
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความเส่ียงองค์การสะพานปลา 
 

 
 



ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
(ฉบับทบทวน) 

คํานํา 

                   การบริหารความเส่ียง เป็นแนวทางหน่ึงในการป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผล

กระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร และเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยเพ่ิมผลประโยชน์ และสร้างความ

เช่ือมั่นว่าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดดังวัตถุประสงค์ของการบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป

อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

                   องค์การสะพานปลาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง และควบคู่ไปกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการ

บริหารความเสี่ยงองค์กรที่ดี ตลอดจนได้มีการปรับปรุงในรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งกําหนดให้มีการ

ดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วถึงทุกสายงาน และทุกหน่วยงาน เพ่ือผลักดันให้การ

บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร ทั้งน้ี การนําแผนบริหารความเส่ียงไปสู่วิธีปฏิบัติ

ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญที่จะ

ทําให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาสามารถบรรลุผลสําเร็จได้ 
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แผนบรหิารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑. หลักการและเหตุผล 

                   ๑ .๑ สืบเน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เห็นชอบ
หลักเกณฑ์ และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และอนุมัติให้ดําเนินการต่อไปได้ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งในหลักเกณฑ์และแนวทางการกํากับดูแลที่
ดีในรัฐวิสาหกิจ หมวดที่ ๒ การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหารและตรวจสอบ ได้กําหนดให้
การบริหารความเส่ียงเป็นหัวข้อที่ ๕ ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง โดยมี
แนวทางปฏิบัติให้มอบหมายหน่วยงานในองค์กร เพ่ือตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง 
และทําการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น แนวโน้ม ผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายใน และ
ภายนอก ตลอดจนดําเนินการรายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
                   ๑.๒ ตามที่องค์การสะพานปลาได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ต้ังแต่ปีบัญชี ๒๕๔๘ น้ัน คณะกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจได้กําหนดหัวข้อการประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมีการบริหารความเสี่ยง
เป็นหัวข้อการประเมินในบันทึกข้อตกลงของทุกรัฐวิสาหกิจ  
                   ๑.๓ การบริหารความเส่ียงเป็นองค์ความรู้ที่นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการทํา
ให้องค์กรสามารถมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อภารกิจในทุกด้านขององค์กร                          

๑



๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                   ๒.๑ มุ่งเน้นในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กร 
                   ๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาให้ได้
มาตรฐานย่ิงขึ้น เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ครบถ้วนในระดับ ๓ ตามเกณฑ์ที่ ได้กําหนดโดย
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๐ 
                   ๒.๓ จัดให้มีการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงเป็น
รายไตรมาส และให้มีความชัดเจนในด้านผลของการดําเนินงานจากการปฏิบัติจริง เทียบกับเป้าหมาย
ของแผนบริหารความเส่ียงในมิติต่าง ๆ เช่น โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite 
Risk Tolerance ความสําเร็จของกิจกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการบริหารความเสี่ยง 
                   ๒ .๔ รวบรวมแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใช้
ประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละกรณี เพ่ือให้มีแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นรูปธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการให้มุ่งเน้นการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง
ระดับสูงถึงสูงมาก และระดับปานกลาง เพ่ือให้มีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ 
                   ๒.๕ พัฒนาให้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบบริหารจัดการที่ย่ังยืน และปลูกฝัง
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป ทั้งน้ี การบริหารความเส่ียงที่ตรงประเด็นกับการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นรากเหง้าของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
                   ๒.๖ มีการถ่ายทอดการบริหารความเส่ียงองค์กรในทุกระดับ และกําหนดเป็นตัวช้ีวัด

การดําเนินงานรายบุคคลประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

                   ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร                  
                   ๓.๒ เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
                   ๓.๓ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจขององค์การสะพานปลาในทุก
ด้าน มีความครอบคลุมทั้งองค์กร 
                   ๓.๔ เพ่ือสร้างรากฐาน และการพัฒนาให้องค์การสะพานปลามีการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ จนสามารถปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร         
                   ๓.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเปล่ียนแปลง
องค์กร 

๔. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา 

๒



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๕. แนวทางการดําเนินงาน 

                   ในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลาได้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานดังน้ี 
                   ๕.๑ การวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยเสี่ยง ได้มีการพิจารณาจากแหล่งที่มาให้สอดคล้องกับ    
กลยุทธ์องค์กร SWOT ขององค์กร ตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ปีบัญชี ๒๕๖๐ โครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
ตลอดจนสถานการณ์การดําเนินงานปัจจุบันที่คาดการณ์จากปีที่ผ่านมา เป็นต้น  

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การสะพานปลา 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ 
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                   ๕.๒ ปรับปรุงการจัดทํา Risk Map ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือให้มีความถูกต้อง และ
สมบูรณ์ขึ้นจากการดําเนินการในปี ๒๕๕๙ 
                   ๕.๓ องค์การสะพานปลาได้ปรับปรุงการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง โดยมีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลกระทบใน Risk Map เพ่ิมขึ้น โดยได้วิเคราะห์ระดับความรุนแรง และ
นํ้าหนักที่แสดงอิทธิพลของผลกระทบใน ๓ มิติ คือ สาเหตุต่อปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยง และ
สาเหตุต่อสาเหตุ เพ่ือนําผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์เหล่าน้ีมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงได้ตรงประเด็นกับสาเหตุหลักที่เป็นรากเหง้าของปัญหาที่จะต้องบริหารจัดการ
ให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกประเภทท่ีมีอยู่ลดลงในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
                   ๕.๔ ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานภายหลังการบริหารความเส่ียงให้
ชัดเจนย่ิงขึ้น เพ่ือให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน และสถานะของปัจจัย
เสี่ยงทุกประเภทก่อน และหลังการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่ โอกาสเกิดผล
กระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite Risk Tolerance ความสําเร็จของกิจกรรมการดําเนินงาน
ต่าง ๆ เป็นต้น      
                   ๕.๕ ปรับปรุงเพ่ิมเติมการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับโอกาสขององค์กร เพ่ือนําไปสู่การ
บริหารจัดการที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
                   ๕.๖ มีการวิเคราะห์ฐานความเส่ียงที่สอดคล้องกับ Driver ด้านการเงินขององค์การ

สะพานปลา และผลการบริหารความเสี่ยงที่คงเหลือ ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงคงเหลือที่องค์กร

ยอมรับไม่ได้มาบริหารจัดการต่อเน่ือง เพ่ือลดระดับความรุนแรงจนถึงระดับที่องค์กรยอมรับได้                                   

๖. สถานการณ์การดําเนินงานขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                   ๖.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายได้หลักจากการดําเนินงาน (Core Business) เป็น
รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมสัตว์นํ้าผ่านท่า ค่าธรรมเนียมรถผ่านท่า ค่าธรรมเนียมนํ้าแข็งผ่านท่า ค่าธรรมเนียมใช้
สถานที่ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะประมงเป็นหลัก ปัจจุบันมีแนวโน้มรายได้ลดลงอย่างต่อเน่ืองจากปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ ดังน้ี 
                         (๑) ทรัพยากรสัตว์นํ้าเสื่อมโทรม ปริมาณสัตว์นํ้ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 

                         (๒) การทําประมงนอกน่านนํ้ามีปัญหาเก่ียวข้องกับข้อตกลง และกฏระเบียบต่าง ๆ 

ที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุนของผู้ประกอบการไทย 

  
                        (๓) มีการแข่งขันกับท่าเทียบเรือของเอกชน โดยมีท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก
กระจายอยู่ทั่วไป 

๔



                         (๔) ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การสะพานปลามีหน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
                         (๕) ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
                         (๖) ปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU 
Fishing)                               
                   ๖.๒ เป้าหมายทางการเงิน ได้แก่ กําไร/(ขาดทุน) ยังอาจมีความเสี่ยงที่แนวโน้มตํ่ากว่า
เป้าหมาย เน่ืองจากรายได้หลักจากค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงยังเผชิญกับเง่ือนไขที่เป็นปัจจัยลบ  
                   ๖.๓ การดําเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงยังมีจุดอ่อนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง ซึ่งปัจจุบันหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานดังกล่าวให้ความสนใจกับการดําเนินงานขององค์การสะพานปลามาก
ขึ้น ตลอดจนยังเป็นการดําเนินการตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                   ๖.๔ องค์การสะพานปลามีนโยบายด้านการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การสร้างรายได้ให้แก่องค์กรในระยะยาว ซึ่งโครงการต่าง ๆ เป็นการดําเนินการโดยแหล่งเงินลงทุนจาก
ภายนอกโดยเฉพาะจากภาคเอกชน องค์การสะพานปลาจึงยังคงต้องใช้ความพยายามในการดําเนินงาน
ในเชิงรุก เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ 
                   ๖.๕ การบริหารจัดการงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินยังมีความเสี่ยงที่จะมีผลการ
ดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากการบริหารจัดการโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน ซึ่ง
องค์การสะพานปลายังคงต้องบริหารจัดการการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวช้ีวัด 
                   ๖.๖ การบริหารจัดการด้านบุคลากรยังขาดการบริหารเชิงกลยุทธ์ทําให้เกิดช่องว่างใน
การสร้างบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้ามาทดแทนและสืบทอดตําแหน่งงานท่ีสําคัญ ๆ จากการ
เกษียณอายุราชการ และการพัฒนาบุคลากรที่คงอยู่ยังขาดความรู้ความเช่ียวชาญในงานยังคงต้องให้
ความรู้โดยการอบรมสัมมนา เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การสะพานปลาดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง และ
มีประสิทธิภาพ 
                    ๖.๗ องค์การสะพานปลายังคงมีจุดอ่อนเกี่ยวกับด้าน IT มีการขัดข้องอยู่เสมอ ๆ และ 
มีการดําเนินงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

๗. ความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา และการประเมินความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๐ 

                    ความเสี่ยงของการดําเนินงานขององค์การสะพานปลา หมายถึง โอกาสท่ีจะมีเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์การสะพานปลา ในด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน ด้าน
ยุทธศาสตร์ และด้านกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อองค์การสะพานปลามีทั้ง
เหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกและเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในเชิงลบ



ต่อองค์การสะพานปลา และพนักงาน ประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การสะพาน
ปลา สรุปได้ดังน้ี 
 
                    ๗.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
                          - การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 

                    ๗.๒ ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ (Operational Risk : O) 
                          - ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) 

                    ๗.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
                          - กําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) 
                          - การเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒) 

                    ๗.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
                          (Compliance Risk : C) 
                          - สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม 
                            พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕



 
 
 
 
 
 
 



 
๘. แผนภาพประเมินความเสี่ยง Risk Profile 

               ♦ การบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๐ 
 

            

 

 FR๒
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          ๘.๑ ระดับความเสี่ยงขององค์การสะพานปลาประเมินได้ ๒ ระดับ ดังน้ี 

                ๑) ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 

                    SR๑     =   ความเสี่ยงจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ 
                                   ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
                    OR๒     =   ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ 
                    FR๒     =   ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย 

                ๒) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน) 

                    FR๑     =   ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
                    CR๑     =   ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงาน 
                                   ให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของสุขอนามัย                
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          ๘.๒ ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 

                หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือ ระดับคะแนนต้ังแต่ 
๑ – ๙ (ตํ่า - ปานกลาง) คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ส่วนแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงและสูงมาก ที่มีระดับคะแนนต้ังแต่ ๑๐ – ๒๕ 
(คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ Risk Boundary จะก้ัน
ระยะให้อยู่ในโซนสีส้ม และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเส่ียงที่มีตํ่า และ
ปานกลาง หรือมีระดับคะแนนต้ังแต่ ๑ – ๙ (คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งอยู่
ในโซนสีเหลือง และสีเขียว เพ่ือเป็นการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์การสะพานปลาที่
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ต้อทําการบริหาร เมื่อความเสี่ยงใดก็ตามมีค่าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ ๑๐ 
คะแนนข้ึนไป หรืออยู่ในระดับโซนสีส้ม และสีแดง หรือแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงใดปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอยู่ในโซนสี
แดง หรือความเสี่ยงสูงมาก จะเป็นตัวบ่งช้ีว่า องค์การสะพานปลาจะต้องทําการบริหารความเสี่ยงน้ัน            
 
 
 
 
 
 
 
๙. การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และชว่งเบ่ียงเบนของระดับความ  
    เสี่ยง (Risk Tolerance) 

    ● ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 

        ปัจจัยเสี่ยง : การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 
 
 
 

          
 
 
 

     
     

 
 

   
 

 
   
 
   

 
 
 
 

๒๘

จํานวนโครงการท่ีแล้วเสร็จตามแผนปี ๒๕๖๐
(Impact)

๑๑ โครงการ 

๑๒ โครงการ 

๑๓ โครงการ 

๑๔ โครงการ 

๑๕ โครงการ 

ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงาน (ภาพรวม) 
(Likelihood)

๑๐๐ ๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ 

A

T



          ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance) ของความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
(SR๑) 
ปัจจัยเสี่ยง การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑)
คะแนนความเสี่ยง ๑๐.๘๕ (สูง) 
Risk Appetite ผลกระทบ (Impact)

องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๔ โครงการ 
โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
ความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงานที่ร้อยละ ๑๐๐ 

Risk Tolerance ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบ่ียงเบนผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๓ โครงการ 
โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
ความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนงานที่ร้อยละ ๙๐ 

 

    ● ความเสีย่งด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : OR) 

        ปัจจัยเสี่ยง : ความเสีย่งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมส่ามารถใช้งานได้ (OR๑) 
 
 
 

          
 
 
 

     
     

 
 

   
 

 
   
 
   

 

ความรุนแรงของระบบท่ีไม่สามารถใช้งานได้
(Impact)

๔๘ ชม. ข้ึนไป 

๓๖ – ๔๗.๕๙ ชม. 

๒๔ – ๓๕.๕๙ ชม. 

๑๒ – ๒๓.๕๙ ชม. 

๑ – ๑๑.๕๙ ชม. 

๑-๔
คร้ัง 
/ปี

A

T

๕-๘
คร้ัง 
/ปี

๙-๑๒
คร้ัง 
/ปี

๑๓-๑๖
คร้ัง 
/ปี

๑๗ 
คร้ัง 
ข้ึนไป

๒๙



 
 
 
 
 
          ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance) ของความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) 
 
ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) 
คะแนนความเสี่ยง ๑๔.๔๕ (สูง) 
Risk Appetite ผลกระทบ (Impact)

องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับความรุนแรงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้ที่ช่วงเวลา ๑ – ๑๑.๕๙ ชม. 
โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
มีความถี่ของความรุนแรงที่ ๑ – ๔ ครั้ง/ปี 

Risk Tolerance ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบ่ียงเบนความรุนแรงของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถใช้งานได้ที่ช่วงเวลา ๒๔ – ๓๕.๕๙ ชม. 
โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
มีความถี่ของความรุนแรงที่ ๑ – ๔ ครั้ง/ปี 

 

    ● ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 

        ๑. ปัจจยัเสี่ยง : กําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) 
 
 
 

          
 
 
 

     
     

 
 

   
 

ความถ่ีของความรุนแรง
(Likelihood)

กําไรสุทธิภาพรวม
(Impact)

- ๖ ล้านบาท 

- ๑.๕ ล้านบาท 

๓ ล้านบาท 

๓๐



 
   
 
   

 
 
 
 
 
          ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance) ของความเสี่ยงกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) 
 
ปัจจัยเสี่ยง กําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑)
คะแนนความเสี่ยง ๗.๗๐ (ปานกลาง)
Risk Appetite ผลกระทบ (Impact)

องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับผลกําไรสุทธิภาพรวมที่ ๑๒ ล้านบาท 
โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
มีผลของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ที่ร้อยละ ๙๐ 

Risk Tolerance ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบ่ียงเบนผลกําไรสุทธิภาพรวมที่ 
๗.๕ ล้านบาท 
โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
มีผลของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ที่ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
        ๒. ปัจจยัเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒) 
 
 
 

          
 
      

๗.๕ ล้านบาท 

๑๒ ล้านบาท 

ร้อยละของค่าใช้จ่ายท่ีผันแปรตามรายได้
(Likelihood)

A

T

๑๐๐ ๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
(Impact)

๑๓๒.๔๐ ลบ. 

๑๓๙.๙๕ ลบ. 

