/
หรือทาการปรับปรุง
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รูปภำพที่ ๔.๒๒ ควำมเสี่ยงในด้ำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงต้องมีกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
พรก. กำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมำตรฐำนสุขอนำมัย (𝐶𝑅๑)
๑.๑

ควำมเป็นมำ

องค์กำรสะพำนปลำ มีภำรกิจที่ต้องบริหำรสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงทุกแห่งให้เป็นไปตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง คือ พระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีข้อปฏิบัติที่จะทำให้สะพำนปลำและ
ท่ำเทียบเรือประมงทุกแห่งมีมำตรฐำนในกำรให้บริกำรกำรใช้ท่ำเทียบเรือ ให้ถูกสุขอนำมัย อันจะส่งผลต่อ
ผู้ใช้บริกำรและรำยได้ในระยะยำวขององค์กร รวมถึงส่งผลต่อภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ถึงแม้ว่ำองค์กำรสะพำนปลำจะสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมมำตรฐำนที่กฏหมำยกำหนดได้ดีเป็น
ส่วนมำก แต่องค์กรไม่ควรจะละเลยหรือนื่งนอนใจ ซึ่งหำกไม่ละลเยในประเด็นนี้จะทำให้มีกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว และเป็นสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือต้นแบบ
๑.๒

ผลกระทบและโอกำส (𝐶𝑅๑)
๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (𝐶𝑅๑ )
คำจำกัดควำม

เนื่องจากการได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพ
ปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้า จากกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก องค์การสะพานปลาจะต้องมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับใบรับรองนี้อย่างเข้มงวด จึงถือเป็นความเสี่ยงขององค์กรในปี ๒๕๖๐
ปัจจุบันองค์การสะพานปลามีหน่วยงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ประมง จานวนทั้งสิ้น ๑๘ แห่ง
แต่ ห น่ ว ยงานที่ มี กิ จ กรรมการขนถ่ า ยและจ าหน่ า ยสิ น ค้ าสั ตว์ น้ าประกอบด้ ว ย สะพานปลาและท่ า เที ย บ
เรือประมง จานวน ๑๔ แห่ง คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

สะพานปลากรุงเทพ
สะพานปลาสมุทรปราการ
สะพานปลานครศรีธรรมราช
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
ท่าเทียบเรือประมงสตูล
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๑๐. สะพานปลาสมุทรสาคร
๑๑. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา๒ (ท่าสะอ้าน)
๑๒. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
๑๓. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
๑๔. ท่าเทียบเรือประมงระนอง
ตำรำงที่ ๔.๑๗ เกณฑ์การกาหนดผลกระทบ (𝐶𝑅๑)
ผลกระทบ
(Impact)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

เกณฑ์กำรกำหนดระดับ
จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๔ แห่ง
จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๓ แห่ง
จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๒ แห่ง
จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๑ แห่ง
จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๐ แห่ง

จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. อย่างครบถ้วน
Impact
๑๐ แห่ง
๑๑ แห่ง

๕
๔

๑๒ แห่ง

๓

๑๓ แห่ง

๒

๑๔ แห่ง

๑

ระดับ

Risk Boundary
Likelihood
ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการปรับปรุง

รูปภำพที่ ๔.๒๓ แสดงเกณฑ์กาหนดผลกระทบ (𝐶𝑅๑)
๑.๒.๒ โอกำส (Likelihood) / แกนนอน (𝐶𝑅๑)
คำจำกัดควำม
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ตามมาตรฐานของกรมประมง ซึ่งมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามพรก. การ
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ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การสะพานปลาจึงเห็นความสาคัญของการได้รับรองตามมาตรฐานของกรมประมง
เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสุขอนามัย จึงต้องมีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการ
ปรับปรุง เพื่อให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงพัฒนาขึ้นในทางที่ดี ไปถึงตลอดจนได้รับรองมาตรฐานจาก
กรมประมง เป็นต้น
ตำรำงที่ ๔.๑๘ เกณฑ์การกาหนดโอกาส (𝐶𝑅๑)
โอกำสที่จะเกิดขึ้น
เกณฑ์กำรกำหนดระดับ
(Likelihood : L)
ระดับ ๑
ปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการปรับปรุง ร้อยละ ๑๐๐
ระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ลดลงช่วงละ ๑๐ ของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการปรับปรุง ร้อยละ
๑๐๐ (ระดับ ๑) เป็น ๙๐ , ๘๐, ๗๐ และ ๖๐ ตามลาดับ
จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการอสป.อย่างครบถ้วน
Impact

