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 คู่มือฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรบริหำรท่ำเรือ
พำณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ โดยใช้แนวทำงของ COSO ERM Framework อันเป็นกระบวนกำรประเมินกำรควบคุม
ภำยในตำมหลักสำกลมำใช้ประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร 
สรุปมีกำรระบุควำมเสี่ยงหลักไว้ 4 ด้ำน คือ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรเงิน และควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 

 ส ำหรับควำมเสี่ยงหลักข้ำงต้น เงินทุนฯ ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น กล่ำวคือ มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และจัดให้มีกำรทบทวนระบบ
ควบคุมภำยใน โดยคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงชุดนี้มีหน้ำที่รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ขององค์กรสอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำลหรือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อทุกหน่วยงำนในองค์กรมีวิธีกำรประเมินควำมเสี่ยง และ
จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรจัดให้มีระบบควบคุมภำยใน 
โดยมีคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร  
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บทที่ ๑ 
องค์ประกอบของการบรหิารความเสี่ยง 

1. ความหมายของความเสี่ยง 

 ควำมเสี่ยง (Risk) หมำยถึง โอกำสหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต และส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำย ท ำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้ำหมำย (Target) ที่องค์กรก ำหนดไว้
เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส ำเร็จ ทั้งในด้ำนกลยุทธ์ กำรเงิน กำรปฏิบัติงำน และกำรปฏิบัติ ตำมกฎหมำย/
ระเบียบ 

 โดยทั่วไปกำรด ำเนินงำนใดๆ ย่อมมีควำมเสี่ยงของระบบงำนเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจำกปัจจัยภำยใน  และ
ปัจจัยภำยนอก ควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจจะอยู่ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ อำทิ กำรวำงกลยุทธ์และแผนงำน
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร  กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรกำรเงิน กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง หมำยถึง กำรออกแบบกำรควบคุมโดยพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ของ
ทรัพยำกรต่ำงๆ กระบวนกำรท ำงำน กระบวนกำรบริหำรภำยในองค์กรนั้นๆ 

 กำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) หมำยถึง กำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม
วิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน หรืออำจเรียกว่ำกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง หรือกำรประเมินผล
แบบต่อเนื่อง 

 กำรประเมินผลเป็นรำยครั้ง หมำยถึง กำรประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของ              
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งที่ก ำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงกำรประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล      
กำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องเป็นหลัก 

 สำรสนเทศ หมำยถึง ข้อมูลที่ได้ผ่ำนกำรประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีควำมหมำยและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำน 

 กำรสื่อสำร หมำยถึง กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงบุคคลทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งอำจใช้คน
หรือใช้สื่อในกำรติดต่อสื่อสำรก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร 

 ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือท ำให้งำนไม่ประสบผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศำสตร์ที่องค์กรก ำหนดไว้ในตำรำงผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมนั้น                 
สำมำรถแบ่งผลกระทบออกได้เป็น 3 ลักษณะที่ส ำคัญ คือ 

 -  ลักษณะควำมเสี่ยงที่เป็นอันตรำย (Hazard) 
  1) กำรปฏิบัติงำนที่ล่ำช้ำกว่ำข้อก ำหนดของระบบงำน/เป้ำหมำย 
  2) กำรปฏิบัติงำนผิดพลำด 
  3) กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำน 

 -  ลักษณะควำมเสี่ยงที่เป็นไปควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) 
  4) ควำมเสียหำยต่อกำรด ำเนินงำนที่ท ำให้ต้นทุนด ำเนินงำนสูงกว่ำงบประมำณท่ีก ำหนด 
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5) ควำมเสียหำยจำกกำรลงทุน หรือส่วนต่ำงของมูลค่ำหรือเงินที่ได้รับที่ไม่เป็นไปตำมจ ำนวนที่ 
คำดหวังไว้ว่ำจะได้รับจำกกำรลงทุนหรือกำรด ำเนินธุรกรรมด้ำนกำรเงิน 
  - ลักษณะควำมเสี่ยงที่ท ำให้เสียโอกำส (Opportunity) 
  6) ควำมเสียหำยต่อกำรด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำเป็นตัวเงินได้ เช่น ภำพลักษณ์ 
ชื่อเสียง ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมไว้วำงใจ ควำมสูญเปล่ำ ค่ำเสียโอกำส เป็นต้น 

2. ประเภทของความเสี่ยง 

ควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยงหลัก ค าอธิบายประเภทความเสี่ยง 
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 

ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ด้ำนธุรกิจ แผนด ำเนินงำน
ธุรกิจ และกำรน ำไปปฏิบัติไม่เหมำะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยใน 
และสภำพแวดล้อมภำยนอก อันส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงอยู่ของเงินทุนฯ 
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ประกอบด้วย 
(1) Strategic Planning Risk 
(2) Policies Risk 

2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน
(Operational Risk) 

ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลจำกกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งกระบวนกำรหลักและกระบวนกำรสนับสนุน
ภำยในเงินทุนฯ อำทิ กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
มำตรฐำนที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนได้ 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) ประกอบด้วย  
(1) Operating Risk 
(2) BCP Risk 
(3) IT Risk 
(4) Fraud Risk 
(5) HR Risk 
(6) Legal Risk 

3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
(Financial Risk) 

ควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูลทำง
กำรเงิน อำทิ 
(1) ขำดเงินทุนหมุนเวียน 
(2) กำรเรียกเก็บหนี้คืนไม่ได้  
(3) จ้ำงติดตำมหนี้ไม่คุ้มมูลหนี้ 

4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย และระเบียบ          
(Compliance Risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ เช่น กำรไม่ด ำเนินงำนให้เสร็จ
ครบถ้วนตำมก ำหนดสัญญำ กระบวนกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมข้อบังคับ/
ข้อตกลง บุคลำกรไม่ยอมรับต่อกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
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3. สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 

 อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 

 1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร กำรเปลี่ยนแปลง
ระบบงำน ควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง กำรควบคุมก ำกับ
ดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
หรือสภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจ และกำรเมือง เป็นต้น 

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรที่ใช้ในกำรระบุควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณกำร (Integrated Risk Management) คือ กระบวนกำรที่จัดท ำโดย 
ฝ่ำยบริหำร เพ่ือประยุกต์ใช้ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมำเพ่ือระบุเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น
มีผลกระทบกับองค์กรและจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
 1) วัฒนธรรมองค์กร (Cored Value) 
  2) โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Structure) 
 3) กระบวนกำร (Process) 
 4) ปัจจัยพื้นฐำน (Infrastructure) 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร คือ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action plan) ประกอบด้วยปัจจัย และ          
กำรควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนกำร กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่องค์กรจะเกิดควำม
เสียหำย ท ำให้ระดับของควำมเสี่ยงและขนำดของควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
ประเมินระดับควำมเสี่ยงได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ โดยค ำนึงถึงกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยขององค์กรเป็นส ำคัญ 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียน ทพส.-ทร. (Enterprise Risk Management) 
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5. องค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 