๓๑



   
 
 

   
 

 
   
 
   

 
 
 
 
 
          ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance) ของความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒) 
 
ปัจจัยเสี่ยง การเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒)
คะแนนความเสี่ยง ๑๔.๕๒ (สูง) 
Risk Appetite ผลกระทบ (Impact)

องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ ๑๖๒.๖๐ ล้าน
บาท 
โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
มีผลของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ร้อยละ ๑๐๐ 

Risk Tolerance ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบ่ียงเบนผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ 
๑๔๗.๕๐ ล้านบาท 
โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
มีผลของจํานวนงวดงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนทีร่้อยละ ๖๐ 

 
 
 

     ● ความเสีย่งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  (Compliance Risk : CR) 

        ปัจจัยเสี่ยง : สะพานปลาและท่าเทยีบเรือประมงต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตาม 

๑๔๗.๕๐ ลบ. 

๑๕๕.๐๕ ลบ. 

๑๖๒.๖๐ ลบ.  

ร้อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได้ตามแผน 
(Likelihood)

A

T

๑๐๐ ๘๐ ๖๐ ๔๐ ๒๐ 

๓๒



                        พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๘๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
 
 
 

          
 
 
 

     
     

 
 

   
 

 
   
 
   

 
 
 
 

          ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance) ของความเสี่ยงที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตาม พรก. 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
ปัจจัยเสี่ยง สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตาม พรก. 

การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (FR๑) 
คะแนนความเสี่ยง ๙ (ปานกลาง) 
Risk Appetite ผลกระทบ (Impact)

องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับจํานวนแห่งของ สป ./ทร. ต้องมีการ
ดําเนินการให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐาน
สุขอนามัย จํานวน ๑๔ แห่ง 
โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
มีปัญหาที่มีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุงที่ร้อยละ ๑๐๐ 

Risk Tolerance ผลกระทบ (Impact)
องค์การสะพานปลาสามารถยอมรับช่วงการเบ่ียงเบนจํานวนแห่งของ สป./ทร. 
ต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของ

จํานวนแห่งท่ีปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ้วน
(Impact)

๑๐ แห่ง 

๑๑ แห่ง 

๑๒ แห่ง 

๑๓ แห่ง 

๑๔ แห่ง 

ร้อยละของปัญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุง 
(Likelihood)

A T

๑๐๐ ๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ 



มาตรฐานสุขอนามัย จํานวน ๑๔ แห่ง
โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
มีปัญหาที่มแีผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุงที่ร้อยละ ๙๐ 

 
๑๐. Risk Map ปี ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓



 

 

 

 

 
 
๑๐.๑ น้ําหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง 

          จากแผนภูมิ Risk Map นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลทําให้เกิด
ความเสี่ยงน้ันแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดน้ันในด้านหน่ึงอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเส่ียงอีกด้านหน่ึงด้วย
เช่นเดียวกัน 
          ในการวิเคราะห์ถึงนํ้าหนัก และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบระหว่าง
กันน้ัน ความเสี่ยงทุกด้านจะเป็นทั้งตัวแปรตาม คือ เป็นผลมาจากความเสี่ยงอ่ืน ๆ ส่งผลกระทบ และตัว
แปรอิสระ คือ ส่งผลกระทบไปยังความเสี่ยงอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน
ดังน้ี 
          ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 

              ● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 
                  - ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒) นํ้าหนักร้อยละ ๑๐ 
                  - ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 

          ๒) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 

              ● ความเสี่ยงจากด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) 
                  - ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 
                     นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
                  - ความเสี่ยงด้านกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) นํ้าหนักร้อยละ ๒ 

          ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 

              ● ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) 
                  - ความเสี่ยงด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม 
                    พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) นํ้าหนักร้อยละ ๑๐ 
                  - ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 

๓๖



                    นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
                  - ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 

              ● ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒) 
                  - ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) นํ้าหนักร้อยละ ๒ 

          ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  (Compliance Risk : CR)                      

                 ● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม  
                 พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
                  - ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 
                    นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
                  - ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
                  - ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
 
 
๑๐.๒ น้ําหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุปัจจัยเสี่ยง 

          นอกจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัย
เสี่ยงยังได้รับผลกระทบจากสาเหตุปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

          ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 

              ● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 
                  - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการขาดความเข้าใจในการดําเนินงาน (SR๑ – ๑) นํ้าหนัก 
                    ร้อยละ ๒๕ 
                  - ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ (SR๑ – ๒) นํ้าหนักร้อยละ ๒๐ 
                  - การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับโครงการมีความคลาดเคลื่อน (SR๑ – ๓) 
                    นํ้าหนักร้อยละ ๑๕ 
                  - เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง (SR๑ – ๔) นํ้าหนักร้อยละ ๑๐ 

          ๒) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 

              ● ความเสี่ยงจากด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) 
                  - ปัญหาจากผู้ใช้งาน (OR๑ – ๑) นํ้าหนักร้อยละ ๓๐ 
                  - ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ (OR๑ – ๒) นํ้าหนักร้อยละ ๒๕ 
                  - การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส (OR๑ – ๓) นํ้าหนักร้อยละ ๑๐ 
                  - เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย (OR๑ – ๔) นํ้าหนักร้อยละ ๑๐ 

๓๗



                  - ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการ (OR๑ – ๕) นํ้าหนักร้อยละ ๑๐ 

          ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 

              ● ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) 
                  - การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๑) นํ้าหนักร้อยละ ๒๐ 
                  - ปริมาณสัตว์นํ้าไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ (FR๑ – ๒) นํ้าหนักร้อยละ ๑๕ 
                  - การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๓) นํ้าหนักร้อยละ ๑๕ 
                  - โครงการลงทุนด้านหารายได้มีความล่าช้า (FR๑ – ๔) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
                  - ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพ้ืนที่พิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส 
                     (FR๑ – ๕) นํ้าหนักร้อยละ ๓ 

              ● ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒) 
                  - การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด (FR๒ – ๑) นํ้าหนักร้อยละ ๓๐ 
                  - มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการตรวจการก่อสร้าง (FR๒ – ๒) 
                    นํ้าหนักร้อยละ ๒๐ 
                  - คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างพียงพอในการตรวจรับ 
                    (FR๒ – ๓) นํ้าหนักร้อยละ ๑๐ 
                  - ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ (FR๒ – ๔) นํ้าหนักร้อยละ ๑๐ 
 
 
                  - ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงานจํานวนมาก ทําให้เกิดความล่าช้าต่อการเบิกจ่าย 
                    (FR๒ – ๕) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
                  - ผู้ย่ืนประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด (FR๒ – ๖) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
                  - ผู้รับจ้างทิ้งงาน ไม่พร้อม (FR๒ – ๗) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
                  - ปัญหาของความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (FR๒ – ๘) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 

          ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  (Compliance Risk : CR)                      

                 ● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม  
                 พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
                  - ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และ 
                    ตลาดกลาง (CR๑ – ๑) นํ้าหนักร้อยละ ๓๐ 
                  - ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ (CR๑ – ๒) นํ้าหนักร้อยละ ๒๐ 
                  - ผู้บริหาร สป.ทร. บางแห่งไม่ให้ความสําคัญ (CR๑ – ๓) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
                  - บางหน่วยงานในบางคร้ังมีปริมาณสัตว์นํ้าเกินขีดความสามารถในการรองรับของ 

๓๘



                    ท่าเทียบเรือ (CR๑ – ๔) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
                  - เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาด 
                    ความตระหนักที่ถูกต้องตามท่ีกําหนด (CR๑ – ๕) นํ้าหนักร้อยละ ๕ 
 
๑๐.๓ ความสัมพันธ์และระดับความรุนแรง ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ 

          ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 

              ● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 
                  - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการขาดความเข้าใจในการดําเนินงาน (SR๑ – ๑) มี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
                  - ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ (SR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์
และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • โครงการมีความล่าช้า 
                  - การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับโครงการมีความคลาดเคลื่อน (SR๑ – ๓) 
มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • โครงการมีความล่าช้า หรืออาจไม่เกิดโครงการ 
                  - เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง (SR๑  – ๔ ) มี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • โครงการเริ่มงานล่าช้ากว่ากําหนด 
 
 
 
 
          ๒) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 

              ● ความเสี่ยงจากด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) 
                  - ปัญหาจากผู้ใช้งาน (OR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรง
สูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • เกิดความขัดข้องไปสู่ระบบล่มได้ 
                  - ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ (OR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • เกิดการขัดข้องของระบบ และมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลงจนถึงระบบล่ม 

๓๙



                  - การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส (OR๑ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบ
ที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ทําให้ระบบล่ม ข้อมูลหาย 
                  - เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย (OR๑ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่
ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ระบบสามารถอยู่ได้ ๑๕ นาที 

                         • ระบบล่ม 

                    • เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขไม่ได้ 

                    • ไม่สามารถใช้งานระบบได้ 
                  - ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการ (OR๑ – ๕) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่
ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา 

          ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 

              ● ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) 
                  - การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่
ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ทําให้รายได้จากการทําสัญญาไม่ครบถ้วนตามเวลา 

                    • ทําให้รายได้การเก็บค่าธรรมเนียมลดลง 

                    • ทําให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจที่จะเข้าร่วม  
                  - ปริมาณสัตว์นํ้าไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ (FR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผล
กระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามแผน 
                  - การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (FR๑ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่
ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ทําให้รายจ่ายที่เก่ียวกับรายได้ไม่เป็นไปตามแผน 
 
 
 
                  - โครงการลงทุนด้านหารายได้มีความล่าช้า (FR๑ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบ
ที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน 

๔๐



                  - ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพ้ืนที่พิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส 
                     (FR๑ – ๕) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ทําให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

              ● ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒) 
                  - การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด (FR๒ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบ
ที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด 
                  - มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการตรวจการก่อสร้าง (FR๒ – ๒) มี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • การตรวจรับงานล่าช้า                 
                  - คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างพียงพอในการตรวจรับ
(FR๒ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • การตรวจรับงานล่าช้า เน่ืองจากการใช้เวลาในการหาข้อมูล และตรวจรับ 
                  - ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ (FR๒ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผล
กระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • การตรวจรับงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
                  - ผู้ย่ืนประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด (FR๒ – ๖) มีความสัมพันธ์
และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
                  - ผู้รับจ้างทิ้งงาน ไม่พร้อม (FR๒ – ๗) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความ
รุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ใช้ระเวลานาน 
                  - ปัญหาของความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (FR๒ – ๘) มีความสัมพันธ์และส่งผล
กระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • การตรวจรับงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 

          ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  (Compliance Risk : CR)                      

                 ● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม  
                 พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
                  - ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และ
ตลาดกลาง (CR๑ – ๑) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ีกรมประมงกําหนด 



 
 
                  - ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ (CR๑ – ๒) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับ
ความรุนแรงสูงมากต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ีกรมประมงกําหนด 
                  - ผู้บริหาร สป.ทร. บางแห่งไม่ให้ความสําคัญ (CR๑ – ๓) มีความสัมพันธ์และส่งผล
กระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ีกรมประมงกําหนด 
                  - บางหน่วยงานในบางคร้ังมีปริมาณสัตว์นํ้าเกินขีดความสามารถในการรองรับของท่า
เทียบเรือ (CR๑ – ๔) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรงสูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ีกรมประมงกําหนด 
                  - เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาด
ความตระหนักที่ถูกต้องตามที่กําหนด (CR๑ – ๕) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบที่ระดับความรุนแรง
สูงต่อปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

                    • ทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ีกรมประมงกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑



 
 
 
 
 
 
 
๑๑. ความเช่ือมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และความเสี่ยงระดับ      

      องค์กร 

     ๑) กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาตลาดสินค้าสัตว์นํ้าให้ได้มาตรฐาน 

                       • ความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย (FR๒) 

                       • ความเสี่ยงกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) 

                       • ความเสี่ยงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม 
                          พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย 

                       • ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐  
                          ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 

     ๒) กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการทําประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน 

                       • ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐  
                          ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 

     ๓) กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง 

                       • ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐  
                          ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 

     ๔) กลยุทธ์ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

                       • ความเสี่ยงกําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) 

                       • ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐  
                          ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 

     ๕) กลยุทธ์ที่ ๕ เพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการ 

                       • ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐  
                          ไม่ได้ตามเป้าหมาย (SR๑) 

                       • ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR๑) 

๔๒



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ประจําปี ๒๕๖๐ 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ รายละเอียด 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
เพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การหารายได้ 

มาตรการ ๑ 
แผนการสร้างรูปแบบ 
และกําหนดแนวทาง 
การขับเคลื่อนในการ 
หารายได้ 
 
 
 
 
 

  เพ่ือให้องค์การสะพานปลาสามารถดําเนินการ
บรรลุเป้าหมายของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการหา
รายได้ องค์การสะพานปลาจึงจําเป็นต้องสร้างรูปแบบ
และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนในการหารายได้ 
โดยการสร้างรูปแบบของการประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจของทุกโครงการที่ เก่ียวข้อง (Sensitivity 
Analysis) และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนใน
รูปแบบของแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกัน เพ่ือให้
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายได้ขององค์การ
สะพานปลาเกิดเป็นรูปธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ยกระดับมาตรฐาน 
สุขอนามัยสะพาน 
ปลาและท่าเทียบเรือ 
ประมง 

มาตรการ ๑ 
สร้างข้อ กําหนดการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

  เพ่ือให้องค์การสะพานปลายกระดับมาตรฐาน
สุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้อยู่
ในระดับมาตรฐานสากล องค์การสะพานปลาจึง
จําเป็นต้องออกข้อกําหนดการปฏิบัติงานภายใน
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ครอบคลุมทั้ง
ใน ส่ ว น ข อ งผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน  ช า วป ร ะ ม ง  แ ล ะ

๔๓



 
 

ผู้ประกอบการ เพ่ือบูรณาการงานร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 มาตรการ ๒ 
เ ร่ ง รั ด ติ ด ต า ม ก า ร
ดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

  เพ่ือให้องค์การสะพานปลายกระดับมาตรฐาน
สุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้อยู่
ในระดับมาตรฐานสากล องค์การสะพานปลาจึง
จําเป็นต้องมีการเร่งรัดติดตามการดําเนินงาน โดยจัด
ให้มีการประชุมอย่างน้อย ๑  ครั้ง/ไตรมาส เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงาน  สอบถามปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
พร้อมหาแนวทางปรับปรุงเพ่ือให้การดําเนินงาน
สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ รายละเอียด 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ 

มาตรการ ๑ 
แผนการพัฒนาองค์
ความรู้ 
 
 
 
 
 
 

  เพ่ื อ ให้ อ งค์ ก ารสะพานปลาสามารถ เพ่ิ มขี ด
ความสามารถในการบริหารจัดการการดําเนินงานของ
องค์กรบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม 
จึงจําเป็นต้องพัฒนาความรู้ ดังน้ี 
   - จัดทําแผนอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
   - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเฉพาะด้าน 
   - จัดทําแผนด้าน IT 
   - จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทุกด้าน 
   - จัดทําข้อกําหนดการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
 

 
 
 
 

๔๔



แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประจําปี ๒๕๖๐ (แผนฉุกเฉิน สําหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับของการบริหารยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

ปัจจัยเสี่ยง : กําไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR๑) 
ตัวชี้วัด (KPI) : ๑) Impact กําไรสุทธิภาพรวม 
                   ๒) Likelihood ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ 
เป้าหมาย      ๑) กําไรสุทธิภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 
                  ๒) ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ เพิ่มขึ้น 
 

ลําดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน /
การดําเนินงานลดความเสี่ยง 

ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาส 
เกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

  ๑ การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตาม
แผน (FR๑ – ๑) 

๑ .๑  เร่งกระ ตุ้นแผนธุรกิจของทุก
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
   - ประชุมหัวหน้าสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงทุกแห่ง เพื่อเร่งรัด
ติดตามการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ
ให้เป็นไปตามกรอบเวลา 

ลดโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

ฝสป.ทร.
๑ – ๒ 

ภายในสิ้นปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

รผอ.สป.ทร. 

  ๑ .๒  เร่งรัดการใช้มาตรการในการ
จัดเก็บรายได้ตามสัญญา 
   - ประชุมหัวหน้าสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงทุกแห่ง เพื่อเร่งรัด

ลดโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

ฝสป.ทร.
๑ – ๒ 

ภายในสิ้นปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

รผอ.สป.ทร. 

