
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยงองค�การสะพานปลา 
 

 
 

ป�งบประมาณ ๒๕๖๑ 
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑) 



คํานํา 
                   การบริหารความเส่ียง เป�นแนวทางหนึ่งในการป�องกันป ญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล0อมท้ังภายในและภายนอกองค2กร ซ่ึงส4งผล
กระทบต4อการดําเนินงานขององค2กร และเป�นป จจัยสําคัญท่ีช4วยเพ่ิมผลประโยชน2 และสร0างความ
เชื่อม่ันว4าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค2 และเป�าหมายท่ีกําหนดดังวัตถุประสงค2ของการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือเป�นแนวทางในการพัฒนา และการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให0เป�นไป
อย4างเป�นระบบ ต4อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

                   องค2การสะพานปลาได0ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยมุ4งเน0นการ
พัฒนาองค2ความรู0อย4างต4อเนื่อง และควบคู4ไปกับการปรับปรุงการดําเนินงานให0เป�นไปตามข้ันตอนการ
บริหารความเสี่ยงองค2กรท่ีดี ตลอดจนได0มีการปรับปรุงในรายละเอียดต4าง ๆ ท้ังกําหนดให0มีการ
ดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมท่ัวถึงทุกสายงาน และทุกหน4วยงาน เพ่ือผลักดันให0การ
บริหารความเสี่ยงเป�นส4วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค2กร ท้ังนี้ การนําแผนบริหารความเสี่ยงไปสู4วิธีปฏิบัติ
ต0องอาศัยความรู0ความเข0าใจ และความร4วมมือจากทุกฝAายท่ีเก่ียวข0องจึงจะเป�นพลังขับเคลื่อนสําคัญท่ีจะ
ทําให0การบริหารความเสี่ยงขององค2การสะพานปลาสามารถบรรลุผลสําเร็จได0 
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แผนบริหารความเส่ียงขององค�การสะพานปลา 
ป�งบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑. หลักการและเหตุผล 

                   ๑.๑ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได0มีมติเม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ2 ๒๕๔๔ เห็นชอบ
หลักเกณฑ2 และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ และอนุมัติให0ดําเนินการต4อไปได0ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ โดยให0รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต4อไป ซ่ึงในหลักเกณฑ2และแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ดีในรัฐวิสาหกิจ หมวดท่ี ๒ การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหารและตรวจสอบ ได0กําหนดให0
การบริหารความเสี่ยงเป�นหัวข0อท่ี ๕ ผู0บริหารจะต0องให0ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยมี
แนวทางปฏิบัติให0มอบหมายหน4วยงานในองค2กร เพ่ือตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง 
และทําการวิเคราะห2ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน แนวโน0ม ผลกระทบต4อองค2กรท้ังภายใน และ
ภายนอก ตลอดจนดําเนินการรายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
                   ๑.๒ ตามท่ีองค2การสะพานปลาได0เข0าสู4ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ต้ังแต4ปCบัญชี ๒๕๔๘ นั้น คณะกรรมการจัดทําบันทึกข0อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจได0กําหนดหัวข0อการประเมินผลด0านการบริหารจัดการองค2กร โดยมีการบริหารความเสี่ยง
เป�นหัวข0อการประเมินในบันทึกข0อตกลงของทุกรัฐวิสาหกิจ  
                   ๑.๓ การบริหารความเสี่ยงเป�นองค2ความรู0ท่ีนําไปสู4การปฏิบัติอย4างเป�นระบบในการทํา
ให0องค2กรสามารถมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต4อภารกิจในทุกด0านขององค2กร                          

๒. นโยบายการบริหารความเส่ียงขององค�การสะพานปลา ป�งบประมาณ ๒๕๖๑ 

                   ๒.๑ มุ4งเน0นในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของรายได0 ซ่ึงเป�นหัวใจหลักขององค2กร 
                   ๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององค2การสะพานปลาให0ได0
มาตรฐานยิ่งข้ึน เพ่ือให0สามารถดําเนินการได0ครบถ0วนในระดับ ๓ ตามเกณฑ2ท่ีได0กําหนดโดย
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปCบัญชี ๒๕๖๑ 
                   ๒.๓ มุ4งเน0นการบริหารความเสี่ยงในด0านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต4าง ๆ  
ในด0านมาตรฐานสุขอนามัยของสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมง (Compliance Risk) 
                   ๒.๔ พัฒนาให0ระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีตรงประเด็นกับการวิเคราะห2สาเหตุของ
ป จจัยเสี่ยงท่ีเป�นรากเหง0าของแต4ละป จจัยเสี่ยง 
                   ๒.๕ มีการถ4ายทอดการบริหารความเสี่ยงองค2กรในทุกระดับ และกําหนดเป�นตัวชี้วัด
การดําเนินงานรายบุคคลประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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๓. วัตถุประสงค� 

                   ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข4งขันขององค2กร                  
                   ๓.๒ เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด0านการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
                   ๓.๓ เพ่ือให0ทราบถึงป จจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต4อภารกิจขององค2การสะพานปลาในทุก
ด0าน มีความครอบคลุมท้ังองค2กร 
                   ๓.๔ เพ่ือสร0างรากฐาน และการพัฒนาให0องค2การสะพานปลามีการบริหารความเสี่ยง
อย4างเป�นระบบ จนสามารถปลูกฝ งให0เป�นวัฒนธรรมองค2กร         
                   ๓.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข0องกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง
องค2กร 

๔. โครงสร+างการบริหารความเส่ียงขององค�การสะพานปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการองค2การสะพานปลา 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค2การสะพานปลา 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

เจ0าหน0าท่ีรับผิดชอบด0านการบริหาร 
ความเสี่ยงของหน4วยงานฝAายต4าง ๆ 
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หัวหน0าสํานักงานเจ0าของความเสี่ยง 
(Risk Owner) 



 
๕. แนวทางการดําเนินงาน 

                   ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปCงบประมาณ ๒๕๖๑ องค2การสะพานปลาได0มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานดังนี้ 
                   ๕.๑ การวิเคราะห2ค0นหาป จจัยเสี่ยง ได0มีการพิจารณาจากแหล4งท่ีมาให0สอดคล0องกับ    
กลยุทธ2องค2กร SWOT ขององค2กร ตัวชี้วัดในบันทึกข0อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ปCบัญชี ๒๕๖๑ โครงการในแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ กฎหมายท่ีเก่ียวข0องกับการดําเนินงาน 
ตลอดจนสถานการณ2การดําเนินงานป จจุบันท่ีคาดการณ2จากปCท่ีผ4านมา เป�นต0น  
                   ๕.๒ ปรับปรุงการจัดทํา Risk Map ปCงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือให0มีความถูกต0อง และ
สมบูรณ2ข้ึนจากการดําเนินการในปC ๒๕๖๐ 
                   ๕.๓ องค2การสะพานปลาได0ปรับปรุงการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
วิเคราะห2ความสัมพันธ2ของผลกระทบใน Risk Map เพ่ิมข้ึน โดยได0วิเคราะห2ระดับความรุนแรง และ
น้ําหนักท่ีแสดงอิทธิพลของผลกระทบใน ๓ มิติ คือ สาเหตุต4อป จจัยเสี่ยง ป จจัยเสี่ยงต4อป จจัยเสี่ยง และ
สาเหตุต4อสาเหตุ เพ่ือนําผลวิเคราะห2ความสัมพันธ2เหล4านี้มาใช0เป�นข0อมูลประกอบการกําหนดแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงได0ตรงประเด็นกับสาเหตุหลักท่ีเป�นรากเหง0าของป ญหาท่ีจะต0องบริหารจัดการ
ให0ระดับความรุนแรงของป จจัยเสี่ยงทุกประเภทท่ีมีอยู4ลดลงในระดับท่ีองค2กรยอมรับได0 
                   ๕.๔ ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานภายหลังการบริหารความเสี่ยงให0
ชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือให0เห็นภาพความสัมพันธ2ระหว4างเป�าหมาย ผลการดําเนินงาน และสถานะของป จจัย
เสี่ยงทุกประเภทก4อน และหลังการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง ได0แก4 โอกาสเกิดผล
กระทบ ระดับความรุนแรง Risk Appetite Risk Tolerance ความสําเร็จของกิจกรรมการดําเนินงาน
ต4าง ๆ เป�นต0น      
                   ๕.๕ ปรับปรุงเพ่ิมเติมการวิเคราะห2ความเสี่ยงกับโอกาสขององค2กร เพ่ือนําไปสู4การ
บริหารจัดการท่ีสามารถสร0างมูลค4าเพ่ิมให0แก4องค2กร 
                   ๕.๖ มีการวิเคราะห2ฐานความเสี่ยงท่ีสอดคล0องกับ Driver ด0านการเงินขององค2การ
สะพานปลา และผลการบริหารความเสี่ยงท่ีคงเหลือ ป จจัยเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรงคงเหลือท่ีองค2กร
ยอมรับไม4ได0มาบริหารจัดการต4อเนื่อง เพ่ือลดระดับความรุนแรงจนถึงระดับท่ีองค2กรยอมรับได0                                    

๖. สถานการณ�การดําเนินงานขององค�การสะพานปลา ป�งบประมาณ ๒๕๖๑ 

                   ๖.๑ ในปCงบประมาณ ๒๕๖๑ รายได0หลักจากการดําเนินงาน (Core Business) เป�น
รายได0จากการจัดเก็บค4าเช4า ค4าธรรมเนียมต4าง ๆ จากการให0บริการสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมง 
ได0แก4 ค4าธรรมเนียมสัตว2น้ําผ4านท4า ค4าธรรมเนียมรถผ4านท4า ค4าธรรมเนียมน้ําแข็งผ4านท4า ค4าธรรมเนียม
ใช0สถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงข้ึนอยู4กับภาวะประมงเป�นหลัก ป จจุบันมีแนวโน0มรายได0ลดลงอย4างต4อเนื่องจาก
ป จจัยภายนอกต4าง ๆ ดังนี้ 
                         (๑) ทรัพยากรสัตว2น้ําเสื่อมโทรม ปริมาณสัตว2น้ํามีแนวโน0มลดลงอย4างต4อเนื่อง 

                         (๒) การทําประมงนอกน4านน้ํามีป ญหาเก่ียวข0องกับข0อตกลง และกฎระเบียบต4าง ๆ 
ท่ีไม4เอ้ือต4อการลงทุนของผู0ประกอบการไทย 

๓ 



  
                        (๓) มีการแข4งขันกับท4าเทียบเรือของเอกชน โดยมีท4าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก
กระจายอยู4ท่ัวไป 
                         (๔) ความไม4สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต0 องค2การสะพานปลามีหน4วยงานท่ีได0รับ
ผลกระทบโดยตรง คือ ท4าเทียบเรือประมงป ตตานี และท4าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
                         (๕) ป ญหาขาดแคลนแรงงาน และป ญหาแรงงานต4างด0าว 
                         (๖) ป ญหาการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร0การควบคุม (IUU 
Fishing)                               
                   ๖.๒ เป�าหมายทางการเงิน ได0แก4 กําไร/(ขาดทุน) ยังอาจมีความเสี่ยงท่ีแนวโน0มตํ่ากว4า
เป�าหมาย เนื่องจากรายได0หลักจากค4าบริการ ค4าธรรมเนียม และค4าเช4าต4าง ๆ ของสะพานปลาและท4า
เทียบเรือประมงยังเผชิญกับเง่ือนไขท่ีเป�นป จจัยลบ  
                   ๖.๓ การดําเนินงานของสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงยังมีจุดอ4อนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ2การตรวจประเมินมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง ซ่ึงป จจุบันหน4วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวข0องกับมาตรฐานดังกล4าวให0ความสนใจกับการดําเนินงานขององค2การสะพานปลามาก
ข้ึน ตลอดจนยังเป�นการดําเนินการตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                   ๖.๔ องค2การสะพานปลามีนโยบายด0านการบริหารทรัพย2สินท่ีมีอยู4เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การสร0างรายได0ให0แก4องค2กรในระยะยาว ซ่ึงโครงการต4าง ๆ เป�นการดําเนินการโดยแหล4งเงินลงทุนจาก
ภายนอกโดยเฉพาะจากภาคเอกชน องค2การสะพานปลาจึงยังคงต0องใช0ความพยายามในการดําเนินงาน
ในเชิงรุก เพ่ือบรรลุตามเป�าหมายของโครงการต4าง ๆ 
                   ๖.๕ การบริหารจัดการงบลงทุนจากงบประมาณแผ4นดินยังมีความเสี่ยงท่ีจะมีผลการ
ดําเนินงานตํ่ากว4าเป�าหมาย เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการไม4เป�นไปตามแผนการดําเนินงาน ซ่ึง
องค2การสะพานปลายังคงต0องบริหารจัดการการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของโครงการให0มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให0บรรลุตามเป�าหมายตัวชี้วัด 
                   ๖.๖ การบริหารจัดการด0านบุคลากรยังขาดการบริหารเชิงกลยุทธ2ทําให0เกิดช4องว4างใน
การสร0างบุคลากรท่ีมีประสบการณ2เข0ามาทดแทนและสืบทอดตําแหน4งงานท่ีสําคัญ ๆ จากการ
เกษียณอายุราชการ และการพัฒนาบุคลากรท่ีคงอยู4ยังขาดความรู0ความเชี่ยวชาญในงานยังคงต0องให0
ความรู0โดยการอบรมสัมมนา เพ่ือให0การดําเนินงานขององค2การสะพานปลาดําเนินไปอย4างต4อเนื่อง และ
มีประสิทธิภาพ 
                    ๖.๗ องค2การสะพานปลายังคงมีจุดอ4อนเก่ียวกับด0าน IT มีการขัดข0องอยู4เสมอ ๆ และ 
มีการดําเนินงานได0ไม4เต็มประสิทธิภาพ 

๗. ความเส่ียงขององค�การสะพานปลา และการประเมินความเส่ียงองค�การสะพานปลา ป� ๒๕๖๑ 

                    ความเสี่ยงของการดําเนินงานขององค2การสะพานปลา หมายถึง โอกาสท่ีจะมีเหตุการณ2
ท่ีไม4พึงประสงค2เกิดข้ึน และมีผลกระทบต4อองค2การสะพานปลา ในด0านการดําเนินงาน ด0านการเงิน ด0าน
ยุทธศาสตร2 และด0านกฎหมาย ข0อบังคับต4าง ๆ เหตุการณ2ท่ีไม4เป�นผลดีต4อองค2การสะพานปลามีท้ัง
เหตุการณ2ท่ีเป�นป จจัยภายนอกและเหตุการณ2ท่ีเป�นป จจัยภายในท่ีอาจเกิดข้ึนและส4งผลกระทบในเชิงลบ
ต4อองค2การสะพานปลา และพนักงาน ประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนกับองค2การสะพาน
ปลา สรุปได0ดังนี้ 

๔ 



 
                    ๗.๑ ความเสี่ยงด0านกลยุทธ2 (Strategic Risk : S) 
                          - การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 

                    ๗.๒ ความเสี่ยงด0านการดําเนินการ (Operational Risk : O) 
                          - ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑) 

                    ๗.๓ ความเสี่ยงด0านการเงิน (Financial Risk : F) 
                          - EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) 
                          - การเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย (FR๒) 
                          - กระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายท่ีเพ่ิมข้ึน (FR๓) 

                    ๗.๔ ความเสี่ยงด0านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต4าง ๆ  
                          (Compliance Risk : C) 
                          - สะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เป�นไปตาม 
                            พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)

ผลกระทบ 

(Impact)

รวม

คะแนน

ระดับ 

Risk

1 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย : SR1 4 5 20 สูงสุด สีแดง

1 ผู้เก่ียวข้องกับโครงการมีการบูรณาการกันไม่เพียงพอ (SR1-1) √ 20% 1.1 ความสับสนในการมอบหมายงาน เร่ิมงานล่าช้ากว่าก าหนด 4 5 20 สูงสุด สีแดง 1. จัดท าเอกสาร ระบบติดตามผลการด าเนินงาน และความ

เก่ียวข้องของงานทุกโครงการ พร้อมท้ังด าเนินการเผยแพร่ฝย

เว็ปไซด์ ท้ังออนไลน์ และออฟไลน์ ให้กับเจ้าของความเส่ียงให้

ทราบถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับโครงการท่ีเก่ียวข้องกับโครงการท่ี

รับผิดชอบ ของปี 2561

คุณวสันต์ชัยฯ เอกสารแผนประจ าปี แผนความ

เส่ียงปี 2561 และด าเนินการ

เผยแพร่ท้ังออนไลน์ และ

ออฟไลน์

1. ก าหนดให้ทุกโครงการเป็นหน่ึงในตัวช้ีวัด

ของผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้อง
1. คู่มือการ

ด าเนินการฝึกอบรม

พนักงานองค์การ

สะพานปลา

คู่มือหรือแผน วิธีการปฏิบัติ

1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการฯขาดความเอา

ใจใส่ ในการด าเนินงาน (SR1-4)

โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตาม

เป้าหมาย

2. ก าหนดมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบให้เข้าใจและด าเนินงาน

ตามท่ีก าหนด

คระท างาน

ความเส่ียงฯ

รายช่ือผู้รับผิดชอบของแต่ละ

ความเส่ียง
1. จัดท าแผนอบรมหัวข้อพัฒนา

บุคลากรรับผิดชอบโครงการ

2. คู่มืองานพัสดุ แผนบริหารความต่อเน่ืองส าหรับ

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

1.3 เจ้าหน้าท่ีขาดความตระหนักใน

หน้าท่ีรับผิดชอบ

โครงการมีความล่าช้า 3. เรียกประชุมผู้บริหารอย่างเป็นทางการเพ่ือมอบหมายโครงการ 

ท่ีจะต้องด าเนินการในปี 2561

ผออ. รายงานการประชุม ประชุมเจ้า

จองโครงการท้ังหมด ช้ีแจง

วางแผนการด าเนินงาน 

มอบหมายความรับผิดชอบ

2. ก าหนดให้ทุกโครงการเป็นหน่ึงในตัวช้ีวัด

ของผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้อง
3. คู่มือโครงการ

พัฒนาและสนับสนุน

การประมง ปี พ.ศ. 

คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา 

สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ. 

ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.ปราณ
1.4 ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาท่ีมา

บริหารโครงการน้อย (SR1-5)

4. ประชุมอย่างน้อย 1 คร้ัง/ไตรมาส เพ่ือติดตาม สอบถาม

ปัญหา และอุปสรรค

คณะท างาน

ความเส่ียงฯ

รายงานผลความเส่ียงรายไตรมาส 3. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การรายงานและติดตามตัวช้ีวัดอย่างเป็น

ระบบ

4. คู่มือท าแผน

ป้องกันภัยพิบัติ

คู่มือการด าเนินการแผนกการ

เจ้าหน้าท่ี ส านักงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

1.5 จ านวนงานในหน้าท่ีตามภารกิจงาน

ท่ีถูกก าหนดไว้ มีปริมาณมาก

5. มีการประชุมเร่งรัดการด าเนินงานของทุกกิจกรรม เชิญ

เจ้าของความเส่ียงรายกิจกรรมท่ีไม่สามารถลดความเส่ียงได้ 

เพ่ือมาติดตามผลอย่างใกล้ชิด

คณะท างาน

ความเส่ียงฯ

รายงานการประชุมเร่งรัด 4. พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่างจริงจัง

ในอนาคต

5. คู่มือปฏิบัติงาน 

FMO App

6. การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานท่ีเก่ียวข้อง คระท างาน

ความเส่ียงฯ

1. การฝึกอบรม 2. แบบสอบถาม 1. ปรับโครงสร้างองค์กรมาบริหารจัดการ 

สป.ทร. ในระยะยาว
6. คู่มือโครงการ

สินเช่ือเพ่ือส่งเสริม

อาชีพประมงอย่าง
7. เชิญเจ้าของความเส่ียงรายกิจกรรมและผู้รายงานผลเพ่ือ

มาติดตามผลอย่างใกล้ชิด

คระท างาน

ความเส่ียงฯ

มาตรการลดความเส่ียง (กรณีท่ี

มีความเส่ียงเกิดข้ึนในแต่ละไตร

มาส)

7. คู่มือปฏิบัติงาน

ติดตามและ

ประเมินผลการ
2 บางโครงการยังมีการศึกษารายละเอียดครอบคลุมทุกปัจจัยอย่างเพียงพอ 

(SR1-2)

√ 14% 2.1 บางโครงการยังขาดการศึกษา

รายละเอียดอย่างครบถ้วนและครอบคลุม

โครงการน้ันๆ เม่ือน ามาปฏิบัติแล้ว ไม่

สามารถด าเนินการได้จริง อย่าง

ครบถ้วนทุกประเด็น

4 5 20 สูงสุด สีแดง 1. ก าหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้โครงการทุก

โครงการอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม

คุณวสันต์ชัยฯ แบบฟอร์ม 1. จัดท าคู่มือในการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ
8. คู่มือ

2.2 มีความเข้าใจโครงการท่ีไม่เท่ากันใน

แต่ละพ้ืนท่ี  (SR1-3)

ท าให้มีความยุ่งยากในการท่ีจะน า

โครงการเข้าไปด าเนินการ

2. มีการประชุมอบรมช้ีแจงผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องถึงแนวทาง คุณวสันต์ชัยฯ 2. จัดอบรม เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการ

เขียนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 1. คู่มือการ

ด าเนินการฝึกอบรม

พนักงานองค์การ

สะพานปลา

2.3 อสป.มี 18 แห่ง มีพนักงานและลูกจ้างท่ี

มีความรู้ และความเข้าใจไม่ตรงกัน

3. อบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการเขียนโครงการต้องมีการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างครบถ้วน ละเอียด และครอบคลุม

 รวมท้ังความเส่ียง

สบค 1. จ านวนผู้เข้าอบรม 2. ผลการ

อบรม(ความพึงพอใจ) 3. 

PowerPoint 4. รูปภาพ

ประกอบ

3. ก าหนดให้ทุกโครงการควรมีการวิจัยมา

สนับสนุน 2. คู่มือโครงการ

พัฒนาและสนับสนุน

การประมง ปี พ.ศ. 

2555 - 2560

2.4 ความคลาดเคล่ือนของการคาดการทาง

ภาวะเศรษฐกิจ (SR1-6)
4. ก าหนดให้การของบประมาณลงทุนปี 2562 ต้องมีการ

วิเคราะห์อย่างครบถ้วนตามท่ีก าหนด

คุณวสันต์ชัยฯ จ านวนของโครงการท่ีมี

การศึกษาอย่างครบถ้วน
4. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้

ของพนักงานทุกระดับ3
3. คู่มือปฏิบัติงาน

ติดตามและ

ประเมินผลการ

ด าเนินงาน

2.5 การประมาณการของเจ้าของ

โครงการ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

5. มีการให้พนักงานไปดูงานแต่ละสป.ทร. 

เพ่ือพัฒนาความรู้และความสัมพันธ์ของ

พนักงานในระดับเดียวกัน3

2.6 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ 6. ก าหนดให้ทุกโครงการควรมีการวิจัย

ทางเศรษฐศาสตร์มาสนับสนุนการ

ตัดสินใจและด าเนินงานขององค์กร

3 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม พรก. 

ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย : CR1

√ 40%

4 การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย : FR2 √ 16%

5 EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : FR1 √ 10%

100%

ผู้รับผิดชอบ

ตัว
ชี้วั

ด

ระ
ยะ

เว
ลา

แผนกลยุทธ์เพ่ือ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ (SIP)

รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

ปัจจัยเส่ียง กับ ปัจจัยเส่ียง

สาเหตุ (Risk Cause) ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบ

ตารางท่ี 1  การประเมินความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการกลยุทธ์ ( Strategic  Risk :  SR )

ปัจจัยเส่ียง (Risk factor)

สาเหตุ น้ าหนักความสัมพันธ์ ท่ีมา และผลกระทบของความเส่ียง อสป .
การประเมินความเส่ียง (Inherent Risk)

สีความ

รุนแรง

สาเหตุ

น้ าหนักของสาเหตุ(%) ท่ีมา (Root Cause)
ตัวช้ีวัด

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเส่ียง

ในอนาคต
ควบคุมภายในมาตรการการรองรับความเส่ียงในปัจจุบัน



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)

ผลกระทบ

(Impact)

รวม

คะแนน

ระดับ Risk

พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ IT : OR1 4 3 12 สูง สีส้ม

1 พนักงานขาดความตระหนักในการ

ด าเนินการตามข้อก าหนด (OR1-2)

√ 45% 1.1 ไม่เข้าใจถึงความเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด

1. เกิดความเสียหายกับข้อมูลของ

เจ้าหน้าท่ีเอง

3 3 9 ปานกลาง สีเหลือง 1. สร้างความเข้าใจถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน จาก

ความไม่เข้าใจระบบ

คุณสหรัฐฯ มาตรการและการ

เผยแพร่การใช้

ระบบ IT ท่ีถูกต้อง

 ท้ังออนไลน์และ

ออฟไลน์

1.2 มีความเข้าใจระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์น้อย

2. อาจท าให้เกิดความเสียหายกับระบบ

รวม

2. อบรม ช้ีแจง ให้เห็นถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

 และการใช้ระบบท่ีถูกต้อง

คุณสหรัฐฯ หลักสูตร จ านวน

คร้ังของการอบรม

 จ านวนผู้เข้าอบรม

 และการกระจาย

ของผู้เข้าอบรม

1.3 พนักงานบางคนด าเนินการแก้ไข

ข้อขัดข้อง และลงโปรแกรมท่ีไม่ถูกต้อง 

โดยไม่แจ้ง IT (CR2-1)

1. ระบบขัดข้อง 3. เม่ือพบเจอการลงระบบท่ีไม่ถูกต้อง จะมีการแจ้ง

เตือนอย่างเป็นทางการ และเลยก าหนดก็จะท าการ

ลบออกระบบทันที

คุณสหรัฐฯ ระบบท่ีถูกลบ

1.4 ท าให้เกิดระบบขัดข้อง 2. อสป. มีซอฟแวร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ใน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของอสป.

1.5 ใช้ระบบท่ีไม่มีลิขสิทธ์มาใช้ 3. เกิดไวรัสแพร่กระจายในระบบ

1.6 เกิดไวรัส 1. ท าให้พนักงานไม่ทราบและไม่เข้าใจ

ข้อก าหนดต่างๆ

1.7 ช่องทางการส่ือสารยังมีประสิทธิผล

ไปถึงพนักงานไม่เพียงพอ (CR2-3)

1.8 ขาดการประเมินช่องทางการส่ือสาร

อย่างท่ัวถึง

2 การให้บริการIT ไม่สามารถให้บริการได้

ทันต่อความต้องการของพนักงาน 

(CR2-6)

√ 20% 2.1 บางคร้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

เกิดข้ึนพร้อมกันหลายหน่วยงาน ท าให้

เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้ทัน

1. ไม่สามารถบริการได้ทัน 3 3 9 ปานกลาง สีเหลือง 1. จัดตารางในการเข้าไปส ารวจอุปกรณ์ และ

อัพเดทให้ทันสมัย โดยเจ้าหน้าท่ี IT

คุณสหรัฐฯ การส ารวจและ

แผนการเข้าไป

บริการ

1. จัดซ้ืออุปกรณ์จัดซ้ือจัดจ้าง ไป

ในแนวทางเดียวกัน

2.2 พนักงานเกิดการละเลยและสับสน

ในการใช้ฮาร์ตแวร์ตามท่ีก าหนด (CR2-4)

1. ท าให้เคร่ืองขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ 2. จัดเร่ืองส ารอง เพ่ือทดแทน กรณีท่ีเกิดความ

เสียหาย

คุณสหรัฐฯ จ านวนเคร่ืองท่ี

ส ารอง

2. มีระบบการบริหารจัดการเพ่ือ

ปรับปรุงระบบปฏิบัติการจาก

ส่วนกลาง

2.3 ความหลากหลายของการจัดหาใน

แต่ละปี ท าให้มีอุปกรณ์ฮาร์ตแวร์ท่ีไม่ซ้ า

กัน

เจ้าหน้าท่ีบางคนขาดความรู้ 3. การจัดท าแผนพัฒนาระบบ IT ขององค์กร คุณสหรัฐฯ แผนท่ีบอร์ด

เห็นชอบ

2.4 เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศบางคนยังมี

ความเข้าใจในการรักษาระบบไม่เพียงพอ

 (CR2-5)

4. การอบรมให้พนักงานสามารถแก้ไขปัญหา

เบ้ืองต้นได้เอง

คุณสหรัฐฯ หลักสูตร จ านวน

คร้ังของการอบรม

 จ านวนผู้เข้าอบรม

 และการกระจาย

ของผู้เข้าอบรม

2.5 เจ้าหน้าท่ีขาดความสนใจ เรียนรู้ 

ระบบใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน

2.6 เจ้าหน้าท่ีขาดการติดตามข่าวสาร

ด้านดิจิตอล

3 กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อ

แนวโน้มรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน : FR3

√ 13%

4 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย : SR1

√ 12%

ปัจจัยเส่ียง กับ สาเหตุ 

(ทางอ้อม)

5 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างใหม่ (FR2-1) √ 10%

100%รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

ปัจจัยเส่ียง กับ ปัจจัยเส่ียง

ท่ีมา (Root Cause) ระ
ยะ

เว
ลา

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ

ตัว
ชี้วั

ด

ตารางท่ี 1  การประเมินความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ( Compliance  Risk  :  CR )

ปัจจัยเส่ียง (Risk factor)

สาเหตุ น้ าหนักความสัมพันธ์ ท่ีมา และผลกระทบของความเส่ียง อสป.
การประเมินความเส่ียง (Inherent Risk)

ควบคุมภายใน
แผนกลยุทธ์เพ่ือ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ (SIP)

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ

เส่ียงในอนาคตผลกระทบ (Impact)
สีความ

รุนแรง
มาตรการการรองรับความเส่ียงในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ

น้ าหนัก

ของ

สาเหตุ(%)

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)

ผลกระทบ 

(Impact)

รวม

คะแนน

ระดับ 

Risk

3 EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : FR1 5 5 25 สูงสุด สีแดง

1 การเก็บค่าเช่าไม่เป็นไปตามแผน 

(FR1-2)

√ 25% 1.1 การท าสัญญาเช่าล่าช้า 1. ท าให้รายได้จากการท าสัญญาไม่

ครบถ้วนตามเวลา
5 5 25 สูง สีแดง 1. เร่งรัดการท าสัญญาให้เป็นปัจจุบัน ทุกสัญญา 1.1 มีการศึกษารายละเอียดของ

โครงการก่อนของบลงทุน ถึงเง่ือนไข

ข้อก าหนดของพ้ืนท่ี เพ่ือลดปัญหาการ

ส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้า

1. คู่มือการปฏิบัติงาน

ส านักงานบริหารหน้ี

1.2 ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ไม่

เพียงพอ

2. ท าให้รายได้การเก็บค่าเช่าลดลง 2. เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าท่ี สปทร. ในการจัดเก็บรายได้ 2. วิธีปฏิบัติในการจัดหา

ผลประโยชน์ท่ีสะพานปลาและ

ท่าเทียบเรือประมง

1.3 ภาวะเศรษฐกิจ 3. ท าให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจ

ท่ีจะเข้ามาร่วม

3. เร่งรัดการด าเนินงานให้ได้ตามก าหนดระยะเวลาของแผน จัดท าแผนแม่บทการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ทุกสป.ทร.ใน

ระยะยาว

3. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

1.4 โครงการลงทุนฯด้านหารายได้ไม่ได้ตาม

แผน  (FR1-5)

4. รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตาม

แผน

4. เร่งรัดการด าเนินงานให้ได้ตามก าหนดระยะเวลาของแผน

1.5 โครงการทร.รน. ส่งมอบงานล่าช้า 5. เร่งรัดการตลาดและประชาสัมพันธ์ พร้อมท้ังมาตรการ

สนับสนุนและให้แรงจูงใจกับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

1.6 โครงการทร.สข.ด าเนินงานล่าช้า 

ในเร่ืองการก่อสร้างกันกระแทก

6. จัดท าแผน สร้างอัตลักษณ์ของ สป.สค. ให้มีความโดด

เด่น และเฉพาะทางมากข้ึน

1.7 โครงการทร.หป.ยังมีผู้ใช้บริการน้อย 7. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 

และสร้างแรงจูงใจในการมาใช้สป.ทร.

1.8 สป.สค.มีคู่แข่งเพ่ิมข้ึน ท าให้รายได้

ลดลง

1.9 ปริมาณผู้ใช้บริการลดลง เช่น 

สป.สค. ,สป.นศ. และ ทร.นธ.

2 การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามท่ี

ก าหนด (FR1-1)

√ √ 25% 2.1 การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน 1. ท าให้รายได้การเก็บค่าธรรมนียม

ลดลง

5 5 25 สูงสุด สีแดง 1. จัดท าระบบเก็บค่าธรรมเนียมให้ตรงกับชนิดและราคาท่ี

ก าหนด

1. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดเก็บ ออกเอกสาร และรายงาน

ผล การจัดเก็บรายได้อย่างเป็นจริงและ

เป็นปัจจุบัน

1. คู่มือการลงราคาสัตว์น้ า

2. ปรับปรุงระบบการช่ังน้ าหนักปริมาณสัตว์น้ าให้ตรงกับ

น้ าหนักจริง

คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา 

สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ.

 ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.

ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. 

ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.

รน. ทร.สต. ทร.นธ. สป.กท.