 กำรประเมินกำรควบคุมภำยในตำมแนวคิดของ COSO ERM สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 
  2) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
  3) กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ 
  4) กำรประเมินควำมเสี่ยง 
  5) กำรตอบสนองควำมเสี่ยง 
  6) กิจกรรมเพื่อกำรควบคุม 
  7) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  8) กำรติดตำมและประเมินผล 
 

 

แผนภาพที่ 2 การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO ERM 

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
 สภำพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญ ในกำรก ำหนดกรอบบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย
ปัจจัยหลำยประกำร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบำยของผู้บริหำร แนวทำงกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร กระบวนกำร
ท ำงำน ระบบสำรสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรประกอบเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญ ในกำร
ก ำหนดทิศทำงของกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร  

๒) ก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
 องค์กรต้องพิจำรณำก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ และ
ควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวำงเป้ำหมำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรได้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม 
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๓) การบ่งขี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
 เป็นกำรรวบรวมเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นกับหน่วยงำน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกภำยใน                                     
และภำยนอกองค์กร เช่น นโยบำยบริหำรงำน บุคลำกร กำรปฏิบัติงำน กำรเงิน ระบบสำรสนเทศ ระเบียบ 
กฎหมำย ระบบบัญชี ภำษีอำกร ทั้งนี้ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจต่อเหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์นั้น เพ่ือให้ผู้บริหำร
สำมำรถพิจำรณำก ำหนดแนวทำงและนโยบำยในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่ำงดี  

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกำรจ ำแนกและพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงที่มีอยู่                 
โดยกำรประเมินจำกโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงได้
ทั้งจำกปัจจัยควำมเสี่ยงภำยนอกและปัจจัยควำมเสี่ยงภำยในองค์กร 

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
 เป็นกำรด ำเนินกำรหลังจำกที่องค์กรสำมำรถบ่งชี้ควำมเสี่ยงขององค์กร และประเมินควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน ำควำมเสี่ยงไปด ำเนินกำรตอบสนองด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมเพ่ือลดควำมสูญเสีย หรือ
โอกำสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 กำรก ำหนดกิจกรรมและกำรปฏิบัติต่ำงๆ ที่กระท ำเพ่ือลดควำมเสี่ยง และท ำให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร เช่น กำรก ำหนดกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร ควำม
เสี่ยงให้กับบุคลำกรภำยในองค์กร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำจะสำมำรถจัดกำรกับควำมเสี่ยงนั้นได้อย่ำง
ถูกต้องและเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
 ต้องมีกำรระบุถึงสำรสนเทศที่จะเป็นทั้งจำกแหล่งข้อมูลภำยในและภำยนอกองค์กร และมีระบบสื่อสำร              
ไปยังบุคลำกรในองค์กร เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้ กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพยัง
ครอบคลุมถึงกำรสื่อสำรจำกระดับบนลงล่ำง ระดับล่ำงไปสู่บน และกำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนตำมแนวทำงของ 
COSO ERM นั้น สำรสนเทศมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นในทุกระดับชั้นขององค์กร เนื่องจำกเรำต้องใช้สำรสนเทศ                
ในกำรระบุ ประเมิน และก ำหนดวิธีจัดกำรกับควำมเสี่ยง และใช้ในด้ำนอ่ืนๆ เพ่ือด ำเนินงำนให้ไปสู่เป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ให้ได้ 

8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
 มีกำรติดตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบครบวงจร และมีกำรปรับแก้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งกำร
ประเมินอำจท ำได้โดย 

  (8.1) กำรติดตำม/ประเมินในขณะที่ธุรกิจก ำลังด ำเนินไป (Ongoing Monitoring Activities) 
  (8.2) กำรประเมินแยกต่ำงหำก (Separate Evaluations) 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
ระบบการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ 

1. หลักการและเหตุผล 

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นทุนหมุนเวียนของกองทัพเรือ
จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๓๕ สังกัดกองทัพเรือ โดยได้รับ
เงินทุนจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นจ ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท และได้รับ
อนุมัติจำกกระทรวงกำรคลัง ให้กองทัพเรือน ำเงินที่ ได้รับจำกกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ 
ระหว่ำงวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๓๔ - วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๓๔ ก่อนจัดตั้งเงินทุนฯ จ ำนวน ๑๘,๙๑๖,๒๐๕.๑๒ 
บำท เข้ำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ โดยไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นเงิน
รำยไดแ้ผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรแก่เรือ และเรือสินค้ำของทำง
รำชกำรและเอกชน ซึ่งมำขอใช้บริกำรที่ท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบฐำนทัพเรือสัตหีบ ซึ่งได้มีแผนยุทธศำสตร์ และ
ตัวชี้วัดเพ่ีอใช้ในกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ และได้จัดท ำ
บันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – 
กองทัพเรือ กับกระทรวงกำรคลัง ตั้งแต่ปี ๒๕๔9 เป็นต้น มำจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพำะด้ำนกำรบริหำรพัฒนำ          
ทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ซึ่งตัวชี้วัดเกี่ยวกับกำรบริหำรควำม
เสี่ยง ก ำหนดให้องค์กรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะต้องมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดกำรควำมเสี่ยง โดยมีแผน
ด ำเนินงำนเพี่อลดควำมเสี่ยงและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนภำยในองค์กร โดยเฉพำะด้ำนบริหำรจัดกำรท่ำเรือ
พำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ซ่ึงเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือกำรบรหิำรท่ำเรือพำณิชย์สตัหบี - กองทัพเรือ มียุทธศำสตร์
ที่สนับสนุนภำรกิจกองทัพเรือในกำรบริหำรจัดกำรท่ำเรือ และด้ำนอ่ืนๆ ในกำรปฏิบัติงำนอำจจะมีควำมแตกต่ำง
กันขึ้นอยู่กับภำวะคุกคำม ปัญหำ อุปสรรค กำรสูญเสียโอกำส ซึ่งจะมีผลท ำให้องค์กรไม่สำมำรถด ำเนินงำน                
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้หรือก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อองค์กร ท ำให้กำรปฏิบัติงำนก่อให้เกิดควำมเสี่ยง คือ 
ควำมไม่แน่นอนของผลลัพธ์ ควำมเสี่ยงอำจส่งผลให้เกิดสิ่งที่ตำมมำทั้งทำงบวกและทำงลบ ควำมเสี่ยงจะ
ก่อให้เกิดโอกำสน ำไปสู่นวัตกรรมได้ ควำมเสี่ยงเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็น
กระบวนกำรเชิงระบบ เพ่ีอระบุประเมินควบคุม ควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรบริหำร อุปสรรค ควำมไม่
แน่นอน และโอกำสที่จะเกิดขึ้นอย่ำงมีประสิทธิผล ควำมเสี่ยง (Risk) คือกำรวัดควำมสำมำรถที่จะด ำเนินกำรให้
วัตถุประสงค์ของงำนประสบควำมส ำเร็จภำยใต้กำรตัดสินใจ งบประมำณ เวลำ และข้อจ ำกัดด้ำนเทคนิคผู้บริหำร 
จึงต้องจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือให้ปัญหำขององค์กรลดน้อยลง และสำมำรถด ำเนินงำนให้ประสบควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ 
ให้ควำมส ำคัญ ควำมเสี่ยงเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยกับองค์กรจำกเหตุกำรณ์ หรือกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
ที่ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ ทั้งยังอำจส่งผลกระทบและโอกำสที่จะเกิดผลกระทบต่อเงิน 
และทรัพย์สิน ภำพลักษณ์ขององค์กร และขวัญก ำลังใจของพนักงำน 
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 ดังนั้น กำรบริหำรควำมเสี่ยงของเงินทุนฯ จึงมีควำมจ ำเป็นที่ทุกหน่วยงำนใช้หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ให้ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรทั้งหมดต้องจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดย
ให้ระดับควำมเสี่ยง ขนำดของควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำมำรถประเมิน
และควบคุมได้ และสำมำรถตรวจสอบผลได้อย่ำงมีระบบ 

2. นโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำร
บริหำรควำมเสี่ยง จึงได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร โดยมีนโยบำยและวัตถุประสงค์ส ำคัญดังนี้ 

๑) เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพี่อกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์
สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

๒) เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ีอกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เกิดควำม 
ตระหนักรู้ และเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น และหำวิธีจัดกำรที่เหมำะสมในกำรลดควำมเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้

๓) สร้ำงกรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนแก่บุคลำกร เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมไม่แน่นอนที่
จะเกิดขึ้นกับกำรปฏิบัติงำนของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ีอกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ได้อย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ 

๔) เพ่ือให้มีระบบในกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และเฝ้ำระวัง
ควำมเสี่ยงใหม่ๆ ที่อำจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลำ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงยังต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนของเงินทุนฯ มีกำรหำรือร่วมกันของ  
ทุกฝ่ำยงำนเพ่ือวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยง โดยเชื่อมโยงกิจกรรมต่ำงๆ กับยุทธศำสตร์ขององค์กร 
และจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับองค์กร โดยก ำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นภำรกิจหนึ่งของ
หน่วยงำน และหน่วยงำนต่ำงๆ ของเงินทุนฯ จะต้องด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 

3. แผนภูมิการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และหน้าที่
ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ีอกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรน ำแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำตรวจสอบกำรด ำเนินงำน เพ่ือเป็นแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นสำกล และเท่ำทัน
กับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ รวมถึงเป็นกำรมุ่งพิจำรณำเพื่อวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม                
ที่จะน ำไปสู่กำรเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือ และควำมมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ีอกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – 
กองทัพเรือ ต่อกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยยุทธศำสตร์ และผลงำนว่ำได้มีกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลอย่ำงรอบคอบ
ถึงควำมมีประสิทธิภำพประสิทธิผล และเกิดควำมคุ้มค่ำคุณภำพของกำรบริหำรงำน ตลอดจนถึงควำมโปร่ งใส 
(Transparency) ตรวจสอบได้ (Accountability) มีควำมรับผิดชอบต่อประชำชนและชุมชน (Responsibility) และ
กำรมีส่วนร่วมของสังคม (Participation) จึงก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 

1) คณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ 
 คณะกรรมกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ จะเป็นผู้ก ำกับดูแลนโยบำยตลอดจนกำรติดตำม
งำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ค ำแนะน ำและเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยง และคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ีอกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม
เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง 

2) คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง 
 สอบทำนแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ีอกำรบริหำร
ท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้มี
ควำมเหมำะสมกับสภำพควำมเสี่ยงของเงินทุนฯ 

การบริหารความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงานขององค์กร 

1) คณะท างานฯ ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และจัดวางระบบควบคุมภายใน 
  (1.1) ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดท ำและปรับปรุงแผน
บริหำรควำมเสี่ยง คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรติดตำมรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเงินทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
  (1.2) ก ำหนดแนวทำงและผลักดันให้มีกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในของเงินทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง และกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน และ
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
  (1.3) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2) ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง 
  มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงในกำรวิเครำะห์ระบบงำนของเงินทุนฯ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำร
ควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ออกแบบระบบงำนให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำร                     
ควำมเสี่ยงเพ่ือลดควำมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับเงินทุนฯ ให้ลดลง และหรืออยู่ในระดับที่สำมำรถ
ยอมรับได้ ก ำหนดมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นมำตรฐำนขององค์กร ติดตำมประสำนงำนและจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงและคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง และแผนปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน และปฏิบัติงำนในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำหนด                     
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน 

3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  สอบทำนรำยงำนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือน ำเสนอ
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ 
 
 
 
 



9 

4) ฝ่ายงานตามโครงสร้างขององค์กร 
  ระบุควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ร่วมจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำร                                           
ควำมเสี่ยงให้กำรสนับสนุนพร้อมทั้งก ำกับดูแล ติดตำม ให้สำยงำนมีกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง ก ำหนดผู้รับผิดชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยงของฝ่ำยงำน ก ำกับ ดูแลควำมก้ำวหน้ำของแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้รับมอบหมำย ตำมภำระงำนส ำคัญที่เกิด 
ขึ้นในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ำย 9 กอง 27 แผนก ดังนี้ 

แบ่งเป็น 2 ฝ่าย 
  1. ฝ่ำยบริหำร 
  2. ฝ่ำยปฏิบัติกำร 

 แบ่งเป็นฝ่ายบริหาร 5 กอง 14 แผนก ดังนี้ 

   1) กองการบุคคล 
    -  แผนกอัตรำก ำลัง 
    -  แผนกสิทธิและสวัสดิกำร 

   2) กองแผนงาน 
    -  แผนกแผนและโครงกำร 
    -  แผนกวิจัยและพัฒนำธุรกิจ 
    -  แผนกวิเครำะห์และประเมินผล 
    -  แผนกสำรสนเทศ 

   3) กองบริหารงานทั่วไป 
    -  แผนกธุรกำร 
    -  แผนกประชำสัมพันธ์ 
    -  แผนกพัสดุ 

   4) กองนิติการและจัดการทรัพย์สิน 
    -  แผนกกฎหมำย 
    -  แผนกบริหำรสัญญำและจัดกำรทรัพย์สิน 

   5) กองการเงิน 
    -  แผนกกำรคลัง 
    -  แผนกผลประโยชน์ 
    -  แผนกบัญชี 
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แบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการ 4 กอง 13 แผนก ดังนี้ 

   1) กองการท่า 
    -  แผนกจัดกำรท่ำเทียบเรือ 
    -  แผนกคลังสินค้ำ 
    -  แผนกรักษำควำมปลอดภัย 

