


คํานํา 

 คูมือฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือ
พาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ โดยใชแนวทางของ COSO ERM Framework อันเปนกระบวนการประเมินการ
ควบคุมภายในตามหลักสากลมาใชประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการจัดการความเส่ียงภายใน
องคกร สรุปมีการระบุความเส่ียงหลักไว 4 ดาน คือ ความเส่ียงดานกลยุทธ ความเส่ียงดานการดําเนินงาน ความ
เส่ียงดานการเงิน และความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 สําหรับความเส่ียงหลักขางตน เงินทุนฯ ไดมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียง
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กลาวคือ มีการจัดต้ังคณะทํางานดานการบริหารความเส่ียง และจัดใหมีการทบทวน
ระบบควบคุมภายใน โดยคณะทํางานดานการบริหารความเส่ียงชุดนี้มีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลการบริหาร
ความเส่ียงขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรขององคกรสอดคลองกับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 การบริหารความเส่ียงจะเกิดประโยชนสูงสุด เมื่อทุกหนวยงานในองคกรมีวิธีการประเมินความเส่ียง 
และจัดการความเส่ียงอยางเปนระบบ มีการกําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง และการจัดใหมีระบบควบคุม
ภายใน โดยมีคูมือการบริหารความเส่ียงเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงขององคกร  
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บทที่ ๑ 
ความสําคญัของการบรหิารความเสีย่ง 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการ
ตรวจสอบ มาตรา 79 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเส่ียง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรการและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งการบริหารจัดการ
ความเส่ียงเปนกระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน และสงผลกระทบตอหนวยงาน
ของรัฐ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถใหหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้กระทรวงการคลังไดจัดทํามาตรฐานการบริหารจัดการความเส่ียง
สําหรับหนวยงานของรัฐ โดยประยุกตตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของสากล และมีการปรับใหเหมาะสม
กับบริบทของระบบการบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบหรือแนวทางพื้นฐาน              
ในการกําหนดนโยบายการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเส่ียง และการติดตามประเมินผล รวมท้ังการ
รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียง อันจะทําใหเกิดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลตอผูท่ี
เกี่ยวของทุกฝาย และการบริหารงานของหนวยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 ท้ังนี้ภายใตสภาวการณท่ีไมแนนอนท่ีอาจจะสงผลตอเปาหมายและวัตถุประสงคของเงินทุนฯ อัน
เนื่องจากภัยคุกคาม ปญหา อุปสรรคตางๆ และทําใหสูญโอกาสในการสรางประโยชนใหกับประเทศไทยใน
เรื่องดังกลาวได ดังนั้นเงินทุนฯ จึงใหความสําคัญในการจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงขององคกรตาม
มาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 
และตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่บริหารปจจัยความเส่ียงตางๆ และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานในดานตางๆ 
ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ เพื่อลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกร ท้ังนี้ในการบงช้ีความเส่ียงเงินทุนฯ ยังไดอางอิงประเภทของความเส่ียงตาม              
ท่ีกระทรวงการคลังระบุไวอีกดวย 

1.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง 

1) เพื่อใหเงินทุนฯ มีการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 
และเปาหมายขององคกร ตามกรอบมาตรฐานการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี เพื่อลดความไมแนนอนของ             
ผลการดําเนินงานและเพิ่มโอกาสสูความสําเร็จ 
 2) เพื่อใหผูบริหารและพนักงานของเงินทุนฯ ทุกระดับสามารถบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงาน สามารถรายงานผลตามแนวทางท่ีกําหนด มีสวนรวมในการพัฒนาการบริหารความเส่ียง 
และมีความเขาใจในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการความเส่ียง 

3) เพื่อใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง โดยสงเสริมและสราง      
แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการบริหารความเส่ียง รวมท้ังการส่ือสารขอมูล         
ความเส่ียงภายใน เพื่อสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติท่ีเหมาะสม และสามารถใชแลกเปล่ียนขอมูลกับ
บุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิผล           
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1.3 เปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 

1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียง และ
นําไปใชในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ระบุความเส่ียง วิเคราะหความเส่ียง ประเมินความ
เส่ียง และจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

3) สามารถนําแผนบริหารความเส่ียงไปใชในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง 
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร และกระบวนการดําเนินงานภายในเงินทุนหมุนเวียนฯ ใหมี

ประสิทธิภาพ 

1.4 ประโยชนของแผนบริหารความเสีย่ง 

1) การดําเนินงานของเงินทุนฯ บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) เงินทุนฯ สามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคในสถานการณท่ีไมคาดคิดหรืออาจทําใหองคกร                
เกิดความเสียหายไดทันเหตุการณ 
 3) การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 4) ขอมูลและรายทางการเงินถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจดานการ
บริหารและส่ือสารได 
 5) การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ                          
ท่ีวางไว 

1.5 นิยามความเสี่ยง 

21) ความ 2เส่ียง 2(Risk) 2หมายถึง เหตุการณ/การกระทําใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณท่ีไม
แนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ท้ังในดานยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยกันก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ีไดรับ 
และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ 
 22) ปจจัย 2เส่ียง 2(Risk Factor) 2หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และ
ทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด
ความเส่ียงในภายหลังไดอยางถูกตอง 

1.6 22การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management)  

หมายถึง การบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุ
ของแตละโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู
ในระดับท่ีองคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุ
เปาหมาย ท้ังในดานกลยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และช่ือเสียงขององคกรเปนสําคัญ โดยไดรับ
การสนับสนนุและการมีสวนรวมในการบริหารความเส่ียงจากหนวยงานทุกระดับท่ัวท้ังองคกร 
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 กรอบการบริหารความเส่ียงองคกรนั้น สามารถสะทอนใหเห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการ
กํากับดูแลกิจการของแตละองคกร โดยหากองคกรมีการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคองคกร ท้ังในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 

 กรอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ซึ่ง
ครอบคลุมแนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเส่ียง ดังนี ้

 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงของ COSO ERM จําแนกความเส่ียงไว 4 ดาน ไดแก 
 1) 2 ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผน

ดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อัน
สงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานขององคกร แหลงท่ีมาของความเส่ียงดานกลยุทธมา
จาก 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยความเส่ียงภายนอก ไดแก ภาวการณแขงขัน การเปล่ียนแปลงนโยบาย กระแส
สังคม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และปจจัยความเส่ียงภายใน ไดแก ปจจัยภายในท่ี
องคกรสามารถควบคุมได แตยังสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย เชน โครงสรางองคกร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูลและเทคโนโลยี
สําหรับการใหบริการ เปนตน 
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22)2 ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากขาดการกํากับดูแลองคกรท่ีดี หรือขาดธรรมมาภิบาลในองคกร และขาดการควบคุมท่ีดี เชน การ
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผน ไมมีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไมมีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีความ
รับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจการปฏิบัติงาน เปนตน 

3) 2 ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินท่ีเกิดจากปจจัย
ภายนอก เชน ขอบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมบัญชีกลาง สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน สํานักงบประมาณ รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับ
สถานการณของภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เปนตน ผลกระทบการเงินท่ีเกิดจากปจจัยภายใน เชน การเบิกจาย
งบประมาณไมเปนไปตามแผน 

4) 2 ความเส่ียงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ี
เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เชน ไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของได หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีมีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

องคประกอบของการบรหิารเส่ียง ประกอบดวย 
๑) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

 สภาพแวดลอมขององคกรเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ในการกําหนดกรอบบริหารความเส่ียง
ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงาน
บุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนตน สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปน
พื้นฐานสําคัญ ในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเส่ียงขององคกร  

๒) กําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
 องคกรตองพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียงใหมีความสอดคลองกับกลยุทธ และ
ความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับได เพื่อวางเปาหมายในการบริหารความเส่ียงขององคกรไดอยางชัดเจนและ
เหมาะสม 

๓) การบงข้ีเหตุการณ (Event Identification) 
 เปนการรวบรวมเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนกับหนวยงาน ท้ังในสวนของปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากภายใน                                     
และภายนอกองคกร เชน นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ 
กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ท้ังนี้ เพื่อทําความเขาใจตอเหตุการณและสถานการณนั้น เพื่อใหผูบริหาร
สามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี  

๔) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเส่ียงเปนการจําแนกและพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงท่ีมีอยู                 
โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเส่ียง
ไดท้ังจากปจจัยความเส่ียงภายนอกและปจจัยความเส่ียงภายในองคกร 

     1. โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียง ซึ่ง
จําแนกเปน 5 ระดับ คือ 
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ระดับ 1 หมายถึง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสการเกิดนอยมาก 
  ระดับ 2 หมายถึง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสการเกิดนอย  

ระดับ 3 หมายถึง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 

ระดับ 5 หมายถึง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 
      2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณความเส่ียง ซึ่งจําแนกเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเส่ียงตอองคกรมีนอยมาก 
  ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเส่ียงตอองคกรมีนอย  

ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเส่ียงตอองคกรมีปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเส่ียงตอองคกรมีสูง 

ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเส่ียงตอองคกรมีสูงมาก 
 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแตละปจจัยเส่ียง แบงเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก มีคาเชิง
ปริมาณ ซึ่งคํานวณไดจากสูตร 
  ระดับความเส่ียง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเส่ียง หรือ D = L X I 

๕) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 
 เปนการดําเนินการหลังจากท่ีองคกรสามารถบงช้ีความเส่ียงขององคกร และประเมินความสําคัญของ
ความเส่ียงแลว โดยจะตองนําความเส่ียงไปดําเนินการตอบสนองดวยวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อลดความสูญเสีย 
หรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ซึ่งการจัดการความเส่ียงอาจแบงโดยสรุปได
เปน 4 แนวทางหลัก ดังนี ้
      1. การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance, Accept, Take) หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้น
สามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน กรณีท่ีมีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับไดเนื่องจาก
ไมคุมคาท่ีจะดําเนินการในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเส่ียง แตการเลือกบริหารความเส่ียงดวยวิธีนี้
ตองมีการติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ 
      2. การลด/ควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction, Control, Treat) หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้น
สามารถยอมรับไดแตตองมีการแกไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม หรือปรับปรุงระบบการทํางาน 
เพื่อใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม ลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบใหอยูในระดับองคกรยอมรับ
ได เชน การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การจัดทํามาตรฐานการควบคุม การจัดอบรมผูปฏิบัติงาน การ
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

     3. การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing, Transfer) หมายถึง การ
กระจายหรือถายโอนความเส่ียงไปใหผูอื่นชวยแบงเบาความรับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมา
ดําเนินการแทน การทําประกันภัยกับบริษัทภายนอก 

     4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance, Avoid, Terminate) หมายถึง การท่ีความเส่ียง
นั้นไมสามารถยอมรับได และตองจัดการใหความเส่ียงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน เชน การหยุด
ดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเส่ียงนั้น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลด
ขนาดของงานหรือกิจกรรมลดลง  
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 ท้ังนี้ วิธีการจัดการความเส่ียงของแตละหนวยงานอาจมีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของ
หนวยงาน บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอยางเดียวท่ีสามารถปองกันความเส่ียงไดหลายเส่ียง หรือ
อาจเลือกการควบคุมหลายอยางเพื่อปองกันความเส่ียงเพียงเรื่องเดียว 

๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตางๆ ท่ีกระทําเพื่อลดความเส่ียง และทําใหการดําเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน การกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ 
ความเส่ียงใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาจะสามารถจัดการกับความเส่ียงนั้น             
ไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และทําใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค แบงได 4 
ประเภท คือ 
      1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความเส่ียงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยก
หนาท่ี การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน 
      2. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน เพื่อคนพบ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง 
      3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนให
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี 
      4. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน เพื่อแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน การ
จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดไฟไหม 
 7) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 
 ตองมีการระบุถึงสารสนเทศท่ีจะเปนท้ังจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกร และมี
ระบบส่ือสารไปยังบุคลากรในองคกร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบได การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการส่ือสารจากระดับบนลงลาง ระดับลางไปสูบน และการส่ือสารระหวาง
หนวยงานตามแนวทางของ COSO ERM นั้น สารสนเทศมีความสําคัญและจําเปนในทุกระดับช้ันขององคกร 
เนื่องจากเราตองใชสารสนเทศในการระบุ ประเมิน และกําหนดวิธีจัดการกับความเส่ียง และใชในดานอื่นๆ 
เพื่อดําเนินงานใหไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวใหได 

8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
 องคกรจะตองมีการติดตามผล เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินการวามีความเหมาะสม และสามารถ
จัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการติดตามการบริหารความเส่ียงสามารถทําไดหลายลักษณะ เชน 
การติดตามอยางตอเนื่องเปนการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถตอบสนองความเส่ียงไดทันทวงที 
และถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน หรือการติดตามเปนรายครั้งเปนการดําเนินการภายหลังจากเกิด
เหตุการณ นอกจากนี้ควรมีการจัดทํารายงานความเส่ียงเพื่อใหการติดตามผลเปนไปอยางมีระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทที่ 2 
ขอมูลพื้นฐานของเงนิทนุหมนุเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหบี – กองทพัเรอื 

2.1 ความเปนมาและวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๖ รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดทําความตกลงวาดวยการใหความ
ชวยเหลือปรับปรุงใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกข้ึน เพื่อสงกําลังบํารุงไปยังพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ในการสนับสนุนกําลังรบของสหรัฐอเมริกาซึ่งปฏิบัติการอยูในประเทศเวียดนาม โดยเริ่มการ
กอสรางทาเรือจุกเสม็ดในปลายป ๒๕๐๘ และแลวเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๑ 
 เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๑ สหรัฐอเมริกาไดทําพิธีสงมอบทาเรือจุกเสม็ดใหกับรัฐบาลไทย โดย
กองบัญชาการทหารสูงสุดหรือกองบัญชาการกองทัพไทยในปจจุบัน ไดมอบหมายใหกองทัพเรือเปน
ผูดําเนินการใชประโยชนดูแลรักษาต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา 