3. ออกหลักฐานการช าระเงิน ค่าธรรมเนีมทุกคร้ังท่ีมีการ

ช าระ

2.2 ข้อก าหนดพรก.การประมง ปี 2558

2.3 ทรัพยากรสัตว์น้ าไม่ได้ตามแผน

2.4 รายได้จากการปล่อยสินเช่ือไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย

3 การเกิดรายจ่ายมากกว่าประมาณ

การณ์ของแผน  (FR1-4)

√ 20% 3.1 เกิดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานท่ี

นอกเหนือจากแผน

ท าให้รายจ่ายท่ีเก่ียวกับรายได้ไม่เป็นไป

ตามแผน

2 3 6 ปาน

กลาง

สีเหลือง 1. ประชุมช้ีแจงผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับนโยบาย

รายจ่าย

มีการก าหนดแผนแม่บทค่าใช้จ่ายระยะ

ยาว และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ

1. คู่มือการจัดท างบประมาณ

3.2 เกิดการซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน

นอกเหนือท่ีคาดหมายไว้

ท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 2. โครงการท่ีจะซ่อมแซมหรือปรับปรุง ควรเป็นโครงการ

ท่ีอยู่ในปีงบประมาณถัดไป

จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินการท่ัวท้ังองค์กร

2. คู่มือการปฏิบัติงานด้าน

การเงินส่วนกลาง

3.3  มีนโยบายเพ่ิมเติมระหว่างปี

เพ่ิมข้ึนจากท่ีก าหนดไว้ในแผน

3. สร้างมาตรการในการลดรายจ่ายในรายการท่ีสามารถ

ด าเนินการได้ เช่น ค่าสาธรณูปโภค ค่าเดินทาง และค่า

รับรอง

3. คู่มือการปฏิบัติงาน

ส านักงานบริหารหน้ี

3.4 กลไกการขับเคล่ือน SIP Plan ยัง

ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ

4. คู่มือโครงการสินเช่ือเพ่ือ

ส่งเสริมอาชีพประมงอย่างถูก

กฎหมาย

3.5 ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพ้ืนท่ีพิเศษ

 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 

ปัตตานี นราธิวาส ไม่สามารถควบคุมได้

 (FR1-6)

คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา 

สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ.

 ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.

ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. 

ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.

รน. ทร.สต. ทร.นธ. สป.กท.

3.6 ด้านความม่ันคงและความ

ปลอดภัยของผู้ใช้บริการและพ้ืนท่ี

3.7 เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของรัฐเพ่ือ

รักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ

3.8 ไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ลดค่าใช้จ่าย (FR1-7)

3.9 ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในบาง

รายการ

√ ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายบุคลากรได้
6 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย : 

SR1

√ 10%

7 การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย :

 FR2

√ 10%

8 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

ต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้า 

พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของ

มาตรฐานสุขอนามัย : CR1

√ 10%

100%

มาตรการการรองรับความเส่ียงในปัจจุบัน
สาเหตุ (Risk Cause)

ตารางท่ี 1  การประเมินความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial  Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง (Risk factor)

ตัว
ชี้วั

ดมาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ

เส่ียงในอนาคต
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด

ระ
ยะ

เว
ลา

ท่ีมา (Root Cause)

รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

ปัจจัยเส่ียง กับ ปัจจัยเส่ียง

แผนกลยุทธ์เพ่ือ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

สาเหตุ น้ าหนักความสัมพันธ์ ท่ีมา และผลกระทบของความเส่ียง อสป .

สาเหตุ
น้ าหนัก

ของ

สาเหตุ

(%)

ผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบ (Impact)

การประเมินความเส่ียง (Inherent Risk)
สีความ

รุนแรง



ภายใน ภายนอก

โอกาส 

(Likelihood)

ผลกระทบ 

(Impact)

รวม

คะแนน

ระดับ 

Risk

4 การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย : FR2 3 4 12 สูง สีส้ม

1 การจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด

 (FR2-2)

√ 40% 1.1 ไม่มีการก าหนดคุณลักษณะ

ข้อก าหนดราคากลาง และขอบเขตงาน

 (TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลน

ส่ิงก่อสร้าง หรือการเปล่ียนแปลง

คุณลักษณะงาน (Spec)

การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่า

แผนท่ีก าหนด

3 5 15 สูงสุด สีส้ม 1. ทุกฝ่าย/ส านักงานต้องด าเนินการก าหนด

คุณลักษณะข้อก าหนดราคากลาง และขอบเขตงาน 

(TOR) ให้แล้วเสร็จก่อนขอต้ังงบประมาณ  แบบ......, 

แบบ, แบบรูปก่อสร้างให้แล้วเสร็จและถูกต้อง

จัดก าหนดเง่ือนไขผู้ท่ีขอ

งบประมาณ ให้จัดท าแบบ

รายละเอียดก่อนของบประมาณ

ประจ าปี

1. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

1.2 มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ

รายละเอียดระหว่างการตรวจการ

ก่อสร้าง  (FR2-3)

การท าเร่ืองเบิกง่ายงบประมาณ

ล่าช้า

2. มีการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประชุม 

และประชุมฝ่าย/ส านักงาน อย่างต่อเน่ือง

จัดท าคู่มือตรวจรับงาน คู่มือการท าราคากลาง ของ

โครงการลงทุนขนาดใหญ่

1.3 มีการปรับรูปแบบเพ่ือให้

เหมาะสมกับการใช้งานและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซ้ือ

จัดจ้างได้

3. ก าหนดเป็นตัวช้ีวัด (KPI) ขององค์กร จัดท าแผนอบรมหัวข้อพัฒนา

บุคลากรรับผิดชอบโครงการ

คู่มือการสอบราคาพัสดุ

1.4 ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงาน

จ านวนมาก (FR2-6)

อาจจะท าให้เกิดการจัดซ้ือจัดจ้าง

ล่าช้า

4. คณะท างานเร่งรัด...การเบิกจ่ายงบลงทุน จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้าง และให้

ล าดับความส าคัญของโครงการ

1.5  ภาระงานในการจัดซ้ือจัดจ้างมี

จ านวนมากในบางช่วงเวลา

5. มีการศึกษาล ารวจพ้ืนท่ีก่อนการออกแบบให้ละเอียด ปรับปรุงระบบการท างานของฝ่าย

จัดซ้ือจัดจ้าง

ผู้ย่ืนประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วน

 (FR2-7)

6. มีการจัดท าแผนและล าดับความส าคัญของงาน

1.6  การเขียนคุณสมบัติของผู้ย่ืน

ประมูลมีรายละเอียดท่ีมากและ

มาตรฐานสูง

7. ประชุมเจ้าของโครงการท้ังหมด ช้ีแจงวางแผนการ

ด าเนินงานมอบหมายความรับผิดชอบ

1.7  ผู้ย่ืนประมูลขาดความถ่ีถ้วนใน

การอ่านขอบเขตงาน (TOR)

8. จัดท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน และรายงาน

ผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

1.8 การเขียน spec ไม่ครอบคลุม 9. ประชุมอย่างน้อย 1 คร้ัง/ไตรมาส เพ่ือติดตาม 

สอบถามปัญหา และอุปสรรค

1.9 มีงานจัดซ้ือจัดจ้าง เร่งด่วนตาม

นโยบายระหว่างปี (FR2-10)

10. มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการประกาศ

1.10 ท าให้จัดซ้ือจัดจ้างมีงานเพ่ิม

มากกว่าแผนท่ีก าหนด

11. มีการก าชับให้ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน

12. ศึกษา spec ให้ละเอียดถ่ีถ้วน

2 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาด

ความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ(FR2-4)

√ 25% 2.1 งานจ้างมีความซับซ้อน เฉพาะ

ทางตามสาขางานวิชาชีพ

การตรวจรับงานล่าช้า เน่ืองจาก

การใช้เวลาในการหาข้อมูลและ

ตรวจรับ

2 4 8 ปาน

กลาง

สีเหลือง 1. มีผู้ควบคุมงานจากวิศวกรส่วนกลาง/จ้างผู้ควบคุม

งานจากภายนอกในบางงานท่ีจ าเป็น

จัดท าคู่มือตรวจรับงาน

2.2 ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศ

และอากาศ  (FR2-5)

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ ใช้

ระยะเวลานาน

2. ผุ้รับเหมาต้องทราบรายละเอียดของกระบวนการขอ

ขยายงวดงาน

2.3 สภาพอากาศแปรปรวนซ่ึงส่งผล

กระทบต่อหน้างาน

3. มีการตกลงประชุมร่วมกันเพ่ือปรับระยะเวลางวด

งานท่ีเหลือให้ได้ตามแผน

2.4 ผู้รับจ้างท้ิงงาน ไม่พร้อม (FR2-8) 4. การเขียน TOR ท่ีชัดเจน และมีราคากลางท่ีเหมาะสม

2.5 ผู้รับจ้างขาดความรับผิดชอบ 5. มีบทลงโทษท่ีชัดเจน

2.6 ผู้รับจ้างมีปัญหาเร่ืองแรงงานไม่

พอเพียง

5. ขยายเวลาให้ตามความเหมาะสม

2.7 ปัญหาของความไม่สงบในพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคใต้ (FR2-9)

2.8 ความไม่ม่ันคงและปลอดภัยในพ้ืนท่ี

3 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างใหม่ (FR2-1) √ 15% หน่วยงานยังมีความเข้าใจน้อย อาจจะท าให้เกิดการจัดซ้ือจัดจ้าง

ล่าช้า

5 5 25 สูงสุด สีแดง 1. อบรมเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ให้

เข้าใจถึงเจตนาและรายละเอียดของพรบ.ฉบับใหม่

จัดท าคู่มือจัดจ้างตามพรบ.ฉบับ

ใหม่

1. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

2. หาผู้เช่ียวชาญเข้ามาให้ค าแนะน า ปรึกษาในกรณีท่ี

เกิดปัญหาข้ึน

อบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานเป็น

ระยะๆ

3. ประสานงานกับกรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิดเพ่ือ

ปรึกษาหารือ

4 บางโครงการยังมีการศึกษารายละเอียด

ครอบคลุมทุกปัจจัยอย่างเพียงพอ 

(SR1-2)

√ 20%

100%

ตารางท่ี 1  การประเมินความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial  Risk :  F )

ปัจจัยเส่ียง (Risk factor) ผู้รับผิดชอบ

ระ
ยะ

เว
ลา

แผนกลยุทธ์เพ่ือ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

สาเหตุ น้ าหนักความสัมพันธ์ ท่ีมา และผลกระทบของความเส่ียง อสป .

ปัจจัยเส่ียง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)

มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ

เส่ียงในอนาคต

สีความ

รุนแรง
มาตรการการรองรับความเส่ียงในปัจจุบันน้ าหนัก

ของ

สาเหตุ(%)

ผลกระทบ (Impact)
ตัวช้ีวัด

สาเหตุ (Risk Cause)

การประเมินความเส่ียง (Inherent Risk)

ท่ีมา (Root Cause)

รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

ตัว
ชี้วั

ด

สาเหตุ



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)

ผลกระทบ 

(Impact)

รวม

คะแนน

ระดับ 

Risk

5 กระแสเงินสดในมือไม่เพียงพอต่อแนวโน้มรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน : FR3 2 4 8 ปานกลาง สีเหลือง

1 รายได้ไม่ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

(FR3-1)

√ 40% 1.1 ไม่สามารถเก็บรายได้จาก

ผู้ประกอบการได้ตามก าหนดเวลาท่ี

ต้องช าระ

1. ท าให้รายได้ท่ีประมาณการไว้ไม่

เป็นไปตามแผน

5 5 25 สูงสุด สีแดง 1. ประสานความร่วมมือเพ่ือเร่งรัดการเก็บรายได้ให้ได้

ตามเป้าหมาย

1. ต้องมีการจัดท าแผนเบิกจ่าย

และให้ทุกหน่วยงงานจะต้อง

ด าเนินการตามแผนเบิกจ่ายท่ี

ก าหนดข้ึน

1.2 ไม่สามารถจัดเก็บรายได้จาก

ผู้ประกอบการได้

2. จัดท าคู่มือในการจัดเก็บรายได้และทวงถามให้กับ

เจ้าหน้าท่ีสป.ทร.

2. แผนสร้างความตระหนักให้

ผู้บริหารเข้าใจถึงการสร้างกระแส

เงินสด

1.3 เกิดหน้ีสูญ 3. ให้ความรู้กับลูกหน้ีทุกรายถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน และ

ระยะเวลาท่ีจะต้องช าระ ก่อนจะเป็นหน้ีไม่เกิดรายได้

4. มีมาตรการยับย้ังลูกหน้ีก่อนถึงข้ึนตอนเป็นหน้ีไม่ก่อ

เกิดรายได้ โดยเจรจาประนีประนอมผ่อนปรนกับลูกหน้ี

กลุ่มน้ัน

5. มีการกล่ันกรองประวัติลูกค้า

2 เกิดรายจ่ายท่ีฉุกเฉินเร่งด่วนเพ่ิมข้ึน 

(FR3-2)

√ 30% 1.1 เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร ของ

งบประมาณนอกเหนือจากแผน 1. อาจท าให้มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้

3 5 15 สูง สีส้ม 1. ประชุมช้ีแจงผู้บริหารถึงนโยบายการของบประมาณ

นอกแผน เร่งด่วนเท่าน้ัน

1. จัดท าแผนรายจ่ายและให้

อันดับความส าคัญ

1.2 นโยบายการด าเนินงานของรัฐบาล 2. หน่วยงานท่ีจะได้รับเงินงบประมาณพิเศษ 2. สร้างความตระหนักในการ

บริหาร

1.3 เกิดจากอุบัติภัยท่ีคาดหมายไม่ได้ ควรจะด าเนินงานให้แล้วเสร็จก่อน รายจ่าย

1.4 มีการเบิกจ่ายก่อนระยะเวลาท่ี

ก าหนด (FR3-3)

บริหารช่วงระยะเวลาการช าระเงินให้กับเจ้าหน้ี ให้

เหมาะสม

1.5 มีนโยบายเร่งรัดการด าเนินงาน

1.6 ผู้รับจ้างส่งงานก่อนก าหนดเวลา

3 EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย : FR1

√ 15%

4 การเกิดรายจ่ายมากกว่าประมาณการณ์

ของแผน (FR1-4)

√ 15%

100%

0

ปัจจัยเส่ียง กับ ปัจจัยเส่ียง

ตัว
ชี้วั

ด

รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

ปัจจัยเส่ียง กับ สาเหตุ (ทางตรง)

ผู้รับผิดชอบ

ปัจจัยเส่ียง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)

แผนกลยุทธ์เพ่ือ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ (SIP)ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบ

0

สีความ

รุนแรงท่ีมา (Root Cause)

ตารางท่ี 1  การประเมินความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial  Risk :  F )

ปัจจัยเส่ียง (Risk factor)

สาเหตุ น้ าหนักความสัมพันธ์ ท่ีมา และผลกระทบของความเส่ียง อสป.
การประเมินความเส่ียง (Inherent Risk)

ระ
ยะ

เว
ลา

ควบคุมภายในมาตรการการรองรับความเส่ียงในปัจจุบัน ตัวช้ีวัด
มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ

เส่ียงในอนาคตสาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ าหนัก

ของ

สาเหตุ(%)



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)

ผลกระทบ

(Impact)

รวม

คะแนน

ระดับ Risk

6 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม พรก. ประมง พ.ศ. 2558 ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย : CR1 2 5 10 สูง สีส้ม

1 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบ

ประเมินฯอย่างครบถ้วน ท่าเทียบเรือ 

(CR1-1)

√ 40% 1.1 สถานท่ีบางแห่ง และโครงสร้าง

พ้ืนฐานมีอายุการใช้งานมานาน

ท าให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ี

กรมประมงก าหนด

2 5 10 สูง สีส้ม 1. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 1. ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดของผู้บริหาร

สป.ทร.

คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป. 

สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ. ทร.สฎ. 

ทร.ลส. ทร.หป. ทร.ปราณบุรี ทร.ตร. 

ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.

รน. ทร.สต. ทร.นธ. สป.กท.

