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บทท่ี 1 
องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง 

 

ความสําคัญของความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

1.1  ความเสี่ยง (Risk)  
 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและสงผลกระทบ
หรือกอใหเกิดความเสียหายทําใหวัตถุประสงค (Objective) และเปาหมาย (Target) ที่องคกรกําหนดไว
เบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสําเร็จ ทั้งในดานกลยุทธ การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 
 โดยทั่วไปการดําเนินงานใด ๆ ยอมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไดเสมอ ทั้งจากปจจัยภายใน และปจจัย
ภายนอก ความเสี่ยงดังกลาวอาจอยูในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะนําบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด (บอท.) 
ไปสูเปาหมาย เชน การวางกลยุทธและแผนงาน การตัดสินใจของผูบริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหาร 
การเงิน การใหบริการซอมสรางเรือ และธุรกิจที่เก่ียวของ การปฏิบัติงานภายในที่ทําการ การคัดเลือก
ผูรับบริการ  การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ  เปนตน 
 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายหรือทําใหงานไมประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค (Objective) และเปาหมาย (Target) ที่องคกรกําหนดไวทั้งทางตรงและทางออมนั้น สามารถแบง
ความเสี่ยงออกไดเปน 3 ลักษณะที่สําคัญ คือ 
 1.  ลักษณะความเสี่ยงที่เปนอันตราย (Hazard) 
      -  การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
      -  การปฏิบัติงานที่ลาชากวาขอกําหนดของระบบงาน/เปาหมาย 
      -  การปฏิบัติงานผิดพลาด 
 2.  ลักษณะความเสี่ยงที่เปนความไมแนนอน (Uncertainly) 
      -  ความเสียหายตอการดําเนินงานที่ทําใหตนทุนดําเนินงานสูงกวางบประมาณที่กําหนด 

     -  ความเสียหายจากการลงทุน  หรือสวนตางของมูลคาหรือเงินที่ไดรับที่ไมเปนไปตามจํานวนที่
คาดหวังไววาจะไดรับจากการลงทุนหรือการดําเนินธุรกรรมดานการเงิน เปนตน 

 3.  ลักษณะความเสี่ยงที่ทําใหเสียโอกาส (Opportunity) 
      -  การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ แรงงาน เทคโนโลยีที่จําเปนตอระบบงานหลักขององคกร 

     -  ความเสียหายตอการดําเนินงานที่ไมสามารถคํานวณมูลคาเปนตัวเงินได  เชน  ภาพลักษณ 
ชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความสูญเปลา คาเสียโอกาสทางธุรกิจ เปนตน 

 

1.2  ประเภทของความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี ้

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอมูลคาขององคกรใน
ระดับสูงและสงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางมากอาจทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย  เชน  ความเสี่ยงในการบริหารจัดการท่ีไมสามารถเชื่อมโยงนโยบายกลยุทธและทิศ
ทางการดําเนินงาน เปนตน 

2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่ทําใหการบริหารจัดการทางการเงินไมมี
ประสิทธิภาพ เชน การขาดสภาพคลอง การมีลูกหนี้เกินกําหนดชําระจํานวนมาก การมีระยะเวลาเก็บหนี้นาน 
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เปนตน การบริหารความเสี่ยงอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพทําใหสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได เชน ขอกําหนดการจัดระดับและวิเคราะหฐานะการเงินของลูกคา วิธีปฏิบัติในการชําระหนี้ 
การกํากับดูแลติดตามผล การดําเนินงาน การทบทวนฐานะการเงินลูกคา การบริหารจัดการกรณีที่มีหนี้คาง
ชําระเปนเวลานาน เปนตน 

3. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ 
ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เก่ียวของกับ กระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน  

4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance Risk) คอื ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เก่ียวของได หรือ กฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
เชน การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ทําใหเกิดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน ไมมีความคลองตัว ลาชา ไมทันตอความตองการ 
 

1.3  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก  2  ปจจัย  คือ 
 1.  ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยที่เกิดภายในองคกรที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวัตถุประสงค และ
เปนปจจัยที่ผูบริหารสามารถบริหารจัดการได  เชน  นโยบายของผูบริหาร  ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพ
ของบุคลากร  การเปลี่ยนแปลงระบบงาน  ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ  การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
และเจาหนาที่บอยครั้ง  การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึง  และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือ  
ขอบังคบัของหนวยงาน เปนตน 
 2.  ปจจัยภายนอก  หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากภายนอกองคกรที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
วัตถุประสงค เปนปจจัยที่ผูบริหารควบคุมไมได แตตองติดตามศึกษาเพ่ือหาแนวโนมที่จะเกิดและวิธีที่ควร
ปฏิบัติไวลวงหนา เพื่อเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส หรือเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เชน  ภัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการ  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการ
แขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เปนตน 
 

1.4  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยงและ
การกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทํา
โดยฝายบริหาร เพ่ือประยุกตใชในการจัดทําแผนกลยุทธทั่วท้ังองคกร ซึ่งออกแบบมาเพ่ือระบุเหตุการณที่อาจ
เกิดข้ึนมีผลกระทบกับองคกรและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับยอมรับได เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร 
 กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก ดังนี ้

- วัฒนธรรมองคกร (Culture)  -   โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Structure) 

- กระบวนการ (Process)  -   ปจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
 

 การบริหารความเสี่ยงขององคกร คือ การบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการ
ดําเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย เพ่ือใหระดับของความเสี่ยงและ
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ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่องคกรรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบได
อยางมีระบบ โดยคาํนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 
 

1.5  องคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO สามารถแบงออกไดเปน 8 องคประกอบ ดังนี ้
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 องคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
 

1.  สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 
      เปนองคประกอบพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงองคกร เนื่องจากเปนตัวกําหนดโครงสรางและ
วินัยในการทํางาน สภาพแวดลอมภายในองคกรมีผลตอวิธีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
วิธีการจัดโครงสรางของกิจกรรมทางธรุกิจ รวมทั้งวิธีการระบุ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยง 
 2.  การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
      องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายการดําเนินธุรกิจ กอนที่จะทําการระบุเหตุการณ
ความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จของวัตถุประสงคหรือเปาหมายนั้น โดยวัตถุประสงคตองสอดรับ
กับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite) 
 3.  การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) 
      เปนการระบุเหตุการณความเสี่ยง หรือความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร ปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ  ปจจัยภายใน  เชน  บุคลากร  กระบวนการ  เทคโนโลย ี
 4.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
      การประเมินความเสี่ยงชวยใหองคกรทราบวา เหตุการณความเสี่ยงหรือความไมแนนอนนั้นจะ
สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางไร โดยการวิเคราะหใน 2 ดาน คือ โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact) 
 

1.  สภาพแวดลอมภายในองคกร 

2.  การกําหนดวัตถุประสงค 

3.  การบงชี้เหตุการณ 

4.  การประเมินความเสี่ยง 

5.  การตอบสนองความเส่ียง 

6.  กิจกรรมเพื่อการควบคุม 

7.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

8.  การติดตามและประเมินผล 

ประเภทของความเสี่ยง 



 
 
 

คูมือบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ปงบประมาณ 2562   
 

4 
 

 5.  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
      ฝายบริหารตองเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินไดใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงประกอบดวย การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การลด และการกระจายความเสี่ยง 
 6.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
      เปนนโยบายและกระบวนการที่จะชวยใหแนใจวา วิธีจัดการความเสี่ยงที่กําหนดในข้ันตอนกอน
หนานั้น ไดถูกนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง องคกรตองกําหนดกิจกรรมควบคุมนั้นอยางท่ัวถึงทั้งองคกร ทุก
ระดับชั้น และทุกงาน (All Functions) 
 7.  สารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication) 
      ตองมีการระบุถึงสารสนเทศที่จะเปนทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกร และมีระบบ 
สื่อสารไปยังบุคลากรในองคกร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบได การสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงลาง ระดับลางไปสูบน และการสื่อสารระหวาง
หนวยงานตามแนวทางของ COSO นั้น สารสนเทศมีความสําคัญและจําเปนในทุกระดับชั้นขององคกร 
เนื่องจากเราตองใชสารสนเทศในการระบุ ประเมิน และกําหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง และใชในดานอื่น ๆ 
เพ่ือดําเนินงานใหไปสูเปาหมายที่กําหนดไวใหได 
 8.  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
      มีการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร และมีการปรับแกตามความเหมาะสม 
ซึ่งการประเมินอาจทําไดโดย 
      -   การติดตาม/ประเมินในขณะที่ธุรกิจกําลังดําเนินไป (Ongoing Monitoring Activities) 
      -   การประเมินแยกตางหาก (Separate Evaluations) 
 

1.6 การบริหารความเสี่ยง 
 การดําเนินธุรกิจ หรือการดําเนินกิจการ หรือการทํางานใดๆ ก็ตามจะมีความเสี่ยงเขามาเกี่ยวของ 
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในจึงมีความจําเปนสําหรับองคกรทุกระดับดังแสดงใน    
ภาพที ่1.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.2 ความสําคัญของการใชการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได 

 
 

ความเส่ียง
ที่เกิดจาก

การ
ดําเนินงาน 

 

ความเส่ียง
คงเหลือ 

มาตรการ
ควบคุม 

ความเส่ียงที่
ยอมรับได 

แผนบริหาร
ความเส่ียง 

มาตรการ
ควบคุม 

มาตรการควบคุมที่
มีประสิทธิผล 

ระดับความเส่ียง
ที่ยอมรบัได 
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1.7 การควบคุมภายใน 
 ความหมายและวัตถุประสงคการควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรขององคกรทุกระดับ
ของหนวยตรวจรับ กําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

1) การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยตรวจรับ 

2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําข้ึนเพ่ือใชภายใน

และภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 

3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance : C) ไดแกการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของหนวย

รับตรวจรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น 

การพัฒนาการควบคุมภายใน 
ระบบการควบคุมภายใน เปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทั้งภาครัฐ

และเอกชน เปนกระบวนการที่ชวยเสริมสรางความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหหนวยงานบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การควบคุมภายในจึงตองมีการพัฒนาอยูเสมอเพราะนอกจากจะชวยใหหนวย
งานมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีแลว ยังสงเสริมใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีอีกดวยกลไก
ภายนอกและกลไกภายในที่ใชในการพัฒนาการควบคุมภายใน   

 

กลไกภายนอก – องคกรที่กํากับดูแล 
องคกรที่กํากับดูแลตองเขามามีบทบาทโดยการกําหนดกฎเกณฑ ขอบังคับและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

สนับสนุนและเสริมสรางใหเกิดการจัดการดานการควบคุมภายใน ซึ่งในปจจุบันองคกรกํากับดูแลทั้งภาครัฐและ
เอกชนไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน 

-ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ออกขอกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
ตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  -คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจนํามาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบยีบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูที่เก่ียวของทราบ 

  -สํานักนายกรัฐมนตร ีไดออกระเบียบวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.
2548 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามระเบียบฯ ไดกําหนดใหการปฏิบัติตาม 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เปนตัว    
ชี้วัดสวนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลสวนราชการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและ
ควบคุมตนเองที่ดขีองสวนราชการ 
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กลไกภายในหนวยงาน ไดแก 
 1)  คณะกรรมการบริหารและฝายบริหารระดับสูง เปนผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหมีการ

พัฒนาระบบการควบคุมภายในขององคกรใหมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญในการกําหนดวัตถุ
ประสงค แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดออนของการควบคุมภายใน 
รวมทั้งปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตยไมยึดผลประโยชนของตนเอง     
เปนสําคัญ ไมใชประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของหนวยงานเพื่อประโยชนของตนเอง รวมทั้งไมใชโอกาสและ  
ชองโหวในกฎ ขอบังคับ แสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง ซึ่งจะทําใหสามารถลดขอจํากัดของการควบคุม
ภายในลงได สงผลใหเกิดการพัฒนาและนําพาองคกรไปสูการดําเนินกิจการอยางยั่งยืน 

2)  หัวหนาสวนงานยอยและผูปฏิบัติ หัวหนาสวนงานยอยเปนผูนําเอาวิธีการควบคุมตาง ๆ ไปใชใน
การควบคุมงานและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ฝายบริหารกําหนด นอกจากนั้นหัวหนาสวน
งานยอยยังเปนผูที่มีความรูความเขาใจปญหาอุปสรรค จุดออนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่
รับผิดชอบเปนอยางดี จึงเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
อยางไรก็ตาม หัวหนาสวนงานยอยและผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 
ควบคูไปดวย 

3) ผูตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายใน โดยการ
ประเมินผลการควบคุมภายในอยางเปนระบบและมีแบบแผน เพ่ือชวยใหองคกรสามารถพัฒนากระบวนการ
การควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนผูที่มีบทบาทในการกระตุนบุคลากรทุก
ระดบัภายในหนวยงานใหเห็นความสําคัญของการควบคมุภายในและปฏิบัติตามระบบดวยความเครงครัดอยาง
มีวินัย 

 

 วธิีการควบคุมและเครื่องมือท่ีใช 
วิธีการควบคุมที่นํามาใชในปจจุบันอาจเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในขณะที่ใช เมื่อเหตุการณ

เปลี่ยนแปลงไป วิธีการควบคุมที่ใชอยูอาจไมเหมาะสม ผูรับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในจะตอง
คิดนําวิธีการควบคุมใหมๆ มาปรับปรุงใชใหเหมาะสม นอกจากนี้ยังตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใชใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

การควบคุม แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
1) การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls) หมายถึงการควบคมุทีเ่กิดขึน้จากจิตสํานึกการกระทํา 

ทักษะ ความสามารถของบคุลากรทุกระดับที่แสดงออกใหเห็นวาเปนสิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอหนวยรับตรวจ 
ซึ่งไมสามารถจับตองได สงเสริมใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน 
ความซื่อสัตยความโปรงใส ความมีคณุธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เปนตน 

2) การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls) หมายถึง การควบคุมที่ฝายบริหารกําหนดข้ึนเปนลาย 

ลักษณอักษรเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผู รับผิดชอบกิจกรรมใหประสบผลสําเร็จตามวัตถ ุ    
ประสงคและเปนสิ่งที่จับตองได เชน ผังโครงสรางหนวยรับตรวจ นโยบาย และคูมือปฏิบัติงาน เปนตน  
 การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดก็ข้ึนอยูกับการควบคุมท้ังสองสวนประกอบกัน หนวยรับ
ตรวจที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะใหความสําคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามธรรม แตก็ไมได
ละเลยการควบคุมเชิงรูปธรรม 
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มาตรฐานการควบคุมภายใน 
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบดังนี ้
  1) สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
  5) การตดิตามประเมินผล (Monitoring) 
 องคประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอมของการควบคุมเปนราก

ฐานที่สําคัญขององคประกอบอ่ืน ๆ องคประกอบทั้ง 5 นี้เปนสิ่งจําเปนที่มีอยูในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยรับตรวจเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ 3 ประการ คือ 

  1) การดาํเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  2) รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 
  3) มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับที่เก่ียวของ 
 

1.8  ความจําเปนของการบริหารความเสี่ยง 
 การดําเนินธุรกิจของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัดนั้น มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางคุณคาสูงสุดใหกับผูมีสวน
ไดสวนเสียกับบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ซึ่งประกอบดวย รัฐบาล ผูลงทุน คูคา ผูจัดหาสินคา พนักงาน และ
ประชาชนคนไทยซึ่งเปนผูใชบริการหรือลูกคาทุกคน 
 ในปจจุบันบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตองดําเนินธุรกิจภายใตสภาวะของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
การแขงขันสูง ท้ังจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา
ตามกระแสธุรกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ทางการคาตาง ๆ ที่จะนําไปสูการเขาสูตลาดของ
คูแขงรายใหม  
 การดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางคุณคาดังกลาวนั้น   อาจมีผลกระทบจากความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่
เกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกหนวยงาน และสงผลกระทบใหคุณคาที่ควรจะมีแกผูมีสวนได
สวนเสียนั้นตองลดลงหรือหมดไป   ดังนั้น การจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
อยางมีประสิทธิภาพ ก็จะชวยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีสําคัญใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไม
กอใหเกิดผลกระทบตอองคกรหรือมีผลกระทบนอยที่สุด 
 ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑของความเสี่ยง ที่องคกรจะ
ยอมรับได เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับไดที่องคกรจะกําหนดนั้น จะระบุเปน
เปาหมายคาเดียว หรือระบุเปนชวงก็ได ซึ่งข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละปจจัยเสี่ยง 
 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑหรือประเภท
ของความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งทําใหองคกรมั่นใจไดวาองคกรไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยูภายในเกณฑท่ี
ยอมรับได 

จากปญหาในการดําเนินงานดังกลาว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด จึงมี
ความเห็นวา   สมควรท่ีจะจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง ภาคหลักการขึ้นเพ่ือใหทุกสวนงานในบริษัท        
อูกรุงเทพ  จํากัด สามารถใชเปนแหลงศกึษา อางอิง และถือปฏิบัติตามอยางเปนรูปธรรม โดยมุงหวังที่จะสราง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานใหเกิดข้ึนในบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด อยางตอเนื่องตลอดไป 
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บทท่ี 2 
ระบบบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

 

ระบบบริหารความเสี่ยง จะทําใหเราทราบปญหาลวงหนา และเตรียมวิธีปองกันแกไขได ชวยลดโอกาส
สูญเสียและเพ่ิมโอกาสความสําเร็จ สงผลใหองคกรดํารงอยูอยางยั่งยืน และเติบโตอยางตอเนื่อง 

 

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง กระบวนการที่จัดทําขึ้นอยางเปน
ระบบ เพ่ือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงตาง ๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งระบบบริหาร
ความเสี่ยงประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี ้

1.  โครงสรางของการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
2.  นโยบาย  วัตถุประสงค  ขอบเขตการดําเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในการดําเนินการ รวมถึง

การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
3.  กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
     3.1  การกําหนดวัตถุประสงค 
     3.2  การกําหนดความเสี่ยง 
     3.3  การจัดทําตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ในระดับองคกร 
     3.4  การจัดการความเสี่ยงปจจุบัน 
     3.5  การประเมินความเสี่ยง 
     3.6  การกําหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses)  
     3.7  การรายงาน การติดตามผล และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 

-  การจัดทําแผนผังเมทริกซแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)  
  -  การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) 
  -  การรายงานการติดตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

2.1  โครงสรางของการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
 โครงสรางของการบริหารความเสี่ยง จะทําการระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยง 
ระบบการติดตามงาน การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง บอท. มีผังโครงสรางของการบริหารความเสี่ยง
แสดงดังรูป 
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โครงสรางของหนวยงานภายในองคกร 