 ตอมารัฐบาลไดเห็นสมควรดําเนินการปรับปรุงทาเรือจุกเสม็ดใหเปนทาเรือพาณิชยเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการทาเรือแหงประเทศไทย จึงไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอาณาบริเวณของการทาเรือแหง
ประเทศไทย ณ ทาเรือพาณิชยสัตหีบ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนท่ี ๒๐๓ ลงวันท่ี ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๒๒ ใหกองทัพเรือมอบทาเรือจุกเสม็ดใหแกการทาเรือแหงประเทศไทยกับไดออก พระราชบัญญัติ
โอนกิจการในสวนท่ีเกี่ยวกับทาเรือพาณิชยสัตหีบของกองทัพเรือไปเปนของการทาเรือแหงประเทศไทย ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐ ตอนท่ี ๕๖ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๒๖ เมื่อการทาเรือแหงประเทศ
ไทยกอสรางทาเรือแหลมฉบังระยะแรกแลวเสร็จและสามารถใชงานได คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันท่ี ๒๓ 
เมษายน ๒๕๓๔ เห็นชอบใหเลิกกิจการการทาเรือพาณิชยสัตหีบ และสงทาเรือพาณิชยสัตหีบคืนแกกองทัพเรือ 
โดยไดขอความอนุเคราะหใหผูใชบริการท่ียังไมพรอมท่ีจะยายไปใชทาเรือแหลมฉบัง ไดใชทาเรือพาณิชยสัตหีบ
ไปกอน อีกท้ังเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนถายอุปกรณกอสรางตามโครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเล
ตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีมาบตาพุด ในการนี้กองทัพเรือไดอนุมัติใหฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบทาเรือ
พาณิชยสัตหีบคืนจากการทาเรือแหงประเทศไทย ต้ังแต ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และใหเจาหนาท่ีของการทาเรือ
สัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เขาดําเนินการเชิงพาณิชยตอเนื่อง  โดยใชช่ือในการดําเนินงานเชิงพาณิชยวา 
“ทาเรือพาณิชยสัตหีบ–กองทัพเรือ”  

 กองทัพเรือไดจัดต้ัง “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ–กองทัพเรือ”ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๓๕ สังกัดกองทัพเรือ มีทุนประเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
และ ไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยภายใตเงินทุนฯ ต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ เปนตนไป 

ตอมาวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีไดกําหนด
พระราชบัญญัติการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย พระราชบัญญัติฯ ไดกําหนดแนวทาง               
การบริหารทุนหมุนเวียน กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดต้ัง กํากับและบริหารทุนหมุนเวียนใหมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการบริหารทุนหมุนเวียนท้ังท่ีมีอยูเดิมและจัดต้ังใหมมี
ประสิทธิภาพ ลดความเส่ียง และเสริมสรางธรรมภิบาลในการบริหารจัดการดานการเงินการคลังขององคกร
ภาครัฐ ทพส.-ทร. จึงไดกําหนดขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชย
สัตหีบ-กองทัพเรือ วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ มา 
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เปนแนวทางการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และอื่นๆ ใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ และสอดคลองกับระเบียบกองทัพเรือวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร
ทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ จนถึงปจจุบัน 

วิสัยทัศน  
“ มุงพัฒนาทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือสูการเปนทาเรือท่ีมีสมรรถนะสูง ” 

พันธกิจ  

 ๑. ใหการสนับสนุนเรือรบของกองทัพเรือ และเรือรบตางชาติตามท่ีกองทัพเรือจะส่ังการ 
 ๒. ใหการบริการแกเรือสินคาของเอกชน ตลอดจนใหบริการพื้นท่ีหลังทา และเครื่องมือ เครื่องทุนแรง
ในเชิงพาณิชย โดยจะตองดํารงไวซึ่งวัตถุประสงคทางทหารเปนสําคัญ และขอผูกพันท่ีจะพึงมีกับ
ผูประกอบการจะมีอายุสัญญาไมเกินหวงเวลาท่ีกองทัพเรืออนุญาตใหดําเนินการเชิงพาณิชยเทานั้น  
 ๓. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development - EEC) 

วัตถุประสงค 

 1. เปนทาเรือท่ีสามารถใหบริการดานความมั่นคงและดานพาณิชยไดอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 2. เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ โปรงใส 
และตรวจสอบได 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการเรือรบและเรือพาณิชย 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพเงินทุนหมุนเวียน ไปสูองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

โครงสรางเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 

 เงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนํา
แนวทางการบริหารความเส่ียงมาตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเปนสากล 
และเทาทันกับสถานการณการเปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงเปนการมุงพิจารณาเพื่อวิเคราะหแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม ท่ีจะนําไปสูการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณ 
รวมท้ังเพื่อเสริมสรางความนาเช่ือถือ และความมั่นใจแกผูมีสวนเกี่ยวของกับเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหาร
ทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ตอการดําเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร และผลงานวาไดมีการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความคุมคาคุณภาพของ
การบริหารงาน ตลอดจนถึงความโปรงใส (Transparency) ตรวจสอบได (Accountability) มีความรับผิดชอบ
ตอประชาชนและชุมชน (Responsibility) และการมีสวนรวมของสังคม (Participation) จึงกําหนดใหมี
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
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การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององคกร 
1) คณะกรรมการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ 

 คณะกรรมการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ จะเปนผูกํากับดูแลนโยบายตลอดจนการ
ติดตามงานการบริหารความเส่ียงใหคําแนะนําและเห็นชอบแผนบริหารความเส่ียง และคูมือการบริหารความ
เส่ียงของเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ รวมท้ังสงเสริมใหมีการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสมเพื่อจัดการความเส่ียง 

2) คณะทํางานดานการบริหารความเส่ียง 
 สอบทานแผนการบริหารความเส่ียง และคูมือการบริหารความเส่ียงของเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการ
บริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพความเส่ียงของเงินทุนฯ 

การบริหารความเสี่ยงในแตละหนวยงานขององคกร 
1) คณะทํางานฯ กําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง และจัดวางระบบควบคุมภายใน 

  (1.1) กําหนดแนวทางการจัดทําแนวทางการบริหารความเส่ียง การจัดทําและปรับปรุงแผน
บริหารความเส่ียง คูมือการบริหารความเส่ียง และการติดตามรายงานผลการบริหารความเส่ียงของเงินทุนฯ ให
มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
  (1.2) กําหนดแนวทางและผลักดันใหมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของเงินทุนฯ ใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และการติดตามการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
  (1.3) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2) ฝายยุทธศาสตรและบริหารความเส่ียง 
  มีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการวิเคราะหระบบงานของเงินทุนฯ เพื่อกําหนดแนวทางการ
ควบคุมภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ออกแบบระบบงานใหเปนไปตามแนวทางการบริหาร                     
ความเส่ียงเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายกับเงินทุนฯ ใหลดลง และหรืออยูในระดับท่ีสามารถ
ยอมรับได กําหนดมาตรการบริหารความเส่ียงใหเปนมาตรฐานขององคกร ติดตามประสานงานและจัดทําแผน
บริหารความเส่ียงและคูมือการบริหารความเส่ียง และรายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกําหนด                     
แนวทางการบริหารความเส่ียง และการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

3) ฝายตรวจสอบภายใน 
  สอบทานรายงานการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง และคูมือการบริหารความเส่ียง เพื่อ
นําเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

4) ฝายงานตามโครงสรางขององคกร 
  ระบุความเส่ียงจากการดําเนินงานตามภารกิจ รวมจัดทําและดําเนินการตามแผนการบริหาร                                           
ความเส่ียงใหการสนับสนุนพรอมท้ังกํากับดูแล ติดตาม ใหสายงานมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง กําหนดผูรับผิดชอบแผนบริหารความเส่ียงของฝายงาน กํากับ ดูแลความกาวหนาของแผนบริหาร
ความเส่ียง 
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รายงานความกาวหนาของแผนบริหารความเส่ียงท่ีไดรับมอบหมาย ตามภาระงานสําคัญท่ี 
เกิดข้ึนในปจจุบัน โดยแบงเปน 2 ฝาย 9 กอง 27 แผนก ดังนี้ 