1.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือบางแห่ง

 ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีสถานท่ีเก็บท่ี

เหมาะสม

ท าให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ี

กรมประมงก าหนด

2. จัดท าแผนพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียของ

สะพานปลาท่าเทียบเรือ

2. มีการอบรมผู้เก่ียวข้องเป็นระยะ 2. คู่มือความปลอดภัย Safety 

Handbook

1.3 บุคลากรบางแห่งท่ีเก่ียวข้องไม่

ปฏิบัติตามสุขอนามัย

ท าให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ี

กรมประมงก าหนด

3. ท าแผนแม่บทสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบ

เรือ

3. น าแผนท่ีจัดท าแล้วเสร็จไป

ด าเนินการ

3. แบบฟอร์มการรายงานสุขอนามัย

1.4 คุณภาพน้ าใช้บางแห่งไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ี

กรมประมงก าหนด
4. จัดท าแผนแม่บท ท่ีชัดเจนเพ่ือเตรียมการในการขอ

งบประมาณ

4. จัดท าแผนระยะยาว ในการ

ปรับปรุง และพัฒนา สป.ทร.ตาม

เกณฑ์ของสุขอนามัย

1.5 คุณภาพของน้ าแข็งบางแห่งไม่ได้

มาตรฐาน
5. จัดท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือ

ของบประมาณ

5. น ากฎเกณฑ์ของ IUU มาศึกษา

และทบทวนเพ่ือ ท าแผนระยะยาว

ให้ได้อย่างครบถ้วน

1.6 ห้องสุขาบางแห่งไม่เพียงพอ มี

สภาพไม่พร้อมใช้งาน และต าแหน่งท่ีต้ัง

ไม่เหมาะสม

6. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหาร

จัดการท่าเทียบเรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0

6. จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่าง

น้อย 1 คร้ัง/ไตรมาส เพ่ือติดตาม 

สอบถามปัญหา และอุปสรรค

1.7 บางแห่งไม่มีระบบในการจัดเก็บ

สารเคมีท่ีเป็นพิษ

7. จัดท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน และ

รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

7.  จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่าง

น้อย 1 คร้ัง/ไตรมาส เพ่ือติดตาม 

สอบถามปัญหา และอุปสรรค

1.8 การท าความสะอาดบางแห่งไม่ได้

มาตรฐานตามข้อก าหนด

8. มีแผนพัฒนาพ้ืนท่ีของท่าเทียบเรือตามความ

จ าเป็นในแต่ละแห่งในอนาคต

1.9 ระบบและการขนถ่ายขยะและของ

เสียบางแห่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

9. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการท่า

เทียบเรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0

1.10 สป.ทร.บางแห่ง ขาดความต่อเน่ือง

ในการสนับสนุนงบประมาณ (CR1-3)
10. จัดท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน และ

รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

1.11 ผู้บริหารสป.ทร.บางแห่งไม่ให้

ความส าคัญ (CR1-5)

1.12 ภาระงานเยอะ

1.13 สป.ทร.บางแห่ง ในบางคร้ังมี

ปริมาณสัตว์น้ าเกินขีดความสามารถ 

(CR1-6)

1.14 ฤดูกาลของการจับสัตว์น้ า

1.15 เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจในระบบ

การตรวจประเมินน้อย (CR1-7)

2 ผู้ประกอบการและลูกจ้างแพปลามีความ

เข้าใจและให้ความร่วมมือน้อย (CR1-2)

√ 15% 2.1 ขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการ 

และลูกจ้างแพ

ท าให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ี

กรมประมงก าหนด

4 5 20 สูงสุด สีแดง 1. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าของแพปลา 

และลูกจ้าง ในด้านสุขอนามัย

ออกข้อก าหนดการปฏิบัติของ

ผู้ประกอบการ

2.2 สร้างระบบแรงจูงใจให้กับเจ้าของ

และลูกจ้างแพ ในการด าเนินการตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

2. จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีมีส่วนร่วมขอเจ้าของ

แพปลา และลูกจ้าง ในการรณรงค์ท าสป.ทร.ให้

ถูกสุขอนามัย

3 มีการเปล่ียนแปลงผู้ตรวจสอบมาตรฐาน

ทุกปี (CR1-4)

√ 10% นโยบายของกรมประมง ขาดมาตรฐานและดุลพินิจในการ

พิจารณามาตรฐานเดียวกัน

5 5 25 สูงสุด สีแดง 1. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบอย่างเป็นประจ า 

เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดก่อนผู้ตรวจสอบจะเข้ามา

ท าการประเมิน

เตรียมความพร้อมและสร้างความ

ตระหนักให้กับผู้บริหาร พนักงาน

และผู้เก่ียวข้อง

4 EBITDA ภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย : FR1

√ 15%

5 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2561 ไม่ได้ตามเป้าหมาย : SR1

√ 10%

ปัจจัยเส่ียง กับ สาเหตุ 

(ทางอ้อม)

6 การจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด

 (FR2-2)

√ √ 10%

100%

สาเหตุ น้ าหนัก

ของ

สาเหตุ(%)

ท่ีมา (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)

สีความ

รุนแรง

ปัจจัยเส่ียง กับ สาเหตุ 

(ทางตรง)

แผนกลยุทธ์เพ่ือ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายใน

ตารางท่ี 1  การประเมินความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ( Compliance  Risk  :  CR )

ปัจจัยเส่ียง (Risk factor)

สาเหตุ น้ าหนักความสัมพันธ์ ท่ีมา และผลกระทบของความเส่ียง อสป.
การประเมินความเส่ียง (Inherent Risk)

มาตรการการรองรับความเส่ียงในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

ตัว
ชี้วั

ด

ระ
ยะ

เว
ลา

ตัวช้ีวัด
มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความ

เส่ียงในอนาคตสาเหตุ (Risk Cause)

รวมน้ าหนักความสัมพันธ์

ปัจจัยเส่ียง กับ ปัจจัยเส่ียง



ภายใน ภายนอก
โอกาส 

(Likelihood)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวม
คะแนน

ระดับ 
Risk

ปัจจัยเส่ียง กับ ปัจจัยเส่ียง

0

ตารางท่ี 1  การประเมินความเส่ียง อสป. ประจ าปังบประมาณ 2560

ความเส่ียงดัานการกฎระเบียบ ( Compliance  Risk   :  C )

ปัจจัยเส่ียง (Risk factor)

สาเหตุ น  าหนักความสัมพันธั ท่ีมา และผลกระทบของความเส่ียง อสป .
การประเมินความเส่ียง (Inherent Risk)

ตัวชี วัด
สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ
ผัูรับผิดชอบ

ท่ีมา (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)

แผนกลยุทธ์เพ่ือ
ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ (SIP)

ควบคุมภายในน  าหนัก
ของ

สาเหตุ(%)

รวมน  าหนักความสัมพันธั

ปัจจัยเส่ียง กับ สาเหตุ 
(ทางอัอม)

ปัจจัยเส่ียง กับ สาเหตุ 
(ทางตรง)

ระ
ยะ

เว
ลาสีความ

รุนแรง
มาตรการการรองรับความเส่ียงในปัจจุบัน ผัูรับผิดชอบ

ตัว
ชี วั

ดมาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเส่ียง
ในอนาคต



การจัดการความเส่ียง อ.ส.ค. ประจ าปี 2560

วิธีการจัดการความเส่ียง รายละเอียดการจัดการ

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)

1. 
 ค

วา
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สี่ย
งใน

กา
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าม
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ถใ

ช้ 
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 ใน
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R 0
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การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2560

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk: O)

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation



ราคา (บาท) จ านวน (เร่ือง) จ านวน (คน)/(แผ่น) คิดเป็น (บาท) ต้นทุน (บาท) จ านวน (เร่ือง) จ านวน (เล่ม)/(แผ่น) คิดเป็น (บาท)

1

2

3

4

5

6

 การประเมินต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ปี 2560

ล าดับ กิจกรรม/การด าเนินงานลดความเส่ียง
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ (Benefit) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ (Cost)

 B/C Ratio



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

1. ผู้เก่ียวข้องกับโครงการมีการบูรณาการ

กันไม่เพียงพอ (SR1-1)

1. ความสับสนในการมอบหมาย

งาน

1. เร่ิมงานล่าช้ากว่าก าหนด การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม

ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย

2. ผู้รับผิดชอบโครงการฯขาด

ความเอาใจใส่ ในการด าเนินงาน

2. โครงการหรือกิจกรรมไม่แล้ว

เสร็จตามเป้าหมาย
การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- -

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม

ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย

3. เจ้าหน้าท่ีขาดความตระหนัก

ในหน้าท่ีรับผิดชอบ
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม

 4. ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลา

ท่ีมาบริหารโครงการน้อย

3. โครงการมีความล่าช้า 1. คู่มือการด าเนินการฝึกอบรมพนักงาน

องค์การสะพานปลา

5. จ านวนงานในหน้าท่ีตาม

ภารกิจงานท่ีถูกก าหนดไว้ มี

ปริมาณมาก
2. คู่มืองานพัสดุ

3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนับสนุน

การประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560

4. คู่มือท าแผนป้องกันภัยพิบัติ

5. คู่มือปฏิบัติงาน FMO App

6. คู่มือโครงการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริม

อาชีพประมงอย่างถูกกฎหมาย

7. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

SIP Plan

1. แผนปรับปรุงการเก็บค่าเช่า

2. แผนปรับปรุงการเก็บค่าธรรมเนียม

3. แผนเต็มประสิทธิภาพบุคลากร

แผนบริหารทรัพยากรบุคตล

แผน IT

1. จัดท าเอกสารช้ีแจงให้กับผู้บริหาร

ทราบถึงโครงการในปี 2561 และความ

เก่ียวข้องและรับผิดชอบของหัวหน้า 

สป.ทร.

1. ก าหนดให้ทุกโครงการเป็นหน่ึงใน

ตัวช้ีวัดของผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้อง

2. เรียกประชุมผู้บริหารอย่างเป็น

ทางการเพ่ือมอบหมายโครงการ ท่ี

จะต้องด าเนินการในปี 2561

2. จัดท าแผนอบรมหัวข้อพัฒนา

บุคลากรรับผิดชอบโครงการ

3. จัดท าเอกสารโครงการ เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด ลงในเว็ปไซด์ขององค์กร เพ่ือให้

มีการสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว

3. ก าหนดให้ทุกโครงการเป็นหน่ึงใน

ตัวช้ีวัดของผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้อง

4. จัดท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน

 และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส 

และรายปี

4. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการรายงานและติดตามตัวช้ีวัด

อย่างเป็นระบบ

5. เชิญเจ้าของความเส่ียงรายกิจกรรมท่ี

ไม่สามารถลดความเส่ียงได้เพ่ือมา

ติดตามผลอย่างใกล้ชิด

5. พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่าง

จริงจังในอนาคต

6. ปรับโครงสร้างองค์กรมาบริหาร

จัดการ สป.ทร. ในระยะยาว

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

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ( Strategic  Risk :  SR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)
ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่ และ EVM ปี 2561
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การควบคุมความเส่ียง
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บริหารความเส่ียง



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

2. บางโครงการยังมีการศึกษา

รายละเอียดไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยอย่าง

เพียงพอ (SR1-2)

1. บางโครงการยังขาด

การศึกษารายละเอียดอย่าง

ครบถ้วนและครอบคลุม

1. โครงการน้ันๆ เม่ือน ามา

ปฏิบัติแล้ว ไม่สามารถ

ด าเนินการได้จริง อย่าง

ครบถ้วนทุกประเด็น

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม

ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย

2. มีความเข้าใจโครงการท่ีไม่

เท่ากันในแต่ละพ้ืนท่ี  (SR1-3)

2. ท าให้มีความยุ่งยากในการท่ี

จะน าโครงการเข้าไปด าเนินการ
การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- -

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบตาม

ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย

3. อสป.มี 18 แห่ง มีพนักงาน

และลูกจ้างท่ีมีความรู้ และความ

เข้าใจไม่ตรงกัน
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม

4. ความคลาดเคล่ือนของ

การคาดการทางภาวะ

เศรษฐกิจ

1. คู่มือการด าเนินการฝึกอบรม

พนักงานองค์การสะพานปลา

5. ประมาณการของเจ้าของ

โครงการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 2. คู่มือปฏิบัติงานติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

6. ความผันผวนของภาวะ

เศรษฐกิจ
3. คู่มือโครงการพัฒนาและสนับสนุน

การประมง ปี พ.ศ. 2555 - 2560

1. ก าหนดให้มีการวิเคราะห์และ

ประเมินความเป็นไปได้โครงการทุก

โครงการอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม

1. จัดท าคู่มือในการศึกษาความ

เป็นไปได้ของดครงการ

2. มีการประชุมอบรมช้ีแจงผู้บริหารท่ี

เก่ียวข้องถึงแนวทาง

2. จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องใน

การเขียนการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

3. อบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการ

เขียนโครงการต้องมีการศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการอย่างครบถ้วน 

ละเอียด และครอบคลุม รวมท้ังความ

เส่ียง

3. ก าหนดให้ทุกโครงการควรมีการ

วิจัยทางเศรษฐศาสตร์มาสนับสนุน

การจัดสินใจและด าเนินงานของ

องค์กร

4. ก าหนดให้การของบประมาณลงทุนปี

 2562 ต้องมีการวิเคราะห์อย่าง

ครบถ้วนตามท่ีก าหนด

4. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรพัฒนา

ความรู้ของพนักงานทุกระดับ

5. มีการให้พนักงานไปดุงานแต่ละ 

สป.ทร. เพ่ือพัฒนาความรู้และ

ความสัมพันธ์ของพนักงานในระดับ

เดียวกัน

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

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ( Strategic  Risk :  SR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation
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การยอมรับความเส่ียง

 (Take)
ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่ และ EVM ปี 2561

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)
บริหารความเส่ียง



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

1. ไม่เข้าใจถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ

ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด

1. เกิดความเสียหายกับข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีเอง การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้เน่ืองจากเป็นความ

รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี

2. มีความเข้าใจระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์น้อย 2. อาจท าให้เกิดความเสียหายกับระบบรวม การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- -

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าท่ี

3. พนักงานบางคนด าเนินการแก้ไขข้อขัดข้องและลง

โปรแกรมท่ีไม่ถูกต้องโดยไม่แจ้ง

3. ระบบขัดข้อง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่                    

      1. คู่มือระวังภัยและการ

ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry 

แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโวส์
ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

4. ท าให้เกิดระบบขัดข้อง  4. อสป. มีซอฟแวร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของ อสป.

 2. คู่มือติดต่อประสานงานเม่ือมีปัญหา

ขัดข้อง

5. ใช้ระบบท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิมาใช้  5. เกิดไวรัสแพร่กระจายในระบบ  3. นโยบายความม่ันคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT

 Security Policy) ฉบับผู้ใช้บริหาร
 6. เกิดไวรัส 6. ท าให้พนักงานไม่ทราบและไม่เข้าใจข้อก าหนด

ต่าง ๆ

 4. นโยบายความม่ันคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT

 Security Policy) ฉบับเต็มผู้ดูแลระบบ

7. ช่องทางการส่ือสารยังมีประสิทธิผลไปถึงพนักงาน

ไม่เพียงพอ

8. ขาดการประเมินช่องทางการส่ือสารอย่างท่ัวถึง

1. สร้างความเข้าใจถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 

จากความไม่เข้าใจระบบ                     

      2. อบรม ช้ีแจง ให้เห็นถึงความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึน และการใช้ระบบท่ี

ถูกต้อง                3. เม่ือพบเจอการลง

ระบบท่ีไม่ถูกต้องจะมีการแจ้งเตือนอย่าง

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

ด าเนินการตามข้อก าหนด (OR1-1)

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

1. จัดท าแผนการอบรมให้กับผู้บริหารและ

พนักงานภายใน และร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก                                        

       2. สร้างความตระหนักให้กับ

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

บริหารความเส่ียง

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

1. บางคร้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เกิดข้ึนพร้อมกัน

หลายหน่วยงาน ท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการ

ได้ทัน

1. ไม่สามารถบริการได้ทัน
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้เน่ืองจากเป็นความ

รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี

2. พนักงานเกิดการละเลยและสับสนในการใช้

ฮาร์ดแวร์ตามท่ีก าหนด

2. ท าให้เคร่ืองขัดข้องใช้งานไม่ได้ การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- -

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าท่ี

3. ความหลากหลายของการจัดหาในแต่ละปีท าให้มี

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีไม่ซ้ ากัน

3. เจ้าหน้าท่ีบางคนขาดความรู้ การควบคุมภายในท่ีมีอยู่                    

      1. คู่มือระวังภัยและการ

ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry 

แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโวส์

ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

4. เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศบางคนยังมีความเข้าใจใน

การรักษาระบบไม่เพียงพอ

2. คู่มือติดต่อประสานงานเม่ือมีปัญหา

ขัดข้อง

5. เจ้าหน้าท่ีขาดความสนใจเรียนรู้ระบบใหม่ ๆ ท่ี

เกิดข้ึน

 3. นโยบายความม่ันคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT

 Security Policy) ฉบับผู้ใช้บริหาร

6. เจ้าหน้าท่ีขาดการติดตามข่าวสารด้านดิจิตอล  4. นโยบายความม่ันคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT

 Security Policy) ฉบับเต็มผู้ดูแลระบบ

 

1. จัดตารางในการเข้าไปส ารวจอุปกรณ์ 

และอัพเดทให้ทันสมัย โดยเจ้าหน้าท่ี IT   

      2. จัดเคร่ืองส ารองเพ่ือทดแทนกรณีท่ี

เกิดความเสียหาย                            

            3. การจัดท าแผนพัฒนาระบบ 

IT ขององค์กร
 4. การอบรมให้พนักงานสามารถแก้ไข

ปัญหาเบ้ืองต้นได้เอง

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

2. 
OR

1 
:พ

นัก
งา

นไ
ม่ป

ฏิบั
ติต

าม
ข้อ

ก า
หน

ดข
อง

 IT

2. การให้บริการ IT ไม่สามารถให้บริการ

ได้ทันต่อความต้องการของพนักงาน 

(OR1-2)

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

1. จัดซ้ืออุปกรณ์จัดซ้ือจัดจ้างไปใน

แนวทางเดียวกัน                               

                    2. มีระบบการบริหาร

จัดการเพ่ือปรับปรุงระบบปฏิบัติการจาก

ส่วนกลาง
บริหารความเส่ียง

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation



วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

1. การท าสัญญาเช่าล่าช้า 1. ท าให้รายได้จากการท าสัญญาไม่ครบถ้วนตาม

เวลา
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- - ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงน้ีได้ เน่ืองจากเป็นภารกิจหลัก

2. ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ 2. ท าให้รายได้การเก็บค่าเช่าลดลง การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- - ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เน่ืองจากเป็นภารกิจหลัก

3. ภาวะเศรษฐกิจ 3. ท าให้ผู้สนใจลงทุนไม่พร้อมตัดสินใจท่ีจะเข้า

มาร่วม
การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่                    

      1. คู่มือการปฏิบัติงานส านักงาน

บริหารหน้ี    2. วิธีปฏิบัติในการจัดหา

ผลประโยชน์ท่ีสะพานปลาและท่าเทียบ

เรือประมง             3. คู่มือปฏิบัติงาน

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

4. โครงการลงทุนด้านหารายได้ไม่ได้ตามแผน     

       .

