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คํานํา 

 การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญในการพิจารณาความพอเพียงของแผนงาน/
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กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง ตามคูมือบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ     

 การปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561 มีการปรับปรุงรวม 5 รายการ (รายการปรับปรุง ป 

2561 หนา 39) โดยมีการปรับปรุงที่สําคัญตอการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

1. กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนท่ียอมรับได (Risk 

Tolerance) (หนา 28) 

2. ปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ของ บอท. ปงบประมาณ 2561 (หนา 30) 

3. เพ่ิมการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงในระดับองคกรกับและความสัมพันธของ

สาเหตุ (หนา 31) 

4. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง (หนา 37) 
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บทท่ี 1 

องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง 
 

ความสําคัญของความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

1.1  ความเสี่ยง (Risk)  

 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและสงผลกระทบ

หรือกอใหเกิดความเสียหายทําใหวัตถุประสงค (Objective) และเปาหมาย (Target) ที่องคกรกําหนดไว

เบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสําเร็จ ทั้งในดานกลยุทธ การเงนิ การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่

เก่ียวของ 

 โดยทั่วไปการดําเนินงานใด ๆ ยอมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไดเสมอ ทั้งจากปจจัยภายใน และปจจัย

ภายนอก ความเสี่ยงดังกลาวอาจอยูในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะนําบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไปสู

เปาหมาย เชน การวางกลยุทธและแผนงาน การตัดสินใจของผูบริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

การเงิน การใหบริการซอมสรางเรือ และธุรกิจที่เก่ียวของ การปฏิบัติงานภายในที่ทําการ การคัดเลือก

ผูรับบริการ  การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ  เปนตน 

 ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นและสงผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายหรือทําใหงานไมประสบผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค (Objective) และเปาหมาย (Target) ที่องคกรกําหนดไวทั้งทางตรงและทางออมนั้น สามารถแบง

ความเสี่ยงออกไดเปน 3 ลักษณะที่สําคัญ คือ 

 1.  ลักษณะความเสี่ยงที่เปนอันตราย (Hazard) 

      -  การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัตงิาน 

      -  การปฏิบัติงานที่ลาชากวาขอกําหนดของระบบงาน/เปาหมาย 

      -  การปฏิบัติงานผิดพลาด 

 2.  ลักษณะความเสี่ยงที่เปนความไมแนนอน (Uncertainly) 

      -  ความเสียหายตอการดําเนินงานที่ทําใหตนทุนดําเนินงานสูงกวางบประมาณที่กําหนด 

     -  ความเสียหายจากการลงทุน  หรือสวนตางของมูลคาหรือเงินที่ไดรับท่ีไมเปนไปตามจํานวนที่

คาดหวังไววาจะไดรับจากการลงทุนหรือการดําเนินธุรกรรมดานการเงิน เปนตน 

 3.  ลักษณะความเสี่ยงที่ทําใหเสียโอกาส (Opportunity) 

      -  การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ แรงงาน เทคโนโลยีที่จําเปนตอระบบงานหลักขององคกร 

     -  ความเสียหายตอการดําเนินงานที่ไมสามารถคํานวณมูลคาเปนตัวเงินได  เชน  ภาพลักษณ 

ชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความสูญเปลา คาเสียโอกาสทางธุรกิจ เปนตน 
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1.2  ประเภทของความเสี่ยง 

 ความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี ้

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอมูลคาขององคกรใน

ระดับสูง และสงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางมาก อาจทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไป              ตาม

วัตถุประสงคและเปาหมาย  เชน  ความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ไมสามารถเชื่อมโยงนโยบายกลยุทธ  และ

ทิศทางการดําเนินงาน เปนตน 

2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่ทําใหการบริหารจัดการทางการเงินไมมี

ประสิทธิภาพ เชน การขาดสภาพคลอง การมีลูกหนี้เกินกําหนดชําระจํานวนมาก การมีระยะเวลาเก็บหนี้นาน 

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) คือ 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  การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและ

เจาหนาที่บอยครั้ง  การควบคุมกํากับดูแลไมท่ัวถึง  และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือ  ขอบังคับ

ของหนวยงาน เปนตน 

 2.  ปจจัยภายนอก  หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากภายนอกองคกรที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ

วัตถุประสงค เปนปจจัยที่ผูบริหารควบคุมไมได แตตองติดตามศึกษาเพ่ือหาแนวโนมที่จะเกิดและวิธีที่ควร