คณะกรรมการบริษัท (BD) 

รองผูจัดการ 
ฝายการตลาด (AMM) 

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 

หนวยงานประกันคุณภาพ (QA) 

หนวยงานความปลอดภัย (ST) 

หนวยงานตรวจสอบภายใน (IA) 
 

กองบริหารทรัพยากร 
(RMD) 

กองแผนงาน  การเงิน 
และงบประมาณ (PFD) 

กองธุรกิจและการตลาด 
(BMD) 

กองปฏิบัตกิาร 
(OPD) 

ทรัพยากรบุคคล (HR) 

ธุรการ (AD) 

บริหารงานพัสดุ (PU) 

บัญชแีละการเงิน (AF) การตลาด (MK) 

หมายเหตุ *แผนกแผนงานและงบประมาณ เปนหนวยงานที่ดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

แผนงาน 
และประมาณการ (PE) 

กรรมการผูจัดการ (MD) 

รองผูจัดการ 
ฝายเทคนิค (ATM) 

รองผูจัดการ 
ฝายบรหิาร (AAM) 

   *แผนงานและ  
    งบประมาณ (PB) 

กํากับการ
ซอมสราง 

(OC) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) 

ปฏิบัติการ
ซอมสราง 

(OP)  

ปฏิบัติ 
การอู  
(DO)  

แผนกการ
โรงงาน 
(FA)  

แผนก 
การอู  
(DC) 

แผนก 
ออกแบบ 

(DE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 โครงสรางของหนวยงานภายในองคกร 
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ที่ปรึกษา 

 
 
ภาพที่ 2.2 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ และอาํนาจหนาที่ในระบบการบริหารความเสี่ยง  
 การปฏิบัติการดานการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้นในแต
ละปงบประมาณ แบงเปน 2 คณะทํางาน คือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง และคณะทํางานประเมินความเสี่ยง 
โดยในแตละคณะทํางานประกอบดวย หัวหนาแผนก ผูอํานวยการกอง และผูที่เก่ียวของ มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
 2.1.1  คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  

1. พิจารณา/วางกรอบ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของแตละหนวยงานที่
รับผิดชอบใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติความเสี่ยงขององคกร และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการ 

2. จัดทํา/ทบทวนคูมือบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะอนุกรรมการบริษัท 
อูกรุงเทพ จํากัด ใหความเห็นชอบเปนประจําทุกป และจัดใหมีการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
หรืออาจจะเกิดข้ึน ตลอดจนจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงในแตละภารกิจของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ใหมีความตอเนื่องเปนประจําทุกป 

3. ตรวจสอบ/กลั่นกรอง/พิจารณาใหความเห็นแผนการบริหารกิจกรรมความเสี่ยงใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของแตละหนวยงานที่รับผิดชอบ 

4. ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือแกไขและจัดการความเสี่ยง เสนอ
คณะอนุกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนประจําทุก 6 เดือน พรอมสอบทานผลกระทบจากความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้น และพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญมาจัดทําแผนความเสี่ยง และการควบคุมภายในแตละ
หนวยงาน และรวบรวมเปนระดับองคกร 

5. บริหาร/ควบคุม/ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน 
6. จัดทําสนับสนุนกิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกองคกร นํามา

ประเมินและสอบทานกับองคประกอบที่สําคญัในการดําเนินงานของแตละหนวยงาน 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

หนวยงาน 
ตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษา คณะทํางานบริหาร 
ความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
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  สําหรับเลขานุการ จะทําหนาที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผนการบริหารความ
เสี่ยงของแตละหนวยงาน ติดตามและรวบรวมแผนฯ ของแตละหนวยมาจัดทําเปนแผนขององคกร รวมท้ัง
รวบรวมรายงานการติดตามของแตละหนวยงานเปนรายงานการติดตามความกาวหนาระดับองคกรในแตละไตร
มาส และรวบรวมรายงานตอนปลายปของแตหนวยงานเปนรายงานระดับองคกร เสนอประธานฯ และ
กรรมการผูจัดการ และผูเก่ียวของตอไป  
 

 2.1.2  คณะทํางานประเมินความเสี่ยง  
1. วิเคราะห  และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดข้ึน ในแตละภารกิจของบริษัทฯ  

ที่ไดรับมอบหมายท้ังภายในและภายนอกองคกร  ใหมีความตอเนื่องเปนประจําทุกป 
2. จัดทํากลยุทธการบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกับการกําหนดนโยบาย   กลยุทธ   การ

วางแผนตามระดับความเสี่ยงของแตละสายงาน เพื่อนําไปสูการเพ่ิมมูลคาขององคกรใหมีความตอเนื่องเปน
ประจําทุกป 

3. จัดทํา ทบทวนแผนปฏิบัติการ เพ่ือแกไข และจัดการความเสี่ยงใหมีความตอเนื่องเปน
ประจําทุกป 

4. ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับความเสี่ยงทุกรอบ 6 เดือน 
5. เปนผูรายงานผลการดําเนินงานพรอมกับการประเมินผลลัพธกิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผน

บริหารความเสี่ยงที่ไดรับมอบหมายเปนประจําทุกไตรมาส 
 

2.2  การบริหารความเสี่ยงแบงแยกตามลักษณะของงาน 
การบริหารความเสี่ยงแบงแยกตามลักษณะของงาน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
 

 2.2.1.  การบริหารความเสี่ยงในงานประจํา 
การบริหารความเสี่ยงในงานประจํา แบงออกเปน 2 ระดับ คือ 

 ระดับองคกร ซึ่งจะทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําป 
เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงแบบบูรณาการและมีความสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธขององคกร  
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว 

 ระดับหนวยงาน  ซึ่งจะทําการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแตละหนวยงาน นอกจากนี้
ยังนํามาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรมากระจายลงสูแผนการ
บริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงานดวย  รวมถึงการนําความเสี่ยง  และมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการ
บริหารความเสี่ยงในปกอนมารวมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงานของปจจุบันดวย 
 

การบริหารความเสี่ยงในงานประจํา มีการดําเนินงานดังนี ้
1. ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานประจําในแตละกิจกรรมของแตละสวนงานจะตอง

ดําเนินการบงชี้   และกําหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงในงานประจําที่ไดรับมอบหมายในทันทีที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบในงานนั้น ๆ 

2. กรณีที่งานดังกลาวมีการกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไวแลว   ผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบงานใหมจะตองทําการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
ตามระบบงานเดิมท่ีวางไวแลวในทันท ี

3. ผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ 1  จะตองรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอผูบังคับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไป 1 ระดับโดยเร็วท่ีสุด 
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4. กรณีท่ีพบวาปจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม    หรือพบวามีผลกระทบจากความ
เสี่ยงหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบแลว  ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงานนั้น ตองเรง
ดําเนินการทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่
มีอยูเดิม แลวรายงานเสนอความเห็นและหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมตอผูบังคับบัญชา ตามขอ 3 
โดยเร็วที่สุด 
 

 2.2.2.  การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม 
  การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม มีการดําเนินงานดังนี ้

1. หนวยงานที่รับผิดขอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการใหม   จะตองพิจารณาประเมิน
ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการใหมดวยแบบประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในแลวจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงหรือแผนสํารองฉุกเฉินสําหรับใชเปนมาตรการควบคุมความเสี่ยงท่ีมีในแผนงาน/โครงการใหม
ใหคงเหลืออยูในระดับที่ยอมรับได  โดยจัดทําเปนแผนยอยควบคูไปกับแผนงาน/โครงการใหมเพื่อใหผูมีอํานาจ
อนุมัติสามารถใชแผนยอยของการบริหารความเสี่ยงเปนขอมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ
ใหมตอไป 

2. หนวยงานเจาของแผนงาน/โครงการตองจัดสงสําเนาแผนงาน/โครงการใหมและแผนยอย
การบริหารความเสี่ยงหรือแผนสํารองฉุกเฉินของแผนหลัก  เสนอใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  (ผานสวน
บริหารความเสี่ยง)  พิจารณาใหความเห็นในระยะเวลาเดียวกับการนําเสนอแผนงานหลักดวย 

3. ผูมีอํานาจอนุมัติแผนงานหลักควรใชขอมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ   และแผนยอย
เพ่ือการบริหารความเสี่ยงท่ีหนวยงานเจาของแผนงานหลักนําเสนอมาในคราวเดียวกันเปนขอมูลประกอบ การ
พิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก   และควรนําไปใชประกอบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักเพ่ือ
แกไขปญหากรณวีัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ   หรือผลการดําเนินงานไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงที่
ระบุไวและเพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป 

4. หนวยงานเจาของแผนงาน/โครงการตองสงสําเนาการรายงานผลการดําเนินแผนงาน/
โครงการ  และการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวของใหสวนบริหารความเสี่ยงทราบ  เพื่อนํามาสรุปผลเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอไป 
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2.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยง บอท. 
 
 
 
 

ประกาศบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

………………………. 
 

  บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด (บอท.) เปนรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัด

กระทรวงกลาโหม มีพันธกิจหลักในการใหบริการตอเรือ ซอมเรือ ซอมบํารุงยุทโธปกรณ และจัดสงพัสดุใหแก

กองทัพเรือ หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ฯลฯ การดําเนินงานของ บอท. เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลาทั้งจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก   

  คณะกรรมการและผูบริหารของ บอท. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงองคกร 

โดยเชื่อมั่นวาการบริหารความเสี่ยงองคกรเปนกระบวนการที่ชวยใหการดําเนินงานของ บอท. สามารถบรรลุ

เปาหมายตามยุทธศาสตรในแผนวิสาหกิจที่ตั้งไว จึงกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

1. กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองคกรและการบริหารความเสี่ยงเปนความ
รับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับโดยตองใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ ใหอยูในระดับ
เพียงพอและเหมาะสม  

2. ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาองคความรูและดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงไปในทิศทางเดียวกัน  

3. นําระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจในการกําหนดยุทธศาสตร 
แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด และเปาหมาย รวมถึงการมุงเนนใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย ตัวชี้วัด 
แนวทางการดําเนินการและยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 

4. ใหมีการติดตาม ประเมิน ทบทวน ปรับปรุงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอยาง
สม่ําเสมอ 

5. ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ

สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารการบริหารความเสี่ยงอยางทั่วถึง 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

                                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  
 

 

                                                                 พลเรือตรี 
                                                                    ( เอก  สารสาส ) 
                                                                                   กรรมการผูจัดการ  
นโยบายการบริหารความเสี่ยง บอท. ทบทวนทุกป 
ครั้งลาสุดวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
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บทท่ี 3 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ บรษัิท อูกรุงเทพ จํากัด 

 

3.1 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
 

 การบริหารความเสี่ยงนั้น  เปนองคประกอบหนึ่งในระบบมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน  (คตง.)  กําหนดใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแหงตองวางระบบแทรกไวในข้ันตอนการ
ทํางานปกติ โดยตองถือเปนหลักปฏิบัติอยางเครงครัดและโดยตอเนื่อง 
 

 ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คตง. กําหนดไวประกอบดวยองคประกอบ 5 สวน คือ 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 3.1 ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คตง. กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 การบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
 
 
 

    

สภาพแวดลอม      
  ของการ
ควบคุม 

    

   การประเมิน 
   ความเสี่ยง 

    

  กิจกรรม 
    การควบคุม 

    

  สารสนเทศและ 
 การสื่อสาร 

    

  การติดตามและ
ประเมินผล 

1 2 5 3 4 

    
    

การประเมิน    
 ความเส่ียง 

    
    

    
    

    
    

การบริหารความเสีย่งของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

การวิเคราะหวัตถุประสงคของงาน 

การระบุความเส่ียง 

การวิเคราะหความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง 

การติดตามและรายงานผล 

2 
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3.2  การวิเคราะหวัตถุประสงคของงาน 
 การบริหารความเสี่ยงตองเริ่มจากการวิเคราะหวัตถุประสงคของงานซึ่งเปนเงื่อนไขที่จําเปนประการ
แรก โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี ้
 3.2.1  การกําหนดพันธกิจขององคกร 
 3.2.2  การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินการ และเปาหมายรายปมีความสอดคลอง
กับพันธกิจที่กําหนดไว 
 3.2.3  การกําหนดวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม 
  

 วัตถุประสงคในการดําเนินงาน ควรประกอบดวย 
-   ผลลัพธ 
 สิ่งที่หนวยงานคาดหวังที่จะไดรับเมื่อมอบหมายใหดําเนินงานนั้น ๆ 
-   ตัวชี้วัดความสําเร็จของงานหรือผลลัพธ 
 มาตราวัดหรือตัวเทียบคาความสําเร็จที่ชัดเจนและบอกผลได 
*สิ่งที่สําคัญตองไมนําเอา “กระบวนการปฏิบัติงาน” มาระบุเปนวัตถุประสงคในการดําเนินงาน 

วัตถุประสงคในการดําเนินงานที่ดี มีแนวทางการกําหนดแบบ S.M.A.R.T คือ 
  -   กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน (Specific) 
  -   วัดผลหรือประเมินผลเปาหมายได (Measurable) 
  -   ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายได (Attainable)  

  -   มีความสมเหตุสมผล  มีความเปนไปไดและสอดคลองกับเปาหมายขององคกร  (Realistic   
And Relevant) 
  -   มีกรอบเวลาดําเนินงานที่ชัดเจน (Timely) 
  

 วัตถุประสงคในระดับองคกร (Entity-Level Objectives) 
 เปนวัตถุประสงคการดําเนินงานในภาพรวมของ บอท. ซึ่งก็คือวัตถุประสงคของการจัดตั้ง บอท.  
ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาตรในการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ 
บอท.  
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง แบงออกเปน 2 ระดับ คอื 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 3.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

ระดับองคกร – ทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจ แผนธุรกิจ และตัวชี้วัดตามบันทึกขอตกลง
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของ บอท. โดยมีกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจ
ของ บอท. ดังนี ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 3.4 กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจของ บอท. 

วิสัยทัศน 
VISION 

ภารกิจ 
MISSION 

เปาหมายหลัก 
CORPORATE GOALS 

แผนวิสาหกิจ 
CORPORATE PLAN 

เปาหมาย งานโครงการ 
TARGETS 

แผนงาน / โครงการ / งานประจาํ / งบประมาณ 
PROGRAM / PROJECT / TASK / BUDGET 

แผนธุรกิจ 
BUSINESS PLAN 

แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองคกร 

แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน 

 

แผนงานหลัก 

เปาหมายของ
แผนงาน 

กาํหนด 
ความเส่ียง 

ประเมิน 
ความเส่ียง 

 

Risk Map 

จัดทําตัวชี้วัด 
ความเส่ียง (KPI) 

การกําหนดมาตรการ
ตอบสนองความเสี่ยง 

ออกแบบ 
ระบบติดตาม 

แบบฟอรมใน
การติดตาม 

การติดตามและ
รายงานผล 
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ระดับหนวยงาน - ทําการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแตละกลุมงานนอกจากนี้ยังนํามาตรการ
จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรมากระจายลงสูแผนการบริหารความ
เสี่ยงในระดับหนวยงานนี้ รวมถึงการนําความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยง
ในปกอนมารวมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงานของปจจุบันดวย โดยมีกรอบแนวคิดใน
การบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน ดังนี ้

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 3.5 กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน 
 
วัตถุประสงคในระดับแผนงาน/โครงการ 
 เปนวัตถุประสงคการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป แผนงาน โครงการ งานประจํา และ
งบประมาณตามที่ บอท. ไดรับอนุมัติ กําหนดหรือไดรับมอบหมาย 
 

วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectives) 
 เปนวัตถุประสงคดําเนินงานที่ระบุเฉพาะเจาะจงลงไปในแตละกิจกรรมยอยที่ บอท. กําหนด เชน 
ระดับโครงการ สํานักงาน หนวยงาน กอง แผนก และงาน เปนตน ซึ่งวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตอง
สอดคลองและสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกรของ บอท. ดวย 
 

3.3  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 เปนการคนหาวามีความเสี่ยงใดบางที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ บอท. โดยครอบคลุมความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภท  ทั้งภายในและภายนอกครอบคลุมความเสี่ยงท่ีสําคัญ ไดแก ความเสียหายที่มี
ผลกระทบในเชิงลบตอองคกร  ความไมแนนอนท่ีอาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค  และเหตุการณที่อาจทํา
ใหบริษัทฯ  เสียโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 ข้ันตอนการระบุความเสี่ยง 
  3.3.1 การแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน เปนการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานปกติที่จะทํา
ใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

หนาที่งานหลัก 
(Mission) 

เปาหมายของ
แผนงาน 

กาํหนด 
ความเสี่ยง 

ประเมิน 
ความเสี่ยง 

 

Risk Map 

การกําหนดมาตรการ
ตอบสนองความเสี่ยง 

ออกแบบ 
ระบบติดตาม 

แบบฟอรมใน
การติดตาม 

การติดตามและ
รายงานผล 

จัดทําระดับ
ความเส่ียง 
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  3.3.2 พิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนจุดวิกฤต คือ การพิจารณาและคนหาขั้นตอนงาน
ที่อาจมีปญหาสําคัญที่จะทําใหงานไมบรรลุวัตถุประสงคหรือไมสามารถสําเร็จผลไดตามที่ตองการ 
  3.3.3 การระบุปจจัยเสี่ยง คือ การระบุวามีแหลงของความเสี่ยง (Source of risk) ตนเหตุที่
แทจริง (Root cause) และพื้นที่ความเสี่ยง (Risk area) จากเหตุการณใด อุปสรรคใด ผลกระทบใด ท่ีเกิดข้ึน
ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต จากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร ตลอดจนแนวโนมและวิธีการที่
อาจกอใหเกิดความเสี่ยง  
  การระบุปจจัยเสี่ยงหรือการคนหาความเสี่ยงนั้น กระทําไดหลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะหาก
ไดมีการจัดเก็บผลกระทบของความเสี่ยงที่เคยเกิดข้ึนในอดีตไวเปนขอมูลแลว ก็จะชวยใหการระบุความเสี่ยงมี
ความชัดเจน ใกลเคยีงความเปนจริงมากยิ่งข้ึน ตัวอยางของเทคนิคในการวิเคราะหความเสี่ยง เชน การประชุม
ระดมสมอง (Brain storming) Fault three, แผนภูมิกางปลา, การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)   เปน
ตน 

 บอท. ใช Flowchart ในการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 3.6 
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แจงประมาณการ
ราคาและเง่ือนไข