4. รายได้โครงการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน 1. เร่งรัดการท าสัญญาให้เป็นปัจจุบันทุก

สัญญา

1. มีการศึกษารายละเอียดของโครงการก่อน

ของบลงทุน ถึงเง่ือนไขข้อก าหนดของพ้ืนท่ี 

เพ่ือลดปัญหาการส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้า

บริหารความเส่ียง

 5. โครงการ ทร.รน. ส่งมอบงานล่าช้า 2. เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าท่ี สป.ทร.ในการ

จัดเก็บรายได้

2. จัดท าแผนแม่บทการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทุก สป.ทร. ในระยะยา

 6. โครงการ ทร.สข. ด าเนินงานล่าช้าในเร่ืองการ

ก่อสร้างกันกระแทน

3. เร่งรัดการด าเนินงานให้ได้ตามก าหนด

ระยะเวลาของแผน

 7. โครงการ ทร.หป. ยังมีผู้ใช้บริการน้อย  4. เร่งรัดการด าเนินงานให้ได้ตามก าหนด

ระยะเวลาของแผน
 8. สป.สค. มีคู่แข่งเพ่ิมข้ึน ท าให้รายได้ลดลง 5. เร่งรัดการตลาดและประชาสัมพันธ์

พร้อมท้ังมาตรการสนับสนุนและให้

แรงจูงใจกับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

9. ปริมาณผู้ใช้บริการลดลง เช่น สป.สค. สป.นศ.

 และ ทร.นธ.

 6. จัดท าแผนสร้างอัตลักษณ์ของ สป.สค.

 ให้มีความโดดเด่น และเฉพาะทางมากข้ึน

 7. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ

ให้บริการลูกค้า และสร้างแรงจูงใจในการ

มาใช้ สป.ทร.

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

(FR1-1)

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

1. การเก็บค่ะรรมเนียมไม่ครบถ้วน 1. ท าให้รายได้การเก็บค่าธรรมเนียมลดลง การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- - ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงน้ีได้ เน่ืองจากเป็นภารกิจหลัก

2. ข้อก าหนด พรก. การประมง ปี 2558 การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- - ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เน่ืองจากเป็นภารกิจหลัก

3. ทรัพยากรสัตว์น้ าไม่ได้ตามแผน
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ปรับปรุงคู่มือให้มีความเหมาะสม ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

4. รายได้จากการปล่อยสินเช่ือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1. คู่มือการลงราคาสัตว์น้ า

2. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป. 

สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ. ทร.สฏ. ทร.ลส. 

ทร.หป. ทร. ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. 

ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.รน. ทร.สต.

 ทร.นธ.

1. จัดท าระบบเก็บค่าธรรมเนียมให้ตรง

กับชนิดและราคาท่ีก าหนด                  

          2. ปรับปรุงระบบการช่ังน้ าหนัก

ปริมาณสัตว์น้ าให้ตรงกับน้ าหนักจริง       

               3. ออกหลักฐานการช าระเงิน

 ค่าธรรมเนียมทุกคร้ังท่ีมีการช าระ

1. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ

จัดเก็บออกเอกสารและรายงานผลการ

จัดเก็บรายได้อย่างเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน บริหารความเส่ียง

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

3. 
FR

1 
: E

BIT
DA

 ภ
าพ

รว
มอ

งค์
กร

ไม่
เป็

นไ
ปต

าม
เป้

าห
มา

ย

2. การเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามท่ี

ก าหนด (FR1-2)

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

1. เกิดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานท่ีนอกเหนือจากแผน 1. ท าให้รายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกับรายได้ไม่เป็นไปตาม

แผน
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงน้ีได้ เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่าย

ตามภารกิจงานท่ีส าคัญ

2. เกิดการซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานนอกเหนือท่ี

คาดหมายไว้

2. ท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- -

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจ

งานท่ีส าคัญ

3. มีนโยบายเพ่ิมเติมระหว่างปีเพ่ิมข้ึนจากท่ีก าหนดไว้

ในแผน
4. กลไลการขับเคล่ือน SIP Plan ยังไม่มีประสิทธิผล

เพียงพอ

5. ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพ้ืนท่ีพิเศษ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ไม่สามารถ

ควบคุมได้

 3. คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานบริหารหน้ี

6. ด้านความม่ันคงและความปลอดภัยของ

ผู้ใช้บริการและพ้ืนท่ี

 4. คู่มือดครงการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริม

อาชีพประมงอย่างถูกกฎหมาย

 7. เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของรัฐเพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยของสถานท่ีราชการ

 5. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา สป.สป. 

สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ. ทร.สฏ. ทร.ลส. 

ทร.หป. ทร. ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. 

ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.รน. ทร.สต.

 ทร.นธ

 8. ไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

1. ประชุมช้ีแจงผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวกับนโยบายรายจ่าย

1. มีการก าหนดแผนแม่บทค่าใช้จ่ายระยะยาว

และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ บริหารความเส่ียง

9. ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในบางรายการ

 2. โครงการท่ีจะซ่อมแซมหรือปรับปรุง 

ควรเป็นโครงการท่ีอยู่ในปีงบประมาณ

ถัดไป

2. จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ

ท่ัวท้ังองค์กร

 3. สร้างมาตรการในการลดรายจ่ายใน

รายการท่ีสามารถด าเนินการได้ เช่น ค่า

สาธารณูปโภค ค่าเดินทาง และค่ารับรอง

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

ของแผน (FR1-3)

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่                    

       1. คู่มือการจัดท างบประมาณ        

            2. คู่มือการปฏิบัติงานด้าน

การเงิน

ปรับปรุงคุ่มือให้มีความเหมาะสม ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation



วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

1. ไม่มีการก าหนดคุณลักษณะข้อก าหนดราคากลาง 

และขอบเขตงาน (TOR) ไว้ล่วงหน้า เช่น แบบแปลน

ส่ิงก่อสร้าง หรือการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะงาน 

(Spec)

1. การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียง เน่ืองจากเป็นหน้าท่ี

เน่ืองจากอสป.ของบมา

2. มีการปรับเปล่ียนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการ

ตรวจการก่อสร้าง

2. การท าเร่ืองเบิกง่ายงบประมาณล่าช้า การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- -

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียง เน่ืองจากเป็นความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. มีการปรับรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

3. ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างได้ การควบคุมภายในท่ีมีอยู่                    

      1. คู่มือปกิบัติงานพัสดุ                

            2. คู่มือการท าราคากลางของ

โครงการลงทุนขนาดใหญ่                   

                 3. คู่มือการสอบราคาพัสดุ

4. ฝ่ายพัสดุและบริการมีภาระงานจ านวนมาก 4. อาจจะท าให้เกิดการจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า

5. ภาระงานในการจัดซ้ือจัดจ้างมีจ านวนมากในบาง

ช่วงเวลา

1. ทุกฝ่าย/ส านักงานต้องด าเนินการ

ก าหนดคุณลักษณะข้อก าหนดราคากลาง 

และขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จก่อน

ขอต้ังงบประมาณ  แบบ......, แบบ, แบบ

รูปก่อสร้างให้แล้วเสร็จและถูกต้อง

1.จัดก าหนดเง่ือนไขผู้ท่ีของบประมาณ ให้

จัดท าแบบรายละเอียดก่อนขอ

งบประมาณประจ าปี
บริหารความเส่ียง

6. ผู้ย่ืนประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วน (FR2-7) 2. มีการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนใน

การประชุม และประชุมฝ่าย/ส านักงาน 

อย่างต่อเน่ือง

2. จัดท าคู่มือตรวจรับงาน

7. การเขียนคุณสมบัติของผู้ย่ืนประมูลมีรายละเอียด

ท่ีมากและมาตรฐานสูง

3. ก าหนดเป็นตัวช้ีวัด (KPI) ขององค์กร 3. จัดท าแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากร

รับผิดชอบโครงการ

8. ผู้ย่ืนประมูลขาดความถ่ีถ้วนในการอ่านขอบเขต

งาน (TOR)

4. คณะท างานเร่งรัด...การเบิกจ่ายงบ

ลงทุน
4. จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้าง และให้ล าดับ

ความส าคัญของโครงการ

9. การเขียน spec ไม่ครอบคลุม 5. มีการศึกษาส ารวจพ้ืนท่ีก่อนการ

ออกแบบให้ละเอียด
5. ปรับปรุงระบบการท างานของฝ่าย

จัดซ้ือจัดจ้าง

10. มีการจัดซ้ือจัดจ้างเร่งด่วนตามนโยบายระหว่างปี 6. มีการจัดท าแผนและล าดับความส าคัญ

ของงาน

11. ท าให้จัดซ้ือจัดจ้างมีงานเพ่ิมมากกว่าแผนท่ี

ก าหนด

7. ประชุมเจ้าของโครงการท้ังหมดช้ีแจง

วางแผนการด าเนินงานมอบหมายความ

รับผิดชอบ

8. จัดท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน

และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส 

และรายปี

9. ประชุมอย่างน้อย 1 คร้ัง/ไตรมาส เพ่ือ

ติดตามสอบถามปัญหาและอุปสรรค       

      10. มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน

การประกาศ                                  

            11. มีการก าชับให้ศึกษา

รายละเอียดให้ครบถ้วน                     

                         12. ศึกษา spec ให้

ละเอียดถ่ีถ้วน

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

ก าหนด (FR2-1)

ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่
การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

1. งานจ้างมีความซับซ้อนเฉพาะทางตามสาขางาน

วิชาชีพ

1. การตรวจรับงานล่าช้าเน่ืองจากการใช้เวลาในการ

หาข้อมูลและตรวจรับ
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้ เน่ืองจากเป็นงานขอ

งอสป.

2. ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ 2. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ใช้ระยะเวลานาน การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
จัดท ากระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ -

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ เน่ืองจากเป็นงานขอ

งอสป.

3. สภาพอากาศแปรปรวนซ่ึงส่งผลกระทบต่อหน้างาน
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่                    

      1. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ                

            2. คู่มือการท าราคากลางของ

โครงการลงทุนขนาดใหญ่                   

                 3. คู่มือการสอบราคาพัสดุ

ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

4. ผู้รับจ้างท้ิงงานไม่พร้อม

5. ผู้รับจ้างขาดความรับผิดชอบ 1. มีผู้ควบคุมงานจากวิศวกรส่วนกลาง/

จ้างผู้ควบคุมงานจากภายนอกในบางงาน
จัดท าคู่มือตรวจรับงาน บริหารความเส่ียง

6. ผู้รับจ้างมีปัญหาเร่ืองแรงงานไม่พอเพียง 2. ผู้รับเหมาต้องทราบรายละเอียดของ

กระบวนการขอขยายงวดงาน
7. ปัญหาของความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ 3. มีการตกลงประชุมร่วมกันเพ่ือปรับ

ระยะเวลางวดงานท่ีเหลือให้ได้ตามแผน
8. ความไม่ม่ันคงและปลอดภัยในพ้ืนท่ี 4. การเขียน TOR ท่ีชัดเจน และมีราคา

กลางท่ีเหมาะสม
5. มีบทลงโทษท่ีชัดเจน                      

      6. ขยายเวลาให้ตามความเหมาะสม

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

ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ (FR2-2)

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

หน่วยงานยังมีความเข้าใจน้อย อาจจะท าให้เกิดการจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงน้ีได้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย

ของกระทรวงการคลัง

การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- -

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของ

กระทรวงการคลัง

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

1. อบรมเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องให้เข้าใจถึงเจตนาและ

รายละเอียดของพรบ. ฉบับใหม่            

                     2. หาผู้เช่ียวชาญเข้ามา

ให้ค าแนะน าปรึกษาในกรณีท่ีเกิดปัญหา

ข้ึน                             3. 

ประสานงานกับกรมบัญชีกลางอย่าง

ใกล้ชิดเพ่ือปรึกษาหารือ

1. จัดท าคู่มือจัดจ้างตาม พรบ. ฉบับใหม่       

      2. อบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานเป็น

ระยะๆ

บริหารความเส่ียง

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

ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation
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3. พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างใหม่ (FR2-3)

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่                    

      1. คุ่มือปฏิบัติงานพัสดุ ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

1. ไม่สามารถเก็บรายได้จากผู้ประกอบการได้ตาม

ก าหนดเวลาท่ีต้องช าระ

ท าให้รายได้ท่ีประมาณการไว้ไม่เป็นไปตามแผน การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงน้ีได้ เน่ืองจากเป็นภารกิจ

หลักขององค์กร

2. ไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบการได้ การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- - ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เน่ืองจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร

3. เกิดหน้ีสูญ

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่                    

       1. คู่มือการจัดเก็บรายได้             

          2. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา 

สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ. ทร.สฎ.

 ทร.ลส. ทร.หป. ทร.ปราณบุรี ทร.ตร. 

ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.

รน. ทร.สต. ทร.นธ.                          

                                3. คู่มือการ

ปฏิบัติงานส านักงานบริหารหน้ี

ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

1. ประสานความร่วมมือเพ่ือเร่งรัดการ

เก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย               

          2. จัดท าคู่มือในการจัดเก็บ

รายได้และทางถามให้กับเจ้าหน้าท่ี 

สป.ทร.                      3. ให้ความรู้

กับลูกหน้ีทุกรายถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

และระยะเวลาท่ีจะต้องช าระก่อนจะเป็น

หน้ีไม่เกิดรายได้                              

  4. มีมาตรการยับย้ังลูกหน้ีก่อนถึง

ข้ันตอนเป็นหน้ีไม่ก่อเกิดรายได้ โดย

เจรจาประนีประนอมผ่อนปรนกับลูกหน้ี

กลุ่มน้ัน      5. มีการกล่ันกรองประวัติ

ลูกค้า

1. ต้องมีการจัดท าแผนเบิกจ่ายและให้ทุก

หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามแผนเบิกจ่าย

ท่ีก าหนดข้ึน                                       

          2. แผนสร้างความตระหนักให้

ผู้บริหารเข้าใจถึงการสร้างกระแสเงินสด

บริหารความเส่ียง

หมายเหตุ: การบริหารความเส่ียงของ อสป. ใช้แนวทางในการจัดการบริหารความเส่ียง (4Ts Strategies: 4Ts) โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และความเหมาะสมในการด าเนินงาน
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1. รายได้ไม่ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

(FR3-1)

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

1. เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร ของงบประมาณ

นอกเหนือจากแผน

อาจท าให้มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงน้ีได้ เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่าย

ตามภารกิจงานท่ีส าคัญ

2. นโยบายการด าเนินงานของรัฐบาล การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- -

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจ

งานท่ีส าคัญ

3. เกิดจากอุบัติภัยท่ีคาดหมายไม่ได้
4. มีการเบิกจ่ายก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด

5. มีนโยบายเร่งรัดการด าเนินงาน

6. ผู้รับจ้างส่งงานก่อนก าหนดเวลา

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

1. ประชุมช้ีแจงผู้บริหารถึงนโยบายการ

ของบประมาณนอกแผนเร่งด่วนเท่าน้ัน    

         2. หน่วยงานท่ีจะได้รับเงิน

งบประมาณพิเศษควรจะด าเนินงานให้แล้ว

เสร็จก่อน        3. บริหารช่วงระยะเวลา

การช าระเงินให้กับเจ้าหน้ีให้เหมาะสม

1. จัดท าแผนรายจ่ายและให้อันดับ

ความส าคัญ     2. สร้างความตระหนักในการ

บริหารรายจ่าย

บริหารความเส่ียง

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

5. 
FR

3 
: ก

ระ
แส

เงิน
สด

ใน
มือ

ไม่
เพี

ยง
พอ

ต่อ
แน

วโ
น้ม

รา
ยจ่

าย
ที่เ

พิ่ม
ขึ้น

2. เกิดรายจ่ายท่ีฉุกเฉินเร่งด่วนเพ่ิมข้ึน 

(FR3-2)

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่                 

       1. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน

ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

1. สถานท่ีบางแห่ง และโครงสร้างพ้ืนฐานมีอายุการ

ใช้งานมานาน

ท าให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ีกรมประมง

ก าหนด
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้เน่ืองจากเป็นเจ้าของ

พ้ืนท่ีท่ีต้องปฏิบัติ

2. วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือบางแห่ง ไม่ได้

มาตรฐาน และไม่มีสถานท่ีเก็บท่ีเหมาะสม
3. บุคลากรบางแห่งท่ีเก่ียวข้องไม่ปฏิบัติตามสุขอนามัย

4. คุณภาพน้ าใช้บางแห่งไม่ได้มาตรฐาน

5. คุณภาพของน้ าแข็งบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน ควบคุมภายใน
6. ห้องสุขาบางแห่งไม่เพียงพอ มีสภาพไม่พร้อมใช้

งาน และต าแหน่งท่ีต้ังไม่เหมาะสม
1. คู่มือความปลอดภัย 

Safety Handbook

7. บางแห่งไม่มีระบบในการจัดเก็บสารเคมีท่ีเป็นพิษ 2. คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลา 

สป.สป. สป.สค. สป.นศ. ทร.ชพ.

 ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.

ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. 

ทร.ภก. ทร.สข.1 ทร.สข.2 ทร.

รน. ทร.สต. ทร.นธ.

8. การท าความสะอาดบางแห่งไม่ได้มาตรฐานตาม

ข้อก าหนด

3. แบบฟอร์มการรายงาน

สุขอนามัย

9. ระบบและการขนถ่ายขยะและของเสียบางแห่งไม่

เป็นไปตามข้อก าหนด
10. สป.ทร.บางแห่ง ขาดความต่อเน่ืองในการ

สนับสนุนงบประมาณ

11. ผู้บริหาร สป.ทร. บางแห่งไม่ให้ความส าคัญ 1. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าเดือน
12. ภาระงานเยอะ 2. จัดท าแผนพัฒนาระบบบ าบัด

น้ าเสียของสป.ทร.

13. สป.ทร. บางแห่งในบางคร้ังมีปริมาณสัตว์น้ าเกิน

ขีดความสามารถ                                  14. 

ฤดูกาลของการจับสัตว์น้ า                    15. 

เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินน้อย

3. จัดท าแผนแม่บทสุขอนามัย 

สป.ทร. ท่ีชัดเจนเพ่ือเตรียมการ

ในการของบประมาณ             

        4. จัดท าการศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการเพ่ือขอ

งบประมาณ                      5.

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

บริหารจัดการท่าเทียบ

เรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0     6.

 จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีของท่า

เทียบเรือตามความจ าเป็นในแต่

ละแห่งในอนาคต

3. น าแผนท่ีจัดท าแล้วเสร็จไป

ด าเนินการ          4. จัดท า

แผนระยะยาวในการปรับปรุง

และพัฒนา สป.ทร. ตาม

เกณฑ์ของสุขอนามัย           

         5. น ากฎเกณฑ์ของ 

IUU มาศึกษาและทบทวน

เพ่ือท าแผนระยะยาวให้ได้

อย่างครบถ้วน                 

6. จัดเตรียมการให้มีประชุม

อย่างน้อย 1 คร้ัง/ไตรมาส 

เพ่ือติดตามสอบถามปัญหา

และอุปสรรค

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

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียง เน่ืองจากเป็นภารกิจ

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้าน

สุขอนามัยของเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง

ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

6. 
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1. ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบ

ประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่า

เทียบเรือ และตลาดกลาง (CR1 - 1)

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
-

1. ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดของ

ผู้บริหาร                        

 2. มีการอบรมผู้เก่ียวข้อง

เป็นระยะ

บริหารความเส่ียง

-

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ( Compliance  Risk  :  CR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงได้เน่ืองจากเป็น

หน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ
การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- -

ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้เน่ืองจากเป็นหน้าท่ี

ท่ีต้องรับผิดชอบ
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่                    

       1. คู่มือบริหารจัดการระบบ

สุขอนามัย         2. คู่มือปฏิบัติงาน

สะพานปลา สป.สป. สป.สค. สป.นศ. 

ทร.ชพ. ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.

ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข.

1 ทร.สข.2 ทร.รน. ทร.สต. ทร.นธ.

1. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าของแพ

ปลาและลูกจ้างในด้านสุขอนามัย
2. จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีมีส่วนร่วมของ

เจ้าของแพปลาและลูกจ้างในการรณรงค์

ท า สป.ทร. ให้ถูกสุขอนามัย

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

ความเข้าใจและให้ความร่วมมือน้อย 

(CR1-2)

1. ขาดความตระหนักของผู้ใช้บริการและลูกจ้างแพ

ปลา

ท าให้ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามท่ีกรมประมง

ก าหนด

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)
ปรับปรุงคู่มือ ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

1. ออกข้อก าหนดการปฏิบัติของ

ผู้ประกอบการ                                  

      2. จัดเตรียมการให้มีประชุมอย่างน้อย

 1 คร้ัง/ไตรมาส เพ่ือติดตาม สอบถาม

ปัญหา และอุปสรรค

บริหารความเส่ียง

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation



การจัดการความเส่ียง อสป. ประจ าปี 2561

วิธีการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงปี 2561 การจัดการความเส่ียงในอนาคต รายละเอียดการจัดการ

นโยบายของกรมประมง ขาดมาตรฐานและดุลพินิจในการพิจารณามาตรฐาน

เดียวกัน
การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)
- -

ไม่สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงน้ีได้ เน่ืองจากกระทบกับการ

ด าเนินงานของ อสป. แต่ไม่สามารถควบคุมได้

การถ่ายโอนความเส่ียง

 (Transfer)
- -

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เน่ืองจากกระทบกับการด าเนินงาน

ของ อสป. แต่ไม่สามารถควบคุมได้

การยอมรับความเส่ียง

 (Take)

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่                    

       1. คู่มือบริหารจัดการระบบ

สุขอนามัย         2. คู่มือปฏิบัติงาน

สะพานปลา สป.สป. สป.สค. สป.นศ. 

ทร.ชพ. ทร.สฎ. ทร.ลส. ทร.หป. ทร.

ปราณบุรี ทร.ตร. ทร.ปน. ทร.ภก. ทร.สข.

1 ทร.สข.2 ทร.รน. ทร.สต. ทร.นธ.

ปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสม ใช้การควบคุมเดิมท่ีมีอยู่

การควบคุมความเส่ียง

 (Treat)

1. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบอย่างเป็น

ประจ าเพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดก่อน

ผู้ตรวจสอบจะเข้ามาท าการประเมิน

1. เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนัก

ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้เก่ียวข้อง
บริหารความเส่ียง

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

6. 
CR

1 
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3. การเปล่ียนแปลงผู้ตรวจสอบมาตรฐาน

ทุกปี (CR1-3)

การจัดความเส่ียง อสป. ประจ าปีงบประมาณ 2561

ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk :  FR )

ปัจจัยเส่ียง

 (Risk factor)

สาเหตุ 

(Risk Cause)

ท่ีมา 

(Root Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

Proposed Mitigation



ราคา (บาท) จ านวน (เร่ือง) จ านวน (คน)/(แผ่น) คิดเป็น (บาท) ต้นทุน (บาท) จ านวน (เร่ือง) จ านวน (เล่ม)/(แผ่น) คิดเป็น (บาท)

1
1. ก าหนดให้ทุกโครงการเป็นหน่ึงในตัวช้ีวัดของผู้บริหาร 

และผู้เก่ียวข้อง ควรมีการด าเนินงาน โดยไม่ต้องมีการประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหารทุกคนมีแรงจูงใจท่ีจะท างานในเร่ืองน้ี

2
2. จัดท าแผนอบรมหัวข้อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการ

5,000x50 3 750,000 1,000x50 3 150,000 5

3
3. ก าหนดให้ทุกโครงการเป็นหน่ึงในตัวช้ีวัดของผู้บริหาร 

และผู้เก่ียวข้อง ควรมีการด าเนินงาน โดยไม่ต้องมีการประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหารทุกคนมีแรงจูงใจท่ีจะท างานในเร่ืองน้ี

4
4. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานและ

ติดตามตัวช้ีวัดอย่างเป็นระบบ 2hr x 260 x 113 17 998,920 500,000 1 500,000 1.99784

5 5. พัฒนาระบบ ERP มาใช้อย่างจริงจังในอนาคต 1hr x 260 x 150 300 11,700,000 10,000,000 1 10,000,000 1.17

6
6. ปรับโครงสร้างองค์กรมาบริหารจัดการ สป.ทร. ในระยะ

ยาว ควรมีการด าเนินงาน โดยไม่ต้องมีการประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหารทุกคนมีแรงจูงใจท่ีจะท างานในเร่ืองน้ี

 การประเมินต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ปี 2561

ล าดับ กิจกรรม/การด าเนินงานลดความเส่ียง
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ (Benefit) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ (Cost)

 B/C Ratio



 
๘. แผนภาพประเมินความเส่ียง Risk Profile 

               ♦ การบริหารความเสี่ยงของป จจัยเสี่ยงปC ๒๕๖๑ 
 

            

 

CR๑  SR๑ FR๑ 

 

 

FR๓ FR๒   

 

 

  OR๑  

 

 

                         

 

 

                         

 

 

          ๘.๑ ระดับความเสี่ยงขององค2การสะพานปลาประเมินได0 ๓ ระดับ ดังนี้ 

                ๑) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๖ – ๒๕ คะแนน) 

                    FR๑      =   ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค2การไม4เป�นไปตามเป�าหมาย 
                    SR๑      =   ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑  
                                    ไม4ได0ตามเป�าหมาย               

                ๒) ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 

                    CR๑     =   ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงาน 
                                    ให0เป�นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของสุขอนามัย 
                    FR๒     =   ความเสี่ยงจากการเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย 
                    OR๑     =   ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT 

                ๓) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน) 

                    FR๓     =   ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
 
           
 
 

โอกาสที�จะเกิด / ความน่าจะเป็น 

๒๗ 

ผ
ล
ก
ระ

ท
บ

 / 
ค

วา
ม

รุน
แร
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          ๘.๒ ขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีองค2กรยอมรับได0 (Risk Boundary) 

                หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงท่ีองค2กรยอมรับได0 คือ ระดับคะแนนต้ังแต4 
๑ – ๙ (ตํ่า - ปานกลาง) คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ส4วนแบ4งระหว4างระดับความเสี่ยงท่ีมีค4าสูงและสูงมาก ท่ีมีระดับคะแนนต้ังแต4 ๑๐ – ๒๕ 
(คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซ่ึงหากเป�นสีขอบเขตของ Risk Boundary จะก้ัน
ระยะให0อยู4ในโซนสีส0ม และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป�นโซนท่ีมีระดับความเสี่ยงท่ีมีตํ่า และ
ปานกลาง หรือมีระดับคะแนนต้ังแต4 ๑ – ๙ (คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซ่ึงอยู4
ในโซนสีเหลือง และสีเขียว เพ่ือเป�นการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต4าง ๆ ขององค2การสะพานปลาท่ี
ต0อทําการบริหาร เม่ือความเสี่ยงใดก็ตามมีค4าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ ๑๐ 
คะแนนข้ึนไป หรืออยู4ในระดับโซนสีส0ม และสีแดง หรือแสดงว4าป จจัยเสี่ยงใดป จจัยเสี่ยงหนึ่งอยู4ในโซนสี
แดง หรือความเสี่ยงสูงมาก จะเป�นตัวบ4งชี้ว4า องค2การสะพานปลาจะต0องทําการบริหารความเสี่ยงนั้น            
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โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 
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๙. การกําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได+ (Risk Appetite) และชZวงเบ่ียงเบนของระดับความ  
    เส่ียง (Risk Tolerance) 

    ● ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� (Strategic Risk : SR) 

        ป จจัยเสี่ยง : การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 
 
 
 

           
 

    

 
 

       
    

 
 

  

 
 

      
 

  

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
          ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance) ของความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเป�าหมาย 
(SR๑) 
ป จจัยเสี่ยง การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 
คะแนนความเสี่ยง ๒๐ (สูงมาก) 
Risk Appetite ผลกระทบ (Impact) 

องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปC ๒๕๖๑ จํานวน ๒๕ โครงการ 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
ความสําเร็จของกิจกรรมและเป�าหมายตามแผนงานท่ีร0อยละ ๑๐๐ 

Risk Tolerance ผลกระทบ (Impact) 
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับช4วงการเบ่ียงเบนผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ จํานวน ๒๑ โครงการ 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
ความสําเร็จของกิจกรรมและเป�าหมายตามแผนงานท่ีร0อยละ ๙๐ 

๒๙ 

จํานวนโครงการท่ีแล0วเสร็จตามแผนปC ๒๕๖๑ 
(Impact) 

๑๗ โครงการ 

๑๙ โครงการ 

๒๑ โครงการ 

๒๓ โครงการ 

๒๕ โครงการ 

ร0อยละความสาํเรจ็ของกิจกรรมและเป�าหมาย 
ตามแผนงาน (ภาพรวม) 

๑๐๐ ๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ 

A 

T 



 
    ● ความเสี่ยงด�านการดําเนินงาน (Operational Risk : OR) 

        ป จจัยเสี่ยง : พนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑) 
 
 
 

           
 

    

 
 

       
    

 
 

  

 
 

      
 

  

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
          ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance) ของความเสี่ยงพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑) 
 
ป จจัยเสี่ยง พนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑) 
คะแนนความเสี่ยง ๑๒ (สูง) 
Risk Appetite ผลกระทบ (Impact) 

องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับผลความรุนแรงของเหตุขัดข0องจากพนักงาน
ไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดท่ีไม4เกิดความขัดข0อง 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
มีผลของจํานวนจํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข0อง และ IT เข0ามาแก0ไขท่ี ๑ – ๔ ครั้ง/ปC 

Risk Tolerance ผลกระทบ (Impact) 
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับช4วงการเบ่ียงเบนผลความรุนแรงของ
เหตุขัดข0องจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดที IT เข0ามาแก0ไขระบบ 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
มีผลของจํานวนจํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข0อง และ IT เข0ามาแก0ไขท่ี ๔ – ๘ ครั้ง/ปC 

 

๓๐ 

ความรุนแรงของเหตุขัดข0องจากพนักงานไม4ปฏิบัต ิ
ตามข0อกําหนด  (Impact) 

ระบบถูกป{ด 

ต0องแก0ไขจากผู0เช่ียวชาญ

IT เข0ามาแก0ไขระบบ 

ผู0ใช0สามารถแก0ไขได0เอง 

ไม4เกิดความขัดข0อง 

จํานวนครั้งท่ีมีเหตุขัดข0อง และ IT เข0าไปแก0ไข 
 (Likelihood) 

A 

T 

๑-๔ 
ครั้ง/ปC 

๔-๘ 
ครั้ง/ปC 

๙-๑๒ 
ครั้ง/ปC 

๑๓-๑๖ 
ครั้ง/ปC 

๑๗ ครั้ง 
ข้ึนไป 



 
    ● ความเสี่ยงด�านการเงิน (Financial Risk : FR) 

        ๑. ป จจัยเสี่ยง : EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) 
 
 
 

           
 

    

 
 

       
    

 
 

  

 
 

      
 

  

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
          ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance) ของความเสี่ยง EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) 
 
ป จจัยเสี่ยง EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) 
คะแนนความเสี่ยง ๒๕ (สูงมาก) 
Risk Appetite ผลกระทบ (Impact) 

องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับผล EBITDA ภาพรวมท่ีรายได0จากการ
ดําเนินงาน ๑๙๔ ล0านบาท 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
มีผลของค4าใช0จ4ายจากการดําเนินงานท่ี ๑๖๘ ล0านบาท 

Risk Tolerance ผลกระทบ (Impact) 
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับช4วงการเบ่ียงเบนผล EBITDA ภาพรวมท่ี
รายได0จากการดําเนินงาน ๑๙๔ ล0านบาท 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
มีผลของค4าใช0จ4ายจากการดําเนินงานท่ี ๑๗๗ ล0านบาท 

 

รายได0จากการดําเนินงาน 
 (Impact) 

๑๖๙ ลบ. 