แบงเปน 2 ฝาย 

  1. ฝายบริหาร 
  2. ฝายปฏิบัติการ 

 แบงเปนฝายบริหาร 5 กอง 14 แผนก ดังนี้ 

   1) กองการบุคคล 
    - แผนกอัตรากําลัง 
    - แผนกสิทธิและสวัสดิการ 

   2) กองแผนงาน 
    - แผนกแผนและโครงการ 
    - แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ 
    - แผนกวิเคราะหและประเมินผล 
    - แผนกสารสนเทศ 

   3) กองบริหารงานท่ัวไป 
    - แผนกธุรการ 
    - แผนกประชาสัมพันธ 
    - แผนกพัสดุ 

   4) กองนิติการและจัดการทรัพยสิน 
    - แผนกกฎหมาย 
    - แผนกบริหารสัญญาและจัดการทรัพยสิน 

   5) กองการเงิน 
    - แผนกการคลัง 
    - แผนกผลประโยชน 
    - แผนกบัญชี 
 

แบงเปนฝายปฏิบัติการ 4 กอง 13 แผนก ดังนี้ 

   1) กองการทา 
    - แผนกจัดการทาเทียบเรือ 
    - แผนกคลังสินคา 
    - แผนกรักษาความปลอดภัย 
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   2) กองบริการ 
    - แผนกบริการเรือ 
    - แผนกบรรทุกและขนถาย 
    - แผนกขนสงและบริการ 
    - แผนกแพทย 

   3) กองการชาง 
    - แผนกโยธา 
    - แผนกไฟฟา  
    - แผนกประปา 
    - แผนกการกล 

   4) กองควบคุมการสัญจรทางทะเล 
    - แผนกควบคุมการสัญจรทางทะเล 
    - แผนกส่ือสาร 
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2.2 โครงสรางและอัตรากําลังการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ 
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บทที่ 3 
กรอบแนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

ของเงินทนุหมนุเวียนเพื่อการบรหิารทาเรอืพาณิชยสตัหบี - กองทพัเรือ 

3.1 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพือ่การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ - กองทัพเรือ 
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3.2 นโยบายและวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 1) นโยบายการบริหารความเส่ียง 
     (1) กําหนดใหมีการจัดทําคูมือการบริหารความเส่ียง สําหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร
ทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ เพื่อบริหารปจจัยเส่ียงและมีกิจกรรมควบคุมความเส่ียง เพื่อลดสาเหตุท่ีจะ
ทําใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติงาน 
     (2) กําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
     (3) สรางการรับรูใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพื่อรับรูและเขาใจในการลดความเส่ียงและ
ผลกระทบในการปฏิบัติงาน 
 2) วัตถุประสงค 

    (1) เพื่อใหเงินทุนฯ มีการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร และเปาหมายขององคกร ตามกรอบมาตรฐานการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี เพื่อลดความไม
แนนอนของผลการดําเนินงานและเพิ่มโอกาสสูความสําเร็จ 

    (2) เพื่อใหผูบริหารและพนักงานของเงินทุนฯ ทุกระดับสามารถบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน สามารถรายงานผลตามแนวทางท่ีกําหนด มีสวนรวมในการพัฒนาการบริหารความ
เส่ียง และมีความเขาใจในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการความเส่ียง 

    (3) เพื่อใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง โดยสงเสริมและสราง      
แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

    (4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการบริหารความเส่ียง รวมท้ังการส่ือสาร
ขอมูลความเส่ียงภายใน เพื่อสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติท่ีเหมาะสม และสามารถใชแลกเปล่ียนขอมูลกับ
บุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิผล 

3.3 กระบวนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ 
1. สรุปผลและประเมินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในในปท่ีผานมา คณะอนุกรรมการและ

สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารฯ 

2. รายงานผลการดําเนิน (รอบ 12 เดือน) นําเสนอคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 
และรายงานตอกรมบัญชีกลางตามเกณฑท่ีกําหนด 

คณะอนุกรรมการและ
สํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารฯ 
3. ทบทวนรายละเอียดคูมือบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการและ

สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารฯ 

4. คณะทํางานฯ ดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงตามหลัก COSO ท่ีระบุในคูมือการ
บริหารความเส่ียงแลวนําเสนอคณะอนุกรรมการ 

คณะทํางานฯ 

5. นําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการบริหารความ
เส่ียง 

คณะอนุกรรมการ 
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ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ 
6. ส่ือสารและเผยแพรคูมือใหผูบริหารและบุคลากรรับทราบ คณะอนุกรรมการ 
7. ดําเนินการตามมาตรการท่ีระบุในแผนบริหารความเส่ียง และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง (รอบ 9, 12 เดือน) 

คณะอนุกรรมการ 

8. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอกระทรวงตนสังกัด ภายใน 90 
วัน นับต้ังแตวันส้ินงบประมาณ 

คณะอนุกรรมการ 
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บทที่ 4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเส่ียงเปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับความ
เส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงาน รวมท้ังการบริหาร/จัดการ
ความเส่ียงของทาเรือพาณิชยสัตหีบในงานดานเงินทุนหมุนเวียนอันเปนการเตรียมความพรอมรองรับบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเส่ียงใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้จะสําเร็จไดตองมีการส่ือสารใหคนในองคกรมีความรู ความเขาใจ
ในเรื่องการบริหารความเส่ียงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการวิเคราะห
ประเมินความเส่ียง ท้ังนี้ เงินทุนหมุนเวียนมีกระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเส่ียง 8 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร เปนการวิเคราะหบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ นโยบายแนวทางใน
การดําเนินงานเงินทุนหมนุเวียนฯ 

2. การกําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดวัตถุประสงค และกลยุทธท่ีชัดเจนของแผนงาน/งาน/
โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติการประจําปของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

3. การระบุความเส่ียง เปนการระบุเหตุการณใดๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค 
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดข้ึนท่ีไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนไดอยางไร 

4. การประเมินความเส่ียง เปนการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเส่ียง โดยอาศัยเกณฑ
มาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเปนไปอยางเหมาะสม 

5. การตอบสนองความเส่ียง เปนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเส่ียงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง 
และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจาย และตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนท่ีไดรับดวย 

6. กิจกรรมการควบคุม เปนการกําหนดใหมีระบบการควบคุมท่ีควรจะมีหรือประเมินกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีอยูแลว เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

7. การส่ือสารและระบบสารสนเทศ เปนการนําขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงของเงินทุน
หมุนเวียนฯ ไปส่ือสารใหบุคลากรทุกระดับในองคกรทราบ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง
เปนไปตามกรอบและทิศทางเดียวกัน 

8. การติดตามผล เปนการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ี
ไดดําเนินการท้ังหมดตามลําดับใหผูบริหารรับทราบ การประเมินผลการบริหารความเส่ียง เปนการประเมินการ
บริหารความเส่ียงประจําป เพื่อใหมั่นใจวาเงินทุนหมุนเวียนฯ มีการบริหารความเส่ียงเปนไปอยางเหมาะสม 
เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเส่ียงท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุม
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดจริง และอยูในระดับท่ียอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม 
เพื่อใหความเส่ียงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับท่ียอมรับได และใหเงินทุนหมุนเวียนฯ มีการบริหาร
ความเส่ียงอยางตอเนื่อง รวมถึงเปนการทบทวนการบริหารความเส่ียงในทุกข้ันตอน เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ
การบริหารความเส่ียงในแตละข้ันตอนใหดียิ่งข้ึน 
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4.1 การกําหนดวัตถุประสงค /เปาหมายการบริหารความเสี่ยง 

 การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายจะตองมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะตอง
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ตลอดจนมีความสอดคลอง
กันต้ังแตระดับองคกร หนวยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคในระดับ
ภาพรวม ทราบขอบเขตการดําเนินงานในแตละระดับ และสามารถวิเคราะหความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดครบถวน 
 1) วัตถุประสงคระดับเงินทุนหมุนเวียนฯ 
  เปนวัตถุประสงคของการดําเนินการในภาพรวมของเงินทุนหมุนเวียนใหมีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงานตามท่ีไดระบุไวในแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2564 
 2) วัตถุประสงคระดับสํานัก/กอง หรือโครงการ/กิจกรรม 
  เปนวัตถุประสงคของการดําเนินการในระดับของสํานัก/กอง หรือโครงการ/กจิกรรม โดยใหมี
ความสอดคลองกับภารกิจของสํานัก/กอง หรือวัตถุประสงคของแตละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งตองสอดคลองและ
สนับสนุนกับวัตถุประสงคในการดําเนินงานในระดับภาพรวมของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 การกําหนดท่ีชัดเจนจะชวยใหการระบุ และวิเคราะหความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางครบถวน ซึ่ง
วัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนในแตละระดับ ควรมีการกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีชัดเจนและ
สามารถวัดผลได โดยเงินทุนหมุนเวียนกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค โดยใชหลัก SMART ไดแก 
 Specific  :  มีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน 
 Measurable  :  สามารถวัดผลหรือประเมินผลได 
 Achievable  :  สามารถปฏิบัติใหบรรลุผลได 
 Reasonable  :  สมเหตุสมผล มีความเปนไปได 
 Time constrained :  มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

4.2 การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงระดับองคกร 

 คนหาและระบุความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัว
เงิน) หรือสงผลใหการดําเนินการไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จากนั้นระบุปจจัยเส่ียงซึ่งก็คือ
สาเหตุท่ีมาของความเส่ียง โดยตองระบุดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และ
ทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง 
 แนวทางการระบุปจจัยเส่ียง 
 1) พิจารณาถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากความเส่ียง 
 2) พิจารณาเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนไดในทางท่ีตรงขามกับวัตถุประสงค เชน  

 Strategic : S  ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร “โครงการ/กิจกรรม ไมบรรลุเปาหมาย
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร” 

 Operations : O  ความเส่ียงดานการดําเนินงาน “กระบวนการไมมีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล” 

 Financial : F  ความเส่ียงดานความไมครบถวนถูกตองของขอมูลการเงิน 
 Compliance : C ความเส่ียงดานการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
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3) นําหลักธรรมาภิบาล 9 ประการ (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความโปรงใส การ  
    ตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอํานาจ และความเสมอภาค) มารวมพิจารณา 
4) พิจารณาปจจัยเส่ียงท้ังภายในและภายนอกองคกร 
5) พิจารณาแตละวัตถุประสงค แลวหาความเส่ียงท่ีอาจสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

4.3 การประเมินความเสี่ยง 

 ดําเนินการวิเคราะห การประเมิน และจัดระดับความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
กระบวนการทํางาน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 
 1) การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
  เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเส่ียง ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเส่ียง (Risk Matrix) โดย
กําหนดเกณฑของในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมข้ึน ซึ่งสามารถกําหนดไดท้ังเกณฑในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการดําเนินงานและลักษณะของผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
  โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานท่ีมีขอมูลตัวเลข หรือจํานวนมาใชในการ
วิเคราะห สําหรับหนวยงานท่ีมีขอมูลในเชิงพรรณนา ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได  

       (1.1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี ้ 

ระดับโอกาสเชิงคุณภาพ 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง เปอรเซ็นตโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน ระดับคะแนน 

สูงมาก 80 % ข้ึนไป 5 
สูง 70 – 79 % 4 

ปานกลาง 60 – 69 % 3 
นอย 50 – 59 % 2 

นอยมาก นอยกวา 50 % 1 
 

 

ระดับโอกาสเชิงปริมาณ 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ความถ่ีท่ีเกิดข้ึน (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก มากกวา 1 ครั้งตอเดือน 5 
สูง ระหวาง 1 - 6 เดือนตอครั้ง 4 

ปานกลาง ระหวาง 6 - 12 เดือนตอครั้ง 3 
นอย มากกวา 1 ปตอครั้ง 2 

นอยมาก มากกวา 5 ปตอครั้ง 1 
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(1.2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี ้

 เกณฑประเมินผลกระทบตอดานการเงิน (เชิงปริมาณ) 
ผลกระทบตอองคกร ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก มากกวา 10 ลานบาท 5 
สูง มากกวา 5 แสนบาท - 10 ลานบาท 4 

ปานกลาง มากกวา 1 แสนบาท - 5 แสนบาท 3 
นอย 1 หมื่นบาท - 1 แสนบาท 2 

นอยมาก นอยกวา 1 หมื่นบาท 1 

 

เกณฑประเมินผลกระทบตอความสําเร็จ (เชิงคุณภาพ) 
ผลกระทบตอองคกร ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก มีผลกระทบตอเปาหมายความสําเร็จมากกวา 85% 5 
สูง มีผลกระทบตอเปาหมายความสําเร็จ 70 % 4 

ปานกลาง มีผลกระทบตอเปาหมายความสําเร็จ 50 % 3 
นอย มีผลกระทบตอเปาหมายความสําเร็จ 30 % 2 

นอยมาก มีผลกระทบตอเปาหมายความสําเร็จ ตํ่ากวา 10 % 1 

(1.3) ระดับความเส่ียง (Risk Matrix)   

            ในการประเมินความเส่ียงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีไดจากการ
พิจารณามาจัดระดับความสําคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และ
ขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได 
  ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ซึ่ง
จัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นท่ีเปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบงดังนี้ 

 

 

เกณฑประเมินผลกระทบตอดานช่ือเสียง (เชิงปริมาณ) 
ผลกระทบตอองคกร ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก 
มีการเผยแพรขาวเกิน 1 เดือน / ทางส่ือมวลชนท้ังในประเทศ 

และตางประเทศ 
5 

สูง มีการเผยแพรขาวไมเกิน 1 เดือน / ทางส่ือมวลชนในประเทศ 4 
ปานกลาง มีการเผยแพรขาวไมเกิน 1 สัปดาห / ทางหนังสือพิมพไมเกิน 2 

ฉบับ 
3 

นอย มีการเผยแพรขาวไมเกิน 1 วัน / ทางหนังสือพิมพไมเกิน 1 ฉบับ 2 
นอยมาก ไมมีการเผยแพรขาว 1 



20 

  (1) ระดับความเส่ียงตํ่า (Low) คะแนนระดับความเส่ียง 1-5 คะแนน ยอมรับความเส่ียง
กําหนดเปนสีเขียว 
  (2) ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเส่ียง 6-9 คะแนน ยอมรับ
ความเส่ียงแตมีแผนควบคุมความเส่ียง กําหนดเปนสีเหลือง 
  (3) ระดับความเส่ียงสูง (High) คะแนนระดับความเส่ียง 10-14 คะแนน มีแผนลดความ
เส่ียง กําหนดเปนสีสม 
  (4) ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเส่ียง 15-25 คะแนน มีแผนลด
และประเมินซ้ํา/ถายโอนความเส่ียง กําหนดเปนสีแดง 