๔๕



ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการใน
การจัด เก็บรายได้ตามสัญญาของ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

 
ลําดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน /

การดําเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาส 
เกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

  ๑.๓ จัดทําฐานข้อมูลคู่สัญญา และมี
ระบบแจ้งก่อนสัญญาหมดอายุ 
   - ส ะ พ า น ป ล า แ ล ะ ท่ า เที ย บ
เรือประมงทุกแห่งจัดทําทะเบียนคุม
สัญญา 
   - นํ าระบบ  MIS เข้ าม าค วบคุ ม
ฐานข้อมูล 
 
 

ลดโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

สทส. ภายในสิ้นปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

รผอ.บร. 

  ๑.๔ จัดทําคู่มือการจัดเก็บ – ส่งรายได้
และรายงานผลให้เป็นระบบของทุก
สะพานปลาและท่าเทียบเรือ 
   - หน่วยควบคุมภายในจัดทําบันทึก

ลดโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

สยศ. ภายในสิ้นปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

รผอ.บร. 

๔๖



เวียนแจ้งสะพานปลาและท่าเทียบ
เรื อ ป ร ะ ม งทุ ก แ ห่ ง  จั ด ทํ า คู่ มื อ
ปฏิบัติงาน และดําเนินการทบทวน 
และรายงานการสอบทานประจําปี 
 
 

 
ลําดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน /

การดําเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาส 
เกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

  ๒ โครงการลงทุนด้านหารายได้มีความ
ล่าช้า (FR๑ – ๔) 

จัดทําแผนธุรกิจเชิงรุกเพื่อดําเนินการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
   - แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๑ กลยุทธ์ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 
บรรจุโครงการไว้ ๓ โครงการ ดังนี้ 

      • โครงการขับเคลื่อนธุรกิจตลาด
สหกรณ์ประมง 

      • โครงการสร้างประสิทธิภาพการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ําผ่านท่า 

ลดระดับความรุนแรง
(Impact) 

ฝธก. ๒/
ฝสป.ทร 
๑ – ๒ 

ภายในสิ้นปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.สป.ทร. 
รผอ.ธก. 

๔๗ 



      •  โค รงก าร พัฒ น าสิ น ท รัพ ย์
สะพานปลาสมุทรปสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

การดําเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาส 
เกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

  ๑ การจัดซื้ อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่ กําหนดนโยบายให้โครงการลงทุนปี ลดโอกาสที่จะเกิด สพด. ภายในสิ้นปี รผอ.บร. 

๔๘



กําหนด (FR๒ – ๒) ๒๕๖๑
   - กําหนดนโยบายให้โครงการลงทุน
ทุ ก โค ร งก า รข อ ง ปี  ๒ ๕ ๖ ๑  เริ่ ม
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดตั้งแต่ไตร
มาส ๓ 
 

(Likelihood) งบประมาณ ๒๕๖๑

  ๒ ฝ่ าย พั ส ดุและบริการมี ภ าระงาน
จํานวนมาก ทําให้เกิดความล่าช้าต่อ
การเบิกจ่าย (FR๒ – ๕) 
 
 

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนให้เป็นไป
ตามแผน 
   - ประชุม เร่ งรัด ติดตามงาน โดย
คณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน 
(งบแผ่นดิน) และการเบิกจ่ายงบลงทุน
ขององค์การสะพานปลา 
 

ลดระดับความรุนแรง
(Impact) 

สพด. ภายในสิ้นปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

รผอ.บร. 

 
ลําดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน /

การดําเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาส 
เกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

  ๓ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาด
ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอใน
การตรวจรับ (FR๒ – ๓) 

เร่ งรัดกระบวนการตรวจการจ้าง
โครงการลงทุน 
   - กําหนดระยะเวลาการตรวจการ

ลดระดับความรุนแรง
(Impact) 

สพด. ภายในสิ้นปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

รผอ.บร. 



 จ้างภายใน ๓ วันหลังจากผู้รับเหมาส่ง
งานในแต่ละงวด 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภายใน ภายนอก

โอกาส 
(Likelihood)

ผลกระทบ 
(Impact)

รวมคะแนน ระดบั Risk

1. SR1 : การด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2560 ไม่ไดต้ามเป้าหมาย 3.1 3.5 11 สูง สีส้ม

1  เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความเอาใจใส่ ในการด าเนินงาน (SR1-1) √ 25% 1.1 เจา้หน้าที่ขาดความตระหนักในหน้าที่
รับผิดชอบ

โครงการหรือกจิกรรมไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย

4 1 5 1.25 20

สูงสุด สีแดง

1.ประชุมเจา้ของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการด าเนินงาน
 มอบหมายความรับผิดชอบ

ผออ. มีรายงานการประชุม จดัท าแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบโครงการ

รผอ.บร. มีแผนอบรมหัวข้อ
พัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบโครงการ

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60

1. คู่มือการด าเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การสะพานปลา

2. จดัท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี

มีรายงานการประชุม      
รายเดือน/รายไตรมาส/
รายปี

2. คู่มืองานพัสดุ

3.ประชุมอยา่งน้อย 1 คร้ัง/ไตรมาส เพื่อติดตาม สอบถาม
ปัญหา และอปุสรรค

มีรายงานการประชุม ราย
ไตรมาสและมาตรการ
แกไ้ขปัญหา/อปุสรรค

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

2  ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ (SR1-2) √ 20% 1.2 จ านวนงานในหน้าที่ตามภารกจิงานที่
ถูกก าหนดไว้ มีปริมาณมาก

โครงการมีความล่าช้า 5 1 5 1 25

สูงสุด สีแดง

1. มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกจิกรรม ให้เข้าใจ 
และด าเนินงาน

ผออ. มีการจดัท ารายงาน

4. คู่มือท าแผนป้องกนัภยัพิบัติ

2. มีการประชุมเร่งรัดการด าเนินงานของทุกกจิกรรม มีรายงานการประชุม
5. คู่มือปฏบิัติงาน FMO App

3. การสร้างความตระหนัก 6. คู่มือการน าระบบการบริหาร
จดัการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง

4. เชิญเจา้ของความเส่ียงรายกจิกรรมและผู้รายงานผลเพื่อมา
ติดตามผลอยา่งใกล้ชิด

มีรายงานการประชุม 7. คู่มือปฏบิัติงานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน

3  การคาดการทางภาวะเศรษฐกจิที่เกีย่วข้องกบัโครงการ มีความคลาดเคล่ือน 
(SR1-3)

√ √ 15% 1.3.1 การประมาณการของเจา้ของ
โครงการ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

5 0.75 5 0.75 25

สูงสุด สีแดง

ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียง และการวิเคราะห์ไว้ทุก
โครงการ

ผออ. 1. ส่งเจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้องไปอบรมเฉพาะ
ด้าน

รผอ.บร. จ านวนผู้ได้รับการอบรม ต.ค. 60 - ก.ย. 61

1.3.2 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิ 2. สร้างรูปแบบของการประเมินความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกจิของทุกโครงการที่
เกีย่วข้อง (Sensitivity Analysis)

มีรุปแบบของการ
ประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกจิของโครงการ

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60

4 เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้องกบัโครงการขาดการประสานงานกนัเอง (SR1-4) √ 10% 1.4 ความสับสนในการมอบหมายงาน เร่ิมงานล่าช้ากว่าก าหนด 3 0.3 5 0.5 15 สูง สีส้ม

ปัจจยัเสีย่ง กับ ปัจจยัเสีย่ง
5 การเบิกจา่ยงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย (FR02) √ 10%

6 ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ (OR01) √ 5%

7 ความล่าช้าจากสภาพภมูิประเทศและอากาศ (FR2-4) √ 3%

8 ปัญหาจากผู้ใช้งาน (OR1-1) √ 2%

9

ความเสียหายของฮาร์ตแวร์  และซอฟแวร์ (OR1-2)

√ 2%

10

การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส (OR1-3)

√ 2%

11

เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย (OR1-14)

√ 2%

12

การจดัซ้ือจดัจา้งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด  (FR2-1)

√ 2%

13

มีการปรับเปล่ียนรูปแบบรายละเอยีดระหว่างการตรวจการกอ่สร้าง (FR2-2)

√ 2%

100%

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ OR1-3 การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส)

ทีม่า (Root Cause)

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจยัเส่ียง FR2  การเบิกจา่ยงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย)

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจยัเส่ียง OR1 ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ )

สีความ
รนุแรง

ผู้รบัผิดชอบ

ตารางที่ 1  การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2560

ความเสีย่งด้านการกลยทุธ ์( Strategic  Risk :  SR )

ปัจจัยเสีย่ง (Risk factor) ตวัชีว้ัด

ตวั
ชีว้

ัด

ควบคุมภายใน
สาเหต ุ(Risk Cause)

แผนกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ (SIP)
ผู้รบัผิดชอบ

การประเมินความเสีย่ง (Inherent Risk)
สาเหต ุน้ าหนักความสัมพันธ์ ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อสป.

รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

สาเหตุ

น้ าหนักของ
สาเหต(ุ%)

ผลกระทบ (Impact) ระ
ยะ

เว
ลา

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-4 ความล่าช้าจากสภาพภมูิประเทศและอากาศ)

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางตรง)

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ OR1-2 ความเสียหายของฮาร์ตแวร์  และซอฟแวร์)

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจยัเส่ียง OR1-1 ปัญหาจากผู้ใช้งาน)

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ OR1-4 เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย)

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-1 การจดัซ้ือจดัจา้งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด)

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรบัความเสีย่งใน
อนาคต

มาตรการการรองรบัความเสีย่งในปัจจุบัน

ปัจจยัเสีย่ง กับสาเหตุทางอ้อม

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-2 มีการปรับเปล่ียนรูปแบบรายละเอยีดระหว่างการตรวจการกอ่สร้าง)



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)
ผลกระทบ
(Impact)

รวม
คะแนน

ระดับ Risk

2. OR1 : ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ 3.4 4.25 14.45 สูง สีส้ม
1 ปัญหาจากผู้ใช้งาน (OR1-1) √ 30% 1. user ลงซอฟแวร์ที่ไม่จ าเป็นในการใช้

งาน ท าให้มีผลกระทบต่อเครือข่าย
เกดิความขัดข้องไปสู่ระบบล่มได้ 5 1.5 5 1.5 25 สูงสุด สีแดง 1 ออกมาตรการการใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และตรวจดู

ประสิทธิภาพปริมาณการใช้งาน (Load ) ผ่านช่องทาง
เครือข่าย(Traffic)

สทส มาตรการ 1. มีการติดตามผลระหว่างการใช้งานของ
ผู้ใช้งาน (monitoring) เพือ่ให้เกดิ
ประสิทธิภาพปริมาณการใช้งาน (Load ) 
ผ่านช่องทางเครือข่าย(Traffic)

รผอ.บร. รายงานการติดตามผล
การด าเนินงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

1. แผนควบคุมสารสนเทศใน
แบบปย.

2. user มีความหละหลวมต่อการระวังใน
การใช้สิทธิที่ก าหนดไว้

2. วางระบบอนิเตอร์เน็ตแยกระหว่างการใช้งาน
อนิเตอร์เน็ททั่วไป และระบบงานหลักขององค์การ

รายงานการใช้งาน 2. วางระบบอนิเตอร์เน็ตแยกระหว่างการ
ใช้งานอนิเตอร์เน็ททั่วไป และระบบงาน
หลักขององค์การ

รผอ.บร. 1.มีระบบการใช้งาน
อนิเตอร์เน็ตทั่วไป     2.
มีระบบการใช้งานหลัก
ขององค์กร

ต.ค. 60 - ม.ีค. 61 2.  มีคู่มือในการติดต่อ
ประสานงานหน่วยที่เกีย่วข้อง 
กรณีไฟดับ

3. user ใช้งานในส่วนที่นอกเหนือจากงาน
ราชการ ท าให้ประสิทธิภาพลดลง

4. ผู้ใช้ใช้อปุกรณ์ต่อพ่วงที่มีไวรัส
2 ฮาร์ตแวร์ และซอฟแวร์ใช้งานไม่ได้ตาม

ประสิทธิภาพ  (OR1-2)
√ 25% 1. ซอฟแวร์มีความล้าสมัย เกดิการขัดข้องของระบบ และมี

ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง จนถึง
ระบบล่ม

4 1 5 1.25 20 สูงสุด สีแดง 1. มีการต่ออายปุระกนัอยา่งต่อเนื่อง สพด. สัญญาจา้ง 1. มีแผนในการจดัหาฮาร์ตแวร์ และ
ซอฟแวร์ มาทดแทน

2. อายกุารใช้งานของฮาร์ตแวร์นาน มี
หน่วยความจ าต่ า และล้าสมัย 2. จดัท าแผนแม่บทDE

รผอ.บร. แผนปรับปรุง DE ต.ค. 60 - ม.ีค. 61

3. การปรับปรุงเวอร์ชั่นของบริษัทผู้ผลิต 
ท าให้เกดิความไม่เข้ากนักนัระบบที่มีอยูเ่ดิม

2. มีการติดตามข่าวสารของผู้ผลิดซอฟแวร์อยา่งสม่ าเสมอ สทส. รายงานผล

3 การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส  
(OR1-3)

√ 10% 1. เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ และเป็น
เป้าหมายโจมตีของแฮกเกอร์

ท าให้ระบบล่ม ข้อมูลหาย 3 0.3 5 0.5 15 สูง สีส้ม 1. มีระบบไฟร์วอลล์(Firewall) และระบบป้องกนัไวรัส 
และท าการปรับปรุงค่าก าหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัย

นายสหรัฐ รายงานการปรับปรุงระบบ ส่งเจา้หน้าที่ผู้ดูแลระบบไปอบรมความรู้
ในการแกไ้ขรับมือเกีย่วกบัการโจมตีของ
ไวรัส

รผอ.บร. จ านวนผู้ได้รับการอบรม ต.ค. 60 - ก.ย. 61

2. มีมาตรการในการอพัเดทซอฟแวร์ป้องกนัไวรัสสม่ าเสมอ
3. มีการติดตามข่าวสารเกีย่วกบัไวรัสที่เกดิขึ้นใหม่
4. มีมาตรการในการส ารองข้อมูล สทส. มาตรการ

4 เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย  
(OR1-4)

√ 10% 1. ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก ระบบสามารถอยูไ่ด้ 15 นาที 2 0.2 5 0.5 10 สูง สีส้ม 1. มีคู่มือในการติดต่อประสานงานหน่วยที่เกีย่วข้อง นางรนิดา คู่มือ 1. จดัท าDR Site

2. สัตว์กดัแทะอปุกรณ์ และสายส่งระบบ ระบบล่ม 2. มีเคร่ืองส ารองไฟ สทส. รายงานการตรวจเช็ค 2. จดัท า BCP

3. เกดิจลาจล เจา้หน้าที่เข้ามาแกไ้ขไม่ได้ 3. จา้งบริษัทเข้ามาดูแลเร่ืองสัตว์กดัแทะ สพด. สัญญาจา้ง

4.ระบบเครือข่ายส่ือสารหลักที่เชื่อมต่อ
จากภายนอกขัดข้อง

ไม่สามารถใช้งานระบบได้ 4. มีคู่มือในการติดต่อประสานงานหน่วยที่เกีย่วข้อง นางรนิดา คู่มือ รผอ.บร. บรรจแุผน DR ไซด์ ใน
BCP

ต.ค. 60 - ม.ีค. 61

5 ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจดัการ
ระบบได้อยา่งต่อเนื่อง  (OR1-5)

√ 10% 1. ในบางคร้ังบุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สามารถแกไ้ขได้ทันเวลา 4 0.4 5 0.5 20 สูงสุด สีแดง 1. จดัท าระบบรับเรือง แจง้ซ่อมการแกไ้ขระบบ นายทรงชัย ใบแจง้ 1. มีแผนพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบ รผอ.บร. แผนพัฒนา

2 ผุ้ดูแลระบบมีความรู้ไม่เพียงพอ 2. มีระบบตรวจเช็ค บ ารุงรักษาตามอายงุาน สทส. ตารางการตรวจเช็ค 2. จดัท าคู่มือผู้ดูแลระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ

3. ผู้ดูแลระบบไม่ท าตามขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้

3. มีการสับเปล่ียนต าแหน่งงานของแอดมินทุกคน เพือ่ให้
สามารถทดแทนกนัได้

นายสหรัฐ เจา้หน้าที่แอดมิน
สามารถสับเปล่ียนงานได้

4. บริษัทที่ดูแลระบบไม่สามารถมา
ด าเนินการให้ทันเวลา

4. ใช้มาตรการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ สพด.,สทส. ไม่มีรายงานการเข้า
ท างานช้าของบริษัท

