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บทที่ ๑  

บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ เปนทุนหมุนเวียนของกองทัพเรือ
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ สังกัดกองทัพเรือ โดยไดรับเงินทุน
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง ใหกองทัพเรือนําเงินท่ีไดรับจากการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ ระหวางวันท่ี                      
๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ - วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔ กอนจัดต้ังเงินทุนฯ จํานวน ๑๘,๙๑๖,๒๐๕.๑๒ บาท เขาบัญชี
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ โดยไมตองนําสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน       
และดําเนินงานตามระเบียบกองทัพเรือวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ        
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม เพี่อสนับสนุนยุทธศาสตรของฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใช
จายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการแกเรือและเรือสินคาของทางราชการและเอกชน ซึ่งมาขอใชบริการท่ีทาเรือ
พาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ  ซึ่งไดมีแผนยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพี่อใชในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร
ทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ  และไดจัดทําบันทึกขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ กับกระทรวงการคลัง ต้ังแตป ๒๕๔๘ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
โดยเฉพาะดานการบริหารพัฒนาทุนหมนุเวียน ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน   ซึ่งตัวช้ีวัด
เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง กําหนดใหองคกรมีการจัดการบริหารความเส่ียง จะตองมีการวิเคราะหความเส่ียง     
และจัดการความเส่ียง โดยมีแผนดําเนินงานเพี่อลดความเส่ียงและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนภายในองคกร 
โดยเฉพาะดานบริหารจัดการทาเรือพาณิชยสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชย           
สัตหีบ - กองทัพเรือ มียุทธศาสตรและตัวช้ีวัดเพื่อใชในการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชย
สัตหีบ - กองทัพเรือ ท่ีสนับสนุน ภารกิจกองทัพเรือในการบริหารจัดการทาเรือพาณิชยสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ     
และดานอื่นๆ ในการปฏิบัติงานอาจจะมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับ ภาวะคุกคาม ปญหา อุปสรรค การสูญเสียโอกาส 
ซึ่งจะมีผลทําใหองคกรไมสามารถดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือกอใหเกิดผลเสียหายตอองคกร      
ทําใหการปฏิบัติงานกอใหเกิดความเส่ียง คือ ความไมแนนอนของผลลัพธ ความเส่ียงอาจสงผลใหเกิดส่ิงท่ีตามมาท้ัง
ทางบวกและทางลบ ความเส่ียงจะกอใหเกิดโอกาสนําไปสูนวัตกรรมได ความเส่ียงเปนส่ิงท่ีทุกคนท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได     
การบริหารความเส่ียงเปนกระบวนการเชิงระบบ เพี่อระบุประเมินควบคุม ความเส่ียงตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการ
บริหาร อุปสรรค ความไมแนนอน และโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิผล ความเส่ียง (Risk) คือ การวัด
ความสามารถท่ีจะดําเนินการใหวัตถุประสงคของงานประสบความสําเร็จภายใตการตัดสินใจ งบประมาณ เวลา       
และขอจํากัดดานเทคนิค ผูบริหาร จึงตองจัดการความเส่ียงเพื่อใหปญหาขององคกรลดนอยลง และสามารถดําเนินงาน
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วิสัยทัศน 

“มุงพัฒนาทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ สูการเปนทาเรือท่ีมีสมรรถนะสูง” 
ซึ่งในหลักการองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงนั้น ตองเปนองคกรท่ีมีการกําหนดกลยุทธและแผนงานท่ีชัดเจน   

การบริหารจัดการท่ีมีความยืดหยุนและมีคุณภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยี การปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยาง
ตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานมีคุณภาพและเรียนรูงานอยางตอเนื่อง การเปดกวางและมุงเนนการดําเนินการตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือ ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค      
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเปนท่ียอมรับ 
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พันธกิจ 
1. ทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ จะตอบสนองความตองการของกองทัพเรือและลูกคาใหเกิดความ

พึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ บนพื้นฐานของการมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีโดยมุงเนนการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน คํานึงถึงความปลอดภัยและความ
มั่นคง การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสีย การเสริมสรางภาพลักษณใหเปนท่ีเช่ือถือไววางใจ รวมท้ังรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม 

๒. สนับสนุนรั ฐบาลในการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก                           
(Eastern Economic Corridor Development-EEC) 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการแกเรือและเรือสินคาของทางราชการและเอกชน       
ซึ่งมาขอใชบริการท่ีทาเรือพาณิชยสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพการบริการใหมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
เปาประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1. มีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ อยางมีประสิทธิภาพ 
2. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ 
5. มีการบริการจัดการสารสนเทศและดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 
6. มีการบริหารจัดการทางการเงินและตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และสมดุล 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
7. มีระบบการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมระบบการใหบริการเปนไป   

 ตามเกณฑมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
8. มีการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานสําคัญท่ีทุนหมุนเวียนใชสรางคุณคาและมูลคาและ
 มูลคาเพิ่มตามวัตถุประสงคจัดต้ัง 
9. ผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑท่ีรัฐบาล/กระทรวงการคลัง  
ยุทธศาสตรท่ี 4                                                                     
10. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานบริการทาเรือ และระบบรักษาความปลอดภัยในเขตทาเรือ ใหพรอม  

 สนับสนุนความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 
  
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดงความเช่ือมโยงของวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กับแผนบริหารความเสี่ยง 
 
วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 

๑.  เพื่อใหผลการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงของเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหาร      
ทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีต้ังไว 

๒.  เพื่อใหเจาหนาท่ีของเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ        
เกิดความรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเส่ียงดานตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชย
สัตหีบ – กองทัพเรือ และหาวิธีจัดการท่ีเหมาะสมในการลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหาร
ทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ยอมรับได 

๓.  สรางกรอบและแนวทางในการดําเนินงานแกบุคลากรในเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือ
พาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานของเงินทุน
หมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

๔.  เพื่อใหมีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารความเส่ียงและเฝาระวังความ
เส่ียงใหม ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

 

ความหมายและคําจํากัดความของบริหารความเสีย่ง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณ ท่ีไมแนนอน

และอาจสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายท้ังท่ีเปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจและพนัธกิจหลักของหนวยงาน 

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการ
ดําเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสท่ีจะทําเกิดความเสียหายเพื่อใหระดับของความเส่ียง และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมรีะบบโดยคํานึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ
เปนสําคัญ 

ความเสี่ยงในการบริหารองคกร หมายถึง เหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเกิดภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน    
และสงผลกระทบในดานลบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชย    
สัตหีบ – กองทัพเรือ 

วิสัยทัศนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 
“มุงพฒันาทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ สูการเปนทาเรือท่ีมีสมรรถนะสูง” 

 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 

แผนบริหารความเสี่ยง 
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ความเสี่ยงในแผนยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 
คือ เหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเกิดภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท่ีเปนตัวเงิน       
และไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือ ลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตร 

 

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเส่ียงท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค ตามข้ันตอน
การดําเนินงานหลักท่ีกําหนดไว ท้ังท่ีเปนปจจัยภายในและภายนอกองคกร 

๑. ปจจัยภายใน เชน ปจจัยเส่ียงดานเทคโนโลยี ปจจัยเส่ียงดานการดําเนินงาน ปจจัยเส่ียง                   
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน 

๒. ปจจัยภายนอก เชน ปจจัยเส่ียงทางดานการเมืองและสังคม ปจจัยเส่ียงทางดานการเงิน                    
และเศรษฐกิจ ปจจัยเส่ียงทางดานกฎหมาย และปจจัยเส่ียงทางดานส่ิงแวดลอมและภัยธรรมขาติ 

ความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ประเภท ตามหลักเกณฑของ COSO ERM ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการบรรลุ พันธกิจ 

เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกร เปนผลกระทบในระยะยาวขององคกร 
๒. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ กับประเด็นท่ี

เกิดจากการปฏิบัติงานประจําวัน บุคลากร หรืออาจเกิดจากการดําเนินงานปกติท่ีองคกรตองเผชิญ เพี่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร       
และควบคุมทางการเงินและงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความเส่ียง
ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย การรักษาความลับ
ขอมูล รวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอื่น ๆ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียงและการวิเคราะห
เพื่อจัดลําดับความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบตอการบรรลุเปาประสงคขององคกรโดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

๑. โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียง 
๒. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน หากเกิดเหตุการณความเส่ียง 
๓. ระดับของความเส่ียง หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจากการประเมินโอกาส และผลกระทบ