                                                                                            

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
  เปนการนําความเส่ียงและปจจัยเส่ียงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ี
จะเกิดเหตุการณความเส่ียงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความ
เส่ียง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเส่ียงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเส่ียงไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ 
กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน 
  ข้ันตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
  (1) พิจารณาโอกาส/ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส/ความถ่ี ท่ี
จะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
  (2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ท่ีมีผลตอเงินทุน
หมุนเวียน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ
มาตรฐาน 
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3) การวิเคราะหความเส่ียง 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเส่ียงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
และผลกระทบของความเส่ียงตอเงินทุนหมุนเวียน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมวากอใหเกิดระดับของความ
เส่ียงในระดับใด 

4) การจัดลําดับความเส่ียง 
  เมื่อไดคาระดับความเส่ียงแลว นํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ
เงินทุนหมุนเวียน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแตละสาเหตุ
ของความเส่ียงท่ีสําคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเส่ียงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวาง
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ท่ีประเมินได โดยจัด
เรียงลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และเลือกความเส่ียงท่ีมีระดับสูงมากและสูงมาจัดทําแผน
บริหารความเส่ียง 

4.4 การประเมินการควบคุมท่ีมีอยู 

 เปนการประเมินกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึน เพื่อเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกลาวหมายถึง
กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีจะทําใหมั่นใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลอง
กับทิศทางท่ีตองการ สามารถชวยปองกันและช้ีใหเห็นถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคได 
 หลังจากประเมินความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงแลว ข้ันตอนตอไปคือการวิเคราะหการควบคุม
เดิมท่ีมีอยูกอนวาไดมีการจัดการควบคุมเพื่อชวยลดความเส่ียงไวอยางไร รวมท้ังพิจารณาดวยวาการควบคุมท่ี
ไดกําหนดไวแลวนั้น ไดมีการนํามาปฏิบัติดวยหรือไมและไดผลเปนอยางไร 
 วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปจจัยเส่ียงท่ีประเมินแลววามีระดับความเส่ียงอยูใน
ระดับสูงมาก และเมื่อจัดลําดับความเส่ียงแลวเปนความเส่ียงท่ีอยูในลําดับตนๆ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวา
ปจจัยเส่ียงนั้นสามารถสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดย 
 1. นําเอาปจจัยเส่ียงท่ีอยูในระดับความเส่ียงสูงมาก มากําหนดวิธีการควบคุมท่ีควรมีเพื่อปองกัน หรือ
ลดความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงเหลานั้น 
 2. พิจารณาหรือประเมินวาในปจจุบันความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงเหลานั้นมีการควบคุมอยูแลวหรือไม 
 3. ถามีการควบคุมอยูแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยูหรือไม 

4.5 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

 การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเปนข้ันตอนของการบริหารจัดการความเส่ียง โดยการนํากลยุทธ 
มาตรการ หรือแผนงานมาใชปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง หรือลดความเสียหายของผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงในการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมมีกิจกรรม
ควบคุมความเส่ียง หรือท่ีมีอยูแตยังไมเพียงพอ และนํามาวางแผนจัดการความเส่ียง โดยในการวางแผนจัดการ
ความเส่ียงตองมีเปาหมาย คือ 
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 1) ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงนั้น 
 2) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียงนั้น ในกรณีท่ีมีความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 
 3) เปล่ียนลักษณะของผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงใหเปนไปตามรูปแบบท่ีเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ตองการหรือยอมรับได 
 ทางเลือกในการจัดการความเส่ียงแบงเปน 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การควบคุม การยกเลิก
หรือการหลีกเล่ียง และการโอนความเส่ียง เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชจัดการความเส่ียง
แลว ตองมีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเส่ียงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง 
และใหสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเส่ียงนั้นได รวมท้ังตองพิจารณาความคุมคาในดาน
คาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนท่ีจะไดรับ 

4.6 การรายงานและติดตามผล 

 หลังจากจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ
ติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมาย
ในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง รวมท้ังติดตาม
ผลการจัดการความเส่ียงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียง
หรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวาวิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป 
หรือวิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียนและนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบ 
ท้ังนี้กระบวนการสอบทานหนวยงานอาจกําหนดขอมูลท่ีตองติดตาม หรืออาจทํา Check list การติดตาม 
พรอมท้ังกําหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ 
 1) การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกส้ินป เปนตน 
 2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามท่ีรวมอยูในการ
ดําเนินงานตางๆ ตามปกติของหนวยงาน 

4.7 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

 เปนการประเมินกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึน เพื่อเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียน/หนวยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกลาว หมายถึง 
กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีจะทําใหมั่นใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลอง
กับทิศทางท่ีตองการ สามารถชวยปองกันและช้ีใหเห็นถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคได 
 หลังจากประเมินความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงแลว ข้ันตอนตอไปคือการวิเคราะหการควบคุม
เดิมท่ีมีอยูกอนวาไดมีการจัดการควบคุมเพื่อชวยลดความเส่ียงไดอยางไร รวมท้ังพิจารณาดวยวาการควบคุมท่ี
ไดกําหนดไวแลวนั้น ไดมีการนํามาปฏิบัติดวยหรือไม และไดผลเปนอยางไร 
 วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปจจัยเส่ียงท่ีประเมินแลววามีระดับความเส่ียงอยูใน
ระดับสูงมากหรือสูง และเมื่อจัดลําดับความเส่ียงแลวเปนความเส่ียงท่ีอยูในลําดับตนๆ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็น
วาปจจัยเส่ียงนั้นสามารถสงผลใหการดําเนินงานไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดย 
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 1) นําเอาปจจัยเส่ียงท่ีอยูในระดับความเส่ียงสูงมาก หรือสูง มากําหนดวิธีการควบคุมท่ีควรมี เพื่อ
ปองกัน หรือลดความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงเหลานั้น 
 2) พิจารณาหรือประเมินวาในปจจุบันความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงเหลานั้น มีการควบคุมอยูแลวหรือไม 
 3) ถามีการควบคุมอยูแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยูหรือไม 

4.8 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

 เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเส่ียงในทุกข้ันตอน เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงใหทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 
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บทที่ 5 
การกําหนดและคดัเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสีย่ง 

 การจัดการความเส่ียง (Risk Response) เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินการปองกันความเส่ียง 
และความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน 

5.1 เปาหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ในการบริหารจัดการความเส่ียงนี้มีเปาหมายหลัก คือ 
 1) ลดโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดของความเส่ียงนั้นๆ 
 2) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียงนั้นในกรณีท่ีความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 
 3) เปล่ียนลักษณะของผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้น ใหเปนไปในรูปแบบท่ีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ ยอมรับได 

