แผนบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา

ปงบประมาณ ๒๕๖๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

คํานํา
การบริหารความเสี่ยง เปนแนวทางหนึ่งในการปองกันปญหาและอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล0อมทั้งภายในและภายนอกองค2กร ซึ่งส4งผล
กระทบต4 อการดํา เนิ นงานขององค2 กร และเปนป จจัย สํา คัญ ที่ช4 วยเพิ่ มผลประโยชน2 และสร0 างความ
เชื่อมั่นว4าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค2 และเปาหมายที่กําหนดดังวัตถุประสงค2ของการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา และการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให0เปนไป
อย4างเปนระบบ ต4อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
องค2การสะพานปลาได0ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยมุ4งเน0นการ
พัฒนาองค2ความรู0อย4างต4อเนื่อง และควบคู4ไปกับการปรับปรุงการดําเนินงานให0เปนไปตามขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ ยงองค2 กรที่ดี ตลอดจนได0มีการปรับปรุ งในรายละเอี ยดต4าง ๆ ทั้งกําหนดให0มีการ
ดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วถึงทุกสายงาน และทุกหน4วยงาน เพื่อผลักดันให0การ
บริหารความเสี่ยงเปนส4วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค2กร ทั้งนี้ การนําแผนบริหารความเสี่ยงไปสู4วิธีปฏิบัติ
ต0องอาศัยความรู0ความเข0าใจ และความร4วมมือจากทุกฝAายที่เกี่ยวข0องจึงจะเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญที่จะ
ทําให0การบริหารความเสี่ยงขององค2การสะพานปลาสามารถบรรลุผลสําเร็จได0
การบริหารความเสี่ยง
องคการสะพานปลา

สารบัญ
หลักการและเหตุผล

หน0า
๑

นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค2การสะพานปลา ปCงบประมาณ ๒๕๖๑

๑

วัตถุประสงค2

๒

โครงสร0างการบริหารความเสี่ยงขององค2การสะพานปลา

๒

แนวทางการดําเนินงาน

๓

สถานการณ2การดําเนินงานขององค2การสะพานปลา ปCงบประมาณ ๒๕๖๑

๓

ความเสี่ยงขององค2การสะพานปลาและการประเมินความเสี่ยงองค2การสะพานปลา
ปCงบประมาณ ๒๕๖๑

๔

แผนภาพประเมินความเสี่ยง Risk Profile

๒๗

การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยง (Risk Tolerance)

๒๙

Risk Map ปC ๒๕๖๑

๓๕

ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค2การสะพานปลา ปC ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
และความเสี่ยงระดับองค2กร

๔๐

กลยุทธ2การบริหารความเสี่ยง ประจําปC ๒๕๖๑

๔๑

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค2การสะพานปลา ประจําปC ๒๕๖๑
(แผนฉุกเฉิน สําหรับความเส4ยงที่อยู4ระดับของการบริหารที่ไม4เปนไปตามเปาหมาย)

๔๓

๑
แผนบริหารความเสี่ยงขององคการสะพานปลา
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ สื บ เนื่ อ งจากคณะรั ฐ มนตรี ไ ด0 มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๖ กุ ม ภาพั น ธ2 ๒๕๔๔ เห็ น ชอบ
หลั ก เกณฑ2 และแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดีใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ และอนุ มั ติใ ห0 ดํ า เนิ น การต4 อไปได0 ต ามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยให0รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต4อไป ซึ่งในหลักเกณฑ2และแนวทางการกํากับดูแลที่
ดีในรัฐวิสาหกิจ หมวดที่ ๒ การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหารและตรวจสอบ ได0กําหนดให0
การบริหารความเสี่ยงเปนหัวข0อที่ ๕ ผู0บริหารจะต0องให0ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยมี
แนวทางปฏิบัติให0มอบหมายหน4วยงานในองค2กร เพื่อตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง
และทําการวิเคราะห2ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวโน0ม ผลกระทบต4อองค2กรทั้งภายใน และ
ภายนอก ตลอดจนดําเนินการรายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
๑.๒ ตามที่องค2การสะพานปลาได0เข0าสู4ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ตั้ งแต4 ปC บั ญ ชี ๒๕๔๘ นั้ น คณะกรรมการจั ด ทํ า บั น ทึ กข0 อตกลงการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจได0กําหนดหัวข0อการประเมินผลด0านการบริหารจัดการองค2กร โดยมีการบริหารความเสี่ยง
เปนหัวข0อการประเมินในบันทึกข0อตกลงของทุกรัฐวิสาหกิจ
๑.๓ การบริหารความเสี่ยงเปนองค2ความรู0ที่นําไปสู4การปฏิบัติอย4างเปนระบบในการทํา
ให0องค2กรสามารถมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต4อภารกิจในทุกด0านขององค2กร
๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคการสะพานปลา ปงบประมาณ ๒๕๖๑
๒.๑ มุ4งเน0นในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของรายได0 ซึ่งเปนหัวใจหลักขององค2กร
๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององค2การสะพานปลาให0ได0
มาตรฐานยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให0 ส ามารถดํ า เนิ น การได0 ค รบถ0 ว นในระดั บ ๓ ตามเกณฑ2 ที่ ไ ด0 กํ า หนดโดย
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปCบัญชี ๒๕๖๑
๒.๓ มุ4งเน0นการบริหารความเสี่ยงในด0านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต4าง ๆ
ในด0านมาตรฐานสุขอนามัยของสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมง (Compliance Risk)
๒.๔ พัฒนาให0ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ตรงประเด็นกับการวิเคราะห2สาเหตุของ
ปจจัยเสี่ยงที่เปนรากเหง0าของแต4ละปจจัยเสี่ยง
๒.๕ มีการถ4ายทอดการบริหารความเสี่ยงองค2กรในทุกระดับ และกําหนดเปนตัวชี้วัด
การดําเนินงานรายบุคคลประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

๒
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข4งขันขององค2กร
๓.๒ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด0านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อให0ทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต4อภารกิจขององค2การสะพานปลาในทุก
ด0าน มีความครอบคลุมทั้งองค2กร
๓.๔ เพื่อสร0างรากฐาน และการพัฒนาให0องค2การสะพานปลามีการบริหารความเสี่ยง
อย4างเปนระบบ จนสามารถปลูกฝงให0เปนวัฒนธรรมองค2กร
๓.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานที่เกี่ยวข0องกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง
องค2กร
๔. โครงสร+างการบริหารความเสี่ยงขององคการสะพานปลา

Functional Level

Corporate Level

คณะกรรมการองค2การสะพานปลา

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค2การสะพานปลา
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

หัวหน0าสํานักงานเจ0าของความเสี่ยง
(Risk Owner)

เจ0าหน0าที่รับผิดชอบด0านการบริหาร
ความเสี่ยงของหน4วยงานฝAายต4าง ๆ

๓
๕. แนวทางการดําเนินงาน
ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปCงบประมาณ ๒๕๖๑ องค2การสะพานปลาได0มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานดังนี้
๕.๑ การวิเคราะห2ค0นหาปจจัยเสี่ยง ได0มีการพิจารณาจากแหล4งที่มาให0สอดคล0องกับ
กลยุทธ2องค2กร SWOT ขององค2กร ตัวชี้วัดในบันทึกข0อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ปCบัญชี ๒๕๖๑ โครงการในแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ กฎหมายที่เกี่ยวข0องกับการดําเนินงาน
ตลอดจนสถานการณ2การดําเนินงานปจจุบันที่คาดการณ2จากปCที่ผ4านมา เปนต0น
๕.๒ ปรับปรุงการจัดทํา Risk Map ปCงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให0มีความถูกต0อง และ
สมบูรณ2ขึ้นจากการดําเนินการในปC ๒๕๖๐
๕.๓ องค2การสะพานปลาได0ปรับปรุงการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
วิเคราะห2ความสัมพันธ2ของผลกระทบใน Risk Map เพิ่มขึ้น โดยได0วิเคราะห2ระดับความรุนแรง และ
น้ําหนักที่แสดงอิทธิพลของผลกระทบใน ๓ มิติ คือ สาเหตุต4อปจจัยเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงต4อปจจัยเสี่ยง และ
สาเหตุต4อสาเหตุ เพื่อนํ าผลวิ เคราะห2ความสัมพั นธ2เหล4านี้ มาใช0 เปนข0อมู ลประกอบการกํ าหนดแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงได0ตรงประเด็นกับสาเหตุหลักที่เปนรากเหง0าของปญหาที่จะต0องบริหารจัดการ
ให0ระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงทุกประเภทที่มีอยู4ลดลงในระดับที่องค2กรยอมรับได0
๕.๔ ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานภายหลังการบริหารความเสี่ยงให0
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให0เห็นภาพความสัมพันธ2ระหว4างเปาหมาย ผลการดําเนินงาน และสถานะของปจจัย
เสี่ ย งทุกประเภทก4อน และหลั งการบริ ห ารจัด การตามแผนบริ หารความเสี่ย ง ได0แก4 โอกาสเกิ ด ผล
กระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite Risk Tolerance ความสําเร็จของกิจกรรมการดําเนินงาน
ต4าง ๆ เปนต0น
๕.๕ ปรับปรุงเพิ่มเติมการวิเคราะห2ความเสี่ยงกับโอกาสขององค2กร เพื่อนําไปสู4การ
บริหารจัดการที่สามารถสร0างมูลค4าเพิ่มให0แก4องค2กร
๕.๖ มีการวิเคราะห2ฐานความเสี่ยงที่สอดคล0องกับ Driver ด0านการเงินขององค2การ
สะพานปลา และผลการบริหารความเสี่ยงที่คงเหลือ ปจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงคงเหลือที่องค2กร
ยอมรับไม4ได0มาบริหารจัดการต4อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงจนถึงระดับที่องค2กรยอมรับได0
๖. สถานการณการดําเนินงานขององคการสะพานปลา ปงบประมาณ ๒๕๖๑
๖.๑ ในปCงบประมาณ ๒๕๖๑ รายได0หลักจากการดําเนินงาน (Core Business) เปน
รายได0จากการจัดเก็บค4าเช4า ค4าธรรมเนียมต4าง ๆ จากการให0บริการสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมง
ได0แก4 ค4าธรรมเนียมสัตว2น้ําผ4านท4า ค4าธรรมเนียมรถผ4านท4า ค4าธรรมเนียมน้ําแข็งผ4านท4า ค4าธรรมเนียม
ใช0สถานที่ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู4กับภาวะประมงเปนหลัก ปจจุบันมีแนวโน0มรายได0ลดลงอย4างต4อเนื่องจาก
ปจจัยภายนอกต4าง ๆ ดังนี้
(๑) ทรัพยากรสัตว2น้ําเสื่อมโทรม ปริมาณสัตว2น้ํามีแนวโน0มลดลงอย4างต4อเนื่อง
(๒) การทําประมงนอกน4านน้ํามีปญหาเกี่ยวข0องกับข0อตกลง และกฎระเบียบต4าง ๆ
ที่ไม4เอื้อต4อการลงทุนของผู0ประกอบการไทย

๔
(๓) มีการแข4งขันกับท4าเทียบเรือของเอกชน โดยมีท4าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก
กระจายอยู4ทั่วไป
(๔) ความไม4สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต0 องค2การสะพานปลามีหน4วยงานที่ได0รับ
ผลกระทบโดยตรง คือ ท4าเทียบเรือประมงปตตานี และท4าเทียบเรือประมงนราธิวาส
(๕) ปญหาขาดแคลนแรงงาน และปญหาแรงงานต4างด0าว
(๖) ปญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร0การควบคุม (IUU
Fishing)
๖.๒ เปาหมายทางการเงิน ได0แก4 กําไร/(ขาดทุน) ยังอาจมีความเสี่ยงที่แนวโน0มต่ํากว4า
เปาหมาย เนื่องจากรายได0หลักจากค4าบริการ ค4าธรรมเนียม และค4าเช4าต4าง ๆ ของสะพานปลาและท4า
เทียบเรือประมงยังเผชิญกับเงื่อนไขที่เปนปจจัยลบ
๖.๓ การดําเนินงานของสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงยังมีจุดอ4อนเกี่ยวกับการ
ปฏิ บัติ ตามหลักเกณฑ2การตรวจประเมิ นมาตรฐานสุ ขอนามัย ของกรมประมง ซึ่ งปจจุบั นหน4ว ยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข0องกับมาตรฐานดังกล4าวให0ความสนใจกับการดําเนินงานขององค2การสะพานปลามาก
ขึ้น ตลอดจนยังเปนการดําเนินการตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๔ องค2การสะพานปลามีนโยบายด0านการบริหารทรัพย2สินที่มีอยู4เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การสร0างรายได0ให0แก4องค2กรในระยะยาว ซึ่งโครงการต4าง ๆ เปนการดําเนินการโดยแหล4งเงินลงทุนจาก
ภายนอกโดยเฉพาะจากภาคเอกชน องค2การสะพานปลาจึงยังคงต0องใช0ความพยายามในการดําเนินงาน
ในเชิงรุก เพื่อบรรลุตามเปาหมายของโครงการต4าง ๆ
๖.๕ การบริหารจัดการงบลงทุนจากงบประมาณแผ4นดินยังมีความเสี่ยงที่จะมีผลการ
ดําเนินงานต่ํากว4าเปาหมาย เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการไม4เปนไปตามแผนการดําเนินงาน ซึ่ง
องค2การสะพานปลายังคงต0องบริหารจัดการการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของโครงการให0มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให0บรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัด
๖.๖ การบริหารจัดการด0านบุคลากรยังขาดการบริหารเชิงกลยุทธ2ทําให0เกิดช4องว4างใน
การสร0 า งบุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ2 เ ข0 า มาทดแทนและสื บ ทอดตํ า แหน4 ง งานที่ สํ า คั ญ ๆ จากการ
เกษียณอายุราชการ และการพัฒนาบุคลากรที่คงอยู4ยังขาดความรู0ความเชี่ยวชาญในงานยังคงต0องให0
ความรู0โดยการอบรมสัมมนา เพื่อให0การดําเนินงานขององค2การสะพานปลาดําเนินไปอย4างต4อเนื่อง และ
มีประสิทธิภาพ
๖.๗ องค2การสะพานปลายังคงมีจุดอ4อนเกี่ยวกับด0าน IT มีการขัดข0องอยู4เสมอ ๆ และ
มีการดําเนินงานได0ไม4เต็มประสิทธิภาพ
๗. ความเสี่ยงขององคการสะพานปลา และการประเมินความเสี่ยงองคการสะพานปลา ป ๒๕๖๑
ความเสี่ยงของการดําเนินงานขององค2การสะพานปลา หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ2
ที่ไม4พึงประสงค2เกิดขึ้น และมีผลกระทบต4อองค2การสะพานปลา ในด0านการดําเนินงาน ด0านการเงิน ด0าน
ยุทธศาสตร2 และด0 านกฎหมาย ข0อบังคับต4า ง ๆ เหตุการณ2ที่ไม4เปนผลดีต4 อองค2การสะพานปลามีทั้ง
เหตุการณ2ที่เปนปจจัยภายนอกและเหตุการณ2ที่เปนปจจัยภายในที่อาจเกิดขึ้นและส4งผลกระทบในเชิงลบ
ต4อองค2การสะพานปลา และพนักงาน ประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค2การสะพาน
ปลา สรุปได0ดังนี้

๕
๗.๑ ความเสี่ยงด0านกลยุทธ2 (Strategic Risk : S)
- การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
๗.๒ ความเสี่ยงด0านการดําเนินการ (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑)
๗.๓ ความเสี่ยงด0านการเงิน (Financial Risk : F)
- EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑)
- การเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย (FR๒)
- กระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
๗.๔ ความเสี่ยงด0านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต4าง ๆ
(Compliance Risk : C)
- สะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เปนไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ ( Strategic Risk : SR )
สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.