6 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย  (SR1)

√ 5%

7 ก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (FR1)

√ 2%

8 เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความ
เอาใจใส่ ในการด าเนินงาน (SR1-1)

√ 2%

9 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหาร
โครงการไม่เพียงพอ (SR1-2)

√ 2%

10 เจา้หน้าที่เกีย่วข้องกบัโครงการขาดการ
ประสานงานกนัเอง (SR1-4)

√ 2%

11 การจดัซ้ือจดัจา้งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 
(FR2-1)

√ 2%

100%

ต.ค.60 - ม.ีค.61

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-4 เจา้หน้าที่เกีย่วข้องกบัโครงการขาดการประสานงานกนัเอง )

ตัว
ชี้ว

ัด แผนกลยุทธเ์พื่อ
ปรับปรุง

ประสิทธภิาพ (SIP)

รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

ปัจจยัเสี่ยง กับสาเหตทุางอ้อม

ผลกระทบ (Impact) ระ
ยะ

เว
ลา

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจยัเส่ียง FR1 ก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

สาเหตุ

ที่มา (Root Cause)

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-2 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ )

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-1 การจดัซ้ือจดัจา้งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด )

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-1 เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความเอาใจใส่ ในการด าเนินงาน )

ปัจจยัเสี่ยง กับ สาเหต ุ
(ทางตรง)

ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจยัเส่ียง SR1 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย)

ตารางที่ 1  การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2560

ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัตกิาร ( Operation  Risk :  OR )

ปจัจัยเสี่ยง (Risk factor)

สาเหตุ น้ าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สีความ
รุนแรง

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด
มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงใน

อนาคต
ควบคุมภายใน

สาเหตุ (Risk Cause)

น้ าหนัก
ของ

สาเหตุ 
(%)



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวม
คะแนน

ระดับ 
Risk

3. FR1 : ก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 2.6 2.5 6.5 ปานกลาง สีเหลือง

1 การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน 
(FR1-4)

√ 20% 1. การท าสัญญาเช่าล่าช้า 1. ท าให้รายได้จากการท าสัญญาไม่
ครบถ้วนตามเวลา

4 0.8 3 0.6 12 สูง สีส้ม 1. ปรับเง่ือนไขTOR ให้สอดคล้องและสร้างแรงจงูใจ คณะท างาน 1. TOR ที่ปรับใหม่

√ 2. ประสิทธภิาพการจดัเกบ็รายได้ไม่
เพยีงพอ

2. ท าให้รายได้การเกบ็ค่าธรรมเนียมลดลง 2. ก าหนดเป็นตัวชี้วดัของสป.ทร.แต่ละแห่ง

√ 3. ภาวะเศรษฐกจิ 3. ท าให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจที่จะ
เข้ามาร่วม

3. มีการติดตามประเมินผลเป็นรายเดือน

4. ต้ังคณะท างาน ปรับปรุงประสิทธภิาพจดัเกบ็รายได้การ
บริหารทรัพย์สิน

2 ปริมาณสัตวน์้ าไม่สอดคล้องกบัแผนที่วางไว้
 (FR1-1)

√ 15% 1. ทรัพยากรสัตวน์้ าลดลง รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไป
ตามแผน

5 0.75 5 0.75 25 สูงสุด สีแดง 1 ปรับปรุงวธิกีารจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม ผออ. 1. มีการก าหนดและประกาศอตัรา
ค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงแล้ว

ท าแผน BCP รผอ.บร. แผน BCP ต.ค. 60 - มี.ค. 61 1. คู่มือการด าเนินงานแผนก
การเจา้หน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรบุคคล

2. ข้อก าหนดพรก.การประมง ปี 2558 2 ก าหนดเป็นตัวชี้วดัของ สป.ทร. แต่ละแห่ง 2. มีการจดัท าเป้าหมายของรายได้ของ
หน่วยงานแต่ละแห่ง

2. คู่มือการด าเนินการ
ฝึกอบรมพนักงานองค์การ
สะพานปลา

3 มีการติดตามประเมินผลเป็นรายเดือน 3. มีการจดัท ารายงาน มีการจดัท ารายงาน
เสนอผอ.

3. คู่มือการจดัท างบประมาณ

4 ต้ังคณะท างาน.....ปรับปรุงประสิทธภิาพจดัเกบ็รายได้การ
บริหารทรัพย์สิน

4. มีค าส่ังแต่งต้ัง........... 4. คู่มือการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน - ส่วนกลาง

3 การบริหารรายจา่ยไม่เป็นไปตามแผน  
(FR1-2)

√ 15% 1. มีการปรับนโยบายด้านธรุกจิท าให้หมวด
งบประมาณต้นทุนสินค้าขาดความชัดเจน

ท าให้รายจา่ยที่เกีย่วกบัรายได้ไม่เป็นไป
ตามแผน

5 0.75 5 0.75 25 สูงสุด สีแดง 1 มีการประชุมเร่งรัดและปรับปรุงแผนงานหน่วยงานผู้ที่
รับผิดชอบ

ผออ. 1. มีรายงานการประชุมรายเดือน 1.มีการสร้างความตระหนักให้เจา้หน้าที่ที่
เกีย่วข้องในการใช้งบประมาณ

รผอ.บร. มีกจิกรรมสร้างความ
ตระหนัก

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 5. คู่มืองานพสัดุ

2. แผนธรุกจิและการตลาดยังไม่มีความ
ชัดเจนเพยีงพอต่อการหารายได้

2. มีการรายงานผลรายเดือน 2.ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนธรุกจิของ 
อสป.

รผอ.บร.     
 รผอ.ธก.

แผนธรุกจิ ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 6. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน

3. การให้บริการการให้สินเชื่อยังมี
ประสิทธภิาพไม่เพยีงพอ

 3. พฒันาโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการประมงอย่างถูก
กฎหมาย(โครงการ 16)

4. กลไกการขับเคล่ือน SIP Plan ยังไม่มี
ประสิทธผิลเพยีงพอ

สตป.

4 โครงการลงทุนฯด้านหารายได้มีความล่าช้า 
 (FR1-3)

√ 5% 1. การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน 3 0.15 5 0.25 15 สูง สีส้ม 1. มีการศึกษาความพร้อมของพื้นที่ในทุกแง่มุมที่จะด าเนิน
โครงการ (กฎหมายการบุกรุก สภาพภุมิประเทศ และส่ิงปลูก
สร้างเดิม)

สวส. 1. มีผลการศึกษาของพื้นที่ที่จะพฒันา ปรับปรุงข้อก าหนดในการศึกษาให้ดีขึ้น รผอ.บร. ข้อก าหนดที่ปรับปรุงใหม่ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

2. ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง 2. บริหารสัญญาตามปัญหาที่เกดิขึ้น

3. เกดิภัยธรรมชาติ 3. ใช้มาตรการเร่งรัดชดเชยความล่าช้าที่เกดิขึ้น

5 ค่าใช้จา่ยหมวดไฟฟา้ในพื้นที่พเิศษ 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก ่ปัตตานี 
นราธวิาส ไม่สามารถควบคุมได้ (FR1-4)

√ 3% 1. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการและพื้นที่

ท าให้มีค่าใช้จา่ยด้านไฟฟา้เพิ่มขึ้น 5 0.15 5 0.15 25 สูงสุด สีแดง 1. ก ากบัดูแลให้ค่าใช้จา่ยมีความเหมาะสม รผอ.สป.ทร. 1. รายงานค่าไฟฟา้รายเดือน

2. เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐเพื่อรักษา
ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

6 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมี
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้า พรก. 
ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐาน
สุขอนามัย (CR1)

√ 10%

7 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
 2560 ไม่ได้ตามเป้าหมาย  (SR1)

√ 5%

8 การเบิกจา่ยงบลงทุนต่ ากวา่เป้าหมาย (FR2) √ 5%

9 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบประเมิน
สุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และ
ตลาดกลาง (CR1-1)

√ 5%

10 เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความ
เอาใจใส่ ในการด าเนินงาน (SR1-1)

√ 3%

11 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหาร
โครงการไม่เพยีงพอ (SR1-2)

√ 2%

12 การคาดการทางภาวะเศรษฐกจิที่เกีย่วข้อง
กบัโครงการ มีความคลาดเคล่ือน (SR1-3)

√ 2%

13 เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้องกบัโครงการขาดการ
ประสานงานกนัเอง (SR1-4)

√ 2%

14 การจดัซ้ือจดัจา้งล่าช้ากวา่แผนที่ก าหนด 
(FR2-1)

√ 2%

15 ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและ
อากาศ (FR2-4)

√ 2%

16 ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ (CR1-2) √ 2% รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมิน
ความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั 
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ CR1-2 17 เจา้หน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจ

ประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาด
ความตระหนักที่ถูกต้องตามที่ก าหนด 

√ 2%

100%

ตารางที่ 1  การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจ าปงีบประมาณ 2560

ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial  Risk :  FR )

แผนกลยุทธเ์พือ่
ปรับปรุง

ประสิทธภิาพ (SIP)
ควบคุมภายในปจัจยัเสีย่ง (Risk factor)

สาเหตุ น้ าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สีความ
รุนแรง

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปจัจุบนั
สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ าหนัก
ของ

สาเหต(ุ%)

รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

ปจัจัยเสี่ยง กับ ปจัจัยเสี่ยง

รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (ปจัจยัเส่ียง CR1 สะพานปลาและทา่เทยีบเรือประมงต้องมีการด าเนินงานใหเ้ปน็ไปตามเปา้ พรก . ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย)

รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (ปจัจยัเส่ียง FR2 การเบกิจา่ยงบลงทนุต่ ากวา่เปา้หมาย)

รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ FR2-1 การจดัซ้ือจดัจา้งล่าช้ากวา่แผนทีก่ าหนด )

รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (ปจัจยัเส่ียง SR1 การด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการประจ าป ี2560 ไม่ได้ตามเปา้หมาย)

รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ CR1-5 เจา้หน้าทีม่ีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาดความตระหนักทีถู่กต้องตามทีก่ าหนด )

รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ CR1-1 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ทา่เทยีบเรือ และตลาดกลาง )

รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ FR2-4ความล่าช้าจากสภาพภมูิประเทศและอากาศ)

ปจัจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

ปจัจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ 
(ทางตรง)

ตวั
ชีว้

ัด

ระ
ยะ

เว
ลา

ที่มา (Root Cause)

รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ SR1-4 เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัโครงการขาดการประสานงานกนัเอง )

รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ SR1-1 เจา้หน้าทีท่ีรั่บผิดชอบโครงการฯขาดความเอาใจใส่ ในการด าเนินงาน )

รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ SR1-2 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาทีม่าบริหารโครงการไม่เพยีงพอ )

รายละเอยีดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั (สาเหตุ SR1-3 การคาดการทางภาวะเศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ มีความคลาดเคล่ือน )

ผู้รบัผิดชอบ
ผลกระทบ (Impact)

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรบัความเสีย่งใน
อนาคต



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวม
คะแนน

ระดบั Risk

4. FR2 :  การเบิกจา่ยงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย 3 4 15 สูง สีส้ม

1 การจดัซ้ือจดัจา้งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 
(FR2-1)

√ 30% 5.1.1ไม่มีการก าหนดคุณลักษณะ
ข้อก าหนดราคากลาง และขอบเขตงาน 
(TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลน
ส่ิงกอ่สร้าง หรือการเปล่ียนแปลง
คุณลักษณะงาน (Spec)

การเบิกจา่ยงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด

5 1.5 5 1.5 25 สูงสุด สีแดง 1.1 ทุกฝ่าย/ส านักงานต้องด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
ข้อก าหนดราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จ
กอ่นขอต้ังงบประมาณ  แบบ......, แบบ, แบบรูปกอ่สร้าง
ให้แล้วเสร็จและถูกต้อง

สพด. จดัท าคุณลักษณะ 
ข้อก าหนดราคากลาง 
และ TOR

จดัก าหนดเง่ือนไขผู้ที่ของบประมาณ
 ให้จดัท าแบบรายละเอยีดกอ่นขอ
งบประมาณประจ าปี

รผอ.บร. แบบรายละเอยีดของ
โครงการ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 1. คู่มือการด าเนินการ
ฝึกอบรมพนักงานองค์การ
สะพานปลา

1.2 มีการติดตามการเบิกจา่ยงบลงทุนในการประชุม และ
ประชุมฝ่าย/ส านักงาน อยา่งต่อเนือ่ง

สกง. รายงานการประชุม 2. คู่มืองานพัสดุ

1.3 ก าหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ขององค์กร ผออ. จดัท าตัวชี้วัด 3. คู่มือโครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการประมง ปี พ.ศ. 
2555 - 2560

1.4 คณะท างานเร่งรัด...การเบิกจา่ยงบลงทุน ผออ. ค าส่ังแต่งต้ัง 4. คู่มือจดัท าแผนป้องกนัภยั
พิบัติ

2 มีการปรับเปล่ียนรูปแบบรายละเอยีด
ระหว่างการตรวจการกอ่สร้าง  (FR2-2)

√ 20% 5.2.1 มีการปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะสม
กบัการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4 0.8 5 1 20 สูงสุด สีแดง 2.1 มีการศึกษาล ารวจพื้นที่กอ่นการออกแบบให้ละเอยีด สวส. รายงานการศึกษา จดัท าคู่มือตรวจรับงาน รผอ.บร. คู่มือ ต.ค. 60 - ม.ีค. 61 5. คู่มือปฏบิัติงาน FMO App

3 คณะกรรมการตรวจรับงานจา้งขาดความรู้
 ความเข้าใจอยา่งเพียงพอในการตรวจรับ  
 (FR2-3)

√ 10% 5.3.1 งานจา้งมีความซับซ้อน เฉพาะทาง
ตามสาขางานวิชาชีพ

การตรวจรับงานล่าช้า เนือ่งจากการ
ใช้เวลาในการหาข้อมูลและตรวจรับ

3 0.3 5 0.5 15 สูง สีส้ม 3.1 มีผู้ควบคุมงานจากวิศวกรส่วนกลาง/จา้งผู้ควบคุมงาน
จากภายนอกในบางงานที่จ าเป็น

สพด. ค าส้ังแต่งต้ัง จดัท าคู่มือตรวจรับงาน รผอ.บร. คู่มือ ต.ค. 60 - ม.ีค. 61 6. คู่มือการน าระบบการ
บริหารจดัการเพื่อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
องค์การสะพานปลา (EVM)

4 ความล่าช้าจากสภาพภมูิประเทศและ
อากาศ  (FR2-4)

√ 10% 5.4.1 สภาพอากาศแปรปรวนซ่ึงส่งผล
กระทบต่อหน้างาน

3 0.3 5 0.5 15 สูง สีส้ม 4.1 ผุ้รับเหมาต้องทราบรายละเอยีดของกระบวนการขอ
ขยายงวดงาน

สพด. มีหนังสือแจง้ผู้รับเหมา 7. คู่มือปฏบิัติงานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน

4.2 มีการตกลงประชุมร่วมกนัเพื่อปรับระยะเวลางวดงานที่
เหลือให้ได้ตามแผน

รายงานการประชุม 8. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 1)

5 ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงานจ านวนมาก
 ท าให้เกดิความล่าช้าต่อการเบิกจา่ย  
(FR2-5)

√ 5% 5.5.1 ภาระงานในการจดัซ้ือจดัจา้งมี
จ านวนมากในบางช่วงเวลา

การท าเร่ืองเบิกง่ายงบประมาณล่าช้า 2 0.1 3 0.15 6 น้อย สีเหลือง 5.1 มีการจดัท าแผนและล าดับความส าคัญของงาน สพด. แผนพัฒนาบุคลากร จดัท าแผนอบรมหัวข้อพัฒนา
บุคลากรรับผิดชอบโครงการ

รผอ.บร. จ านวนผู้รับการอบรม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 9. รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 (แบบ ปย. 2)

5.2 ประชุมเจา้ของโครงการทั้งหมด ชี้แจงวางแผนการ
ด าเนินงานมอบหมายความรับผิดชอบ

10. รายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปย. 
2/1)

5.3 จดัท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผล
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี

5.4 ประชุมอยา่งน้อย 1 คร้ัง/ไตรมาส เพื่อติดตาม 
สอบถามปัญหา และอปุสรรค

6 ผู้ยืน่ประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  (FR2-6)