ของแตละปจจัยเส่ียง แบงออกเปน ๔ ระดับ คือ ความเส่ียงสูงมาก ความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลางและความเส่ียงตํ่า 

กิจกรรมควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติท่ีทุกคนในองคกรรวมกันพิจารณากําหนด ข้ึนเพื่อสราง
ความมั่น ใจในระดับท่ีสมเหตุสมเหตุผลในการบรรลุวัต ถุประสงคของ เงิน ทุนหมุน เวียนเพี่ อการบริหาร                              
ทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 
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การกําหนดระดับข้ันของความสําเร็จ 
เงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ไดจัดทําระบบบริหารความเส่ียง    

ซึ่งการดําเนินงานกําหนดระดับข้ันของความสําเร็จ วัดความครบถวน ถูกตอง ตามข้ันตอนและแนวทางท่ีกําหนด                       
๕ ข้ันตอน โดยพิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

 

 
เงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ไดจัดทําคูมือบริหารความเส่ียงท่ีมี

องคประกอบท่ีดีอยางครบถวน ดังนี้  
๑. โครงสรางการบริหารความเส่ียงขององคกร  
๒. นโยบาย วัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียง  
๓. การระบุความเส่ียง 
๔. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลําดับความเส่ียงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน  
๕. การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการตอความเส่ียงท่ีระบุไวโดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสท่ีจะ 

เกิดคาใชจายและผลประโยชนท่ีได (Cost - Benefit) และระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของความเส่ียงท่ีเหลืออยู 
(Residual Risk) ขององคกร 

๖. การทํารายงานการบริหารความเส่ียงและการประเมินผลการบริหารความเส่ียง  เงินทุนหมุนเวียนเพี่อ
การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ไดระบุความเส่ียง แบงออกเปน Strategic risk / Operational Risk    
/ Financial Risk / Compliance Risk ( S - O - F - C )

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

๑ - จัดประชุมคณะทํางานทุกไตรมาสเพื่อรวมกันพิจารณา จัดทําขอมูลระบบการบริหารความเส่ียง 
- หารือระหวางผูบริหารทุนหมุนเวียน และพนักงานทุนหมุนเวียน 

๒ - ระบุปจจัยความเส่ียงและวิเคราะหความเส่ียง 
- กําหนดหลักเกณฑการประเมินความเส่ียงในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการของทุน

หมุนเวียน 
 ่ ่  ๓ - ดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีกําหนด 

- มีการส่ือสาร/ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียงของทุนหมุนเวียน เพื่อใหผูเกี่ยวของ
สามารถนําแผนบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติได 

4 - มีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ 
- สรุปผลการดําเนินงานและนําเสนอผูบริหารทุกไตรมาส 

๕ - จัดทําสรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารเสี่ยง โดยสรุปผลการประเมินความเสี่ยงโดย 
จําแนกระหวางปจจัยความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได/บริหารจัดการได และปจจัยความเส่ียงท่ี 
ยังไมสามารถควบคุมได/บริหารจัดการไดใหอยูในระดับท่ียอมรับไดอยางชัดเจน และนําเสนอ 
ตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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บทที่ ๒ 

โครงสรางและนโยบายในการบรหิาร 
เงนิทนุหมนุเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสตัหบี - กองทพัเรือ 

 
1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

โครงสรางการบริหารความเส่ียง หมายถึง การจัดทําโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ 
ของทรัพยากรตาง ๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองคกรนั้น ๆ โดยมีโครงสราง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารความเสี่ยง 

๑. คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ            
มีหนาท่ี ดังตอไปนี้  

๑.๑ กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร กํากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 

๑.๒ กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร ตลอดจนกําหนดคาตอบแทน                 
สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ ของผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 
ท่ีมาจากการสรรหา และพนักงาน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

๑.๓ พิจารณาอนุมั ติหรือใหความเห็นชอบแผนงบประมาณรายรับและรายจายประจําป           
และแผนงานดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ 

๑.๔ แตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ผูบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
ตามท่ี คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ มอบหมาย  

1.5 ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ 
๒. สวนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ มีหนาท่ี ดังนี้ 

๒.1 ระบุปจจัยเส่ียงท่ีสําคัญของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ
ตามหลักเกณฑ COSO ERM  

 
 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพือ่การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ 
 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 
/ เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

 

การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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๒.๒ จัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยมีการวิเคราะห Cost-Benefit  
๒.๓ ประเมินระดับความรุนแรงของความเส่ียงระดับองคกร  
๒.๔ จัดทําคูมือการบริหารความเส่ียง 
๒.๕ รายงานผลการดําเนินงานตามขอ 2.๑ – 2.4 ตอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ

การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ พิจารณาใหความเห็บชอบ  
๒ . ๖  ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร                                         

ทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ มอบหมาย 
 

๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 
การกําหนดนโยบายขององคกรเปนส่ิงแรกท่ีตองดําเนินการกอนการดําเนินการกระบวนการใดๆ ดังนั้น 

เพือ่ใหเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ มีระบบในการบริหารความเส่ียงโดยการบริหาร
ปจจัยเส่ียง และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินการตาง ๆ ลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ จะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน และไมใชตัวเงิน        
เชน ช่ือเสียง ความพึงพอใจ ความเช่ือมั่น การฟองรองจากการไมปฏิบัติการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) ใหระดับความเส่ียงหรือขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคต      
อยู ใ น ร ะ ดับ ท่ี ยอมรั บ ไ ด  โ ดย คํ า นึ ง ถึ ง ก า รบร ร ลุ เป าหมายของ เ งิ น ทุนหมุ น เ วี ยน เพื่ อ ก า รบริ ห า ร                                            
ทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ตามกลยุทธ จึงกําหนดการบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

๑. การบริหารความเส่ียงเปนความรับผิดชอบของผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาท่ีของเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ ทุกคนและทุกระดับ 

๒. ใหมีการบริหารความเส่ียงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 
ท่ัวท้ังองคกรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่องตามมาตรฐาน COSO : The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission 

๓. สงเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงเพี่อสรางความเขาใจ จิตสํานึก และความรับผิดชอบ รวมกันในเรื่อง
ความเส่ียง การควบคุม และผลกระทบของความเส่ียงตอเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 
ในกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานท่ัวท้ังเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ 

๔. ใหมีการวัดผลความเส่ียงท้ังในเชิงคุณภาพ เชน ช่ือเสียง ภาพลักษณขององคกร และเชิงปริมาณ   
เชน ผลขาดทุน การลดลงของรายได การเพิ่มข้ึนของคาใชจาย โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบ 

๕. ใหมีการติดตาม ประเมินผล และสอบทาน กระบวบการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง เพี่อใหมี
ความเหมาะสม เปนปจจุบัน และสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 

๖. ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพี่อการบริหารจัดการท่ีดี  
๗. ใหการบรหิารความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ 
๘. ใหมีระเบียบการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร เพี่อใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงานถือปฏิบัติ                 

อันเปนการควบคุมความเส่ียงจากการดําเนินงาน 
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บทที่ ๓ 
แผนบริหารความเสี่ยงเงนิทนุหมนุเวียนเพือ่การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหบี - กองทพัเรือ 

 
ในการดําเนินงานทุกองคกรยอมเผชิญตอการเปล่ียนแปลง ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม 

ภายนอกหรือภายในองคกร เชน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากนโยบาย 
ของผูบริหารขององคกร การเปล่ียนโครงสรางองคกร ฯลฯ ในกระแสการเปล่ียนแปลงซึ่งเกิดข้ึนเสมอ ทําใหความ
เส่ียงหรือจุดเส่ียงเปล่ียนแปลงตามไปดวย จึงทําใหมีความจําเปนตองประเมินความเส่ียงอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบขอมูลความเส่ียงท่ีถูกตองตรงกับสภาพท่ีเปนอยูจริงในแตละขณะ อันจะทําใหสามารถใช
ขอมูลเหลานั้น สรางเสริมมาตรการและระบบการควบคุมภายในใหสัมพันธรับกันไดอยางเหมาะสม กับความเส่ียงท่ีมีอยู  
การประเมินความเส่ียงเปนการประเมินเพื่อใหทราบวาองคกรมีความเส่ียงอยางไร และเปนความเส่ียงในเรื่อง       
หรือข้ันตอนใดของงาน มีระดับความสําคัญและโอกาสท่ีจะเกิดมากนอยเพียงใดเพื่อนํามาพิจารณาวาองคกรควรมีการ
บริหารจัดการอยางไรเพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาความผิดพลาด หรือ ความเสียหายจากความเส่ียงนั้น
จะไมเกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึนก็จะอยูในระดับท่ีไมเปนอันตรายหรือไมเปนอุปสรรคตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคกร เพื่อจัดการกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจสงผลกระทบตอ ความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมายของ     
แผนงาน / โครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือตองมีข้ันตอนการดําเนินงาน 
หลักเกณฑในการวิเคราะห ประเมิน และจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเส่ียงตาม
มาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคประกอบ ๘ ประการดังนี้  