ภายใน ภายนอก

น้าหนักของสาเหตุ(%)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

1 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย : SR1
1

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีการบูรณาการกันไม่เพียงพอ (SR1-1)

√

20%

1.1 ความสับสนในการมอบหมายงาน

เริ่มงานล่าช้ากว่ากาหนด

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

ผลกระทบ
(Impact)

รวม
คะแนน

ระดับ
Risk

4

5

20

สูงสุด

สีแดง

4

5

20

สูงสุด

สีแดง 1. จัดทาเอกสาร ระบบติดตามผลการดาเนินงาน และความ
เกีย่ วข้องของงานทุกโครงการ พร้อมทัง้ ดาเนินการเผยแพร่ฝย
เว็ปไซด์ ทัง้ ออนไลน์ และออฟไลน์ ให้กับเจ้าของความเสีย่ งให้
ทราบถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการที่
รับผิดชอบ ของปี 2561

2

ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง

บางโครงการยังมีการศึกษารายละเอียดครอบคลุมทุกปัจจัยอย่างเพียงพอ
(SR1-2)

√

14%

3

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตาม พรก.
ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย : CR1

√

40%

4

การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย : FR2

√

16%

5

EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : FR1

√

10%

รวมน้าหนักความสัมพันธ์

100%

1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการฯขาดความเอา โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตาม
ใจใส่ ในการดาเนินงาน (SR1-4)
เป้าหมาย

2. กาหนดมอบหมายงานให้กับผูร้ ับผิดชอบให้เข้าใจและดาเนินงาน
ตามทีก่ าหนด

1.3 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักใน
หน้าที่รับผิดชอบ

3. เรียกประชุมผูบ้ ริหารอย่างเป็นทางการเพือ่ มอบหมายโครงการ
ทีจ่ ะต้องดาเนินการในปี 2561

โครงการมีความล่าช้า

1.4 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มา
บริหารโครงการน้อย (SR1-5)

4. ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถาม
ปัญหา และอุปสรรค

1.5 จานวนงานในหน้าที่ตามภารกิจงาน
ที่ถูกกาหนดไว้ มีปริมาณมาก

2.1 บางโครงการยังขาดการศึกษา
โครงการนั้นๆ เมื่อนามาปฏิบัติแล้ว ไม่
รายละเอียดอย่างครบถ้วนและครอบคลุม สามารถดาเนินการได้จริง อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น

4

5

20

สูงสุด

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบ
ในอนาคต

คุณวสันต์ชัยฯ เอกสารแผนประจาปี แผนความ 1. กาหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด
เสีย่ งปี 2561 และดาเนินการ ของผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้อง
เผยแพร่ทั้งออนไลน์ และ
ออฟไลน์

คระทางาน รายชือ่ ผูร้ ับผิดชอบของแต่ละ
ความเสีย่ งฯ ความเสีย่ ง

1. จัดทาแผนอบรมหัวข้อพัฒนา
บุคลากรรับผิดชอบโครงการ

ผออ.

รายงานการประชุม ประชุมเจ้า 2. กาหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด
จองโครงการทั้งหมด ชีแ้ จง
ของผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้อง
วางแผนการดาเนินงาน
มอบหมายความรับย่ ผิงรายไตรมาส
ดชอบ
คณะทางาน รายงานผลความเสี
3. จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ความเสีย่ งฯ

การรายงานและติดตามตัวชี้วดั อย่างเป็น
ระบบ

5. มีการประชุมเร่งรัดการดาเนินงานของทุกกิจกรรม เชิญ
เจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรมที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้
เพื่อมาติดตามผลอย่างใกล้ชิด

คณะทางาน รายงานการประชุมเร่งรัด
ความเสีย่ งฯ

4. พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่างจริงจัง
ในอนาคต

6. การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง

คระทางาน 1. การฝึกอบรม 2. แบบสอบถาม 1. ปรับโครงสร้างองค์กรมาบริหารจัดการ
ความเสีย่ งฯ
สป.ทร. ในระยะยาว

7. เชิญเจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรมและผู้รายงานผลเพื่อ
มาติดตามผลอย่างใกล้ชิด

คระทางาน มาตรการลดความเสีย่ ง (กรณีที่
ความเสีย่ งฯ มีความเสีย่ งเกิดขึ้นในแต่ละไตร
มาส)

สีแดง 1. กาหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้โครงการทุก คุณวสันต์ชัยฯ

แบบฟอร์ม

โครงการอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม

2.2 มีความเข้าใจโครงการที่ไม่เท่ากันใน ทาให้มีความยุ่งยากในการที่จะนา
แต่ละพื้นที่ (SR1-3)
โครงการเข้าไปดาเนินการ

2. มีการประชุมอบรมชี้แจงผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องถึงแนวทาง

2.3 อสป.มี 18 แห่ง มีพนักงานและลูกจ้างที่
มีความรู้ และความเข้าใจไม่ตรงกัน

3. อบรมเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในการเขียนโครงการต้องมีการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างครบถ้วน ละเอียด และครอบคลุม
รวมทัง้ ความเสีย่ ง

2.4 ความคลาดเคลือ่ นของการคาดการทาง
ภาวะเศรษฐกิจ (SR1-6)

4. กาหนดให้การของบประมาณลงทุนปี 2562 ต้องมีการ
วิเคราะห์อย่างครบถ้วนตามที่กาหนด

คุณวสันต์ชัยฯ

สบค

1. จัดทาคูม่ ือในการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ
2. จัดอบรม เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในการ
เขียนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

1. จานวนผูเ้ ข้าอบรม 2. ผลการ 3. กาหนดให้ทุกโครงการควรมีการวิจัยมา
อบรม(ความพึงพอใจ) 3.
สนับสนุน
PowerPoint 4. รูปภาพ
ประกอบ

คุณวสันต์ชัยฯ จานวนของโครงการที่มี
การศึกษาอย่างครบถ้วน

4. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้
ของพนักงานทุกระดับ3

2.5 การประมาณการของเจ้าของ
โครงการ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

5. มีการให้พนักงานไปดูงานแต่ละสป.ทร.
เพือ่ พัฒนาความรู้และความสัมพันธ์ของ
พนักงานในระดับเดียวกัน3

2.6 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

6. กาหนดให้ทุกโครงการควรมีการวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร์มาสนับสนุนการ
ตัดสินใจและดาเนินงานขององค์กร

ระยะเวลา

สาเหตุ (Risk Cause)

สีความ
รุนแรง

โอกาส
(Likelihood)

ตัวชี้วัด

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สาเหตุ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)

แผนกลยุทธ์เพือ่
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

คูม่ ือหรือแผน วิธกี ารปฏิบัติ
1. คู่มือการ
ดาเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การ
สะพานปลา

2. คู่มืองานพัสดุ

แผนบริหารความต่อเนื่องสาหรับ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

3. คู่มือโครงการ
พัฒนาและสนับสนุน
การประมง ปี พ.ศ.
4. คู่มือทาแผน
ป้องกันภัยพิบัติ

คูม่ ือปฏิบัตงิ านสะพานปลา
สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ.
ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.ปราณ
คูม่ ือการดาเนินการแผนกการ
เจ้าหน้าที่ สานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

5. คู่มือปฏิบัติงาน
FMO App
6. คู่มือโครงการ
สินเชื่อเพื่อส่งเสริม
อาชีพประมงอย่าง
7. คู่มือปฏิบัติงาน
ติดตามและ
ประเมินผลการ
8. คู่มือ

1. คู่มือการ
ดาเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การ
สะพานปลา
2. คู่มือโครงการ
พัฒนาและสนับสนุน
การประมง ปี พ.ศ.
2555 - 2560
3. คู่มือปฏิบัติงาน
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561

สาเหตุ (Risk Cause)

พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของ IT : OR1
1 พนักงานขาดความตระหนักในการ
ดาเนินการตามข้อกาหนด (OR1-2)

√

ผลกระทบ (Impact)

45% 1.1 ไม่เข้าใจถึงความเสียหายที่อาจจะ 1. เกิดความเสียหายกับข้อมูลของ
เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด เจ้าหน้าที่เอง

1.2 มีความเข้าใจระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์น้อย

การประเมินความเสี่ ยง (Inherent Risk)
สีความ
โอกาส
ผลกระทบ รวม ระดับ Risk
รุนแรง
(Likelihood) (Impact) คะแนน

4
3

3
3

12
9

2. อาจทาให้เกิดความเสียหายกับระบบ
รวม

1.5 ใช้ระบบที่ไม่มีลิขสิทธ์มาใช้
1.6 เกิดไวรัส

สูง
สีส้ม
ปานกลาง สีเหลือง 1. สร้างความเข้าใจถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น จาก
ความไม่เข้าใจระบบ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ
ผู้รับผิดชอบ
เสี่ ยงในอนาคต

คุณสหรัฐฯ มาตรการและการ
เผยแพร่การใช้
ระบบ IT ที่ถูกต้อง
ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์

2. อบรม ชีแ้ จง ให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น คุณสหรัฐฯ หลักสูตร จานวน
และการใช้ระบบที่ถูกต้อง
ครัง้ ของการอบรม
จานวนผู้เข้าอบรม
และการกระจาย
ของผู้เข้าอบรม

3. เมื่ อพบเจอการลงระบบที่ไม่ถูกต้อง จะมีการแจ้ง
เตือนอย่างเป็นทางการ และเลยกาหนดก็จะทาการ
ลบออกระบบทันที

1.3 พนักงานบางคนดาเนินการแก้ไข
1. ระบบขัดข้อง
ข้อขัดข้อง และลงโปรแกรมที่ไม่ถูกต้อง
โดยไม่แจ้ง IT (CR2-1)
1.4 ทาให้เกิดระบบขัดข้อง

มาตรการการรองรับความเสี่ ยงในปัจจุบัน

คุณสหรัฐฯ ระบบที่ถูกลบ

2. อสป. มีซอฟแวร์ที่ไม่มีลิขสิทธ์ใน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ของอสป.
3. เกิดไวรัสแพร่กระจายในระบบ
1. ทาให้พนักงานไม่ทราบและไม่เข้าใจ
ข้อกาหนดต่างๆ

1.7 ช่องทางการสื่อสารยังมีประสิทธิผล
ไปถึงพนักงานไม่เพียงพอ (CR2-3)

2

การให้บริการIT ไม่สามารถให้บริการได้
ทันต่อความต้องการของพนักงาน
(CR2-6)

1.8 ขาดการประเมินช่องทางการสื่อสาร
อย่างทั่วถึง
20% 2.1 บางครัง้ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
1. ไม่สามารถบริการได้ทัน
เกิดขึ้นพร้อมกันหลายหน่วยงาน ทาให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ทัน

√

ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง

4

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางอ้อม)

5

กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อ
แนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น : FR3
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย : SR1
พรบ.จัดซือ้ จัดจ้างใหม่ (FR2-1)
รวมน้าหนักความสัมพันธ์

√

13%

√

12%

√

10%
100%

3

9

ปานกลาง สีเหลือง 1. จัดตารางในการเข้าไปสารวจอุปกรณ์ และ
อัพเดทให้ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่ IT

คุณสหรัฐฯ การสารวจและ
แผนการเข้าไป
บริการ

1. จัดซือ้ อุปกรณ์จัดซือ้ จัดจ้าง ไป
ในแนวทางเดียวกัน

2. มีระบบการบริหารจัดการเพื่อ
ปรับปรุงระบบปฏิบัติการจาก
ส่วนกลาง

2.2 พนักงานเกิดการละเลยและสับสน 1. ทาให้เครือ่ งขัดข้อง ใช้งานไม่ได้
ในการใช้ฮาร์ตแวร์ตามที่กาหนด (CR2-4)

2. จัดเรือ่ งสารอง เพื่อทดแทน กรณีที่เกิดความ
เสียหาย

คุณสหรัฐฯ จานวนเครือ่ งที่
สารอง

2.3 ความหลากหลายของการจัดหาใน เจ้าหน้าที่บางคนขาดความรู้
แต่ละปี ทาให้มีอุปกรณ์ฮาร์ตแวร์ที่ไม่ซ้า
กัน

3. การจัดทาแผนพัฒนาระบบ IT ขององค์กร

คุณสหรัฐฯ แผนที่บอร์ด
เห็นชอบ

2.4 เจ้าหน้าที่สารสนเทศบางคนยังมี
ความเข้าใจในการรักษาระบบไม่เพียงพอ
(CR2-5)

4. การอบรมให้พนักงานสามารถแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นได้เอง

คุณสหรัฐฯ หลักสูตร จานวน
ครัง้ ของการอบรม
จานวนผู้เข้าอบรม
และการกระจาย
ของผู้เข้าอบรม

2.5 เจ้าหน้าที่ขาดความสนใจ เรียนรู้
ระบบใหม่ๆที่เกิดขึ้น
2.6 เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามข่าวสาร
ด้านดิจิตอล
3

3

ระยะเวลา

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ ยง อสป.
สาเหตุ
น้าหนัก
ของ
ที่มา (Root Cause)
ภายใน ภายนอก
สาเหตุ(%)

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ( Compliance Risk : CR )
แผนกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561

สาเหตุ (Risk Cause)

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
ผลกระทบ (Impact)

3 EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : FR1
1

2

การเก็บค่าเช่าไม่เป็นไปตามแผน
(FR1-2)

การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามที่
กาหนด (FR1-1)

√

√

25% 1.1 การทาสัญญาเช่าล่าช้า

√

1. ทาให้รายได้จากการทาสัญญาไม่
ครบถ้วนตามเวลา

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ
(Impact)

รวม ระดับ
คะแนน Risk

5

5

25

สูงสุด

5

5

25

สูง

สีความ
รุนแรง

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

สีแดง 1. เร่งรัดการทาสัญญาให้เป็นปัจจุบัน ทุกสัญญา

2. ทาให้รายได้การเก็บค่าเช่าลดลง

2. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ สปทร. ในการจัดเก็บรายได้

1.3 ภาวะเศรษฐกิจ

3. ทาให้ผสู้ นใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจ
ที่จะเข้ามาร่วม

3. เร่งรัดการดาเนินงานให้ได้ตามกาหนดระยะเวลาของแผน

1.4 โครงการลงทุนฯด้านหารายได้ไม่ได้ตาม 4. รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตาม
แผน
แผน (FR1-5)

4. เร่งรัดการดาเนินงานให้ได้ตามกาหนดระยะเวลาของแผน

1.5 โครงการทร.รน. ส่งมอบงานล่าช้า

5. เร่งรัดการตลาดและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมาตรการ
สนับสนุนและให้แรงจูงใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการ

1.6 โครงการทร.สข.ดาเนินงานล่าช้า
ในเรื่องการก่อสร้างกันกระแทก

6. จัดทาแผน สร้างอัตลักษณ์ของ สป.สค. ให้มีความโดด
เด่น และเฉพาะทางมากขึ้น

1.7 โครงการทร.หป.ยังมีผใู้ ช้บริการน้อย

7. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
และสร้างแรงจูงใจในการมาใช้สป.ทร.