√ 5% 5.6.1 การเขียนคุณสมบัติของผู้ยืน่
ประมูลมีรายละเอยีดที่มากและมาตรฐาน
สูง

ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจดัซ้ือจดั
จา้งได้

2 0.1 5 0.25 10 สูง สีส้ม 6.1 มีการตรวจสอบคุณสมบัติกอ่นการประกาศ สพด. รายงานการตรวจสอบ

5.6.2 ผู้ยืน่ประมูลขาดความถี่ถ้วนในการ
อา่นขอบเขตงาน (TOR)

6.2 มีการก าชับให้ศึกษารายละเอยีดให้ครบถ้วน ท าหนังสือแจง้

5.6.3การเขียน spec ไม่ครอบคลุม 6.3 ศึกษา spec ให้ละเอยีดถี่ถ้วน รายงานการศึกษา
7 ผู้รับจา้งทิ้งงาน ไม่พร้อม (FR2-7) √ √ 5% 5.7.1 ผู้รับจา้งขาดความรับผิดชอบ ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่ ใช้

ระยะเวลานาน
2 0.1 5 0.25 10 สูง สีส้ม 7.1 การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมีราคากลางที่เหมาะสม สพด. รายงานสอบทาน

5.7.2 ผู้รับจา้งมีปัญหาเร่ืองแรงงานไม่
พอเพียง

7.2 มีบทลงโทษที่ชัดเจน สพด. ก าหนดบทลงโทษ

8 ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ (FR2-8)

√ 5% 5.8.1 ความไม่มัน่คงและปลอดภยัในพื้นที่ 2 0.1 5 0.25 10 สูง สีส้ม 8.1 ขยายเวลาให้ตามความเหมาะสม สพด. รายงานผลการพิจารณา

ปัจจยัเสีย่ง กับ ปัจจยัเสีย่ง
9 ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ไม่สามารถใช้งานได้ (OR1)
√ 2%

10 เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความ
เอาใจใส่ ในการด าเนินงาน (SR1-1)

√ 2%

11 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหาร
โครงการไม่เพียงพอ (SR1-2)

√ 2%

12 การคาดการทางภาวะเศรษฐกจิที่เกีย่วข้อง
กบัโครงการ มีความคลาดเคล่ือน (SR1-3)

√ 2%

13 เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้องกบัโครงการขาดการ
ประสานงานกนัเอง (SR1-4)

√ 2%

100%

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางตรง)

รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-1 เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความเอาใจใส่ ในการด าเนินงาน)

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-2 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ)

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-3 การคาดการทางภาวะเศรษฐกจิที่เกีย่วข้องกบัโครงการ มีความคลาดเคล่ือน)

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปัจจยัเส่ียง OR1 ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้)

ตารางที่ 1  การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2560

ความเสีย่งด้านการเงิน ( Financial  Risk :  F )

ปัจจัยเสีย่ง (Risk factor)

สาเหต ุน้ าหนักความสัมพันธ์ ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อสป.
การประเมินความเสีย่ง (Inherent Risk)

สีความ
รนุแรง

มาตรการการรองรบัความเสีย่งในปัจจุบัน ผู้รบัผิดชอบ ตวัชีว้ัด
มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรบัความ

เสีย่งในอนาคตสาเหต ุ(Risk Cause)

สาเหตุ
น้ าหนัก

ของสาเหตุ
(%)

ทีม่า (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)
ผู้รบัผิดชอบ

ตวั
ชีว้

ัด

รายละเอยีดข้อมูล ทีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปัจจบุัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-4 เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้องกบัโครงการขาดการประสานงานกนัเอง)

ระ
ยะ

เว
ลา แผนกลยุทธ์เพื่อ

ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)
ผลกระทบ
(Impact)

รวม
คะแนน

ระดบั Risk

5. CR1 : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงตอ้งมีการด าเนินงานให้เปน็ไปตามเปา้ พรก . ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย 3 3 9 ปานกลาง สีเหลือง
1 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบประเมิน

สุขลักษณะสะพานปลา ทา่เทยีบเรือ และ
ตลาดกลาง (CR1-1)

√ 30% 1. สถานที่บางแหง่ และโครงสร้างพืน้ฐาน
มีอายุการใช้งานมานาน

ท าใหไ้ม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงก าหนด

5 1.5 5 1.5 25 สูงสุด สีแดง 1. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน หวัหน้า
ส านัก

งานสป./ทร.
ทกุแหง่

รายงานประจ าเดือน 1. คู่มือการด าเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การสะพานปลา

2. วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือบางแหง่ 
ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีสถานที่เกบ็ที่
เหมาะสม

2. จดัท าแผนพฒันาระบบบ าบดัน้ าเสียของ
สะพานปลาทา่เทยีบเรือ

2. คู่มืองานพสัดุ

3. บคุลากรบางแหง่ที่เกีย่วข้องไม่ปฏบิติั
ตามสุขอนามัย

3. ท าแผนแม่บทสุขอนามัยสะพานปลาทา่เทยีบเรือ รผอ.สป.ทร. แผนแม่บท 3. คู่มือโครงการพฒันาและสนับสนุน
การประมง ป ีพ.ศ. 2555 - 2560

4. คุณภาพน้ าใช้บางแหง่ไมได้มาตรฐาน 4. คู่มือจดัท าแผนปอ้งกนัภยัพบิติั
5. คุณภาพของน้ าแข็งบางแหง่ไม่ได้
มาตรฐาน

5. คู่มือปฏบิติังาน FMO App

6. หอ้งสุขาบางแหง่ไม่เพยีงพอ มีสภาพไม่
พร้อมใช้งาน และต าแหน่งที่ต้ังไม่เหมาะสม

6. คู่มือการน าระบบการบริหาร
จดัการเพือ่สร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การสะพาน
ปลา (EVM)

7. บางแหง่ไม่มีระบบในการจดัเกบ็สารเคมี
ที่เปน็พษิ

7. คู่มือปฏบิติังานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน

8. การท าความสะอาดบางแหง่ไม่ได้
มาตรฐานตามข้อก าหนด

8. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย. 1)

9. ระบบและการขนถ่ายขยะและของเสีย
บางแหง่ไม่เปน็ไปตามข้อก าหนด

9. รายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
 2)

2 ผู้ประกอบการไม่ใหค้วามร่วมมือ (CR1-2) √ 20% ขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการ ท าใหไ้ม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงก าหนด

5 1 5 1 25 สูงสุด สีแดง ออกข้อก าหนดการปฏบิติัของ
ผู้ประกอบการณ์

รผอ.สป.ทร. ข้อก าหนด ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 10. รายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2/1)

1. จดัการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ การบริหารจดัการ
ทา่เทยีบเรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0

รผอ.สป.ทร.
11. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบเรือสงขลา

2. จดัท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน และ
รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

12. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบ
เรือประมงสุราษฎร์ธานี

4 บางหน่วยงานในบางคร้ังมีปริมาณสัตว์น้ า
เกนิขีดความสามารถในการรองรับของทา่
เทยีบเรือ (CR1-4)

√ 5% ฤดูกาลของการจบัสัตว์น้ า ท าใหไ้ม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงก าหนด

2 0.1 5 0.25 10 สูง สีส้ม มีแผนพฒันาพืน้ที่ของทา่เทยีบเรือตามความจ าเปน็
ในแต่ละแหง่ในอนาคต

รผอ.สป.ทร. แผนพฒันา สป./ทร.
13. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบ
เรือประมงนราธิวาส

1. จัดการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ การบริหารจัดการทา่
เทยีบเรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0

14. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบ
เรือประมงภเูกต็

2. จัดท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผล
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี

15. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบ
เรือประมงปตัตานี

6 การด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการประจ าปี
 2560 ไม่ได้ตามเปา้หมาย  (SR1)

√ 5%
16. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบ
เรือประมงสตูล

7 ก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย (FR1)

√ 5% 17. คู่มือปฏบิติังานสะพานปลา
สมุทรปราการ

8 การเบกิจา่ยงบลงทนุต่ ากว่าเปา้หมาย (FR2) √ 3% 18. คู่มือปฏบิติังานสะพานปลา
สมุทรสาคร

9 เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความ
เอาใจใส่ ในการด าเนินงาน (SR1-1)

√ 2%

10 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหาร
โครงการไม่เพยีงพอ (SR1-2)

√ 2%

11 การคาดการทางภาวะเศรษฐกจิที่เกีย่วข้อง
กบัโครงการ มีความคลาดเคล่ือน (SR1-3)

√ 2%

12 เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้องกบัโครงการขาดการ
ประสานงานกนัเอง (SR1-4)

√ 2%

13 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เปน็ไป
ตามแผน (FR1-1)

√ 2%

14 การบริหารรายจา่ยไม่เปน็ไปตามแผน  
(FR1-2)

√ 2%

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปจัจยัเส่ียง SR1 การด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการประจ าป ี2560 ไม่ได้ตามเปา้หมาย)

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปจัจยัเส่ียง FR1 ก าไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย)

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ปจัจยัเส่ียง FR2 การเบกิจา่ยงบลงทนุต่ ากว่าเปา้หมาย)

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-1 เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาดความเอาใจใส่ ในการด าเนินงาน)

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-2 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพยีงพอ)

รายงานการประชุมราย
ไตรมาส

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค.  60 - ก.ย. 61รผอ.สป.ทร. จดัเตรียมการใหม้ีประชุมอย่างน้อย 1
 คร้ัง/ไตรมาส เพือ่ติดตาม สอบถาม
ปญัหา และอุปสรรค

รผอ.สป.ทร. รายงานการประชุมราย
ไตรมาส

5 0.25 10 สูง สีส้ม5% ท าใหไ้ม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงก าหนด

2 0.15

ปจัจัยเสี่ยง กับ สาเหต ุ
(ทางตรง)

เจา้หน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจ
ประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/หรือขาด
ความตระหนักที่ถูกต้องตามที่ก าหนด 
(CR1-5)

√

3 ผู้บริหารสป.ทร.บางแหง่ไม่ใหค้วามส าคัญ 
(CR1-3)

√ 0.25 10 สูง สีส้ม จดัเตรียมการใหม้ีประชุมอย่างน้อย 1
 คร้ัง/ไตรมาส เพือ่ติดตาม สอบถาม
ปญัหา และอุปสรรค

ภาระงานเยอะ ท าใหไ้ม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่
กรมประมงก าหนด

2 0.1 55%

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-4 เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้องกบัโครงการขาดการประสานงานกนัเอง)

ปจัจัยเสี่ยง กับ ปจัจัยเสี่ยง

ปจัจัยเสี่ยง กับ สาเหต ุ
(ทางอ้อม)

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR1-1 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เปน็ไปตามแผน)

ระ
ยะ

เว
ลา แผนกลยุทธ์เพือ่

ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายในน้ าหนัก
ของสาเหตุ

(%)
ที่มา (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)

ผู้รบัผิดชอบ

ตวั
ชี้ว

ัด

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR1-2 การบริหารรายจา่ยไม่เปน็ไปตามแผน)

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ SR1-3 การคาดการทางภาวะเศรษฐกจิที่เกีย่วข้องกบัโครงการ มีความคลาดเคล่ือน)

ตารางที่ 1  การประเมินความเสี่ยง อสป. ประจ าปงีบประมาณ 2560

ความเสี่ยงดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับตา่งๆ ( Compliance  Risk  :  CR )

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)

สาเหต ุน้ าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สีความ
รนุแรง

มาตรการการรองรบัความเสี่ยงในปัจจุบัน ผู้รบัผิดชอบ ตวัชี้วัด
มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรบัความ

เสี่ยงในอนาคตสาเหต ุ(Risk Cause)

สาเหตุ



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)
ผลกระทบ
(Impact)

รวม
คะแนน

ระดบั Risk ระ
ยะ

เว
ลา แผนกลยุทธ์เพือ่

ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายในน้ าหนัก
ของสาเหตุ

(%)
ที่มา (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)

ผู้รบัผิดชอบ

ตวั
ชี้ว

ัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)

สาเหต ุน้ าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สีความ
รนุแรง

มาตรการการรองรบัความเสี่ยงในปัจจุบัน ผู้รบัผิดชอบ ตวัชี้วัด
มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรบัความ

เสี่ยงในอนาคตสาเหต ุ(Risk Cause)

สาเหตุ

15 โครงการลงทนุฯด้านหารายได้มีความล่าช้า
  (FR1-3)

√ 2%

16 การบริหารทรัพย์สินไม่เปน็ไปตามแผน  
(FR1-4)

√ 2%

17 การจดัซ้ือจดัจา้งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 
(FR2-1)

√ 2%

18 ความล่าช้าจากสภาพภมูิประเทศและ
อากาศ  (FR2-4)

√ 2%

19 ปญัหาของความไม่สงบในพืน้ที่ชายแดน
ภาคใต้ (FR2-8)

√ 2%

100%รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-8 ปญัหาของความไม่สงบในพืน้ที่ชายแดนภาคใต้)

ปจัจัยเสี่ยง กับ สาเหต ุ
(ทางอ้อม)

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-1 การจดัซ้ือจดัจา้งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด)

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR2-4 ความล่าช้าจากสภาพภมูิประเทศและอากาศ)

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR1-3 โครงการลงทนุฯด้านหารายได้มีความล่าช้า)

รายละเอียดข้อมูล ทมีา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรง มาตรการปจัจบุนั ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (สาเหตุ FR1-4 การบริหารทรัพย์สินไม่เปน็ไปตามแผน)



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวม
คะแนน

ระดับ Risk

ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง

0

ที่มา (Root Cause) ผลกระทบ (Impact) ระ
ยะ

เว
ลา แผนกลยุทธ์เพื่อ

ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายในน้ าหนัก
ของสาเหตุ

(%)

รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

ปัจจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ 
(ทางตรง)

ผู้รับผิดชอบ

ตัว
ชี้ว

ัด

ปัจจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

ตารางที่ 1  การประเมนิความเสี่ยง อสป. ประจ าปงีบประมาณ 2560

ความเสี่ยงด้านการกฎระเบียบ ( Compliance  Risk   :  C )

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)

สาเหตุ น้ าหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อสป.
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สีความ
รุนแรง

มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด
มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงใน

อนาคตสาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ



การจดัการความเสี่ยง อ.ส.ค. ประจ าป ี2560

วิธีการจดัการความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

การจดัความเสี่ยง อสป. ประจ าปงีบประมาณ 2560

ความเสี่ยงดา้นการปฏบิตังิาน (Operation Risk: O)

ปจัจยัเสี่ยง
 (Risk factor)

สาเหต ุ
(Risk Cause)

ที่มา 
(Root Cause)

ผลกระทบ 
(Impact)

Proposed Mitigation
1. 
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ราคา (บาท) จ านวน (เรื่อง) จ านวน (คน)/(แผ่น) คิดเป็น (บาท) ต้นทุน (บาท) จ านวน (เรื่อง) จ านวน (เล่ม)/(แผ่น) คิดเป็น (บาท)
1
2
3
4
5
6

 การประเมินต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ปี 2560

ล าดับ กิจกรรม/การด าเนินงานลดความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทีไ่ด้รบั (Benefit) งบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนินการ (Cost)

 B/C Ratio



การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจ าปี 2560

วิธีการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงปี 2560 การจัดการความเสี่ยงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ
1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯขาด
ความเอาใจใส่ ในการด าเนินงาน

1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตามเปา้หมาย การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนือ่งจากเปน็ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย

2. ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหาร
โครงการไม่เพียงพอ

1.2 จ านวนงานในหน้าที่ตามภารกิจงานที่ถูกก าหนด
ไว้ มีปริมาณมาก

โครงการมีความล่าช้า การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ เนือ่งจากเปน็การบริหารบคุคลที่เหมาะสม

4. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาด
การประสานงานกันเอง

1.4 ความสับสนในการมอบหมายงาน เร่ิมงานล่าช้ากว่าก าหนด 1.ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 15 
โครงการ ใหช้ัดเจน แล้วมอบหมาย
รายละเอียดใหแ้ต่ละเจ้าของโครงการไป
ด าเนนิการ

2. จัดท าระบบติดตามผลการด าเนนิงาน 
และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และ
รายปี

3.ประชุมอย่างนอ้ย 1 คร้ัง/ไตรมาส เพื่อ
ติดตาม สอบถามปญัหา และอุปสรรค

4. จัดสัมมนาเชิงปฏบิติัการใหก้ับเจ้าของ
ความเส่ียงและผู้เกีย่วข้อง เพื่อใหต้ระหนกั
ถึงผลกระทบและความเชือ่มโยงของความ
เส่ียงนี ้กับเจ้าของความเส่ียงอย่างชัดเจน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