ปฏิบัติไวลวงหนา เพื่อเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส หรือเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เชน  ภัยธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการ  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการ

แขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เปนตน 
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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

ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่องคกรรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบได

อยางมีระบบ โดยคาํนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 
 

1.5  องคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO สามารถแบงออกไดเปน 8 องคประกอบ ดังนี ้

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 องคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
 

1.  สภาพแวดลอมภายในองคกร 

2.  การกําหนดวัตถุประสงค 

3.  การบงชี้เหตุการณ 

4.  การประเมินความเสี่ยง 

5.  การตอบสนองความเส่ียง 

6.  กิจกรรมเพื่อการควบคมุ 

7.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

8.  การติดตามและประเมินผล 

ประเภทของความเสี่ยง 
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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) 

 5.  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

      ฝายบริหารตองเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินไดใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

วิธีการจัดการกับความเสี่ยงประกอบดวย การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การลด และการกระจายความเสี่ยง 

 6.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

      เปนนโยบายและกระบวนการที่จะชวยใหแนใจวา วิธีจัดการความเสี่ยงที่กําหนดในขั้นตอนกอน

หนานั้น ไดถูกนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง องคกรตองกําหนดกิจกรรมควบคุมนั้นอยางท่ัวถึงทั้งองคกร ทุก

ระดับชั้น และทุกงาน (All Functions) 

 7.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 

      ตองมีการระบุถึงสารสนเทศที่จะเปนท้ังจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกร และมีระบบ 

สื่อสารไปยังบุคลากรในองคกร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบได การสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงลาง ระดับลางไปสูบน และการสื่อสารระหวาง

หนวยงานตามแนวทางของ COSO นั้น สารสนเทศมีความสําคัญและจําเปนในทุกระดับชั้นขององคกร 

เนื่องจากเราตองใชสารสนเทศในการระบุ ประเมิน และกําหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง และใชในดานอื่น ๆ 

เพ่ือดําเนินงานใหไปสูเปาหมายที่กําหนดไวใหได 
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 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 

 

การควบคุมภายใน 

 ความหมายและวัตถุประสงคการควบคุมภายใน 

 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรขององคกรทุกระดับ

ของหนวยตรวจรับ กําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได 

 
 

ความเส่ียง

ที่เกิดจาก

การ

ดําเนินงาน 

 

ความเส่ียง

คงเหลือ 

มาตรการ

ควบคุม 

ความเส่ียงที่

ยอมรับได 

แผนบริหาร

ความเส่ียง 

มาตรการ

ควบคุม 

มาตรการควบคุมที่

มีประสิทธิผล 

ระดับความเส่ียง

ที่ยอมรับได 
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1) การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรอืลดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยตรวจรับ 

2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําข้ึนเพ่ือใชภายใน

และภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 

3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ (Compliance : C) ไดแกการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของหนวย

รับตรวจรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น 

การพัฒนาการควบคุมภายใน 

ระบบการควบคุมภายใน เปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทั้งภาครัฐ

และเอกชน เปนกระบวนการที่ชวยเสริมสรางความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหหนวยงานบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การควบคุมภายในจึงตองมีการพัฒนาอยูเสมอเพราะนอกจากจะชวยใหหนวย

งานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแลว ยังสงเสริมใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีอีกดวยกลไก

ภายนอกและกลไกภายในที่ใชในการพัฒนาการควบคุมภายใน   
 

กลไกภายนอก – องคกรที่กํากับดูแล 

องคกรที่กํากับดูแลตองเขามามีบทบาทโดยการกําหนดกฎเกณฑ ขอบังคับและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

สนับสนนุและเสริมสรางใหเกิดการจัดการดานการควบคุมภายใน ซึ่งในปจจุบันองคกรกํากับดูแลทั้งภาครัฐและ

เอกชนไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน 

-ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ออกขอกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  -คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจนํามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูที่เก่ียวของทราบ 

  -สํานักนายกรัฐมนตรี ไดออกระเบียบวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.