Risk Boundary
๑

๑๐๐

๒

๙๐

๓

๔

๕

๘๐

๗๐

๖๐

Likelihood
ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง
และ/หรือทาการปรับปรุง

รูปภำพที่ ๔.๒๔ เกณฑ์กาหนดโอกาส (𝐶𝑅๑)
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๑.๓

สรุปผลกระทบและโอกำส (𝐶𝑅๑)
๑.๓.๑ กำรวิเครำะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกำส (Likelihood) รำยปี

ตำรำงที่ ๔.๑๙ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) รายปี (𝐶𝑅๑)
ผลกระทบ
(Impact)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตำมมำตรกำรองค์กำรสะพำนปลำอย่ำงครบถ้วน
จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๔ แห่ง
จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๓ แห่ง
จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๒ แห่ง
จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๑ แห่ง
จานวนแห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการองค์การสะพานปลาอย่างครบถ้วน ๑๐ แห่ง

ตำรำงที่ ๔.๒๐ การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) รายปี (𝐶𝑅๑)
โอกำสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ระดับ ๒ น้อย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการปรับปรุง
ปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการปรับปรุง ร้อยละ ๑๐๐
ปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการปรับปรุง ร้อยละ ๙๐
ปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการปรับปรุง ร้อยละ ๘๐
ปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการปรับปรุง ร้อยละ ๗๐
ปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการปรับปรุง ร้อยละ ๖๐

จ า น ว น แ ห่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการอสป.อย่างครบถ้วน
Impact
๑๐ แห่ง
๑๑ แห่ง
๑๒ แห่ง

Risk Boundary

๑๓ แห่ง

Likelihood

๑๔ แห่ง
๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/
หรือทาการปรับปรุง
56

รูปภำพที่ ๔.๒๕ แสดงกำรวิเครำะห์ผลกระทบและโอกำส รำยปี (𝐶𝑅๑)
๑.๔

กำรวิเครำะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝐶𝑅๑)
๑.๔.๑ กำรวิเครำะห์ Risk Appetite (𝐶𝑅๑)

แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงที่ ป ฏิ บั ติ ต าม ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการ
มาตรการขององค์ ก ารสะพานปลาอย่ า งครบถ้ ว น ปรับปรุง ในระดับที่องค์การสะพานปลายอมรับได้คือ
ระดับที่องค์การสะพานปลายอมรับได้คือ จานวน ๑๔ ระดับที่ร้อยละ ๑๐๐
แห่ง
๑.๔.๒ กำรวิเครำะห์ Risk Tolerance (𝐶𝑅๑)
แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงที่ ป ฏิ บั ติ ต าม ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทาการ
มาตรการขององค์ ก ารสะพานปลาอย่ า งครบถ้ ว น ปรับปรุง ในระดับที่องค์การสะพานปลายอมรับได้คือ
ระดับที่องค์การสะพานปลายอมรับได้คือ จานวน ๑๔ ระดับที่ร้อยละ ๙๐
แห่ง

จ า น ว น แ ห่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการอสป.อย่างครบถ้วน
Impact
๑๐ แห่ง
๑๑ แห่ง
๑๒ แห่ง

Risk Boundary

๑๓ แห่ง
๑๔ แห่ง

A
๑๐๐

T
๙๐

Likelihood
๘๐

๗๐

๖๐

ร้อยละของปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/
หรือทาการปรับปรุง

รูปภำพที่ ๔.๒๖ การวิเคราะห์ Risk Appetite / Risk Tolerance (𝐶𝑅๑)
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๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (𝐶𝑅๑)
เจ้ำของควำมเสี่ยง (Risk Owner) / (𝐶𝑅๑)
ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : จำนวนแห่งที่ปฏิบัติตำมมำตรกำรองค์กำรสะพำนปลำอย่ำงครบถ้วน
เจ้ำของควำมเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง
ฝ่ำยสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ๑ – ๒

โอกำส (Likelihood) / แกนนอน (L) : ร้อยละของปัญหำที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทำกำรปรับปรุง
เจ้ำของควำมเสี่ยง
ผู้ให้ข้อมูล

รองผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ ด้ำนสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง
ฝ่ำยสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ๑ – ๒