๑) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 
สภาพแวดลอมขององคกรเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ในการกําหนดกรอบบริหารความเส่ียง

ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร 
กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนตน สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปนพื้นฐานสําคัญ     
ในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเส่ียงขององคกร  

๒) กําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
องคกรตองพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียงใหมีความสอดคลองกับกลยุทธ 

และความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับได เพื่อวางเปาหมายในการบริหารความเส่ียงขององคกรไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 
๓) การบงข้ีเหตุการณ (Event Identification) 

เปนการรวบรวมเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนกับหนวยงาน ท้ังในสวนของปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากภายใน 
และภายนอกองคกร เชน นโยบายบรหิารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย 
ระบบบัญชี ภาษีอากร ท้ังนี้ เพื่อทําความเขาใจตอเหตุการณและสถานการณนั้น เพื่อใหผูบริหารสามารถพิจารณา
กําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี  

๔) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
การประเมินความเส่ียงเปนการจําแนกและพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงท่ีมีอยู                 

โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเส่ียงได      
ท้ังจากปจจัยความเส่ียงภายนอกและปจจัยความเส่ียงภายในองคกร  
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๕) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 
เปนการดําเนินการหลังจากท่ีองคกรสามารถบงช้ีความเส่ียงขององคกร และประเมินความสําคัญ 

ของความเส่ียงแลว โดยจะตองนําความเส่ียงไปดําเนินการตอบสนองดวยวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อลดความสูญเสีย    
หรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได  

๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกระทําเพื่อลดความเส่ียง และทําใหการดําเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน การกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ 
ความเส่ียงใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาจะสามารถจัดการกับความเส่ียงนั้นไดอยาง 
ถูกตองและเปนโปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

๗) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
องคกรจะตองมีระบบสารสนเทศและการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเปนพื้นฐานสําคัญ              

ท่ีจะนําไปพิจารณาดําเนินการบริหารความเส่ียงใหเปนไปตามกรอบและข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองคกรกําหนด  
๘) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

องคกรจะตองมีการติดตามผล เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถ 
จัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

 
การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 

มีแนวทางการดําเนินงานตามข้ันตอนตาง ๆ สรุปเปนแผนภูมิการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี ๒ แผนภูมิบริหารความเสี่ยง  

1. สภาพแวดลอมภายใน
องคกร 

2. กําหนดวัตถุประสงค 

3. การบงช้ีเหตุการณ 4. การประเมินความเสี่ยง 

5. การตอบสนองความเสี่ยง 

6. กิจกรรมการควบคุม 
7. สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

8. การติดตามประเมินผล 
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              การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
เปนการกําหนดวัตถุประสงคของการบริหารจัดการความเส่ียง และพิจารณาเลือกประเด็น/แผนงาน/ 

โครงการ ท่ีมีความสอดคลองกับทุกกลยุทธในประเด็นยุทธศาสตร และไดรับงบประมาณสูงเปนอันดับแรก ซึ่งสามารถ
วิเคราะหความเส่ียงไดครบถวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงปจจัยเส่ียง และความเส่ียงในดาน
ตาง ๆ ท่ีนาจะมีผลกระทบกับการดําเนินงาน วัตถุประสงค และนโยบายแลวพิจารณาหาแนวทาง ปองกัน          
หรอืจัดการกับความเส่ียงเหลานั้น กอนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 

การกําหนดวัตถุประสงคเปนเงื่อนไขเบ้ืองตนของการระบุเหตุการณ การประเมินความเส่ียง           
และการตอบสนองความเส่ียง วัตถุประสงคจึงตองกําหนดข้ึนกอนท่ีผูบริหารจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียง ท่ี
มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค รวมท้ังกําหนดมาตรการท่ีจําเปนเพื่อบริหารความเส่ียงดังกลาว 

 
การกําหนดวัตถุประสงคระดับนโยบาย (Policy - Level Objectives) 
๑. มีการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรท่ีขัดเจน และครอบคลุมถึงส่ิงท่ีองคกรตองการใหบรรลุ        

โดยพิจารณาจาก 
- กําหนดวัตถุประสงคโดยรวมขององคกรในรูปพันธกิจ (mission) จุดมุงหมายหรือเปาประสงค 

(goals) วัตถุประสงค เชน จุดมุงหมายเชิงยุทธศาสตร และในแผนปฏิบัติการประจําป 
- วัตถุประสงคขององคกรควรชัดเจน เฉพาะเจาะจงสําหรับองคกร กําหนดแนวทางและวัตถุประสงค

วาองคกรตองการทําอะไรใหประสบความสําเร็จ 
๒. มีการเผยแพรและช้ีแจงวัตถุประสงคขององคกรให บุคลากรทุกระดับทราบและเข าใจ                

ในทิศทางเดียวกัน 
๓. ยุทธศาสตรการดําเนินงานขององคกรสอดคลองกบัวัตถุประสงคขององคกร โดยพิจารณาจาก 

- แผนยุทธศาสตรสนับสนุนวัตถุประสงคขององคกรโดยรวม 
- แผนยุทธศาสตรครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรและการใหลําดับความสําคัญ 
- แผนยุทธศาสตรและงบประมาณกําหนดกรอบเวลาท่ีสอดคลองกับความเปนจริงรวมท้ัง            

ระบุหนาท่ีความรับผิดชอบของผูปฏิบัติอยางชัดเจน 
๔. องคกรมีแผนรวมการประเมินความเส่ียง โดยคํานึง ถึงวัตถุประสงคโดยรวมขององคกร              

และปจจัยเส่ียงท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการจัดใหมีการควบคุมความเส่ียงเหลานั้น 
 
การกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectives) 
๑. วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลอง เช่ือมโยงกับวัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรขององคกร   

โดยพิจารณาจาก 
- กิจกรรมท่ีสําคัญตาง ๆ สอดคลอง เช่ือมโยงวัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรขององคกรอยาง

เหมาะสม 
- มีการสอบทานวัตถุประสงคระดับกิจกรรมเปนระยะ ๆ เพื่อใหมั่นใจไดวาวัตถุประสงคเหลานั้น   

ยังมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยรวม 
๒. วัตถุประสงคมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน (Specific) สามารถวัดผล        

หรือ ประเมินผลได (Measurable) สามารถปฏิบัติใหบรรลุได (Achievable) สมเหตุผล มีความเปนไปได 
(Reasonable) มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนและเหมาะสม (Time) 

๓. วัต ถุประสงคระ ดับกิจกรรมเกี่ ยวของกับกระบวนการดําเนินงาน ท่ี สํา คัญขององคกร                 
โดยพิจารณาจาก 
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- มีการกําหนดวัตถุประสงคในทุกกิจกรรมการดําเนินงานท่ีสําคัญ และกิจกรรมสนับสนุนการ 
ดําเนินงานขององคกร 

- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกับการปฏิบัติและการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลในอดีต 
รวมท้ังสอดคลองกับมาตรฐานของการดําเนินงานท่ีอยูในภารกิจเดียวกัน 

๔. มีการกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานในการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคระดับกิจกรรม         
(ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคระดับกิจกรรม) 

๕. หนวยงานมีการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปน และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนในการปฏิบัติงานใหบรรลุ 
วัตถุประสงคระดับกิจกรรม 

๖. ผูบริหารใหความสนใจเปนพิเศษตอวัตถุประสงคระดับกิจกรรมท่ีสําคัญ และมีการติดตามผลการ
บรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมเหลานี้อยางสม่ําเสมอ 

 
การกําหนดวัตถุประสงค 

 

 
 

การระบุความเสี่ยง (Event Identification) 
การวิเคราะห เพี่อระบุความเส่ียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหนําแนวคิด 

เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ท่ีเกี่ยวของแตละดานมาเปนปจจัยใบการวิเคราะหความเส่ียง ไดแก 
๑. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๓. การมีสวนรวม (Participation) 
๔. ความโปรงใส (Transparency) 
๕. การตอบสนอง (Responsiveness) 
๖. ภาระรับผิดขอบ (Accountability) 
๗. นิติธรรม (Rule of Law) 
๘. การกระจายอํานาจ (Decentralization) 
๙. ความเสมอภาค (Equity) 
๑๐.การมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 

องคประกอบตามหลักธรรมาภบิาล 
๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย                

ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับกรมอื่น หรือหนวยงาน   
ท่ีมีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับ ช้ันนําของประเทศเพี่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  
โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ ระบบงาน
ท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ี ดี                  
ท่ีมีการออกแบบ กระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ใหองคกร
สามารถใช ทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติ ราชการตามภารกิจ เพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

ภารกิจขององค์กร 
วตัถปุระสงค์ของ

องค์กร 
กิจกรรมท่ีทําให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ 
วตัถปุระสงค์ระดบั

กิจกรรม 
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๓. หลักการมีสวนรวม (Participation) : กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาขน และผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม มีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทักษะ รวมเสนอปญหา/ประเด็น ท่ีสําคัญ              
ท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา ในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา 

๔. หลักความโปรงใส (Transparency) : กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเมื่อม ี                
ขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู                      
ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได 

๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา   
ท่ีกําหนด และสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง ความตองการของประชาชน 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

๖. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี และผลงาน 
ตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการ
แสดงถึงความสํานกึในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

๗. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหาร 
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

๘. หลักการกระจายอํานาจ ( Decentralization ) : การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร                 
และภารกิจจากราชการสวนกลาง ใหแกหนวยการปกครองอื่น (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาคประชาขน 
ดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบไนการตัดสินใจ                   
และการ ดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ ท้ังนี้การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจท่ีดี บุคลากรตองมีความรูความสามารถและขอมูลสนับสนุนเพี่อใหเกิดการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการ
แบงแยกดานชาย/หญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ                     
ของบุคลากรฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่น ๆ 

๑0. หลักการมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานตองมีกระบวนการในการ 
แสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบ 
โดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ 

 
การระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Identification) 

ในการวิเคราะหเพื่อระบุความเส่ียงตาง ๆ อาจนําเรื่องกลยุทธองคกร การลงทุน ลูกคา คูแขงขัน 
เศรษฐกิจ บุคลากร งบประมาณ supply chain มาพิจารณาปจจัยเส่ียงในดานหลัก ๆ 4 ดาน ดังนี ้

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) 

เกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนความเส่ียง 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณเหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็น 
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธท่ีขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน การรวมมือกับองคกรอิสระทําให 
โครงการขาดการยอมรับโครงการไมไดนําไปสูการแกไข การตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสียอยางแทจริง หรือเปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใชอยาง                   
ไมถูกตอง
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๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) 

เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความ 
เส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกรกระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช บุคลากร ความเพียงพอ                  
ของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ  

๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) 

เปนความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เชน การบริหารการเงินไมถูกตอง                        
ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณหรือเปนความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการเงินขององคกร 
เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการ เปนตน 

๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 

เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจาก 
ความไมชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมท้ัง                         
การทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงานในการวิเคราะหความเส่ียงนั้น 

นอกจากสวนราชการจะพิจารณาปจจัยเส่ียงจากดานตาง ๆ แลว จะตองนําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล                  
ท่ีเกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเส่ียงดวย ดังตัวอยางแผนภูมิท่ี ๓ 

 

 
 
 
 
 
 

 ธรรมาภิบาล  
 
ความเส่ียง 

ประ 
สิทธิ 
ผล 

ประ 
สิทธิ 
ภาพ 

การมี 
สวน 
รวม 

ความ 
โปรง 
ใส 

การ 
ตอบ 
สนอง 

ภาระ 
รับผิด 
ชอบ 

นิติ 
ธรรม 

การ 
กระจาย 
อํานาจ 

ความ 
เสมอ 
ภาค 

การ 
มุงเนน 
ฉันทา 
มติ 

ความเส่ียงดานกลยุทธ 
(Strategic Risk : S)   

        

ความเส่ียงดานการ 
ดําเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

    

 

  

 

  

ความเส่ียงดานการเงิน 
(Financial Risk : F) 

   
 

 
 

    

ความเส่ียงดานการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย/  
กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

   

 

  

 

   

 

ภาพท่ี ๓ การวิเคราะหปจจัยเส่ียงกับหลักธรรมาภิบาล 
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ตาราง เกณฑในการประเมินโอกาสและผลกระทบในการเกิดความเส่ียง 
 

ประเด็น/องคประกอบท่ี 
พิจารณา 

ระดับคะแนน 

1=นอยมาก 
(Insignificant) 

๒=นอย 
(Minor) 

๓=ปานกลาง 
(Major) 

๔=สูง 
(Nearly Critical) 

5=สูงมาก 
(Critical) 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) 
มูลคาความเสียหาย I๑ < 1 แสนบาท 1 แสนบาท 

- 
5 แสนบาท 

5 แสนบาท 
- 

๑ ลาน 

1 ลานบาท 
 -  

๑๐ ลานบาท 

> ๑๐ ลานบาท 

ผลกระทบตอ 
ภาพลักษณของ 
หนวยงาน 

I๒ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ผลสํารวจความพึง 
พอใจ 

I๓ พึงพอใจ>๘๐% >๖๐-๘๐% >๔๐-๖๐% >๒๐-๔๐% ≤๒๐% 

จํานวนผูรับบริการท่ี 
ไดรับความเสียหาย/ 
จํานวนผูมีสวนได 
สวนเสียท่ีไดรับ 
ผลกระทบ 

I๔ ผลกระทบ 
เฉพาะกลุม 
ผูเกี่ยวของ 

โดยตรงบางราย 

ผลกระทบ 
เฉพาะกลุม 
ผูเกี่ยวของ 

โดยตรงเปนสวน 
ใหญ 

ผลกระทบ 
เฉพาะกลุม 
ผูเกี่ยวของ 

โดยตรงท้ังหมด 

เฉพาะ 
ผูเกี่ยวของ 

โดยตรงท้ังหมด 
และผูอื่น 
บางสวน 

เฉพาะ 
ผูเกี่ยวของ 

โดยตรงท้ังหมด 
และผูอื่นสวน

ใหญ 
จํานวนผูรองเรียนตอ 
เดือน 

I5 นอยกวา ๑ ราย ๑ - ๒ รายตอ 
เดือน 

๓ - ๔ รายตอ 
เดือน 

๔ - ๖ รายตอ 
เดือน 

๗ รายข้ึนไป 

โอกาสท่ีเกิดความเสียหาย (Likelihood : L) 
ระเบียบคูมือปฏิบัติ L1 มีท้ังสองและมี 

การปฏิบัติตาม 
มีอยางใดอยาง 
หนึ่งและมีการ 

ปฏิบัติตาม 

มีท้ังสองอยาง 
แตปฏิบัติตาม 
อยางใดอยาง 
หนึ่งหรือไมถือ 

ปฏิบัติ 

มีอยางใดอยาง 
หนึ่งแตไมถือ 

ปฏิบัติ 

ไมมีท้ังสองอยาง 
และไมถือปฏิบัติ 

การควบคุมติดตาม 
และตรวจสอบของ  
ผูบังคับบัญชาหรือ 
หนวยอื่น ๆ 

L2 ทุกสัปดาห ทุกสองสัปดาห ทุก ๑ เดือน ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน หรือ
มากกวา 

การอบรม/สอนงาน/ 
ทบทวน การปฏิบัติงาน 

L3 ทุกสัปดาห ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๑ ป มากกวา ๑ ป 

ความถ่ีในการเกิด 
ขอผิดพลาดการ 
ปฏิบัติงาน  
(เฉล่ียตอป ตอครั้ง) 

L4 5 ป/ครั้ง ๒ - ๓ ป/ครั้ง ๑ ป/ครั้ง ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง 
ไมเกิน ๔ ครั้ง/ 

ป 

๑ เดือน/ครั้ง 
หรือมากกวา 

โอกาสท่ีจะเกิด 
เหตุการณ 

L5 5 ป/ครั้ง ๔ ป/ครั้ง ๓ ป/ครั้ง ๒ ป/ครั้ง ๑ ป/ครั้ง 

*หมายเหตุ จัดทําแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อใหผูบริหารและบุคลากรในองคกรไดเห็นภาพรวมวสาความเสี่ยงมีการกระจายตัวอยางไร และใชในการ
ตัดสินใจวาความเสี่ยงใดควรเรงจัดการกอน 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