การชําระเงิน 

ติดตอกองธุรกิจ
และการตลาด 

ติดตอตัวแทน
ดานการตลาด 

Walk in หรือติด 
ตอทางโทรศัพท 

ลูกคานําเรือเขา
ซอม/สราง 

กลุม 
ลูกคาเกา 

กลุม 
ลูกคาใหม 

ประมาณราคา
เบื้องตน 

จัดแผนเรือเขา
ซอมทํา 

ประมาณการ
คาแรง 

ประมาณการ
พัสดุในการซอม 

เรือเขาซอมทํา 
ณ อูเรือ 

 

จัดหมอน 

นําเรือเขาอูและ
นอนหมอน 

ตรวจสภาพตัว
เรือ 

Classification  

 

เจาของเรือ 

จัดหาพสัดุที่ใช
ในการซอมเรือ 

จัดจาง 
ดําเนินการเอง 

เรือผานสะพาน
กรุงเทพ 

วางแผนการซอม
ทําเรือ 

เปดงาน
เพิ่มเติม 

ดําเนินการ 
ซอมทํา 

ดําเนินการซอม
ทําแลวเสร็จ 

งานสนับสนนุ
การซอมเสร็จ 

ตรวจสอบคุณภาพ
งานซอมทํา QC/QA 

ตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

กํากับการซอมสรางให
เปนไปตามแผนงานและ

ไดมาตรฐาน 

สงมอบเรือให
ลูกคา 

เรียกเก็บเงนิ 

งานเครื่องทุน
แรง 

 

งานเคร่ืองกล 

 

งานโยธา 

งานบริการ
หลังการขาย 

เรือเดินทาง
กลับ 

สอบถามความ
พงึพอใจ 

กองธุรกิจและ
การตลาด 

กองแผนงานการเงนิ
และงบประมาณ 

กองบริหาร 
ทรัพยากร 

กองปฏิบัติการ 

แผนการตลาด 

 

บอท. 

 

งานยก 

 

งานไฟฟา 

กระบวนการปฏิบัติงาน บริษัท อูกรุงเทพ จาํกัด 

แผนวิสาหกิจ 

แผนจัดหาและ 
พัฒนาบุคลากร 

การปฏิบัติงาน 
ซอม/สราง 

แผนธุรกิจ 

แผนปฏิบัติการประจาํป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
    ภาพท่ี 3.6 กระบวนการปฏิบัติงานของ บอท.
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3.4  การวิเคราะหความเสี่ยง 

 เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยูกอนการควบคุมใด ๆ  (Inherent Risk)   และทําการประเมินระดับ
นัยสําคัญของโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่คาดวาจะมีขึ้น  (ซึ่งหากมี
การเก็บรวบรวมสถิติและขอมูลที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เคยเกิดข้ึนก็อาจจะสามารถประเมิน
ความเสี่ยงเปนมูลคาทางการเงินไดชัดเจนยิ่งขึ้น)  โดยการพิจารณาความเสี่ยงดังกลาว  จะมีการวิเคราะหและ
ประเมินใน 2 มิติ ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการประเมิน 

 3.4.1  การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง 
  การพิจารณาระดับของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี ้

1. ผลกระทบดานการเงนิ 

2. ผลกระทบดานชื่อเสียงและภาพลักษณองคกร 

3. ผลกระทบตอการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคบั 

4. ผลกระทบตอบุคลากรสําคัญของ บอท. 

5. ผลกระทบตอความลาชาในการดําเนินงานโครงการสําคัญ 

 โดยแตละดานแบงเปน 5 ระดับ และกําหนดนิยามในแตละระดับ ดังนี ้
 

ระดับ คําอธิบาย 
5 วิกฤต 
4 มีนัยสําคัญ 
3 ปานกลาง 
2 นอย 
1 ไมเปนนัยสําคัญ 

  ที่มา : ตลท., 2014 
 
ตารางที่ 1 ระดับของผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง  การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 
 
 
 

โอกาสที่อาจเกิดข้ึน 
(Likelihood) 

เหตุการณมโีอกาสเกิดขึ้นได
มากนอยหรือบอยคร้ังเพียงใด 

ผลกระทบ 
(Impact) 

หากมีความเสี่ยงเกิดข้ึนแลว องคกร
จะไดรับผลกระทบรุนแรงเพียงใด 
 ความเส่ียง 

(Risks) 
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 3.4.2 การพิจารณาถึงระดับความเปนไปไดที่ความเสี่ยงจะเกิดข้ึนแบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนด
นิยามในแตละระดับ ดังนี ้
 

ระดับ คําอธิบาย 
5 คอนขางแนนอน 
4 นาจะเกิด 
3 เปนไปไดที่จะเกิด 
2 ไมนาจะเกิด 
1 ยากที่จะเกิด 

  ที่มา : ตลท., 2014 
 

ตารางที่ 2 ระดับความเปนไปไดที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น    
 

หมายเหต ุ-  อธิบายคาโอกาสและผลกระทบดวยขอมูลทางสถิติและอางอิงขอมูลอดีต (ถามี) โดยผานความ 
 เห็นชอบรวมกัน 
    -  สามารถกําหนดคาโอกาส/คาผลกระทบข้ึนใชใหมตามความเหมาะสมได 
 

 3.4.3  การประเมินคาระดับของความเสี่ยง 
    

คาระดับความเสี่ยง   = 
คะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x คะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

 

  คาระดับความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยงที่คํานวณได จะถูกนํามาใชเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงที่มีตองานหรือแผนงาน ซึ่งจะชวยใหผูรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงสามารถเลือกความ
เสี่ยงขึ้นมาจัดการไดตามลําดับความรุนแรงอยางเหมาะสม กลาวคือ ความเสี่ยงที่มีคาระดับความเสี่ยงสูงนั้น 
ควรไดรับการพิจารณาจัดการกอนความเสี่ยงที่มีคาระดับความเสี่ยงต่ํากวา  
   

ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (คาคะแนน)   

ผล
กร

ะท
บจ

าก
คว

าม
เส

ี่ยง
 (I

m
pa

ct
) 

5 
5 
(5 x 1) 

10 
(5 x 2) 

15 
(5 x 3) 

20 
(5 x 4) 

25 
(5 x 5) 

 -  ความเสี่ยง 
   สูงมาก 
-  อันตราย 
   อาจเกิดได 
   ทันที 
-  ตองแกไข 

4 
4 
(4 x 1) 

8 
(4 x 2) 

12 
(4 x 3) 

16 
(4 x 4) 

20 
(4 x 5) 

3 
 3 
(3 x 1) 

6 
(3 x 2) 

9 
(3 x 3) 

12 
(3 x 4) 

15 
(3 x 5) 

2 
2 
(2 x 1) 

4 
(2 x 2) 

6 
(2 x 3) 

8 
(2 x 4) 

10 
(2 x 5) 

-  ความเสี่ยง 
   สูง 
-  มีอันตราย 
-  ตองเรง 
   วางแผน 

1 
1 
(1 x 1) 

2 
(1 x 2) 

3 
(1 x 3) 

4 
(1 x 4) 

5 
(1 x 5) 

0 1 2 3 4 5  

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
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ภาพที่ 3.8 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (คาสัญลักษณ) 
 
เกณฑการบริหารความเสี่ยง 
 
       L           L = Low (ต่ํา) (คา 1-4) ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)/คาเบี่ยงเบนความเสี่ยง                     
                          ที่ยอมรับได (Risk Tolerance) ไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองจัดการเพ่ิมเติม 
 
       M          M = Meduim (ปานกลาง) (คา 3-6 คะแนน/โอกาสเกิดคอนขางบอย-ผลกระทบไมรุนแรง) 

     ตองมีการตรวจสอบ ควบคุมเพ่ือปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับ 
     ไมได  

      
       H           H = High (สูง) (คา 4-12 คะแนน/โอกาสเกิดบอย-ผลกระทบรุนแรงมาก) เปนระดับที่ยอมรับ 
                          ไมได ตองจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ ควบคุมเพ่ือใหความเสี่ยงลดลง สูระดับที่ยอมรับ 
                          ไดตอไป  

 
      VH         VH = Very High (สูงมาก) (คา 15-25 คะแนน/โอกาสเกิดบอยมากผลกระทบรุนแรงมากที่สุด) 

      เปนระดับที่ยอมรับไมได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ ควบคุมอยาง 
      ใกลชิด เพ่ือใหความเสี่ยงลดลงสูระดับที่ยอมรับไดทันที  
 
 
 
 
 
 

ผล
กร

ะท
บจ

าก
คว

าม
เส

ี่ยง
 (I

m
pa

ct
) 

5 H H VH VH VH 
 -  ความเสี่ยง 

   สูงมาก 
-  อันตราย 
   อาจเกิดได 
   ทันที 
-  ตองแกไข 

4 H H H VH VH 

3 M M H H VH 

2  L L M 
H 
 

H 
 

-  ความเสี่ยง 
   สูง 
-  มีอันตราย 
-  ตองเรง 
   วางแผน 

1 L L L M H 

0 1 2 3 4 5  

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
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ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนท่ียอมรับได (Risk Tolerance)  
 บอท. กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได 
(Risk Tolerance) ดังตาราง 
 
 

ระดับความเสี่ยง การดําเนินการ ระดับเบี่ยงเบนที่
ยอมรับได 

ผูตรวจติดตาม 

ต่ํา (Low) ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  ควบคุมภายใน 
ปานกลาง (Medium) ระดับเบี่ยงเบนท่ียอมรับได  ควบคุมภายใน 

สูง (High) บริหารความเสี่ยง  
(เพ่ิมมาตรการ/แผนปฏิบัติการ) 

มีมาตการ 
ดําเนินการเพียงพอ 

ควบคุมภายใน 

สูงมาก 
(Very High) 