1. คู่มือการด าเนนิการฝึกอบรมพนกังาน
องค์การสะพานปลา

2. คู่มืองานพัสดุ

3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนบัสนนุการ
ประมง ป ีพ.ศ. 2555 - 2560

4. คู่มือท าแผนปอ้งกันภยัพิบติั

5. คู่มือปฏบิติังาน FMO App

6. คู่มือการน าระบบการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
องค์การสะพานปลา (EVM)

การจัดความเสี่ยง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2560

ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ ( Strategic  Risk :  SR )

ปัจจัยเสี่ยง
 (Risk factor)

สาเหต ุ
(Risk Cause)

ที่มา 
(Root Cause)

ผลกระทบ 
(Impact)

Proposed Mitigation

1. 
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การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู ่และ EVM ป ี2560

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

บริหารความเส่ียง
จัดท าแผนอบรมหวัข้อพัฒนาบคุลากร
ในการบริหารจัดการโครงการ (F-SR1)



7. คู่มือปฏบิติังานติดตามและประเมินผล
การด าเนนิงาน

SIP Plan

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนือ่งจากกระทบกับการด าเนนิงานของอสป.แต่ไม่สามารถ
คาดคะเนได้อย่างแม่นย า

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ เนือ่งจากกระทบกับการด าเนนิงานของอสป.แต่ไม่สามารถ
คาดคะเนได้อย่างแม่นย า

1. ส่งเจ้าหนา้ที่ที่เกีย่วข้องไปอบรม
เฉพาะด้าน

2. สร้างรูปแบบของการประเมินความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจของทกุโครงการที่
เกีย่วข้อง (Sensitivity Analysis)

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ไม่มี เนือ่งจากเปน็ปจัจัยภายนอก

EVM. ใช้ SIP Plan กลางปี

หมายเหตุ: การบริหารความเส่ียงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเส่ียง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทนุและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการด าเนินงาน

1. 
SR

1 
: ก

าร
ด า

เน
ินง

าน
ตา

มแ
ผน

ปฏ
บิตัิ

กา
รป

ระ
จ า

ป ี
25

60
 ไม

่ได้
ตา

มเ
ปา้

หม
าย

3. การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความคลาดเคล่ือน

1.3.1 การประมาณการของเจ้าของโครงการ ไม่
ครบถ้วนสมบรูณ์    
1.3.2 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู ่และ EVM ป ี2560

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ใช้ EVM.

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

ก าหนดใหม้ีการประเมินความเส่ียง และ
การวิเคราะหผ์ลกระทบความผันผวน

ทางเศรษฐกิจไว้ทกุโครงการ
บริหารความเส่ียง



การจัดการความเสี่ยง อสป. ประจ าป ี2560

วิธีการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงป ี2560 การจัดการความเสี่ยงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนื่องจากพนักงานมีความ
จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ เนื่องจากพนักงานมีความ
จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

อสป. ออกมาตรการการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้กบัผู้ใช้งานทุกคน

1. มีการติดตามผลระหวา่งการใช้งาน
ของผู้ใช้งาน (monitoring) เพือ่ใหเ้กิด
ประสิทธภิาพปริมาณการใช้งาน (Load )
 ผ่านช่องทางเครือข่าย(Traffic)

2. วางระบบอินเตอร์เน็ตแยกระหวา่งการใช้
งานอินเตอร์เน็ททั่วไป และระบบงานหลัก
ขององค์การ

สทส.ออกแผนควบคุมสารสนเทศในแบบปย.

จัดท าคู่มือสารสนเทศ

EVM.
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ
ในการจัดหาเคร่ืองใหม่ทดแทน

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

 มีการต่ออายุผู้ช่วยในการบ ารุงรักษาระบบ 
(MA) ต่ออายุสัญญาMA

ถ่ายโอนความเส่ียงได้เฉพาะผู้ช่วยในการบ ารุงรักษา เนื่องจาก
เป็นเทคนิคพิเศษ

1. มีแผนในการจัดหาฮาร์ตแวร์ และ
ซอฟแวร์ มาทดแทน

2. จัดท าแผนแม่บทDE

แผนควบคุมสารสนเทศในแบบปย. (ไม่มี)

EVM. (ยังไม่ม)ี
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ เนื่องจากเป็นเหตุการที่ไม่รู้
ล่วงหน้า

มีการติดตามข่าวสารของผู้ผลิดซอฟแวร์
อย่างสม่ าเสมอ มีแผนจัดการความเส่ียงในป ี2560

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ยอมรับความเส่ียงด้วยการ ควบคุมภายใน และ EVM.

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

1. ปญัหาจากผู้ใช้งาน 1. user ลงซอฟแวร์ที่ไม่จ าเปน็ในการใช้งาน ท าใหม้ี
ผลกระทบต่อเครือข่าย

2. user มีความหละหลวมต่อการระวงัในการใช้สิทธิ
ที่ก าหนดไว้

3. user ใช้งานในส่วนที่นอกเหนือจากงานราชการ 
ท าใหป้ระสิทธภิาพลดลง 

4. ผู้ใช้ใช้อุปกรณ์ต่อพว่งที่มีไวรัส

จัดท าคู่มือสารสนเทศ

เกิดความขัดข้องไปสู่ระบบล่มได้

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

บริหารความเส่ียง
การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

การจัดความเสี่ยง อสป. ประจ าปงีบประมาณ 2560

ความเสี่ยงดา้นการด าเนินงาน (Operational  Risk :  OR )

ปจัจัยเสี่ยง
 (Risk factor)

สาเหต ุ
(Risk Cause)

ทีม่า 
(Root Cause)

ผลกระทบ 
(Impact)

การลดความเสี่ยง (Proposed Mitigation)

2. 
OR
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2. ฮาร์ตแวร์  และซอฟแวร์ใช้งานไม่ได้
ตามประสิทธภิาพ

1. ซอฟแวร์มีความล้าสมัย 
2. อายุการใช้งานของฮาร์ตแวร์นาน มี
หน่วยความจ าต่ า และล้าสมัย
3. การปรับปรุงเวอร์ชั่นของบริษัทผู้ผลิต ท าให้
เกิดความไม่เข้ากันกับระบบทีม่ีอยูเ่ดิม

เกิดการขัดข้องของระบบ และมีประสิทธภิาพการ
ใช้งานลดลง จนถึงระบบล่ม

3. การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส 1. เนื่องจากเปน็หน่วยงานรัฐ และเปน็เปา้หมาย
โจมตีของแฮกเกอร์

ท าใหร้ะบบล่ม ข้อมูลหาย



1. มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกบัไวรัสที่
เกดิขึ้นใหม่

2. ในกรณีเกดิการโจมตีของไวรัส จัดท า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการโจมตีของ
ไวรัส

มาตรการ

1. มีระบบไฟร์วอลล์(Firewall) และระบบ
ป้องกนัไวรัส และท าการปรับปรุงค่า
ก าหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัย

2. มีมาตรการในการอัพเดทซอฟแวร์
ป้องกนัไวรัสสม่ าเสมอ

3.  มีมาตรการในการส ารองข้อมูล

ควบคุมภายใน
1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการโจมตี
ของไวรัส ส าหรับผู้ใช้งาน

2.  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการโจมตี
ของไวรัส ส าหรับผู้ควบคุมระบบ

SIP Plan (ไม่ม)ี
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของ
อสป.เป็นแหล่งอาศัยและมีอาหารให้กบัสัตวป์ระเภทนี้

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

จ้างบริษัทเข้ามาดูแลเร่ืองสัตวก์ดัแทะ ท าสัญญาอย่างต่อเนื่อง สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ โดยจ้างบริษัท แต่ไม่สามารถ
ป้องกนัได้ 100%

1. จัดท าDR Site
2. จัดท า BCP

ควบคุมภายใน มีแผนจัดหาเคร่ืองส ารองไฟส าหรับ
คอมพวิเตอร์ขนาดเล็ก

1. มีคู่มือในการติดต่อประสานงานหน่วยที่
เกี่ยวข้อง

2. จัดท า 5 ส. ของหน่วยงาน

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ เนื่องจากเป็นงานที่เป็นวชิาชีพ

1. จัดท าระบบรับเรือง แจ้งซ่อมการแกไ้ข
ระบบ

2. มีระบบตรวจเช็ค บ ารุงรักษาตามอายุงาน

อบรมผู้ควบคุมระบบในอนาคต มีการควบคุมความเส่ียง

ไม่บริหารความเส่ียงในปจัจุบนั

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่
การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบไปอบรมความรู้
ในการแก้ไขรับมือเกี่ยวกับการโจมตีของ
ไวรัส

บริหารความเส่ียง

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

4. เหตุที่นอกเหนือจากการคาดหมาย 1. ไฟฟา้ดับ ไฟกระชาก
2. สัตวก์ัดแทะอุปกรณ์ และสายส่งระบบ
3. เกิดจลาจล 
4. ระบบเครือข่ายส่ือสารหลักที่เชื่อมต่อจาก
ภายนอกขัดข้อง

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

2. 
OR
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3. การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส 1. เนื่องจากเปน็หน่วยงานรัฐ และเปน็เปา้หมาย
โจมตีของแฮกเกอร์

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

ท าใหร้ะบบล่ม ข้อมูลหาย

5. ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการ
ระบบได้อย่างต่อเนื่อง

1. ในบางคร้ังบคุลากรไม่เพยีงพอ
2 ผุ้ดูแลระบบมีความรู้ไม่เพยีงพอ
3. ผู้ดูแลระบบไม่ท าตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้
4. บริษทัที่ดูแลระบบไม่สามารถมาด าเนินการให้
ทันเวลา

ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา



3. มีการสับเปล่ียนต าแหน่งงานของแอดมิ
นทุกคน เพือ่ให้สามารถทดแทนกนัได้

4. ใช้มาตรการบริหารสัญญาให้มี
ประสิทธภิาพ

ควบคุมภายใน ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่ 

มีคู่มือผู้ดูแลระบบสารสนเทศอย่าง
เพยีงพอ

หมายเหตุ: การบริหารความเส่ียงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเส่ียง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพจิารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการด าเนินงาน

อบรมผู้ควบคุมระบบในอนาคต มีการควบคุมความเส่ียง

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการส านักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. 
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การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

5. ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการ
ระบบได้อย่างต่อเนื่อง

1. ในบางคร้ังบคุลากรไม่เพยีงพอ
2 ผุ้ดูแลระบบมีความรู้ไม่เพยีงพอ
3. ผู้ดูแลระบบไม่ท าตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้
4. บริษทัที่ดูแลระบบไม่สามารถมาด าเนินการให้
ทันเวลา

ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา



การจดัการความเสีย่ง อสป. ประจ าปี 2560

วธิีการจดัการความเสีย่ง การจดัการความเสีย่งปี 2560 การจดัการความเสีย่งในอนาคต รายละเอียดการจดัการ

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนือ่งจากเป็นปัจจยัภายนอก 
เกี่ยวขอ้งกบัภาวการณ์โลก และมีสะพานปลาของเอกชนเพิม่ขึ้น

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถา่ยโอนความเส่ียงได้ เนือ่งจากเป็นเป็นภัยธรรมชาติ 
และขอ้ก าหนดของกฏหมาย

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

ก าหนดให้มีแผนปรับปรุงค่าธรรมเนียมและ
บริการ

ท าแผน BCP กรณีปริมาณสัตว์น้ าลดลงใน
ระดับทีไ่มส่ามารถยอมรับได้

การจดัการความเส่ียง

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ยอมรับความเส่ียง  เนือ่งจากเป็นเป็นภัยธรรมชาติ และ
ขอ้ก าหนดของกฏหมาย

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนือ่งจากเป็นค่าใชจ้า่ยตาม
ภารกจิทีก่ าหนดไว้ในแผนประจ าปี

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถา่ยโอนความเส่ียงได้ เนือ่งจากเป็นค่าใชจ้า่ยตาม
ภารกจิทีก่ าหนดไว้ในแผนประจ าปี

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการทัง้ 15 
โครงการ และให้มีการเน้นว่าปีนีเ้ป็นความ
เส่ียงขององค์กรอยา่งชดัเจน พร้อมทัง้มอบ
ให้มีการประสานการกบัฝ่ายยทุธศาสตร์และ
แผนงานติดตามผล

1.มกีารสร้างความตระหนักใหเ้จา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้งในการใช้งบประมาณ

มกีารควบคุมความเส่ียง

2. จดัท าระบบติดตามผลการด าเนินงานโดย
ประสานกบัคณะกรรมการความเส่ียง และ
รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

2.ก าหนดแนวทางการขบัเคล่ือนธุรกจิของ 
อสป.

3. ต้ังคณะท างานขบัเคล่ือน SIP Plan  3. พัฒนาโครงการสินเชื่อเพือ่ส่งเสริมการ
ประมงอยา่งถกูกฎหมาย(โครงการ 16)

ควบคุมภายใน
1. คู่มอืการด าเนินงานแผนกการ
เจา้หน้าทีส่ านักงานทรัพยากรบุคคล

2. คู่มอืการด าเนินการฝึกอบรมพนักงาน
องค์การสะพานปลา

3. คู่มอืการจดัท างบประมาณ
4. คู่มอืการปฏบิัติงานด้านการเงิน - 
ส่วนกลาง

5. คู่มอืงานพัสดุ
6. คู่มอืปฏบิัติงานติดตามและประเมนิผล
การด าเนินงาน

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ปรับปรุงคู่มอืใหม้คีวามเหมาะสม

ใช้การควบคุมเดิมทีม่อียู่

การจดัความเสีย่ง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2560

ความเสีย่งดา้นการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจยัเสีย่ง
 (Risk factor)

สาเหต ุ
(Risk Cause)

ทีม่า 
(Root Cause)

ผลกระทบ 
(Impact)

Proposed Mitigation

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

3. 
FR

1 
: ก
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ธิภ
าพ
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งค์
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ไม
เ่ป

็นไ
ปต

าม
เป

้าห
มา

ย

1. ปริมาณสัตว์น้ าไมส่อดคล้องกบัแผนที่
วางไว้

1)  ทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง
2) ขอ้ก าหนดพรก.การประมง ปี 2558

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไมเ่ป็นไปตามแผน

2.. การบริหารรายจา่ยไมเ่ป็นไปตามแผน 1. มกีารปรับนโยบายด้านธรุกจิท าให้หมวด
งบประมาณต้นทุนสินค้าขาดความชดัเจน    2. 
แผนธรุกจิและการตลาดยงัไมม่คีวามชดัเจน
เพียงพอต่อการหารายได้              3. การ
ให้บริการการให้สินเชื่อยงัมปีระสิทธภิาพไม่
เพียงพอ                     4. กลไกการขบัเคล่ือน
 SIP Plan ยงัไมม่ปีระสิทธผิลเพียงพอ

ท าให้รายจา่ยที่เกี่ยวกบัรายได้ไมเ่ป็นไปตามแผน



มาตรการ
มรีะบบ MIS
EVM.