เมื่อผูประเมินระบุไดวา มีปจจัยเส่ียงอะไรบางท่ีองคกรประสบอยู ผูประเมินควรทําการวิเคราะหความเส่ียง 
การวิเคราะหความเส่ียงอาจทําไดหลายวิธีแตกตางกันไปเนื่องจากความหลากหลายชนิดของความเส่ียง ความเส่ียง
บางชนิด ยากท่ีจะประมาณถึงผลกระทบท่ีมีตอองคกร อยางไรก็ตามกระบวนการวิเคราะหความเส่ียง มักกระทําโดย 

• จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงท่ีมีตอองคกร 
• ประมาณการโอกาสและความถ่ีท่ีความเส่ียงอาจเกิดข้ึนวามีมากนอยเพียงใด 
• พิจารณาผลกระทบจากความเส่ียง และหาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะจัดการลดความเส่ียง 
ผูบริหารควรใหความสําคัญตอความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญและมีโอกาสเกิดข้ึนบอย แตอาจใหความสนใจ 

นอยตอความเส่ียงท่ีไมมีสาระสําคัญ หรือความเส่ียงท่ีโอกาสเกิดข้ึนนอย อยางไรก็ตามความเส่ียงท่ีอยูระหวางสองจุด
นี้ เปนส่ิงท่ีตองใชวิจารณญาณอยางมากในการวิเคราะหและวัดผลของความเส่ียงนั้น เปนเรื่องยุงยากซับชอนอีกท้ัง 
ประสบการณความรูท่ีตางกันของผูวิเคราะห อาจจะทําการพิจารณาความเส่ียงแตกตางกันดวย 

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 
หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียง 
ผลกระทบ (Impact) 
หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเส่ียง 

แบงเปน ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก การประเมินระดับของความเส่ียงสําหรับแตละปจจัย
เส่ียง หรือความเปนไปไดท่ีเหตุการณนั้นจะเกิด เปนเรื่องท่ีใชวิจารณญาณอยางมาก การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความ 
เส่ียงในเซิงคุณภาพแบงเปนระดับ ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก หากกําหนดเซิงปริมาณ 
โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดจากจํานวนงาน หรือความซับชอน ความถ่ีในการควบคุมการติดตาม
งานระยะเวลาในการเปล่ียนแปลง ฯลฯ ซึ่งเหตุการณเดียวกันแตอาจมีระดับโอกาสท่ีจะเกิดในแตละองคกรตางกัน 
ดังนั้น องคกรตองมีหลักเกณฑในการกําหนดระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และคําอธิบายความแตกตางของ      
แตละระดับท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

 
การวิเคราะหระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 
5 

      
มีความเสี่ยงสูงมาก 

 
4 

      
มีความเสี่ยงสูง 

ผลกระทบ 
( I ) 

3 
      

มีความเสี่ยงปานกลาง 

 
2 

      
มีความเสี่ยงตํ่า 

 
1 

       

  1 2 3 4 5   
    โอกาสท่ีจะเกิด ( L )    
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ตัวอยางแผนภาพแสดงระดับความเส่ียง ท้ังระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (L) และระดับผลกระทบ (I) 
โดยแสดงระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (L) กอนระดับผลกระทบ (I) การใชแผนภาพแสดงระดับความเส่ียง                     
ทําใหเห็นตําแหนงและระดับของทุกความเส่ียงไดชัดเจน และสะดวกตอการหาวิธีจัดการความเส่ียงหรือตอบสนอง 
ความเส่ียง ซึ่งควรจัดการความเส่ียงท่ีมีระดับสูงกอนระดับปานกลาง และอาจยังไมตองจัดการความเส่ียงท่ีมีระดับตํ่า  

ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
หมายถึง ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได เชน ความเส่ียงระดับ (๑๕-๒๐) จําเปนตองเรงจัดการ ความเส่ียง

ใหอยูระดับท่ียอมรับไดทันที  
ความเสี่ยงระดับสูง 
หมายถึง ไมยอมรับ เชน ความเส่ียงระดับ (๑๐, ๑๔) จําเปนตองเรงจัดการความเส่ียงใหอยูระดับท่ี 

ยอมรับไดทันที 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
หมายถึง อยูในระดับท่ีพอยอมรับได เชน ความเส่ียงระดับ (๖, ๙) เปนเขตเฝาระวัง แตตองมีการควบคุม 

เพื่อปองกันไมใหความเส่ียงเคล่ือนยายไปยังระดับท่ีรับไมได  
ความเสี่ยงระดับตํ่า 
หมายถึง ในระดับยอมรับได เชน ความเส่ียงระดับ (๑, ๕) ไมตองควบคุมความเส่ียง ไมตองมีการจัดการ 

เพิ่มเติม 
 

นอกจากการใชแนวทางในการวิเคราะหความเส่ียงตามแผนภาพขางตนแลวในทางปฏิบัติ ฝายบริหาร 
ควรพิจารณาถึงปจจัยอื่น ๆ ประกอบ เชน ความเส่ียงบางประเภทอาจมีโอกาสท่ีจะเกิดสูงมากถึงแมผลเสียหายท่ี 
เกิดข้ึนจากความเส่ียงดังกลาวในแตละครั้งมีจํานวนเงินนอย แตหากเกิดข้ึนบอยครั้งผลโดยรวมอาจมีจํานวนเงิน      
ท่ีมีสาระสําคัญ และอาจกอไหเกิดผลเสียหายตอองคกรได 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
               
  
 
 
     
 
 
  

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู 

(Inherent 
Risk) ความเสี่ยง 

ที่เหลืออยู 
(Residua
l Risk) 

มาตรการ
ควบคุม 

(control) 

มาตรการ
ควบคุม 

(control) 

 แผนการ
บริหาร

ความเสี่ยง 

 

ระดับความ
เสี่ยงท่ี

ยอมรับได 
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การวิเคราะห Cost - Benefit Analysis 
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนทุกความเส่ียงจะตองมีมาตรการ/กิจกรรมท่ีใชในการจัดการความเส่ียงแลวจะตอง 

ศึกษาความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลือกเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกมาตรการ/กิจกรรมลดอยาง       
เปนระบบ โดยการวิเคราะหผลไดผลเสีย Cost - Benefit Analysis ของทุกมาตรการ/กิจกรรมวาเปนวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม โดยมีส่ิงท่ีจะพิจารณาในการวิเคราะห คือ 

- ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน (Cost) ไดแก ตนทุนเวลา หรือความสะดวกท่ีมีโอกาสสูญเสียไป
กับความเส่ียง หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดอีกในอนาคต เชน 

๑. ตนทุนท่ีมองเห็นได  หรือ ตนทุนทางตรง 
2. ตนทุนท่ีมองไมเห็น  หรือ ตนทุนทางออม 
๓. ผลกระทบเชิงลบ 

- ประโยชนจากการดําเนินงาน (Benefit) ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีนํามาตรการนั้นไปลดความเส่ียง 
หรือ ผลประโยชนในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดี ๆ ในอนาคต เชน 

๑. ประโยชนท่ีมองเห็นได  หรือ ประโยชนทางตรง 
๒. ประโยชนท่ีมองไมเห็น  หรือ ประโยชนทางออม 
๓. ผลกระทบเขิงบวก 
 

 

Risk Evaluation (Cost - Benefit Analysis) 
 

ประโยชนทางตรง ประโยชนทางออม 

มูลคาประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 
(สามารถระบุเปนตัวเลขไดชัดเจน) 

หนวยงานมีภาพลักษณท่ีดีข้ึน 

ระดับความเส่ียงท่ีลดลง กระตุนพนักงานมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากข้ึน 

แผนงาน/โครงการสามารถบรรลุเปาหมายและแลว
เสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เวลาในการติดตามงานลดลง 

ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องจักร มีความรวมมือสําหรับการดําเนินงานภายในองคกรมาก
้  ลดขอผิดพลาดจากการดําเนินงาน ความพงึพอใจของผูรับบริการ 

ความสูญเสียลดลง ความพงึพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มข้ึน 

ตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม 

ตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน (สามารถระบุเปน 
มูลคาไดชัดเจน 

บุคลากรในองคกรมีภาระงานท่ีมากข้ึน 

คาบํารุงรักษา เพิ่มขอบเขตของการดําเนินงาน 

การจางบุคลากรท่ีเพิ่มข้ึน คาเสียโอกาสในการดําเนินงาน 

เงินเดือน เวลาท่ีใชในการทํางาน 
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การวิเคราะห Cost - Benefit ในแตละทางเลือกการจัดการความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง Cost Benefit 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ    