บริหารความเสี่ยง  
(เพ่ิมมาตรการ/แผนปฏิบัติการ) 

มีมาตรการ 
ดําเนินการเพียงพอ 

ควบคุมภายใน 

ที่มา : มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 8 กันยายน 2560 
 

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได 
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 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เพ่ือเชื่อมโยงใหเห็นถึงความเสี่ยงในระดับองคกรดังภาพที่ 3.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.8 โครงรางการจัดทําแผนที่ความเสี่ยง
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสัมพันธของปจจัยเสี่ยงและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงในองคกร   
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3.5  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินการปองกันความเสี่ยง 
และความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ดวยวธิีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน 
 

 3.5.1  เปาหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ในการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้มีเปาหมายหลักอยู 3 ขอดวยกัน คอื 
  1.   ลดโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดของความเสี่ยงนั้น ๆ 
  2.   ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณทีี่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 

3.  เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น  ใหเปนไปในรูปแบบที่บริษัทฯ 
ตองการหรือยอมรับได 

 3.5.2  ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้ 
1. จัดลําดับความสําคัญความเสี่ยง  (ทั้งความเสี่ยงที่คนพบใหมและที่ยังเหลืออยู)   โดย

เปรียบเทียบจากคาระดับความเสี่ยงที่วัดได 
2. พิจารณามาตรการใชกําจัดความเสี่ยง  เพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
3. ศึกษาความเปนไปไดของทางเลือกในแตละมาตรการ  ที่จะใชกําจัดหรือลดความเสี่ยงโดย

ใชการวิเคราะหผลได-ผลเสียของแตละมาตรการเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือก
มาตรการอยางเปนระบบการวิเคราะหผลได-ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) 
ประกอบดวย 

  ผลได (Benefit) ไดแก การวิเคราะหหาผลลัพธที่เกิดข้ึนทันทีที่นํามาตรการนั้นไปใช
ลดความเสี่ยงหรือผลประโยชนในระยะยาวรวมไปถึงโอกาสดีตาง ๆ   ทางธุรกิจใน
อนาคต เปนตน 

  ผลเสีย (Cost) ไดแก การวิเคราะหหาตนทุน เวลา หรือความสะดวกท่ีมีโอกาส
สูญเสียไปกับการกําจัดความเสี่ยงดังกลาว หรือการสรางโอกาสใหมีความเสี่ยงใหมเกิดข้ึน
แทน เปนตน 

4. เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น  เพ่ือ
กําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใชดําเนินงาน ทรัพยากรที่ตองใช และวิธีการติดตาม
ผล รวมถึงการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 3.5.3  ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง 
  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นตอง
คุมคากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงสามารถแบงได
เปน 4 แนวทางหลัก คือ กลยุทธ 4T’s  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1.  Take – การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
 ใชในกรณีที่หนวยงานสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ระบุไวไดภายใตการควบคุมที่มีอยู

ในปจจุบัน 
 หรือมีความเสี่ยงอยูแตจําเปนตองดําเนินกิจกรรมภายใตภาวการณที่มีความเสี่ยง

เชนนี้ดวยขอจํากัดดานคาใชจายในการกําหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
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2.  Treat – การจัดการความเสี่ยง (Risk Reduction) 
 ใชในกรณีท่ีหนวยงานสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไวใหอยูในระดับที่ยอมรับ

ได ภายใตมาตรการควบคุมบริหารความเสี่ยงที่หนวยงานจะตองกําหนดข้ึนเพ่ิมเติม
หรือปรับปรุงจากมาตรการที่มีอยูแลวใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป 

3.  Transfer – การโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) 
 ใชในกรณีที่หนวยงานพบวาความเสี่ยงที่ระบุไวมีคาระดับความเสี่ยงสูง ไมวาจะเกิด

จากคาโอกาสหรือคาผลกระทบก็ตาม แตหนวยงานมีขอจํากัดที่จะควบคุมความเสี่ยง
ที่ระบุไวดวยตนเองหรือดําเนินการไดแตไมคุมคาในเชิงการลงทุน จึงเลือกใชกลยุทธ
การโอนยายความเสี่ยงนั้น ๆ ไปใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบแทนหรือจางผูอื่น
ดําเนินการแทน เชน การประกันภัยในรูปแบบตาง ๆ การจางบุคคล 
ภายนอกดําเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงแทน การกระจายความเสี่ยงโดยการขยายการ
ลงทุนในธุรกิจอ่ืน หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยน/สินคา/เงินตราลวงหนา ฯลฯ 

4.  Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
 ใชในกรณีท่ีหนวยงานพบวา ความเสี่ยงที่ระบุไวมีคาระดับความเสี่ยงสูงมากและไม

สามารถจัดการดวยกลยุทธอื่นๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่หนวยงาน
ยอมรับได ในกรณีนี้หนวยงานอาจตองกําหนดทางเลือก คือ 

-  ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคของงาน 
-  ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่สําคัญในกระบวนการทํางาน 
-  ลมเลิกการดําเนินงานหรือเลีย่งไปทํากิจกรรมอื่นที่สามารถบรรล 
    วัตถุประสงคที่ตองการไดแทน 
-  จัดการใหความเสี่ยงนี้ไปอยูนอกเงื่อนไขของการทํางาน เปนตน 
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3.6  แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
 

ลําดับ 
 

                                        ปงบประมาณ   

 งาน/กิจกรรม 
น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ 

 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 

 

 
2 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 
6 

ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง/หนวยงาน
เจาของความเสี่ยง  
 
ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
พัฒนาความรูผูบริหารและพนักงานเก่ียวกับการ 
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตออนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท 
 

ปรับปรุ ง / จั ดทํ า ร ะบบการบริ ห ารคว าม เสี่ ย ง
ปงบประมาณถัดไป 
 

เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินจากบริษัท 
ทริส 

20 
 

 
20 

 
20 
 

 
20 
 

 
10 

 
10 

คณะทํางาน  

 
เลขานุการ

อนุกรรมการ 
 

คณะทํางาน 

 
บอท. 

 
คณะทํางาน 

 
 

แผนก
แผนงานฯ 

4 ครั้ง 

 
4 ครั้ง 

 
ตลอดป 

 
4 ครั้ง 

 
2 เดือน 

 
2 เดือน 

            

 รวม 100   25 20 20 35 

  ทีมา : แผนปฏิบติัการประจาํปี   
 

ตารางที่ 5 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
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3.7  การติดตามและรายงานผล 
 

 เปนกระบวนการสุดทาย เพื่อรายงานความเสี่ยงจากทุกหนวยงานในองคกรอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง สรางความมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยง ไดนําไปปฏิบัติใชทั่วทั้งองคกร และเพื่อใหผูบริหารไดทําการ
สอบทานสถานะของความเสี่ยง และแผนการดําเนินงาน และสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผลไดทันเวลา 
 การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การติดตามการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสอบทานความเสี่ยงและการรายงานผลการดําเนินงาน การขอ
ความเห็นเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการความเสี่ยงตอผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอยางตอเนื่อง และ
สม่ําเสมอ เพ่ือใหมั่นใจวา 
 - หนวยงานผูรับผิดชอบมีการติดตาม ประเมิน วิเคราะห และบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 

- ระบบและมาตรการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอเหมาะสม มปีระสิทธิ- 
ภาพ  มีการปฏิบัติจริง  มีประสิทธิผล สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุง
แกไขใหสอดคลองกับสถานการณหรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป 

 - มีการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ เพื่อแนะนําใหปรับปรุงขอบกพรองและแกไขให 
เหมาะสมทันเวลา 

- มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอผูบริหารตามตารางกรอบความรับผิดชอบในการ 

บริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ที่ระบุไวในคูมือนี้อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
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ภาคผนวก 
 

ผนวก ก 
แบบพมิพการบริหารความเสี่ยง 
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                                                                                                    แบบประเมินความเสี่ยง                                                                                        แบบ บส.1 
 

หนวยงาน/กอง/แผนก..................................................................................................วัน/เดือน/ป..................................................................... 
ชื่อแผนงาน/โครงการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………….. 
รองรับยุทธศาสตร/แนวทางการดาํเนินการ/ตัวชี้วัด : ............................................................................................................................................................................................................................................. 
ความเสีย่งคงเหลือ (Residual risk) : ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ความเสีย่งใหมปปจจุบัน (Inherent risk) : ............................................................................................................................................................................................................................................................ 
เปาหมายการบรหิารความเสี่ยง : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Risk Appetite (RA) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Risk Tolerance (RT) : .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)  (J) 
ปจจัยเสี่ยง 

 
 
 

หนวยงาน
เจาของ 

ความเสีย่ง 

ระดับความ
เสี่ยง 
(I * L) 

กอนบริหาร 

แผน/มาตรการบรหิารจัดการ 
ความเสีย่งท่ีมีอยูแลว 

 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

ประเมินระดับความเสี่ยง/เปาหมายการบริหารความ
เสี่ยงรายไตรมาส 

แผนงาน/มาตรการบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ีตองทําเพ่ิมเติม 

 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

Q1 
ธ.ค. 

Q2
มี.ค. 

Q3 
มิ.ย. 

Q4 
ก.ย. 