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนือ่งจากเป็นนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารอสป.ในเร่ืองการหารายได้

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถา่ยโอนความเส่ียงได้ เนือ่งจากเป็นนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารอสป.ในเร่ืองการหารายได้

1. ในการก าหนดโครงการลงทุนในปี 2560 
ทีจ่ะของบประมาณ จะต้องมีการศึกษา
ความพร้อมของพืน้ทีใ่นทุกแง่มุมทีจ่ะด าเนิน
โครงการ (กฎหมายการบุกรุก สภาพภุมิ
ประเทศ และส่ิงปลูกสร้างเดิม)

2. เมือ่สัญญามปีัญหา จะต้องเร่งเขา้ไป
แกไ้ขใหท้ันตามแผน

3. ใช้มาตรการเร่งรัดขยายเวลาใหก้บั
ผู้รับจา้งสามารถท างานได้ ในคอน
กลางคืนเมือ่เกดิความล่าช้าในโครงการ
ควบคุมภายใน

1. วิธีปฏบิัติในการจดัหาผลประโยชน์ที่
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

การวิเคราะหก์ารลงทุน
การติดตามการลงทุน

1. คู่มอืการน าระบบการบริหารจดัการ
เพือ่สร้างมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
องค์การสะพานปลา (EVM)

2. คู่มอืปฏบิัติงานติดตามและประเมนิผล
การด าเนินงาน
EVM
1. การติดตามการลงทุนด้วย EVM

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนือ่งจากเป็นนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารอสป.ในเร่ืองการบริหารทรัพยสิ์น

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถา่ยโอนความเส่ียงได้ เนือ่งจากเป็นนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารอสป.ในการบริหารทรัพยสิ์น

1. น าประเด็นความเส่ียงในเร่ืองนีไ้ปใชใ้น
การปรับเง่ือนไขTOR ให้สอดคล้องและสร้าง
แรงจงูใจให้กบัผู้ทีเ่ขา้มาใชท้รัพยสิ์น

มกีารควบคุมความเส่ียง

2 น าความเส่ียงประเด็นนี ้ไปก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดของ สป.ทร. แต่ละแห่ง

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ปรับปรุงคู่มอืใหม้คีวามเหมาะสม

ใช้การควบคุมเดิมทีม่อียู่

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ปรับปรุงคู่มอืใหม้คีวามเหมาะสม

ใช้การควบคุมเดิมทีม่อียู่

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

ปรับปรุงขอ้ก าหนดในการศึกษาใหดี้ขึน้

มีการควบคุมความเส่ียง

รายได้โครงการลงทุนไมเ่ป็นไปตามแผน

4. การบริหารทรัพยสิ์นไมเ่ป็นไปตามแผน 1. ภาวะเศรษฐกจิ ท าใหผู้้สนใจลงทุนไมพ่ร้อมตัดสินใจทีจ่ะเขา้มาร่วม
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2.. การบริหารรายจา่ยไมเ่ป็นไปตามแผน 1. มกีารปรับนโยบายด้านธรุกจิท าให้หมวด
งบประมาณต้นทุนสินค้าขาดความชดัเจน    2. 
แผนธรุกจิและการตลาดยงัไมม่คีวามชดัเจน
เพียงพอต่อการหารายได้              3. การ
ให้บริการการให้สินเชื่อยงัมปีระสิทธภิาพไม่
เพียงพอ                     4. กลไกการขบัเคล่ือน
 SIP Plan ยงัไมม่ปีระสิทธผิลเพียงพอ

ท าให้รายจา่ยที่เกี่ยวกบัรายได้ไมเ่ป็นไปตามแผน

3. โครงการลงทุนฯด้านหารายได้มคีวาม
ล่าช้า

1. การส่งมอบพืน้ทีล่่าช้า                        
2. ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง                        3. 
เกดิภยัธรรมชาติ



3 จดัท าระบบติดตามผลการด าเนินงานโดย
ประสานกบัคณะกรรมการความเส่ียง และ
รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

4. ต้ังคณะท างานขบัเคล่ือน SIP Plan 

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

วิธีปฏบิัติในการจดัหาผลประโยชน์ที่
สะพานปลาและท่าทเยบเรือประมง

ใช้การควบคุมเดิมทีม่อียู่

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ เนือ่งจากเป็นท าเลทีต้ั่งของท่าเทียบ
เรือประมงใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไมส่ามารถถา่ยโอนได้ เนือ่งจากเป็นท าเลทีต้ั่งของท่าเทียบ
เรือประมงใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

ไมส่ามารถจดัการความเส่ียงนีไ้ด้

ก ากบัดูแลให้ค่าใชจ้า่ยมีความเหมาะสม
การบริหารจดัการความเส่ียง

หมายเหตุ: การบริหารความเส่ียงของ อสป. ใช้แนวทางในการจดัการบริหารความเส่ียง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการด าเนินงาน

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

4. การบริหารทรัพยสิ์นไมเ่ป็นไปตามแผน 1. ภาวะเศรษฐกจิ ท าใหผู้้สนใจลงทุนไมพ่ร้อมตัดสินใจทีจ่ะเขา้มาร่วม

5. ค่าใช้จา่ยหมวดค่าไฟฟ้าในพืน้ทีพ่ิเศษ 
3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก ่ปัตตานี 
นราธิวาส ไมส่ามารถควบคุมได้

1. ด้านความมัน่คงและความปลอดภยัของ
ผู้ใช้บริการและพืน้ที ่                     
2. เพือ่เป็นไปตามนโยบายของรัฐเพือ่รักษาความ
ปลอดภยัของสถานทีร่าชการ

ท าใหม้ค่ีาใช้จา่ยด้านไฟฟ้าเพิม่ขึน้

3. 
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การจดัการความเสี่ยง อสป. ประจ าปี 2560

วธิีการจดัการความเสี่ยง การจดัการความเสี่ยงปี 2560 การจดัการความเสี่ยงในอนาคต รายละเอียดการจดัการ
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
ไมส่ามารถหลีกเล่ียงความเส่ียง เนื่องจากเป็นหน้าที่
เนื่องจากอสป.ของบมา

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไมส่ามารถถา่ยโอนความเส่ียง เนื่องจากเป็นความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์

1. ทุกฝ่าย/ส านักงานต้อง
ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
ข้อก าหนดราคากลาง และ
ขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จ
ก่อนขอต้ังงบประมาณ  แบบ......, 
แบบ, แบบรูปก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
และถูกต้อง

จดัก าหนดเง่ือนไขผู้ที่ขอ
งบประมาณ ให้จดัท าแบบ

รายละเอยีดกอ่นขอ
งบประมาณประจ าปี

มกีารควบคุมความเส่ียง

2. มีการติดตามการเบิกจา่ยงบ
ลงทุนในการประชุม และประชุม
ฝ่าย/ส านักงาน อย่างต่อเนือ่ง

3. ก าหนดเป็นตัวชีว้ดั (KPI) ของ
องค์กร

4. คณะท างานเร่งรัด...การ
เบิกจา่ยงบลงทุน

ควบคุมภายใน

1. คู่มืองานพัสดุ

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไมส่ามารถหลีกเล่ียงความเส่ียง เนื่องจากเป็นเจา้ของงาน

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไมส่ามารถถา่ยโอนความเส่ียง เนื่องจากมคู่ีสัญญาแล้ว

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

1. มีการศึกษาล ารวจพื้นที่ก่อน
การออกแบบให้ละเอียด มกีารควบคุมความเส่ียง

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

จดัท าคู่มอืตรวจรับงาน ใชก้ารควบคุมเดิมที่มอียู่

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไมส่ามารถหลีกเล่ียงความเส่ียง เนื่องจากเป็นภาระงานที่
ต้องรับผิดชอบ

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

มีผู้ควบคุมงานจากวศิวกร
ส่วนกลาง/จา้งผู้ควบคุมงานจาก
ภายนอกในบางงานที่จ าเป็น

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

มกีารต้ังคณะกรรมการ ที่มี
ความรู้จากหลายหน่วนงาน

จดัท าคู่มอืตรวจรับงาน มกีารควบคุมความเส่ียง

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

ใชก้ารควบคุมเดิมที่มอียู่
การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

5.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจา้งขาด
ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งเพียงพอในการ
ตรวจรับ  (F1.1-2)

5.3.1 งานจา้งมคีวามซับซ้อน เฉพาะทางตามสาขา
งานวชิาชพี

การตรวจรับงานล่าชา้ เนื่องจากการใชเ้วลาในการ
หาขอ้มลูและตรวจรับ

การเบิกจา่ยงบลงทุนล่าชา้กวา่แผนที่ก าหนด

5.2 มกีารปรับเปล่ียนรูปแบบ
รายละเอยีดระหวา่งการตรวจการ
กอ่สร้าง (F1.1-7)

5.2.1 มกีารปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกบัการ
ใชง้านและมปีระสิทธภิาพมากขึ้น

การจดัความเสี่ยง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2560

ความเสี่ยงดา้นการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจยัเสี่ยง
 (Risk factor)

สาเหต ุ
(Risk Cause)

ที่มา 
(Root Cause)

ผลกระทบ 
(Impact)

Proposed Mitigation
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5.1 การจดัซ้ือจดัจา้งล่าชา้กวา่แผนที่
ก าหนด (F1.1-1)

5.1.1ไมม่กีารก าหนดคุณลักษณะขอ้ก าหนดราคา
กลาง และขอบเขตงาน (TOR) ไวล่้วงหน้า เชน่ 
แบบแปลนส่ิงกอ่สร้าง หรือการเปล่ียนแปลง
คุณลักษณะงาน (Spec)



การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

เขียนสัญญาให้มีความชัดเจน และ
เข้าใจง่ายในการตรวจรับงาน

ใชก้ารควบคุมเดิมที่มอียู่

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไมส่ามารถหลีกเล่ียงความเส่ียง เนื่องจากเป็นสถานที่ต้ังที่
ได้ก าหนดไวแ้ล้ว

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไมส่ามารถถา่ยโอนความเส่ียง เนื่องจากมคู่ีสัญญาแล้ว

1. ผุ้รับเหมาต้องทราบ
รายละเอียดของกระบวนการขอ
ขยายงวดงาน

2. มีการตกลงประชุมร่วมกันเพื่อ
ปรับระยะเวลางวดงานที่เหลือให้
ได้ตามแผน

การยอมรับความเส่ียง
 (Take) มีมาตรการผ่อนผันตามแต่กรณี

ใชก้ารควบคุมเดิมที่มอียู่

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนือ่งจากเป็นภารกิจหลักของ
องค์กร

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ เนือ่งจากเป็นภารกิจหลักของ
องค์กร

1. มีการจดัท าแผนและล าดับ
ความส าคัญของงาน

2.ประชุมเจา้ของโครงการทั้งหมด
 ชีแ้จงวางแผนการด าเนินงาน 
มอบหมายความรับผิดชอบ

3. จดัท าระบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน และรายงานผลราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี

4.ประชุมอย่างน้อย 1 คร้ัง/ไตร
มาส เพื่อติดตาม สอบถามปัญหา 
และอุปสรรค

การควบคุมภายในที่มีอยู่ ใส่คู่มือควบคุมภายใน/ปย.

1. คู่มือการด าเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การสะพานปลา

1.13 คู่มือปฏิบัติการทุกท่าเทียบ
เรือประมง (ใส่ชือ่สป.ทร.ที่ยังไม่มี
คู่มือ)

2. คู่มืองานพัสดุ

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

4. คู่มือจดัท าแผนป้องกันภัยพิบัติ

5. คู่มือปฏิบัติงาน FMO App

จดัท าแผนอบรมหัวขอ้พัฒนา
บุคลากรรับผิดชอบโครงการ 

(F-SR1)
บริหารความเส่ียง

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

มกีารควบคุมความเส่ียง

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

5.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจา้งขาด
ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งเพียงพอในการ
ตรวจรับ  (F1.1-2)

5.3.1 งานจา้งมคีวามซับซ้อน เฉพาะทางตามสาขา
งานวชิาชพี

การตรวจรับงานล่าชา้ เนื่องจากการใชเ้วลาในการ
หาขอ้มลูและตรวจรับ

5.4 ความล่าชา้จากสภาพภมูปิระเทศ
และอากาศ  (F1.1-8)

5.4.1 สภาพอากาศแปรปรวนซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
หน้างาน

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

5.5 ฝ่ายพัสดุและบริการมภีาระงาน
จ านวนมาก ท าให้เกดิความล่าชา้ต่อการ
เบิกจา่ย  (F1.1-4)

5.5.1 ภาระงานในการจดัซ้ือจดัจา้งมจี านวนมากใน
บางชว่งเวลา

การท าเร่ืองเบิกง่ายงบประมาณล่าชา้
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6. คู่มือการน าระบบการบริหาร
จดัการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การ
สะพานปลา (EVM)

7. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน

8. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 1)

9. รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย. 2)

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

SIP Plan

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไมส่ามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนื่องจากไมเ่กี่ยวขอ้งกบั
อสป.

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไมส่ามารถถา่ยโอนความเส่ียงได้ เนื่องจากไมเ่กี่ยวขอ้งกบั
อสป.

1. มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
การประกาศ บริหารความเส่ียง

2. มีการก าชับให้ศึกษา
รายละเอียดให้ครบถ้วน

3. ศึกษา spec ให้ละเอียดถีถ่้วน

การยอมรับความเส่ียง
 (Take) 1.8

ใชก้ารควบคุมเดิมที่มอียู่

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไมส่ามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนื่องจากเป็นงานขอ
งอสป.

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer) จดัท ากระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่

ไมส่ามารถถา่ยโอนความเส่ียงได้ เนื่องจากเป็นงานของอสป.

1. การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมี
ราคากลางที่เหมาะสม บริหารความเส่ียง

2. มีบทลงโทษที่ชัดเจน

1. คู่มืองานพัสดุ ใชก้ารควบคุมเดิมที่มอียู่
2. บริหารสัญญา

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไมส่ามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่อสป.

การถา่ยโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไมส่ามารถถา่ยโอนความเส่ียงได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของอสป.

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

1. ขยายเวลาให้ตามความ
เหมาะสม บริหารความเส่ียง

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

5.8 ปัญหาของความไมส่งบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้

5.8.1 ความไมม่ั่นคงและปลอดภยัในพื้นที่

5.5 ฝ่ายพัสดุและบริการมภีาระงาน
จ านวนมาก ท าให้เกดิความล่าชา้ต่อการ
เบิกจา่ย  (F1.1-4)

5.5.1 ภาระงานในการจดัซ้ือจดัจา้งมจี านวนมากใน
บางชว่งเวลา

การท าเร่ืองเบิกง่ายงบประมาณล่าชา้

5.7 ผู้รับจา้งทิ้งงาน ไมพ่ร้อม (F1.1-6) 5.7.1 ผู้รับจา้งขาดความรับผิดชอบ     
5.7.2 ผู้รับจา้งมปีัญหาเร่ืองแรงงานไมพ่อเพียง

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใหม ่ใชร้ะยะเวลานาน

5.6 ผู้ยื่นประมลูงานขาดคุณสมบัติ
ครบถว้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด  (F1.1-5)

5.6.1 การเขยีนคุณสมบัติของผู้ยื่นประมลูมี
รายละเอยีดที่มากและมาตรฐานสูง
5.6.2 ผู้ยื่นประมลูขาดความถี่ถว้นในการอา่น
ขอบเขตงาน (TOR)
5.6.3การเขยีน spec ไมค่รอบคลุม

ไมส่ามารถเขา้สู่กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งได้
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1. คู่มืองานพัสดุ ใชก้ารควบคุมเดิมที่มอียู่
2. บริหารสัญญา

หมายเหตุ: การบริหารความเส่ียงของ อสป. ใชแ้นวทางในการจดัการบริหารความเส่ียง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการด าเนินงาน

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

5.8 ปัญหาของความไมส่งบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้

5.8.1 ความไมม่ั่นคงและปลอดภยัในพื้นที่
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การจัดการความเสีย่ง อสป. ประจ าป ี2560

วิธีการจัดการความเสีย่ง การจัดการความเสีย่งป ี2560 การจัดการความเสีย่งในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้เนือ่งจากเปน็เจ้าของพื้นที่
ที่ต้องปฏบิติั

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียง เนือ่งจากเปน็ภารกจิ

1. จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน

2. จดัท าแผนพัฒนาระบบบ าบัด
น้ าเสียของสป.ทร.

ควบคุมภายใน

1. มีเอกสารตรวจสอบ
มาตรฐานการปฏบิติังานด้าน
สุขอนามัยของสป.ทร.