มาจากการเลือกความเส่ียงดานกลยุทธท่ีมี 
ระดับความเส่ียงสูงท่ีสุด 

กําหนดทางเลือกในการจัดการความเส่ียง 
(สามารถกําหนดไดมากกวา ๑ ทางเลือก
เพี่อเปรียบเทียบระหวาง Cost และ 
Benefit) 

ประมาณการตนทุนในการดําเนินการ
จัดการความเส่ียงในแตละทางเลือก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
จัดการความเส่ียงในแตละทางเลือก 

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน    
มาจากการเลือกความเส่ียงดานการ 
ดําเนินงานท่ีมีระดับความเส่ียงสูงท่ีสุด 

กําหนดทางเลือกในการจัดการความเส่ียง 
(สามารถกําหนดไดมากกวา ๑ ทางเลือก
เพื่อเปรียบเทียบระหวาง Cost และ 
Benefit) 

ประมาณการตนทุนในการดําเนินการ
จัดการความเส่ียงในแตละทางเลือก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
จัดการความเส่ียงในแตละทางเลือก 

ความเสี่ยงดานการเงิน    

มาจากการเลือกความเส่ียงดานการเงินท่ีมี 
ระดับความเส่ียงสูงท่ีสุด 

กําหนดทางเลือกในการจัดการความเส่ียง 
(สามารถกําหนดไดมากกวา ๑ ทางเลือก
เพื่อเปรียบเทียบระหวาง Cost และ 
Benefit) 

ประมาณการตนทุนในการดําเนินการ
จัดการความเส่ียงในแตละทางเลือก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
จัดการความเส่ียงในแตละทางเลือก 

ความเสี่ยงดานการปฏบิัติตามกฎ/
 

   
มาจากการเลือกความเส่ียงดานการปฏิบัติ 
ตามกฎ/ระเบียบท่ีมีระดับความเส่ียงสูง
ท่ีสุด 

กําหนดทางเลือกในการจัดการความเส่ียง 
(สามารถกําหนดไดมากกวา ๑ ทางเลือก
เพื่อเปรียบเทียบระหวาง Cost และ 
Benefit) 

ประมาณการตนทุนในการดําเนินการ
จัดการความเส่ียงในแตละทางเลือก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
จัดการความเส่ียงในแตละทางเลือก 



การวิเคราะห Cost Level พิจารณาจากระดับของงบประมาณกับการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด 
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การวิเคราะห Cost Level พิจารณาจากระดับของบประมาณกับการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดตาม
ตารางนี้ 
 

ภาพท่ี ๓ ตารางการวิเคราะห Cost Level 
 

การวิเคราะห Benefit Level จะพิจารณาวามาตรการ/กิจกรรมจะชวยลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
และ/หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียงนั้นระดับใด โดยแบงการพิจารณาเปน ๓ ระดับเชนกัน                  
คือ Low, Medium และ High โดยแตละระดับ พิจารณาจากรายละเอียดท่ีระบุในตาราง ดังนี ้

 

 

การวิเคราะห Cost 

Cost Level งบประมาณ การดําเนินงาน 
High High High 
High High Medium 

Medium High Low 
High Medium High 

Medium Medium Medium 
Low Medium Low 

Medium Low High 
Low Low Medium 
Low Low Low 

 

การวิเคราะห Benefit 

Benefit Level ลดระดับคะแนน Impact / Likelihood 
High เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจัยสําคัญ (Critical Factor) ในการลดความ

เส่ียงมาก 
Medium เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจัยสําคัญ (Critical Factor) ในการลดความ

เส่ียงปานกลาง 

Low 
เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจัยสําคัญ (Critical Factor) ในการลดความ
เส่ียงนอย 

 

ภาพท่ี ๔ ตารางการวิเคราะห Benefit Level 
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เมื่อวิเคราะห Cost Level และ Benefit Level ไดแลว นํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ          
ของมาตรการ/กิจกรรมท่ีใชในการจัดการความเส่ียง โดยมีเกณฑการจัดลําดับความสําคัญ ดังนี ้

 

 
คําอธิบาย 

๑. การพิจารณาลําดับความสําคัญของมาตรการ/กิจกรรมถาตนทุนอยูท่ี Low Level และมี Benefit 
Level อยูในระดับ High และ Medium จะมีลําดับความสําคัญของการดําเนินการอยูในลําดับท่ี ๑ เพราะสามารถ
ชวยลดความเส่ียงไดโดยใชงบประมาณบริหารจัดการปกติ ไมตองจัดหางบประมาณเพิ่ม และเปนงานท่ีอยูใน
ภาระหนาท่ีของหนวยงาน สวน Task ท่ีมีตนทุนอยู Medium Level และ High Level ใหจัดลําดับ ความสําคัญของ
การดําเนินงานตามลําดับ (๒, ๓ และ ๔) 

๒.  ในทางปฏิบัติระหวางการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง ผูรับผิดชอบความเส่ียง 
สามารถปรับปรุงหรือแกไขมาตรการ/กิจกรรมในแผนฯ ได หากพบวามีมาตรการ/กิจกรรมบางอยางท่ีควรดําเนินการ
กอนเพราะชวยลดความเส่ียง โดยผูรับผิดชอบความเส่ียงสามารถพิจารณาส่ังการมอบหมายใหดําเนินการไดทันทีโดย
ไมจําเปนตองวิเคราะหผลไดผลเสีย (Cost - benefit Analysis) เพื่อจัดลําดับความสําคัญของมาตรการ/กิจกรรมนั้น ๆ 
 
วิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 

เปนข้ันตอนการหามาตรการตอบสนองความเส่ียง กําหนดวิธีการจัดการเพื่อลด/ปองกันความเส่ียง                
ซึ่งเมื่อทราบความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงแลว ควรวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียง 
และพิจารณาวาจะจัดการกับความเส่ียงนั้นอยางไร ในการพิจารณาเลือกดําเนินการ ผูบริหารตองพิจารณาถึง
คาใชจาย หรือตนทุนในการจัดการความเส่ียงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชนท่ีจะไดรับวาเหมาะสมและคุมคาหรือไม 
เมื่อองคกรสามารถประเมินความเส่ียงท่ีมีสาระสําคัญไดแลวจะตองพิจารณาวาเปนความเส่ียงในดานใด 

 

ในกรณีท่ีเปนความเส่ียงเกี่ยวกับองคกรโดยรวม มักเกิดจากปจจัยภายนอก ซึ่งมิไดอยูภายใตการควบคุม 
ของฝายบริหาร การปองกันหรือลดความเส่ียงทําไดโดยการบรหิารความเส่ียง ดังนี้ 

๑. การยอมรับความเสีย่ง (Risk Acceptance) 
เปนความเส่ียงท่ีเหลือในปจจุบันอยูภายในระดับท่ีตองการและยอมรับไดแลวโดยไมตองดําเนินการ 

เพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก เนื่องจากคาใชจายในการจัดการหรือสรางระบบควบคุม                   
อาจมีมูลคาสูงกวาผลลัพธท่ีได แตเราก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เชน การกําหนดระดับของผลกระทบท่ียอมรับ
ได การเตรียมแผนต้ังรับ/จัดการความเส่ียง เปนตน 

การพิจารณา Mitigation Action Level 
Benefit Level Cost Level Priority for Mitigation Action 

High High  
High Medium ๒ 
High Low ๑ 

Medium High ๓ 
Medium Medium ๒ 
Medium Low ๑ 

Low High ๔ 
Low Medium ๓ 
Low Low ๒ 

 

ภาพท่ี ๕ ตารางการพิจารณา 
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2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) 
เปนการออกแบบระบบควบคุม การแกไขปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันหรือจํากัดผลกระทบ                 

และโอกาสเกิดความเสียหายใหอยูในระดับท่ียอมรับได เชน กําหนดกรอบเวลาลวงหนาในการดําเนินการ หรือกําหนด 
กรอบระยะเวลาแลวเสร็จของการปฏิบัติงาน หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการดําเนินงานใหมีเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 

๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
เปนการดําเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเส่ียง โดยการหยุดหรือเปล่ียนแปลง 

กิจกรรมท่ีเปนความเส่ียง เชน การตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม หรืองดทําข้ันตอนท่ีไมจําเปนและจะนํามาซึ่ง
ความเส่ียง การปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางาน การลดขอบเขตการดําเนินการ เปนตน 