๔.๓ แผนที่ควำมเสี่ยง (Risk Map)
การด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ยงเป็ นการด าเนิ นงานในระดั บองค์ กร โดยมี ก ารพิ จารณาถึ ง
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีระหว่างงานต่างๆภายในองค์กร ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ด้วยแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ (Correlation) ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่าง
หน่วยงานต่างๆภายในองค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงที่ต้นเหตุได้อย่างชัดเจน
องค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ควำมเสี่ยง (Risk Map)
๑. กำรกำหนดสำเหตุของควำมเสี่ยง น้ำหนักของสำเหตุและระดับควำมรุนแรงของสำเหตุ
การระบุสาเหตุ (Root Cause) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงสามารถระบุเบื้องต้นทั้งหมดของสาเหตุเมื่อหา
ความสัมพันธ์จะเห็นสาเหตุร่วม (Common)
๒. กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และควำมสัมพันธ์ของสำเหตุ
เป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ โดยพิจารณาจากสาเหตุทางตรง
และทางอ้อม
๓. กำรวิเครำะห์ผลกระทบระหว่ำงปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และผลกระทบของสำเหตุ
แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) จะต้องมีการประเมินผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยมี
การจับคู่ผลกระทบเพื่อระบุผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนการวิเคราะห์ Risk Map เพื่อแสดงความสัมพันธ์
กับการกาหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของสาเหตุ
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รวมถึงความสัมพันธ์ทั้งแนวดิ่งและข้ามปัจจัยเสี่ยง และมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) โดย
พิจารณาเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมภายใน
๔. กำรนำ Risk Correlation Map ไปใช้ในกำรกำหนดแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงทุกสาเหตุของความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆรวมถึงผลกระทบ
จากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ จะต้องมีแผนกิจกรรมจัดการรองรับ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง สาเหตุ ข องความเสี่ ย งทุ ก สาเหตุ รวมถึ งปั จ จั ย เสี่ ย งหรื อ สาเหตุ ข องปั จ จั ย เสี่ ย งอื่ น ที่ มี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบมายังปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ
๕. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่อง Risk Correlation Map ให้กับ บุคลำกรในองค์กร
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๔.๓.๑ แผนที่ควำมเสี่ยง (Risk Map) องค์กำรสะพำนปลำ ประจำปี ๒๕๖๐
รูปภำพที่ ๔.๒๗ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) องค์การสะพานปลา ประจาปี ๒๕๖๐
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๔.๓.๑ แผนที่ควำมเสี่ยง (Risk Map) องค์กำรสะพำนปลำ ประจำปี ๒๕๖๐ (ต่อ)
รูปภำพที่ ๔.๒๘ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) องค์การสะพานปลาประจาปี ๒๕๖๐ (สาเหตุ-สาเหตุ)
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บทที่ ๕
บทสรุป
๕.๑

บทสรุป
คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อให้
พนักงานและลูกจ้างองค์การสะพานปลาในทุกระดับได้ใช้ประกอบกับการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง
การจัดทาและบริหารความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับการทางาน ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับองค์กร คู่มือนี้
ประกอบด้วย ๕ บทหลัก คือ บทที่ ๑ ซึ่งเป็นบทนา จะกล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ หลักเกณฑ์
การประเมิน ความหมาย การควบคุม ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง บทที่ ๒ กล่าวถึงแนวทาง
การบริ หารความเสี่ ยงในบทนี้ จะกล่ าวถึงการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ ยงของผู้ บริหารระดับสู ง
โครงสร้ าง คณะกรรมการและคณะทางานบริหารความเสี่ ยง หน้าที่และความรับผิ ดชอบตามโครงสร้างการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง บทที่ ๓ เป็ น การอธิ บ ายถึ งนิ ยามหลั กการในประเด็ น ความเสี่ ย งในองค์ ก ารสวนสั ต ว์
องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของ
ระดับความเสี่ยงที่ไม่ทาให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ขอบเขตระดับความเสี่ยง (Risk Boundary) บทที่
๔ กล่าวถึงประเด็นความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ระดับความ
รุนแรง เพื่อช่วยให้พนักงานและลูกจ้างองค์การสะพานปลาในทุกระดับได้เข้าใจความเสี่ยงแต่ละปัจจัย ความ
รุนแรงของผลกระทบ และความถี่ของโอกาสที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นแผนฉุกเฉิน สาหรับนาไปบริหารปัจจัย
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
การบริหารความเสี่ยงนับเป็นส่วนสาคัญในการบริหารจัดการองค์กรขององค์การสะพานปลา เพื่อช่วย
ให้การปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถนาไปประยุก ๖ใช้
งานกับกิจกรรมขององค์กรได้ ไม่ว่าโครงการขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานทั่ว
ทั้งองค์กรได้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนช่วยในการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับ
ความเสียหายลดความเสียหายก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้น หรือแก้ไขให้ทันการณ์ และลดความเสียหายจาก
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็น
การจะทาให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสาเร็จได้นั้น พนักงานและลูกจ้างทุกคน
จะต้องทาความเข้าใจกับความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเป็นอย่างดีสาหรับปัจจัยแห่งความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยงนั้นประกอบด้วย การ
สนับสนุนอย่างจริงจังและแข็งขันจากผู้บริหารระดับสูง การมีทีมงานที่เข้าใจระบบและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใน
การขับเคลื่อนระบบทั่วทั้งองค์กร การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับโครงสร้างระบบงานเดิมการนาการ
บริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงโอกาสและปรับปรุงระบบงาน การสร้างตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์องค์กร และการสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลให้ทั่วทั้งองค์กร แต่ทั้งนี้ในองค์กรก็อาจมี
ข้อจากัดซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไม่บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น
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การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร โดยใช้ดุลยพินิจที่ผิดพลาด การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามระบบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือเกิด
เหตุการณ์พิเศษที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ การทุจริ ตในหน่วยงาน ในกรณีบุคลากรใน
หน่วยงานร่วมมือกันทาทุจริต ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียยบกับผลตอบแทนได้ บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับ
ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ดขึ้ น เมื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ สี ย ไปในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งมากกว่ า
ผลตอบแทนที่ได้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คาศัพท์การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