เปาหมาย 
หลังบริหาร 

ชื่อปจจัยเสี่ยง 
 
สาเหตุ 
 
ผลกระทบ 
 
KRI/เปาหมาย 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

  แผน/มาตรการ 
 
 
 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 

      แผน/มาตรการ 
 
 
 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 

ที่มา : ปรบัปรุงจาก แบบพิมพบริหารความเส่ียงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หมายเหต ุ-การประเมินระดับความเสี่ยง ระบุเกณฑประเมิน I (Impact)/ L (Likelihood)/ระดับความเสี่ยง (I*L) ตามคูมือบรหิารความเสี่ยง หรือตามมติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/คกก.บอท.  
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                                                                                แผน/ผลการบริหารความเสี่ยงบริษทั อูกรุงเทพ จํากัด ประจําปงบประมาณ............                                                                แบบ บส.2   

 บริหารความเสีย่ง จาํนวน.....ปจจัยเสีย่ง....สาเหตุความเสี่ยง ติดตาม จํานวน....ปจจัยเสี่ยง 

ณ วันที.่...เดือน.................พ.ศ. ............ (ไตรมาสที ่.../.........) 
ลํา 
ดับ 

แหลงท่ีมา
ของความ

เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง        
(Risk 

Factor) 

ยุทธศาสตรเปา 
ประสงคเชิงกลยุทธท่ี
อาจไดรับผลกระทบ 

สาเหตุของความ
เสี่ยง (Root 

Cause) 

KRI 
(Key Risk 
Indicator) 

ถวงนํ้า 
หนัก  
% 

ระดับความ
เสี่ยง (I*L) 
กอนบริหาร 

Risk Appetite (RA)/ 
Risk Tolerance (RT) 

แผน/หนวยงานเจาของความ
เสี่ยง/มาตรการจัดการความ

เสี่ยง 

ผลดําเนินงาน ระดับความเสี่ยง (I*L) 
 หลังบริหาร 

1 ปจจัย
ภายใน 

RF1 เน้ือหา
แผนวิสาหกิจ
ไมครบถวน  
ไมทันสมัย 
(แผน
วิสาหกิจ ป 
2560-2564) 

ยุทธศาสตร 1 
ทบทวนบทบาท 
บอท. 

R1 ขาดขอมูลการ
วิเคราะหตลาดและ
อตุสาหกรรมใน
บริบทของบริษัทท้ัง
ในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

ขอมูลการ     
วิเคราะหตลาด
และ
อตุสาหกรรมใน
แผนวิสาหกิจ 
2560-64 

100 3*3=9 
สูง 

RA=2*2=4 แผนวิสาหกิจ 
2561-65 มีขอมูลการ
วิเคราะหตลาดและ
อตุสาหกรรมในบริบทของ 
บอท. ครบถวน 
RT=3*2=6 แผนสาหกิจ 
2561-65 มีขอมูลฯ 
เพียงพอในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินการและ
ตัวชี้วัด   

S1 แผนวิเคราะหอตุสาหกรรม
และการตลาดในบริบทของ 
บอท. 
หนวยงานเจาของความเสี่ยง : 
MK 
มาตรการ 
1.วิเคราะหอุตสาหกรรมและ
การตลาดในบริบทของ บอท. 
2.รายงานผลในที่ประชุม
ผูบริหาร    ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ไตรมาสที่ 1 : ทําการวิเคราะหขอมูลดานอุตสาหกรรมและการตลาด
เตรียมสงมอบใหแผนกแผนงานและงบประมาณ ในการทบทวนและจัดทํา
แผนวิสาหกิจในเดือนมิถุนายน 2561 
ไตรมาสที่ 2 : ทําการวิเคราะหขอมูลโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก และจัดทําโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุในความดูแลของ ทร.  
ไตรมาสที่ 3 : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติให รก.กก.ผจก. 
ติดตามเรงรัดใหกองธรุกิจและการตลาดทําการวิเคราะหขอมูลดาน
อตุสาหกรรมและการตลาดสงใหแผนกแผนงานและงบประมาณ เพื่อ
บรรจุไวในแผนวิสาหกิจ 2561-65 (ประชุมอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 20 มิ.ย.2561) 

3*3=9 
สูง 

(ขอมูลไมเพียงพอท่ีจะ
ใชในการวิเคราะห 

SWOT, แนวทางการ
ดําเนินการ) 

2 ปจจัย
ภายใน 

RF5 ระบบ 
EVM (ระบบ
การบริหาร
จัดการเพื่อ
สรางมูลคา
ทาง
เศรษฐกจิ) 

ยุทธศาสตรที่ 3 
เสริมสรางความ
แข็งแกรงทางการเงิน
ฯ 

R1 ระบบ EVM 
ไมไดถูกนํามาใช
อยางเปนรูปธรรม 

MOU61 ตัวชี้วัด 
2.2 รอยละ
คาใชจาย
ดําเนินงานและ
บริหารตอรายได
จากการ
ดําเนินงาน 

100 3*3=9 
สูง 

RA=2*2=4 ผลประเมิน
ตาม MOU ไมนอยกวาคา 
3 (รอยละ 15) 
RT=ไมมี 

SOF1 แผนติดตั้งระบบ EVM 
หนวยงานเจาของความเสี่ยง : 
ทุกหนวยงาน โดย PFD คํานวณ
คาตามคําจํากดัความใน MOU 
มาตรการ 
1.แตงต้ังคณะทํางาน EVM 
2.จัดทําแผนติดต้ังระบบ EVM 
ใหครอบคลุมทั้ง บอท.  
3.ดําเนินการตามแผน และ
รายงานในท่ีประชุมผูบริหาร 

ไตรมาสที่ 1 : แตงต้ังคณะทํางาน EVM, จัดทําแผนติดตั้งระบบ EVM ให
ครอบคลุมทั้งองคกร 
ไตรมาสที่ 2 : สัดสวนรายไดตามตัวช้ีวัดในการประเมินรอบ 6 เดือน = 
รอยละ 14.08 ผลการประเมินได 4.88 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)  
ไตรมาสที่ 3 : ดําเนินการควบคุมรายจาย และจะประเมินผลเมื่อสิ้นไตร
มาส  ที่ 4 วันที่ 30 ก.ย.61 
 

3*3=9 
สูง  

(ตองตรวจสอบควบคุม
อยางตอเน่ืองจนสิ้น

ปงบประมาณ) 

ปจจัยเสี่ยงที่ บอท. ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุด หรือมีคณะทํางานดําเนินการเฉพาะ หรือท้ัง 2 กรณี จํานวน.........ปจจัยเสี่ยง 

1 ปจจัย
ภายใน 

RF การ
เบิกจายงบ
ลงทุนป 61 

MOU61 ตัวชี้วัด 1.4 
ความสามารถในการ
บริหารแผนลงทุน  

R1 การเบิกจายไม
เปนไปตาม
เปาหมายรอยละ 
95 

-ภาพรวมการ
เบิกจาย 
-ผลการเบิกจาย
เทียบตามแผน
รายไตรมาส 

50 
 

50 

3*3=9 
สูง 

RA=2*2=4 การเบิกจาย
เปนไปตามแผนงาน 
RT=3*2=6 ภาพรวมการ
เบิกจายเปนไปตาม
เปาหมายรอยละ 95 

แผนการเบิกจายงบลงทุน
ประจําป 61 
หนวยงานเจาของความเสี่ยง : 
ผูบริหารและหนวยงานใชงบ
ลงทุน 
มาตรการ : เรงรัดดําเนินการให
เปนไปตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 1 : แผนเบิกจาย 0.530 ลบ. เบิกจาย 0.477 ลบ. รอยละ 90 
(ภาพรวมเปาหมาย 4.640 ลบ. เบิกจายรวม 0.477 ลบ. รอยละ 10.28) 
ไตรมาสที่ 2 : แผนเบิกจาย 0.840 ลบ. เบิกจาย 0.667 ลบ. รอยละ 
79.40 
(ภาพรวมเปาหมาย 4.640 ลบ. เบิกจายรวม 1.144 ลบ. รอยละ 24.66) 
ไตรมาสที่ 3 : แผนเบิกจาย 0.600 ลบ. เบิกจาย 0.060 ลบ. รอยละ 
10.17 
(ภาพรวมเปาหมาย 4.640 ลบ. เบิกจายรวม 1.205 ลบ. รอยละ 25.97)  
-อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มอบหมาย รก.กก.ผจก. ติดตามเรงรัดให
การเบิกจายงบลงทุนประจําป 61 ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
(ประชุมอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี 3/2561 วันท่ี 20 มิ.ย.61) 

3*3=9 
สูง 

การดําเนินการ  ไม
เปนไปตามแผน  

บอท.ยอมรับความเสี่ยง 

 

                                                                                                                                ลงชื่อ........................................................................ 
                                                                                                                                           ตําแหนง...................................................................                   
                                                                                                                                           วันที.่.............เดือน..........................พ.ศ................... 
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ผนวก ข 
ประวัติการปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยง 
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รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2562 
ลําดับ หนา เดิม ใหม รายการปรับปรุง 

1 5 /  การควบคุมภายใน 

  / 1.7 การควบคุมภายใน 

เหตุผล เพ่ิมหมายเลข 1.7   
2 10 /  3.7 การรายงาน การติดตามผล และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 

- การจัดทํา Risk Profile และการจัดลาํดับความเสี่ยง 
- การจัดทําแผนผังเมทรกิซแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 

8  / 3.7  การรายงาน การตดิตามผล และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 
  การจัดทําแผนผังเมทรกิซแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)  

เหตุผล ปรับปรุงขอความใหสอดคลองกับแบบพมิพที่ปรับปรุงใหม 
3 11 /   

 
10   / 

 
เหตุผล ตัดคณะผูบริหารบริษัทออกจากโครงสราง เนื่องคณะผูบริหารและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงเปนทีม

เดียวกัน/มติคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ครั้งท่ี 1/2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
4 14 /  2.3 นโยบายการบรหิารความเสี่ยง 

13  / ปรับปรุงเปนประกาศของ บอท. 
เหตุผล มติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 4/2561 วันที่ 4 กันยายน 2561 

5 14-16 /  วัตถุประสงค, 2.4 การจัดทําระบบการบริหารความเส่ียงที่มีความเชื่อมโยงกับ แผนวิสาหกิจฯ และ 2.5 แผนที่
กลยุทธ (Strategy Map) เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง 

   / ตัดออก 
เหตุผล ตัดออกเพ่ือใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ 

6 18 /  3.2 การวิเคราะหวตัถุประสงคของงาน 
15  / ปรับปรุงขอความใหถกูตอง เชน เปลี่ยนคําวา ภารกจิ เปน พันธกิจ เปนตน 
เหตุผล ปรับปรุงเนื้อหาใหถูกตองตามแผนวิสาหกิจของ บอท. 