๔. การกระจาย/การโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) 
เปนการกระจายหรือถายโอนความเส่ียงใหหนวยอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไปหรือรวมรับความเส่ียง 

เชน กรณีการจัดซื้อ/จัดจางครุภัณฑ กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑหรือเงื่อนไขตางๆ เพื่อเปนการปองกันหรือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความผิดพลาด ในการจัดซื้อ/จัดจาง เปนตน 
 

การวิเคราะหแตละทางเลือกของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเงินทุนหมนุเวียนเพื่อการบริหาร
ทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ มีกระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินการ ตามแผนภูมิ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุปจจัยเสี่ยงท่ีจะทําการบริหารจัดการ 

จัดลําดับความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(Risk Profile) ใหสอดคลองกับ

ความเสี่ยงระดับองคกร 

1. ดูจากลําดับของ Degree of Risk 

2. กระบวนการควบคุมความเสี่ยงที่ควรมี 

3. มีกระบวนการควบคุมในปจจุบันหรือยัง 

4. กระบวนการควบคุมในปจจุบันเพียงพอหรือไม 

แผนบริหารความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม  

-------------- 
ยอมรับ : ลด/ควบคุม : 

หลีกเลี่ยง : กระจาย/ถายโอน 

ไมมี มี 

ไมเพียงพอ เพียงพอ 
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กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 

กิจกรรมการควบคุม คือ มาตรการ วิธีปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกําหนดใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติเพื่อลดหรือ 
ควบคุมความเส่ียงกิจกรรมท่ีปฏิบัติกันตามปกติท่ีมีลักษณะการควบคุม ไดแก การสอบทานงาน การตรวจสอบ                  
การควบคุมงาน การใหคําแนะนํา การแบงแยกหนาท่ี การรักษาความปลอดภัย การดูแลปองกันทรัพยสิน                      
การจดบันทึกกิจกรรมตาง ๆ การรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร การจัดใหมีกิจกรรมควบคุมจํานวนเทาใดข้ึนอยูกับ
ลักษณะความเส่ียงของหนวยงาน ตัวอยางกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีปฏิบัติโดยท่ัวไป เชน การกําหนดนโยบายและ
แผนงาน ท่ีแสดงทิศทางของหนวยงาน การกํ าหนดขอบเขตของอํ านาจท่ีมอบให แก บุคลากร ท่ี เป น                               
ลายลักษณอักษร ชัดเจน และส่ือสารใหทราบท่ัวกัน การสอบทานการปฏิบัติงานและสถานการณท่ีจําเปนตองติดตาม
เปนลายลักษณอักษร การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปาหมายตามแผนงานและวิเคราะหหาสาเหตุ
ของความแตกตางท่ีมีสาระสําคัญ การจัดทําหลักฐานท่ีเปนเอกสารหรือหนังสือเพื่อใหผูเกี่ยวของไดทราบและอางอิง
ในระบบการควบคุมภายในท่ีดีชวยทําใหผูบริหารมั่นใจในระดับท่ีสมเหตุสมผลวาจะสามารถควบคุมดูแล                            
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ท่ี ต้ั ง ไ ว ไ ด  ซึ่ ง ส ว น เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร                                              
ทา เ รือพาณิชย สัตหีบ – กองทัพเรือ  ได วางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน การควบคุมภายใน                        
ท่ีประกอบดวย ๔ องคประกอบดังนี้ 

๑. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อปองกัน 
ไมใหเกิดความเส่ียงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกรการแบงแยกหนาท่ี           
การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ 

๒. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อคนหาพบ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยนืยันยอด การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง ฯลฯ 

๓. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุน             
ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน 

๔. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม เปนตน 

สําหรับแนวทางการบริหารความเส่ียงตามคูมือนี้ หลังจากประเมินความเส่ียงแลว หนวยงานจะทําการ
วิเคราะหการควบคุมท่ีมีอยูเดิมกอน ตามท่ีไดมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานวาไดมีการจัดการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงดังกลาวขางตนไวแลวหรือไม  ซึ่ ง โดยปกติจะมีการกําหนดข้ันตอนการควบคุม                
อยูคอนขางมาก แตผูปฏิบัติงานมักไมคอยปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกําหนด จึงจําเปนท่ีหนวยงานตองวิเคราะหและ 
ประเมินผลระบบการควบคุมเหลานั้นกอน โดยนําผลจากการจัดลําดับความเส่ียงในระดับสูงมาประเมินมาตรการ 
ควบคุมกอนเปนอันดันแรก ตามข้ันตอน ดังนี ้

๑. นําเอาปจจัยเส่ียงท่ีอยูในระดับความเส่ียงสูงมากําหนดวิธีการควบคุมท่ีควรจะมีเพื่อปองกัน        
หรือลดความเส่ียงหรือปจจัยเส่ียงเหลานั้น 

๒. พิจารณาหรือประเมินวาในปจจุบันความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงเหลานั้น มีการควบคุมอยูแลวหรือไม 
๓. ถามีการควบคุมแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลประโยชนตามความตองการอยูหรือไม 

โดยกระบวนการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน  
 

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผลและจัดใหอยูในรูปท่ีมีความหมายและเปนประโยชน

ตอการใชงาน กลาวคือ มีความถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน ทันเวลา และมีความนาเช่ือถือ บุคลากรทุกระดับ
จําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศ ผูบริหารใชในการบริหาร ผูปฏิบัติงานใชในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ดังนั้น จึงตองมี
ขอมูลสารสนเทศอยางพอเพียง และส่ือสารใหฝายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นใน
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รูปแบบท่ีเหมาะสมและทันเวลา เพื่อชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ     
องคกรจะตองมีระบบสารสนเทศและการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเปนพื้นฐานสําคัญท่ีจะนําไปพิจารณา
การดําเนินการบริหารความเส่ียงใหเปนไปตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองคกรกําหนดลําดับ ข้ันตอนนี้ถือวามี
ความสําคัญ เพราะจะเปนสวนท่ีจะชวยสนับสนุนในทุก ๆ องคประกอบท่ีไดกลาวมาแลวขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ปจจัยภายในองคกร (Internal Environment) อันเปนรากฐานท่ีสําคัญขององคประกอบอื่น เพราะจะมีสวนชวยทํา
ใหบุคลากรในองคกรไดทราบถึงทิศทางการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียง ตลอดจน ถือเปนการเสริมสราง
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงขององคกรอีกทางหนึ่งดวย 

 
ดังนั้น เพี่อใหเกิดการผลักดันการนําแผนบริหารความเส่ียงไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ     

เงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ จึงตองกําหนดแนวทางการส่ือสารเพี่อบริหาร
ความเส่ียงท่ัวท้ังองคกรในแตละปโดยมีตัวอยาง แนวทาง/ชองทางการดําเนินการ ดังนี ้

๑. แจงเวียนแผนบริหารความเส่ียงของเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ  
๒. นํา File แผนบริหารความเส่ียงลง website 
๓. การประชุมภายใน สํานัก/กอง เพี่อผลักดันใหการบริหารความเส่ียงภายใน สํานัก/กอง มีประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึน 
๔. ชองทางอื่น ๆ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ

พิจารณาเ ลือก  แนวทาง /ชอ งทาง  ท่ี เหมาะสมในแตละป และมอบหมายใหหน วยง าน ท่ีรับ ผิดชอบ                        
ในแตละแนวทาง/วิธีการ ทําการส่ือสาร และเผยแพรแผนบริหารความเส่ียงของเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหาร                                        
ทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ ตอไป 

 
การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การติดตามและการประเมินผล
ดําเนินการเพี่อสอบทานวา ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวมีการปฏิบัติจริงเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมและ
ทันเวลา การควบคุมภายใน ไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป การติดตามและ
การประเมินผลทําได ๒ ลักษณะ คือ การติดตามผลการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) 
และการประเมินการควบคุมเปนรายครั้ง ซึ่งประกอบดวยการประเมินการควบคุมดวยตนเอง กับการประเมินการ
ควบคุมอยางเปนอิสระ กลาวคือ เปนการประเมินผลโดยผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานนั้น อาจทําโดย       
ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก 

ท้ังนี้ สวนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ทําการระบุควบคุม
ภายในท่ีมีอยูของงานและประเมิน ความเส่ียงพี่ยังอยูซึ่งผลท่ีไดจาก CSA มีดังนี้ 