คาศัพท์การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
คาศัพท์
๑. การบริ ห ารความ
เสี่ยง
(Risk
Management)
๒. ความเสี่ยง

คาจากัดความ
กระบวนการดาเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กร
ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหาย
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์
ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงาน
ไม่ประสบตวามสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้าน
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร
การระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
- จานวนของผู้ใช้บริการ
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
- ความเสี่ยงด้านการงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ความเสี่ยงด้านรายได้
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : OR)
- ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ/เจ้าหน้าที่
ความเสี่ย งด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance
Risk : CR)
- การถูกฟ้อง หรือการถูกร้องเรียน
- การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

๓. ปัจจัยความเสี่ยง
(Risk Factor)

ต้ น เหตุ หรื อ สาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย ง ที่ จ ะท าให้ ไ ม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
กาหนดไว้ โ ดยต้อ งระบุ ไว้ด้ ว ยว่า เหตุการณ์ นั้น จะเกิด ที่ไ หน เมื่อใด และจะ
เกิดขึ้นได้อย่างไรและทาไม
ตั ว อย่ า งเช่ น ความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑆𝑅๑ )
ปัจจัยภายใน
- บุคลากร
ปัจจัยภายนอก
- ความผันผวนของเศรษฐกิจ

คาศัพท์
คาจากัดความ
๔. การประเมิ น ความ กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
เสี่ยง
โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
(Risk
ตารางการประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
Risk
ความเป็นไปได้
Assessment)

ความรุนแรงของผลกระทบ

Assessment
Matrix

๕. ระดับความเสี่ยง
(Level of Risk)

คะแนน

สูงมาก

๕

สูง

๔

ปานกลาง

๓

ต่า

๒

ต่ามาก

๑

ต่ามาก

ต่า

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

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

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

H ๑๕
(๕ x๓)
H ๑๒
(๔ x๓)
M๙
(๓ x๓)
L๖
(๒ x๓)
L๓
(๑ x๓)
ระดับของความเสี่ยง

VH ๒๐
(๕ x๔)
VH ๑๖
(๔ x๔)
H ๑๒
(๓ x๔)
M๘
(๒ x๔)
L๔
(๑ x๔)

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

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกาหนดความสาคัญของความเสี่ยง โดยค่าระดับความเสี่ยง
ได้ มาจากการนาโอกาสที่ จะเกิ ดและผลกระทบของความเสี่ ยงมาพิจ ารณา
ร่วมกัน
ตั ว อย่ า งเช่ น ความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑆𝑅๑ )
จานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๐
Impact
SR1/59
11
12

T

13
14

A

15

Likelihood

100

90

80

70

60

ร้อยละความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)