5.2 ข้ันตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้ 

 1) จัดลําดับความสําคัญความเส่ียง (ท้ังความเส่ียงท่ีคนพบใหมและท่ียังเหลืออยู) โดยเปรียบเทียบจาก
คาระดับความเส่ียงท่ีวัดได 
 2) พิจารณามาตรการใชจํากัดความเส่ียงเพื่อควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
 3) ศึกษาความเปนไปไดของทางเลือกในแตละมาตรการ ท่ีจะใชกําจัดหรือลดความเส่ียง  
 4) การวิเคราะหผลได – ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) ประกอบดวยผลได (Benefit) ไดแก การ
วิเคราะหหาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีนํามาตรการนั้นไปใชลดความเส่ียงหรือผลประโยชนในระยะยาว รวมไปถึง
โอกาสดีตางๆ ทางธุรกิจในอนาคต เปนตน ผลเสีย (Cost) เชน การวิเคราะหหาตนทุน เวลา หรือความสะดวก
ท่ีมีโอกาสสูญเสียไปกับการจัดความเส่ียงดังกลาว หรือการสรางโอกาสเพื่อลดความเส่ียงใหมแทน เปนตน 
 5) เลือกมาตรการท่ีดีท่ีสุดจัดการกับความเส่ียง โดยจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อกําหนด
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาท่ีจะใชดําเนินงาน ทรัพยากรท่ีตองใช และวิธีการติดตามผลรวมถึงการรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงใหผูบังคับบัญชาทราบ 

5.3 การวิเคราะห Cost - Benefit Analysis 

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนทุกความเส่ียงจะตองมีมาตรการ/กิจกรรมท่ีใชในการจัดการความเส่ียงแลวจะตอง
ศึกษาความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลือกเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกมาตรการ/กิจกรรมลดอยาง
เปนระบบ โดยการวิเคราะหผลไดผลเสีย Cost - Benefit Analysis ของทุกมาตรการ/กิจกรรมวาเปนวิธีการท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม โดยมีส่ิงท่ีจะพิจารณาในการวิเคราะห คือ 

- ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน (Cost) ไดแก ตนทุนเวลา หรือความสะดวกท่ีมีโอกาสสูญเสียไป
กับความเส่ียง หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดอีกในอนาคต เชน 

๑) ตนทุนท่ีมองเห็นได หรือ ตนทุนทางตรง 
2) ตนทุนท่ีมองไมเห็น หรือ ตนทุนทางออม 
๓) ผลกระทบเชิงลบ 
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- ประโยชนจากการดําเนินงาน (Benefit) ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีนํามาตรการนั้นไปลดความเส่ียง             
หรือผลประโยชนในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดีๆ ในอนาคต เชน 

๑) ประโยชนท่ีมองเห็นได หรือ ประโยชนทางตรง 
๒) ประโยชนท่ีมองไมเห็น หรือ ประโยชนทางออม 
๓) ผลกระทบเชิงบวก 

Risk Evaluation (Cost - Benefit Analysis) 

2ประโยชนทางตรง 2ประโยชนทางออม 

มูลคาประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 
(สามารถระบุเปนตัวเลขไดชัดเจน) 

หนวยงานมีภาพลักษณท่ีดีข้ึน 

ระดับความเส่ียงท่ีลดลง กระตุนพนักงานมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากข้ึน 

แผนงาน/โครงการสามารถบรรลุเปาหมายและแลว
เสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เวลาในการติดตามงานลดลง 

ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องจักร มีความรวมมือสําหรับการดําเนินงานภายในองคกรมากข้ึน 

ลดขอผิดพลาดจากการดําเนินงาน ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ความสูญเสียลดลง ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มข้ึน 

2ตนทุนทางตรง 2ตนทุนทางออม 

ตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน (สามารถระบุเปน 
มูลคาไดชัดเจน 

บุคลากรในองคกรมีภาระงานท่ีมากข้ึน 

คาบํารุงรักษา เพิ่มขอบเขตของการดําเนินงาน 

การจางบุคลากรท่ีเพิ่มข้ึน คาเสียโอกาสในการดําเนินงาน 

เงินเดือน เวลาท่ีใชในการทํางาน 
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2ประเภทความเสีย่ง 2ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 2Cost 2Benefit 

2ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

มาจากการเลือกความเส่ียงดานกลยุทธท่ีมีระดับ 
ความเส่ียงสูงท่ีสุด 

กําหนดทางเลือกในการจัดการความเส่ียง 
(สามารถกําหนดไดมากกวา ๑ ทางเลือกเพี่อ
เปรียบเทียบระหวาง Cost และ Benefit) 
 

ประมาณการตนทุนในการดําเนินการจัดการ
ความเส่ียงในแตละทางเลือก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจัดการ
ความเส่ียงในแตละทางเลือก 

2ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  

มาจากการเลือกความเส่ียงดานการดําเนินงานท่ี
มีระดับความเส่ียงสูงท่ีสุด 

กําหนดทางเลือกในการจัดการความเส่ียง 
(สามารถกําหนดไดมากกวา ๑ ทางเลือกเพื่อ
เปรียบเทียบระหวาง Cost และ Benefit) 
 

ประมาณการตนทุนในการดําเนินการจัดการ
ความเส่ียงในแตละทางเลือก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจัดการ
ความเส่ียงในแตละทางเลือก 

2ความเสี่ยงดานการเงิน  

มาจากการเลือกความเส่ียงดานการเงินท่ีมีระดับ
ความเส่ียงสูงท่ีสุด 

กําหนดทางเลือกในการจัดการความเส่ียง 
(สามารถกําหนดไดมากกวา ๑ ทางเลือกเพื่อ
เปรียบเทียบระหวาง Cost และ Benefit) 

ประมาณการตนทุนในการดําเนินการจัดการ
ความเส่ียงในแตละทางเลือก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจัดการ
ความเส่ียงในแตละทางเลือก 

2ความเสี่ยงดานการ2ปฏิบั2ติตามกฎ/ระเบียบ  

มาจากการเลือกความเส่ียงดานการปฏิบัติตาม
กฎ/ระเบียบท่ีมีระดับความเส่ียงสูงท่ีสุด 

กําหนดทางเลือกในการจัดการความเส่ียง 
(สามารถกําหนดไดมากกวา ๑ ทางเลือกเพื่อ
เปรียบเทียบระหวาง Cost และ Benefit) 

ประมาณการตนทุนในการดําเนินการจัดการ
ความเส่ียงในแตละทางเลือก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจัดการ
ความเส่ียงในแตละทางเลือก 
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การวิเคราะห Cost Level พิจารณาจากระดับของงบประมาณกับการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามตารางนี้ 

ตารางการวิเคราะห Cost Level 

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

2การวิเคราะห Benefit 

Benefit Level ลดระดับคะแนน Impact / Likelihood 

High เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจัยสําคัญ (Critical Factor) ในการลดความเส่ียงมาก 

Medium เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจัยสําคัญ (Critical Factor) ในการลดความเส่ียงปานกลาง 

Low เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจัยสําคัญ (Critical Factor) ในการลดความเส่ียงนอย 

ตารางการวิเคราะห Benefit Level 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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เมื่อวิเคราะห Cost Level และ Benefit Level ไดแลว นํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของ 
มาตรการ/กิจกรรมท่ีใชในการจัดการความเส่ียง โดยมีเกณฑการจัดลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

2การพิจารณา Mitigation Action Level 
2Benefit Level 2Cost Level 2Priority 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 

ตารางการพิจารณา 

คําอธิบาย 

๑) การพิจารณาลําดับความสําคัญของมาตรการ/กิจกรรมถาตนทุนอยูท่ี Low Level และมี Benefit 
Level อยูในระดับ High และ Medium จะมีลําดับความสําคัญของการดําเนินการอยูในลําดับท่ี ๑ เพราะ
สามารถชวยลดความเส่ียงไดโดยใชงบประมาณบริหารจัดการปกติ ไมตองจัดหางบประมาณเพิ่ม และเปนงาน
ท่ีอยูในภาระหนาท่ีของหนวยงาน สวน Task ท่ีมีตนทุนอยู Medium Level และ High Level ใหจัดลําดับ 
ความสําคัญของการดําเนินงานตามลําดับ (๒, ๓ และ ๔) 

๒) ในทางปฏิบัติระหวางการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง ผูรับผิดชอบความเส่ียง 
สามารถปรับปรุงหรือแกไขมาตรการ/กิจกรรมในแผนฯ ได หากพบวามีมาตรการ/กิจกรรมบางอยางท่ีควร
ดําเนินการกอนเพราะชวยลดความเส่ียง โดยผูรับผิดชอบความเส่ียงสามารถพิจารณาส่ังการมอบหมายให
ดําเนินการไดทันทีโดยไมจําเปนตองวิเคราะหผลไดผลเสีย (Cost - benefit Analysis) เพื่อจัดลําดับความสําคัญ
ของมาตรการ/กิจกรรมนั้นๆ 

วิธีการจัดการความเส่ียง (Risk Response) 

เปนข้ันตอนการหามาตรการตอบสนองความเส่ียง กําหนดวิธีการจัดการเพื่อลด/ปองกันความเส่ียง                
ซึ่งเมื่อทราบความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงแลว ควรวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดความ
เส่ียง และพิจารณาวาจะจัดการกับความเส่ียงนั้นอยางไร ในการพิจารณาเลือกดําเนินการผูบริหารตอง
พิจารณาถึงคาใชจาย หรือตนทุนในการจัดการความเส่ียงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชนท่ีจะไดรับวาเหมาะสม
และคุมคาหรือไม เมื่อองคกรสามารถประเมินความเส่ียงท่ีมีสาระสําคัญไดแลวจะตองพิจารณาวาเปนความ
เส่ียงในดานใด 
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ในกรณีท่ีเปนความเส่ียงเกี่ยวกับองคกรโดยรวม มักเกิดจากปจจัยภายนอก ซึ่งมิไดอยูภายใตการ
ควบคุมของฝายบริหาร การปองกันหรือลดความเส่ียงทําไดโดยการบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

๑) การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) 
เปนความเส่ียงท่ีเหลือในปจจุบันอยูภายในระดับท่ีตองการและยอมรับไดแลวโดยไมตองดําเนินการ 

เพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก เนื่องจากคาใชจายในการจัดการหรือสรางระบบควบคุม                   
อาจมีมูลคาสูงกวาผลลัพธท่ีได แตเราก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เชน การกําหนดระดับของผลกระทบ            
ท่ียอมรับได การเตรียมแผนต้ังรับ/จัดการความเส่ียง เปนตน 

2) การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction/Control) 
เปนการออกแบบระบบควบคุม การแกไขปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันหรือจํากัดผลกระทบ และ

โอกาสเกิดความเสียหายใหอยูในระดับท่ียอมรับได เชน กําหนดกรอบเวลาลวงหนาในการดําเนินการ หรือ
กําหนด กรอบระยะเวลาแลวเสร็จของการปฏิบัติงาน หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการดําเนินงานใหมี
เพียงพอในการปฏิบัติงาน เปนตน 

๓) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) 
เปนการดําเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเส่ียง โดยการหยุดหรือเปล่ียนแปลง

กิจกรรมท่ีเปนความเส่ียง เชน การตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม หรืองดทําข้ันตอนท่ีไมจําเปนและจะ
นํามาซึ่งความเส่ียง การปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางาน การลดขอบเขตการดําเนินการ เปนตน 

๔) การกระจาย/การโอนความเส่ียง (Risk Sharing/Spreading) 
เปนการกระจายหรือถายโอนความเส่ียงใหหนวยอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไปหรือรวมรับความเส่ียง 

เชน กรณีการจัดซื้อ/จัดจางครุภัณฑ กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและทบทวนคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑหรือเงื่อนไขตางๆ เพื่อเปนการปองกันหรือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความผิดพลาด ในการจัดซื้อ/
จัดจาง เปนตน 

การวิเคราะหแตละทางเลือกของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเงินทุนหมนุเวียนเพื่อการ
บริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ มีกระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินการ ตามแผนภูมิ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุปจจัยเสี่ยงที่จะทําการบริหารจัดการ 

จัดลําดับความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง (Risk Profile) 
ใหสอดคลองกับความเสี่ยงระดับองคกร 

1. ดูจากลําดับของ Degree of Risk 

2. กระบวนการควบคุมความเสี่ยงที่ควรม ี

3. มีกระบวนการควบคุมในปจจุบันหรือยัง 

4. กระบวนการควบคุมในปจจุบันเพียงพอหรือไม 

แผนบริหารความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุม  

-------------- 
ยอมรับ : ลด/ควบคุม: หลีกเลี่ยง: 

กระจาย/ถายโอน 

ไมมี มี 

ไมเพียงพอ เพียงพอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk-01 แบบรายงานระบุความเสี่ยง 
Risk-02 ตารางการประเมินความเสี่ยงระดับโครงการ/หนวยงาน 
Risk-03 แบบรายงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
Risk-04 แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
Risk-05 แบบรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 
 



(Risk-01) 

แบบรายงานระบุความเสี่ยง 

กอง ฝาย ลําดับ ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
 
 

    
 

  

 
 

    
 

  

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
                                        



(Risk-02) 

ตารางการประเมินความเสี่ยงระดับโครงการ/หนวยงาน 

กอง ฝาย ความเสี่ยง 
ประเภท
ความ
เสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู 

การประเมินความเสี่ยง 
ณ…………. 

แนว
ทางการ
บริหาร

ความเสี่ยง 

แผนปฏิบัติงาน
การบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ณ 30 ก.ย.65 

โอกาส 
 

ผลกระทบ 
 

ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              



(Risk-03) 

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 

 ประเด็นความเสี่ยง 

 หนวยงานหลัก:        หนวยงานสนับสนนุ: 

 ความถ่ีในการติดตามผล/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหนารายเดือน/ประเมินผลรายไตรมาส 

ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) ปงบประมาณ 2565 
   ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 



(Risk-04) 

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

แผนงาน 

หนวยงานหลัก:         หนวยงานสนับสนนุ: 

ความถ่ีในการติดตามผล/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : หนวยงานหลัก รายงานความคืบหนารายเดือน / ประเมินผลรายไตรมาส 

ลําดับท่ี 
กิจกรรมการจัดการ               

ความเสี่ยง (ตามแผนงาน) 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ
จริง/ความคืบหนาการ
ดําเนินงานตามแผน 

ผลลัพธของกิจกรรม กําหนดการตามแผน 
ระยะเวลาท่ี

ดําเนินการจริง 

KPI:% ความ
คืบหนา ณ 

วันท่ี.... 

ปญหาอุปสรรค    
(ท่ีทําใหไมบรรลุ

เปาหมาย) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



(Risk-05) 

แบบรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงรายเดือน/รายไตรมาส 

ประเด็นความเสี่ยง 
ผลการประเมิน 

ณ 1 ตุลาคม 2564 
เปาหมายความเสี่ยง 

ณ 30 กันยายน 2565 
การดําเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติงาน 
สิ้นสุด............... 

การประเมินความเสี่ยง 
ณ .......... 

สรุปผลการประเมิน
แนวโนมความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ ลดลง คงท่ี เพิ่มข้ึน 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
 