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบ

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

จ้างคนท าความสะอาด และรปภ.
ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบ

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

ออกข้อก าหนดในการปฏบิติั
ของผู้ประกอบการณ์

มีการควบคุมความเส่ียง

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ใช้วิธีเจรจาประสานขอความ
ร่วมมือ

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบ

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบ

1. จดัการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
การบริหารจดัการท่าเทียบ
เรือประมงสู่ยคุ อสป. 4.0

2. จดัท าระบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน และรายงานผลราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี

บริหารความเส่ียง

ท าใหไ้ม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
ก าหนด

การจัดความเสีย่ง อสป. ประจ าปงีบประมาณ 2560

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับตา่งๆ ( Compliance  Risk  :  CR )

ปจัจัยเสีย่ง
 (Risk factor)

สาเหต ุ
(Risk Cause)

ที่มา 
(Root Cause)

ผลกระทบ 
(Impact)

Proposed Mitigation

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

ท าแผนแม่บทพฒันาสุขอนามัย
สะพานปลาทา่เทยีบเรือ

บริหารความเส่ียง

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

จัดท าคู่มือปฏบิติังานด้าน
สุขอนามัยของเจ้าหนา้ที่ที่
เกีย่วข้อง

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

จัดเตรียมการใหม้ีประชุมอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ัง/ไตรมาส เพื่อ
ติดตาม สอบถามปญัหา และ
อปุสรรค
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1. ไม่สามารถด าเนนิการได้ตามแบบ
ประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ทา่เทยีบ
เรือ และตลาดกลาง

1. สถานที่บางแหง่ และโครงสร้างพื้นฐานมีอายกุาร
ใช้งานมานาน
2. วัสดุ อปุกรณ์ และเคร่ืองมือบางแหง่ ไม่ได้
มาตรฐาน และไม่มีสถานที่เกบ็ที่เหมาะสม
3. บคุลากรบางแหง่ที่เกีย่วข้องไม่ปฏบิติัตาม
สุขอนามัย
4. คุณภาพน้ าใช้บางแหง่ไมได้มาตรฐาน
5. คุณภาพของน้ าแข็งบางแหง่ไม่ได้มาตรฐาน
6. หอ้งสุขาบางแหง่ไม่เพยีงพอ มีสภาพไม่พร้อมใช้
งาน และต าแหนง่ที่ต้ังไม่เหมาะสม
7. บางแหง่ไม่มีระบบในการจัดเกบ็สารเคมีที่เปน็พษิ
8. การท าความสะอาดบางแหง่ไม่ได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนด
9. ระบบและการขนถ่ายขยะและของเสียบางแหง่ไม่
เปน็ไปตามข้อก าหนด

ท าใหไ้ม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
ก าหนด

2. ผู้ประกอบการไม่ใหค้วามร่วมมือ ขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการ ท าให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรม
ประมงก าหนด

3. ผู้บริหารสป.ทร.บางแหง่ไม่ให้
ความส าคัญ

ภาระงานเยอะ



การควบคุมภายในทีม่อียู่

1. คู่มอืการด าเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การสะพานปลา

2. คู่มอืงานพัสดุ

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

4. คู่มอืจดัท าแผนป้องกนัภยัพิบัติ

5. คู่มอืปฏบิัติงาน FMO App

6. คู่มอืการน าระบบการบริหาร
จดัการเพือ่สร้างมลูค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การ
สะพานปลา (EVM)

7. คู่มอืปฏบิัติงานติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงาน

8. รายงานผลการประเมนิ
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 1)

9. รายงานการประเมนิผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย. 2)

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

SIP Plan

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Terminate)

ไม่หลีกเล่ียงความเส่ียง เนือ่งจากเปน็รายได้เพิ่มขององค์กร

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่ถ่ายโอนความเส่ียง เนือ่งจากเปน็รายได้เพิ่มขององค์กร

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

มีแผนพฒันาพื้นที่ของทา่เทยีบ
เรือตามความจ าเปน็ในแต่ละ

แหง่ในอนาคต
มีการควบคุมความเส่ียง

การควบคุมภายในทีม่อียู่

1. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบเรือ
สงขลา

2. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบ
เรือประมงสุราษฎร์ธานี

3. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบ
เรือประมงนราธิวาส

4. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบ
เรือประมงภเูกต็

5. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบ
เรือประมงปตัตานี

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ปรับปรุงคู่มือ

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

ท าใหไ้ม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
ก าหนด

4. บางหนว่ยงานในบางคร้ังมีปริมาณ
สัตว์น้ าเกนิขีดความสามารถในการ
รองรับของทา่เทยีบเรือ

ฤดูกาลของการจับสัตว์น้ า ท าใหไ้ม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
ก าหนด

5. 
CR
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3. ผู้บริหารสป.ทร.บางแหง่ไม่ให้
ความส าคัญ

ภาระงานเยอะ



6. คู่มือปฏบิติังานทา่เทยีบ
เรือประมงสตูล

7. คู่มือปฏบิติังานสะพานปลา
สมุทรปราการ

8. คู่มือปฏบิติังานสะพานปลา
สมุทรสาคร

SIP Plan
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
ไม่หลีกเล่ียงความเส่ียง เนือ่งจากเปน็ภารกจิหลักของ
เจ้าหนา้ที่

การถ่ายโอนความเส่ียง
 (Transfer)

ไม่ถ่ายโอนความเส่ียง เนือ่งจากเปน็ภารกจิหลักของเจ้าหนา้ที่

1. จดัการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
การบริหารจดัการท่าเทียบ
เรือประมงสู่ยคุ อสป. 4.0

2. จดัท าระบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน และรายงานผลราย
เดือน รายไตรมาส และรายปี

บริหารความเส่ียง

การควบคุมภายในทีม่อียู่

1. คู่มอืการด าเนินการฝึกอบรม
พนักงานองค์การสะพานปลา

2. คู่มอืงานพัสดุ

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

4. คู่มอืจดัท าแผนป้องกนัภยัพิบัติ

5. คู่มอืปฏบิัติงาน FMO App

6. คู่มอืการน าระบบการบริหาร
จดัการเพือ่สร้างมลูค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์การ
สะพานปลา (EVM)

7. คู่มอืปฏบิัติงานติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงาน

8. รายงานผลการประเมนิ
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 1)

9. รายงานการประเมนิผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย. 2)

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

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

SIP Plan

การควบคุมความเส่ียง
 (Treat)

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

จัดเตรียมการใหม้ีประชุมอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ัง/ไตรมาส เพื่อ

ติดตาม สอบถามปญัหา และ
อปุสรรค

ปรับปรุงคู่มือ

การยอมรับความเส่ียง
 (Take)

ใช้การควบคุมเดิมที่มีอยู่

4. บางหนว่ยงานในบางคร้ังมีปริมาณ
สัตว์น้ าเกนิขีดความสามารถในการ
รองรับของทา่เทยีบเรือ

ฤดูกาลของการจับสัตว์น้ า ท าใหไ้ม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
ก าหนด

5. เจ้าหนา้ที่มีความเข้าใจในระบบการ
ตรวจประเมินไม่ครบถ้วนชัดเจน และ/
หรือขาดความตระหนกัที่ถูกต้องตามที่
ก าหนด

ท าใหไ้ม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามที่กรมประมง
ก าหนด

5. 
CR
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หมายเหตุ: การบริหารความเส่ียงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเส่ียง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพจิารณาจากต้นทนุและผลประโยชน ์(Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการด าเนนิงาน



ราคา (บาท) จ านวน (เรือ่ง) จ านวน (คน)/(แผ่น) คิดเป็น (บาท) ตน้ทุน (บาท) จ านวน (เรือ่ง) จ านวน (เลม่)/(แผ่น) คิดเป็น (บาท)
1
2
3
4
5
6

 การประเมินต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ปี 2560

ล าดบั กิจกรรม/การด าเนินงานลดความเสี่ยง
ผลประโยชน์ที่ไดร้ับ (Benefit) งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ (Cost)

 B/C Ratio



0-4 คะแนน  Low(L)

5-9 คะแนน Middle(M)

10-15 คะแนน  High(H)

16-25 คะแนน  Very High(VH)

ระดับความรุนแรงของป*จจัยเสี่ยง

สัญลักษณ6 ความหมาย

ป*จจัยเสี่ยง

สาเหตุ : ภายใน

สาเหตุ : ภายนอก

ระดับความรุนแรงของน้ําหนักความสัมพันธ6
30-50 คะแนน

20-29 คะแนน

10-19 คะแนน

0-9    คะแนน

การประเมินความเสี่ยงของ องค6การสะพานปลา ประจําปB 2560 (ป*จจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยงดCานกลยุทธ6
(Strategic Risk : SR )

ความเสี่ยงดCานการดําเนินงาน
(Operation Risk : OR )

ความเสี่ยงดCานการเงิน
(Financial Risk : FR )

ความเสี่ยงดCานกฎหมายและขCอกําหนดผูกพันองค6กร
(Compilance Risk : CR )
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1.1 เจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ
ขาดความเอาใจใส�ในการดําเนินงาน

(SR1-1)

1. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปB 2560 ไมXไดCตามเปYาหมาย 

(SR1)

1.2 ผู�รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มา
บริหารโครงการไม�เพียงพอ (SR1-2)

1.3 การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข�องกับโครงการมีความ

คลาดเคลื่อน (SR1-3)

1.4 เจ�าหน�าที่เกี่ยวข�องกับโครงการ
ขาดการประสานงานกันเอง (SR1-4)

2. ความเสี่ยงดCานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไมXสามารถใชCงานไดC (OR1)

2.1 ป5ญหาจากผู�ใช�งาน (OR1-1)

2.2 ฮาร9ตแวร9และซอฟแวร9ใช�งาน
ไม�ได�ตามประสิทธิภาพ (OR1-2)

2.3 การแฮกซ9ระบบและการโจมตี
ของไวรัส (OR1-3)

2.4 เหตุที่นอกเหนือจากการ
คาดหมาย (OR1-4)

2.5 ผู�ดูแลระบบไม�สามารถ
บริหารจัดการ (OR1-5)

3. กําไรสุทธิภาพรวมองค6กรไมXเป̂นไป
ตามเปYาหมาย (FR1)

4. การเบิกจXายงบลงทุนต่ํากวXาเปYาหมาย
(FR2)

3.1 การบริหารสินทรัพย9ไม�เปBนไป
ตามแผน (FR1-1)

3.2 ปริมาณสัตว9น้ําไม�สอดคล�องกับ
แผนที่วางไว� (FR1-2)

3.3 การบริหารรายจ�ายไม�เปBนไป
ตามแผน (FR1-3)

3.4 โครงการลงทุนฯ ด�านหารายได�มี
ความล�าช�า (FR1-4)

3.5 ค�าใช�จ�ายหมวดไฟฟFาในพื้นที่
พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� 

ได�แก� ป5ตตานี นราธิวาส 
ไม�สามารถควบคุมได� (FR1-5)

4.1 การจัดซื้อจัดจ�างล�าช�ากว�าแผน
ที่กําหนด (FR2-1)

4.2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายละเอียดระหว�างการตรวจ

การก�อสร�าง (FR2-2)

4.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง
ขาดความรู� ความเข�าใจ

อย�างเพียงพอในการตรวจรับ
(FR2-3)

4.4 ความล�าช�าจากสภาพ
ภูมิประเทศและอากาศ (FR2-4)

4.5 ฝHายพัสดุและบริการมีภาระงาน
จํานวนมากทําให�เกิดความล�าช�าต�อ

การเบิกจ�าย (FR2-5)

4.6 ผู�ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติ
ครบถ�วนตามเกณฑ9ที่กําหนด

(FR2-6)

4.7 ผู�รับจ�างทิ้งงาน ไม�พร�อม
(FR2-7)

4.8 ป5ญหาของความไม�สงบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต� (FR2-8)

5. สะพานปลาและทXาเทียบเรือประมง
ตCองมีการดําเนินงานใหCเป̂นไปตามเปYา 

พรก. ประมง พ.ศ. 2558 
ในสXวนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR1)

5.1 ไม�สามารถดําเนินการได�ตาม
แบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา 
ท�าเทียบเรือ และตลาดกลาง (CR1-1)

5.2 ผู�ประกอบการไม�ให�ความร�วมมือ
(CR1-2)

5.3 ผู�บริหารสป.ทร.บางแห�งไม�ให�
ความสําคัญ (CR1-3)

5.4 บางหน�วยงานในบางครั้งมี
ปริมาณสัตว9น้ําเกินขีดความสามารถใ

นการรองรับของท�าเทียบเรือ 
(CR1-4)

5.5 เจ�าหน�าที่มีความเข�าใจในระบบ
การตรวจประเมินไม�ครบถ�วนชัดเจน 
และหรือขาดความตระหนักที่ถูกต�อง

ตามที่กําหนด (CR1-5)
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0-4 คะแนน  Low(L)

5-9 คะแนน Middle(M)

10-15 คะแนน  High(H)

16-25 คะแนน  Very High(VH)

ระดับความรุนแรงของป*จจัยเสี่ยง

สัญลักษณ6 ความหมาย

ป*จจัยเสี่ยง

สาเหตุ : ภายใน

สาเหตุ : ภายนอก

ระดับความรุนแรงของน้ําหนักความสัมพันธ6
30-50 คะแนน

20-29 คะแนน

10-19 คะแนน

0-9    คะแนน

การประเมินความเสี่ยงของ องค6การสะพานปลา ประจําปB 2560 (สาเหตุ)

ความเสี่ยงดCานกลยุทธ6
(Strategic Risk : SR )

ความเสี่ยงดCานการดําเนินงาน
(Operation Risk : OR )

ความเสี่ยงดCานการเงิน
(Financial Risk : FR )

ความเสี่ยงดCานกฎหมายและขCอกําหนดผูกพันองค6กร
(Compilance Risk : CR )
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1.1 เจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ
ขาดความเอาใจใส�ในการดําเนินงาน

(SR1-1)

1. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปB 2560 ไมXไดCตามเปYาหมาย 

(SR1)

1.2 ผู�รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มา
บริหารโครงการไม�เพียงพอ (SR1-2)

1.3 การคาดการทางภาวะเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข�องกับโครงการมีความ

คลาดเคลื่อน (SR1-3)

1.4 เจ�าหน�าที่เกี่ยวข�องกับโครงการ
ขาดการประสานงานกันเอง (SR1-4)

2. ความเสี่ยงดCานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไมXสามารถใชCงานไดC (OR1)

2.1 ป5ญหาจากผู�ใช�งาน (OR1-1)

2.2 ฮาร9ตแวร9และซอฟแวร9ใช�งาน
ไม�ได�ตามประสิทธิภาพ (OR1-2)

2.3 การแฮกซ9ระบบและการโจมตี
ของไวรัส (OR1-3)

2.4 เหตุที่นอกเหนือจากการ
คาดหมาย (OR1-4)

2.5 ผู�ดูแลระบบไม�สามารถ
บริหารจัดการ (OR1-5)

3. กําไรสุทธิภาพรวมองค6กรไมXเป̂นไป
ตามเปYาหมาย (FR1)

4. การเบิกจXายงบลงทุนต่ํากวXาเปYาหมาย
(FR2)

3.1 การบริหารสินทรัพย9ไม�เปBนไป
ตามแผน (FR1-1)

3.2 ปริมาณสัตว9น้ําไม�สอดคล�อง
กับแผนที่วางไว� (FR1-2)

3.3 การบริหารรายจ�ายไม�เปBนไป
ตามแผน (FR1-3)

3.4  โครงการลงทุนฯ 
ด�านหารายได�มีความล�าช�า (FR1-4)

3.5 ค�าใช�จ�ายหมวดไฟฟFาในพื้นที่
พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� 

ได�แก� ป5ตตานี นราธิวาส
ไม�สามารถควบคุมได� (FR1-5)

4.1 การจัดซื้อจัดจ�างล�าช�ากว�าแผน
ที่กําหนด (FR2-1)

4.2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายละเอียดระหว�างการตรวจ

การก�อสร�าง (FR2-2)

4.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง
ขาดความรู� ความเข�าใจ

อย�างเพียงพอในการตรวจรับ
(FR2-3)

4.4 ความล�าช�าจากสภาพ
ภูมิประเทศและอากาศ (FR2-4)

4.5 ฝHายพัสดุและบริการมีภาระงาน
จํานวนมากทําให�เกิดความล�าช�าต�อ

การเบิกจ�าย (FR2-5)

4.6 ผู�ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติ
ครบถ�วนตามเกณฑ9ที่กําหนด

(FR2-6)

4.7 ผู�รับจ�างทิ้งงาน ไม�พร�อม
(FR2-7)

4.8 ป5ญหาของความไม�สงบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต� (FR2-8)

5. สะพานปลาและทXาเทียบเรือประมง
ตCองมีการดําเนินงานใหCเป̂นไปตามเปYา 

พรก. ประมง พ.ศ. 2558 
ในสXวนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR1)

5.1 ไม�สามารถดําเนินการได�ตาม
แบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา 
ท�าเทียบเรือ และตลาดกลาง (CR1-1)

5.2 ผู�ประกอบการไม�ให�ความร�วมมือ
(CR1-2)

5.3 ผู�บริหารสป.ทร.บางแห�งไม�ให�
ความสําคัญ (CR1-3)

5.4 บางหน�วยงานในบางครั้งมี
ปริมาณสัตว9น้ําเกินขีดความสามารถใ

นการรองรับของท�าเทียบเรือ 
(CR1-4)

5.5 เจ�าหน�าที่มีความเข�าใจในระบบ
การตรวจประเมินไม�ครบถ�วนชัดเจน 
และหรือขาดความตระหนักที่ถูกต�อง

ตามที่กําหนด (CR1-5)
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