ความเสี่ยงจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย (𝑆𝑅๑) อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง ระดับที่ ๑๐ – ๑๕ คะแนนอยู่ใน
เกณฑ์สี ส้ ม เป็น ระดับ ที่ไ ม่ส ามารถยอมรับ ได้ ต้ องมีแ ผนจัด การความเสี่ ย ง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คาศัพท์
๖. การควบคุมภายใน
(Internal
Control)
๗. ก า ร ค ว บ คุ ม
(Control)

คาจากัดความ
กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรขององค์กรจัดให้
มีขึ้นเพื่อนให้ สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุส มผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตาม
กระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไก ซึ่งองค์กรกาหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรม
ในการด าเนิ นการจะประสบความส าเร็จ และได้ ผ ลลั พธ์ ตามวัต ถุป ระสงค์ ที่
กาหนด
๘. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ งานที่รัฐวิสาหกิจกาหนดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นโดยการตรวจสอบ
ภายใน
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
กากับดูแลที่ดี กระบวนการความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คาปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
เพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์
๙. ผ ล ก ร ะ ท บ ความเสียหายที่จะเกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ความน่าจะเกิดบ่งบอกถึง
(Impact : I)
ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น สามารถวัดเป็นมูลค่าที่คาดหวังหรือ
มูล ค่ า ที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด หรื อ อาจแสดงเป็ น ปริ ม าณ เช่ น สู ง (High) กลาง
(Medium) และต่า (Low) หรือการวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ ความถี่ที่จะเกิด
ตั ว อย่ า ง ความเสี่ ย งด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศไม่ ส ามารถใช้ ง านได้
(𝑂𝑅๑)

ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ
ความเสียหาย
(Impact)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ไม่สามารถใช้งานได้ ๑ – ๑๑.๕๙ ชม.
ระดับ ๒ น้อย
ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๒ – ๒๓.๕๙ ชม.
ระดับ ๓ ปานกลาง ไม่สามารถใช้งานได้ ๒๔ – ๓๕.๕๙ ชม.
ระดับ ๔ สูง
ไม่สามารถใช้งานได้ ๓๖ – ๔๗.๕๙ ชม.
ระดับ ๕ สูงมาก
ไม่สามารถใช้งานได้ ๔๘ ชม.ขึ้นไป

คาศัพท์
๑๐. โอกาสที่จะเกิด
(likelihood : L)

๑๑. Risk Appetite

คาจากัดความ
โอกาสความเป็ น ไปได้ ข องเหตุ ก ารณ์ ที่ ค วามเสี่ ย งนั้ น จะเกิ ด หรื อ ความถี่ ที่
เหตุการณ์จะเกิดขึ้น เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้น จะมีการ
ประเมินความเป็นไปได้โดยพิจารณาในรูปแบบของความถี่ (Frequency) หรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ตั ว อย่ า ง ความเสี่ ย งด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศไม่ ส ามารถใช้ ง านได้
(𝑂𝑅๑)

๑. โอกาสที่จะเกิด(likelihood): ความเสียหายที่เกิดขึ้น
โอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย
(likelihood)
ระดับ ๑ น้อยมาก
ไม่สามารถใช้งานได้ ๑ – ๔ ครั้ง/ปี
ระดับ ๒ น้อย
ไม่สามารถใช้งานได้ ๕ – ๘ ครั้ง/ปี
ระดับ ๓ ปานกลาง ไม่สามารถใช้งานได้ ๙ – ๑๒ ครั้ง/ปี
ระดับ ๔ สูง
ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๓ – ๑๖ ครั้ง/ปี
ระดับ ๕ สูงมาก
ไม่สามารถใช้งานได้ ๑๗ ครั้งขึ้นไป/ปี
ค่าความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรยินดีจะยอมรับเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ ซึ่งการกาหนด Risk Appetite องค์กรต้องคานึงถึงผลที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ที่ต้องการทาให้บรรลุผลในระยะยาว
ตัวอย่าง กาไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (𝑭𝑹๑ ) A แทน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และทาให้บรรลุวัตถุประสงค์

Risk Appetite

คาศัพท์
๑๒. Risk Tolerance

คาจากัดความ
ช่วงของความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากผลหรือการดาเนินงานที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ที่องค์กรได้กาหนดไว้ การ
ดาเนินงานที่อยู่ภายในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วยเป็นหลักประกัน
ให้แก่ฝ่ายบริหารได้ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่องค์กรจะสามารถดาเนินการ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้

Risk Tolerance

๑๓. Risk Profile

ภาพแสดงการเคลื่อนที่ ก่อน – หลัง ของการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับของความเสี่ยง
๑๔. ขอบเขตของระดับ เส้นที่แบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
ความเสี่ยง(Risk Boundary) ตัวอย่าง กาไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (𝑭𝑹๑)