5

5

25

สูงสุด

ตัวชี้วัด

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ
เสี่ยงในอนาคต

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

สีแดง

1.2 ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ไม่
เพียงพอ

1.8 สป.สค.มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ทาให้รายได้
ลดลง
1.9 ปริมาณผูใ้ ช้บริการลดลง เช่น
สป.สค. ,สป.นศ. และ ทร.นธ.
25% 2.1 การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน 1. ทาให้รายได้การเก็บค่าธรรมนียม
ลดลง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.
น้าหนัก
สาเหตุ
ของ
ที่มา (Root Cause)
ภายใน ภายนอก สาเหตุ
(%)

สีแดง 1. จัดทาระบบเก็บค่าธรรมเนียมให้ตรงกับชนิดและราคาที่
กาหนด

1.1 มีการศึกษารายละเอียดของ
โครงการก่อนของบลงทุน ถึงเงื่อนไข
ข้อกาหนดของพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการ
ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า

1. คู่มือการปฏิบัตงิ าน
สานักงานบริหารหนี้

2. วิธีปฏิบัตใิ นการจัดหา
ผลประโยชน์ที่สะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง

จัดทาแผนแม่บทการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ทุกสป.ทร.ใน
ระยะยาว

3. คู่มือปฏิบัตงิ านติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน

1. จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดเก็บ ออกเอกสาร และรายงาน
ผล การจัดเก็บรายได้อย่างเป็นจริงและ
เป็นปัจจุบัน

1. คู่มือการลงราคาสัตว์น้า

2. ปรับปรุงระบบการชั่งน้าหนักปริมาณสัตว์น้าให้ตรงกับ
น้าหนักจริง

คู่มือปฏิบัตงิ านสะพานปลา
สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ.
ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.
ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน.
ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.
รน. ทร.สต. ทร.นธ. สป.กท.

3. ออกหลักฐานการชาระเงิน ค่าธรรมเนีมทุกครั้งที่มีการ
ชาระ
2.2 ข้อกาหนดพรก.การประมง ปี 2558

3

การเกิดรายจ่ายมากกว่าประมาณ
การณ์ของแผน (FR1-4)

√

2.3 ทรัพยากรสัตว์น้าไม่ได้ตามแผน
2.4 รายได้จากการปล่อยสินเชื่อไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
20% 3.1 เกิดค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่
นอกเหนือจากแผน

ทาให้รายจ่ายที่เกีย่ วกับรายได้ไม่เป็นไป
ตามแผน

3.2 เกิดการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ทาให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
นอกเหนือที่คาดหมายไว้
3.3 มีนโยบายเพิ่มเติมระหว่างปี
เพิ่มขึ้นจากที่กาหนดไว้ในแผน

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย :
SR1

7

การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย :
FR2
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้า
พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของ
มาตรฐานสุขอนามัย : CR1

ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง
8

รวมน้าหนักความสัมพันธ์

10%

√

10%

√

10%

100%

6

ปาน
กลาง

สีเหลือง 1. ประชุมชี้แจงผูบ้ ริหารที่เกีย่ วข้อง เกีย่ วกับนโยบาย
รายจ่าย
2. โครงการที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุง ควรเป็นโครงการ
ที่อยู่ในปีงบประมาณถัดไป
3. สร้างมาตรการในการลดรายจ่ายในรายการที่สามารถ
ดาเนินการได้ เช่น ค่าสาธรณูปโภค ค่าเดินทาง และค่า
รับรอง

มีการกาหนดแผนแม่บทค่าใช้จ่ายระยะ
ยาว และให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ

1. คู่มือการจัดทางบประมาณ

จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินการทั่วทั้งองค์กร

2. คู่มือการปฏิบัติงานด้าน
การเงินส่วนกลาง
3. คู่มือการปฏิบัตงิ าน
สานักงานบริหารหนี้
4. คู่มือโครงการสินเชื่อเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพประมงอย่างถูก
กฎหมาย

3.5 ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
ปัตตานี นราธิวาส ไม่สามารถควบคุมได้
(FR1-6)

คู่มือปฏิบัตงิ านสะพานปลา
สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ.
ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.
ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน.
ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.
รน. ทร.สต. ทร.นธ. สป.กท.

3.8 ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ลดค่าใช้จ่าย (FR1-7)
3.9 ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในบาง
รายการ
ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายบุคลากรได้

√
√

3

3.4 กลไกการขับเคลือ่ น SIP Plan ยัง
ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ

3.6 ด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของผูใ้ ช้บริการและพื้นที่
3.7 เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐเพื่อ
รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

6

2

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : F )
สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.

สาเหตุ (Risk Cause)

น้าหนัก
ของ
ภายใน ภายนอก สาเหตุ(%)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

4 การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย : FR2

1

การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด
(FR2-2)

√

40% 1.1 ไม่มีการกาหนดคุณลักษณะ
การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่า
ข้อกาหนดราคากลาง และขอบเขตงาน แผนที่กาหนด
(TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลน
สิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะงาน (Spec)

โอกาส
(Likelihood)

ผลกระทบ รวม
(Impact) คะแนน

ระดับ
Risk

3

4

12

สูง

3

5

15

สูงสุด

สีความ
รุนแรง

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ
ผู้รับผิดชอบ
เสี่ยงในอนาคต

ระยะเวลา

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)

ตัวชี้วัด

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สาเหตุ

แผนกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

สีส้ม

สีส้ม 1. ทุกฝ่าย/สานักงานต้องดาเนินการกาหนด
คุณลักษณะข้อกาหนดราคากลาง และขอบเขตงาน
(TOR) ให้แล้วเสร็จก่อนขอตัง้ งบประมาณ แบบ......,
แบบ, แบบรูปก่อสร้างให้แล้วเสร็จและถูกต้อง

จัดกาหนดเงือ่ นไขผู้ที่ขอ
งบประมาณ ให้จัดทาแบบ
รายละเอียดก่อนของบประมาณ
ประจาปี

1. คู่มือปฏิบัตงิ านพัสดุ

1.2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายละเอียดระหว่างการตรวจการ
ก่อสร้าง (FR2-3)

การทาเรื่องเบิกง่ายงบประมาณ
ล่าช้า

2. มีการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประชุม
และประชุมฝ่าย/สานักงาน อย่างต่อเนื่อง

จัดทาคู่มือตรวจรับงาน

คู่มือการทาราคากลาง ของ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่

1.3 มีการปรับรูปแบบเพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งานและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างได้

3. กาหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ขององค์กร

จัดทาแผนอบรมหัวข้อพัฒนา
บุคลากรรับผิดชอบโครงการ

คู่มือการสอบราคาพัสดุ

1.4 ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงาน
จานวนมาก (FR2-6)

อาจจะทาให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า

4. คณะทางานเร่งรัด...การเบิกจ่ายงบลงทุน

จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง และให้
ลาดับความสาคัญของโครงการ

1.5 ภาระงานในการจัดซื้อจัดจ้างมี
จานวนมากในบางช่วงเวลา

5. มีการศึกษาลารวจพื้นที่ก่อนการออกแบบให้ละเอียด

ปรับปรุงระบบการทางานของฝ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัตคิ รบถ้วน
(FR2-7)

6. มีการจัดทาแผนและลาดับความสาคัญของงาน

1.6 การเขียนคุณสมบัตขิ องผู้ยื่น
ประมูลมีรายละเอียดที่มากและ
มาตรฐานสูง

7. ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการ
ดาเนินงานมอบหมายความรับผิดชอบ

1.7 ผู้ยื่นประมูลขาดความถี่ถ้วนใน
การอ่านขอบเขตงาน (TOR)

8. จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงาน และรายงาน
ผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

1.8 การเขียน spec ไม่ครอบคลุม

9. ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม
สอบถามปัญหา และอุปสรรค

1.9 มีงานจัดซื้อจัดจ้าง เร่งด่วนตาม
นโยบายระหว่างปี (FR2-10)

10. มีการตรวจสอบคุณสมบัตกิ ่อนการประกาศ

1.10 ทาให้จัดซื้อจัดจ้างมีงานเพิ่ม
มากกว่าแผนที่กาหนด

11. มีการกาชับให้ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน
12. ศึกษา spec ให้ละเอียดถี่ถ้วน

2

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาด
ความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ(FR2-4)

√

25% 2.1 งานจ้างมีความซับซ้อน เฉพาะ
ทางตามสาขางานวิชาชีพ

การตรวจรับงานล่าช้า เนื่องจาก
การใช้เวลาในการหาข้อมูลและ
ตรวจรับ

2

4

8

ปาน
กลาง

สีเหลือง 1. มีผู้ควบคุมงานจากวิศวกรส่วนกลาง/จ้างผู้ควบคุม
งานจากภายนอกในบางงานที่จาเป็น

2.2 ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ใช้
และอากาศ (FR2-5)
ระยะเวลานาน

2. ผุ้รับเหมาต้องทราบรายละเอียดของกระบวนการขอ
ขยายงวดงาน

2.3 สภาพอากาศแปรปรวนซึ่งส่งผล
กระทบต่อหน้างาน

3. มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อปรับระยะเวลางวด
งานที่เหลือให้ได้ตามแผน

2.4 ผู้รับจ้างทิ้งงาน ไม่พร้อม (FR2-8)

4. การเขียน TOR ที่ชดั เจน และมีราคากลางที่เหมาะสม

2.5 ผู้รับจ้างขาดความรับผิดชอบ
2.6 ผู้รับจ้างมีปัญหาเรื่องแรงงานไม่
พอเพียง

5. มีบทลงโทษที่ชดั เจน
5. ขยายเวลาให้ตามความเหมาะสม

จัดทาคู่มือตรวจรับงาน

2.7 ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ (FR2-9)
2.8 ความไม่มั่นคงและปลอดภัยในพื้นที่
3

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ (FR2-1)

√

15% หน่วยงานยังมีความเข้าใจน้อย

อาจจะทาให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า

5

5

25

สูงสุด

สีแดง 1. อบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้
เข้าใจถึงเจตนาและรายละเอียดของพรบ.ฉบับใหม่
2. หาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คาแนะนา ปรึกษาในกรณีที่
เกิดปัญหาขึ้น
3. ประสานงานกับกรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชดิ เพื่อ
ปรึกษาหารือ

4
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)

บางโครงการยังมีการศึกษารายละเอียด
ครอบคลุมทุกปัจจัยอย่างเพียงพอ
(SR1-2)

รวมน้าหนักความสัมพันธ์

√

20%

100%

จัดทาคู่มือจัดจ้างตามพรบ.ฉบับ
ใหม่
อบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานเป็น
ระยะๆ

1. คู่มือปฏิบัตงิ านพัสดุ

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561

สาเหตุ (Risk Cause)

น้าหนัก
ของ
ภายใน ภายนอก สาเหตุ(%)

ทีม่ า (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

5 กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึน้ : FR3

1

รายได้ไม่ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
(FR3-1)

√

40% 1.1 ไม่สามารถเก็บรายได้จาก
ผู้ประกอบการได้ตามกาหนดเวลาที่
ต้องชาระ

1. ทาให้รายได้ที่ประมาณการไว้ไม่
เป็นไปตามแผน

โอกาส
ผลกระทบ รวม
(Likelihood) (Impact) คะแนน
2

4

8

5

5

25

ระดับ
Risk

สีความ
รุนแรง

มาตรการการรองรับความเสีย่ งในปัจจุบัน

ผูร้ ับผิดชอบ

สูงสุด

สีแดง 1. ประสานความร่วมมือเพื่อเร่งรัดการเก็บรายได้ให้ได้
ตามเป้าหมาย

1.2 ไม่สามารถจัดเก็บรายได้จาก
ผู้ประกอบการได้

2. จัดทาคู่มือในการจัดเก็บรายได้และทวงถามให้กับ
เจ้าหน้าที่สป.ทร.

1.3 เกิดหนี้สูญ

3. ให้ความรูก้ ับลูกหนี้ทุกรายถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น และ
ระยะเวลาที่จะต้องชาระ ก่อนจะเป็นหนี้ไม่เกิดรายได้

1. ต้องมีการจัดทาแผนเบิกจ่าย
และให้ทุกหน่วยงงานจะต้อง
ดาเนินการตามแผนเบิกจ่ายที่
กาหนดขึ้น
2. แผนสร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารเข้าใจถึงการสร้างกระแส
เงินสด

4. มีมาตรการยับยั้งลูกหนี้ก่อนถึงขึ้นตอนเป็นหนี้ไม่ก่อ
เกิดรายได้ โดยเจรจาประนีประนอมผ่อนปรนกับลูกหนี้
กลุ่มนั้น
2

เกิดรายจ่ายที่ฉุกเฉินเร่งด่วนเพิ่มขึ้น
(FR3-2)

√

30% 1.1 เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ของ
งบประมาณนอกเหนือจากแผน

3
1. อาจทาให้มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้

5

15

สูง

สีส้ม

5. มีการกลั่นกรองประวัติลูกค้า
1. ประชุมชี้แจงผู้บริหารถึงนโยบายการของบประมาณ
นอกแผน เร่งด่วนเท่านั้น

3
4

EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย : FR1

การเกิดรายจ่ายมากกว่าประมาณการณ์
ของแผน (FR1-4)
รวมน้าหนักความสัมพันธ์

2. หน่วยงานที่จะได้รับเงินงบประมาณพิเศษ

2. สร้างความตระหนักในการ
บริหาร

1.3 เกิดจากอุบัติภัยที่คาดหมายไม่ได้

ควรจะดาเนินงานให้แล้วเสร็จก่อน

รายจ่าย

1.4 มีการเบิกจ่ายก่อนระยะเวลาที่
กาหนด (FR3-3)

บริหารช่วงระยะเวลาการชาระเงินให้กับเจ้าหนี้ ให้
เหมาะสม

√

15%

0

√

15%

0

100%

1. จัดทาแผนรายจ่ายและให้
อันดับความสาคัญ

1.2 นโยบายการดาเนินงานของรัฐบาล

1.5 มีนโยบายเร่งรัดการดาเนินงาน
1.6 ผู้รับจ้างส่งงานก่อนกาหนดเวลา

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ
ผูร้ ับผิดชอบ
เสีย่ งในอนาคต

ปานกลาง สีเหลือง

ปัจจัยเสีย่ ง กับ สาเหตุ (ทางตรง)

ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

การประเมินความเสีย่ ง (Inherent Risk)

สาเหตุ

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk factor)

ตัวชีว้ ัด

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

แผนกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561

การประเมินความเสี่ ยง (Inherent Risk)

สาเหตุ

ปัจจัยเสี่ ยง (Risk factor)

สาเหตุ (Risk Cause)

น้าหนัก
ของ
ภายใน ภายนอก สาเหตุ(%)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

6 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตาม พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย : CR1

1

ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแบบ
ประเมินฯอย่างครบถ้วน ท่าเทียบเรือ
(CR1-1)

√

40% 1.1 สถานที่บางแห่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานมีอายุการใช้งานมานาน

ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงกาหนด

สีความ
โอกาส
ผลกระทบ รวม ระดับ Risk รุนแรง
(Likelihood) (Impact) คะแนน

2
2

5
5

10
10

สูง
สูง

สีส้ม
สีส้ม 1. จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ
ผู้รับผิดชอบ
เสี่ ยงในอนาคต

1. กาหนดเป็นตัวชีว้ ัดของผู้บริหาร
สป.ทร.

คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป.
สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ. ทร.สฎ.
ทร.ลส. ทร.หป. ทร.ปราณบุรี ทร.ตร.
ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.
รน. ทร.สต. ทร.นธ. สป.กท.

2. มีการอบรมผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ

2. คู่มือความปลอดภัย Safety
Handbook

1.3 บุคลากรบางแห่งที่เกี่ยวข้องไม่
ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
ปฏิบัติตามสุขอนามัย
กรมประมงกาหนด
1.4 คุณภาพน้าใช้บางแห่งไม่ได้มาตรฐาน ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงกาหนด

3. ทาแผนแม่บทสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบ
เรือ

3. นาแผนที่จัดทาแล้วเสร็จไป
ดาเนินการ
4. จัดทาแผนระยะยาว ในการ
ปรับปรุง และพัฒนา สป.ทร.ตาม
เกณฑ์ของสุขอนามัย

3. แบบฟอร์มการรายงานสุขอนามัย

4. จัดทาแผนแม่บท ที่ชัดเจนเพื่อเตรียมการในการขอ
งบประมาณ
5. จัดทาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อ
ของบประมาณ

5. นากฎเกณฑ์ของ IUU มาศึกษา
และทบทวนเพื่อ ทาแผนระยะยาว
ให้ได้อย่างครบถ้วน

1.6 ห้องสุขาบางแห่งไม่เพียงพอ มี
สภาพไม่พร้อมใช้งาน และตาแหน่งที่ตั้ง
ไม่เหมาะสม

6. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหาร
จัดการท่าเทียบเรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0

6. จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่าง
น้อย 1 ครัง้ /ไตรมาส เพื่อติดตาม
สอบถามปัญหา และอุปสรรค

1.7 บางแห่งไม่มีระบบในการจัดเก็บ
สารเคมีที่เป็นพิษ

7. จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

7. จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่าง
น้อย 1 ครัง้ /ไตรมาส เพื่อติดตาม
สอบถามปัญหา และอุปสรรค

1.8 การทาความสะอาดบางแห่งไม่ได้
มาตรฐานตามข้อกาหนด
1.9 ระบบและการขนถ่ายขยะและของ
เสียบางแห่งไม่เป็นไปตามข้อกาหนด

8. มีแผนพัฒนาพื้นที่ของท่าเทียบเรือตามความ
จาเป็นในแต่ละแห่งในอนาคต
9. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการท่า
เทียบเรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0

10. จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

1.11 ผู้บริหารสป.ทร.บางแห่งไม่ให้
ความสาคัญ (CR1-5)
1.12 ภาระงานเยอะ
1.13 สป.ทร.บางแห่ง ในบางครัง้ มี
ปริมาณสัตว์น้าเกินขีดความสามารถ
(CR1-6)
1.14 ฤดูกาลของการจับสัตว์น้า
1.15 เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบ
การตรวจประเมินน้อย (CR1-7)
ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลามีความ
เข้าใจและให้ความร่วมมือน้อย (CR1-2)

√

15%

2.1 ขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการ
และลูกจ้างแพ

ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงกาหนด

4

5

20

สูงสุด

2.2 สร้างระบบแรงจูงใจให้กับเจ้าของ
และลูกจ้างแพ ในการดาเนินการตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
3

มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบมาตรฐาน
ทุกปี (CR1-4)

√

10%

4

EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย : FR1

√

15%

5

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย : SR1

√

10%

ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางอ้อม)

6

การจัดซือ้ จัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด
(FR2-2)
รวมน้าหนักความสัมพันธ์

√

√

10%
100%

ควบคุมภายใน

2. จัดทาแผนพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียของ
สะพานปลาท่าเทียบเรือ

1.10 สป.ทร.บางแห่ง ขาดความต่อเนื่อง
ในการสนับสนุนงบประมาณ (CR1-3)

2

แผนกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

1.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือบางแห่ง ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีสถานที่เก็บที่ กรมประมงกาหนด
เหมาะสม

1.5 คุณภาพของน้าแข็งบางแห่งไม่ได้
มาตรฐาน

ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

มาตรการการรองรับความเสี่ ยงในปัจจุบัน

ระยะเวลา

สาเหตุ น้าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ ยง อสป.

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ( Compliance Risk : CR )

นโยบายของกรมประมง

สีแดง 1. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าของแพปลา
และลูกจ้าง ในด้านสุขอนามัย

ออกข้อกาหนดการปฏิบัติของ
ผู้ประกอบการ

2. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมขอเจ้าของ
แพปลา และลูกจ้าง ในการรณรงค์ทาสป.ทร.ให้
ถูกสุขอนามัย
ขาดมาตรฐานและดุลพินิจในการ
พิจารณามาตรฐานเดียวกัน

5

5

25

สูงสุด

สีแดง 1. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบอย่างเป็นประจา
เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดก่อนผู้ตรวจสอบจะเข้ามา
ทาการประเมิน

เตรียมความพร้อมและสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้บริหาร พนักงาน
และผู้เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจาป
ังบประมาณ 2560

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สาเหตุ

สาเหตุ (Risk Cause)

นาหนัก
ของ
ภายใน ภายนอก สาเหตุ(%)

ัจจั
ป ยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางตรง)

ัจจั
ป ยเสี่ยง กับัจจั
ป ยเสี่ยง
ัจจั
ป ยเสี่ยง กับ สาเหตุ
(ทางอ
ัอม)
รวมนาหนักความสัมพันัธ

0

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

โอกาส
ผลกระทบ
(Likelihood) (Impact)

รวม
คะแนน

ระดับ
Risk

สีความ
รุนแรง

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในป
ัจจุบัน

ัรั
ผู บผิดชอบ

ตัวชีวัด

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยง
ัรั
ผู บผิดชอบ
ในอนาคต

ระยะเวลา

ัจจั
ป ยเสี่ยง (Risk factor)

ตัวชีวัด

ความเสี่ยงด
ัานการกฎระเบียบ ( Compliance Risk : C )
สาเหตุ นาหนักความสัมพันัธ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.

แผนกลยุท์เพื
ธ ่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

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

สาเหตุ
(Risk Cause)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

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

1. ความเสี่ยงในการไม่สามารถใช้ EVM ในการบริหารจัดการองค์กร (OR01)

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

Proposed Mitigation
รายละเอียดการจัดการ

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

กิจกรรม/การดาเนินงานลดความเสี่ยง

ราคา (บาท)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit)
จานวน (เรื่อง) จานวน (คน)/(แผ่น)

คิดเป็น (บาท)

ต้นทุน (บาท)

งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ (Cost)
จานวน (เรื่อง) จานวน (เล่ม)/(แผ่น) คิดเป็น (บาท)

B/C Ratio

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk : SR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

1. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีการบูรณาการ 1. ความสับสนในการมอบหมาย 1. เริม่ งานล่าช้ากว่ากาหนด
กันไม่เพียงพอ (SR1-1)
งาน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการฯขาด 2. โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้ว
ความเอาใจใส่ ในการดาเนินงาน เสร็จตามเป้าหมาย

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

3. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนัก
ในหน้าที่รับผิดชอบ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลา 3. โครงการมีความล่าช้า
ที่มาบริหารโครงการน้อย

การควบคุมภายในที่มีอยู่

รายละเอียดการจัดการ

ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม

1. คู่มือการดาเนินการฝึกอบรมพนักงาน
องค์การสะพานปลา

5. จานวนงานในหน้าที่ตาม
ภารกิจงานที่ถูกกาหนดไว้ มี
ปริมาณมาก

2. คู่มืองานพัสดุ

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

1. SR1 : การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย

4. คู่มือทาแผนป้องกันภัยพิบัติ

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

5. คู่มือปฏิบัติงาน FMO App

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่ และ EVM ปี 2561

6. คู่มือโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริม
อาชีพประมงอย่างถูกกฎหมาย
7. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
SIP Plan
1. แผนปรับปรุงการเก็บค่าเช่า
2. แผนปรับปรุงการเก็บค่าธรรมเนียม
3. แผนเต็มประสิทธิภาพบุคลากร
แผนบริหารทรัพยากรบุคตล
แผน IT
1. จัดทาเอกสารชี้แจงให้กับผู้บริหาร
1. กาหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งใน
ทราบถึงโครงการในปี 2561 และความ ตัวชี้วัดของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบของหัวหน้า
สป.ทร.
2. เรียกประชุมผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการเพื่อมอบหมายโครงการ ที่
จะต้องดาเนินการในปี 2561

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

2. จัดทาแผนอบรมหัวข้อพัฒนา
บุคลากรรับผิดชอบโครงการ

3. จัดทาเอกสารโครงการ เป้าหมาย
3. กาหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งใน
ตัวชี้วัด ลงในเว็ปไซด์ขององค์กร เพื่อให้ ตัวชี้วัดของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
มีการสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
4. จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงาน 4. จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส ในการรายงานและติดตามตัวชี้วัด
และรายปี
อย่างเป็นระบบ
5. เชิญเจ้าของความเสี่ยงรายกิจกรรมที่ 5. พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่าง
ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้เพื่อมา
จริงจังในอนาคต
ติดตามผลอย่างใกล้ชิด
6. ปรับโครงสร้างองค์กรมาบริหาร
จัดการ สป.ทร. ในระยะยาว

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

บริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk : SR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)

1. SR1 : การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย

2. บางโครงการยังมีการศึกษา
รายละเอียดไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยอย่าง
เพียงพอ (SR1-2)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

1. บางโครงการยังขาด
การศึกษารายละเอียดอย่าง
ครบถ้วนและครอบคลุม

1. โครงการนั้นๆ เมื่อนามา
ปฏิบัตแิ ล้ว ไม่สามารถ
ดาเนินการได้จริง อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น

2. มีความเข้าใจโครงการที่ไม่
เท่ากันในแต่ละพื้นที่ (SR1-3)

2. ทาให้มีความยุง่ ยากในการที่
จะนาโครงการเข้าไปดาเนินการ

Proposed Mitigation
วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

3. อสป.มี 18 แห่ง มีพนักงาน
และลูกจ้างที่มีความรู้ และความ
เข้าใจไม่ตรงกัน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

4. ความคลาดเคลื่อนของ
การคาดการทางภาวะ
เศรษฐกิจ

1. คู่มือการดาเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การสะพานปลา

5. ประมาณการของเจ้าของ
โครงการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

6. ความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ

รายละเอียดการจัดการ

ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม

2. คู่มือปฏิบัตงิ านติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่ และ EVM ปี 2561

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

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

1. กาหนดให้มีการวิเคราะห์และ
ประเมินความเป็นไปได้โครงการทุก
โครงการอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม

1. จัดทาคู่มือในการศึกษาความ
เป็นไปได้ของดครงการ

2. มีการประชุมอบรมชีแ้ จงผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องถึงแนวทาง

2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การเขียนการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ

3. อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
เขียนโครงการต้องมีการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการอย่างครบถ้วน
ละเอียด และครอบคลุม รวมทั้งความ
เสี่ยง

3. กาหนดให้ทุกโครงการควรมีการ
วิจัยทางเศรษฐศาสตร์มาสนับสนุน
การจัดสินใจและดาเนินงานของ
องค์กร

4. กาหนดให้การของบประมาณลงทุนปี 4. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรพัฒนา
2562 ต้องมีการวิเคราะห์อย่าง
ความรูข้ องพนักงานทุกระดับ
ครบถ้วนตามที่กาหนด
5. มีการให้พนักงานไปดุงานแต่ละ
สป.ทร. เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละ
ความสัมพันธ์ของพนักงานในระดับ
เดียวกัน

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

บริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)
1. พนักงานขาดความตระหนักในการ
ดาเนินการตามข้อกาหนด (OR1-1)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

รายละเอียดการจัดการ

1. ไม่เข้าใจถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด

1. เกิดความเสียหายกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่เอง

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลีย่ งความเสีย่ งได้เนื่องจากเป็นความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

2. มีความเข้าใจระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์น้อย

2. อาจทาให้เกิดความเสียหายกับระบบรวม

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่

ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

3. พนักงานบางคนดาเนินการแก้ไขข้อขัดข้องและลง 3. ระบบขัดข้อง
โปรแกรมที่ไม่ถูกต้องโดยไม่แจ้ง

2. OR1 :พนักงานไม่ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดของ IT

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

4. ทาให้เกิดระบบขัดข้อง
5. ใช้ระบบที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คู่มือระวังภัยและการ
ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry
แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโวส์

4. อสป. มีซอฟแวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ อสป.
5. เกิดไวรัสแพร่กระจายในระบบ

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)
6. เกิดไวรัส

6. ทาให้พนักงานไม่ทราบและไม่เข้าใจข้อกาหนด
ต่าง ๆ

2. คู่มือติดต่อประสานงานเมื่อมีปัญหา
ขัดข้อง
3. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT
Security Policy) ฉบับผู้ใช้บริหาร
4. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT
Security Policy) ฉบับเต็มผู้ดูแลระบบ

7. ช่องทางการสื่อสารยังมีประสิทธิผลไปถึงพนักงาน
ไม่เพียงพอ
8. ขาดการประเมินช่องทางการสื่อสารอย่างทั่วถึง

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

1. สร้างความเข้าใจถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น
จากความไม่เข้าใจระบบ
2. อบรม ชี้แจง ให้เห็นถึงความ
เสียหายที่เกิดขึ้น และการใช้ระบบที่
ถูกต้อง
3. เมื่อพบเจอการลง
ระบบที่ไม่ถูกต้องจะมีการแจ้งเตือนอย่าง

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

1. จัดทาแผนการอบรมให้กับผูบ้ ริหารและ
พนักงานภายใน และร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก
2. สร้างความตระหนักให้กับ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ

บริหารความเสีย่ ง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

2. การให้บริการ IT ไม่สามารถให้บริการ 1. บางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นพร้อมกัน 1. ไม่สามารถบริการได้ทัน
ได้ทันต่อความต้องการของพนักงาน
หลายหน่วยงาน ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ
(OR1-2)
ได้ทัน

2. OR1 :พนักงานไม่ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดของ IT

2. พนักงานเกิดการละเลยและสับสนในการใช้
ฮาร์ดแวร์ตามที่กาหนด

2. ทาให้เครื่องขัดข้องใช้งานไม่ได้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลีย่ งความเสีย่ งได้เนื่องจากเป็นความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่

ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

3. ความหลากหลายของการจัดหาในแต่ละปีทาให้มี 3. เจ้าหน้าที่บางคนขาดความรู้
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ซ้ากัน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คู่มือระวังภัยและการ
ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry
แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโวส์

4. เจ้าหน้าที่สารสนเทศบางคนยังมีความเข้าใจใน
การรักษาระบบไม่เพียงพอ

2. คู่มือติดต่อประสานงานเมื่อมีปัญหา
ขัดข้อง

5. เจ้าหน้าที่ขาดความสนใจเรียนรู้ระบบใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้น

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

6. เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามข่าวสารด้านดิจิตอล

รายละเอียดการจัดการ

3. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT
Security Policy) ฉบับผู้ใช้บริหาร
4. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT
Security Policy) ฉบับเต็มผู้ดูแลระบบ

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

1. จัดตารางในการเข้าไปสารวจอุปกรณ์
และอัพเดทให้ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่ IT
2. จัดเครื่องสารองเพื่อทดแทนกรณีที่
เกิดความเสียหาย
3. การจัดทาแผนพัฒนาระบบ
IT ขององค์กร
4. การอบรมให้พนักงานสามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นได้เอง

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

1. จัดซื้ออุปกรณ์จัดซื้อจัดจ้างไปใน
แนวทางเดียวกัน
2. มีระบบการบริหาร
จัดการเพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัตกิ ารจาก
ส่วนกลาง

บริหารความเสีย่ ง

การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )

3. FR1 : EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)
1. การเก็บค่าเช่าไม่เป็นไปตามแผน
(FR1-1)

ที่มา
(Root Cause)
1. การทาสัญญาเช่าล่าช้า

ผลกระทบ
(Impact)
1. ทาให้รายได้จากการทาสัญญาไม่ครบถ้วนตาม
เวลา

2. ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ

2. ทาให้รายได้การเก็บค่าเช่าลดลง

3. ภาวะเศรษฐกิจ

3. ทาให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจที่จะเข้า
มาร่วม

4. โครงการลงทุนด้านหารายได้ไม่ได้ตามแผน
.

Proposed Mitigation
วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

รายละเอียดการจัดการ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก

การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)

4. รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

5. โครงการ ทร.รน. ส่งมอบงานล่าช้า
6. โครงการ ทร.สข. ดาเนินงานล่าช้าในเรื่องการ
ก่อสร้างกันกระแทน
7. โครงการ ทร.หป. ยังมีผู้ใช้บริการน้อย
8. สป.สค. มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ทาให้รายได้ลดลง

9. ปริมาณผู้ใช้บริการลดลง เช่น สป.สค. สป.นศ.
และ ทร.นธ.

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คู่มือการปฏิบัตงิ านสานักงาน
บริหารหนี้ 2. วิธีปฏิบัตใิ นการจัดหา
ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม
ผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง
3. คู่มือปฏิบัตงิ าน
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1. เร่งรัดการทาสัญญาให้เป็นปัจจุบันทุก 1. มีการศึกษารายละเอียดของโครงการก่อน
สัญญา
ของบลงทุน ถึงเงื่อนไขข้อกาหนดของพื้นที่
เพื่อลดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า
2. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ สป.ทร.ในการ 2. จัดทาแผนแม่บทการตลาดและ
จัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทุก สป.ทร. ในระยะยา
3. เร่งรัดการดาเนินงานให้ได้ตามกาหนด
ระยะเวลาของแผน
4. เร่งรัดการดาเนินงานให้ได้ตามกาหนด
ระยะเวลาของแผน
5. เร่งรัดการตลาดและประชาสัมพันธ์
พร้อมทั้งมาตรการสนับสนุนและให้
แรงจูงใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
6. จัดทาแผนสร้างอัตลักษณ์ของ สป.สค.
ให้มีความโดดเด่น และเฉพาะทางมากขึน้
7. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
ให้บริการลูกค้า และสร้างแรงจูงใจในการ
มาใช้ สป.ทร.

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

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

บริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาป
ี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาป
ีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)
2. การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามที่
กาหนด (FR1-2)

ที่มา
(Root Cause)
1. การเก็บค่ะรรมเนียมไม่ครบถ้วน

2. ข้อกาหนด พรก. การประมง ปี 2558

ผลกระทบ
(Impact)
1. ทาให้รายได้การเก็บค่าธรรมเนียมลดลง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก

3. ทรัพยากรสัตว์น้าไม่ได้ตามแผน

3. FR1 : EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

การควบคุมภายในที่มีอยู่

4. รายได้จากการปล่อยสินเชื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม

รายละเอียดการจัดการ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

1. คู่มือการลงราคาสัตว์น้า

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

2. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป.
สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ. ทร.สฏ. ทร.ลส.
ทร.หป. ทร. ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน.
ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.รน. ทร.สต.
ทร.นธ.

1. จัดทาระบบเก็บค่าธรรมเนียมให้ตรง 1. จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
กับชนิดและราคาที่กาหนด
จัดเก็บออกเอกสารและรายงานผลการ
2. ปรับปรุงระบบการชั่งน้าหนัก จัดเก็บรายได้อย่างเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
ปริมาณสัตว์น้าให้ตรงกับน้าหนักจริง
3. ออกหลักฐานการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการชาระ

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

บริหารความเสีย่ ง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

3. การเกิดรายจ่ายมากกว่าประมาณการ 1. เกิดค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่นอกเหนือจากแผน 1. ทาให้รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ไม่เป็นไปตาม
ของแผน (FR1-3)
แผน

3. FR1 : EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2. เกิดการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานนอกเหนือที่
คาดหมายไว้
3. มีนโยบายเพิ่มเติมระหว่างปีเพิ่มขึ้นจากที่กาหนดไว้
ในแผน
4. กลไลการขับเคลื่อน SIP Plan ยังไม่มีประสิทธิผล
เพียงพอ

2. ทาให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่าย
ตามภารกิจงานที่สาคัญ

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจ
งานที่สาคัญ

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

5. ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ไม่สามารถ
ควบคุมได้
6. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการและพื้นที่

9. ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในบางรายการ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คู่มือการจัดทางบประมาณ
2. คู่มือการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน
3. คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานบริหารหนี้

ปรับปรุงคุ่มือให้มีความเหมาะสม

รายละเอียดการจัดการ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

4. คู่มือดครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริม
อาชีพประมงอย่างถูกกฎหมาย

7. เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ

8. ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

5. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป.
สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ. ทร.สฏ. ทร.ลส.
ทร.หป. ทร. ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน.
ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.รน. ทร.สต.
ทร.นธ
1. ประชุมชี้แจงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
1. มีการกาหนดแผนแม่บทค่าใช้จ่ายระยะยาว
เกี่ยวกับนโยบายรายจ่าย
และให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ
2. โครงการที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ควรเป็นโครงการที่อยู่ในปีงบประมาณ
ถั3.ดไปสร้างมาตรการในการลดรายจ่ายใน
รายการที่สามารถดาเนินการได้ เช่น ค่า
สาธารณูปโภค ค่าเดินทาง และค่ารับรอง

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

2. จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการ
ทั่วทั้งองค์กร

บริหารความเสี่ยง

การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่
กาหนด (FR2-1)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

1. ไม่มีการกาหนดคุณลักษณะข้อกาหนดราคากลาง 1. การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด
และขอบเขตงาน (TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลน
สิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะงาน
(Spec)
2. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการ 2. การทาเรื่องเบิกง่ายงบประมาณล่าช้า
ตรวจการก่อสร้าง
3. มีการปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง เนื่องจากเป็นหน้าที่
เนื่องจากอสป.ของบมา

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสีย่ ง เนื่องจากเป็นความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)
4. ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงานจานวนมาก

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คู่มือปกิบัติงานพัสดุ
2. คู่มือการทาราคากลางของ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่
3. คู่มือการสอบราคาพัสดุ

ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม

1. ทุกฝ่าย/สานักงานต้องดาเนินการ
1.จัดกาหนดเงื่อนไขผูท้ ี่ของบประมาณ ให้
กาหนดคุณลักษณะข้อกาหนดราคากลาง จัดทาแบบรายละเอียดก่อนขอ
และขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จก่อน งบประมาณประจาปี
ขอตั้งงบประมาณ แบบ......, แบบ, แบบ
รูปก่อสร้างให้แล้วเสร็จและถูกต้อง

6. ผู้ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วน (FR2-7)

2. มีการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนใน
การประชุม และประชุมฝ่าย/สานักงาน
อย่างต่อเนื่อง

2. จัดทาคู่มือตรวจรับงาน

7. การเขียนคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลมีรายละเอียด
ที่มากและมาตรฐานสูง

3. กาหนดเป็นตัวชี้วดั (KPI) ขององค์กร

3. จัดทาแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบโครงการ

8. ผู้ยื่นประมูลขาดความถี่ถ้วนในการอ่านขอบเขต
งาน (TOR)

4. คณะทางานเร่งรัด...การเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

4. จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง และให้ลาดับ
ความสาคัญของโครงการ

9. การเขียน spec ไม่ครอบคลุม

5. มีการศึกษาสารวจพื้นที่ก่อนการ
ออกแบบให้ละเอียด

5. ปรับปรุงระบบการทางานของฝ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง

10. มีการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนตามนโยบายระหว่างปี
11. ทาให้จัดซื้อจัดจ้างมีงานเพิ่มมากกว่าแผนที่
กาหนด

รายละเอียดการจัดการ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

4. อาจจะทาให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

5. ภาระงานในการจัดซื้อจัดจ้างมีจานวนมากในบาง
ช่วงเวลา

4. FR2 : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

6. มีการจัดทาแผนและลาดับความสาคัญ
ของงาน
7. ประชุมเจ้าของโครงการทั้งหมดชี้แจง
วางแผนการดาเนินงานมอบหมายความ
รับผิดชอบ
8. จัดทาระบบติดตามผลการดาเนินงาน
และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส
และรายปี
9. ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อ
ติดตามสอบถามปัญหาและอุปสรรค
10. มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
การประกาศ
11. มีการกาชับให้ศึกษา
รายละเอียดให้ครบถ้วน
12. ศึกษา spec ให้
ละเอียดถี่ถ้วน

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

บริหารความเสีย่ ง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)

ที่มา
(Root Cause)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาด
1. งานจ้างมีความซับซ้อนเฉพาะทางตามสาขางาน
ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ (FR2-2) วิชาชีพ
2. ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

1. การตรวจรับงานล่าช้าเนื่องจากการใช้เวลาในการ
หาข้อมูลและตรวจรับ

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลีย่ งความเสีย่ งได้ เนื่องจากเป็นงานขอ
งอสป.

2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ใช้ระยะเวลานาน

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

จัดทากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

-

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสีย่ งได้ เนื่องจากเป็นงานขอ
งอสป.

3. สภาพอากาศแปรปรวนซึ่งส่งผลกระทบต่อหน้างาน

4. FR2 : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

ผลกระทบ
(Impact)

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
2. คู่มือการทาราคากลางของ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่
3. คู่มือการสอบราคาพัสดุ

ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม

รายละเอียดการจัดการ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

4. ผู้รบั จ้างทิ้งงานไม่พร้อม
5. ผู้รบั จ้างขาดความรับผิดชอบ
6. ผู้รบั จ้างมีปัญหาเรื่องแรงงานไม่พอเพียง
7. ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
8. ความไม่มั่นคงและปลอดภัยในพื้นที่

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

1. มีผู้ควบคุมงานจากวิศวกรส่วนกลาง/ จัดทาคู่มือตรวจรับงาน
จ้างผู้ควบคุมงานจากภายนอกในบางงาน
2. ผู้รบั เหมาต้องทราบรายละเอียดของ
กระบวนการขอขยายงวดงาน
3. มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อปรับ
ระยะเวลางวดงานที่เหลือให้ได้ตามแผน
4. การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมีราคา
กลางที่เหมาะสม
5. มีบทลงโทษที่ชัดเจน
6. ขยายเวลาให้ตามความเหมาะสม

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

บริหารความเสีย่ ง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)

4. FR2 : การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย

3. พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ (FR2-3)

ที่มา
(Root Cause)
หน่วยงานยังมีความเข้าใจน้อย

ผลกระทบ
(Impact)
อาจจะทาให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของกระทรวงการคลัง

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของ
กระทรวงการคลัง

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คุ่มือปฏิบัติงานพัสดุ

ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม

1. อบรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่ 1. จัดทาคู่มือจัดจ้างตาม พรบ. ฉบับใหม่
เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงเจตนาและ
2. อบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานเป็น
รายละเอียดของพรบ. ฉบับใหม่
ระยะๆ
2. หาผู้เชี่ยวชาญเข้ามา
ให้คาแนะนาปรึกษาในกรณีที่เกิดปัญหา
ขึ้น
3.
ประสานงานกับกรมบัญชีกลางอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อปรึกษาหารือ

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

รายละเอียดการจัดการ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

บริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)
1. รายได้ไม่ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
(FR3-1)

ที่มา
(Root Cause)
1. ไม่สามารถเก็บรายได้จากผู้ประกอบการได้ตาม
กาหนดเวลาที่ต้องชาระ
2. ไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบการได้

ผลกระทบ
(Impact)
ทาให้รายได้ที่ประมาณการไว้ไม่เป็นไปตามแผน

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากเป็นภารกิจ
หลักขององค์กร

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร

3. เกิดหนี้สูญ

5. FR3 : กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คู่มือการจัดเก็บรายได้
2. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา
สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ. ทร.สฎ.
ทร.ลส. ทร.หป. ทร.ปราณบุรี ทร.ตร.
ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.
รน. ทร.สต. ทร.นธ.
3. คู่มือการ
ปฏิบัติงานสานักงานบริหารหนี้
1. ประสานความร่วมมือเพื่อเร่งรัดการ
เก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย
2. จัดทาคู่มือในการจัดเก็บ
รายได้และทางถามให้กับเจ้าหน้าที่
สป.ทร.
3. ให้ความรู้
กับลูกหนี้ทุกรายถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น
และระยะเวลาที่จะต้องชาระก่อนจะเป็น
หนี้ไม่เกิดรายได้
4. มีมาตรการยับยั้งลูกหนี้ก่อนถึง
ขั้นตอนเป็นหนี้ไม่ก่อเกิดรายได้ โดย
เจรจาประนีประนอมผ่อนปรนกับลูกหนี้
กลุ่มนั้น 5. มีการกลั่นกรองประวัติ
ลูกค้า

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

ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม

รายละเอียดการจัดการ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

1. ต้องมีการจัดทาแผนเบิกจ่ายและให้ทุก
หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามแผนเบิกจ่าย
ที่กาหนดขึ้น
2. แผนสร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารเข้าใจถึงการสร้างกระแสเงินสด

บริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)

5. FR3 : กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น

2. เกิดรายจ่ายที่ฉุกเฉินเร่งด่วนเพิ่มขึ้น
(FR3-2)

ที่มา
(Root Cause)
1. เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ของงบประมาณ
นอกเหนือจากแผน
2. นโยบายการดาเนินงานของรัฐบาล

ผลกระทบ
(Impact)
อาจทาให้มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

รายละเอียดการจัดการ

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่าย
ตามภารกิจงานที่สาคัญ

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจ
งานที่สาคัญ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คู่มือปฏิบัตงิ านด้านการเงิน

3. เกิดจากอุบัติภัยที่คาดหมายไม่ได้
4. มีการเบิกจ่ายก่อนระยะเวลาที่กาหนด
5. มีนโยบายเร่งรัดการดาเนินงาน
6. ผู้รบั จ้างส่งงานก่อนกาหนดเวลา

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม

1. ประชุมชี้แจงผู้บริหารถึงนโยบายการ 1. จัดทาแผนรายจ่ายและให้อันดับ
ของบประมาณนอกแผนเร่งด่วนเท่านั้น ความสาคัญ 2. สร้างความตระหนักในการ
2. หน่วยงานที่จะได้รบั เงิน
บริหารรายจ่าย
งบประมาณพิเศษควรจะดาเนินงานให้แล้ว
เสร็จก่อน
3. บริหารช่วงระยะเวลา
การชาระเงินให้กับเจ้าหนี้ให้เหมาะสม

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

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

บริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ( Compliance Risk : CR )

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

ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)
1. ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแบบ
ประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่า
เทียบเรือ และตลาดกลาง (CR1 - 1)

ที่มา
(Root Cause)
1. สถานที่บางแห่ง และโครงสร้างพื้นฐานมีอายุการ
ใช้งานมานาน
2. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือบางแห่ง ไม่ได้
มาตรฐาน และไม่มีสถานที่เก็บที่เหมาะสม
3. บุคลากรบางแห่งที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัตติ ามสุขอนามัย

ผลกระทบ
(Impact)
ทาให้ไม่ผา่ นมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
กาหนด

Proposed Mitigation
วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

รายละเอียดการจัดการ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นเจ้าของ
พื้นที่ที่ต้องปฏิบัติ

การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นภารกิจ

4. คุณภาพน้าใช้บางแห่งไม่ได้มาตรฐาน
5. คุณภาพของน้าแข็งบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน
6. ห้องสุขาบางแห่งไม่เพียงพอ มีสภาพไม่พร้อมใช้
งาน และตาแหน่งที่ตั้งไม่เหมาะสม

ควบคุมภายใน

7. บางแห่งไม่มีระบบในการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นพิษ

2. คู่มือปฏิบัตงิ านสะพานปลา
สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ.
ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.
ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน.
ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.
รน. ทร.สต. ทร.นธ.

จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้าน
สุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

1. จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานประจาเดือน
2. จัดทาแผนพัฒนาระบบบาบัด
น้าเสียของสป.ทร.

1. กาหนดเป็นตัวชี้วัดของ
ผู้บริหาร
2. มีการอบรมผู้เกี่ยวข้อง
เป็นระยะ

บริหารความเสี่ยง

3. จัดทาแผนแม่บทสุขอนามัย
สป.ทร. ที่ชัดเจนเพื่อเตรียมการ
ในการของบประมาณ
4. จัดทาการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการเพื่อขอ
งบประมาณ
5.
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การ
บริหารจัดการท่าเทียบ
เรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0 6.
จัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ของท่า
เทียบเรือตามความจาเป็นในแต่
ละแห่งในอนาคต

3. นาแผนที่จัดทาแล้วเสร็จไป
ดาเนินการ
4. จัดทา
แผนระยะยาวในการปรับปรุง
และพัฒนา สป.ทร. ตาม
เกณฑ์ของสุขอนามัย
5. นากฎเกณฑ์ของ
IUU มาศึกษาและทบทวน
เพื่อทาแผนระยะยาวให้ได้
อย่างครบถ้วน
6. จัดเตรียมการให้มีประชุม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส
เพื่อติดตามสอบถามปัญหา
และอุปสรรค

1. คู่มือความปลอดภัย
Safety Handbook

การยอมรับความเสี่ยง
(Take)
8. การทาความสะอาดบางแห่งไม่ได้มาตรฐานตาม
ข้อกาหนด

3. แบบฟอร์มการรายงาน
สุขอนามัย

9. ระบบและการขนถ่ายขยะและของเสียบางแห่งไม่
เป็นไปตามข้อกาหนด
10. สป.ทร.บางแห่ง ขาดความต่อเนื่องในการ
สนับสนุนงบประมาณ
11. ผู้บริหาร สป.ทร. บางแห่งไม่ให้ความสาคัญ
12. ภาระงานเยอะ

13. สป.ทร. บางแห่งในบางครั้งมีปริมาณสัตว์น้าเกิน
ขีดความสามารถ
14.
ฤดูกาลของการจับสัตว์น้า
15.
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินน้อย

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

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

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาป
ี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาป
ีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )

6. CR1 : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ใน
ส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย

ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)
2. ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลามี
ความเข้าใจและให้ความร่วมมือน้อย
(CR1-2)

ที่มา
(Root Cause)
1. ขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการและลูกจ้างแพ
ปลา

ผลกระทบ
(Impact)
ทาให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
กาหนด

วิธีการจัดการความเสี่ยง
การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

รายละเอียดการจัดการ

ไม่สามารถหลีกเลีย่ งความเสีย่ งได้เนื่องจากเป็น
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสีย่ งได้เนื่องจากเป็นหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบ

-

-

-

-

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คู่มือบริหารจัดการระบบ
สุขอนามัย
2. คู่มือปฏิบัติงาน
สะพานปลา สป.สป. สป.สค. สป.นศ.
ทร.ชพ. ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.
ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข.
1 ทร.สข.2 ทร.รน. ทร.สต. ทร.นธ.

ปรับปรุงคู่มือ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

1. ออกข้อกาหนดการปฏิบัตขิ อง
ผูป้ ระกอบการ
2. จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่างน้อย
1 ครั้ง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถาม
ปัญหา และอุปสรรค

บริหารความเสีย่ ง

1. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าของแพ
ปลาและลูกจ้างในด้านสุขอนามัย
2. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมของ
เจ้าของแพปลาและลูกจ้างในการรณรงค์
ทา สป.ทร. ให้ถูกสุขอนามัย

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

การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจาปี 2561
การจัดความเสี่ยง อสป. ประจาปีงบประมาณ 2561
ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : FR )

6. CR1 : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้า พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย

ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)

สาเหตุ
(Risk Cause)

ที่มา
(Root Cause)

3. การเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบมาตรฐาน นโยบายของกรมประมง
ทุกปี (CR1-3)

Proposed Mitigation
การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

ผลกระทบ
(Impact)

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงปี 2561

ขาดมาตรฐานและดุลพินิจในการพิจารณามาตรฐาน
เดียวกัน

การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(Terminate)

-

-

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากกระทบกับการ
ดาเนินงานของ อสป. แต่ไม่สามารถควบคุมได้

การถ่ายโอนความเสีย่ ง
(Transfer)

-

-

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากกระทบกับการดาเนินงาน
ของ อสป. แต่ไม่สามารถควบคุมได้

การยอมรับความเสีย่ ง
(Take)

การควบคุมความเสีย่ ง
(Treat)

การควบคุมภายในที่มีอยู่
1. คู่มือบริหารจัดการระบบ
สุขอนามัย
2. คู่มือปฏิบัติงาน
ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม
สะพานปลา สป.สป. สป.สค. สป.นศ.
ทร.ชพ. ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.
ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข.
1 ทร.สข.2 ทร.รน. ทร.สต. ทร.นธ.
1. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบอย่างเป็น 1. เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนัก
ประจาเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดก่อน ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบจะเข้ามาทาการประเมิน

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

รายละเอียดการจัดการ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

บริหารความเสี่ยง

การประเมินต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ปี 2561
ลาดับ
1
2

กิจกรรม/การดาเนินงานลดความเสี่ยง
1. กาหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้อง

ราคา (บาท)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit)
จานวน (เรื่อง) จานวน (คน)/(แผ่น)

คิดเป็น (บาท)

ต้นทุน (บาท)

งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ (Cost)
จานวน (เรื่อง) จานวน (เล่ม)/(แผ่น) คิดเป็น (บาท)

B/C Ratio

ควรมีการดาเนินงาน โดยไม่ต้องมีการประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารทุกคนมีแรงจูงใจที่จะทางานในเรื่องนี้

2. จัดทาแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ

3. กาหนดให้ทุกโครงการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของผู้บริหาร
3
และผู้เกี่ยวข้อง
4. จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานและ
4
ติดตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ

5,000x50

3

750,000 1,000x50

3

150,000

5

500,000
10,000,000

1.99784
1.17

ควรมีการดาเนินงาน โดยไม่ต้องมีการประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารทุกคนมีแรงจูงใจที่จะทางานในเรื่องนี้

2hr x 260 x 113
17
998,920
500,000
1
5 5. พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่างจริงจังในอนาคต
1hr x 260 x 150
300
11,700,000 10,000,000
1
6. ปรับโครงสร้างองค์กรมาบริหารจัดการ สป.ทร. ในระยะ
6
ยาว
ควรมีการดาเนินงาน โดยไม่ต้องมีการประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารทุกคนมีแรงจูงใจที่จะทางานในเรื่องนี้

๒๗
๘. แผนภาพประเมินความเสี่ยง Risk Profile
♦ การบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงปC ๒๕๖๑

ผลกระทบ / ความรุ นแรง

CR๑
FR๓

SR๑

FR๑

FR๒
OR๑

โอกาสทีจะเกิด / ความน่ าจะเป็ น

๘.๑ ระดับความเสี่ยงขององค2การสะพานปลาประเมินได0 ๓ ระดับ ดังนี้
๑) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๖ – ๒๕ คะแนน)
FR๑
SR๑

= ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค2การไม4เปนไปตามเปาหมาย
= ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑
ไม4ได0ตามเปาหมาย

๒) ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๕ คะแนน)
CR๑

= ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงาน
ให0เปนไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของสุขอนามัย
FR๒ = ความเสี่ยงจากการเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย
OR๑ = ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT
๓) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
FR๓

= ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายที่เพิ่มขึ้น

๒๘
๘.๒ ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค2กรยอมรับได0 (Risk Boundary)
หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค2กรยอมรับได0 คือ ระดับคะแนนตั้งแต4
๑ – ๙ (ต่ํา - ปานกลาง) คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood

ผลกระทบ (Impact)

Risk Boundary
๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

สูงมมาก

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

สูง

๒

๔

๖

๘

๑๐

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

๑

๒

๓

๔

๕

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ส4วนแบ4งระหว4างระดับความเสี่ยงที่มีค4าสูงและสูงมาก ที่มีระดับคะแนนตั้งแต4 ๑๐ – ๒๕
(คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งหากเปนสีขอบเขตของ Risk Boundary จะกั้น
ระยะให0อยู4ในโซนสีส0ม และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เปนโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่มีต่ํา และ
ปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต4 ๑ – ๙ (คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งอยู4
ในโซนสีเหลือง และสีเขียว เพื่อเปนการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต4าง ๆ ขององค2การสะพานปลาที่
ต0อทําการบริหาร เมื่อความเสี่ยงใดก็ตามมีค4าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ ๑๐
คะแนนขึ้นไป หรืออยู4ในระดับโซนสีส0ม และสีแดง หรือแสดงว4าปจจัยเสี่ยงใดปจจัยเสี่ยงหนึ่งอยู4ในโซนสี
แดง หรือความเสี่ยงสูงมาก จะเปนตัวบ4งชี้ว4า องค2การสะพานปลาจะต0องทําการบริหารความเสี่ยงนั้น

๒๙
๙. การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได+ (Risk Appetite) และชZวงเบี่ยงเบนของระดับความ
เสี่ยง (Risk Tolerance)
● ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)
ปจจัยเสี่ยง : การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
จํานวนโครงการที่แล0วเสร็จตามแผนปC ๒๕๖๑
(Impact)
๑๗ โครงการ
๑๙ โครงการ
๒๑ โครงการ

T

๒๓ โครงการ
๒๕ โครงการ

A

๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

ร0อยละความสําเร็จของกิจกรรมและเปาหมาย
ตามแผนงาน (ภาพรวม)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk
Tolerance) ของความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเปาหมาย
(SR๑)
ปจจัยเสี่ยง
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
คะแนนความเสี่ยง ๒๐ (สูงมาก)
Risk Appetite
ผลกระทบ (Impact)
องค2 การสะพานปลาสามารถยอมรั บ ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปC ๒๕๖๑ จํานวน ๒๕ โครงการ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
ความสําเร็จของกิจกรรมและเปาหมายตามแผนงานที่ร0อยละ ๑๐๐
Risk Tolerance
ผลกระทบ (Impact)
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับช4ว งการเบี่ยงเบนผลการดําเนิน งานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ จํานวน ๒๑ โครงการ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
ความสําเร็จของกิจกรรมและเปาหมายตามแผนงานที่ร0อยละ ๙๐

๓๐
● ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : OR)
ปจจัยเสี่ยง : พนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑)
ความรุนแรงของเหตุขดั ข0องจากพนักงานไม4ปฏิบตั ิ
ตามข0อกําหนด (Impact)
ระบบถูกป{ด
ต0องแก0ไขจากผู0เชี่ยวชาญ
IT เข0ามาแก0ไขระบบ

T

ผู0ใช0สามารถแก0ไขได0เอง
ไม4เกิดความขัดข0อง

A

๑-๔
ครั้ง/ปC

๔-๘
ครั้ง/ปC

๙-๑๒ ๑๓-๑๖
ครั้ง/ปC ครั้ง/ปC

๑๗ ครั้ง
ขึ้นไป

จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดข0อง และ IT เข0าไปแก0ไข
(Likelihood)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk
Tolerance) ของความเสี่ยงพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑)
ปจจัยเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง
Risk Appetite

Risk Tolerance

พนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑)
๑๒ (สูง)
ผลกระทบ (Impact)
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับผลความรุนแรงของเหตุขัดข0องจากพนักงาน
ไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดที่ไม4เกิดความขัดข0อง
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของจํานวนจํานวนครั้งที่มีเหตุขัดข0อง และ IT เข0ามาแก0ไขที่ ๑ – ๔ ครั้ง/ปC
ผลกระทบ (Impact)
องค2 ก ารสะพานปลาสามารถยอมรั บ ช4 ว งการเบี่ ย งเบนผลความรุ น แรงของ
เหตุขัดข0องจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดที IT เข0ามาแก0ไขระบบ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของจํานวนจํานวนครั้งที่มีเหตุขัดข0อง และ IT เข0ามาแก0ไขที่ ๔ – ๘ ครั้ง/ปC

๓๑
● ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR)
๑. ปจจัยเสี่ยง : EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑)
รายได0จากการดําเนินงาน
(Impact)
๑๖๙ ลบ.
๑๘๑.๕ ลบ.
๑๙๔ ลบ.

A

T

๒๐๖.๕ ลบ.
๒๑๙ ลบ.
๑๕๙
ลบ.

๑๖๘
ลบ.

๑๗๗
ลบ.

๑๘๖
ลบ.

๑๙๕
ลบ.

ค4าใช0จ4ายจากการดําเนินงาน
(Likelihood)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk
Tolerance) ของความเสี่ยง EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑)
ปจจัยเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง
Risk Appetite

Risk Tolerance

EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑)
๒๕ (สูงมาก)
ผลกระทบ (Impact)
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับผล EBITDA ภาพรวมที่รายได0จากการ
ดําเนินงาน ๑๙๔ ล0านบาท
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของค4าใช0จ4ายจากการดําเนินงานที่ ๑๖๘ ล0านบาท
ผลกระทบ (Impact)
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับช4วงการเบี่ยงเบนผล EBITDA ภาพรวมที่
รายได0จากการดําเนินงาน ๑๙๔ ล0านบาท
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของค4าใช0จ4ายจากการดําเนินงานที่ ๑๗๗ ล0านบาท

๓๒
๒. ปจจัยเสี่ยง : การเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย (FR๒)
ผลการเบิกจ4ายงบลงทุน
(Impact)
๑๗๗.๓๓ ลบ.
๒๐๗.๐๐ ลบ.
๒๓๖.๔๔ ลบ.

T

๒๖๖.๐๐ ลบ.
๒๕๕.๕๕ ลบ.

A

๑๐๐

๙๕

๙๐

๘๕

๘๐

ร0อยละของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัตไิ ด0ตามแผน
(Likelihood)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk
Tolerance) ของความเสี่ยงการเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย (FR๒)
ปจจัยเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง
Risk Appetite

Risk Tolerance

การเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย (FR๒)
๑๒ (สูง)
ผลกระทบ (Impact)
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับผลการเบิกจ4ายงบลงทุนที่ ๒๕๕.๕๕ ล0าน
บาท
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติงานได0ตามแผนที่ร0อยละ ๑๐๐
ผลกระทบ (Impact)
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับช4วงการเบี่ยงเบนผลการเบิกจ4ายงบลงทุนที่
๒๓๖.๔๔ ล0านบาท
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติงานได0ตามแผนที่ร0อยละ ๑๐๐

๓๓
๓. ปจจัยเสี่ยง : กระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
จํานวนรายได0ที่สามารถหาได0เทียบกับประมาณการ
(Impact)
-๖
-๓
๐

T

๓

A

๖
-๖

-๓

๐

๓

๖

จํานวนรายจ4ายที่สามารถหาได0เทียบกับประมาณการ
(Likelihood)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk
Tolerance) ของความเสี่ยงกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
ปจจัยเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง
Risk Appetite

Risk Tolerance

กระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
๘ (ปานกลาง)
ผลกระทบ (Impact)
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับผลจํานวนรายได0ที่สามารถหาได0เทียบกับ
ประมาณการที่ ๓ ล0านบาท
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของจํานวนรายจ4ายที่สามารถหาได0เทียบกับประมาณการที่ ๐ ล0านบาท
ผลกระทบ (Impact)
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับช4วงการเบี่ยงเบนผลจํานวนรายได0ที่สามารถ
หาได0เทียบกับประมาณการที่ ๐ ล0านบาท
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีผลของจํานวนรายจ4ายที่สามารถหาได0เทียบกับประมาณการที่ ๐ ล0านบาท

๓๔
● ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับต6าง ๆ (Compliance Risk : CR)
ปจจัยเสี่ยง : สะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินการให0เปนไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๘๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
จํานวนแห4งที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ0วน
(Impact)
๙ แห4ง
๑๐ แห4ง
๑๑ แห4ง
๑๒ แห4ง
๑๓ แห4ง

A

T

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
ร0อยละของปญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง
(Likelihood)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk
Tolerance) ของความเสี่ยงที่สะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินการให0เปนไปตาม พรก.
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
ปจจัยเสี่ยง
สะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินการให0เปนไปตาม พรก.
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (FR๑)
คะแนนความเสี่ยง ๑๐ (สูง)
Risk Appetite
ผลกระทบ (Impact)
องค2 ก ารสะพานปลาสามารถยอมรั บ จํ า นวนแห4 ง ของ สป./ทร. ต0 อ งมี ก าร
ดําเนินการให0เปนไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐาน
สุขอนามัย จํานวน ๑๓ แห4ง
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีปญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุงที่ร0อยละ ๑๐๐
Risk Tolerance
ผลกระทบ (Impact)
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับช4วงการเบี่ยงเบนจํานวนแห4งของ สป./ทร.
ต0องมีการดําเนินการให0เปนไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของ
มาตรฐานสุขอนามัย จํานวน ๑๓ แห4ง
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
มีปญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุงที่ร0อยละ ๙๐

การเชื่อมโยงระหวDาง SWOT กับการบริหารความเสี่ยง องคการสะพานปลา ประจําป? 2561

SWOT จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค

จุดแข็ง (Strengths)

P1: พัฒนาตลาดสัตวน้ําใหได
มาตรฐาน

จุดอDอน (Weaknesses)

P2: สDงเสริมการทําประมง
อยDางถูกกฎหมายและยั่งยืน

โอกาส (Opportunities)

P3: เสริมสรางสังคมประมงไทย
ใหเข็มแข็ง

อุปสรรค (Threats)

P4: เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ

P5: เพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR )
1. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป? 2561 ไมDไดตามเปEาหมาย
(SR1)

2. พนักงานไมDปฏิบัติตามขอกําหนด
ของ IT (OR1)

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR )

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operation Risk : OR )
12%

20%

13%
10%
10%

20%
25%
16%

20%

1.1 ผูเกี่ยวของกับโครงการมีการ
บูรณาการกันไมเพียงพอ (SR1-1)

1.2 บางโครงการยังมีการศึกษา
รายละเอียดครอบคลุมทุกป+จจัย
อยางเพียงพอ (SR1-2)

2.2 การใหบริการ IT
ไมสามารถใหบริการไดทันตอความ
ตองการของพนักงาน (OR1-2)

5. กระแสเงินสดในมือไมDเพียงพอตDอ
แนวโนมรายจDายที่เพิ่มขึ้น (FR3)

10%
15%

40%

40%
10%

25%

15%

30%
10%

15%

10%
10%

15%
15%

40%
40% 15%

20%

2.1 พนักงานขาดความตระหนัก
ในการดําเนินการตามขอกําหนด
(OR1-1)

4. การเบิกจDายงบลงทุนต่ํากวDาเปEาหมาย
(FR2)

6. สะพานปลาและทDาเทียบเรือประมง
ตองมีการดําเนินงานใหเปNนไปตามเปEา
พรก. ประมง พ.ศ. 2558
ในสDวนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR1)
ความเสี่ยงดานกฎหมายและขอกําหนดผูกพันองคกร
(Compilance Risk : CR )

10%

45%

14%

ความเสี่ยงองค7การสะพานปลา ประจําปF 2561

10%

3. EBITDA
ภาพรวมองคกรไมDเปNนไปตามเปEาหมาย
(FR1)

3.1 เก็บคาเชา
ไมไดตามแผน (FR1-1)

4.1 การจัดซื้อจัดจางลาชากวาแผน
ที่กําหนด (FR2-1)

5.1 รายไดไมไดตามระยะเวลา
ที่กําหนด (FR3-1)

6.1 ไมสามารถดําเนินการไดตาม
แบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา
ทาเทียบเรือ และตลาดกลาง (CR1-1)

3.2 เก็บคาธรรมเนียม
ไมไดตามกําหนด (FR1-2)

4.2 คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ขาดความรูความเขาใจอยางเพียงพอ
(FR2-2)

5.2 เกิดรายจายที่ฉุกเฉินเรงดวน
เพิ่มขึ้น (FR3-2)

6.2 ผูประกอบการและลูกจางแพปลา
มีความเขาใจและใหความรวมมือนอย
(CR1-2)

3.3 การเกิดรายจายมากกวา
ประมาณการณ7 (FR1-3)

4.3 พรบ.จัดซื้อจัดจางใหม (FR2-3)

5%

6.3 มีการเปลี่ยนแปลงผูตรวจสอบ
มาตรฐานทุกปF (CR1-3)

3.4 ไมสามารถลดคาใชจาย
บุคลากรได (FR1-4)

3.5 รายไดจากการปลอยสินเชื่อ
ไมเป>นไปตามเป?าหมาย (FR1-5)

สัญลักษณ

ความหมาย
ปjจจัยเสี่ยง
สาเหตุ : ภายใน
สาเหตุ : ภายนอก

ระดับความรุนแรงของปjจจัยเสี่ยง
1-4 คะแนน Low(L)
5-9 คะแนน Middle(M)

ระดับความรุนแรงของน้ําหนักความสัมพันธ
30-50 คะแนน
20-29 คะแนน

10-15 คะแนน High(H)

10-19 คะแนน

16-25 คะแนน Very High(VH)

0-9 คะแนน

๓๖
๑๐.๑ น้ําหนักของผลกระทบและความสัมพันธระหวZาง ป^จจัยเสี่ยงกับป^จจัยเสี่ยง
จากแผนภูมิ Risk Map นอกจากความเสี่ยงแต4ละด0านจะมีสาเหตุต4าง ๆ ที่อาจเปนผลทําให0เกิด
ความเสี่ยงนั้นแล0ว ความเสี่ยงที่เกิดนั้นในด0านหนึ่งอาจส4งผลกระทบให0เกิดความเสี่ยงอีกด0านหนึ่งด0วย
เช4นเดียวกัน
ในการวิเคราะห2ถึงน้ําหนัก และผลกระทบระหว4างความเสี่ยงแต4ละด0านที่ส4งผลกระทบระหว4าง
กันนั้น ความเสี่ยงทุกด0านจะเปนทั้งตัวแปรตาม คือ เปนผลมาจากความเสี่ยงอื่น ๆ ส4งผลกระทบ และตัว
แปรอิสระ คือ ส4งผลกระทบไปยังความเสี่ยงอื่น ๆ ด0วย ซึ่งมีความสัมพันธ2ระหว4างความเสี่ยงทั้ง ๔ ด0าน
ดังนี้
๑) ความเสี่ยงด0านกลยุทธ2 (Strategic Risk : SR)
● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
- ความเสี่ยงด0าน EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑) น้ําหนักร0อยละ ๑๐
- ความเสี่ยงด0านการเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย (FR๒) น้ําหนักร0อยละ ๑๖
- ความเสี่ยงด0านสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เปนไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) น้ําหนักร0อยละ ๔๐
๒) ความเสี่ยงด0านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)
● ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑)
- ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
น้ําหนักร0อยละ ๑๒
- ความเสี่ยงด0านกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
น้ําหนักร0อยละ ๑๓
๓) ความเสี่ยงด0านการเงิน (Financial Risk : FR)
● ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑)
- ความเสี่ยงด0านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
น้ําหนักร0อยละ ๑๐
- ความเสี่ยงด0านการเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย (FR๒) น้ําหนักร0อยละ ๑๐
- ความเสี่ยงด0านสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เปนไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) น้ําหนักร0อยละ ๑๐
● ความเสี่ยงจากการเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย (FR๒)
● ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
- ความเสี่ยงด0าน EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑) น้ําหนักร0อยละ ๑๕

๓๗
๔) ความเสี่ยงด0านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต4าง ๆ (Compliance Risk : CR)
● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เปนไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
- ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
น้ําหนักร0อยละ ๑๐
- ความเสี่ยงด0าน EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑) น้ําหนักร0อยละ ๑๕
๑๐.๒ น้ําหนักของผลกระทบและความสัมพันธระหวZาง ป^จจัยเสี่ยงกับสาเหตุป^จจัยเสี่ยง
นอกจากความเสี่ยงในด0านต4าง ๆ จะส4งผลกระทบ และความสัมพันธ2ซึ่งกันและกันแล0ว ปจจัย
เสี่ยงยังได0รับผลกระทบจากสาเหตุปจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) ความเสี่ยงด0านกลยุทธ2 (Strategic Risk : SR)
● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
๒) ความเสี่ยงด0านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)
● ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑)
- พรบ. จัดซื้อจัดจ0างใหม4 (FR๒ – ๒) น้ําหนักร0อยละ ๑๐
๓) ความเสี่ยงด0านการเงิน (Financial Risk : FR)
● ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑)
● ความเสี่ยงจากการเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย (FR๒)
- บางโครงการยังมีการศึกษารายละเอียดไม4ครอบคลุมทุกปจจัยอย4างเพียงพอ (SR๑ – ๒)
น้ําหนักร0อยละ ๒๐
● ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
- การเกิดรายจ4ายมากกว4าประมาณการณ2ของแผน (FR๑ – ๔) น้ําหนักร0อยละ ๑๕
๔) ความเสี่ยงด0านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต4าง ๆ (Compliance Risk : CR)
● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เปนไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
- การจัดซื้อจัดจ0างล4าช0ากว4าแผนที่กําหนด (FR๒ – ๒) น้ําหนักร0อยละ ๑๐

๓๘
๑๐.๓ ความสัมพันธและระดับความรุนแรง ระหวZางป^จจัยเสี่ยงกับสาเหตุ
๑) ความเสี่ยงด0านกลยุทธ2 (Strategic Risk : SR)
● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
• ผู0เกี่ยวข0องกับโครงการมีการบูรณาการกันไม4เพียงพอ (SR๑ – ๑) มีความสัมพันธ2และ
ส4งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- โครงการเริ่มงานล4าช0ากว4ากําหนด
- โครงการหรือกิจกรรมไม4แล0วเสร็จตามเปาหมาย
- โครงการมีความล4าช0า
• บางโครงการยังมีการศึกษารายละเอียดไม4ครอบคลุมทุกปจจัยอย4างเพียงพอ (SR๑ – ๒)
มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- โครงการนั้น ๆ เมื่อนํามาปฏิบัติแล0วไม4สามารถดําเนินการได0จริงอย4างครบถ0วนทุกประเด็น
- ทําให0มีความยุ4งยากในการที่จะนําโครงการเข0าไปดําเนินการ
๒) ความเสี่ยงด0านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)
● ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑)
• พนักงานขาดความตระหนักในการดําเนินการตามข0อกําหนด(OR๑ – ๒)
มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- เกิดความเสียหายกับข0อมูลของเจ0าหน0าที่เอง
- อาจทําให0เกิดความเสียหายกับระบบรวม
- ระบบขัดข0อง
- อสป. มีซอฟแวร2ที่ไม4มีลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร2ของ อสป.
- เกิดไวรัสแพร4กระจายในระบบ
- ทําให0พนักงานไม4ทราบและไม4เข0าใจข0อกําหนดต4าง ๆ
• การให0บริการ IT ไม4สามารถให0บริการได0ทันต4อความต0องการของพนักงาน (OR๑ – ๒)
มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ไม4สามารถบริการได0ทัน
- ทําให0เครื่องขัดข0องใช0งานไม4ได0
- เจ0าหน0าที่บางคนขาดความรู0
๓) ความเสี่ยงด0านการเงิน (Financial Risk : FR)
● ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑)
• การเก็บค4าเช4าไม4เปนไปตามแผน (FR๑ – ๑) มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบที่ระดับ
ความรุนแรงสูงมากต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ทําให0รายได0จากการทําสัญญาไม4ครบถ0วนตามเวลา
- ทําให0รายได0การเก็บค4าเช4าลดลง
- ทําให0ผู0สนใจลงทุนไม4พร0อมตัดสินใจที่จะเข0ามาร4วม
- รายได0โครงการลงทุนไม4เปนไปตามแผน

๓๙
• การเก็บค4าธรรมเนียมไม4ได0ตามที่กําหนด (FR๑ – ๒) มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบ
ที่ระดับความรุนแรงสูงมากต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ทําให0รายได0การเก็บค4าธรรมเนียมลดลง
• การเกิดรายจ4ายมากกว4าประมาณการณ2ของแผน (FR๑ – ๓) มีความสัมพันธ2และส4งผล
กระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ทําให0รายจ4ายที่เกี่ยวกับรายได0ไม4เปนไปตามแผน
- ทําให0มีค4าใช0จ4ายด0านไฟฟาเพิ่มขึ้น
● ความเสี่ยงจากการเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย (FR๒)
• การจัดซื้อจัดจ0างล4าช0ากว4าแผนที่กําหนด (FR๒ – ๑) มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบ
ที่ระดับความรุนแรงสูงมากต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- การเบิกจ4ายงบลงทุนล4าช0ากว4าแผนที่กําหนด
- การทําเรื่องเบิกจ4ายงบประมาณล4าช0า
- ไม4สามารถเข0าสู4กระบวนการจัดซื้อจัดจ0างได0
- อาจจะทําให0เกิดการจัดซื้อจัดจ0างล4าช0า
• คณะกรรมการตรวจรับงานจ0างขาดความรู0ความเข0าใจอย4างพียงพอ (FR๒ – ๒) มี
ความสัมพันธ2และส4งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- การตรวจรับงานล4าช0า เนื่องจากการใช0เวลาในการหาข0อมูล และตรวจรับ
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ0างใหม4ใช0ระยะเวลานาน
• พรบ. จัดซื้อจัดจ0างใหม4 (FR๒ – ๓) มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบที่ระดับความ
รุนแรงสูงต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- อาจจะทําให0เกิดการจัดซื้อจัดจ0างล4าช0า
• ปญหาของความไม4สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต0 (FR๒ – ๙) มีความสัมพันธ2และส4งผล
● ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
• รายได0ไม4ได0ตามระยะเวลาที่กําหนด (FR๓ – ๑) มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบที่
ระดับความรุนแรงสูงมากต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ทําให0รายได0ที่ประมาณการไว0ไม4เปนไปตามแผน
• เกิดรายจ4ายที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว0ในแผน (FR๓ – ๒) มีความสัมพันธ2และส4งผล
กระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- อาจทําให0มีรายจ4ายสูงกว4ารายได0
๔) ความเสี่ยงด0านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต4าง ๆ (Compliance Risk : CR)
● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เปนไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
• ไม4สามารถดําเนินการได0ตามแบบประเมินฯ อย4างครบถ0วน (CR๑ – ๑) มีความสัมพันธ2
และส4งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้

๔๐
- ทําให0ไม4ผ4านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกําหนด
• ผู0ประกอบการและลูกจ0างแพปลามีความเข0าใจ และให0ความร4วมมือน0อย (CR๑ – ๒) มี
ความสัมพันธ2และส4งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ทําให0ไม4ผ4านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมงกําหนด
• มีการเปลี่ยนแปลงผู0ตรวจสอบมาตรฐานทุกปC (CR๑ – ๓) มีความสัมพันธ2และส4งผล
กระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต4อปจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ขาดมาตรฐานและดุลพินิจในการพิจารณามาตรฐานเดียวกัน
๑๑. ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองคการสะพานปลา ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และความเสี่ยงระดับ
องคกร
๑) กลยุทธ2ที่ ๑ พัฒนาตลาดสินค0าสัตว2น้ําให0ได0มาตรฐาน
• ความเสี่ยงการเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย (FR๒)
• ความเสี่ยง EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑)
• ความเสี่ยงสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เปนไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
• ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑
ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
๒) กลยุทธ2ที่ ๒ ส4งเสริมการทําประมงอย4างถูกกฎหมายและยั่งยืน
• ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑
ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
๓) กลยุทธ2ที่ ๓ เสริมสร0างสังคมประมงไทยให0เข0มแข็ง
• ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑
ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
๔) กลยุทธ2ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
• ความเสี่ยง EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑)
• ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑
ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
• ความเสี่ยงกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
๕) กลยุทธ2ที่ ๕ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ
• ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑
ไม4ได0ตามเปาหมาย (SR๑)
• ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑)

๔๑
๑๒. กลยุทธการบริหารความเสี่ยง ประจําป ๒๕๖๑
กลยุทธ
มาตรการ
กลยุทธที่ ๑
มาตรการ ๑
เพิ่มประสิทธิภาพใน แผนการสร0างรูปแบบ
การหารายได0
และกําหนดแนวทาง
การขับเคลื่อนในการ
หารายได0

รายละเอียด
เพื่ อ ให0 อ งค2 ก ารสะพานปลาสามารถดํ า เนิ น การ
บรรลุเ ปาหมายของการเพิ่ มประสิทธิภ าพในการหา
รายได0 องค2การสะพานปลาจึงจําเปนต0องสร0างรูปแบบ
และกํ าหนดแนวทางการขั บเคลื่ อนในการหารายได0
โดยการสร0างรูปแบบของการประเมินความคุ0มค4าทาง
เศรษฐกิ จ ของทุ ก โครงการที่ เ กี่ ย วข0 อ ง (Sensitivity
Analysis) และกํ า หนดแนวทางการขั บ เคลื่ อ นใน
รูปแบบของแผนการดําเนินงานที่สอดคล0องกัน เพื่อให0
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการหารายได0 ขององค2 การ
สะพานปลาเกิดเปนรูปธรรม

มาตรการ ๑
กลยุทธที่ ๒
ยกระดับมาตรฐาน สร0 า งข0 อ กํ า หนดการ
ปฏิบัติงาน
สุขอนามัยสะพาน
ปลาและท4าเทียบเรือ
ประมง

เพื่ อ ให0 อ งค2 ก ารสะพานปลายกระดั บ มาตรฐาน
สุขอนามัยสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงให0อยู4
ในระดั บ มาตรฐานสากล องค2 ก ารสะพานปลาจึ ง
จํ า เปนต0 อ งออกข0 อ กํ า หนดการปฏิ บั ติ ง านภายใน
สะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงให0ครอบคลุมทั้ง
ใ น ส4 ว น ข อ ง ผู0 ป ฏิ บั ติ ง า น ช า ว ป ร ะ ม ง แ ล ะ
ผู0 ป ระกอบการ เพื่ อ บู ร ณาการงานร4 ว มกั น ให0 เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มาตรการ ๒
เพื่ อ ให0 อ งค2 ก ารสะพานปลายกระดั บ มาตรฐาน
เ ร4 ง รั ด ติ ด ต า ม ก า ร สุขอนามัยสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงให0อยู4
ดําเนินงาน
ในระดั บ มาตรฐานสากล องค2 ก ารสะพานปลาจึ ง
จําเปนต0องมีการเร4งรัดติดตามการดําเนินงาน โดยจัด
ให0 มี ก ารประชุ ม อย4 า งน0 อ ย ๑ ครั้ ง /ไตรมาส เพื่ อ
ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน สอบถามป ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่จะไม4เปนไปตามเปาหมาย
พร0 อ มหาแนวทางปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให0 ก ารดํ า เนิ น งาน
สามารถดําเนินการได0บรรลุเปาหมาย

๔๒
กลยุทธ
มาตรการ
รายละเอียด
เพื่ อ ให0 อ งค2 ก ารสะพานปลาสามารถเพิ่ ม ขี ด
กลยุทธที่ ๓
มาตรการ ๑
เพิ่มขีดความสามารถ แผนการพั ฒ นาองค2 ความสามารถในการบริหารจัดการการดําเนินงานของ
องค2กรบรรลุเปาหมายเกิดประสิทธิผลที่เปนรูปธรรม
ในการบริหารจัดการ ความรู0
จึงจําเปนต0องพัฒนาความรู0 ดังนี้
- จัดทําแผนอบรมพัฒนาบุคลากรขององค2กร
- จัดส4งเจ0าหน0าที่เข0ารับการอบรมเฉพาะด0าน
- จัดทําแผนด0าน IT
- จัดทําคู4มือการปฏิบัติงานทุกด0าน
- จัดทําข0อกําหนดการปฏิบัติงานต4าง ๆ

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา ประจําป ๒๕๖๑ (แผนฉุกเฉิน สําหรับความเสี่ยงที่อยูZระดับของการบริหารยังไมZเปcนไปตามเปdาหมาย)
ปจจัยเสี่ยง : EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เปนไปตามเปาหมาย (FR๑)
ตัวชี้วัด (KPI) : ๑) Impact รายได0จากการดําเนินงาน
๒) Likelihood ค4าใช0จ4ายจากการดําเนินงาน
เปาหมาย ๑) EBITDA ภาพรวม เพิ่มขึ้น
ลําดับ
๑

สาเหตุ

แผนฉุกเฉิน /
การดําเนินงานลดความเสี่ยง

๑.๒ เร4 ง รั ด การดํ า เนิ น งานให0 ไ ด0 ต าม
กําหนดระยะเวลาของแผน
- จั ด ทํ า แผนแม4 บ ทการตลาดและ
ประชาสัมพันธ2เชิงรุกให0ทุก สป.ทร. ใน
ระยะยาว

ลดโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood)

ฝสป.ทร.
๑–๒

ภายในสิ้นปC
งบประมาณ ๒๕๖๑

รผอ.สป.ทร.

๔๓

ลดระดับความรุนแรง ผู0รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู0ตรวจติดตาม
(Impact)/ลดโอกาส
เกิด (Likelihood)
การเก็ บ ค4 า เช4 า ไม4 เ ปนไปตามแผน ๑.๑ เร4งรัดการทําสัญญาให0เปนปจจุบัน ลดโอกาสที่จะเกิด
ฝสป.ทร.
ภายในสิน้ ปC
รผอ.สป.ทร.
(FR๑ – ๑)
- มี ก ารศึ ก ษารายละเอี ย ดของ
(Likelihood)
๑–๒
งบประมาณ ๒๕๖๑
โครงการก4 อนของบลงทุ น ถึ งเงื่ อนไข
ข0อกําหนดของพื้นที่ เพื่อลดปญหาการ
ส4งมอบพื้นที่ล4าช0า

ลําดับ
๒

๓

สาเหตุ

แผนฉุกเฉิน /
การดําเนินงานลดความเสี่ยง

ลดระดับความรุนแรง ผู0รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู0ตรวจติดตาม
(Impact)/ลดโอกาส
เกิด (Likelihood)
ลดระดับความรุนแรง ฝสป.ทร
รายได0 ค4 า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารไม4 นําระบบ IT เข0ามาบริหารจัดการ
ภายในสิน้ ปC
รผอ.สป.ทร.
เปนไปตามแผน (FR๑ – ๒)
- จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Impact)
๑ – ๒ งบประมาณ ๒๕๖๑
รผอ.บร.
การจั ด เก็ บ การออกเอกสาร และ
/สทส.
รายงานผลการจัดเก็บรายได0อย4างเปน
จริงและเปนปจจุบัน
ลดโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood)

ฝสป.ทร.
๑–๒

ภายในสิ้นปC
งบประมาณ ๒๕๖๑

รผอ.สป.ทร.
๔๔

การเกิดรายจ4ายมากกว4าประมาณการ สร0 า งมาตรการในการลดรายจ4 า ยใน
ของแผน (FR๑ – ๓)
รายการที่สามารถดําเนินการได0
- มีการกําหนดแผนแม4บทค4าใช0จ4าย
ร ะ ย ะ ย า ว แ ล ะ ใ ห0 ทุ ก ห น4 ว ย ง า น
ดําเนินการ
- จั ด ทํ า แผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินการทั่วทั้งองค2กร

ปจจัยเสี่ยง : การเบิกจ4ายงบลงทุนต่ํากว4าเปาหมาย (FR๒)
ตัวชี้วัด (KPI) : ๑) Impact ผลการเบิกจ4ายงบลงทุน
๒) Likelihood ร0อยละของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได0ตามแผน
เปาหมาย ๑) ผลการเบิกจ4ายงบลงทุน เพิ่มขึ้น
๒) ร0อยละของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติได0ตามแผน เพิ่มขึ้น
ลําดับ
๑

สาเหตุ

แผนฉุกเฉิน /
การดําเนินงานลดความเสี่ยง

๑.๓ กําหนดเปนตัวชี้วัด (KPI) องค2กร ลดระดับความรุนแรง
- จั ด ทํ า แผนอบรมหั ว ข0 อ พั ฒ นา
(Impact)
บุคลากรรับผิดชอบโครงการ
๑.๔ เร4งรัดการเบิกจ4ายงบลงทุน
ลดระดับความรุนแรง
- จั ด ทํ า แผนจั ด ซื้ อ จั ด จ0 า ง และให0
(Impact)
ลําดับความสําคัญของโครงการ

สบค.

ภายในสิ้นปC
งบประมาณ ๒๕๖๑

รผอ.บร.

สพด.

ภายในสิ้นปC
งบประมาณ ๒๕๖๑

รผอ.บร.

๔๕

ลดระดับความรุนแรง ผู0รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู0ตรวจติดตาม
(Impact)/ลดโอกาส
เกิด (Likelihood)
การจั ด ซื้ อ จั ด จ0 า งล4 า ช0 า กว4 า แผนที่ ๑.๑ กําหนดนโยบายให0โครงการลงทุน ลดระดับความรุนแรง
สวส.
ภายในสิน้ ปC
รผอ.บร.
กําหนด (FR๒ – ๑)
ปC ๒๕๖๒
(Impact)
งบประมาณ ๒๕๖๑
- กําหนดเงื่อนไขผู0ที่ของบประมาณ
ให0 จั ด ทํ า แบบรายละเอี ย ดก4 อ นขอ
งบประมาณประจําปC
๑.๒ การติดตามการเบิกจ4ายงบลงทุน ลดระดับความรุนแรง
สวส.
ภายในสิน้ ปC
รผอ.บร.
- จัดทําคู4มือตรวจรับงาน
(Impact)
งบประมาณ ๒๕๖๑

ลําดับ

สาเหตุ

แผนฉุกเฉิน /
การดําเนินงานลดความเสี่ยง

ลดระดับความรุนแรง ผู0รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู0ตรวจติดตาม
(Impact)/ลดโอกาส
เกิด (Likelihood)

- ปรับปรุงระบบการทํางานของฝAาย
จัดซื้อจัดจ0าง
คณะกรรมการตรวจรั บ งานจ0 างขาด กําหนดมาตรการการตรวจรับงาน
ความรู0 ค วามเข0 า ใจอย4 า งเพี ย งพอ - จัดทําคู4มือตรวจรับงาน
(FR๒ – ๒)

๓

พรบ. จัดซื้อจัดจ0างใหม4 (FR๒ – ๓)

๑.๑ จั ด ทํ า คู4 มื อ การดํ า เนิ น งานอย4 า ง
เปนระบบ
- จั ด ทํ า คู4 มื อ จั ด จ0 า งตาม พรบ.
ฉบับใหม4

ลดระดับความรุนแรง
(Impact)

สวส.

ภายในสิ้นปC
งบประมาณ ๒๕๖๑

รผอ.บร.

ลดโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood)

สพด.

ภายในสิ้นปC
งบประมาณ ๒๕๖๑

รผอ.บร.

สพด.

ภายในสิ้นปC
งบประมาณ ๒๕๖๑

รผอ.บร.

๑.๒ เร4งรัดให0ความรู0
ลดระดับความรุนแรง
- อบรมเจ0 า หน0 า ที่ แ ละพนั ก งาน
(Impact)
เปนระยะ ๆ

๔๖

๒