   2) กองบริการ 
    -  แผนกบริกำรเรือ 
    -  แผนกบรรทุกและขนถ่ำย 
    -  แผนกขนส่งและบริกำร 
    -  แผนกแพทย์ 

   3) กองการช่าง 
    -  แผนกโยธำ 
    -  แผนกไฟฟ้ำ  
    -  แผนกประปำ 
    -  แผนกกำรกล 

   4) กองควบคุมการสัญจรทางทะเล 
    -  แผนกควบคุมกำรสัญจรทำงทะเล 
    -  แผนกสื่อสำร 
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แผนภาพที่ 3 หน้าที่และขอบเขตงานบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการบรหิารท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ - กองทัพเรือ 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบรหิำร 

ท่ำเรือพำณิชยส์ัตหีบ - กองทัพเรือ 

ก ำ ห น ด ก ร อ บ  น โ ย บ ำ ย  แ ล ะ                        
แผนยุทธศำสตร์ ให้ค ำแนะน ำและ
เห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ
คู่มือบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีกำรด ำเนินงำนที่ เหมำะสมเพื่อ
จัดกำรควำมเส่ียง 

 

 
 

ติดตำมและรับรำยงำน กำรจัดท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงน ำ เสนอ
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ                  
เพื่อพิจำรณำ 
 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ระบุ ป ระ เมิ นคว ำ ม เ สี่ ย ง จ ำ ก ก ำ รด ำ เ นิ น ง ำ น
ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ  ร่ ว ม จั ด ท ำ แ ล ะ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม
แผนบริ ห ำ รค ว ำ ม เ สี่ ย ง   ใ ห้ ส นั บ สนุ น พ ร้ อ ม
ทั ้ ง ก ำ ก ั บ ด ู แ ล  ต ิ ด ต ำ ม ใ ห ้ ส ำ ย ง ำ น ม ี ก ำ ร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ต ำ ม ก ร ะ บ ว น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ค ว ำ ม
เสี่ ย ง  ก ำ หนดผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ผน บ ริ ห ำ ร ค ว ำ ม
เ สี ่ ย ง  ร ำ ย ง ำ น ค ว ำ ม ก ้ ำ ว ห น ้ ำ ข อ ง แ ผ น
บริ ห ำ รคว ำม เสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย  

1) ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแนวทำงในกำร
บริหำรควำมเส่ียง กำรจัดท ำและปรับปรุงแผน
บริหำรควำมเส่ียง คู่มือบริหำรควำมเส่ียง และ
กำรติดตำมรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของเงินทุนทุนฯ ให้มีประสิทธิภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง                    
 2) ก ำหนดแนวทำงและผลักดันให้มีกำร
พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ก ำ ร ค ว บ คุ ม ภ ำ ย ใ น ข อ ง                    
เงินทุนฯ ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง           
และกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน           
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน                               
3) ปฏิบัตหิน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

สอบทำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ                            
คู่มือบริหำรควำมเสี่ยงให้ค ำแนะน ำและ
ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับ
สภำพควำมเส่ียงของเงินทุนฯ 

 
 

หัวหน้ำคณะท ำงำน 

ทบทวนยุทธศำสตร ์

คณะท ำงำนด้ำนกำรบรหิำร              
ควำมเสีย่ง และกำรจัดวำง               

ระบบควบคมุภำยใน 

ฝ่ำยงำนตำมโครงสร้ำงองค์กร 
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4. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 ระบบบริหำรควำมเสี่ยงจะท ำให้ทรำบปัญหำล่วงหน้ำ และเตรียมวิธีป้องกันแก้ไขได้ ช่วยลดโอกำส
สูญเสียและเพ่ิมโอกำสควำมส ำเร็จ ส่งผลให้องค์กำรด ำรงอยู่อย่ำงยั่งยืน และเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management System) หมำยถึง กระบวนกำรที่จัดท ำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ 
เพ่ือลดควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งระบบบริหำรควำมเสี่ยง
ประกอบไปด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

 1) โครงสร้ำงของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ 
 2) นโยบำย วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ และกิจกรรมในกำรด ำเนินกำร รวมถึงกำร
ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน 
 3) กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
  (3.1) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
  (3.2) กำรก ำหนดควำมเสี่ยง 
  (3.3) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง และประเมินควำมเสี่ยง โดยประเมินโอกำสและผลกระทบ 
  (3.4) กำรก ำหนดแผนจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยง 
  (3.5) กำรก ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
  (3.6) กำรรำยงำน กำรติดตำมผล และสอบทำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 
   -  กำรประเมินควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงแสดงระดับควำมเสี่ยง 
   -  กำรจัดท ำแผนภำพควำมเสี่ยง (Risk Map) 

 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกระบวนกำรที่ใช้ระบุ วิเครำะห์ ประเมิน และจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่มี             
ผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือองค์กร รวมทั้งกำรบริหำรและหรือจัดกำร
ควำมเสี่ยงโดยก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงกระบวนกำร
ดังกล่ำวนี้จะส ำเร็จได้ต้องมีกำรสื่อสำรให้คนในองค์กรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทิศทำง
เดียวกัน ตลอดจนมีกำรจัดระบบสำรนิเทศเพ่ือใช้ในระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 คณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในมีกำรประชุม
ร่วมกันเพ่ือพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงทั้งจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ มีแผนกำรบริหำรตัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่ง
อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ และเพ่ือป้องกันและลด
ควำมเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนที่อำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และภำรกิจของเงินทุน
หมุนเวียนท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ 

2) การก าหนดกรอบความเสี่ยง 
 กำรก ำหนดควำมเสี่ยงเพ่ือพิจำรณำว่ำมีเหตุกำรณ์อะไรที่จะท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีหลักกำรส ำคัญ
ในกำรก ำหนดควำมเสี่ยงดังนี้ 
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 -  ศึกษำ ประมวลและสรุปข้อมูลและข่ำวสำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยง ทั้งจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก 
 -  ศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูลตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน 
 -  กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน 

กรอบความเสี่ยงระบุตามประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน 

ประเภทความเสี่ยง ค าอธิบายประเภทความเสี่ยง 
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 

ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ด้ำนธุรกิจ แผนด ำเนินงำน
ธุรกิจ และกำรน ำไปปฏิบัติไม่เหมำะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยใน
และสภำพแวดล้อมภำยนอก อันส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงอยู่ของเงินทุนฯ 
 

2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Operational Risk) 

ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่มีประสิทธิภำพและปะสิทธิผลจำกกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งกระบวนกำรหลักและกระบวนกำรสนับสนุน
ภำยในเงินทุนฯ อำทิ กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
มำตรฐำนที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนได้ 
 

3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
(Financial Risk) 

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูล         
ทำงกำรเงิน 
 

4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติ 
ตำมกฎหมำย และระเบียบ 
(Compliance Risk) 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ เช่น กำรไม่ด ำเนินงำนให้เสร็จ
ครบถ้วนตำมก ำหนดสัญญำ 

แผนภาพที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
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3) การจัดการความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยด้านโอกาสและผลกระทบ 

 ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ ประเมินและจัดระดับควำมเสี่ยง (คือ สูงมำก สูง ปำนกลำง และต่ ำ )             
เป็นกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุ โดยประเมินถึงผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของควำมเสี่ยง และโอกำส
หรือควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำให้คะแนนจำกตำรำงโอกำสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

รำยกำรควำมเสี่ยงที่ได้ระบุไว้               
เพ่ือกำรประเมิน 

กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิด     
และผลกระทบต่ำงๆ ของควำมเสี่ยง 

กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือ
ตอบสนองจัดกำรควำมเสี่ยง 

ติดตำมประเมินผลของแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
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(3.1) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Matrix) 

   จะมีกำรประเมินจำกโอกำสที่จะเกิดและผลกระทบ แยกเป็นด้ำนละ 5 ระดับ 

 (ก) เกณฑ์ในกำรประเมินโอกำสที่จะเกิด 

ระดับท่ี หมายถึง ค าจ ากัดความของแต่ละระดับ 

5 รุนแรงมำก มีโอกำสเกดิขึ้นทุกเดือนต่อ 1 ครั้ง 

4 รุนแรง อำจเกิดขึ้น 1 ครั้งทุกๆ 1 - 6 เดอืน 

3 ปำนกลำง อำจเกิดขึ้น 1 ครั้งทุกๆ 1 ปี 

2 น้อย อำจเกิดขึ้น 1 ครั้งทุกๆ 2 - 3 ปี 

1 ไม่มีนัยส ำคญั เป็นไปได้ทำงทฤษฎีแตไ่ม่น่ำจะเกดิขึ้น 

 (ข) เกณฑ์ในกำรประเมินผลกระทบแยกเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน 

ระดับ ด้านการเงิน 
(Financial) 

กฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบ 

(Compliance) 

ข้อมูล (Information) ความปลอดภัย (Safety) วัตถุประสงค์ 
(objective) 

 

ภาพลักษณ์ 
(Reputation) 

1 น้อยกว่ำ 
250,000 บำท 

กำรฝ่ำฝืนข้อบังคับ หรือ 
ระเบียบของบุคลำกร 

เปิดเผยข้อมูลที่ไม่
จัดเป็นนโยบำยปกติ 

มีผู้ได้รับบำดเจ็บเล็กน้อย มีผลเล็กน้อยต่อ
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยรับตรวจ 

กระทบต่อ
ชื่อเสียงของ

องค์กร              
น้อยมำก หรือ                

ไม่กระทบ 
 

2 250,000 ถึง 
2.5 ล้ำนบำท 

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย    
ของบุคลำกร 

เปิดเผยข้อมูลที่ต้องถือ
เป็นควำมลับ             
ส่วนบุคคล 

มีบุคคลที่ได้รับบำดเจ็บ มีผลมำกต่อตัว
วัดผลงำนของ
หน่วยรับตรวจ              

แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

 

กระทบต่อ
ชื่อเสียงของ
องค์กรน้อย 

(ภำยในกลุ่มงำน) 

3 2.5 ถึง 5 
ล้ำนบำท 

องค์กรมีกำรปฏิบัต ิ        
ผิดสัญญำ 

เปิดเผยควำมลับของ
คณะกรรมกำรทำง

กำรค้ำ/บุคคลเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

มีบุคคลหลำยคนได้รับ
บำดเจ็บ 

มีผลกระทบต่อ
ปัจจัยวัด

ควำมส ำเร็จของ
หน่วยงำน แต่มี
ผลเล็กน้อยต่อ

วัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

 

กระทบต่อ
ชื่อเสียงของ

องค์กร                  
(มีรำยงำนต่อ

ผู้บริหำร
ระดับสูง) 
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ระดับ ด้านการเงิน 
(Financial) 

กฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบ 

(Compliance) 

ข้อมูล (Information) ความปลอดภัย (Safety) วัตถุประสงค์ 
(objective) 

 

ภาพลักษณ์ 
(Reputation) 

4 5 ถึง 25 
ล้ำนบำท 

มีกำรปฏิบัติฝำ่ฝืน
ข้อบังคับภำยในองค์กร 

เปิดเผยข้อมูลลับ มีบุคคลหลำยคนได้รับ
บำดเจ็บมำก 

มีผลต่อ
วัตถุประสงค์ของ
องค์กำรเล็กน้อย 
แต่ไม่มีผลต่อกำร

บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

กระทบต่อ
ชื่อเสียงของ

องค์กร ท ำให้เกิด
ควำมไม่พอใจ
จำกสำธำรณะ 
เช่น กำรเขียน

วิจำรณ์ (สื่อบำง
สื่อ) 

 
5 มำกกว่ำ 25 

ล้ำนบำท 
องค์กรมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืน
ข้อก ำหนดของกฎหมำย 

เปิดเผยข้อมูลลับที่สุด มีบุคคลได้รับบำดเจ็บถึง
ตำย 

มีผลต่อกำร
บรรลุ

วัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

กระทบต่อ
ชื่อเสียงของ

องค์กรมำก ท ำ
ให้เกิดควำมไม่

พอใจแก่
สำธำรณะ เช่น 
กำรแสดงควำม
คิดเห็นสื่อต่ำงๆ 

 

(3.2) การจัดระดับความเสี่ยง 

  เมื่อพิจำรณำทั้งโอกำสเกิดและผลกระทบของควำมเสี่ยงร่วมกันแล้ว สำมำรถแสดงระดับควำม
เสี่ยงร่วมกันแล้ว สำมำรถแสดงระดับควำมเสี่ยงตำมผังระดับควำมเสี่ยงได้ ดังตำรำงด้ำนล่ำง ส ำหรับควำมเสี่ยงที่
ถูกจัดอยู่ในระดับสูง และสูงมำก เป็นสิ่งที่เงินทุนฯ ควรให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับต้น และควรติดตำมควำมคืบหน้ำ
ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร เพ่ือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตระดับควำมเสี่ยงที่หน่วยงำนยอมรับได้ 
(Risk Appetite Boundary) เลือกใช้ตำรำงระดับควำมเสี่ยง (ที่เป็นค่ำคะแนนระหว่ำงผลกระทบ/โอกำสที่จะเกิด) 

ตาราง Risk martix 

 5         มีความเสี่ยงสูงมาก 

 4         มีความเสี่ยงสูง 

โอกาสที่จะเกิด 
( L ) 

3         มีความเสี่ยงปานกลาง 

 2         มีความเสี่ยงต่ า 

 1        

  1 2 3 4 5   
    ผลกระทบ ( I )    
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ความหมายของระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง แทนด้วยแถบสี ความหมาย 
สูงมำก (Extremely High) แดง ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำม

เสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันท ี

สูง (High) ชมพู ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องจัดกำรควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปำนกลำง (Medium) เหลือง ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้
ควำมเสี่ยงเคลื่อนย้ำยไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

ต่ ำ (Low) เขียว ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยงไม่ต้อง             
มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติม 