7 19-20 /  แผนปฏิบัตกิาร (Business Plan) 
16-17  / แผนธรุกิจ (Business Plan) 

เหตุผล ปรับปรุงขอความใหถกูตองตามรากศัพท 
8 23-25 /  3.4 การวิเคราะหความเสี่ยง ขั้นตอนการประเมิน 

20-21  / ปรับปรุงใหสอดคลองกับหลักสากล 
เหตุผล หลักเกณฑเดิมใชมาเปนเวลานานไมสอดคลองกับเหตุการณ ปรับปรุงใชเกณฑสากลตาม ตลท. 

9 26 /  บส.1 Risk Profile 
   / ตัดออก 
เหตุผล ปรับปรุงแบบพิมพการบริหารความเสี่ยง  

10 29 /  Risk Map 
24  / ปรับปรุง 
เหตุผล ปรับปรุงตามรูปแบบและขอเสนอแนะจาก กฟผ. ตาม MOU ความรวมมือในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
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รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2562 (ตอ) 
ลําดับ หนา เดิม ใหม รายการปรับปรุง 
11 31 /  ตารางที่ 10 การวิเคราะหความสัมพันธฯ 

25  / ปรับปรุงเปน ตารางที่ 3 ตารางแสดงความสัมพันธฯ 

เหตุผล ปรับปรุงตามรูปแบบและขอเสนอแนะจาก กฟผ. ตาม MOU ความรวมมือในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
12 35-36 /  แบบพิมพใชงานการบริหารความเสี่ยง 

30-32  / ภาคผนวก ก แบบพิมพการบริหารความเสี่ยง 
เหตุผล ปรับปรุงตามรูปแบบและขอเสนอแนะจาก กฟผ. ตาม MOU ความรวมมือในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

13 37 /  3.6 แผนปฏิบัติการบริหารความเสีย่ง 
28  / ปรับปรุง 
เหตุผล ปรับปรุงตาม แผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 2562/มตคิณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 2/2561 

วันที่ 22 มกราคม 2561 

 
รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2561 

ลําดับ หนา เดิม ใหม รายการปรับปรุง 
1 16 /  ขอความ “เพือ่ใชกําหนดทิศทางในการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารใหทุกคนในองคกรมีความเขาใจไปใน

ทิศทางเดียวกัน สําหรับปงบประมาณ 2560” 

  / ขอความ “เพื่อใชกําหนดทิศทางในการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารใหทุกคนในองคกรมีความเขาใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน สําหรับปงบประมาณ 2561” 

เหตุผล ปรับปรุงตามปงบประมาณ 
2 28 /  ไมม ี

  / 

 
เหตุผล กําหนด Risk Tolerance ของระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก 

3 30 /   แผนที่ความเสี่ยงของบริษัท อูกรงุเทพ จํากัด ปงบประมาณ 2559 (ปรับปรุง มถิุนายน 2559) 
   30-31 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ของ บอท. ปงบประมาณ 2561 
เหตุผล ปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงใหเปนปจจุบนั 

4 31 /  ไมม ี
  / การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจยัเสี่ยงในระดับองคกรกับและความสัมพันธของสาเหต ุ
เหตุผล เพ่ิมเติมตามแผนที่ความเสี่ยง 

5 36 /  แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
37  / แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
เหตุผล ปรับปรุงตามมติที่ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที ่9 กันยายน 2560 
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รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2560 
ลําดับ หนา เดิม ใหม รายการปรับปรุง 

1 5 /  ภาพที ่1.2 แผนการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 

  / ภาพที่ 1.2 ความสาํคัญของการใชการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ 
              ดําเนินงาน 

เหตุผล อธิบายความหมายของภาพไดชัดเจนสอดคลองกับคําอธิบายขอ 1.6 การบริหารความเสี่ยง 
2 5-6 /  หัวขอ แนวคดิการควบคุมภายใน, มาตรฐานการควบคุมภายในที่ด ี

5-8  / หัวขอ การควบคุมภายใน, ความหมายและวัตถุประสงคการควบคุมภายใน, การพัฒนาการควบคมุภายใน, 
กลไกภายนอก-องคกรที่กํากับดูแล, กลไกภายในหนวยงาน, วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช 

เหตุผล ปรับปรุงตาม แนวทาง : การจัดระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ฉบับปรบัปรุงใช
ทดแทนฉบับ 2554 ของ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

3 8 /  โครงสรางของหนวยงานภายในองคกร : กําหนดอักษรยอหนวยงานสําหรับใชในการบริหารความเสี่ยงไม
ครบถวน 

10  / กําหนดอกัษรยอหนวยงานสําหรบัใชในการบริหารความเสี่ยงครบถวน 
เหตุผล เพ่ิมความสมบูรณของรายละเอยีด และสะดวกในการใชงาน 

4 9 /  โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ บอท. : ไมระบุความสัมพันธระหวาง “คณะผูบริหารบริษัทฯ และ 
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง” 

11  / ระบุความสัมพันธเปน “ที่ปรึกษา” 
เหตุผล เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในบทบาทและหนาที่ 

5 13 /  ในการนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเพ่ือใหเห็นผลอยางสมบูรณเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกันทั้งองคกรนั้น 
บริษัทฯ จึงนําวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค นโยบาย แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) จากแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ที่บริษัทฯ มีอยูมาใชในการวาง
แผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําองคกรไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งมารายละเอียดดังนี้ (1) 
วิสัยทัศน (Vision) (2) พันธกิจ (Mission) (3) วัตถุประสงค (Objective) (4) นโยบาย (Policy) (5) แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ 
(Statement of Direction) (6) เปาหมายการดําเนินงานในหวงเวลา 5 ป (7) แผนปฏิบัติการประจําป 

15  / ในการนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏบิัติเพ่ือใหเห็นผลอยางสมบูรณเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกันทั้งองคกร บริษัท
นํากลยุทธหลัก เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานประจําปจากแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจําป การควบคุม
ภายใน การบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ตัวชี้วัดในบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ปจจัยเสี่ยงจากแผนบริหารความเสี่ยงที่กําลังดําเนินการบริหารความเสี่ยง มาใชในการกําหนดปจจัยเสี่ยงและบริหารความ
เสี่ยง เพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคเชิงกลยุทธ และวัตถุประสงคในดานตางๆ ขององคกร 

เหตุผล เพ่ือใหแหลงท่ีมาของการบริหารความเสี่ยงมีความครบถวนถูกตอง 
6 14 /  แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ตามแผนวิสาหกจิ ปงบประมาณ 2558-2561 (ฉบับปรับปรุง) 

16  / แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ตามแผนวิสาหกจิ ปงบประมาณ 2559-2563 ฉบับปรับปรุงมกราคม 2559 
เหตุผล ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

7 19 /  ระดับองคกร – ทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจ 
19  / ระดับองคกร – ทําการบริหารความเส่ียงตามแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัตกิารประจําป และตัวชีว้ดัการประเมินผล

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของ บอท. 
เหตุผล ปรับปรุงตามมติอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559 เพื่อให

การบริหารความเสี่ยงระดับองคกรมีขอบเขตครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมดของ บอท. 
8   /  ไมม ี

30  / โครงสรางแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ตามคําจํากัดความการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ขอ 2.2.1      
หนา 12 

เหตุผล เพ่ือใหแผนที่ความเสี่ยงสามารถแสดงความเส่ียงทั้งหมดขององคกรไดอยางชัดเจน  

ลําดับ หนา เดิม ใหม รายการปรับปรุง 
9  /  ไมมี 

34  / แบบพิมพทดลองใชงานแทนแบบ บส.2 
เหตุผล เพ่ือปรบัปรุงแบบ บส.2 ใหแสดงขอมูลการบริหารความเสี่ยงและผลการบรหิารความเสี่ยงไดในแผนเดียว 

10  /  ไมมี 
 35  / 3.6 แผนปฏิบัติการบริหารความเสีย่ง 

เหตุผล เปนแผนดําเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงระยะเวลา 12 เดือนของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
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รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2560 (ตอ) 
 
ลําดับ หนา เดิม ใหม รายการปรับปรุง 
11  /  ไมมี 

37-38  / รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2560 
เหตุผล บันทึกประวัตกิารปรับปรุงคูมือบรหิารความเสี่ยง 

12  /  ไมมี 
39  / บรรณานุกรม 
เหตุผล อางอิงหลักฐานทางวิชาการในการจัดทาํคูมือบริหารความเสีย่ง 
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