๑๘๑.๕ ลบ. 

๑๙๔ ลบ. 

๒๐๖.๕ ลบ. 

๒๑๙ ลบ. 

ค4าใช0จ4ายจากการดาํเนินงาน 
(Likelihood) 

A T 

๑๕๙ 
ลบ. 

๑๖๘ 
ลบ. 

๑๗๗ 
ลบ. 

๑๘๖ 
ลบ. 

๑๙๕ 
ลบ. 

๓๑ 



 
 
        ๒. ป จจัยเสี่ยง : การเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย (FR๒) 
 
 
 

           
 

    

 
 

       
    

 
 

  

 
 

      
 

  

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
          ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance) ของความเสี่ยงการเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย (FR๒) 
 
ป จจัยเสี่ยง การเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย (FR๒) 
คะแนนความเสี่ยง ๑๒ (สูง) 
Risk Appetite ผลกระทบ (Impact) 

องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับผลการเบิกจ4ายงบลงทุนท่ี ๒๕๕.๕๕ ล0าน
บาท 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
มีผลของจํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได0ตามแผนท่ีร0อยละ ๑๐๐ 

Risk Tolerance ผลกระทบ (Impact) 
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับช4วงการเบ่ียงเบนผลการเบิกจ4ายงบลงทุนท่ี 
๒๓๖.๔๔ ล0านบาท 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
มีผลของจํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได0ตามแผนท่ีร0อยละ ๑๐๐ 

 
 

ผลการเบิกจ4ายงบลงทุน 
(Impact) 

๑๗๗.๓๓ ลบ. 

๒๐๗.๐๐ ลบ. 

๒๓๖.๔๔ ลบ. 

๒๖๖.๐๐ ลบ. 

๒๕๕.๕๕ ลบ.  

ร0อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัตไิด0ตามแผน 
(Likelihood) 

A 

T 

๑๐๐ ๙๕ ๙๐ ๘๕ ๘๐ 

๓๒ 



 
 
        ๓. ป จจัยเสี่ยง : กระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายท่ีเพ่ิมข้ึน (FR๓) 
 
 
 

           
 

    

 
 

       
    

 
 

  

 
 

      
 

  

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
          ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance) ของความเสี่ยงกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายท่ีเพ่ิมข้ึน (FR๓) 
 
ป จจัยเสี่ยง กระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายท่ีเพ่ิมข้ึน (FR๓) 
คะแนนความเสี่ยง ๘ (ปานกลาง) 
Risk Appetite ผลกระทบ (Impact) 

องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับผลจํานวนรายได0ท่ีสามารถหาได0เทียบกับ
ประมาณการท่ี ๓ ล0านบาท 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
มีผลของจํานวนรายจ4ายท่ีสามารถหาได0เทียบกับประมาณการท่ี ๐ ล0านบาท 

Risk Tolerance ผลกระทบ (Impact) 
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับช4วงการเบ่ียงเบนผลจํานวนรายได0ท่ีสามารถ
หาได0เทียบกับประมาณการท่ี ๐ ล0านบาท 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
มีผลของจํานวนรายจ4ายท่ีสามารถหาได0เทียบกับประมาณการท่ี ๐ ล0านบาท 

 
 

จํานวนรายได0ท่ีสามารถหาได0เทียบกับประมาณการ 
 (Impact) 

- ๖ 

- ๓ 

๐ 

๓ 

๖ 

จํานวนรายจ4ายท่ีสามารถหาได0เทียบกับประมาณการ 
 (Likelihood) 

A 

T 

- ๖ - ๓ ๐ ๓ ๖ 

๓๓ 



     ● ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับต6าง ๆ  (Compliance Risk : CR) 
        ป จจัยเสี่ยง : สะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินการให0เป�นไปตาม 
                        พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๘๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
 
 
 

           
 

    

 
 

       
    

 
 

  

 
 

      
 

  

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 

          ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได0 (Risk Appetite) และช4วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยง (Risk 
Tolerance) ของความเสี่ยงท่ีสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินการให0เป�นไปตาม พรก. 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
ป จจัยเสี่ยง สะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินการให0เป�นไปตาม พรก. 

การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (FR๑) 
คะแนนความเสี่ยง ๑๐ (สูง) 
Risk Appetite ผลกระทบ (Impact) 

องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับจํานวนแห4งของ สป./ทร. ต0องมีการ
ดําเนินการให0เป�นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐาน
สุขอนามัย จํานวน ๑๓ แห4ง 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
มีป ญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุงท่ีร0อยละ ๑๐๐ 

Risk Tolerance ผลกระทบ (Impact) 
องค2การสะพานปลาสามารถยอมรับช4วงการเบ่ียงเบนจํานวนแห4งของ สป./ทร. 
ต0องมีการดําเนินการให0เป�นไปตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของ
มาตรฐานสุขอนามัย จํานวน ๑๓ แห4ง 
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
มีป ญหาท่ีมีแผนปรับปรุง และ/หรือทําการปรับปรุงท่ีร0อยละ ๙๐ 

จํานวนแห4งท่ีปฏิบัติตามมาตรการ อสป. ครบถ0วน 
(Impact) 

๙ แห4ง 

๑๐ แห4ง 

๑๑ แห4ง 

๑๒ แห4ง 

๑๓ แห4ง 

ร0อยละของป ญหาท่ีมีแผนปรับปรงุ และ/หรือทําการปรับปรุง 
 (Likelihood) 

A T 

๑๐๐ ๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ 

๓๔ 



ความเสี่ยงด�านกฎหมายและข�อกําหนดผูกพันองค�กร
(Compilance Risk : CR )

ความเสี่ยงด�านการเงิน (Financial Risk : FR )

ความเสี่ยงด�านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR )ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� (Strategic Risk : SR )

1. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป? 2561 ไมDได�ตามเปEาหมาย 

(SR1)

3. EBITDA 
ภาพรวมองค�กรไมDเปNนไปตามเปEาหมาย

(FR1)

5. กระแสเงินสดในมือไมDเพียงพอตDอ
แนวโน�มรายจDายที่เพิ่มขึ้น (FR3)

4. การเบิกจDายงบลงทุนต่ํากวDาเปEาหมาย
(FR2)

6. สะพานปลาและทDาเทียบเรือประมง
ต�องมีการดําเนินงานให�เปNนไปตามเปEา 

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

2. พนักงานไมDปฏิบัติตามข�อกําหนด
ของ IT (OR1)

1.1 ผู�เกี่ยวข�องกับโครงการมีการ
บูรณาการกันไม�เพียงพอ (SR1-1)

1.2 บางโครงการยังมีการศึกษา
รายละเอียดครอบคลุมทุกป+จจัย

อย�างเพียงพอ (SR1-2)

3.1 เก็บค�าเช�า
ไม�ได�ตามแผน (FR1-1)

3.2 เก็บค�าธรรมเนียม
ไม�ได�ตามกําหนด (FR1-2)

3.3 การเกิดรายจ�ายมากกว�า
ประมาณการณ7 (FR1-3)

3.4 ไม�สามารถลดค�าใช�จ�าย
บุคลากรได� (FR1-4)

3.5 รายได�จากการปล�อยสินเชื่อ
ไม�เป>นไปตามเป?าหมาย (FR1-5)

5.1 รายได�ไม�ได�ตามระยะเวลา
ที่กําหนด (FR3-1)

5.2 เกิดรายจ�ายที่ฉุกเฉินเร�งด�วน
เพิ่มขึ้น (FR3-2)

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

4.2 คณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง
ขาดความรู�ความเข�าใจอย�างเพียงพอ

(FR2-2) 

4.3  พรบ.จัดซื้อจัดจ�างใหม� (FR2-3)

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

6.2 ผู�ประกอบการและลูกจ�างแพปลา
มีความเข�าใจและให�ความร�วมมือน�อย

(CR1-2)

6.3 มีการเปลี่ยนแปลงผู�ตรวจสอบ
มาตรฐานทุกปF (CR1-3)

2.1 พนักงานขาดความตระหนัก
ในการดําเนินการตามข�อกําหนด 

(OR1-1)

2.2 การให�บริการ IT 
ไม�สามารถให�บริการได�ทันต�อความ

ต�องการของพนักงาน (OR1-2)

การเชื่อมโยงระหวDาง SWOT กับการบริหารความเสี่ยง องค�การสะพานปลา ประจําป? 2561 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอDอน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

คว
าม

เสี่
ยง

อง
ค7ก

าร
สะ

พา
นป

ลา
 ป

ระ
จํา

ปF 
25

61

P1: พัฒนาตลาดสัตว�น้ําให�ได�
มาตรฐาน

P2: สDงเสริมการทําประมง
อยDางถูกกฎหมายและยั่งยืน

P3: เสริมสร�างสังคมประมงไทย
ให�เข็มแข็ง

P4: เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ

P5: เพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการSW

OT
จุด

แข
็ง จุ

ดอ
�อน

 โอ
กา

ส 
อุป

สร
รค

1-4 คะแนน  Low(L)

5-9 คะแนน Middle(M)

10-15 คะแนน  High(H)

16-25 คะแนน  Very High(VH)

ระดับความรุนแรงของปjจจัยเสี่ยงสัญลักษณ� ความหมาย

ปjจจัยเสี่ยง

สาเหตุ : ภายใน

สาเหตุ : ภายนอก

ระดับความรุนแรงของน้ําหนักความสัมพันธ�
30-50 คะแนน

20-29 คะแนน

10-19 คะแนน

0-9    คะแนน

20%

14%

45%

20%

25%

20%

10%

10%

5%

40%

25%

15%

40%

30%

40%

15%

10%

40%
16%

10%
13%

12%
10%

10%
10% 10%

20%
15%

15%

15%
15%

10%



 
๑๐.๑ น้ําหนักของผลกระทบและความสัมพันธ�ระหวZาง ป̂จจัยเส่ียงกับป̂จจัยเส่ียง 

          จากแผนภูมิ Risk Map นอกจากความเสี่ยงแต4ละด0านจะมีสาเหตุต4าง ๆ ท่ีอาจเป�นผลทําให0เกิด
ความเสี่ยงนั้นแล0ว ความเสี่ยงท่ีเกิดนั้นในด0านหนึ่งอาจส4งผลกระทบให0เกิดความเสี่ยงอีกด0านหนึ่งด0วย
เช4นเดียวกัน 
          ในการวิเคราะห2ถึงน้ําหนัก และผลกระทบระหว4างความเสี่ยงแต4ละด0านท่ีส4งผลกระทบระหว4าง
กันนั้น ความเสี่ยงทุกด0านจะเป�นท้ังตัวแปรตาม คือ เป�นผลมาจากความเสี่ยงอ่ืน ๆ ส4งผลกระทบ และตัว
แปรอิสระ คือ ส4งผลกระทบไปยังความเสี่ยงอ่ืน ๆ ด0วย ซ่ึงมีความสัมพันธ2ระหว4างความเสี่ยงท้ัง ๔ ด0าน
ดังนี้ 
          ๑) ความเสี่ยงด0านกลยุทธ2 (Strategic Risk : SR) 

              ● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 
                  - ความเสี่ยงด0าน EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) น้ําหนักร0อยละ ๑๐ 
                  - ความเสี่ยงด0านการเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย (FR๒) น้ําหนักร0อยละ ๑๖ 
                  - ความเสี่ยงด0านสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เป�นไปตาม 
                    พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) น้ําหนักร0อยละ ๔๐ 

          ๒) ความเสี่ยงด0านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 

              ● ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑) 
                  - ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 
                    น้ําหนักร0อยละ ๑๒ 
                  - ความเสี่ยงด0านกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายท่ีเพ่ิมข้ึน (FR๓)  
                    น้ําหนักร0อยละ ๑๓ 

          ๓) ความเสี่ยงด0านการเงิน (Financial Risk : FR) 

              ● ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) 
                  - ความเสี่ยงด0านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 
                    น้ําหนักร0อยละ ๑๐ 
                  - ความเสี่ยงด0านการเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย (FR๒) น้ําหนักร0อยละ ๑๐ 
                  - ความเสี่ยงด0านสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เป�นไปตาม 
                    พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) น้ําหนักร0อยละ ๑๐ 

              ● ความเสี่ยงจากการเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย (FR๒) 

              ● ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายท่ีเพ่ิมข้ึน (FR๓) 
                  - ความเสี่ยงด0าน EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) น้ําหนักร0อยละ ๑๕ 

 

 

 

๓๖ 



 
          ๔) ความเสี่ยงด0านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต4าง ๆ  (Compliance Risk : CR)                       

                 ● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เป�นไปตาม  
                 พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
                  - ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 
                    น้ําหนักร0อยละ ๑๐ 
                  - ความเสี่ยงด0าน EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) น้ําหนักร0อยละ ๑๕ 
 
๑๐.๒ น้ําหนักของผลกระทบและความสัมพันธ�ระหวZาง ป̂จจัยเส่ียงกับสาเหตุป̂จจัยเส่ียง 

          นอกจากความเสี่ยงในด0านต4าง ๆ จะส4งผลกระทบ และความสัมพันธ2ซ่ึงกันและกันแล0ว ป จจัย
เสี่ยงยังได0รับผลกระทบจากสาเหตุป จจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

          ๑) ความเสี่ยงด0านกลยุทธ2 (Strategic Risk : SR) 

              ● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 

          ๒) ความเสี่ยงด0านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 

              ● ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑) 
                  - พรบ. จัดซ้ือจัดจ0างใหม4 (FR๒ – ๒) น้ําหนักร0อยละ ๑๐ 

          ๓) ความเสี่ยงด0านการเงิน (Financial Risk : FR) 

              ● ความเสี่ยงจาก EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) 

              ● ความเสี่ยงจากการเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย (FR๒) 
                  - บางโครงการยังมีการศึกษารายละเอียดไม4ครอบคลุมทุกป จจัยอย4างเพียงพอ (SR๑ – ๒)   
                    น้ําหนักร0อยละ ๒๐ 
              ● ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายท่ีเพ่ิมข้ึน (FR๓) 
                  - การเกิดรายจ4ายมากกว4าประมาณการณ2ของแผน (FR๑ – ๔) น้ําหนักร0อยละ ๑๕ 

          ๔) ความเสี่ยงด0านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต4าง ๆ  (Compliance Risk : CR)                       

                 ● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เป�นไปตาม  
                 พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
                  - การจัดซ้ือจัดจ0างล4าช0ากว4าแผนท่ีกําหนด (FR๒ – ๒) น้ําหนักร0อยละ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 



 
๑๐.๓ ความสัมพันธ�และระดับความรุนแรง ระหวZางป̂จจัยเส่ียงกับสาเหตุ 

          ๑) ความเสี่ยงด0านกลยุทธ2 (Strategic Risk : SR) 

              ● ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑ ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 
                  • ผู0เก่ียวข0องกับโครงการมีการบูรณาการกันไม4เพียงพอ (SR๑ – ๑) มีความสัมพันธ2และ
ส4งผลกระทบท่ีระดับความรุนแรงสูงมากต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - โครงการเริ่มงานล4าช0ากว4ากําหนด 
                    - โครงการหรือกิจกรรมไม4แล0วเสร็จตามเป�าหมาย 
                    - โครงการมีความล4าช0า 
                  • บางโครงการยังมีการศึกษารายละเอียดไม4ครอบคลุมทุกป จจัยอย4างเพียงพอ (SR๑ – ๒)  
มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบท่ีระดับความรุนแรงสูงต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - โครงการนั้น ๆ เม่ือนํามาปฏิบัติแล0วไม4สามารถดําเนินการได0จริงอย4างครบถ0วนทุกประเด็น 
                    - ทําให0มีความยุ4งยากในการท่ีจะนําโครงการเข0าไปดําเนินการ 

          ๒) ความเสี่ยงด0านการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 

                 ● ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑) 
                  • พนักงานขาดความตระหนักในการดําเนินการตามข0อกําหนด(OR๑ – ๒) 
มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบท่ีระดับความรุนแรงสูงมากต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - เกิดความเสียหายกับข0อมูลของเจ0าหน0าท่ีเอง 

                    - อาจทําให0เกิดความเสียหายกับระบบรวม 
                    - ระบบขัดข0อง 
                    - อสป. มีซอฟแวร2ท่ีไม4มีลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร2ของ อสป. 
                    - เกิดไวรัสแพร4กระจายในระบบ 
                    - ทําให0พนักงานไม4ทราบและไม4เข0าใจข0อกําหนดต4าง ๆ 
                  •  การให0บริการ IT ไม4สามารถให0บริการได0ทันต4อความต0องการของพนักงาน (OR๑ – ๒) 
มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบท่ีระดับความรุนแรงสูงมากต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - ไม4สามารถบริการได0ทัน 

                    - ทําให0เครื่องขัดข0องใช0งานไม4ได0 
                    - เจ0าหน0าท่ีบางคนขาดความรู0 

          ๓) ความเสี่ยงด0านการเงิน (Financial Risk : FR) 

              ● ความเสี่ยงจากกําไรสุทธิภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) 
                  • การเก็บค4าเช4าไม4เป�นไปตามแผน (FR๑ – ๑) มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบท่ีระดับ
ความรุนแรงสูงมากต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - ทําให0รายได0จากการทําสัญญาไม4ครบถ0วนตามเวลา 
                    - ทําให0รายได0การเก็บค4าเช4าลดลง 
                    - ทําให0ผู0สนใจลงทุนไม4พร0อมตัดสินใจท่ีจะเข0ามาร4วม 
                    - รายได0โครงการลงทุนไม4เป�นไปตามแผน 

๓๘ 



 
                  • การเก็บค4าธรรมเนียมไม4ได0ตามท่ีกําหนด (FR๑ – ๒) มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบ
ท่ีระดับความรุนแรงสูงมากต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - ทําให0รายได0การเก็บค4าธรรมเนียมลดลง 

                  • การเกิดรายจ4ายมากกว4าประมาณการณ2ของแผน (FR๑ – ๓) มีความสัมพันธ2และส4งผล
กระทบท่ีระดับความรุนแรงสูงต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - ทําให0รายจ4ายท่ีเก่ียวกับรายได0ไม4เป�นไปตามแผน 

                    - ทําให0มีค4าใช0จ4ายด0านไฟฟ�าเพ่ิมข้ึน 

              ● ความเสี่ยงจากการเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย (FR๒) 
                  • การจัดซ้ือจัดจ0างล4าช0ากว4าแผนท่ีกําหนด (FR๒ – ๑) มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบ
ท่ีระดับความรุนแรงสูงมากต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - การเบิกจ4ายงบลงทุนล4าช0ากว4าแผนท่ีกําหนด 

                    - การทําเรื่องเบิกจ4ายงบประมาณล4าช0า 
                    - ไม4สามารถเข0าสู4กระบวนการจัดซ้ือจัดจ0างได0 
                    - อาจจะทําให0เกิดการจัดซ้ือจัดจ0างล4าช0า 
                  • คณะกรรมการตรวจรับงานจ0างขาดความรู0ความเข0าใจอย4างพียงพอ (FR๒ – ๒) มี
ความสัมพันธ2และส4งผลกระทบท่ีระดับความรุนแรงสูงมากต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - การตรวจรับงานล4าช0า เนื่องจากการใช0เวลาในการหาข0อมูล และตรวจรับ 

                    - ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ0างใหม4ใช0ระยะเวลานาน 
                  • พรบ. จัดซ้ือจัดจ0างใหม4 (FR๒ – ๓) มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบท่ีระดับความ
รุนแรงสูงต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - อาจจะทําให0เกิดการจัดซ้ือจัดจ0างล4าช0า 

                  • ป ญหาของความไม4สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต0 (FR๒ – ๙) มีความสัมพันธ2และส4งผล 

              ● ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายท่ีเพ่ิมข้ึน (FR๓) 
                  • รายได0ไม4ได0ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (FR๓ – ๑) มีความสัมพันธ2และส4งผลกระทบท่ี
ระดับความรุนแรงสูงมากต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - ทําให0รายได0ท่ีประมาณการไว0ไม4เป�นไปตามแผน 

                  • เกิดรายจ4ายท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว0ในแผน (FR๓ – ๒) มีความสัมพันธ2และส4งผล
กระทบท่ีระดับความรุนแรงสูงต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - อาจทําให0มีรายจ4ายสูงกว4ารายได0 

          ๔) ความเสี่ยงด0านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต4าง ๆ  (Compliance Risk : CR)                       

                 ● ความเสี่ยงจากสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เป�นไปตาม  
                 พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
                  • ไม4สามารถดําเนินการได0ตามแบบประเมินฯ อย4างครบถ0วน (CR๑ – ๑) มีความสัมพันธ2
และส4งผลกระทบท่ีระดับความรุนแรงสูงมากต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 

๓๙ 



 
                    - ทําให0ไม4ผ4านมาตรฐานการรับรองตามท่ีกรมประมงกําหนด 

                  • ผู0ประกอบการและลูกจ0างแพปลามีความเข0าใจ และให0ความร4วมมือน0อย (CR๑ – ๒) มี
ความสัมพันธ2และส4งผลกระทบท่ีระดับความรุนแรงสูงต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - ทําให0ไม4ผ4านมาตรฐานการรับรองตามท่ีกรมประมงกําหนด 

                  • มีการเปลี่ยนแปลงผู0ตรวจสอบมาตรฐานทุกปC (CR๑ – ๓) มีความสัมพันธ2และส4งผล
กระทบท่ีระดับความรุนแรงสูงต4อป จจัยเสี่ยง ดังนี้ 
                    - ขาดมาตรฐานและดุลพินิจในการพิจารณามาตรฐานเดียวกัน 

 
๑๑. ความเช่ือมโยงในแผนวิสาหกิจองค�การสะพานปลา ป� ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และความเส่ียงระดับ      
      องค�กร 

     ๑) กลยุทธ2ท่ี ๑ พัฒนาตลาดสินค0าสัตว2น้ําให0ได0มาตรฐาน 
                       • ความเสี่ยงการเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย (FR๒) 
                       • ความเสี่ยง EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) 
                       • ความเสี่ยงสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงต0องมีการดําเนินงานให0เป�นไปตาม 
                          พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส4วนของมาตรฐานสุขอนามัย (CR๑) 
                       • ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑  
                          ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 

     ๒) กลยุทธ2ท่ี ๒ ส4งเสริมการทําประมงอย4างถูกกฎหมายและยั่งยืน 
                       • ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑  
                          ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 

     ๓) กลยุทธ2ท่ี ๓ เสริมสร0างสังคมประมงไทยให0เข0มแข็ง 
                       • ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑  
                          ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 

     ๔) กลยุทธ2ท่ี ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 
                       • ความเสี่ยง EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) 
                       • ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑  
                          ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 
                       • ความเสี่ยงกระแสเงินสดในมือไม4เพียงพอต4อแนวโน0มรายจ4ายท่ีเพ่ิมข้ึน (FR๓) 

     ๕) กลยุทธ2ท่ี ๕ เพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการ 
                       • ความเสี่ยงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปC ๒๕๖๑  
                          ไม4ได0ตามเป�าหมาย (SR๑) 
                       • ความเสี่ยงจากพนักงานไม4ปฏิบัติตามข0อกําหนดของ IT (OR๑) 
 
 

๔๐ 



 
๑๒. กลยุทธ�การบริหารความเส่ียง ประจําป� ๒๕๖๑ 
 

กลยุทธ� มาตรการ รายละเอียด 
กลยุทธ�ท่ี ๑ 
เพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การหารายได0 

มาตรการ ๑ 
แผนการสร0างรูปแบบ 
และกําหนดแนวทาง 
การขับเคลื่อนในการ 
หารายได0 
 
 
 
 
 

   เพ่ือให0องค2การสะพานปลาสามารถดําเนินการ
บรรลุเป�าหมายของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการหา
รายได0 องค2การสะพานปลาจึงจําเป�นต0องสร0างรูปแบบ
และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนในการหารายได0 
โดยการสร0างรูปแบบของการประเมินความคุ0มค4าทาง
เศรษฐกิจของทุกโครงการท่ีเก่ียวข0อง (Sensitivity 
Analysis) และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนใน
รูปแบบของแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล0องกัน เพ่ือให0
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายได0ขององค2การ
สะพานปลาเกิดเป�นรูปธรรม 
 

กลยุทธ�ท่ี ๒ 
ยกระดับมาตรฐาน 
สุขอนามัยสะพาน 
ปลาและท4าเทียบเรือ 
ประมง 

มาตรการ ๑ 
สร0 างข0อ กําหนดการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

   เพ่ือให0องค2การสะพานปลายกระดับมาตรฐาน
สุขอนามัยสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงให0อยู4
ในระดับมาตรฐานสากล องค2การสะพานปลาจึง
จําเป�นต0องออกข0อกําหนดการปฏิบัติงานภายใน
สะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงให0ครอบคลุมท้ัง
ใ น ส4 ว น ข อ ง ผู0 ป ฏิ บั ติ ง า น  ช า ว ป ร ะ ม ง  แ ล ะ
ผู0ประกอบการ เพ่ือบูรณาการงานร4วมกันให0เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 มาตรการ ๒ 
เ ร4 ง รั ด ติ ด ต า ม ก า ร
ดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

   เพ่ือให0องค2การสะพานปลายกระดับมาตรฐาน
สุขอนามัยสะพานปลาและท4าเทียบเรือประมงให0อยู4
ในระดับมาตรฐานสากล องค2การสะพานปลาจึง
จําเป�นต0องมีการเร4งรัดติดตามการดําเนินงาน โดยจัด
ให0มีการประชุมอย4างน0อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงาน สอบถามป ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีจะไม4เป�นไปตามเป�าหมาย 
พร0อมหาแนวทางปรับปรุงเพ่ือให0การดําเนินงาน
สามารถดําเนินการได0บรรลุเป�าหมาย 
 

 
 
 
 

๔๑ 



 
กลยุทธ� มาตรการ รายละเอียด 

กลยุทธ�ท่ี ๓ 
เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ 

มาตรการ ๑ 
แผนการ พัฒนาองค2
ความรู0 
 
 
 
 
 
 

   เ พ่ือให0องค2 การสะพานปลาสามารถเ พ่ิม ขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการการดําเนินงานของ
องค2กรบรรลุเป�าหมายเกิดประสิทธิผลท่ีเป�นรูปธรรม 
จึงจําเป�นต0องพัฒนาความรู0 ดังนี้ 
   - จัดทําแผนอบรมพัฒนาบุคลากรขององค2กร 
   - จัดส4งเจ0าหน0าท่ีเข0ารับการอบรมเฉพาะด0าน 
   - จัดทําแผนด0าน IT 
   - จัดทําคู4มือการปฏิบัติงานทุกด0าน 
   - จัดทําข0อกําหนดการปฏิบัติงานต4าง ๆ 
 

 
 
 
 

๔๒ 



แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงองค�การสะพานปลา ประจําป� ๒๕๖๑ (แผนฉุกเฉิน สําหรับความเส่ียงท่ีอยูZระดับของการบริหารยังไมZเปcนไปตามเปdาหมาย) 

ป จจัยเสี่ยง : EBITDA ภาพรวมองค2กรไม4เป�นไปตามเป�าหมาย (FR๑) 
ตัวชี้วัด (KPI) : ๑) Impact รายได0จากการดําเนินงาน 
                   ๒) Likelihood ค4าใช0จ4ายจากการดําเนินงาน 
เป�าหมาย      ๑) EBITDA ภาพรวม เพ่ิมข้ึน 
 

ลําดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน / 
การดําเนินงานลดความเสี่ยง 

ลดระดับความรุนแรง 
(Impact)/ลดโอกาส 
เกิด (Likelihood) 

ผู0รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู0ตรวจติดตาม 

  ๑ การเก็บค4าเช4าไม4 เป�นไปตามแผน 
(FR๑ – ๑) 

๑.๑ เร4งรัดการทําสัญญาให0เป�นป จจุบัน 
   - มีก าร ศึกษารายละ เ อี ยดของ
โครงการก4อนของบลงทุน ถึงเง่ือนไข
ข0อกําหนดของพ้ืนท่ี เพ่ือลดป ญหาการ
ส4งมอบพ้ืนท่ีล4าช0า  
 
 

ลดโอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) 

ฝสป.ทร. 
๑ – ๒ 

ภายในสิ้นปC 
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.สป.ทร. 

  ๑.๒ เร4งรัดการดําเนินงานให0ได0ตาม
กําหนดระยะเวลาของแผน 
   - จัดทําแผนแม4บทการตลาดและ
ประชาสัมพันธ2เชิงรุกให0ทุก สป.ทร. ใน
ระยะยาว 
 
 

ลดโอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) 

ฝสป.ทร. 
๑ – ๒ 

ภายในสิ้นปC 
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.สป.ทร. 

๔๓ 



 
ลําดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน / 

การดําเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง 
(Impact)/ลดโอกาส 
เกิด (Likelihood) 

ผู0รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู0ตรวจติดตาม 

  ๒ รายได0ค4าธรรมเนียมและบริการไม4
เป�นไปตามแผน (FR๑ – ๒) 

นําระบบ IT เข0ามาบริหารจัดการ 
   - จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดเก็บ การออกเอกสาร และ
รายงานผลการจัดเก็บรายได0อย4างเป�น
จริงและเป�นป จจุบัน 
 

ลดระดับความรุนแรง 
(Impact) 

ฝสป.ทร 
๑ – ๒ 
/สทส. 

ภายในสิ้นปC 
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.สป.ทร. 
รผอ.บร. 

๓ การเกิดรายจ4ายมากกว4าประมาณการ
ของแผน (FR๑ – ๓) 

สร0างมาตรการในการลดรายจ4ายใน
รายการท่ีสามารถดําเนินการได0 
   - มีการกําหนดแผนแม4บทค4าใช0จ4าย
ร ะยะย า ว  แล ะ ให0 ทุ กหน4 ว ย ง า น
ดําเนินการ 
   - จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินการท่ัวท้ังองค2กร 
 
 
 
 
 
 

ลดโอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) 

ฝสป.ทร. 
๑ – ๒ 

ภายในสิ้นปC 
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.สป.ทร. ๔๔ 



ป จจัยเสี่ยง : การเบิกจ4ายงบลงทุนตํ่ากว4าเป�าหมาย (FR๒) 
ตัวชี้วัด (KPI) : ๑) Impact ผลการเบิกจ4ายงบลงทุน 
                   ๒) Likelihood ร0อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได0ตามแผน 
เป�าหมาย      ๑) ผลการเบิกจ4ายงบลงทุน เพ่ิมข้ึน 
                  ๒) ร0อยละของจํานวนงวดงานท่ีสามารถปฏิบัติได0ตามแผน เพ่ิมข้ึน 
 
ลําดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน / 

การดําเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง 
(Impact)/ลดโอกาส 
เกิด (Likelihood) 

ผู0รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู0ตรวจติดตาม 

  ๑ การจัด ซ้ือจัดจ0างล4าช0ากว4าแผนท่ี
กําหนด (FR๒ – ๑)  
 

๑.๑ กําหนดนโยบายให0โครงการลงทุน
ปC ๒๕๖๒ 
   - กําหนดเง่ือนไขผู0ท่ีของบประมาณ
ให0จัดทําแบบรายละเอียดก4อนขอ
งบประมาณประจําปC 

ลดระดับความรุนแรง 
(Impact) 

สวส. ภายในสิ้นปC 
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.บร. 

  ๑.๒ การติดตามการเบิกจ4ายงบลงทุน 
   - จัดทําคู4มือตรวจรับงาน 
 

ลดระดับความรุนแรง 
(Impact) 

สวส. ภายในสิ้นปC 
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.บร. 

  ๑.๓ กําหนดเป�นตัวชี้วัด (KPI) องค2กร 
   - จั ด ทําแผนอบรมหั วข0 อ พัฒนา
บุคลากรรับผิดชอบโครงการ 

ลดระดับความรุนแรง 
(Impact) 

สบค. ภายในสิ้นปC 
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.บร. 

  ๑.๔ เร4งรัดการเบิกจ4ายงบลงทุน 
   - จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ0าง และให0
ลําดับความสําคัญของโครงการ 

ลดระดับความรุนแรง 
(Impact) 

สพด. ภายในสิ้นปC 
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.บร. 

๔๕ 



 
ลําดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน / 

การดําเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง 
(Impact)/ลดโอกาส 
เกิด (Likelihood) 

ผู0รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู0ตรวจติดตาม 

     - ปรับปรุงระบบการทํางานของฝAาย
จัดซ้ือจัดจ0าง 
 

    

๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ0างขาด
ความรู0ความเข0า ใจอย4าง เพียงพอ 
(FR๒ – ๒) 
 

กําหนดมาตรการการตรวจรับงาน 
   - จัดทําคู4มือตรวจรับงาน 

ลดระดับความรุนแรง 
(Impact) 

สวส. ภายในสิ้นปC 
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.บร. 

  ๓ พรบ. จัดซ้ือจัดจ0างใหม4 (FR๒ – ๓) ๑.๑ จัดทําคู4มือการดําเนินงานอย4าง
เป�นระบบ 
      - จัดทําคู4 มือจัดจ0างตาม พรบ. 
ฉบับใหม4 
 

ลดโอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) 

สพด. ภายในสิ้นปC 
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.บร. 

  ๑.๒ เร4งรัดให0ความรู0 
      - อบรมเจ0าหน0าท่ีและพนักงาน
เป�นระยะ ๆ  
 

ลดระดับความรุนแรง 
(Impact) 

สพด. ภายในสิ้นปC 
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รผอ.บร. 

๔๖ 
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