๑๕. สาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause)
๑๖. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
(Inherent Risk)
๑๗. ความเสี่ยงคงเหลือ
(Residual Risk)
๑๘. แผนที่ความเสี่ยง
(Risk Map)

สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบทาให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงก่อนมีการบริหารความเสี่ยง
โดยปราศจากการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือจากการบริหารความเสี่ยง กล่าวคือ การควบคุมและ
จัดการความเสี่ยงที่ปฏิบัติอยู่สามารถลดระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลงมาอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงคงเหลือ ซึ่งหากยังสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะต้องมี
การกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงคงเหลือนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แผนผังที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของความ
เสี่ยงตลอดจนแสดงความเชื่อมโยงกัยระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบกัน

คาศัพท์
๑๙. COSO
๒๐. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : SR)

๒๑. ความเสี่ ย งด้ า นการ
ด าเนิ น งาน (Operational
Risk : OR)
๒๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)

๒๓. ความเสี่ ย งด้ า นการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ
(Compliance Risk : CR)
๒๔. เจ้ า ของความเสี่ ย ง/
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
(Risk Owner)
๒๕. แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม
ต่อเนื่อง

คาจากัดความ
ย่อมาจาก Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commission เป็นคณะทางานประกอบด้วย ผู้ แทนจากสถาบันวิชาชีพ ๕
แหล่ง ในสหรัฐอเมริกา
ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกล
ยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม อัน
ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ตัวอย่าง ประเด็นความเสี่ยงประจาปี ๒๕๖๐
๑. ความเสี่ ยงจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐
ไม่ได้ตามเป้าหมาย (𝑺𝑹๑)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานขององค์กร กระบวนการในการทางานด้าน
บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความปลอดภัย ด้านสถานที่ เป็นต้น
ตัวอย่าง ประเด็นความเสี่ยงประจาปี ๒๕๖๐
๑. ความเสี่ ย งด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศไม่ ส ามารถใช้ ง านได้
(𝑶𝑹๑)
ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การเงิ น เช่ น สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ความเสี่ ย งด้ า น
ความสามารถในการทารายได้นอกงบประมาณ การใช้งบประมาณ หรือด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวอย่าง ประเด็นความเสี่ยงประจาปี ๒๕๖๐
๑. ความเสี่ ย งจากก าไรสุ ท ธิ ภ าพรวมองค์ ก รไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
(𝑭𝑹๑)
๒. ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย (𝑭𝑹๒)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ตัวอย่าง ประเด็นความเสี่ยงประจาปี ๒๕๖๐
๑. ความเสี่ ย งจากสะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ปประมงต้ อ งมี ก าร
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรก.ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของ
มาตรฐานสุขอนามัย (𝑪𝑹๑)
บุคคลหรือกลุ่มหน่วยงาน ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยง
ใดความเสี่ยงหนึ่ง โดยเป็นผู้ระบุที่มาของความเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)
รวมทั้ ง ท าหน้ า ที่ ตั ด สิ น ใจหรื อ ให้ ข้ อ เสนอแนะในการลดความเสี่ ย งหรื อ
ปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมการควบคุ ม ตามความจ าเป็ น ภายใต้ ข อบเขต ความ
รับผิดชอบของตัวเองหรือหน่วยงาน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แผนงานซึ่งกาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อรองรับหรือเรียก
คื น การด าเนิ น งานให้ ก ลั บ สู่ ภ าวะปกติ จ ะเป็ น การสร้ า งความมั่ น ใจว่ า การ
ปฏิบัติงานปกติสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทา
ให้ ก ารปฏิบั ติ งานปกติต้อ งหยุดชะงัก เช่น อุบัติ เหตุ ภั ยธรรมชาติ อัค คีภั ย
อุทกภัย การก่อวินาศกรรม หรือการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น

คาศัพท์
คาจากัดความ
๒๖. การก ากั บ กิ จ การที่ ดี การจัดให้มีโครงสร้างการบริหารและจัดการองค์กร เพื่อสร้างความสามารถใน
(Good Governance)
การแข่งขันนาไปสู่ความเจริฐ เติบโต และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว ให้กับ
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมดซึ่งรากฐานของการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยระบบที่สาคัญ ๓ ระบบ ได้แก่
๑. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
๒. การควบคุมภายใน (Internal Audit)
๓. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง

