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คํานํา
ตามหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจไดกําหนดใหรัฐวิสาหกิจ จะตอง
ใหความสําคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดยนําไปใชในการบริหารจัดการอย*างเป+นรูปธรรม
และต* อเนื่ อ งเพื่ อก* อให เกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งานขององคกร นอกจากนี้ ร ะบบ
ประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจก็ไดกําหนดตัวชี้วัด ในการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ในหัวขอการบริหารความเสี่ยงไว เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยงอย*างเป+นระบบ
และสามารถบริหารความเสี่ยงไดอย*างมีประสิทธิภาพ ตามแผนความเสี่ยงที่องคกรจัดทําขึ้น
องคการสะพานปลาไดจัดทําคู*มือการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อใชเป+นคู*มือในการดําเนินงาน
ใหเป+นมาตรฐานเดียวกัน และถ*ายทอดองคความรูสู*บุคลากรทุกระดับ เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงสามารถ
พัฒนาสู*ระดับวัฒนธรรมขององคกรต*อไป จากการดําเนินงานที่ผ*านมา การดําเนินงานตามคู*มือการบริหาร
ความเสี่ยงขององคการสะพานปลาสามารถดําเนินการไดในระดับหนึ่ง คณะทํางานฯจึงไดมีแนวคิดในการ
ปรับปรุงคู*มือการบริหารความเสียง โดยทําการทบทวนจากขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ และขอซักถามจากพนักงานขององคการสะพานปลา ตลอดจนขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งขององคการสะพานปลา เพื่ อ ให การบริ ห ารความเสี่ ย งขององคการสะพานปลามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนําไปสู*การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององคการสะพานปลาอย*างยั่งยืน
ต*อไป

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
องคการสะพานปลา
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๒๕๕๘ ในส*วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
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ความเป5นมา

ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี ได พิ จ ารณาหลั กเกณฑและแนวทางการกํ า กั บ ดู แลที่ ดีใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑนี้ ไดกําหนดใหผูบริหารใหความสําคัญต*อการบริหารความเสี่ยง โดยเห็นว*า
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจสามารถป^องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดําเนินกิจการได
ซึ่งจะเป+นผลทําใหการดําเนินงานเป+นไปตามวัตถุประสงคและเป^าหมายที่กําหนดไว โดยหลักเกณฑและแนว
ทางการกํากับดูแลที่ดีไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจไวดังนี้ จัดตั้งทีมงาน
หรือส*วนงานเพื่อตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ซึ่งมี
ผลกระทบต*อองคกรทั้งจากภายในและภายนอกและจัดทํารายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
องคการสะพานปลา (อสป.) เป+นหน*วยงานที่นําการบริหารความเสี่ยงเขามาใชในการกํากับดูแลการ
ดํ า เนิ น งานโดยมี ขอตกลงกั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส ากิ จ (สคร.) สํ า หรั บ ประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงเป+นหลักปฏิบั ติตามเกณฑการประเมินระบบวัดเรื่องการกํากับดูแล
“เกณฑวัดผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจดานการบริหารจัดการองคกร” ไดกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเป+น
ส*วนหนึ่งของเกณฑวัดผลดังกล*าวนี้ ๑. การบริหารความเสี่ยงที่ดีตามองคประกอบหลักของ COSO ERM และ
เกณฑการพิจารณาอื่นที่มีความสําคัญและจําเป+นสําหรับการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน
(เกณฑวัดระดับขั้นบันได) และ ๒. เกณฑเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (พิจารณาคะแนนถ*วงน้ําหนัก) การบริหารความเสี่ยงนั้นถือเป+นการระวัง ป^องกัน และจัดการเพื่อลด
โอกาสและความรุนแรงในการเกิดอันตราย ความเสียหาย ความลมเหลว ตลอดจนปlญหาอุปสรรคต*างๆที่จะ
ส*งผลกระทบต*อโอกาสที่ จ ะประสบความาสํา เร็ จ ในการดํ า เนิ นงานใหบรรลุ เป^ า หมาย ทั้ งในระดั บองคกร
หน*วยงาน และระดับบุคลากรใหอยู*ในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมและตรวจสอบไดอย*างมี
ระบบ
จากแนวทางดังกล*าวนั้น องคการสะพานปลา ไดตระหนักและใหความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยง โดยผูบริหารระดับสูงขององคกร ซึ่งกําหนดใหใชบริหารความเสี่ยงเป+นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ลดความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น เป+ น แนวทางให องคกรกาวเดิ น อย* า งถู กทิ ศทาง มี
เป^าหมายที่ชัดเจนผลิตผลงานที่มีประสิทธิผลเป+นที่ยอมรับในระดับประเทศและในระดับสากล ตอบสนองต*อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตามภารกิจที่กําหนดไว จึงไดจัดทําคู*มือการบริหารความเสี่ยงขึ้น
เพื่อใชเป+นแนวทางในการวิเคราะหประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง สําหรับพนักงานและผูบริหารในการ
บริหารความเสี่ยงภายในองคกร ใหสามารถเขาใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ถูกตอง เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผูบริหารดมีการพัฒนาและปรับปรุงคู*มือการบริหาร
ความเสี่ยงอย*างต*อเนื่องทุกปQ
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๑.๒

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง

๑.
เพื่อใหผูบริหารและพนักงาน มีความรู ความเขาใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ
และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององคการสะพานปลา
๒.
เพื่อเป+นเครื่องมือใหผูบริหารและพนักงานดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย*างเป+นระบบและต*อเนื่อง สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตรและกลยุทธของ
องคกร
๓.
เพื่อส*งเสริมและผลักดันใหหน*วยงานภายในมีการกํากับดูแลตนเองตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามเกณฑรัฐวิสาหกิจ
๔.
เพื่อเป+นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการสะพานปลาใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๕.
เพื่อเป+นเครื่องมือในการสรางความตระหนักและปลูกฝlงวัฒนธรรมองคกรที่มุ*งเนนการสราง
องคความรูดานการบริหารความเสี่ยงไปยังผูบริหารและพนักงาน
๑.๓

ประโยชนที่ไดรับจากการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป+นเครื่องมือที่สําคัญอย*างหนึ่งที่จะช*วยใหการบริหารงานในสภาวะแวดลอมที่มี
ความเสี่ยงเป+นไปไดอย*างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะก*อใหเกิดประโยชนต*อ
องคการสะพานปลา ดังนี้
๑.
การดํ า เนิ น งานสามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงคและเป+ น ไปตามเป^ า หมายที่ ตั้ ง ไว ช* ว ยให การ
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง
๒.
ประยุกตใชกับทุกงานและทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต*ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ*
๓.
มีแผนรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดอย*างทันการณ และสามารถประหยัดค*าใชจ*าย
ที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได
๔.
สามารถลดหรือบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากภายในและ
ภายนอกองคกรได
๕.
พนักงานและเจาหนาที่ไดเรียนรูและตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวในการทํางานไดอย*าง
เหมาะสม
๖.
สรางมูลค*าเพิ่มใหกับองคกรและผูมีส*วนไดส*วนเสีย
๗.
เกิดภาพลักษณและความเชื่อมั่นที่ดีต*อองคกร
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๑.๔

หลักเกณฑการประเมินการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑการประเมินการบริหารความเสี่ยง แบงเป5น ๒สวน ไดแก
๑.
หลักเกณฑตาม (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission : COSO) การบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk Management : ERM) และ
คะแนนในส*วน
๒.
เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการบริหารความเสี่ยง, ๒๕๕๕ เพื่อ
สนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คะแนนในสวนแรก แบ*งเป+นเกณฑขั้นบันไดใน ๓ ระดับ ไดแก*
ระดับที่ ๑การบริหารความเสี่ยงนอยมาก ไดแก* รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีแนวทาง
บริ ห ารความเสี่ ย งในเชิ ง รั บ /ในระดั บ เบื้ อ งต น การบริ ห ารความเสี่ ย งยั ง ไม* เ ป+ น ระบบ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไม* มี
คณะทํางานเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและไม*มีการจัดทําคู*มือการบริหารความเสี่ยง
ระดับที่ ๒การบริหารความเสี่ยงเบื้องตนที่มีระบบ ไดแก* รัฐวิสากิจที่มีการบริหารความเสี่ยงที่เป+นกล
ยุทธ ระยะสั้ น มี คณะทํ างาน/กอง/ฝtา ยเพื่อจัดการความเสี่ย งในรู ปแบบบูรณาการ มี องคประกอบในการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีครบถวน โดยมีการวิเคราะหระดับความรุนแรง (I/L) ที่ชัดเจนเป+นระบบ และมีคู*มือการ
บริหารความเสี่ยงตามเกณฑ และเผยแพร*ใหพนักงานทุกระดับ
ระดับที่ ๓การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ ไดแก* รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงครบถวน
ตามที่กําหนดในระดับที่ ๒และการบริหารความเสี่ยงเป+นกลยุทธหรือ การดําเนินงานที่ต*อเนื่องทั้งองคกร มี
คณะทํา งาน/กอง/งาน/ฝt า ยเพื่ อจัด การความเสี่ย ง มีแผนงานที่ ชั ด เจน รวมถึ งสามารถบรรลุ เ ป^า หมายใน
แผนงานไดครบถวนมีการกําหนดเกณฑระดับความรุนแรงแยกรายปlจจัยเสี่ยง กําหนดเป^าหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต*ละปlจจัยเสี่ยงรายไตรมาส มีการกําหนด
Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปlจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
คะแนนในสวนที่สอง เป+นเกณฑที่มีคะแนนถ*วงน้ําหนักในเกณฑดังกล*าว ไดแก*
๑.
มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี
๒.
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการกําหนดนโยบาย/กลยุทธ/การวางแผน/การ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
๓.
มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย*างสม่ําเสมอ และทําการปรับปรุงเมื่อจําเป+น
๔.
จัดใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
๕.
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งเป+ น กิ จ กรรมประจํ า วั น ของทุ ก หน* ว ยงานและสั มพั น ธกั บ
ค*าตอบแทน
๖.
มีการบริหารความเสี่ยง และมีการสนับสนุนการบริหารเพื่อเพิ่มมูลค*าขององคกร
๗.
การบริหารความเสี่ยงเป+นการสนับสนุนการบริหารเพื่อสรางสรรคมูลค*าใหกับองคกร (Value
Creation)
๘.
ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
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๙.
๑๐.
๑.๕

Portfolio View of Risk
Integrated Governance, Risk and Compliance

นิยามความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง

๑.๕.๑ ความเสี่ยง (Risk)หมายถึง โอกาส (Likelihood) /เหตุการณที่มีความไม*แน*นอน หรือสิ่งที่
ทําใหแผนงาน หรือการดําเนินการอยู* ณ ปlจจุบันไม*บรรลุวัตถุประสงค/เป^าหมายตามภารกิจหลักขององคกรที่
กําหนดไว โดยก*อใหเกิดผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหายต*อองคกรในที่สุด ทั้งในแง*ของผลกระทบที่
เป+นตัวเงินหรือผลกระทบที่ไม*เป+นตัวเงินที่มีผลต*อภาพลักษณลื่อเสียงองคกร
๑.๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)คือกระบวนการดําเนินงานขององคกรที่เป+น
ระบบและต*อเนื่อง เพื่อช*วยใหองคกรลดมูลเหตุของแต*ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู*ในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุม
ได และตรวจสอบไดอย*างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเป^าหมายขององคกรเป+นสําคัญ
การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือการบริหารความ
เสี่ยงระดับองคกรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดย
คณะกรรมการผู บริห ารและบุคลากรทุ กคนในองคกร เพื่อช*ว ยในการกํา หนดกลยุทธและดํ าเนิน งาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการออกแบบเพื่อใหสามารถบ*งชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ
ต* อ องคกร และสามารถจั ด การความเสี่ ย งให อยู* ในระดั บ ที่ องคกรยอมรั บ เพื่ อ ให ได รั บ ความมั่ น ใจอย* า ง
สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว
ลักษณะของความเสี่ยงตามแนว COSOจําแนกความเสี่ยงออกเป+น 4 ลักษณะ ดังนี้
๑. Strategic Risk : SR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับดานกลยุทธ
๒. Operational Risk : OR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับดานการปฏิบัติการ
๓. Financial Risk : FR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับดานการเงิน
๔. Compliance Risk : CR
=
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับดานนโยบายของรัฐกฎระเบียบต*างๆ
ความแตกตางของความเสี่ยง (Risk) และปLญหา (Problem)ความเสี่ยง (Risk) เป+นเหตุการณที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส*งผลกระทบไดที่งในทางบวกและทางลบ ส*วนปlญหา (Problem) เป+นเหตุการณ
หรือสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นหรือมีอยู*ในปlจจุบันที่ก*อใหเกิดปlญหาอุปสรรค หรือความยุ*งยากต*างๆ
๑.๕.๓ ปLจจัยเสี่ยง (Risk Factor)หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทําใหไม*บรรลุวัตถุประสงค
ตามขั้นตอนการดําเนินงานหลักที่กําหนดไว ทั้งที่เป+นปlจจัยภายในและภายนอกองคการ
๑)
ปlจจั ยภายใน เช*น ปlจ จัย เสี่ ยงโครงสรางพื้ นฐาน ปl จจัย เสี่ ยงพนั กงานลูกจ าง ปl จจั ยเสี่ย ง
กระบวนการดําเนินงาน ปlจจัยเสี่ยงดานเทคโนโลยี ปlจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เป+นตน
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๒)
ปlจจัยภายนอก เช*น ปlจจัยเสี่ยงทางดานการเมืองและสังคม ปlจจัยเสี่ยงทางดานการเงินและ
เศรษฐกิจ ปlจจัยเสี่ยงทางดานกฎหมาย ปlจจัยเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและปlจจัยเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม
และภัยธรรมชาติ
สาเหตุของปLจจัยเสี่ยง (Root Cause)หมายถึง สาเหตุที่เกี่ยวของกับปlจจัยเสี่ยงแยกรายปlจจัยเสี่ยง
๑.๕.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การบวน
การระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ ยง และจั ดลําดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิ ด
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
๑.
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
๒.
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณความเสี่ยง
๓.
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของแต*ละปlจจัยเสี่ยง องคการสะพานปลาแบ*งเป+น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง
และนอย
๑.๕.๕ การกําหนดแนวทางมาตรการจัดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)หมายถึง
กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยู*นระดับที่องคกรยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
๑. Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป+นการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง
เหตุการณที่ก*อใหเกิดความเสี่ยง มักใชในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม*สามารถหาวิธีลด/จัดการใหอยู*
ในระดับที่ยอมรับได ทางเลือกนั้นมีตนทุน (Cost) และผลประโยชนที่ไดรับ เหมาะสมกันตามหลักความคุมค*า
หรือไม*
๒. Transfer การร*วมจัดการ/การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป+นการ
ร*วมหรือถ*ายโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส*วนไปยังบุคคล/หน*วยงานภายนอกองคกร ใหช*วยแบกรับภาระ
ความเสี่ยงแทน เช*น การซื้อกรมธรรมประกันภัย
๓. Treat การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป+นการปรับปรุงระบบการดําเนินงาน
หรือ การจัดหามาตราจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ใหอยู*
ในระดับที่ยอมรับได เช*น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)
๔. Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ความเสี่ยงที่เหลือในปlจจุบันอยู*ในระดับที่
ยอมรับได โดยไม*ตองดําเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใชกับความเสี่ยงที่ตนทุน
(Cost) ของมาตรการจัดการสูงไม*คุมกับประโยชนที่ไดรับ (benefit)
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๑.๖การควบคุม (Control)
การควบคุม คือ นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่จะช*วยใหมั่นใจว*าไดมีการดําเนินการตามแนวทางการ
ตอบสนองต*อความเสี่ ยงที่ วางไว กิ จ กรรมการควบคุ มเกิ ด ขึ้น ในทุกระดับ ทุ กหน าที่ งานและทั่ว ทั้ งองคกร
ประกอบดวยกิจกรรมที่แตกต*างกัน ซึ่งกระทําเพื่อลดความเสี่ยงและทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
เช*น การอนุมัติ การมอบหมาย อํานาจหนาที่ การยืนยันความถูกตอง การทบยอด การแบ*งหนาที่ และการ
สอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ*งได 4 ประเภท คือ
๑. การควบคุมเพื่อการปTองกัน (Preventive Control)เป+นการควบคุมเพื่อป^องกันหรือลด
ความเสี่ยง จากความผิดพลาด ความเสียหาย เช*น การแบ*งแยกหนาที่การงาน การควบคุมการเขาถึงทรัพยสิน
เป+นตน
๒. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เป+นการควบคุมเพื่อคนพบความ
เสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เช*น การสอบทาน การสอบยันยอด การตรวจสอบนับพัสดุ เป+นตน
๓. ควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป+นวิธีการควบคุมที่ส*งเสริมหรือกระตุนให
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เช*น การใหรางวัลแก*ผูมีผลงานดี
๔. การควบคุมเพื่อแกไข (Corrective Control)เป+นวิธรการควบคุมเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นไดถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไม*ใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นอีกในอนาคต
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บทที่ ๒
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒.๑

นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคการสะพานปลา

จากการดําเนินงานในปlจจุบันขององคการสะพานปลา ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู*ตลอดเวลา ไม*
ว*าจะเป+นปlจจัยภายนอก เช*น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ปlจจัยภายใน เช*น การดําเนินงานขององคการสะพานปลา โครงสรางองคกร การบริหารจัดการขอมูล เป+นตน
ดังนั้นคณะกรรมการและผูบริหารขององคการสะพานปลาไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
ขององคการสะพานปลา ซึ่งเป+นองคประกอบสําคัญของการกาวไปสู*การกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคการ
สะพานปลา พร อมทั้ งเป+ น การสร างความเชื่ อมั่ น ว* า การบริ ห ารความเสี่ ย งเป+น กระบวนการที่ ช* ว ยให การ
ดําเนินงานขององคการสะพานปลาบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว และสามารถลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม*คาดหวังที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น เป+ นการป^องกั น ความเสีย หายขององคการสะพานปลา ตอบสนองต* อการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อมได อย* า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ะบบการจั ด การและควบคุ ม ที่ ดี เ สริ ม สร าง
ภาพลักษณ ความเชื่อมั่นใหกับผูใชบริการ หน*วยงานกํากับดูแล พนักงาน และผูที่เกี่ยวของอื่นๆไดอย*างยั่งยืน
โดยคํานึงถึง การบรรลุเป^าหมายขององคการสะพานปลาเป+นสําคัญ จึงกําหนดนโยบายและการบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้
๑.
มุ*งเนนในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของรายได ซึ่งเป+นหัวใจหลักขององคกร
๒.
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององคการสะพานปลาใหไดมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถดําเนินการไดครบถวนในระดับ ๓ ตามเกณฑที่ไดกําหนดโดยคณะกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปQบัญชี ๒๕๖๑
๓.
จัดใหมีการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป+นรายไตรมาส
และใหมีความชัดเจนในดานผลของการดําเนินงานจากการปฏิบัติจริง เทียบกับเป^าหมายของแผนบริหารความ
เสี่ยงในมิติต*างๆ เช*น โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite Risk Tolerance ความสําเร็จ
ของกิจกรรมการดําเนินงานต*างๆ ทั้งก*อนและหลังการบริหารความเสี่ยง
๔.
รวบรวมแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของหน*วยงานต*างๆ เพื่อใชประกอบการจัดทํา
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งในแต* ล ะกรณี เพื่ อ ให มี แผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป+ น รู ป ธรรม
ตลอดจนการบริหารจัดการใหมุ*งเนนการจัดการกับปlจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงระดับสูงถึงสูงมาก และ
ระดับปานกลาง เพื่อใหมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู*ในระดับที่องคกรยอมรับได
๕.
พัฒนาใหระบบการบริหารความเสี่ยงเป+นระบบบริหารจัดการที่ยั่งยืน และปลูกฝlงจนเป+น
วัฒนธรรมองคกรต*อไป ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงที่ตรงประเด็นกับการวิเคราะหสาเหตุของปlจจัยเสี่ยงที่เป+น
รากเหงาของแต*ละปlจจัยเสี่ยง
๖.
มีการถ*า ยทอดการบริ หารความเสี่ ยงองคกรทุ กระดับ และกําหนดตั วชี้วั ดการดํา เนิน งาน
รายบุคคลประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
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๒.๒

โครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคการสะพานปลา
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization) ขององคการสะพานปลา
กําหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไว ๒ระดับ คือ ระดับองคกร และระดับฝtายงานดังรายละเอียดต*อไปนี้
๑.
ระดั บ องคกร รั บ ผิ ด ชอบโดยคณะทํ า งานการบริ ห ารความเสี่ ย งองคการสะพานปลา
ประกอบดวย ผูอํานวยการองคการสะพานปลาที่ไดรับมอบหมายเป+นประธาน รองผูอํานวยการองคการสะพาน
ปลาดานบริหาร รองผูอํานวยการองคการสะพานปลาดานสะพานปลาและท*าเทียบเรือประมง รองผูอํานวยการ
องคการสะพานปลาดานธุรกิจ ผู อํานวยการฝtาย หัวหนาสํานักยุ ทธศาสตรและแผนงาน หัวหนาสํ านักงาน
ติดตามและประเมินผล เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เป+นคณะทํางาน ดําเนินงานภายใตนโยบายและการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการองคการสะพานปลา และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององคการสะพานปลา
๒.
ระดับฝYายงาน รับผิดชอบโดย เจาหนาที่รับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยงของหน*วยงาน
ฝtายต*างๆ ประกอบดวย หัวหนาสํานักงาน ผูแทนฝtายต*างๆ เป+นคณะทํางาน ดําเนินงานภายใตนโยบายและการ
กํากับดูแลของผูอํานวยการองคการสะพานปลา และผูอํานวยการฝtาย ดังรูปภาพที่ ๒.๑
คณะกรรมการองคการสะพานปลา

ระดับ
องคกร

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการ
สะพานปลา

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

ระดับ
ฝYายงาน

เจาหนาที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงานฝYายตางๆ
รูปภาพที่ ๒.๑โครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคการสะพานปลา
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๒.๓

หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา

ตารางที่ ๒.๑แสดงหนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง องคการสะพานปลา
ผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการองคการสะพาน
ปลา

หนาที่และความรับผิดชอบ
๑. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
๒. กํากับดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เ หมาะสมครอบคลุมในทุ ก
ดานและแต*งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. มีความเขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบรายแรงต*อองคกร และ
ทําใหมั่นใจว* ามีการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อจั ดการความเสี่ยงนั้นๆและ
อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความ
๑. กําหนดแนวทางและใหคําปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่ว
เสี่ยงองคการสะพานปลา
ทั้งองคกร
๒. จัดทํานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
๓. ติดตามรายงานสถานการณดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกร
๔. ประเมินและอนุมัติแผนและคู*มือการจัดการการบริหารความเสี่ยง
๕. การปรับปรุงอย*างต*อเนื่องเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
เพื่อใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
ของทุกหน*วยงาน
๖. จัดใหมีการบูรณาการระหว*างการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานขององคกรใหเป+นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ นโยบาย
และกระบวนการปฏิบัติงานที่ดวางเอาไว (Compliance)
๗. แต* ง ตั้ ง คณะทํ า งานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งได ตามความ
เหมาะสม
ผู อํ า นวยการองคการสะพาน
๑. กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
ปลา
๒. ส*งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทําใหมั่นใจว*ากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
๓. กํากับดูแลใหมีความวิเคราะห ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย*าง
ต*อเนื่องกํากับและติดตามความเสี่ยงที่สําคัญทั่วทั้งองคกร และทําใหมั่นใจว*า
มีแผนการจัดการที่เหมาะสม
๔. กําหนดใหมีกลไกการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเครื่องมือและระบบ
ในการดําเนินงาน
๕. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต*อคณะกรรมการองคการ
สะพานปลา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท
ประเมิน (บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด TRIS) ทุก ๖เดือน และทุกสิ้น
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ผูเกี่ยวของ
หนาที่และความรับผิดชอบ
รองผู อํ า นวยการองคการ
๑. ติ ด ตามความเสี่ ย งด านกลยุ ทธ ด านการปฏิ บั ติ การที่ สํ า คั ญ ด าน
สะพานปลา
การเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และทําใหมั่นใจว*ามีแผนการ
จัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
๒. ส*งเสริ มวัฒ นธรรมการบริ หารความเสี่ย งและทํ าใหความมั่นใจว* า
ผูอํานวยการ/เจาหนาที่รับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยงของหน*วยงาน
ฝtายต*างๆ ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงในฝtายงาน
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
๑. กําหนดแนวทางและใหคําปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่ว
องคการสะพานปลา
ทั้งองคกร
๒. จัดทํานโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง มาตรการจัดการความ
เสี่ยง และกิจกรรมควบคุม
๓. จัดทําแผนและคู*มือการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
๔. ติดตามรายงานสถานการณดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกร
๓. จั ด ทํ า รายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง ต* อ
ผูอํานวยการองคการสะพานปลา
ผูอํานวยการฝtาย
๑. ทํ าให มั่ น ใจว* า การปฏิ บั ติ ง านมี ก ารประเมิ น จั ด การ และรายงาน
ความเสี่ยงอย*างพอเพียง
๒. ส* ง เสริ ม พนั ก งานในสายงานให ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการ
บริหารความเสี่ยง
๓. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
๕. เสนอรายงานผลการติดตามประเมิ นผลการบริหารความเสี่ยงต* อ
ประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลาทุก ๓เดือน ๖
เดือน และทุกสิ้นปQงบประมาณ
หัวหนาสํานักงาน
๑. ส* ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง และกิ จ กรรม
ควบคุมความเสี่ยงภายในสํานักงาน
๒. ส*งเสริม และสนับสนุนใหมีการนํานโยบายการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงาน สู*การปฏิบัติ
๓. ให ความเห็ น ชอบในเบื้ อ งต นต* อ แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
สํานักงาน
๔. เสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุก ๓
เดือน ๖เดือน และทุกสิ้นปQงบประมาณ ต*อผูอํานวยการฝtายส*งเสริมใหมรการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานบริหารความเสี่ยงอย*างเป+นระบบ
และต*อเนื่อง
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ผูเกี่ยวของ
หนาที่และความรับผิดชอบ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
๑. ระบุ แ ละรายงานความเสี่ ย งเกี่ ย วข องกั บ การปฏิ บั ติ ง านต* อ
สํานักงาน
ผูอํานวยการฝtาย และเขาร*วมในการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง และนํา
แผนปปฏิบัติ
๒. ประเมินความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่รับผิดชอบ
๓. จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
๔. กํา หนดกิ จกรรมควบคุ ม และมาตรการความเสี่ ย งให อยู* ในระดั บ
ระดับที่ยอมรับไดโดยคํานึงถึง Cost Benefit
๕. ระมั ดระวั งปl จ จั ยเสี่ ย งต* า งๆ และนํ า เสนอประเด็ น ที่ เกี่ ย วของกั บ
ความเสี่ยงแก*ผูบังคับบัญชาอย*างทันการณ
๖. จัดทํารายงานสถานะของความเสี่ยงหลังจากจัดการหรือแกขปlจจัย
เสี่ยงนั้นๆเสร็จสิ้นต*อผูบังคับบัญชา
๗. จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุก ๓เดือน
๖เดื อ น และทุ ก สิ้ น ปQ ง บประมาณ ต* อ ผู อํ า นวยการใช ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชงานบริหารความเสี่ยงอย*างเป+นระบบและต*อเนื่อง
ตรวจสอบภายใน
๑. สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม
ระบบการบริหารภายในและการควบคุมความเสี่ยง
๒. จัดทําแผนตรวจสอบและตามความเสี่ยงขององคกร
๓. สนับสนุน และทําใหมั่นใจว*าองคการสะพานปลาไดมีการนําระบบ
การบริหารความเสี่ยงมาปรับใชอย*างเหมาะสม มีคุณภาพและมีการปฏิบัติ
ตามทั่วทั้งองคกร
๔. สอบทานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงอย*างเหมาะสม
๒.๔

คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเสี่ยง องคการสะพานปลา

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามตัวชี้วัด ดานการบริหารความเสี่ยง ใหเป+นไปอย*างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล และเป+ น ไปตามเกณฑการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานองคการสะพานปลา ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด
ในคราวประชุมครั้งที่๘/๒๕๖๐เมื่อวันที่ ๓๑สิงหาคม๒๕๖๐แต*งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคการสะพานปลา ดังนี้
๑. องคประกอบ
๑.๑นางจิราวรรณ แยมประยูร
๑.๒พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส*งประเสริฐ
๑.๓ผูอํานวยการองคการสะพานปลา
๑.๔รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานบริหาร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๑.๕ผูอํานวยการฝtายยุทธศาสตรการพัฒนา
๑.๖ ผูอํานวยการฝtายบริหารและพัฒนาองคกร
๑.๗หัวหนาสํานักงานติดตามและประเมินผล
๑.๘ หัวหนาสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๙ หัวหนาแผนกระเบียบวินัย
๑.๗นางสาวกลิ่นเสลา บุญชู

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูช*วยเลขานุการ
ผูช*วยเลขานุการ
ผูช*วยเลขานุการ

๒. อํานาจหนาที่
๒.๑พิจ ารณาสถานการณต* างๆที่คาดว*า จะเกิด ความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบต*อการปฏิบั ติ
ภารกิจขององคการสะพานปลาในทุกๆดานที่เกี่ยวของ และกําหนดนโยบายเพื่อป^องกันและลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นทั้งหมด
๒.๒กํากับดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเป+นไปตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยงประจําปQขององคการสะพานปลาก*อนนําเสนอ
คณะกรรมการองคการสะพานปลาใหความเห็นชอบ
๒.๓ทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงกับสภาพแวดลอมองคกรเป+ น
ประจําทุกปQ
๒.๔ กําหนดกรอบนโยบายและแนวทางใหองคการสะพานปลามีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่
ดี (Corporate Governance : CG)
๒.๕ ดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง ทบทวน แผนแม*บทและแผนกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance : CG) รวมทั้งกฎบัตรคณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๒.๔ติดตามผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
องคการสะพานปลา และรายงานต*อคณะกรรมการองคการสะพานปลา
๒.๕แต*งตั้งคณะทํางานและที่ปรึกษาไดตามความเหมาะสม
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๒.๕ เจาของความเสี่ยง (Risk Owners) และผูใหขอมูลความเสี่ยงองคการสะพานปลา ประจําป* ๒๕๖๑
ตารางที่ ๒.๒เจาของความเสี่ยง (Risk Owners) และผูใหขอมูลความเสี่ยงองคการสะพานปลา ประจําปQ ๒๕๖๑
ปLจจัยเสี่ยง
เจาของความเสี่ยง
ผูใหขอมูล
๑. การดํ า เนิ น งานตาม Impact
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปQ ๑. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา สํานักงานยุทธศาสตรและแผนงาน
๒๕๖๑ ไม*ไดตามเป^าหมาย ดานบริหาร
(SR๑)
๒. ฝtายยุทธศาสตรการพัฒนา

Likelihood
๑. รองผูอํานวยการ อสป. ดานบริหาร
๒. รองผูอํานวยการ อสป. ดานสป.ทร.
๓. รองผูอํานวยการ อสป. ดานธุรกิจ
๒. พนักงานไม* ป ฏิบั ติต าม Impact
ขอกําหนดของ IT (OR๑) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสหรัฐ ไชยเผือก
Likelihood
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสหรัฐ ไชยเผือก
๓.ความเสี่ยงดาน EBITDA Impact
ภาพรวมองคกรไม* เ ป+ น ไป ๑.รองผูอํานวยการ อสป. ดานบริหาร
ตามเป^าหมาย (FR๑)
๒. รองผูอํานวยการ อสป. ดานสป.ทร.
๓. รองผูอํานวยการ อสป. ดานธุรกิจ
Likelihood
๑.รองผูอํานวยการ อสป. ดานบริหาร
๒. รองผูอํานวยการ อสป. ดานสป.ทร.
๓. รองผูอํานวยการ อสป. ดานธุรกิจ

ผูรับผิดชอบโครงการ ๒๕โครงการ

สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณรณิดา โชติอุดม
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณรณิดา โชติอุดม
ฝtายบัญชีการเงิน

ฝtายบัญชีการเงิน
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ปLจจัยเสี่ยง
เจาของความเสี่ยง
๔ . คว าม เสี่ ยง ด า นก า ร Impact
เบิ ก จ* า ยงบลงทุ น ต่ํ า กว* า ๑.รองผูอํานวยการ อสป. ดานบริหาร
เป^าหมาย (FR๒)
๒. รองผูอํานวยการ อสป. ดานสป.ทร.
๓. รองผูอํานวยการ อสป. ดานธุรกิจ
Likelihood
๑.รองผูอํานวยการ อสป. ดานบริหาร
๒. รองผูอํานวยการ อสป. ดานสป.ทร.
๓. รองผูอํานวยการ อสป. ดานธุรกิจ
๕. ความเสี่ยงดานกระแส Impact
เงินสดในมือไม*เพียงพอต*อ ๑.รองผูอํานวยการ อสป. ดานบริหาร
แนวโนมรายจ*ายที่เพิ่มขึ้น ๒. รองผูอํานวยการ อสป. ดานสป.ทร.
(FR๓)
๓. รองผูอํานวยการ อสป. ดานธุรกิจ
Likelihood
๑.รองผูอํานวยการ อสป. ดานบริหาร
๒. รองผูอํานวยการ อสป. ดานสป.ทร.
๓. รองผูอํานวยการ อสป. ดานธุรกิจ

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

ผูใหขอมูล
ฝtายบัญชีการเงิน

ฝtายบัญชีการเงิน

ฝtายบัญชีการเงิน

ฝtายบัญชีการเงิน

Impact
๑.รองผูอํานวยการ อสป. ดานบริหาร
๒. รองผูอํานวยการ อสป. ดานสป.ทร.
๓. รองผูอํานวยการ อสป. ดานธุรกิจ

ฝt า ยสะพานปลาและท* า เที ย บ
เรือประมง ๑-๒

Likelihood
๑.รองผูอํานวยการ อสป. ดานบริหาร
๒. รองผูอํานวยการ อสป. ดานสป.ทร.
๓. รองผูอํานวยการ อสป. ดานธุรกิจ

ฝt า ยสะพานปลาและท* า เที ย บ
เรือประมง ๑-๒
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๒.๖แผนปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงประจําป*
ตารางที่ ๒.๓ แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
ปQ ๒๕๖๐
ลําดับ
๑

๒

๓
๔

๕
๖

กิจกรรม

ปQ ๒๕๖๑

ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปQ ๒๕๖๒
ต.ค.

จัดทําแนวทางการระบุปlจจัยเสี่ยง ปQ ๒๕๖๑
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองคการสะพานปลา
จัดทําร*างปlจจัยเสี่ยงขององคการสะพานปลา ปQ ๒๕๖๑
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองคการสะพานปลา
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
ปQ ๒๕๖๑
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ไตรมาส ๔ ปQ ๒๕๖๐
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองคการสะพานปลา
สรุปผลการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา ปQ ๒๕๖๐
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา ปQ ๒๕๖๑
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองคการสะพานปลา
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ปQ ๒๕๖๐
ลําดับ
๗

๘
๙
๑๐

๑๑
๑๒

๑๓

กิจกรรม

ปQ ๒๕๖๑

ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปQ ๒๕๖๒
ต.ค.

จัดทําคู*มือบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา ปQ ๒๕๖๑
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองคการสะพานปลา
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
ทุกไตรมาส
ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
ทุกไตรมาส
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคการ
สะพานปลาปQ ๒๕๖๑
- ไตรมาส ๑
- ไตรมาส ๒
- ไตรมาส ๓
- ไตรมาส ๔
อบรม/สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองคการ
สะพานปลา ปQ ๒๕๖๑
จัดทําแนวทางการระบุปlจจัยเสี่ยง ปQ ๒๕๖๒
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองคการสะพานปลา
จัดทําร*างปlจจัยเสี่ยงขององคการสะพานปลา ปQ ๒๕๖๒
- เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
- เสนอคณะกรรมการองคการสะพานปลา
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ปQ ๒๕๖๐
ลําดับ
๑๔

กิจกรรม

ปQ ๒๕๖๑

ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปQ ๒๕๖๒
ต.ค.

กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคการสะพานปลา
ปQ ๒๕๖๒
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บทที่ ๓
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
๓.๑ การบริหารความเสี่ยงในองคการสะพานปลา
การบริหารความเสี่ยงสามารถดําเนินงานไดในทุ กๆส*วน ตั้งแต*การบริหารความเสี่ยงขององคการ
สะพานปลาที่เกี่ยวของกับทุกส*วนงานลงไปถึงระดับของแต*ละขั้นตอนของการทํางานซึ่งสามารถแบ*งเป+น ๒
ระดับ ดังนี้
๑.) การบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องคกร เป+ น การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต* อ วิ สั ย ทั ศ น
วัตถุ ประสงค หรื อเป^ าหมายการดําเนินงานขององคการสะพานปลา รวมทั้งมีผลกระทบต*อเป^าหมายการ
ดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานขององคการสะพานปลา
๒.) การบริหารความเสี่ยงระดับฝtายงาน เป+นการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของแต*
ละสํานัก โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการไดโดยอํานาจหนาที่ของหัวหนาสํานักเป+นความเสี่ยงที่
ไม*เกิดผลกระทบต*อวัตถุประสงคและเป^าหมายในการดําเนินงานขององคการสะพานปลา โดยในทุกๆระดับ
จะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง ดังรูปภาพที่ ๓.๑

วัตถุประสงค

ระดับองคกร

ระดับหน*วยงาน

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

โครงการ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

โครงการ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

โครงการ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

แผนควบคุม

รูปภาพที่ ๓.๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๒ ระดับ
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๓.๒

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
องคการสะพานปลา กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามขั้นตอน
และวิธีในการบริหารความเสี่ยงอย*างมีระบบในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร ดวยองคประกอบโครงสรางการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (ERM – Enterprise Risk Management Framework) ซึ่งเป+นแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commossion)โดยมีขั้นตอนสําคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ประกอบดวย ๘ ขั้นตอน ดังนี้
๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
๒. การกําหนดวัตถุประสงคและเป^าหมาย (Objective Setting)
๓. การระบุสถานการณ/เหตุการณ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองต*อความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. ขอมูลสารสนเทศและการติดต*อสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

รูปภาพที่ ๓.๒ แสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO
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๑ . กํ า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ที่
สอดคล องกั บ สภาพแวดล อม
และความตองการขององคกร
๖. ติ ด ตามและสอบทานผลการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง และการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ

๑. กําหนดวัตถุประสงค

๖. ติดตามผล

๒. บ* ง ชี้ เ หตุ ก ารณซึ่ ง อาจเป+ น
ความเสี่ ย งต* อ วั ต ถุ ป ระสงคของ
องคกรที่กําหนดไว
๒. ระบุปLจจัยเสี่ยง

กระบวนการตอเนื่อง
๕. ดําเนินการควบคุม
๓. ประเมินปLจจัยเสี่ยง
๕ . กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ
กระบวนการ และนํ า ไปปฏิ บั ติ
เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย ง และทํ า
การจัดการความเสี่ยงในแนวทาง
ที่ตองการ

๔. กําหนดทางเลือก

๔. กําหนดแผนการจัดการเพื่อลด
คว า ม เ สี่ ย ง ใ ห อ ยู* ใ น ร ะ ดั บ ที่
ยอมรับได (หลีกเลี่ยง, ถ*ายโอน,
ลด ยอมรับ)

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

รูปภาพที่ ๓.๓ แสดงขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการสะพานปลา
ขั้นตอนที่ ๑ การกําหนดวัตถุประสงค เป+นการพิจารณาเพื่อใหรับทราบถึงขอบเขตในการมองความเสี่ยงว*าอยู*
ภายใตขอบเขตแค*ไหน ซึ่งจําเป+นอย*างยิ่งที่จะตองทําความเขาใจใหชัดเจนเสียก*อนว*า กําลังพิจารณาความเสี่ยง
ภายใตวัตถุประสงคอะไร เช*น ความเสี่ยงระดับองคกร ก็จะพิจารณาความเสี่ยงภายใตวัตถุประสงคหรือ
เป^าหมายในระดับองคกรจาก วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธ แต*หากเป+นความเสี่ยงใน
ระดับฝtายงาน ก็จะพิจารณาความเสี่ยงภายใตวัตถุประสงคหรือเป^าหมายของแต*ละฝtายงาน ว*ามีวัตถุประสงค
อะไรบาง ซึ่งเป+นจุดเริ่มตนก*อนที่จะดําเนินการระบุความเสี่ยง
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วัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นในแต*ละระดับ
ควรมีการกําหนดเป^าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จและ
สามารถวัดผลได การกําหนดวัตถุประสงคโดยตองคํานึงถึงหลัก S M A R T
S
:
Specific
=
ชัดเจน
M
:
Measure able
=
วัดได
A
:
Achievable
=
ปฏิบัติได
R
:
Reasonable
=
สมเหตุสมผล
T
:
Time constrained
=
กรอบเวลา
๒. การระบุความเสี่ยง เป+นการระบุสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไดทุกกรณี และสามารถเป+นตนเหตุของการเกิดความ
เสียหาย ความลมเหลว รวมถึงการลดโอกาสที่จะบรรจุความสําเร็จตามเป^าหมายของการปฏิบัติงาน หรือ
กิจกรรมทุกชนิด ซึ่งการระบุความเสี่ยงมีพื้นฐานจากการพิจารณา วิสัยทัศน เป^าหมาย ภารกิจ ลักษณะงาน
กิจกรรมของหน*วยงาน หรือระบบงาน ซึ่งการระบุความเสี่ยงขององคการสะพานปลามีการแบ*งออกเป+น ๒
ระดับ คือระดับองคกร และระดับฝtายงาน
๒.๑ ประเภทความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงองคการสะพานปลาจะจําแนกประเภทความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO
เป+นหลัก ประกอบดวย ๔ ประเภท คือ
๑. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operation Risk)
๓. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategy Risk)
๔. ความเสี่ยงดานมาตรฐานและกฏระเบียบ (Compliance Risk)
สําหรับประเภทความเสี่ยงที่มีต*อองคกรยังมีการจําแนกรายละเอียดอีก จํานวนมากขึ้นอยู*กับ
การดําเนินงานขององคกร ที่จะพิจารณาความเสี่ยงดานใดที่มีสาระสําคัญต*อองคกร เช*น ความเสี่ยงดานธุรกิจ
ดานเครดิต และดานเหตุการณ เป+นตน ดังนั้นจึงตองมีการทบทวนความเสี่ยงต*างๆอยู*เสมอ เพื่อใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริงและเป+นปlจจุบัน
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategy Risk)

ความเสี่ยงดานการดําเนินการ
(Operational Risk)

ความเสี่ยงดานการเงิน
(Financial Risk)
FR1 :EBITDA ภาพรวม
อ ง ค ก ร ไ ม เ ป5 น ไ ป ต า ม
เปTาหมาย

SR1: การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําป* ๒๕๖๑ ไมได
ตามเปTาหมาย

OR1 : ความเสี่ยงจาก

พ นั ก ง า น ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
ขอกําหนดของ IT

FR2 : การเบิกจายงบลงทุน
ต่ํากวาเปTาหมาย

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
(Compliance Risk)
CR1 : สะพานปลาและ
ทาเทียบเรือประมงตองมี
การดําเนินงานใหเป5นไป
ตาม พรก.ประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ ในสวนของ
มาตรฐานสุขอนามัย

FR3 : กระแสเงินสดในมือไม
เพียงพอตอแนวโนมรายจายที่
เพิ่มขึ้น
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๒.๒

๒.๓

รูปภาพที่ ๓.๔ การระบุความเสี่ยงองคการสะพานปลา ประจําปQ ๒๕๖๑
การคนหาความเสี่ยง
สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมหลายวิธี ไดแก*
๑. การทํา Workshops
๒. การสัมภาษณ
๓. การระดมความคิดเห็น
๔. แบบสอบถาม
๕. การเปรียบเทียบกับองคกรภายนอก
๖. การอภิปราย
แหลงที่มาของความเสี่ยง
แหล*งที่มาจากปlจจัยภายในและภายนอกองคกรดังนี้
ปจจัยภายในไดแก*
๑. วัตถุประสงคขององคกร
๒. นโยบายและกลยุทธ
๓. การดําเนินงาน กระบวนการทํางาน ประสบการณการทํางาน
๔. โครงสรางองคกรและระบบการบริหารงาน
๕. การเงิน
๖. วัฒนธรรมองคกร
๗. สภาพทางภูมิศาสตร
๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. กฎ ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของภายในองคกร
๑๐. อื่นๆ
ปจจัยภายนอกไดแก*
๑. นโยบายของภาครัฐ
๒. สภาวะเศรษฐกิจ
๓. สังคม
๔. การเมือง
๕. การดําเนินการของหน*วยงานที่เกี่ยวของ
๖. การแข*งขัน
๗. ผูขาย / ผูส*งมอบ
๘. กฏระเบียบ และกฎหมายภายนอกองคกร
๙. เหตุการณธรรมชาติ เช*น ภัยธรรมชาติต*างๆ
๑๐. อื่นๆ
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๓. การประเมินปLจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย ๓ ขั้นตอน คือ
๓.๑ การวิเคราะหความเสี่ยง
เป+นการวิเคราะหถึงสาเหตุ/ปlจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ของความเสี่ยงแต*ละตัว ว*ามีความเป+นไปได/
โอกาสในการเกิดเหตุต*างๆ (Likelihood หรือ Probability) มากนอยแค*ไหน และการเกิดเหตุการณดังกล*าว
ขึ้น จะมีความรุนแรง (Impact) ของผลกระทบเป+นอย*างไร โดยมองใน ๒ มิติ เทียบกับเกณฑการประเมิน
ความเสี่ยง (Criteria) ในแต*ละดานที่องคการสะพานปลากําหนดไว (ภาคผนวก) ซึ่งจะมี ๕ ระดับ และนําผล
ของคะแนนในแต*ละมิติมาระบุลงในตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ต*อไป โดยในการวิเคราะหความ
เสี่ยงตองดําเนินการในส*วนที่เกี่ยวของ ดังนี้
๓.๑.๑ สาระความเสี่ยง (Risk Statement)
เป+นการพรรณนาถึงความเสี่ยงอย*างสั้นๆชัดเจนว*ากําลังพิจารณาหรือกล*าวถึงความ
เสี่ยงในเรื่องอะไร ภายใตแต*ละดานของกลุ*มความเสี่ยง เช*น ทางดานการเงิน การดําเนินงาน เป+นตน
๓.๑.๒ ปlจจัยเสี่ยง
หมายถึ ง สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ เ ป+ น เหตุ ทั้ ง จากภายในองคกรหรื อ ภายนอกองคกรที่ มี
ผลกระทบต*อสถานภาพขององคกร ถือว*าเป+นปlจจัยที่จะก*อใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ
การพิจารณาปlจจัยเสี่ยงตองทําสมมติฐานต*างๆที่คํานึงเป+นการล*วงหนาในการบ*งชี้
อันตรายที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การจัดทําสมมติฐานตองมีองคประกอบ ดังนี้
๑. เนื้อหาของเขต
๒. ขอมูลประกอบสถานการณที่สมมติในรูปของสถิติหรือพรรณนา เช*น ขอมูลผล
การดําเนินงาน ขอมูลจากผลการตัดสินใจขอมูลจากภายนอก เป+นตน ซึ่ง
ประโยชนที่ไดรับจะทําใหทราบที่มาของปlจจัยเสี่ยง ทราบปริมาณและโอกาสจะ
เกิดขึ้น (ความบ*อยครั้ง)
๓.๑.๓ ผลกระทบหรือปlญหาที่คาดว*าจะเกิดขึ้น
หมายถึง ผลที่เกิดจากสมมติฐานของเหตุการณที่คาดการณไวล*วงหนาของแต*ละ
สมมติฐาน จะตองอธิบายใหชัดเจนว*าเกิดอะไรที่เป+นความเสียหาย ระบุขนาดและปริมาณความเสียหาย การ
พิจารณาผลกระทบที่คาดว*าจะเกิดขึ้น จะตองพิจารณาใหครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวของกับองคกร ไดแก* ดาน
การดําเนินการ (การเงิน , รายไดหลัก) ดานบุคคล ดานสิ่งแวดลอม ดานภาพลักษณ เป+นตน
๓.๒

การประเมินคาความเสี่ยง (Risk Score)

การประเมินค*าระดับความเสี่ยงของแต*ละปlจจัยเสี่ยงจะพิจารณาโอกาสการเกิดเหตุการณ
และความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งเป+นการพิจารณาควบคู*ไปกับการควบคุมภายใน หรือมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู*ขององคกร ซึ่งจะทําใหสามารถประเมินค*าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เหลืออยู*ก*อนที่
จะจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหชัดเจนต*อไป
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๓.๒.๑ พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณต*างๆ (Likelihood) ว*ามีมากนอยเพียงใด โดย
จัดระดับโอกาส เป+น ๕ ระดับ แทนดวยตัวเลข ดังนี้
สูงมาก

=

๕

สูง

=

๔

ปานกลาง

=

๓

ต่ํา

=

๑-๒

๓.๒.๒ พิจารณาถึงความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณต*างๆ (Impact) ว*ามี
ความรุนแรงมากนอยเพียงใด โดยจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบเป+น ๕ ระดับ แทนดวยตัวเลข ดังนี้
สูงมาก

=

๕

สูง

=

๔

ปานกลาง

=

๓

ต่ํา

=

๑-๒

ผลกระทบแบ*งเป+น ๒ ประเภท
๑. ผลกระทบเชิงปริมาณ ไดแก* ผลกระทบคิดเป+นมูลค*าความสูญเสีย
๒. ผลกระทบเชิงคุณภาพ ไดแก* ภาพลักษณองคกร
บางครั้งกรณีที่ไม*สามารถแสดงในเชิงปริมาณได อาจใชการจัดระดับเชิงเปรียบเทียบแทน
เช*น พอใจมาก = ๕
พอใจ = ๔
ปานกลาง = ๓ ไม*พอใจ = ๒ และไม*พอใจมาก = ๑ เป+นตน
สําหรับการกําหนดรายละเอียดของโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต*ละระดับปรากฏ
อยู*ในภาคผนวก
๓.๓

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)

การจัดระดับความเสี่ยง โดยการทําผังจัดระดับความเสี่ยง หรือ จัดทําขอมูลสถานะความ
เสี่ยง (Risk Profile) โดยเป+นการสรางภาพแสดงความสัมพันธระหว*างค*าโอกาสในการเกิดปlจจัยเสี่ยง
(Likelihood) และค*าระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากปlจจัยเสี่ยงนั้น (Impact)
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ตารางที่ ๓.๑ ตารางประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ความรุนแรงของผลกระทบ

Risk
Assessment
Matrix

ความเป5นไปได
คะแนน

สูงมาก

๕

สูง

๔

ปานกลาง

๓

ต่ํา

๒

ต่ํามาก

๑

ต่ํามาก

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

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

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

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

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

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

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk : Risk Level)
L

=

ระดับความเสี่ยงต่ํา

M

=

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

H

=

ระดับความเสี่ยงสูง

VH

=

ระดับความเสี่ยงสูงมาก

Risk Boundary

คาระดับความเสี่ยง = คาระดับโอกาสเกิด x คาระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Risk Score)
เชน: ค*าระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง = ๕ และค*าระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ๒ ดังนั้นค*าระดับความ
เสี่ยง = ๑๐
หมายเหตุประเด็ นขอเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ยง ให พิจารณาแนวทางการกํ าหนดค* า
(Scale) ดังกล*าวที่เป+นมาตรฐานเดียวกันในทุกความเสี่ยง โดยอาจอางอิงกับรายได และผลกําไรขององคการ
สะพานปลา เพื่อสามารถจัดระดับความเสี่ยงตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต*อรายได หรือผลกําไรของ
องคการสะพานปลาไดอย*างเป+นบรรทัดฐานเดียวกันในอนาคต และนําไปสู*การจัดลําดับความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรงก*อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในอนาคต
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๓.๔ ขอบเขตของระดับความเสี่ยง (Risk Boundary)หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความ
เสี่ยงที่องคกรยอมรับได คือ ระดับคะแนนตั้งแต* ๑ – ๙ กับ ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนน ๑๐ – ๒๕ คะปนน
ระดับความรุนแรง Impact x Likelihood ดังรูปภาพที่ ๓.๑
๓.๔

เกณฑการยอมรับความเสี่ยง
เมื่อสามารถคํานวณค*าระดับความเสี่ยงของแต*ละปlจจัยเสี่ยงไดแลว ก็นําปlจจัยเสี่ยงความ
เสี่ยงนั้นๆมาพิจารณาต*อ ว*าแต*ละปlจจัยเสี่ยงอยู*ในเกณฑการยอมรับความเสี่ยงไดในระดับใดบาง ซึ่งจะนําไปสู*
การพิจารณาบริหารความเสี่ยงนั้นต*อไป
ตารางที่ ๓.๒ เกณฑความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แทนดวยแถบสี
ความหมาย
ต่ํา (L)
๑ –๔
-ระดับที่ยอมรับไดโดยไม*ตองควบคุมความเสี่ยงที่ไม*
(สีเขียว)
ตองมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (M)
๕–๙
- ระดั บ ที่ พ อยอมรั บ ได แต* ต องมี ก ารควบคุ ม เพื่ อ
(สีเหลือง)
ป^ อ งกั น ไม* ใ ห ความเสี่ ย งเคลื่ อ นย ายไปยั ง ระดั บ ที่
ยอมรับไม*ได
สูง (H)
๑๐ – ๑๕
- ระดับที่ไม*สามารถยอมรับได โดยตองจัดการความ
(สีสม)
เสี่ยง เพื่อใหอยู*ในระดับที่ยอมรับไดต*อไป
สูงมาก (VH)
๑๖ – ๒๕
- ระดั บ ที่ ไ ม* ส ามารถยอมรั บ ได จํ า เป+ น ต องเร* ง รั ด
(สีแดง)
จัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยู*ในระดับที่ยอมรับไดทันที
**
ระดับความเสี่ยงปานกลาง การควบคุมความเสี่ยงตองมีการติดตามผลและประเมินผลต*อ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงอย*างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และมีผูรับผิดชอบโดยตรง เช*น มีแผนปฏิบัติ คู*มือ
ปฏิบัติ มีการมอบหมายที่ชัดเจน
๓.๕ การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป+นการแสดงความสัมพันธของความเสี่ยงในแต*ละ
ส*วนขององคกร เพื่อแสดงผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต*อกันในตาละฝtาย เพื่อสะทอนถึงภาพรวมความเสี่ยง
ขององคกร ดังตัวอย*าง Risk Map : ขององคการสะพานปลาปQงบประมาณ ๒๕๕๕
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๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
๔.๑

การจัดการความเสี่ยงสามารถดําเนินการได โดยใชหลัก ๔T คือ

๑. การหลีกเลี่ยง (Terminate) ไม*ยอมรับความเสี่ยงนั้นเลย เช*น เปลี่ยนวัตถุประสงค หยุด
ทํากิจกรรม ระงับ ยกเลิก เป+นตน
๒. การโอนยาย (Transfer) โอนความเสี่ยงใหผูอื่นช*วยรับผิดชอบ เช*น การทําประกันภัย
การจางบุคคลภายนอกดําเนินการแทน เป+นตน
๓. การควบคุม (Treat) หาวิธีการควบคุมปlจจัยเสี่ยงนั้นๆโดยการลดโอกาสเกิดความเสี่ยง
หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากปlจจัยเสี่ยงนั้นๆ หรือลดโอกาส และลดผลกระทบ เช*น การจัดทําแผน
ฉุกเฉิน การปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติงาน เป+นตน
๔. การยอมรับ (Take) เป+นการคงความเสี่ยงนั้นใหอยู*ในระดับปlจจุบัน แมจะรูว*าอาจจะเกิด
ผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น แต*ก็เต็มใจยอมรับความเสี่ยงไว เนื่องจากเหตุผลจําเป+นบางประการ เช*น การ
ลงทุนเพื่อควบคุมไดผลไม*คุมค*ากับการลงทุน เป+นตน
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ตัวอยางที่ ๓.๑ การจัดการความเสี่ยง (๔T’Strategies : ๔Ts)

๔.๒ การพิจารณากําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได (Risk Tolerance)
การกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับไดถือเป+นส*วนหนึ่งในการกําหนดกลยุทธการดําเนินงานของ
องคกรโดยรวม เนื่องจากการดําเนินงานต*างๆขององคกรมีความเสี่ยงเป+นอุปสรรคที่จะทําใหไม*บรรลุเป^าหมาย
ที่ไดกําหนดไว หากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งโดยองคกรยังสามารถดําเนินงานใหบรรลุเป^าหมายที่
กําหนดได ระดับความเสี
บความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว*า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
๔.๒.๑ ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ค*าความเสี่ยงโดยรวมที่องคกร
ยอมรับเพื่อใหองคกรบรรลุเป^าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่องคกรยอมรับไดจะระบุเป+นเป^าหมายค*าเดียวหรือระบุ
เป+นช*ววงก็ได ขึ้นอยู*กับความเหมาะสมของแต*ละปlจจัยเสี่ยง เป+นระดับของความเสี่ยงที่คณะกรรมการหรือ
ผูบริหารยอมรับไดในการดํ
รดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือนโยบายขององคกร โดยคณะกรรมการหรือ
ผูบริหารควรกําหนดยุทธศาสตรขององคกรที่สอดคลองกับความเสี่ยงที่ยอมรับได หรือความเสี่ยงที่องคกร
ยอมรับได เป+นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อสรางมูลค*า (Value) ใหกับองคกร โดยวัดระดั
ระ บเป+นสูง กลาง
ต่ํา หรืออาจวัดเป+นเชิงปริมาณ
การหา Risk Appetite ของแต*ละความเสี่ยงสามารถหาได เมื่อทราบถึงปริมาณความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นแลวว*าความเสี่ยงอยู*ในระดับสูงหรือสูงมาก จําเป+นตองลดความเสี่ยงนั้น องคการสะพานปลาพิจารณา
ว*าจะลดความเสี่ยงนั้นใหต่ําที่สุสุดในระดับใดที่องคกรสามารถยอมรับใหมีความเสี่ยงอยู*ในการดําเนินงานของ
องคการสะพานปลา ในกรณีที่ไม*สามารถกําจัดความเสี่ยงนั้นได กล*าวโดยสรุปคือ Risk Appetite คือระดับ
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ความเสี่ยงที่มีอยู*ขององคการสะพานปลา ที่ยอมใหเกิดขึ้นแต*จะตองไม*ทําใหเป^าหมายหรือวัตถุประสงคของ
การดําเนินการขององคกรไดรับความเสียหายหรือไม*บรรลุวัตถุประสงค
Impact
SR2
T
A

Risk Appetite
Likelihood

รูปภาพที่ ๓.๕ ตําแหน*งความเสี่ยงที่ยอมรับได

๔.๒.๒ ชวงของความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได (Risk Tolerance) หมายถึง ช*วงของความ
เบี่ ย งเบนของความเสี่ ย งที่ น อมรั บ ได เป+ น ระดั บ ของความเบี่ ย งเบนของผลลั พ ธ ออกจากเป^ า หมายของ
วัตถุประสงค การดําเนินงานที่อยู*ภายในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได จะช*วยเป+นหลักประกันใหแก*ฝtาย
บริหารไดว*า มีความเป+นไปไดสูงที่องคกรจะสามารถดําเนินการ และบรรลุวัตถุประสงคได ซึ่งส*วนมากจะอยู*
ระดับสูงกว*า Risk Appetite
Risk Tolerance เป+นเครื่องมือในการกํากับผลการดําเนินงานในมุมมองของการบรรลุผล
สํา เร็ จตามวั ตถุ ป ระสงค ภายใต ความเสี่ ยงที่ทําให เกิ ดค* า เบี่ ยงเบนของผลการดํ า เนิ นงานจริงให ต่ํ ากว*า ค* า
เป^าหมายในเกณฑที่องคกรยังพอยอมรับได
Impact
SR2
T
A

Risk Tolerance

Likelihood
รูปภาพที่ ๓.๖ ตําแหน*งช*วงของความเบี่ยนเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance)
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๔.๒.๓ สถานภาพปLจจัยเสี่ยง/ผลการดําเนินงานที่ผานมา คือ ตําแหน*งสถานภาพของการ
ประเมินความเสี่ยงในแต*ละปlจจัยเสี่ยงก*อนสถานภาพปlจจัยเสี่ยง หมายถึง สถานภาพที่ องคการสะพานปลา
ประเมินว*าอยู*ในระดับใดของการทํางาน หากอยู*โซนที่เกินระดับคะแนน (Impact x Likelihood) ๑๐ หรือ
ระดับคะแนนเกิน ๑๐ ในโซนสีสม และสีแดง องคการสะพานปลา จะตองทําการบริหาร หรือจัดการความ
เสี่ยง หากมีระดับคะแนน (Impact x Likelihood) ตั้งแต* ๙ คะแนนลงมา ปlจจัยเสี่ยงนั้นก็อยู*ในระดับที่ตอง
ทําการเฝ^าระวัง โดยไม*ตองมีการบริหารความเสี่ยงก็ได
Impact
SR2
T
A
Likelihood
รูปภาพที่ ๓.๗ ตัวอย*างตําแหน*งสถานภาพปlจจัยเสี่ยง/ผลการดําเนินงานที่ผ*านมา

๕. การกําหนดแผนงานในการควบคุม
เป+นการกําหนดแผนงานในการจัดการกับปlจจัยเสี่ยงตามที่ไดกําหนดวิธีการควบคุมไว โดย
จะตองระบุวัตถุประสงคในการควบคุม ตัวชี้วัดเพื่อความสําเร็จกิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ และ
ผูรับผิดชอบ
๖.การติดตามและรายงานผล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการภายในองคการสะพานปลามีความจําเป+นตอง
ไดรับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืนหนาในการบริหารความเสี่ยง การดูแล
ติดตามแนวโนมของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณผิดปกติอย*างต*อเนื่อง เพื่อใหมั่นใจว*าเจาของ
ความเสี่ยง (Risk Owner)มีการติดตาม ประเมินสถานการณ วิเคราะห และบริหารความเสี่ยงที่อยู*ภายใตความ
รับผิดชอบของตนอย*างสม่ําเสมอ และเหมาะสม
๖.๑ การติ ด ตามผล เป+ น การติ ด ตามผลภายหลั ง จากการได ดํ า เนิ น การตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงแลวเพื่อใหมั่นใจว*าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มี
ผลต*อความสําเร็จความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค*าใชจ*ายของการ
ควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป^าหมายในการติดตามผลคือ
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เป+นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลว ว*าบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม*
เป+นการตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุมที่มีการทําเพิ่มเติมว*า
•
แลวเสร็จตามกําหนดหรือไม* สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยู*ในระดับที่ยอมรับไดหรือไม*
•
การรายงานและติดตามผล มีความจําเป+นและมีประโยชนต*อการบริหาร
ความเสี่ยงเพราะจะทําใหทราบว*า แผนจัดการความเสี่ยงไดถูกนําไปใชอย*างถูกตองและมีประสิทธิภาพเพียงใด
•
ทําใหทราบถึงขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลักจากใชแผนจัดการความเสี่ยง
•
ทํ า ให สามารถปรั บ ปรุ ง แก ไขแผนจั ด การความเสี่ ย งให สอดคล องกั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่แผนเดิมไม*มีประสิทธิภาพ
•
มีการรายงานต*อผูบริหารที่ไดรับมอบหมายเป+นรายเดือน/รายไตรมาส/รายปQ
•

๖.๒

การประเมินผล สามารถแบ*งออกเป+น ๒ ลักษณะ คือ

ประเมิ น ผลมาตรการหลั ก การจั ด การปจจั ย เสี่ ย ง ภายหลั ง จากกํ า หนดแผนงาน และ
ดําเนินการตามแผนแลว ตองดําเนินการประเมินปlจจัยเสี่ยงอีกครั้งว*ามาตรการ/แผนงานที่กําหนดนั้นมีความ
เพียงพอ/เหมาะสมทําใหระดับการประเมินลดลงหรือไม* หากไม*เพียงพอ/เหมาะสมก็จะตองดําเนินการทบทวน
แผนงาน/กิจกรรม/มาตรการควบคุมใหม*
๖.๑ หน*วยงานผูรับผิดชอบ จะตองรายงานผลการดําเนินงานพรอมการประเมินผลลัพธของ
กิ จ กรรมที่ ต องปฏิ บั ติ ตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งเป+ น ประจํ า ทุ กเดื อ น ตามแบบรายงานที่ กํ า หนดอย* า ง
สม่ําเสมอและต*อเนื่องโดยจัดส*งรายงานใหฝtายเลขานุการคณะทํางานบริหารความเสี่ยงภายในสัปดาหที่ ๒
ของเดือนถัดไป
๖.๒ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองนํารายงานของหน*วยงานผูรับผิดชอบมาจัดทํา
สรุ ปผลการดํ าเนิ นงานในภาพรวมเป+ นประจํ าทุ กไตรมาส ตามแบบรายงานที่ กําหนด พร อมทั้งนํ าเสนอที่
ประชุมฝtายบริหารภายในองคการสะพานปลา คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการองคการ
สะพานปลา (คกอ.) ตามลําดับ เพื่อพิจารณาและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ
๖.๓ คณะทํ างานบริหารความเสี่ย งจัดทําผลสรุปการดํา เนินงานประจําปQ เพื่อเผยแพร*ใน
รายงานประจําปQขององคการสะพานปลา และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
องคการสะพานปลา (คกอ.) ตามลําดับ เพื่อพิจารณาและกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหแก*ผูบริหาร
ขององคการสะพานปลาต*อไป
๖.๔ คณะทํ างานบริหารความเสี่ย ง จะต องนํานโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่ไดรับ จาก
คณะกรรมการองคการสะพานปลา (คกอ.) ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของปQต*อไป
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บทที่ ๔
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ประจําป*งบประมาณ ๒๕๖๑
๔.๑

ประเด็นความเสี่ยงองคการสะพานปลาประจําป* ๒๕๖๑
ในปQ ๒๕๖๑ องคการสะพานปลา ไดมีการระบุประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
๑.
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)
๑.๑ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ ๒๕๖๑ ไม*ไดตามเป^าหมาย (SR๑)
๒.
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)
๒.๑ ความเสี่ยงดานการจัดทําสัญญาเช*าไม*เป+นปlจจุบัน (OR๑)
๓.
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR)
๓.๑ ความเสี่ยงดาน EBITDA ภาพรวมองคกรไม*เป+นไปตามเป^าหมาย(FR๑)
๓.๒ ความเสี่ยงดานการเบิกจ*ายงบลงทุนต่ํากว*าเป^าหมาย(FR๒)
๓.๓ ความเสี่ยงดานกระแสเงินสดในมือไม*เพียงพอต*อแนวโนมรายจ*ายที่เพิ่มขึ้น (FR๓)
๔.
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
๔.๑ สะพานปลาและท*าเทียบเรือประมงตองมีการดําเนินงานใหเป+นไปตามเป^า พรก.
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส*วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑)
๔.๒ ความเสี่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IT (CR๒)

ความเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategy Risk)

ความเสี่ยงดานการดําเนินการ
(Operational Risk)

ความเสี่ยงดานการเงิน
(Financial Risk)
FR1 :EBITDA ภาพรวม
อ ง ค ก ร ไ ม เ ป5 น ไ ป ต า ม
เปTาหมาย

SR1: การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําป* ๒๕๖๑ ไมได
ตามเปTาหมาย

OR1 : ความเสี่ยงจาก

พ นั ก ง า น ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
ขอกําหนดของ IT

FR2 : การเบิกจายงบลงทุน
ต่ํากวาเปTาหมาย

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
(Compliance Risk)
CR1 : สะพานปลาและ
ทาเทียบเรือประมงตองมี
การดําเนินงานใหเป5นไป
ตาม พรก.ประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ ในสวนของ
มาตรฐานสุขอนามัย

FR3 : กระแสเงินสดในมือไม
เพียงพอตอแนวโนมรายจายที่
เพิ่มขึ้น

รูปภาพที่ ๔.๑ ประเด็นความเสี่ยงองคการสะพานปลาประจําปQ ๒๕๖๑
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๔.๒

การวิเคราะหระดับความรุนแรงImpact (I) และ Likelihood (L)
๔.๒.๑ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)
๑)

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ ๒๕๖๑ ไม*ไดตามเป^าหมาย (

๑)

จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑

Impact
17
19

T

21
23
25

A
100 90 80 70 60
รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)

Likelihood

รูปภาพที่ ๔.๒ ความเสี่ยงดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ ๒๕๖๑ ไม*ไดตามเป^าหมาย (
๑.๑

๑)

ความเป5นมา

ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ ขอที่ ๑ จัดดําเนินการและ
นํามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินคาสัตวน้ําและอุตสาหกรรมการประมง
ตามวิสัยทัศน ในแผนวิสาหกิจ(แผนทบทวนองคกร) ประจําปQ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ องคการสะพานปลา
“เป+นองคกรหลักดานตลาดสัตวน้ํา และส*งเสริมธุรกิจประมง”
ตามบันทึกขอตกลงขององคการสะพานปลา กับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ขอ ๒ ผลการดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หั ว ขอตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ม* ใ ช* ท างการเงิ น ขอ ๒.๓ การดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการองคกร ประจําปQ ๒๕๖๑
ทั้ งนี้ โครงการที่ นํ า มาพิ จ ารณานํ า มาจาก ๔ กลยุ ท ธ มี จํ า นวนทั้ งหมดรวม ๒๕ โครงการ การที่
องคการสะพานปลาจะสามารถบรรลุวิสัยทัศนดังกล*าวตามที่กําหนดไวได ในปQ ๒๕๖๑ องคการสะพานปลา
จะตองสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๒๕ โครงการ ตามที่กําหนดไวใหครบถวน
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๑.๒

ผลกระทบและโอกาส (

๑)

๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact)/แกนตั้ง (

๑)

คําจํากัดความ
ความเสี่ ย งด านการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปQ ๒๕๖๑ ไม* ไ ด ตามเป^ า หมาย ( ๑)
เนื่องจากโครงการที่กําหนดไวในปQ ๒๕๖๑ ส*งผลต*อโครงการอื่นๆ ทั้งในดานกาหารายได ดานการบริหาร
จัดการ และประสิทธิภาพการใชงบประมาณ และอาจมีผลกระทบต*อโครงการในปQ ๒๕๖๒ ซึ่งอาจทําใหไม*
บรรลุเป^าหมายตามตัวชี้วัดที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)กําหนดไว องคการสะพาน
ปลาจะตองสามารถดําเนินงานโครงการทั้ง ๒๕ โครงการไดแลวเสร็จตามเงื่อนไขในบันทึกขอตกลงในปQ ๒๕๖๑
กับสํา นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิ สาหกิจ (สคร.) โดยกําหนดว* า การดํ าเนิ นการต#องแล# วเสร็จทุ ก
กิจกรรม
ตาราง ๔.๑
เกณฑต*อไปนี้)
ผลกระทบ (Impact)
ระดับ ๑ นอยมาก
ระดับ ๒ นอย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

เกณฑกําหนดผลกระทบ (

๑)

(ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง พิจารณาโดยใช

เกณฑการกําหนดระดับ
๒๕ โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
๒๓ โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
๒๑ โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
๑๙ โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
๑๗ โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กําหนด

จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑

Impact
ระดับ ๕

๕

ระดับ ๔

๔

ระดับ ๓

๓

ระดับ ๒

๒

ระดับ ๑

๑

Risk Boundary
Likelihood

รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)
รูปภาพที่ ๔.๓ แสดงเกณฑกําหนดผลกระทบ (

๑)
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๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood)/แกนนอน (

๑)

คําจํากัดความ
โอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ยงทํ าใหองคการสะพานปลาไม*ส ามารถทําโครงการนี้ ไม*สําเร็จคือ จํานวน
กิจกรรมที่ไม*สามารถทําไดเสร็จสมบูรณทุกกิจกรรมใน ๒๕ โครงการ จากการสํารวจพบว*า ๒๕ โครงการ มี
ทั้งหมด ๑๑๗ กิจกรรม ซึ่งพิจารณาจากรอยละความสําเร็จของจํานวนกิจกรรมทั้งหมด ๒๕ โครงการ
จํานวนกิจกรรมที่ปฏิบัติไดเสร็จ
การดําเนินการ= จํานวนกิ
๑๐๐
จกรรมทั้งหมด๑๑๗กิจกรรม

ตารางที่ ๔.๒

เกณฑการกําหนดโอกาส (

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

๑)

เกณฑการกําหนดระดับ
รอยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๒๕ โครงการ
รอยละ ๙๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๒๕ โครงการ
รอยละ ๘๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๒๕ โครงการ
รอยละ ๗๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๒๕ โครงการ
รอยละ ๖๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๒๕ โครงการ

จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑

Impact

Risk Boundary
๑

๒

๓

๔

๕

๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

Likelihood

รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)
รูปภาพที่ ๔.๔ แสดงเกณฑกําหนดโอกาสที่จะเกิด (

๑)
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๑.๓

สรุปผลกระทบและโอกาส (

๑)

๑.๓.๑ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood)รายป*
ตารางที่ ๔.๓ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) รายปQ (
ผลกระทบ (Impact)
ระดับ ๑ นอยมาก
ระดับ ๒ นอย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

เกณฑการกําหนดระดับ
๒๕ โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
๒๓ โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
๒๑ โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
๑๙ โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
๑๗ โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกิจกรรมตามแผนที่กําหนด

ตารางที่ ๔.๔ การวิเคราะหโอกาส (Likelihood)รายปQ (
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑นอยมาก
ระดับ ๒ นอย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

๑)

๑)

เกณฑการกําหนดระดับ
รอยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๒๕ โครงการ
รอยละ ๙๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๒๕ โครงการ
รอยละ ๘๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๒๕ โครงการ
รอยละ ๗๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๒๕ โครงการ
รอยละ ๖๐ ของกิจกรรมทั้งหมด ๒๕ โครงการ

จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑

Impact
๑๗
๑๙
๒๑

Risk Boundary

๒๓

Likelihood

๒๕
๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)
รูปภาพที่ ๔.๕ แสดงการวิเคราะหผลกระทบและโอกาส รายปQ (

๑)
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๑.๔

การวิเคราะหRisk Appetite / Risk Tolerance (
๑.๔.๑ การวิเคราะห Risk Appetite(

แกนตั้ง (I)
เนื่องจากวาองคการสะพานปลามุงหวังที่จะใหคะแนน
ความเสี่ยงนี้ตามตัวชี้วัดของสคร. ใหสามารถทําคะแนน
ไดเทากับ ๒ซึ่งในป, ๒๕๖๐สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ทุกกิจกรรมได ๑๕ใน ๑๕โครงการ ซึ่ง Impact เทากับ
๑อยางไรก็ตามความคาดหวังสูงสุดในป, 2561 จะตอง
ทําใหไดแลวเสร็จทุกกิจกรรม 25 โครงการจาก 25
โครงการ ซึ่งจะตองทําเพิ่มอีก 10 โครงการใหแลวเสร็จ

๑)

แกนนอน (L)
ทุกกิจกรรมใน 25 โครงการจะตองสามารถทําใหแลว
เสร็จทั้งหมด รอยละ 100 และสามารถวัดผลตาม
เปAาหมายได ซึ่งในป, 2560 องคการสะพานปลา
สามารถดํ า เนิ น การแลวเสร็ จ รอยละ 100 ของ
กิจกรรม ซึ่งในป, 2561 ความคาดหวังขององคการ
สะพานปลาคาดวาจะสามารถดํ า เนิ น การไดทุ ก
กิจกรรม

๑.๔.๒ การวิเคราะห Risk Tolerance(
แกนตั้ง (I)
ในป, 2560 สามารถดํ า เนิ น การไดแลวเสร็ จ ทุ ก
กิจ กรรม 15 โครงการ ซึ่ งเปB นผลใหระดั บความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไดคา 1 ในป, 2561
ประเมิ น ไดวาความสามารถที่ อ งคการสะพานปลา
สามารถบริหารโครงการทั้ง 25 โครงการได แตควร
จะดําเนินการแลวเสร็จทุกกิจกรรมใหไดแลวเสร็จไม
ต่ํากวา 21 โครงการจาก 25 โครงการ ซึ่งเปBนการ
เพิ่ มขึ้ น 6 โครงการ จากป, 2560 เปBน ผลใหคา
Tolerance ของผลกระทบ Impact ยังอยูที่ระดับ 3

๑)

๑)

แกนนอน (L)
กิ จ กรรมจะถู ก กํ า หนดจากรอยละที่ ส ามารถ
ดําเนินการไดแลวเสร็จ จากป, 2560 องคการสะพาน
ปลาสามารถดํ า เนิ น การไดรอยละ 100 ของทุ ก
กิ จ กรรม ป, 2561 จึ ง ประเมิ น ความสามารถ
ดํ า เนิ น งานของกิ จ กรรมตาง ๆ ใน 21 โครงการได
รอยละ 90 ของจํานวนกิจกรรมทั้งหมดในป, 2561
เทากับป, 2560 ทําใหคา Tolerance ของโอกาสที่
เกิด (likelihood) จึงมีคาเทากับ 2
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จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑

Impact
๑๑
๑๒

T

๑๓
๑๔

Risk Boundary

A

Likelihood

๑๕
๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)
รูปภาพที่ ๔.๖แสดงผลการวิเคราะห Risk Appetite / Risk Tolerance(
๑.๕ หนวยงานที่รับผิดชอบ (
เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) /(

๑)

๑)
๑)

ผลกระทบ (Impact) /แกนตั้ง (I) : จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามแผน ปQ ๒๕๖๑
เจาของความเสี่ยง
ผูใหขอมูล

๑. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลาดานบริหาร
๒. ฝYายยุทธศาสตรการพัฒนา
สํานักงานยุทธศาสตรและแผนงาน

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน (ภาพรวม)
เจาของความเสี่ยง

ผูใหขอมูล

๑. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลาดานบริหาร
๒. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลาดานสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง
๓. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลาดานธุรกิจ
ผูรับผิดชอบโครงการ ๒๕โครงการ
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๔.๒.๒ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)
๑.

ความเสี่ยงจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนดของ IT(

๑)

ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด

Impact
ระบบถูกปิ ด
ต้ องแก้ ไขจากผู้เชียวชาญภายนอก

T

IT เข้ ามาแก้ ไขระบบ

Risk Boundary

ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขได้ เอง

A

ไม่เกิดความขัดข้ อง

Likelihood

1-4

5-8

9-12

13-16

ครัง/ปี

ครัง/ปี

ครัง/ปี

ครัง/ปี

17 ครัง

จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของ

ขึนไป

รูปภาพที่ ๔.๗ ความเสี่ยงจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนดของ IT(
๑.๑

และ IT เขาไปแกไข
๑)

ความเป5นมา

๑.
องคการสะพานปลาไดนําระบบคอมพิวเตอรส&วนบุคคลมาใชมากกว&า
15 ป และพนักงานทุกคนจะมีคอมพิวเตอรในอัตรา 2 คน/1 เครื่อง แต&การใชงานที่ผ&านมาจะมี
เหตุขัดของที่สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปแกไขอยู&ตลอดเวลา
๒.
สาเหตุ ที่เ กิ ด ขึ้ น มี ทั้ ง จากระบบไฟฟ; า กระชาก และการไม& ปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดของพนักงาน ซึ่งขอกําหนดของพนักงานซึ่งพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม
๓.
การขัดของที่เกิดขึ้นจะเกิดความเสียหายในเรื่องของระบบงาน ขอมูล
ความล&าชาของระบบงาน งบประมาณ
๔.
ในการบริหารงานของรัฐในอนาคตดาน IT ซึ่งจะตองเริ่มดําเนินการในป
2561 เปCนตนไป การสรางความตระหนักถือเปCนความจําเปCน
๕.
คณะกรรมการขององคการสะพานปลาไดเล็งเห็นว&าการไม&ปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของพนักงานทําใหเกิดความเสี่ยงขององคกร และเสียหายต&องบประมาณขององคกรโดยไม&
จําเปCน จึงกําหนดให อสป.กําหนดเปCนปGจจัยเสี่ยงขององคกร
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๑.๒

ผลกระทบและโอกาส (

๑)

๑.๒.๑ ผลกระทบ(Impact)/ แกนตั้ง (
ตารางที่ ๔.๕ เกณฑการกําหนดผลกระทบ (
ผลกระทบ
(Impact : I)
ระดับ ๑
ระดับ ๒

๑)

๑)

เกณฑการกําหนดระดับ
ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด อยู*ในระดับ
ที่ ไม*เกิดความขัดของ
ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด อยู*ในระดับ
ที่ ผูใชสามารถแกไขไดเอง

ระดับ ๓

ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด อยู*ในระดับ
ที่ IT เขามาแกไขระบบ

ระดับ ๔

ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด อยู*ในระดับ
ที่ ตองแกไขจากผูเชียวชาญภายนอก

ระดับ ๕

ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด อยู*ในระดับ
ที่ ระบบถูกป’ด

ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด

Impact
ระบบถูกปิ ด
ต้ องแก้ ไขจากผู้เชียวชาญภายนอก
IT เข้ ามาแก้ ไขระบบ

๕
๔
๓

ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขได้ เอง

๒

ไม่เกิดความขัดข้ อง

๑

Risk Boundary
Likelihood
จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของ
และ IT เขาไปแกไข

รูปภาพที่ ๔.๘ แสดงเกณฑกําหนดผลกระทบ (

๑)
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๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน(
ตารางที่ ๔.๖ เกณฑการกําหนดโอกาส (
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑

๒)

๑)

เกณฑการกําหนดระดับ
จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขาไปแกไข ๑-๔ ครั้ง/ปQ
จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขาไปแกไข ๕-๘ ครั้ง/ปQ
จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขาไปแกไข ๙-๑๒ ครั้ง/ปQ
จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขาไปแกไข ๑๓-๑๖ ครั้ง/ปQ
จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขาไปแกไข ๑๗ ครั้งขึ้นไป

ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด

Impact

Risk Boundary
๑

๒

๓

๔

๕

Likelihood
จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของ

รูปภาพที่ ๔.๙ เกณฑกําหนดโอกาส (

๑)

และ IT เขาไปแกไข
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๑.๓

สรุปผลกระทบและโอกาส (

๑)

๑.๓.๑ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact)และโอกาส (Likelihood) รายป*
ตารางที่ ๔.๗ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) (
ผลกระทบ
(Impact : I)
ระดับ ๑นอยมาก
ระดับ ๒นอย

๑)

เกณฑการกําหนดระดับ
ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด อยู*ในระดับ
ที่ ไม*เกิดความขัดของ
ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด อยู*ในระดับ
ที่ ผูใชสามารถแกไขไดเอง

ระดับ ๓ ปานกลาง

ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด อยู*ในระดับ
ที่ IT เขามาแกไขระบบ

ระดับ ๔ สูง

ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด อยู*ในระดับ
ที่ ตองแกไขจากผูเชียวชาญภายนอก

ระดับ ๕ สูงมาก

ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด อยู*ในระดับ
ที่ ระบบถูกป’ด

ตารางที่ ๔.๘ การวิเคราะหโอกาส (Likelihood) (

๑)

โอกาสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑นอยมาก

เกณฑการกําหนดระดับ
จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขาไปแกไข ๑-๔ ครั้ง/ปQ

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

จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขาไปแกไข ๕-๘ ครั้ง/ปQ
จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขาไปแกไข ๙-๑๒ ครั้ง/ปQ
จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขาไปแกไข ๑๓-๑๖ ครั้ง/ปQ
จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขาไปแกไข ๑๗ ครั้งขึ้นไป
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ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด

Impact
ระบบถูกปิ ด
ต้ องแก้ ไขจากผู้เชียวชาญภายนอก

T

IT เข้ ามาแก้ ไขระบบ

Risk Boundary

ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขได้ เอง

A

ไม่เกิดความขัดข้ อง

Likelihood

1-4

5-8

9-12

13-16

17 ครัง

ครัง/ปี

ครัง/ปี

ครัง/ปี

ครัง/ปี

ขึนไป

รูปภาพที่ ๔.๑๐แสดงการวิเคราะหผลกระทบและโอกาส (
๑.๔

การวิเคราะห Risk Appetite / Risk Tolerance (
๑.๔.๑ การวิเคราะห Risk Appetite (

แกนตั้ง (I)
ระดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย งจากพนั ก งานไม*
ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IT ยอมรับความเสียหายใน
ระดับ ๑ คือ ไม*เกิดความขัดของ ดังนั้นการบริหาร
ความเสี่ยง ปQ ๒๕๖๑ Risk Appetite ความเสี่ยงจาก
พนักงานไม*ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IT คือไม*เกิด
ความขัดของเลย

และ IT เขาไปแกไข
๑)

๑)

๑)

แกนนอน (L)
ระดั บ ความถี่ ของจํ า นวนครั้ งที่ มีเ หตุ ขัด ของและ IT
เข าไปแก ไข ยอมรั บ ความเสี ย หายในระดั บ ๑ คื อ
จํานวน ๑-๔ ครั้ง/ปQ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยง ปQ
๒๕๖๑ Risk Appetiteความเสี่ยงจากพนักงานไม*
ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IT ระดับความถี่ของจํานวน
ครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขาไปแกไขจํานวน ๑-๔
ครั้ง/ปQ

๑.๔.๒ การวิเคราะห Risk Tolerance (
แกนตั้ง (I)
ระดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย งจากพนั ก งานไม*
ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IT ยอมรับความเสียหายใน
ระดับ ๓ คือ IT เขามาแกไขระบบ ดังนั้นการบริหาร
ความเสี่ยง ปQ ๒๕๖๑ Risk Toleranceความเสี่ยงจาก
พนักงานไม*ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IT คือ IT เขามา
แกไขระบบ

จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของ

๑)

แกนนอน (L)
ระดับความถี่ของจํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของและ IT เขา
ไปแกไข ยอมรับความเสียหายในระดับ ๒ คือ จํานวน
๕-๘ ครั้ ง/ปQ ดั งนั้นการบริ หารความเสี่ ยง ปQ ๒๕๖๑
Risk Toleranceความเสี่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตาม
ข อกํ า หนดของ IT ระดั บ ความถี่ ของจํ า นวนครั้ งที่ มี
เหตุขัดของและ IT เขาไปแกไขจํานวน ๕-๘ ครั้ง/ปQ
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ความรุนแรงของเหตุขัดของจากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด

Impact
ระบบถูกปิ ด
ต้ องแก้ ไขจากผู้เชียวชาญภายนอก

T

IT เข้ ามาแก้ ไขระบบ

Risk Boundary

ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขได้ เอง

A

ไม่เกิดความขัดข้ อง

Likelihood

1-4

5-8

9-12

13-16

ครัง/ปี

ครัง/ปี

ครัง/ปี

ครัง/ปี

17 ครัง

ขึนไป

รูปภาพที่ ๔.๑๑การวิเคราะห Risk Appetite / Risk Tolerance(
๑.๕ หนวยงานที่รับผิดชอบ (
เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) / (

จํานวนครั้งที่มีเหตุขัดของ
และ IT เขาไปแกไข
๑)

๑)

๑)

ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) :ความรุนแรงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม*สามารถใชงานได
เจาของความเสี่ยง
ผูใหขอมูล

สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสหรัฐ ไชยเผือก
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณรณิดา โชติอุดม

โอกาส Likelihood) / แกนนอน (L) :ความถี่ของความรุนแรง/ปQ
เจาของความเสี่ยง
ผูใหขอมูล

สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสหรัฐ ไชยเผือก
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณรณิดา โชติอุดม
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๔.๒.๓ ความเสี่ยงดานเงิน (Financial Risk : FR)
๑.

EBITDA ภาพรวมองคกรไมเป5นไปตามเปTาหมาย(

๑)

รายไดดําเนินงาน
Impact
๑๖๙ ล้ านบาท
๑๘๑.๕ ล้ านบาท

A

๑๙๔ ล้ านบาท

T

Risk Boundary

๒๐๖.๕ ล้ านบาท

Likelihood

๒๑๙ ล้ านบาท
๑๕๙

๑๖๘

๑๗๗

๑๘๖

๑๙๕

ค*าใชจ*ายดําเนินงาน

รูปภาพที่ ๔.๑๒EBITDA ภาพรวมองคกรไมเป5นไปตามเปTาหมาย(
๑.๑

๑)

ความเป5นมา

องคการสะพานปลา ถูกกําหนดให นํารายไดจากการดําเนินงาน มาใชในการบริหาร
จัดการองคกร ในกรณีที่หากองคกรมีการดําเนินงานขาดทุน จะเป+นผลใหสถานะการเงินขององคการสะพาน
ปลามีงบประมาณไม*เพียงพอต*อการใชจ*ายที่เกิดขึ้นรายปQ และการลงทุนในอนาคต
การหากํ าไรจึ งเป+ น ปl จจั ย ที่ สํ า คั ญ อย* า งยิ่ งยวดต* อการบริ หารจั ด การองคกร ของ
องคการสะพานปลา จากการดําเนินงานที่ผ*านมา องคกรมีแนวโนมที่จะไม*มีกําไร หรือมีกําไรนอย ในขณะที่
ค*าใชจ*ายในการบริหารจัดการแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
องคการสะพานปลาจึ งได พิจ ารณาว* า จึงได กํา หนดความเสี่ ย ง EBITDAภาพรวม
องคกรไม*เป+นไปตามเป^าหมายมาเป+นความเสี่ยงขององคกร
๑.๒

ผลกระทบและโอกาส (

๑)

๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (

๑)

คําจํากัดความ
๑.
ตัดบัญชี และดอกเบี้ยจ*าย(EBITDA)

กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงานก*อนหักค*าเสื่อมราคา รายจ*าย
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ตารางที่ ๔.๙ เกณฑการกําหนดผลกระทบ (

๑)

ผลกระทบ
(Impact : I)
ระดับ ๑

เกณฑการกําหนดระดับ

กําหนดจากบันทึกขอตกลงผลการดําเนินงานขององคการสะพานปลาประจําปQ ๒๕๖๑
ซึ่งมีค*าเกณฑวัดอยู*ที่ ๒๑๙ ลานบาท
ระดับ ๒,๓,๔ และ ๕ ลดลง ๑๒.๕ ลานบาท จากเกณฑตัวชี้วัด ในบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคการสะพานปลา ประจําปQ ๒๕๖๑
รายไดดําเนินงาน
Impact
๑๖๙ ล้ านบาท

๕

๑๘๑.๕ ล้ านบาท

๔

๑๙๔ล้ านบาท

๓

๒๐๖.๕ ล้ านบาท

๒

๒๑๙ ล้ านบาท

๑

Risk Boundary
Likelihood

ระดับ

ค*าใชจ*ายดําเนินงาน
รูปภาพที่ ๔.๑๓ แสดงเกณฑกําหนดผลกระทบ ( ๑)
๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood) /แกนนอน (

๑)

คําจํากัดความ
ค*าใชจ*ายที่ผันแปรตามรายได หมายถึง การใชค*าใชจ*ายที่ก*อใหเกิดรายได เช*น ค*าใชจ*ายของ
สะพานปลาและท*าเทียบเรือประมง เพื่อใหไปจัดเก็บรายได เป+นตน
ตารางที่ ๔.๑๐ เกณฑการกําหนดโอกาส (
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑

๑)

เกณฑการกําหนดระดับ

ค*าใชจ*ายในการดําเนินงาน โดยเป^าหมายในปQ ๒๕๖๑ ไดกําหนดเป^าหมายไว ๑๕๙
ลานบาท
ระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ เพิ่มขึ้นช*วงละ ๙ ลานบาท จากค*าใชจ*ายดําเนินงาน๑๕๙ ลบ. (ระดับ ๑) เป+น ๑๖๘
, ๑๗๗, ๑๘๖ และ ๑๙๕ ตามลําดับ
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รายไดดําเนินงาน
Impact

Risk Boundary
๑

๒

๑๕๙

๑๖๘

๔

๑๗๗

๑๘๖ ๑๙๕ ค*าใชจ*ายดําเนินงาน

๕

รูปภาพที่ ๔.๑๔ เกณฑกําหนดโอกาส (
๑.๓

Likelihood

๓

สรุปผลกระทบและโอกาส (

๑)

๑)

๑.๓.๑ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายป*
ตารางที่ ๔.๑๑ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact)รายปQ (
ผลกระทบ
(Impact)
ระดับ ๑ นอยมาก
ระดับ ๒ นอย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

EBITDA ภาพรวม

มีรายไดดําเนินงาน ๑๖๙ ลานบาท
มีรายไดดําเนินงาน ๑๘๑.๕ ลานบาท
มีรายไดดําเนินงาน ๑๙๔ ลานบาท
มีรายไดดําเนินงาน ๒๐๖.๕ ลานบาท
มีรายไดดําเนินงาน ๒๑๙ ลานบาท

ตารางที่ ๔.๑๒ การวิเคราะหโอกาส (Likelihood)รายปQ (
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood)
ระดับ ๑ นอยมาก
ระดับ ๒ นอย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

๑)

๑)

คาใชจายที่ผันแปรตามรายได
มีค*าใชจ*ายดําเนินงาน ๑๕๙ ลานบาท
มีค*าใชจ*ายดําเนินงาน ๑๖๘ ลานบาท
มีค*าใชจ*ายดําเนินงาน ๑๗๗ ลานบาท
มีค*าใชจ*ายดําเนินงาน ๑๘๖ ลานบาท
มีค*าใชจ*ายดําเนินงาน ๑๙๕ ลานบาท
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รายไดดําเนินงาน
Impact
๑๖๙ ล้ านบาท
๑๘๑.๕ ล้ านบาท
๑๙๔ ล้ านบาท

Risk Boundary

๒๐๖.๕ ล้ านบาท

Likelihood

๒๑๙ ล้ านบาท
๑๕๙

๑๖๘

๑๗๗

๑๘๖

๑๙๕

ค*าใชจ*ายดําเนินงาน

รูปภาพที่ ๔.๑๕ แสดงการวิเคราะหผลกระทบและโอกาส รายปQ (
๑.๔

การวิเคราะห Risk Appetite / Risk Tolerance(
๑.๔.๑ การวิเคราะห Risk Appetite (

๑)

๑)

๑)

แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
จํานวนเงินกําไรสุทธิภาพรวมขององคการสะพานปลา ค*าใชจ*ายดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงปQ ๒๕๖๑
มีเป^าหมายอยู* ๒๖ ลานบาท เนื่องจากเป+นจํานวนกําไร องคการสะพานปลา สามารถยอมรั บ ได Risk
สุทธิที่สามารถยอมรับได และเป+นไปตามเป^าหมายในปQ Appetite คือ ค*าใชจ*ายดําเนินงาน ๑๖๘ ลานบาท
๒๕๖๑ ดังนั้น Risk Appetiteรายไดดําเนินงานของ
องคกรจึงไม*ควรจะต่ํากว*า ๑๙๔ ลานบาท
๑.๔.๒ การวิเคราะห Risk Tolerance(

๑)

แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
จํานวนเงินกําไรสุทธิภาพรวมขององคการสะพานปลา ค*าใชจ*ายดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงปQ ๒๕๖๑
มีเป^าหมายอยู* ๑๗ ลานบาท เนื่องจากเป+นจํานวนกําไร องคการสะพานปลา สามารถยอมรั บ ได Risk
สุทธิที่สามารถยอมรับได และเป+นไปตามเป^าหมายในปQ Toleranceคือ ค*าใชจ*ายดําเนินงาน ๑๗๗ ลานบาท
๒๕๖๑ ดังนั้น Risk Toleranceรายไดดําเนินงานของ
องคกรจึงไม*ควรจะต่ํากว*า ๑๙๔ ลานบาท
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กําไรสุทดําธิเนิ
รายได
ภาพรวม
นงาน
Impact
๑๖๙ ล้ านบาท
๑๘๑.๕ ล้ านบาท

A

๑๙๔ ล้ านบาท

T

Risk Boundary

๒๐๖.๕ ล้ านบาท

Likelihood

๒๑๙ ล้ านบาท
๑๕๙

๑๖๘

๑๗๗

๑๘๖

๑๙๕

ค*าใชจ*ายดําเนินงาน

รูปภาพที่ ๔.๑๖การวิเคราะห Risk Appetite / Risk Tolerance(
๑.๕

หนวยงานที่รับผิดชอบ (

เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) /(

๑)

๑)

๑)

ผลกระทบ (Impact) /แกนตั้ง (I) : รายไดดําเนินงาน
เจาของความเสี่ยง
ผูใหขอมูล

๑. รองผูอํานวยการดานพัฒนากิจการประมง, ดานสะพานปลาและทา
เทียบเรือประมง
๒. รองผูอํานวยการดานบริหาร
ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงาน

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : คาใชจายดําเนินงาน
เจาของความเสี่ยง
ผูใหขอมูล

๑. รองผูอํานวยการดานพัฒนากิจการประมง, ดานสะพานปลาและทา
เทียบเรือประมง
๒. รองผูอํานวยการดานบริหาร
ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงาน
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๒. การเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปTาหมาย (

๒)

ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน
Impact
๑๗๗.๓๓ ล้ านบาท
๒๐๗ ล้ านบาท

T

๒๓๖.๔๔ ล้ านบาท

Risk Boundary

๒๖๖ ล้ านบาท

A

๒๕๕.๕๕ ล้ าน

๑๐๐

Likelihood
๙๕

๙๐

๘๕

๘๐

รูปภาพที่ ๔.๑๗การเบิกจ*ายงบลงทุนต่ํากว*าเป^าหมาย(
๒.๑

รอยละของจํานวนงวดงานที่สามารถ
ปฏิบัติไดตามแผน
๒)

ความเป5นมา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหหน*วยงานของรัฐทุกหน*วยเร*งรัดการใชเงินลงทุนที่ไดรับจัดสรรใน
ปQงบประมาณนั้นๆ ใหแลวเสร็จภายในปQงบประมาณ เพื่อขยายตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ องคการ
สะพานปลา เป+นหน*วยงานรัฐหน*วยงานหนึ่ง ที่จะตองดําเนินงานตามนโยบายนี้ และเป+นตัวชี้วัดหนึ่งของ
องคกรที่ รั ฐ บาลกํ า หนด แต* ที่ผ* า นมา องคการสะพานปลาไม* ส ามารถดํ า เนิ น การเบิ กจ* า ยงบลงทุ น ได ตาม
เป^าหมายที่รัฐบาลกําหนดทุกปQ
ในปQ ๒๕๖๑องคการสะพานปลามีแนวโนมที่อาจจะเบิกจ*ายงบลงทุนไม*ไดตามเป^าหมาย จึงถือเป+น
ความเสี่ยงที่ตองบริหารขององคกร
๒.๒

ผลกระทบและโอกาส (

๒)

๒.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (

๒)

คําจํากัดความ
จํา นวนเงิ น ลงทุ น ขององคการสะพานปลา ที่ ส ามารถเบิ กจ* ายได ทั้ งหมดในปQ ๒๕๖๑ ซึ่ งหมายถึ ง
งบประมาณที่ไดรับจากการจัดสรรของรัฐใหกับองคการสะพานปลา ในปQ ๒๕๖๑ ประกอบดวย งบประมาณที่
ไดรับจัดสรรใหม*ในปQ ๒๕๖๑ และงบลงทุนขององคการสะพานปลาเอง
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ตารางที่ ๔.๑๓ เกณฑการกําหนดผลกระทบ (

๒)

ผลกระทบ
เกณฑการกําหนดระดับ
(Impact : I)
ระดับ ๑
กําหนดจากแผนการใชจ*ายงบประมาณ(งบลงทุน) ประจําปQ ๒๕๖๑ ซึ่งไดรับจํานวนเงิน ๒๙๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท
ระดั บ ๒,๓,๔ ลดลงช*วงละ ๒๙.๕๕ ลานบาท จากแผนการใชจ*ายงบประมาณ(งบลงทุน) ประจําปQ ๒๕๖๑
และ ๕
เป+น ๒๖๖, ๒๓๖.๔๕, ๒๐๗ และ ๑๗๗.๓๓ ตามลําดับ
ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน
Impact
๑๗๗.๓๓ ล้ านบาท
๒๐๗ ล้ านบาท

๕
๔

๒๓๖.๔๔ล้ านบาท

๓

๒๖๖ ล้ านบาท

๒

๒๙๕.๕๕ ล้ านบาท

๑

Risk Boundary
Likelihood

ระดับ

รอยละของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติไดตามแผน
รูปภาพที่ ๔.๑๘ แสดงเกณฑกําหนดผลกระทบ ( ๒)
๒.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน(

๒)

คําจํากัดความ
โอกาสที่จะทําให ความเสี่ยงในการเบิกจ*ายงบลงทุนไม*ไดตามแผน คือ จํานวนงวดงานที่ไม*สามารถจะ
เบิกไดตามแผนที่วางไว ในเกณฑของLikelihoodจะกําหนดโดยรอยละงวดงานที่องคการสะพานปลาสามารถ
เบิกไดตามแผนที่กําหนดให
ตารางที่ ๔.๑๔ เกณฑการกําหนดโอกาส (
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑

๒)

เกณฑการกําหนดระดับ

ร อยละความสํ า เร็ จ ของจํ า นวนงวดงานที่ ส ามารถดํ า เนิ น ได ตามเป^ า หมาย โดย
เป^าหมายในปQ ๒๕๖๑ ไดกําหนดเป^าหมายไวรอยละ ๑๐๐
ระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ลดลงช*วงละ ๕ จากรอยละของความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน รอยละ ๑๐๐
(ระดับ ๑) เป+น ๙๕ , ๙๐, ๘๕ และ ๘๐ ตามลําดับ
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ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน
Impact

Risk Boundary
๑

๑๐๐

๒

๓

๙๕

๙๐

๔

๘๕

รูปภาพที่ ๔.๑๙ เกณฑกําหนดโอกาส (
๑.๓

สรุปผลกระทบและโอกาส (

Likelihood

๕

๘๐

รอยละของจํานวนงวดงานที่สามารถ
ปฏิบัติไดตามแผน

๒)

๒)

๑.๓.๑ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายป*
ตารางที่ ๔.๑๕ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact)รายปQ (

๒)

ผลกระทบ
กําไรสุทธิภาพรวม
(Impact)
ระดับ ๑ นอยมาก ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ๑๗๗.๓๓ ลานบาท
ระดับ ๒ นอย
ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ๒๐๗ ลานบาท
ระดับ ๓ ปานกลาง ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ๒๓๖.๔๔ ลานบาท
ระดับ ๔ สูง
ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ๒๖๖ ลานบาท
ระดับ ๕ สูงมาก
ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ๒๙๕.๕๕ ลานบาท
ตารางที่ ๔.๑๖ การวิเคราะหโอกาส (Likelihood)รายปQ ( ๒)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood)
ระดับ ๑ นอยมาก
ระดับ ๒ นอย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

รอยละของคาใชจายที่ผันแปรตามรายได
จํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติไดตามแผนรอยละ ๑๐๐
จํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติไดตามแผนรอยละ ๙๕
จํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติไดตามแผนรอยละ ๙๐
จํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติไดตามแผนรอยละ ๘๕
จํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติไดตามแผนรอยละ ๘๐
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ผลการเบิกจ*ายงบลงทุ
ยงบ น
Impact
๑๗๗.๓๓ ล้ านบาท
๒๐๗ ล้ านบาท
๒๓๖.๔๔ ล้ านบาท

T

Risk Boundary

๒๖๖ ล้ านบาท
๒๕๕.๕๕ ล้ าน

A
๑๐๐

Likelihood
๙๕

๙๐

๘๐

๘๕

รอยละของจํานวนงวดงานที่สามารถ
ปฏิบัติไดตามแผน

รูปภาพที่ ๔.๒๐ แสดงการวิเคราะหผลกระทบและโอกาส รายปQ (
๑.๔

การวิเคราะห Risk Appetite / Risk Tolerance(
๑.๔.๑ การวิเคราะห Risk Appetite (

แกนตั้ง (I)
การเบิกจ* ายงบลงทุ นที่ องคการสะพานปลา ประสงค
แลวเสร็จทั้งหมดของงบลงทุน เนื่องจากระดับที่องคการ
สะพานปลายอมรั บ ได คื อ การบริ ห ารเงิ น ลงทุ น ที่
องคการสะพานปลา จะต องมี ก ารเบิ กจ* า ยจํ า นวน
๒๕๕.๕๕ ลานบาท ซึ่งจะใหการเบิ กจ*ายงบลงทุนของ
องคการสะพานปลาเป+ นไปตามเป^ าหมาย ดั งนั้ น Risk
Appetiteการบริ หารการเบิ กจ* ายงบลงทุ นต องมี การ
เบิกจ*ายงบลงทุนใหแลวสร็จในปQงบประมาณ ๒๕๖๑

๒)

๒)

๒)

แกนนอน (L)
ร อยละของจํ า นวนงวดงานที่ ส ามารถปฏิ บั ติได ตาม
แผน การบริหารความเสี่ยงปQ ๒๕๖๑ องคการสะพาน
ปลา สามารถยอมรับได Risk Appetite คือ จํานวน
งวดงานที่สามารถปฏิบัติไดตามแผนรอยละ ๑๐๐
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๑.๔.๒ การวิเคราะห Risk Tolerance(
แกนตั้ง (I)
การเบิกจ*ายงบลงทุนที่องคการสะพานปลา ประสงค
แล วเสร็ จ ทั้ ง หมดของงบลงทุ น เนื่ อ งจากระดั บ ที่
องคการสะพานปลายอมรั บได คื อ การบริ ห ารเงิ น
ลงทุ น ที่ อ งคการสะพานปลาจะต องมี ก ารเบิ ก จ* า ย
จํ านวน ๒๓๖.๔๔ล านบาท ซึ่ งจะให การเบิ กจ* ายงบ
ลงทุ นขององคการสะพานปลาเป+ นไปตามเป^ าหมาย
ดั งนั้ น Risk Toleranceการบริ หารการเบิ กจ* ายงบ
ลงทุนตองมีการเบิกจ*ายงบลงทุนทั้งหมดใหแลวเสร็จใน
ปQงบประมาณ ๒๕๖๑

๒)

แกนนอน (L)
ร อยละของจํ า นวนงวดงานที่ ส ามารถปฏิ บั ติได ตาม
แผน การบริหารความเสี่ยงปQ ๒๕๖๑ องคการสะพาน
ปลา สามารถยอมรับได Risk Toleranceคือ จํานวน
งวดงานที่สามารถปฏิบัติไดตามแผนรอยละ ๑๐๐

ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน
Impact
๑๗๗.๓๓ ล้ านบาท
๒๐๗ ล้ านบาท
๒๓๖.๔๔ ล้ านบาท

T

Risk Boundary

๒๖๖ ล้ านบาท
๒๕๕.๕๕ ล้ าน

A
๑๐๐

Likelihood
๙๕

๙๐

๘๕

๘๐

รอยละของจํานวนงวดงานที่สามารถ
ปฏิบัติไดตามแผน

รูปภาพที่ ๔.๒๑ การวิเคราะห Risk Appetite / Risk Tolerance(

๒)
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๑.๕

หนวยงานที่รับผิดชอบ (

เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) /(

๒)

๒)

ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : ผลการเบิกจายงบลงทุน
๑. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานบริหาร
๒. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานสะพานปลาและทาเทียบ
เรือประมง
๓. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลาดานพัฒนากิจการประมง
ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงานการเงิน

เจาของความเสี่ยง

ผูใหขอมูล

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : รอยละของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติไดตามแผน
เจาของความเสี่ยง

๑. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานบริหาร
๒. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานสะพานปลาและทาเทียบ
เรือประมง
๓. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลาดานพัฒนากิจการประมง
ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงานการเงิน

ผูใหขอมูล

๓. การแสเงินสดในมือไมเพียงพอตอแนวโนมรายจายที่เพิ่มขึ้น(

๓)

จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
Impact
-๖
-๓

๐

T

๓

A

Risk Boundary
Likelihood

๖
-๖

-๓

๐

๓

๖

จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับ
ประมาณการ

รูปภาพที่ ๔.๒๒การแสเงินสดในมือไมเพียงพอตอแนวโนมรายจายที่เพิ่มขึ้น(

๓)
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๒.๑

๒.๒

ความเป5นมา
•

การสัมมนาผูบริหาร

•

แบบสอบถามพนักงาน

ผลกระทบและโอกาส (

๓)

๒.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (

๓)

คําจํากัดความ
*

เงินสดรับ ป*2561ประกอบดวย
1.

จากการใหบริการและค&าธรรมเนียม

2.

จากโครงการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา

3.

จากรายไดท&าเทียบเรือประมงอ&างศิลา

4.

รับชําระหนี้จากโครงการพัฒนาการประมง

5.

รายรับอื่นๆ

ตารางที่ ๔.๑๓ เกณฑการกําหนดผลกระทบ (

๓)

ผลกระทบ
เกณฑการกําหนดระดับ
(Impact : I)
ระดับ ๑
กําหนดรายไดที่สามารถหาไดเปรียบเทียบกับประมาณการ ประจําปQ ๒๕๖๑ ซึ่งไดรับจํานวนเงิน ๖ลานบาท
ระดั บ ๒,๓,๔ ลดลงช*วงละ ๓ ลานบาท รายไดที่สามารถหาไดเปรียบเทียบกับประมาณการ ประจําปQ ๒๕๖๑ เป+น
และ ๕
๓, ๐, -๓ และ -๖ ตามลําดับ
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จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
Impact
-๖
-๓

๕
๔

๐

๓

๓

๒

๖

๑

Risk Boundary
Likelihood

ระดับ

จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
รูปภาพที่ ๔.๒๓ แสดงเกณฑกําหนดผลกระทบ ( ๓)
๒.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน(
ตารางที่ ๔.๑๔ เกณฑการกําหนดโอกาส (
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑

๓)

๓)

เกณฑการกําหนดระดับ
จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ โดยเป^าหมายในปQ ๒๕๖๑ ได
กําหนด -๖ ลานบาท

ระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ เพิ่มขึ้นช*วงละ ๓ ลานบาท จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
เป+น -๓ , ๐, ๓ และ ๖ ตามลําดับ
จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
Impact

Risk Boundary
๑

๒

๓

๔

๕

-๖

-๓

๐

๓

๖

รูปภาพที่ ๔.๒๔ เกณฑกําหนดโอกาส (

Likelihood
จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับ
ประมาณการ
๓)
62

๑.๓

สรุปผลกระทบและโอกาส (

๒)

๑.๓.๑ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายป*
ตารางที่ ๔.๑๕ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact)รายปQ (

๓)

กําไรสุทธิภาพรวม

ผลกระทบ
(Impact)
ระดับ ๑ นอยมาก

จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ ๖ ลานบาท

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

จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ ๓ ลานบาท
จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ ๐ ลานบาท
จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ -๓ ลานบาท
จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ -๖ ลานบาท

ตารางที่ ๔.๑๖ การวิเคราะหโอกาส (Likelihood)รายปQ (

๓)

โอกาสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood)
ระดับ ๑ นอยมาก

รอยละของคาใชจายที่ผันแปรตามรายได
จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ-๖ ลานบาท

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

จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ-๓ ลานบาท
จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ๐ ลานบาท
จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ๓ ลานบาท
จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ๖ ลานบาท

จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
Impact
-๖
-๓

๐

T

๓

A

Risk Boundary
Likelihood

๖
-๖

-๓

๐

๓

๖

จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับ
ประมาณการ

รูปภาพที่ ๔.๒๕ แสดงการวิเคราะหผลกระทบและโอกาส รายปQ (

๓)
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๑.๔

การวิเคราะห Risk Appetite / Risk Tolerance(
๑.๔.๑ การวิเคราะห Risk Appetite (

แกนตั้ง (I)
จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการที่
องคการสะพานปลายอมรับไดคือ ๓ลานบาท ซึ่งจะให
จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
ขององคการสะพานปลาเป+นไปตามเป^าหมาย ดังนั้น Risk
Appetiteจํ า นวนรายได ที่ ส ามารถหาได เที ย บกั บ
ประมาณการปQ งบประมาณ ๒๕๖๑ อยู* ที่ จํ า นวน ๓
ลานบาท

๓)

แกนนอน (L)
จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
ที่สามารถปฏิบัติไดตามแผน การบริหารความเสี่ยงปQ
๒๕๖๑ องคการสะพานปลา สามารถยอมรับได Risk
Appetite คือ จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบ
กับประมาณการที่สามารถปฏิบัติไดตามแผน อยู*ที่
จํานวน ๐ ลานบาท

๑.๔.๒ การวิเคราะห Risk Tolerance(
แกนตั้ง (I)
จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการที่
องคการสะพานปลายอมรับไดคือ ๐ ลานบาท ซึ่งจะให
จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
ขององคการสะพานปลาเป+นไปตามเป^าหมาย ดังนั้น Risk
Toleranceจํ า นวนรายได ที่ ส ามารถหาได เที ย บกั บ
ประมาณการปQ งบประมาณ ๒๕๖๑ อยู* ที่ จํ า นวน ๐
ลานบาท

๓)

๓)

แกนนอน (L)
จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
ที่สามารถปฏิบัติไดตามแผน การบริหารความเสี่ยงปQ
๒๕๖๑ องคการสะพานปลา สามารถยอมรับได Risk
Toleranceคือ จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบ
กั บ ประมาณการที่ ส ามารถปฏิ บั ติได ตามแผน อยู* ที่
จํานวน ๐ ลานบาท

กจ*ายงบลงทุ
น เทียบกับประมาณการ
จํผลการเบิ
านวนรายได
ที่สามารถหาได
Impact
-๖
-๓

๐

T

๓

A

Risk Boundary
Likelihood

๖
-๖

-๓

๐

๓

๖

จํานวนรายจ*ายที่สามารถหาไดเทียบกับ
ประมาณการ

รูปภาพที่ ๔.๒๖ การวิเคราะห Risk Appetite / Risk Tolerance(

๓)
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๑.๕

หนวยงานที่รับผิดชอบ (

เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) /(

๓)

๓)

ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : จํานวนรายไดที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
เจาของความเสี่ยง

ผูใหขอมูล

๔. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานบริหาร
๕. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานสะพานปลาและทาเทียบ
เรือประมง
๖. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลาดานพัฒนากิจการประมง
ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงานการเงิน

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : จํานวนรายจายที่สามารถหาไดเทียบกับประมาณการ
เจาของความเสี่ยง

ผูใหขอมูล

๔. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานบริหาร
๕. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานสะพานปลาและทาเทียบ
เรือประมง
๖. รองผูอํานวยการองคการสะพานปลาดานพัฒนากิจการประมง
ฝYายบัญชีการเงิน, สํานักงานบัญชี, สํานักงานการเงิน

๔.๒.๔ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ (Compliance Risk : CR)
๑.
ความเสี่ ยงในดานสะพานปลาและทาเทียบเรื อประมงตองมี การดํ าเนิ นการให
เป5นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสวนของมาตรฐานสุขอนามัย ( ๑)
Impact จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการอสป.อย*างครบถวน
๙ แห่ง
๑๐ แห่ง
๑๑ แห่ง

Risk Boundary

๑๒ แห่ง

Likelihood
รอยละของปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/
๑๐๐ ๙๐
๘๐
๗๐
๖๐ หรือทําการปรับปรุง
รูปภาพที่ ๔.๒๗ความเสี่ยงในดานสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงตองมีการดําเนินการใหเป5นไปตาม
พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสวนของมาตรฐานสุขอนามัย ( ๑)
๑๓ แห่ง

A

T
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๑.๑

ความเป5นมา

องคการสะพานปลา มีภารกิจที่ตองบริหารสะพานปลาและท*าเทียบเรือประมงทุกแห*งใหเป+นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ คือ พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีขอปฏิบัติที่จะทําใหสะพานปลาและท*า
เที ย บเรื อประมงทุ กแห* งมี มาตรฐานในการให บริ การการใช ท* า เที ย บเรื อให ถู กสุ ขอนามั ย อั น จะส* งผลต* อ
ผูใชบริการและรายไดในระยะยาวขององคกร รวมถึงส*งผลต*อภาพลักษณที่ดีขององคกร
ถึงแมว*าองคการสะพานปลาจะสามารถดําเนินการไดตามมาตรฐานที่กฏหมายกําหนดไดดีเป+นส*วนมาก
แต*องคกรไม*ควรจะละเลยหรือนิ่งนอนใจ ซึ่งหากไม*ละลเยในประเด็นนี้จะทําใหมีการบริหารจัดการอย*างยั่งยืนใน
ระยะยาว และเป+นสะพานปลาและท*าเทียบเรือตนแบบ
๑.๒

ผลกระทบและโอกาส (

๑)

๑.๒.๑ ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (

๑)

คําจํากัดความ
เนื่องจากการไดรับใบรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยของท*าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพ
ปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตวน้ํา จากกรมประมงซึ่งเป+นหน*วยงานภายนอก องคการสะพานปลาจะตองมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะไม*ไดรับใบรับรองนี้อย*างเขมงวด จึงถือเป+นความเสี่ยงขององคกรในปQ ๒๕๖๑
ปlจจุบันองคการสะพานปลามีหน*วยงานสะพานปลาและท*าเทียบเรือประมง จํานวนทั้งสิ้น ๑๘ แห*ง แต*หน*วยงาน
ที่มีกิจกรรมการขนถ*ายและจําหน*ายสินคาสัตวน้ําประกอบดวย สะพานปลาและท*าเทียบเรือประมง จํานวน ๑๓ แห*ง คือ
๑. สะพานปลาสมุทรปราการ
๒. สะพานปลานครศรีธรรมราช
๓. ท*าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๔. ท*าเทียบเรือประมงสุราษฎรธานี
๕. ท*าเทียบเรือประมงชุมพร
๖. ท*าเทียบเรือประมงนราธิวาส
๗. ท*าเทียบเรือประมงปlตตานี
๘. ท*าเทียบเรือประมงสตูล
๙. สะพานปลาสมุทรสาคร
๑๐. ท*าเทียบเรือประมงสงขลา๒ (ท*าสะอาน)
๑๑. ท*าเทียบเรือประมงหลังสวน
๑๒. ท*าเทียบเรือประมงหัวหิน
๑๓. ท*าเทียบเรือประมงระนอง
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ตารางที่ ๔.๑๗ เกณฑการกําหนดผลกระทบ (
ผลกระทบ
(Impact)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

๑)

เกณฑการกําหนดระดับ
จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอย*างครบถวน ๑๓ แห*ง
จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอย*างครบถวน ๑๒ แห*ง
จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอย*างครบถวน ๑๑ แห*ง
จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอย*างครบถวน ๑๐ แห*ง
จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอย*างครบถวน ๙ แห*ง

จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการ อสป. อย*างครบถวน
Impact
๙ แห่ง
๑๐ แห่ง

๕
๔

๑๑ แห่ง

๓

๑๒ แห่ง

๒

๑๓ แห่ง

๑

ระดับ

Risk Boundary
Likelihood
รอยละของปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทําการปรับปรุง

รูปภาพที่ ๔.๒๘ แสดงเกณฑกําหนดผลกระทบ (
๑.๒.๒ โอกาส (Likelihood) / แกนนอน(

๑)

๑)

คําจํากัดความ
สะพานปลาและท*าเทียบเรือประมงดังกล*าวขางตนจึงเป+นหน*วยงานที่จะตองมีการดําเนินการ
ใหเป+นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ตามมาตรฐานของกรมประมง ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการใหเป+นไปตามพรก. การ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ องคการสะพานปลาจึงเห็นความสําคัญของการไดรับรองตามมาตรฐานของกรมประมง
เพราะฉะนั้นหน*วยงานที่ยังไม*ผ*านการรับรองตามมาตรฐานสุขอนามัย จึงตองมีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทําการ
ปรับปรุง เพื่อใหสะพานปลาและท*าเทียบเรือประมงพัฒนาขึ้นในทางที่ดี ไปถึงตลอดจนไดรับรองมาตรฐานจาก
กรมประมง เป+นตน
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ตารางที่ ๔.๑๘ เกณฑการกําหนดโอกาส (

๑)

โอกาสที่จะเกิดขึ้น
เกณฑการกําหนดระดับ
(Likelihood : L)
ระดับ ๑
ปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง รอยละ ๑๐๐
ระดับ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ลดลงช* วงละ ๑๐ ของปl ญหาที่มีแผนปรับ ปรุ ง และ/หรือทํา การปรับ ปรุ ง รอยละ
๑๐๐ (ระดับ ๑) เป+น ๙๐ , ๘๐, ๗๐ และ ๖๐ ตามลําดับ
จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการอสป.อย*างครบถวน
Impact

Risk Boundary
๑

๑๐๐

๒

๓

๔

๕

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

รูปภาพที่ ๔.๒๙ เกณฑกําหนดโอกาส (
๑.๓

สรุปผลกระทบและโอกาส(

Likelihood
รอยละของปlญหาที่มีแผนปรับปรุง
และ/หรือทําการปรับปรุง
๑)

๑)

๑.๓.๑ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รายป*
ตารางที่ ๔.๑๙ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) รายปQ (
ผลกระทบ
(Impact)
ระดับ ๑ นอยมาก
ระดับ ๒ นอย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

๑)

จํานวนแหงที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอยางครบถวน
จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอย*างครบถวน ๑๓ แห*ง
จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอย*างครบถวน ๑๒ แห*ง
จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอย*างครบถวน ๑๑ แห*ง
จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอย*างครบถวน ๑๐ แห*ง
จํานวนแห*งที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอย*างครบถวน ๙ แห*ง
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ตารางที่ ๔.๒๐ การวิเคราะหโอกาส (Likelihood) รายปQ (
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood : L)
ระดับ ๑ นอยมาก
ระดับ ๒ นอย
ระดับ ๓ ปานกลาง
ระดับ ๔ สูง
ระดับ ๕ สูงมาก

๑)

รอยละของปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง
ปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง รอยละ ๑๐๐
ปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง รอยละ ๙๐
ปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง รอยละ ๘๐
ปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง รอยละ ๗๐
ปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง รอยละ ๖๐

จํ า น ว น แ ห* ง ที่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการอสป.อย*างครบถวน
Impact
๙ แห่ง
๑๐ แห่ง
๑๑ แห่ง

Risk Boundary

๑๒ แห่ง

Likelihood

๑๓ แห่ง
๑๐๐

๙๐

รอยละของปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/
หรือทําการปรับปรุง
รูปภาพที่ ๔.๓๐แสดงการวิเคราะหผลกระทบและโอกาส รายป* ( ๑)
๑.๔

๘๐

๗๐

การวิเคราะห Risk Appetite / Risk Tolerance(
๑.๔.๑ การวิเคราะห Risk Appetite (

๖๐

๑)

๑)

แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
สะพานปลาและท* า เที ย บเรื อ ประมงที่ ป ฏิ บั ติ ต าม รอยละของปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทําการ
มาตรการขององคการสะพานปลาอย* า งครบถ วน ปรับปรุง ในระดับที่องคการสะพานปลายอมรับไดคือ
ระดับที่องคการสะพานปลายอมรับไดคือ จํานวน ๑๓ ระดับที่รอยละ ๑๐๐
แห*ง
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๑.๔.๒ การวิเคราะห Risk Tolerance(

๑)

แกนตั้ง (I)
แกนนอน (L)
สะพานปลาและท* า เที ย บเรื อ ประมงที่ ป ฏิ บั ติ ต าม รอยละของปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทําการ
มาตรการขององคการสะพานปลาอย* า งครบถ วน ปรับปรุง ในระดับที่องคการสะพานปลายอมรับไดคือ
ระดับที่องคการสะพานปลายอมรับไดคือ จํานวน ๑๓ ระดับที่รอยละ ๙๐
แห*ง
จํ า น ว น แ ห* ง ที่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการอสป.อย*างครบถวน
Impact
๙ แห่ง
๑๐ แห่ง
๑๑ แห่ง

Risk Boundary

๑๒ แห่ง
๑๓ แห่ง

A
๑๐๐

T
๙๐

Likelihood
๘๐

๗๐

๖๐

รอยละของปlญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/
หรือทําการปรับปรุง

รูปภาพที่ ๔.๓๑การวิเคราะห Risk Appetite / Risk Tolerance(
๑.๕ หน*วยงานที่รับผิดชอบ (

๑)

เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) /(

๑)

๑)

ผลกระทบ (Impact) / แกนตั้ง (I) : จํานวนแหงที่ปฏิบัติตามมาตรการองคการสะพานปลาอยางครบถวน
เจาของความเสี่ยง
ผูใหขอมูล

รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง
ฝYายสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง ๑ – ๒

โอกาส (Likelihood) / แกนนอน (L) : รอยละของปLญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือ ทําการปรับปรุง
เจาของความเสี่ยง
ผูใหขอมูล

รองผูอํานวยการองคการสะพานปลา ดานสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง
ฝYายสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง ๑ – ๒
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๔.๓ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
การดํ า เนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งเป+ น การดํ า เนิ น งานในระดั บ องคกร โดยมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธของความเสี่ยงและผลกระทบของแต*ละปlจจัยเสี่ยงที่มีระหว*างงานต*างๆภายในองคกร ซึ่งสามารถ
อธิบายไดดวยแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)เป+นเครื่องมือที่ช*วยในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาถึงความสัมพันธ (Correlation) ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว*าง
หน*วยงานต*างๆภายในองคกรและช*วยใหองคกรสามารถจัดการความเสี่ยงที่ตนเหตุไดอย*างชัดเจน
องคประกอบที่สําคัญของแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
๑. การกําหนดสาเหตุของความเสี่ยง น้ําหนักของสาเหตุและระดับความรุนแรงของสาเหตุ
การระบุสาเหตุ (Root Cause) ในแต*ละปlจจัยเสี่ยงสามารถระบุเบื้องตนทั้งหมดของสาเหตุเมื่อหา
ความสัมพันธจะเห็นสาเหตุร*วม (Common)
๒. การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางปLจจัยเสี่ยงระดับองคกร และความสัมพันธของสาเหตุ
เป+นการพิจารณาถึงความสัมพันธระหว*างปlจจัยเสี่ยงและสาเหตุ โดยพิจารณาจากสาเหตุทางตรง
และทางออม
๓. การวิเคราะหผลกระทบระหวางปLจจัยเสี่ยงในระดับองคกร และผลกระทบของสาเหตุ
แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) จะตองมีการประเมินผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยมี
การจับคู*ผลกระทบเพื่อระบุผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย*างชัดเจนการวิเคราะห Risk Map เพื่อแสดงความสัมพันธ
กับการกําหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของสาเหตุ
รวมถึงความสัมพันธทั้งแนวดิ่งและขามปlจจัยเสี่ยง และมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) โดย
พิจารณาเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมภายใน
๔. การนํา Risk Correlation Map ไปใชในการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงทุกสาเหตุของความเสี่ยงของปlจจัยเสี่ยงนั้นๆรวมถึงผลกระทบ
จากปlจจัยเสี่ยงอื่นๆ จะตองมีแผนกิจกรรมจัดการรองรับ โดยกําหนดผูรับผิดชอบ โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ต องครอบคลุ ม ถึ ง สาเหตุ ข องความเสี่ ย งทุ ก สาเหตุ รวมถึ งปl จ จั ย เสี่ ย งหรื อ สาเหตุ ข องปl จ จั ย เสี่ ย งอื่ น ที่ มี
ความสัมพันธและส*งผลกระทบมายังปlจจัยเสี่ยงนั้นๆ
๕. การสรางความเขาใจในเรื่อง Risk Correlation Map ใหกับ บุคลากรในองคกร
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๔.๓.๑ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) องคการสะพานปลา ประจําป* ๒๕๖๑
รูปภาพที่ ๔.๒๗แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) องคการสะพานปลา ประจําปQ ๒๕๖๑
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บทที่ ๕
บทสรุป
๕.๑

บทสรุป
คู*มือบริหารความเสี่ยง ประจําปQงบประมาณ ๒๕๖๑ เป+นเอกสารที่จัดทําขึ้นเป+นประจําทุกปQ เพื่อให
พนักงานและลูกจางองคการสะพานปลาในทุกระดับไดใชประกอบกับการดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยง
การจัดทําและบริหารความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับการทํางาน ทั้งในระดับหน*วยงานและระดับองคกร คู*มือนี้
ประกอบดวย ๕ บทหลัก คือ บทที่ ๑ ซึ่งเป+นบทนํา จะกล*าวถึงความเป+นมา วัตถุประสงค ประโยชน หลักเกณฑ
การประเมิน ความหมาย การควบคุม ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง บทที่ ๒ กล*าวถึงแนวทาง
การบริ หารความเสี่ ยงในบทนี้ จะกล* าวถึ งการกํ าหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของผู บริ หารระดั บสู ง
โครงสร าง คณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ ยง หนาที่และความรับผิ ดชอบตามโครงสรางการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง บทที่ ๓ เป+ น การอธิ บ ายถึ งนิ ย ามหลั กการในประเด็ น ความเสี่ ย งในองคการสวนสั ต ว
องคประกอบการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และช*วงเบี่ยงเบนของ
ระดับความเสี่ยงที่ไม*ทําใหองคกรเสียหาย (Risk Tolerance) ขอบเขตระดับความเสี่ยง (Risk Boundary) บทที่
๔ กล*าวถึงประเด็นความเสี่ยงขององคการสะพานปลา ในปQ ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหระดับความ
รุนแรง เพื่อช*วยใหพนักงานและลูกจางองคการสะพานปลาในทุกระดับไดเขาใจความเสี่ยงแต*ละปlจจัย ความ
รุนแรงของผลกระทบ และความถี่ของโอกาสที่จะเกิดขึ้น พรอมกับแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และการบริหาร
ความเสี่ยงขององคการสะพานปลา ประจําปQงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเป+นแผนฉุกเฉิน สําหรับนําไปบริหารปlจจัย
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก
๕.๒ ขอเสนอแนะ
การบริหารความเสี่ยงนับเป+นส*วนสําคัญในการบริหารจัดการองคกรขององคการสะพานปลา เพื่อช*วย
ใหการปฏิบัติงานขององคการสะพานปลา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถนําไปประยุกตใชงาน
กับกิจกรรมขององคกรได ไม*ว*าโครงการขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ* นอกจากนี้ยังช*วยใหพนักงานทั่วทั้ง
องคกรไดเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนช*วยในการเตรียมความพรอมที่จะรองรับ
ความเสียหายลดความเสียหายก*อนความเสียหายจะเกิดขึ้น หรือแกไขใหทันการณ และลดความเสียหายจาก
ค*าใชจ*ายโดยไม*จําเป+น
การจะทําใหการบริหารความเสี่ยงขององคกรประสบความสําเร็จไดนั้น พนักงานและลูกจางทุกคน
จะตองทําความเขาใจกับความเสี่ยง ปlจจัยเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของ
องคกรเป+นอย*างดีสําหรับปlจจัยแห*งความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงนั้นประกอบดวย การ
สนับสนุนอย*างจริงจังและแข็งขันจากผูบริหารระดับสูง การมีทีมงานที่เขาใจระบบและไม*ย*อทอต*ออุปสรรคใน
การขับเคลื่อนระบบทั่วทั้งองคกร การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับโครงสรางระบบงานเดิมการนําการ
บริหารความเสี่ยงไปใชเป+นตัวชี้ใหเห็นถึงโอกาสและปรับปรุงระบบงาน การสรางตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรองคกร และการสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลใหทั่วทั้งองคกร แต*ทั้งนี้ในองคกรก็อาจมี
ขอจํากัดซึ่งจะส*งผลใหการดําเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไม*บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เช*น
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การตัดสินใจของฝtายบริหาร โดยใชดุลยพินิจที่ผิดพลาด การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม*ปฏิบัติตามระบบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร เหตุการณที่อยู*นอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปlจจัยภายนอกหรือเกิด
เหตุการณพิเศษที่ไม*ไดคาดคิดมาก*อน หรือไม*สามารถคาดการณได การทุจริตในหน*วยงาน ในกรณีบุคลากรใน
หน*วยงานร*วมมือกันทําทุจริต ตนทุนค*าใชจ*ายเมื่อเปรียบเทียยบกับผลตอบแทนได บางครั้งผูบริหารตองยอมรับ
ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ว* า ต นทุ น ค* า ใช จ* า ยที่ เ สี ย ไปในการป^ อ งกั น ความเสี่ ย งมากกว* า
ผลตอบแทนที่ได
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําศัพทการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
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คําศัพทการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
คําศัพท
๑. การบริ ห ารความ
เสี่ยง
(Risk
Management)
๒. ความเสี่ยง

คําจํากัดความ
กระบวนการดําเนินงานขององคกรที่เป+นระบบและต*อเนื่องเพื่อช*วยใหองคกร
ลดมูลเหตุของแต*ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสียหาย
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู*ในระดับที่องคกรยอมรับ
ได
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล*า หรือ
เหตุการณที่ไม*พึงประสงค หรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณ
ที่ไม*แน*นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงาน
ไม*ประสบตวามสําเร็จตามวัตถุประสงคและเป^าหมายขององคกร ทั้งในดาน
ยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร
การระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
- จํานวนของผูใชบริการ
- ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR)
- ความเสี่ยงดานการงบประมาณ
- ความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง
- ความเสี่ยงดานรายได
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : OR)
- ความปลอดภัยของผูใชบริการ/เจาหนาที่
ความเสี่ยงด านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคับต*างๆ (Compliance
Risk : CR)
- การถูกฟ^อง หรือการถูกรองเรียน
- การไม*ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับองคกร

๓. ปlจจัยความเสี่ยง
(Risk Factor)

ต นเหตุ หรื อ สาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย ง ที่ จ ะทํ า ให ไม* บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงคที่
กํ า หนดไว โดยต องระบุ ไว ด วยว* า เหตุ การณนั้ น จะเกิ ด ที่ ไ หน เมื่ อใด และจะ
เกิดขึ้นไดอย*างไรและทําไม
ตั ว อยางเชน ความเสี่ ย งจากการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปQ
๒๕๖๐ ไม*ไดตามเป^าหมาย ( ๑)
ปlจจัยภายใน
- บุคลากร
ปlจจัยภายนอก
- ความผันผวนของเศรษฐกิจ
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คําศัพท
คําจํากัดความ
๔. การประเมิ น ความ กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
เสี่ยง
โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
(Risk
ตารางการประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
Risk Assessment
ความเป5นไปได
Assessment)

ความรุนแรงของผลกระทบ

Matrix

๕. ระดับความเสี่ยง
(Level of Risk)

คะแน
น

สูงมาก

๕

สูง

๔

ปานกลาง

๓

ต่ํา

๒

ต่ํามาก

๑

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

ต่ํา

ปาน
กลาง

สูง

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

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

ตัวชี้วัดที่ใชในการกําหนดความสําคัญของความเสี่ยง โดยค*าระดับความเสี่ยง
ได มาจากการนํ าโอกาสที่ จ ะเกิ ด และผลกระทบของความเสี่ ย งมาพิ จ ารณา
ร*วมกัน
ตั ว อยางเชน ความเสี่ ย งจากการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปQ
๒๕๖๑ ไม*ไดตามเป^าหมาย ( ๑)
จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามแผนปQ ๒๕๖๑
SR1/59

Impact

17
19

T

21
23
25

A

Likelihood

100 90 80 70 60
รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน(ภาพรวม)

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปQ ๒๕๖๑ ไม*ไดตาม
เป^าหมาย ( ๑) อยู*ในระดับความเสี่ยงสูง เป+นระดับที่ไม*สามารถยอมรับได
ตองมีแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยู*ในระดับที่ยอมรับได
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คําศัพท
๖. การควบคุมภายใน
(Internal
Control)
๗. ก า ร ค ว บ คุ ม
(Control)

คําจํากัดความ
กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝtายบริหารและบุคลากรขององคกรจัดให
มีขึ้นเพื่อนใหสามารถมั่นใจไดอย*างสมเหตุสมผลว*า หากไดมีการปฏิบัติตาม
กระบวนการเหล*านี้แลว องคกรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคได
ขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไก ซึ่งองคกรกําหนดขึ้นเพื่อใหมั่นใจว*ากิจกรรม
ในการดํ า เนิ น การจะประสบความสํ า เร็ จ และได ผลลั พธตามวั ต ถุ ป ระสงคที่
กําหนด
๘. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ งานที่รัฐวิสาหกิจกําหนดขึ้นเกี่ยวกับการสรางความเชื่อมั่นโดยการตรวจสอบ
ภายใน
ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
กํากับดู
บดูแลที่ดี กระบวนการความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต*างๆ รวมทั้งการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใหคําปรึกษาอย*างเป+นอิสระและเที่ยงธรรม
เพื่อเพิ่มคุณค*าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเป^าหมาย หรือ
วัตถุประสงค
๙. ผ ล ก ร ะ ท บ ความเสียหายที่จะเกิดจากเหตุการณความเสี่ยงนั้น ความน*าจะเกิดบ*งบอกถึง
(Impact : I)
ความเป+นไปไดที่เหตุการณนั้นจะเกิดขึ้น สามารถวัดเป+นมูลค*าที่คาดหวังหรือ
มู ล ค* า ที่ เ ลวร ายที่ สุ ด หรื ออาจแสดงเป+ น ปริ มาณ เช* น สู ง (High) กลาง
(Medium) และต่ํา (Low) หรือการวัดเป+นเปอรเซ็นต ความถี่ที่จะเกิด
ตัวอยาง ความเสี่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IT ( ๑)

ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ
ความเสียหาย
(Impact)
ระดับ ๑ นอยมาก
ไม*เกิดความขัดของ
ระดับ ๒ นอย
ผูใชสามารถแกไขไดเอง
ระดับ ๓ ปานกลาง IT เขามาแกไขระบบ
ระดับ ๔ สูง
ตองแกไขจากผูเชี่ยวชาญภายนอก
ระดับ ๕ สูงมาก
ระบบถูกป’ด
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คําศัพท
๑๐. โอกาสที่จะเกิด
(likelihood : L)

๑๑. Risk Appetite

คําจํากัดความ
โอกาสความเป+ น ไปได ของเหตุ ก ารณที่ ค วามเสี่ ย งนั้ น จะเกิ ด หรื อ ความถี่ ที่
เหตุการณจะเกิดขึ้น เหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดนั้น จะมีการ
ประเมินความเป+นไปไดโดยพิจารณาในรูปแบบของความถี่ (Frequency) หรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ตัวอยางความเสี
อยาง
่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IT ( ๑)

๑. โอกาสที่จะเกิด(likelihood): ความเสียหายที่เกิดขึ้น
โอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย
(likelihood)
ระดับ ๑ นอยมาก
มีเหตุขัดของ 1-4 ครั้ง/ปQ และ IT เขาไปแกไข
ระดับ ๒ นอย
มีเหตุขัดของ 5-8 ครั้ง/ปQ และ IT เขาไปแกไข
ระดับ ๓ ปานกลาง มีเหตุขัดของ 9-12 ครั้ง/ปQปQ และ IT เขาไปแกไข
ระดับ ๔ สูง
มีเหตุขัดของ 13-16 ครั้ง/ปQปQ และ IT เขาไปแกไข
ระดับ ๕ สูงมาก
มีเหตุขัดของ 17 ครั้งขึ้นไป และ IT เขาไปแกไข
ค*าความเสี่ยงโดยรวมที่องคกรยินดีจะยอมรับเพื่อใหองคกรบรรลุเป^าหมายที่ได
กําหนดไว ซึ่งการกําหนด Risk Appetite องคกรตองคํานึงถึงผลที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจ เป^าประสงค ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เป^าหมายและ
ตัวชี้วัด ที่ตองการทําใหบรรลุผลในระยะยาว
ตัวอยาง
วอยาง EBITDA ภาพรวมองคกรไม*เป+นไปตามเป^าหมาย(
หมาย ๑) A แทน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและทําใหบรรลุวัตถุประสงค

Risk Appetite
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๑๒. Risk Tolerance

คําจํากัดความ
ช*วงของความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได จากผลหรือการดําเนินงานที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค เป^าหมาย หรือตัวชี้วัด ที่องคกรไดกําหนดไว การ
ดํ า เนิ น งานที่ อ ยู* ภ ายในระดั บ ของความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได จะช* ว ยเป+ น
หลักประกั นใหแก*ฝt ายบริห ารได ว*า มี ความเป+น ไปได สูงที่องคกรจะสามารถ
ดําเนินการ และบรรลุวัตถุประสงคได
ระสงคไ
Risk Tolerance

๑๓. Risk Profile

ภาพแสดงการเคลื่อนที่ ก*อน – หลัง ของการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับของความเสี่ยง
๑๔. ขอบเขตของระดับ เสนที่แบ*งระหว*างระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได
ค ว า ม เ สี่ ย ง (Risk ตัวอยาง EBITDA ภาพรวมองคกรไม*เป+นไปตามเป^าหมาย(
หมาย ๑)
Boundary)

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

สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบทําใหองคกรไม*บรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว
ระดับความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงก*อนมีการบริหารความเสี่ยง
โดยปราศจากการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือจากการบริหารความเสี่ยง กล*าวคือ การควบคุมและ
จัดการความเสี่ยงที่ปฏิบัติอยู*สามารถลดระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลงมาอยู*ใน
ระดับความเสี่ยงคงเหลือ ซึ่งหากยังสูงกว*าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดจะตองมี
การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงคงเหลือนั้นใหอยู*ในระดับที่ยอมรับได
แผนผังที่แสดงใหเห็นความสัมพันธของปlจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต*อเป^าหมาย
และวัตถุประสงคขององคกร โดยการแบ*งเป+นหมวดหมู*ตามประเภทของความ
เสี่ยงตลอดจนแสดงความเชื่อมโยงกัยระหว*างปlจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบกัน
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๑๙. COSO
๒๐. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategic Risk : SR)

๒๑. ความเสี่ ย งด านการ
ดํ า เนิ น งาน (Operational
Risk : OR)
๒๒. ความเสี่ยงดานการเงิน
(Financial Risk)

๒๓. ความเสี่ ย งด านการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ระเบี ย บ ข อบั ง คั บ ต* า งๆ
(Compliance Risk : CR)
๒๔. เจ าของความเสี่ ย ง/
หน* ว ยงานเจ าของความ
เสี่ยง (Risk Owner)
๒๕. แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม
ต*อเนื่อง

คําจํากัดความ
ย*อมาจาก Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commission เป+นคณะทํางานประกอบดวย ผูแทนจากสถาบันวิชาชีพ ๕
แหล*ง ในสหรัฐอเมริกา
ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
อย*างไม*เหมาะสม รวมถึงความไม*สอดคลองกันระหว*างนโยบาย เป^าหมายกล
ยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแข*งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดลอม อัน
ส*งผลกระทบต*อวัตถุประสงคหรือเป^าหมายขององคกร
ตัวอยาง ประเด็นความเสี่ยงประจําปQ ๒๕๖๑
๑. ความเสี่ ยงจากการดํา เนิน งานตามแผนปฏิ บัติ การประจํา ปQ ๒๕๖๑
ไม*ไดตามเป^าหมาย ( ๑)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานขององคกร กระบวนการในการทํางานดาน
บุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความปลอดภัย ดานสถานที่ เป+นตน
ตัวอยาง ประเด็นความเสี่ยงประจําปQ ๒๕๖๑
๑. ความเสี่ยงจากพนักงานไม*ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IT( ๑)
ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การเงิ น เช* น สภาพคล* องทางการเงิ น ความเสี่ ย งด าน
ความสามารถในการทํารายไดนอกงบประมาณ การใชงบประมาณ หรือดาน
การจัดซื้อจัดจาง
ตัวอยาง ประเด็นความเสี่ยงประจําปQ ๒๕๖๑
๑. ความเสี่ยงจากEBITDA ภาพรวมองคกรไม*เป+นไปตามเป^าหมาย ( ๑)
๒. ความเสี่ยงจากการเบิกจ*ายงบลงทุนต่ํากว*าเป^าหมาย( ๒)
๓. ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม*เพียงพอต*อแนวโนมรายจ*ายที่
เพิ่มขึ้น ( ๓)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ตัวอยาง ประเด็นความเสี่ยงประจําปQ ๒๕๖๑
๑. ความเสี่ ย งจากสะพานปลาและท* า เที ย บเรื อ ปประมงต องมี ก าร
ดําเนินงานใหเป+นไปตามเป^า พรก.ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส*วนของ
มาตรฐานสุขอนามัย ( ๑)
บุคคลหรือกลุ*มหน*วยงาน ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงต*อการบริหารความเสี่ยง
ใดความเสี่ยงหนึ่ง โดยเป+นผูระบุที่มาของความเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)
รวมทั้ ง ทํ า หน าที่ ตั ด สิ น ใจหรื อ ให ข อเสนอแนะในการลดความเสี่ ย งหรื อ
ปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมการควบคุ ม ตามความจํ า เป+ น ภายใต ขอบเขต ความ
รับผิดชอบของตัวเองหรือหน*วยงาน เพื่อใหความเสี่ยงอยู*ในระดับที่ยอมรับได
แผนงานซึ่งกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อรองรับหรือเรียก
คื น การดํ า เนิ น งานให กลั บ สู* ภ าวะปกติ จ ะเป+ น การสร างความมั่ น ใจว* า การ
ปฏิบัติงานปกติสามารถดําเนินการไดอย*างต*อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณต*างๆที่ทํา
ให การปฏิ บั ติ งานปกติ ต องหยุ ด ชะงั ก เช* น อุ บั ติ เ หตุ ภั ย ธรรมชาติ อั คคี ภั ย
อุทกภัย การก*อวินาศกรรม หรือการระบาดของโรคติดต*อรายแรง เป+นตน
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คําจํากัดความ
๒๖. การกํ า กั บ กิ จ การที่ ดี การจัดใหมีโครงสรางการบริหารและจัดการองคกร เพื่อสรางความสามารถใน
(Good Governance)
การแข*งขันนําไปสู*ความเจริฐเติบโต และสรางมูลค*าเพิ่มในระยะยาว ใหกั บ
องคกรและผูมีส*วนไดส*วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมดซึ่งรากฐานของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวยระบบที่สําคัญ ๓ ระบบ ไดแก*
๑. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
๒. การควบคุมภายใน (Internal Audit)
๓. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
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