2548 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามระเบียบฯ ไดกําหนดใหการปฏิบัติตาม 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เปนตัว    

ชี้วัดสวนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลสวนราชการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและ

ควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการ 
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กลไกภายในหนวยงาน ไดแก 

 1)  คณะกรรมการบริหารและฝายบริหารระดับสูง เปนผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหมีการ

พัฒนาระบบการควบคมุภายในขององคกรใหมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญในการกําหนดวัตถุ

ประสงค แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดออนของการควบคุมภายใน 

รวมทั้งปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตยไมยึดผลประโยชนของตนเอง     

เปนสําคัญ ไมใชประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของหนวยงานเพื่อประโยชนของตนเอง รวมทั้งไมใชโอกาสและ  

ชองโหวในกฎ ขอบังคับ แสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง ซึ่งจะทําใหสามารถลดขอจํากัดของการควบคุม

ภายในลงได สงผลใหเกิดการพัฒนาและนําพาองคกรไปสูการดําเนินกิจการอยางยั่งยืน 

2)  หัวหนาสวนงานยอยและผูปฏิบัต ิหัวหนาสวนงานยอยเปนผูนําเอาวิธีการควบคุมตาง ๆ ไปใชใน

การควบคุมงานและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ฝายบริหารกําหนด นอกจากนั้นหัวหนาสวน

งานยอยยังเปนผูที่มีความรูความเขาใจปญหาอุปสรรค จุดออนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่

รับผิดชอบเปนอยางดี จึงเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตาม หัวหนาสวนงานยอยและผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 

ควบคูไปดวย 

3) ผู ตรวจสอบภายใน มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายใน โดยการ

ประเมินผลการควบคุมภายในอยางเปนระบบและมีแบบแผน เพ่ือชวยใหองคกรสามารถพัฒนากระบวนการ

การควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนผูที่มีบทบาทในการกระตุนบุคลากรทุก

ระดับภายในหนวยงานใหเห็นความสําคญัของการควบคุมภายในและปฏบิัติตามระบบดวยความเครงครดัอยาง

มีวินัย 
 

 วธิีการควบคุมและเครื่องมือท่ีใช 

วิธีการควบคุมที่นํามาใชในปจจุบันอาจเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในขณะที่ใช เมื่อเหตุการณ

เปลี่ยนแปลงไป วิธีการควบคมุที่ใชอยูอาจไมเหมาะสม ผูรับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในจะตอง

คิดนําวิธีการควบคุมใหมๆ มาปรับปรุงใชใหเหมาะสม นอกจากนี้ยังตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใชใหมีความ

ทันสมัย สอดคลองกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

การควบคุม แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1) การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls) หมายถึงการควบคมุทีเ่กิดขึน้จากจิตสํานึกการกระทํา 

ทักษะ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกใหเห็นวาเปนสิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอหนวยรับตรวจ 

ซึ่งไมสามารถจับตองได สงเสริมใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน 

ความซื่อสัตยความโปรงใส ความมีคณุธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เปนตน 
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2) การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls) หมายถึง การควบคุมท่ีฝายบริหารกําหนดข้ึนเปนลาย 

ลักษณอักษรเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผู รับผิดชอบกิจกรรมใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุ     

ประสงคและเปนสิ่งที่จับตองได เชน ผังโครงสรางหนวยรับตรวจ นโยบาย และคูมือปฏิบัติงาน เปนตน  

 การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดก็ข้ึนอยูกับการควบคุมท้ังสองสวนประกอบกัน หนวยรับ

ตรวจที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะใหความสําคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามธรรม แตก็ไมได

ละเลยการควบคุมเชิงรูปธรรม 
 

มาตรฐานการควบคุมภายใน 

มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบดังนี ้

  5.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

5.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  5.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

  5.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 

  5.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

 องคประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอมของการควบคุมเปนราก

ฐานที่สําคัญขององคประกอบอื่น ๆ องคประกอบทั้ง 5 นี้เปนสิ่งจําเปนที่มีอยูในการดําเนินงานตามภารกิจของ

หนวยรับตรวจเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ 3 ประการ คือ 

  - การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  - รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

  - มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับที่เก่ียวของ 
 

1.7  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 
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อยางมีประสิทธิภาพ ก็จะชวยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สําคัญใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไม

กอใหเกิดผลกระทบตอองคกรหรือมีผลกระทบนอยที่สุด 

 ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑของความเสี่ยง ที่องคกรจะ

ยอมรับได เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับไดที่องคกรจะกําหนดนั้น จะระบุเปน