๑. ทําใหผูปฏิบัติเขาใจอยางถองแทถึงกระบวนการทํางานและวัตถุประสงคของงานนั้น ๆ  
๒. เขาใจถึงความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอวัตถุประสงคของงาน  
๓. สามารถกําหนดการควบคุมภายในท่ีจําเปน เพี่อลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
๔. สามารถกําหนดแผนปฏิบัติงานเพี่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสม  
การทํา CSA เปนการประเมินผลการควบคุมโดยผูบริหารและผูปฏิบัติงานโดยตรงทําใหผูรับผิดชอบใน

งานไดพิจารณาการปฏิบัติงานของตนเองอยางถองแท และยอมรับท่ีจะทําการปรับปรุงการควบคุมภายในให
เหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบของการทํางาน เชน องคกรไมบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งสวนเงินทุนหมุนเวียนเพี่อ    
การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ไดใชการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA) โดยใชแบบประเมิน         
ผลการควบคุมภายในของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
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ภาพท่ี ๖ การควบคุมภายในดวยตนเอง (CSA) 
 
 
 
 
 
 

CSA  ประเมินผล
การควบคุมดวย

ตนเอง 

วัตถุประสงคของ
งาน 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมควบคุมท่ีมี 

ปจจัยเสี่ยงท่ียังมีอยู 

แผนปรับปรุงการ
ควบคุม 
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บทสรุป 

ระบบการบริหารความเส่ียง นอกจากจะชวยใหการบริหารงานในองคกรเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนแลว 
ยังสามารถประยุกตใชกับงานทุกอยางได ต้ังแตโครงการใหญไปจนถึงงานขนาดเล็ก ในชีวิตประจําวันการตระหนักถึง
ความผิดพลาด และเตรียมแผนรองรับกอนท่ีจะเกิดข้ึนยอมดีกวาการแกปญหาท่ีปลายเหตุ ซึ่งอาจจะตัดสินใจ
ผิดพลาดและไมทันตอเหตุการณ ทําใหประสบความลมเหลวหรืออาจทําใหเสียคาใชจายและทรัพยากรโดยไมจําเปน 

สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเส่ียงนั้นประกอบดวย  
๑. การสนับสนุนอยางจริงจังและใหความสําคัญจากผูบรหิารระดับสูง 
๒. การมีทีมงานท่ีเขาใจระบบและไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคล่ือนระบบใหท่ัวท้ังเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ  
๓. การเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเขากับโครงสรางระบบงานเดิม  
๔. การนําการบริหารความเส่ียงไปใชเปนตัวบงบอกใหเห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน  
๕. การควบคุมภายในของหนวยงาน และจัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน            

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
๖. การประเมินตนเอง CSA ซึ่งถือเปนการควบคุมภายใน เพื่อปองกันไมใหเกิดความเส่ียง  
๗ .  ส ร า ง ตั ว ช้ี วั ด ท่ี ชั ด เ จ น แ ล ะ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น เ พื่ อ                                

การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ  
๘ .  ก า ร ส่ื อ ส า ร ถึ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใ ห ท่ั ว ท้ั ง เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น เ พื่ อ ก า ร                                                 

บ ริ ห า ร ท า เ รื อ พ า ณิ ช ย สั ต หี บ  – ก อ ง ทั พ เ รื อ  แ ต ท้ั ง นี้ ใ น เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น เ พื่ อ ก า ร                                                  
บริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ อาจมีขอจํากัด ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ัง
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เชน 

- การตัดสินใจของฝายบริหาร 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไมปฏิบัติตามระบบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกรท่ีกําหนดไว 
- เหตุการณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณพิเศษ     

ท่ีไมไดคาดคิดมากอน 
- ตนทุนคาใชจายเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนท่ีได บางครั้งผูบริหารตองยอมรับในความเส่ียง 

ท่ีอาจเกิดข้ึน เมื่อพิจารณาเห็นวาตนทุนคาใชจายท่ีเสียไปในการปองกันความเส่ียงมากกวาผลตอบแทนท่ีได
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ภาคผนวก 
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แบบฟอรม 

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจําปบัญชี 2562 
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ตารางที่ ๑  การระบปุจจัยความเสีย่งและการจัดการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

 
ความเสี่ยง 

 
ที่มา/สาเหตุ 

 
ผลกระทบ 

 
การควบคุม 

ผลการประเมินความเสี่ยง 
ณ 1 ต.ค. 2561 

เปาหมาย 
ณ 30 ก.ย. 2562 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
แผนการบริหาร 

 
ระยะเวลา 

 
ผูรับผิดชอบ 

ความเสี่ยง  ของความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดข้ึน ที่มีอยู โอกาส 
ที่เกิดข้ึน 

(1) 

ผล 
กระทบ 

(2) 

ระดับ 
 

(1 x 2) 

โอกาส 
ที่เกิดข้ึน 

(1) 

ผล 
กระทบ 

(2) 

ระดับ 
 

(1 x 2) 

ที่เหลอือยู ความเสี่ยง   
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ตารางที่ ๑  การระบปุจจัยความเสีย่งและการจัดการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

 
ความเสี่ยง 

 
ที่มา/สาเหตุ 

 
ผลกระทบ 

 
การควบคุม 

ผลการประเมินความเสี่ยง 
ณ 1 ต.ค. 2561 

เปาหมาย 
ณ 30 ก.ย. 2562 

 
ปจจัยเสี่ยง 

แผนการบริหาร
ความเสี่ยง / 

 
ระยะเวลา 

 
ผูรับผิดชอบ 

ความเสี่ยง  ของความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดข้ึน ที่มีอยู โอกาส 
ที่เกิดข้ึน 

(1) 

ผล 
กระทบ 

(2) 

ระดับ 
 

(1 x 2) 

โอกาส 
ที่เกิดข้ึน 

(1) 

ผล 
กระทบ 

(2) 

ระดับ 
 

(1 x 2) 

ที่เหลอือยู แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง 

ดําเนินการ  

ดาน 
กลยุทธ 

(S) 

              

ดานการ
ดําเนินงาน 

(O) 

              

ดาน 
การเงิน 

(F) 

              

ดานการ
ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

(C) 
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ตารางที่ 2  วิเคราะห Cost – Benefit Analysis 

ประเภท ปจจัยเสี่ยง ทางเลือกการ รายละเอียดการจัดการ ตนทุน (Cost)  ผลประโยชน (Benefit)  ทางเลือกท่ี 
ความเสี่ยง  จัดการความเสี่ยง  แผนงาน / กิจกรรม คาใชจาย ผลท่ีได รายรับ เหมาะสม 

ดาน 
กลยุทธ 

(S) 

 ยอมรับ       
 ลด/ควบคุม       
 หลีกเลี่ยง       
 กระจาย/ถายโอน       

ดานการ
ดําเนินงาน 

(O) 

 ยอมรับ       
 ลด/ควบคุม       
 หลีกเลี่ยง       
 กระจาย/ถายโอน       

ดาน 
การเงิน 

(F) 

 ยอมรับ       
 ลด/ควบคุม       
 หลีกเลี่ยง       
 กระจาย/ถายโอน       

ดานการ
ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

(C) 

 ยอมรับ       
 ลด/ควบคุม       
 หลีกเลี่ยง       
 กระจาย/ถายโอน       
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รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงดาน.................... ประจําปบัญชี............................ 
รายงานความเส่ียง ลําดับท่ี..........  เรื่อง.............................................. 
วันท่ี............................ ผูรับผิดชอบ.....................................ตําแหนง/หนวยงาน......................... 
 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

แผนงาน / กิจกรรม ผลลัพธของกิจกรรม กําหนดการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รอยละของ
ความ

คืบหนา 
(%) 

ปญหาอุปสรรค 
และแนวทางแกไข 
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ตารางที่ 3  สรปุผลการดําเนนิงานตามแผนการบรหิารความเสีย่ง 

ลําดับ ประเภท ปจจัยเสี่ยง ความเสียหาย รายละเอียด ระดับ ผลจากการใชมาตรการจัดการความเสี่ยง แนวทางจัดการ หมายเหตุ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง  ที่อาจจะเกิดข้ึน การจัดการ ความเสี่ยง 
ป 

2561-2562 

โอกาส 
ที่เกิดข้ึน 

(1) 

ผล 
กระทบ 

(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลอือยู 
(1 x 2) 

ความเสี่ยง  

 ดาน 
กลยุทธ 

(S) 

         

 ดานการ
ดําเนินงาน 

(O) 

         

 ดาน 
การเงิน 

(F) 

         

 ดานการ
ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

(C) 
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