4) การก าหนดแผนจัดการเพื่อลดความเสี่ยง 

 ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องวิเครำะห์ถึงสำเหตุของควำมเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพ่ือน ำไปสู่กำรหำ
มำตรกำรจัดกำรกับปัจจัยควำมเสี่ยงให้ตรงจุด กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องวิเครำะห์ถึงสำเหตุของควำมเสี่ยง              
ในแต่ละประเด็น 

 การจัดการความเสี่ยง คือ กำรด ำเนินกำรเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยวิธีใด               
วิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  -  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงไม่ยอมรับควำมเสี่ยงนั้นเลย เช่น กำรเปลี่ยน
วัตถุประสงค์, หยุดท ำกิจกรรม 
  - การโอนย้าย โอนควำมเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยรับผิดชอบ เช่น กำรประกันภัย, กำรจ้ำงบุคคลภำยนอก
เป็นผู้ด ำเนินกำรแทน 
  - การควบคุม หำวิธีกำรควบคุมเพ่ิมเติมเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง เช่น วิธีกำรควบคุมเพ่ิมเติม           
เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง เช่น กำรจัดท ำแผนอย่ำงเร่งด่วน กำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำร 
  -  การยอมรับ ขออนุมัติหลักกำรรับควำมเสี่ยงไว้ ไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ 
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แผนภาพที่ 5 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 

การยอมรับความเสี่ยง หมำยถึง ยอมรับควำมเสี่ยง            
ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน และภำยใต้ระดับควำมเสี่ยง
ที่องค์กรสำมำรถยอมรับได้ 

การลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยง หมำยถึง 
กำรด ำเนินกำรเพ่ิมเติมเพ่ือลด หรือควบคุมโอกำสเกิด 
หรือผลกระทบของควำมเสี่ ยงให้อยู่ ในระดับที่                
ยอมรับได ้

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมำยถึง กำรด ำเนินกำร
เพ่ือยกเลิก หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำม
เสี่ยง ทั้งนี้หำกท ำกำรใช้กลยุทธ์นี้ อำจต้องท ำกำร
พิจำรณำวัตถุประสงค์ว่ำสำมำรถบรรลุได้หรือไม่                
เพ่ือท ำกำรปรับเปลี่ยนต่อไป 

การถ่ายโอนความเสี่ยง หมำยถึง กำรร่วมจัดกำรโดย
แบ่ง หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยงบำงส่วนกับบุคคลหรือ
องค์กรอื่น 

5) การก าหนดนโยบายและกระบวนการควบคุมความเสี่ยง 

 หลังจำกที่ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงแล้ว คณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง                 
และกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในจะประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินและเลือกวิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง                       
ที่เหมำะสม และด ำเนินกำรจัดท ำเป็นแผนบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้สำมำรถติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงได้ โดยมีวิธีกำรด ำเนินงำน หน่วยงำนรับผิดชอบ และก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรของแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

6) การรายงาน การติดตาม และสอบทานผลการบริหารความเสี่ยง 

 (6.1) หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
องค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยงำนท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 (6.2) ผู้รับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ฝ่ำยยุทธศำสตร์และบริหำรควำมเสี่ยงในฐำนะ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและจัดวำงระบบควบคุมภำยใน น ำข้อมูลจำก
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรของแต่ละหน่วยงำน มำจัดท ำเป็นรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยติดตำมผลกับหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบแผนฯ และให้ควำมเห็นต่อผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมน ำเสนอรำยงำนสรุปผลดังกล่ำวให้แก่ คณะกรรมกำรก ำหนด
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในเพื่อทรำบ 
 (6.3) กำรประเมินผลกำรจัดกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
  (6.3.1) ฝ่ำยยุทธศำสตร์และบริหำรควำมเสี่ยงในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำหนด                
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน น ำข้อมูลจำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ มำรวบรวมประเมินผลและจัดท ำเป็นรำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี น ำเสนอให้แก่คณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
จัดวำงระบบควบคุมภำยใน เพื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงรำยไตรมำส/รำยปี 
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  (6.3.2) น ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควำมเห็นต่อผลกำรด ำเนินงำนตำม แผน
บริหำรควำมเสี่ยง ปัจจัยภำยนอกและภำยใน ข้อพิจำรณำของคณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงทำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือสอบทำน และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เพ่ือพิจำรณำผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี และด ำเนินกำรทบทวนและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพ่ือให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
การก าหนดและคดัเลือกวธิกีารบริหารจัดการความเสีย่ง 

 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรป้องกันควำมเสี่ยง และ
ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดข้ึนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลำยวิธีรวมกัน 

1. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงนี้มีเป้ำหมำยหลัก คือ 
 1) ลดโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดของควำมเสี่ยงนั้นๆ 
 2) ลดควำมรุนแรงของผลกระทบจำกควำมเสี่ยงนั้นในกรณีที่ควำมเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
 3) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจำกควำมเสี่ยงนั้น ให้เป็นไปในรูปแบบที่เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำร
บริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ยอมรับได ้

2. ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้ 

 1) จัดล ำดับควำมส ำคัญควำมเสี่ยง (ทั้งควำมเสี่ยงที่ค้นพบใหม่และท่ียังเหลืออยู่) โดยเปรียบเทียบจำกค่ำ
ระดับควำมเสี่ยงที่วัดได้ 
 2) พิจำรณำมำตรกำรใช้จ ำกัดควำมเสี่ยงเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3) ศึกษำควำมเป็นไปได้ของทำงเลือกในแต่ละมำตรกำร ที่จะใช้ก ำจัดหรือลดควำมเสี่ยง  
 4) กำรวิเครำะห์ผลได้ – ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) ประกอบด้วยผลได้ (Benefit) ได้แก่ กำร
วิเครำะห์หำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีที่น ำมำตรกำรนั้นไปใช้ลดควำมเสี่ยงหรือผลประโยชน์ในระยะยำว รวมไปถึง
โอกำสดีต่ำงๆ ทำงธุรกิจในอนำคต เป็นต้น ผลเสีย (Cost) เช่น กำรวิเครำะห์หำต้นทุน เวลำ หรือควำมสะดวกที่มี
โอกำสสูญเสียไปกับกำรจัดควำมเสี่ยงดังกล่ำว หรือกำรสร้ำงโอกำสเพ่ือลดควำมเสี่ยงใหม่แทน เป็นต้น 
 5) เลือกมำตรกำรที่ดีที่สุดจัดกำรกับควำมเสี่ยง โดยจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำที่จะใช้ด ำเนินงำน ทรัพยำกรที่ต้องใช้ และวิธีกำรติดตำมผลรวมถึงกำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ให้ผู้บังคับบญัชำทรำบ 

3. การวิเคราะห์ Cost - Benefit Analysis 

ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกควำมเสี่ยงจะต้องมีมำตรกำร/กิจกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้วจะต้องศึกษำ
ควำมเป็นไปได้และค่ำใช้จ่ำยของแต่ละทำงเลือกเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจเลือกมำตรกำร/กิจกรรมลดอย่ำงเป็นระบบ 
โดยกำรวิเครำะห์ผลได้ผลเสีย Cost - Benefit Analysis ของทุกมำตรกำร/กิจกรรมว่ำเป็นวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลหรือไม่ โดยมีสิ่งที่จะพิจำรณำในกำรวิเครำะห์ คือ 

- ต้นทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน (Cost) ได้แก่ ต้นทุนเวลำ หรือควำมสะดวกที่มีโอกำสสูญเสียไปกับ
ควำมเสี่ยง หรือควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อีกในอนำคต เช่น 

๑. ต้นทุนที่มองเห็นได้ หรือ ต้นทุนทำงตรง 
2. ต้นทุนที่มองไม่เห็น หรือ ต้นทุนทำงอ้อม 
๓. ผลกระทบเชิงลบ 
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- ประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำน (Benefit) ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนทันทีท่ีน ำมำตรกำรนั้นไปลดควำมเสี่ยง             
หรือผลประโยชน์ในระยะยำว รวมไปถึงโอกำสดีๆ ในอนำคต เช่น 

๑. ประโยชน์ที่มองเห็นได้ หรือ ประโยชน์ทำงตรง 
๒. ประโยชน์ที่มองไม่เห็น หรือ ประโยชน์ทำงอ้อม 
๓. ผลกระทบเชิงบวก 

Risk Evaluation (Cost - Benefit Analysis) 

ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม 
มูลค่ำประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
(สำมำรถระบุเป็นตัวเลขได้ชัดเจน) 

หน่วยงำนมีภำพลักษณ์ที่ดีข้ึน 

ระดับควำมเสี่ยงที่ลดลง กระตุ้นพนักงำนมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนมำกขึ้น 
แผนงำน/โครงกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและแล้ว
เสร็จในระยะเวลำที่ก ำหนด 

เวลำในกำรติดตำมงำนลดลง 

ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักร มีควำมร่วมมือส ำหรับกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรมำกข้ึน 
ลดข้อผิดพลำดจำกกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ควำมสูญเสียลดลง ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น 

ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม 

ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (สำมำรถระบุเป็น 
มูลค่ำได้ชัดเจน 

บุคลำกรในองค์กรมีภำระงำนที่มำกขึ้น 

ค่ำบ ำรุงรักษำ เพ่ิมขอบเขตของกำรด ำเนินงำน 
กำรจ้ำงบุคลำกรที่เพ่ิมข้ึน ค่ำเสียโอกำสในกำรด ำเนินงำน 
เงินเดือน เวลำที่ใช้ในกำรท ำงำน 
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ประเภทความเส่ียง ทางเลือกในการจัดการความเส่ียง Cost Benefit 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  

มำจำกกำรเลือกควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ที่มีระดับ 
ควำมเสี่ยงสูงที่สุด 

ก ำหนดทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(สำมำรถก ำหนดได้มำกกว่ำ ๑ ทำงเลือกเพ่ีอ
เปรียบเทียบระหว่ำง Cost และ Benefit) 
 

ประมำณกำรต้นทุนในกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในแต่ละทำงเลือก 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในแต่ละทำงเลือก 

ความเส่ียงด้านการด าเนนิงาน  
มำจำกกำรเลือกควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่
มีระดับควำมเสี่ยงสูงที่สุด 

ก ำหนดทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(สำมำรถก ำหนดได้มำกกว่ำ ๑ ทำงเลือกเพ่ือ
เปรียบเทียบระหว่ำง Cost และ Benefit) 
 

ประมำณกำรต้นทุนในกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในแต่ละทำงเลือก 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในแต่ละทำงเลือก 

ความเส่ียงด้านการเงิน  
มำจำกกำรเลือกควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินที่มีระดับ
ควำมเสี่ยงสูงที่สุด 

ก ำหนดทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(สำมำรถก ำหนดได้มำกกว่ำ ๑ ทำงเลือกเพ่ือ
เปรียบเทียบระหว่ำง Cost และ Benefit) 

ประมำณกำรต้นทุนในกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในแต่ละทำงเลือก 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในแต่ละทำงเลือก 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ  
มำจำกกำรเลือกควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎ/ระเบยีบทีมี่ระดับควำมเสี่ยงสูงที่สุด 

ก ำหนดทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(สำมำรถก ำหนดได้มำกกว่ำ ๑ ทำงเลือกเพ่ือ
เปรียบเทียบระหว่ำง Cost และ Benefit) 

ประมำณกำรต้นทุนในกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในแต่ละทำงเลือก 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในแต่ละทำงเลือก 
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กำรวิเครำะห์ Cost Level พิจำรณำจำกระดับของบประมำณกับกำรด ำเนินงำน โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงนี้ 

ภำพที่ ๓ ตำรำงกำรวิเครำะห์ Cost Level 

กำรวิเครำะห์ Benefit Level จะพิจำรณำว่ำมำตรกำร/กิจกรรมจะช่วยลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
และ/หรือลดควำมรุนแรงของผลกระทบจำกควำมเสี่ยงนั้นระดับใด โดยแบ่งกำรพิจำรณำเป็น ๓ ระดับเช่นกัน                  
คือ Low, Medium และ High โดยแต่ละระดับ พิจำรณำจำกรำยละเอียดที่ระบุในตำรำง ดังนี้ 

การวิเคราะห์ Benefit 

Benefit Level ลดระดับคะแนน Impact / Likelihood 
High เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยส ำคัญ (Critical Factor) ในกำรลดควำมเสี่ยงมำก 

Medium เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยส ำคัญ (Critical Factor) ในกำรลดควำมเสี่ยงปำนกลำง 

Low เป็นกิจกรรมที่เป็นปัจจัยส ำคัญ (Critical Factor) ในกำรลดควำมเสี่ยงน้อย 

ภาพที่ ๔ ตารางการวิเคราะห์ Benefit Level 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ Cost 
Cost Level งบประมาณ การด าเนินงาน 

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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เมื่อวิเครำะห์ Cost Level และ Benefit Level ได้แล้ว น ำมำพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของ 
มำตรกำร/กิจกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยมีเกณฑ์กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ ดังนี้ 
 

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 

ภาพที่ ๕ ตารางการพิจารณา 

ค าอธิบาย 

๑. กำรพิจำรณำล ำดับควำมส ำคัญของมำตรกำร/กิจกรรมถ้ำต้นทุนอยู่ที่ Low Level และมี Benefit 
Level อยู่ในระดับ High และ Medium จะมีล ำดับควำมส ำคัญของกำรด ำเนินกำรอยู่ในล ำดับที่ ๑ เพรำะ
สำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงได้โดยใช้งบประมำณบริหำรจัดกำรปกติ ไม่ต้องจัดหำงบประมำณเพ่ิม และเป็นงำน
ที่อยู่ในภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน ส่วน Task ที่มีต้นทุนอยู่ Medium Level และ High Level ให้จัดล ำดับ 
ควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนตำมล ำดับ (๒, ๓ และ ๔) 

๒. ในทำงปฏิบัติระหว่ำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง 
สำมำรถปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรกำร/กิจกรรมในแผนฯ ได้ หำกพบว่ำมีมำตรกำร/กิจกรรมบำงอย่ำงที่ควร
ด ำเนินกำรก่อนเพรำะช่วยลดควำมเสี่ยง โดยผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงสำมำรถพิจำรณำสั่งกำรมอบหมำยให้
ด ำเนินกำรได้ทันทีโดยไม่จ ำเป็นต้องวิเครำะห์ผลได้ผลเสีย (Cost - benefit Analysis) เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของมำตรกำร/กิจกรรมนั้นๆ 

วิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 

เป็นขั้นตอนกำรหำมำตรกำรตอบสนองควำมเสี่ยง ก ำหนดวิธีกำรจัดกำรเพ่ือลด/ป้องกันควำมเสี่ยง                
ซึ่งเมื่อทรำบควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญและโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงแล้ว ควรวิเครำะห์สำเหตุที่ท ำให้เกิดควำม
เสี่ยง และพิจำรณำว่ำจะจัดกำรกับควำมเสี่ยงนั้นอย่ำงไร ในกำรพิจำรณำเลือกด ำเนินกำรผู้บริหำรต้อง
พิจำรณำถึงค่ำใช้จ่ำย หรือต้นทุนในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่ำเหมำะสม
และคุ้มค่ำหรือไม่ เมื่อองค์กรสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงที่มีสำระส ำคัญได้แล้วจะต้องพิจำรณำว่ำเป็นควำม
เสี่ยงในด้ำนใด 
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ในกรณีที่เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับองค์กรโดยรวม มักเกิดจำกปัจจัยภำยนอก ซึ่งมิได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุม 
ของฝ่ำยบริหำร กำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงท ำได้โดยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
เป็นควำมเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภำยในระดับที่ต้องกำรและยอมรับได้แล้วโดยไม่ต้องด ำเนินกำร 

เพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกำสหรือผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นอีก เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรหรือสร้ำงระบบควบคุม                   
อำจมีมูลค่ำสูงกว่ำผลลัพธ์ที่ได้ แต่เรำก็ควรมีมำตรกำรติดตำมและดูแล เช่น กำรก ำหนดระดับของผลกระทบ            
ที่ยอมรับได้ กำรเตรียมแผนตั้งรับ/จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) 
เป็นกำรออกแบบระบบควบคุม กำรแก้ไขปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันหรือจ ำกัดผลกระทบ และ

โอกำสเกิดควำมเสียหำยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ก ำหนดกรอบเวลำล่วงหน้ำในกำรด ำเนินกำร หรือ
ก ำหนด กรอบระยะเวลำแล้วเสร็จของกำรปฏิบัติงำน หรือกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรด ำเนินงำนให้มี
เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 

๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง โดยกำรหยุดหรือเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่เป็นควำมเสี่ยง เช่น กำรตัดสินใจยกเลิกโครงกำร/กิจกรรม หรืองดท ำขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็นและจะ
น ำมำซึ่งควำมเสี่ยง กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน กำรลดขอบเขตกำรด ำเนินกำร เป็นต้น 

๔. การกระจาย/การโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) 
เป็นกำรกระจำยหรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยงให้หน่วยอ่ืนช่วยแบ่งควำมรับผิดชอบไปหรือร่วมรับควำมเสี่ยง เช่น 

กรณีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงครุภัณฑ์ ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำกลำงและทบทวนคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์
หรือเงื่อนไขต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมผิดพลำด ในกำรจัดซื้อ/จดัจ้ำง เป็นต้น 

กำรวิเครำะห์แต่ละทำงเลือกของกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำร
บริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ มีกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ตำมแผนภูมิ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะท าการบริหารจัดการ 

จัดล ำดับควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk Profile) 
ให้สอดคล้องกับควำมเส่ียงระดับองค์กร 

1. ดูจำกล ำดับของ Degree of Risk 

2. กระบวนกำรควบคุมควำมเส่ียงที่ควรมี 

3. มีกระบวนกำรควบคุมในปัจจุบันหรอืยัง 

4. กระบวนกำรควบคุมในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ 

แผนบริหำรควำมเส่ียง/ 
กิจกรรมกำรควบคุม  

-------------- 
ยอมรับ : ลด/ควบคุม : หลีกเล่ียง : 

กระจำย/ถ่ำยโอน 

ไม่มี มี 

ไม่เพียงพอ เพียงพอ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

(Risk-01) 

แบบรายงานระบุความเสี่ยง 

กอง ฝ่าย ล าดับ ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
 
 

    
 

  

 
 

    
 

  

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
                                        



 
 

(Risk-02) 

ตารางการประเมินความเสี่ยงระดับโครงการ/หน่วยงาน 

กอง ฝ่าย 
ความ
เสี่ยง 

ประเภ
ทความ
เสี่ยง 

การ
ควบคุมท่ี

มีอยู่ 

การประเมินความเสี่ยง 
ณ…………. แนว

ทางการ
บริหาร

ความเสี่ยง 

แผนปฏิบัติงาน
การบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
ณ 30 ก.ย. 63 

โอกาส 
 

ผลกระทบ 
 

ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              



 
 

(Risk-03) 

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 

 ประเด็นความเสี่ยง 

 หน่วยงานหลัก:        หน่วยงานสนับสนุน: 

 ความถี่ในการติดตามผล/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้ารายเดือน/ประเมินผลรายไตรมาส 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) ปีงบประมาณ 2563 
   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 

หน่วยงานหลัก:         หน่วยงานสนับสนุน: 

ความถี่ในการติดตามผล/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : หน่วยงานหลัก รายงานความคืบหน้ารายเดือน / ประเมินผลรายไตรมาส 

ล าดับที่ 
กิจกรรมการจัดการ               

ความเสี่ยง (ตามแผนงาน) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ
จริง/ความคืบหน้าการ
ด าเนินงานตามแผน 

ผลลัพธ์ของกิจกรรม ก าหนดการตามแผน 
ระยะเวลาที่

ด าเนินการจริง 

KPI:% ความ
คืบหน้า ณ 

วันที.่... 

ปัญหาอุปสรรค    
(ที่ท าให้ไม่บรรลุ

เป้าหมาย) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



 
 

(Risk-05) 

แบบรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงรายเดือน/รายไตรมาส 

ประเด็นความเสี่ยง 
ผลการประเมิน 
ณ 1 ตุลาคม 2562 

เป้าหมายความเสี่ยง 
ณ 30 กันยายน 2563 

การด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติงาน 
สิ้นสุด............... 

การประเมินความเสี่ยง 
ณ .......... สรุปผลการประเมิน

แนวโน้มความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ ลดลง คงท่ี เพิ่มข้ึน 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
 