เปาหมายคาเดียว หรือระบุเปนชวงก็ได ซึ่งข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละปจจัยเสี่ยง 

 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑหรือประเภท

ของความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งทําใหองคกรมั่นใจไดวาองคกรไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยูภายในเกณฑท่ี

ยอมรับได 

จากปญหาในการดําเนินงานดังกลาว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด จึงมี

ความเห็นวา   สมควรที่จะจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง ภาคหลักการขึ้นเพ่ือใหทุกสวนงานในบริษัท        อู

กรุงเทพ  จํากัด สามารถใชเปนแหลงศึกษา 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 กระบวนการท่ีจัดทําขึ้นอยางเปน

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 

-  การจัดทํา Risk Profile และการจัดลําดับความเสี่ยง  

 -  การจัดทําแผนผังเมทริกซแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)  

  -  การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) 

  -  การรายงานการติดตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

2.1  โครงสรางของการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

 โครงสรางของการบริหารความเสี่ยง จะทําการระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยง 

ระบบการติดตามงาน การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีผังโครงสรางของการ

บริหารความเสี่ยงแสดงดังรูป 
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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) 

กองปฏบิัตกิาร 
(OPD) 

ทรัพยากรบุคคล (HR) 

ธุรการ (AD) 

บริหารงานพัสดุ (PU) 

บัญชีและการเงิน (AF) การตลาด (MK) 

หมายเหตุ แผนกแผนงานและงบประมาณ เปนหนวยงานที่ดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

แผนงาน 
และประมาณการ (PE) 

กรรมการผูจัดการ (MD) 

รองผูจัดการ 
ฝายเทคนิค (ATM) 

รองผูจัดการ 
ฝายบรหิาร (AAM) 

*แผนงานและ
งบประมาณ (PB) 

กํากับการ
ซอมสราง 

(OC) 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(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

อาจเกิดข้ึน และพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญมาจัดทําแผนความเสี่ยง และการควบคุมภายในแตละ

หนวยงาน และรวบรวมเปนระดับองคกร 

ที่ปรึกษา 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

ผูตรวจสอบภายใน คณะผูบริหารบริษทัฯ 
ที่ปรึกษา คณะทํางานบริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
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5. บริหาร/ควบคุม/ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน 

6. จัดทําสนับสนุนกิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกองคกร นํามา

ประเมินและสอบทานกับองคประกอบที่สําคญัในการดําเนินงานของแตละหนวยงาน 

  สําหรับเลขานุการ จะทําหนาท่ีในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผนการบริหารความ

เสี่ยงของแตละหนวยงาน ติดตามและรวบรวมแผนฯ ของแตละหนวยมาจัดทําเปนแผนขององคกร รวมท้ัง

รวบรวมรายงานการติดตามของแตละหนวยงานเปนรายงานการติดตามความกาวหนาระดับองคกรในแตละไตร

มาส และรวบรวมรายงานตอนปลายปของแตหนวยงานเปนรายงานระดับองคกร เสนอประธานฯ และ

กรรมการผูจัดการ และผูเก่ียวของตอไป  
 

 2.1.2  คณะทํางานประเมินความเสี่ยง  

1. วิเคราะห  และประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน หรืออาจจะเกิดขึ้น ในแตละภารกิจของบริษัทฯ  

ที่ไดรับมอบหมายท้ังภายในและภายนอกองคกร  ใหมีความตอเนื่องเปนประจําทุกป 

2. จัดทํากลยุทธการบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกับการกําหนดนโยบาย   กลยุทธ   การวางแผน

ตามระดับความเสี่ยงของแตละสายงาน เพ่ือนําไปสูการเพิ่มมูลคาขององคกรใหมีความตอเนื่องเปนประจําทุกป 

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 
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การบริหารความเสี่ยงในงานประจํา มีการดําเนินงานดังนี ้

1. ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานประจําในแตละกิจกรรมของแตละสวนงานจะตอง

ดําเนินการบงชี้   และกําหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงในงานประจําที่ไดรับมอบหมายในทันทีที่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบในงานนั้น ๆ 

2. กรณีที่งานดังกลาวมีการกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไวแลว   ผูที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบงานใหมจะตองทําการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

ตามระบบงานเดิมท่ีวางไวแลวในทันท ี

3. ผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ 1  จะตองรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอผูบังคับบัญชา

ระดับเหนือขึ้นไป 1 ระดับโดยเร็วท่ีสุด 

4. กรณีที่พบวาปจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม    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/โครงการใหมเพ่ือใหผูมีอํานาจ

อนุมัติสามารถใชแผนยอยของการบริหารความเสี่ยงเปนขอมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ

ใหมตอไป 

2. หนวยงานเจาของแผนงาน/โครงการตองจัดสงสําเนาแผนงาน/โครงการใหมและแผนยอย

การบริหารความเสี่ยงหรือแผนสํารองฉุกเฉินของแผนหลัก  เสนอใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  (ผานสวน

บริหารความเสี่ยง)  พิจารณาใหความเห็นในระยะเวลาเดียวกับการนําเสนอแผนงานหลักดวย 

3. ผูมีอํานาจอนุมัติแผนงานหลักควรใชขอมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ   และแผนยอย

เพ่ือการบริหารความเสี่ยงที่หนวยงานเจาของแผนงานหลักนําเสนอมาในคราวเดียวกันเปนขอมูลประกอบ การ

พิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก   และควรนําไปใชประกอบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักเพ่ือ

แกไขปญหากรณีวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ   หรือผลการดําเนินงานไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงท่ี

ระบุไวและเพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป 
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4. หนวยงานเจาของแผนงาน/โครงการตองสงสําเนาการรายงานผลการดําเนินแผนงาน/

โครงการ  และการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวของใหสวนบริหารความเสี่ยงทราบ  เพื่อนํามาสรุปผลเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอไป 

 

2.3 นโยบาย และวัตถุประสงค การดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
 

] 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
 

 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงมาอยางตอเนื่องในรูปแบบ การบริหาร

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร การควบคุมภายใน และการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการดําเนินงาน 

ดังนั้นเพ่ือใหบริษัทฯ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เปนรูปธรรม โดยการบริหารปจจัย ควบคุม

กระบวนการและกิจกรรม ตามแนวทาง COSO – ERM และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงที่จะ

สงผลกระทบตอความสําเร็จของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยคํานึงถึงการบรรลุตัวชี้วัดและกล

ยุทธของหนวยงานตลอดจนยุทธศาสตรของบริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

1. หนวยงานภายในบริษัทฯ ตองดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยใหการดําเนินการบริหาร

ความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 

2. กําหนดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ 

3. ใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองคกรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดําเนินการ

อยางเปนระบบและตอเนื่อง สอดคลองกับการบรรลุตัวชี้วัด กลยุทธของหนวยงาน และยุทธศาสตรของ

บริษัทฯ 

4. ใหมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน 

ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

5. ใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการจัดการที่ด ี

6. กําหนดใหมีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงทุกไตรมาส หรืออยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค

และเปาหมายขององคกรในทุก ๆ ระดับตามที่ระบุไวในแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําป และลงสู

ระดับกลุมภารกิจ 

2. เพ่ือใหทราบปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานและเพ่ิมคุณคาใหกับธุรกิจ 
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3. เพ่ือใหมีแผนในการจัดการความเสี่ยง หรือรับมือกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4. เพ่ือลดโอกาส    และผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่จะทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม

วัตถุประสงค เปาหมาย และภารกิจของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

5. เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการที่ดี  โดยเกิดความเชื่อมโยงในการติดตามดูแลเพื่อใหมีผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค และ

เปาหมายขององคกรได 

6. เพ่ือใหตระหนักรูและการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมองคกร ที่ไดรับความใสใจตลอดเวลา

แทนการเลือกปฏิบัติเปนครั้งคราว 
 

2.4 การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจําป การ

ควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) 

 การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใตการกํากับดูแล

กิจการที่ดีตามแนวปฏิบัตินั้น จะตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ ซึ่งเปนแผนระยะยาว 

แผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งเปนแผนระยะสั้นขององคกร อีกท้ังยังตองเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในและการ

บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ดวย ดังนั้น  บริษัทฯ จึงไดบูรณาการการทํางาน

ระหวาง คณะทํางานบริหารความเสี่ยง คณะทํางานการควบคุมภายใน และคณะทํางานการนําระบบบริหาร

จัดการเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ในการกําหนดแนวทางและกลยุทธขององคกร และจัดทํา

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานใหสามารถนําไปใชไดจริง  
 

ในการนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเพื่อใหเห็นผลอยางสมบูรณเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเปน

แนวทางเดียวกันทั้งองคกร บริษัทนํากลยุทธหลัก เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานประจําป

จากแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจําป การควบคุมภายใน การบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิง

เศรษฐศาสตร (EVM) ตัวชี้วัดในบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปจจัยเสี่ยงจากแผน

บริหารความเสี่ยงที่กําลังดําเนินการบริหารความเสี่ยง มาใชในการกําหนดปจจัยเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคเชิงกลยุทธ และวัตถุประสงคในดานตางๆ ขององคกร 
 

2.5 แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง 

บอท. ใชแผนที่ยุทธศาสตรแสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตรขององคกร ในรูปแบบของความสัมพันธใน 

เชิงของเหตุและผล เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธที่องคกรปรารถนาใน  4  มิติ หรือมุมมองของ Balanced 

Socrecard (BSC)  ประกอบดวย  

2.5.1  มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) 

2.5.2 มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective)  

2.5.3 มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 

2.5.4 มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 
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เพ่ือใชกําหนดทิศทางในการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารใหทุกคนในองคกรมีความเขาใจไปในทิศทาง

เดียวกัน สําหรับปงบประมาณ 2561 ที่ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ใชแผนที่กลยุทธตามแผนวิสาหกิจ 

ประจําปงบประมาณ 2559-2563 ปรับปรุงมกราคม 2559 ในการบริหารความเสี่ยง ดังแผนภาพ 
 

กําไรเชิงเศรษฐศาสตรสงูสุด

การเพ่ิมข้ึนของรายได การลดลงของตนทุน

รายไดจากลูกคาเกา รายไดจากลูกคาใหม รายไดจากธุรกิจใหม

การรักษาลูกคาเกา การแสวงหาลูกคาใหม

ความพึงพอใจของลูกคา :    เชื่อถือได     รวดเร็ว & ประณีต     มคุีณภาพ     ราคายุติธรรม     ใหคําปรึกษา

การจัดการปฏิบัติการ

และการผลิต

ท่ีมีประสิทธิภาพ

การจัดการวัตถุดิบ

และการจัดซื้อ/จาง

ท่ีมีประสิทธิภาพ

การจัดการองคกร

ตามมาตรฐานสากล
การสรางพันธมิตร และ

การประชาสัมพันธเชงิรกุ

กระบวนการสรรหา

และพัฒนาบุคลากร

การสรางการเรียนรู

และ นวัตกรรม

ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับธุรกิจ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการเรียนรูและการส่ือสาร

Financial

Perspective

( F )

Customer

Perspective

( C )

Internal Process

Perspective

( I )

Learning & Growth

Perspective

( L )

การกํากับดแูลกิจการที่ดี

และรับผิดชอบตอสังคม

บริหารจดัการสินทรพัย

สรางธรุกิจใหม/ธุรกิจตอเน่ือง

F1

F2 F3

F4 F5 F6 F7

C1 C3C2

C4

I1 I5I4I3I2

L1 L2 L3 L4

 
 

ภาพที่ 2.3 แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ของ บอท. 

ที่มา - แผนวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ 2559-2563 ฉบับปรับปรงุมกราคม 2559  
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บทท่ี 3 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ บรษัิท อูกรุงเทพ จํากัด 
 

3.1 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
 

 การบริหารความเสี่ยงนั้น  เปนองคประกอบหนึ่งในระบบมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผนดิน  (คตง.)  กําหนดใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแหงตองวางระบบแทรกไวในขั้นตอนการ

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  การกําหนดภารกิจขององคกร 

 3.2.2  การกําหนดวัตถุประสงคในระดับองคกรใหสอดคลองกับภารกิจที่กําหนดไว 

 3.2.3  การกําหนดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกร 

 3.2.4  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) 

 เปนวัตถุประสงคการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ซึ่งก็คือวัตถุประสงคของการ

จัดตั้งบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน ภารกิจ และกลยุทธหลักในการดําเนินงาน

ของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง แบงออกเปน 2 ระดับ คอื 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ภาพที่ 3.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ระดับองคกร – ทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจําป และตัวชี้วัดตาม

บันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของ บอท. โดยมีกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง

ตามแผนวิสาหกิจของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ดังนี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 3.4 กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

วิสัยทัศน 
VISION 

ภารกิจ 
MISSION 

เปาหมายหลัก 
CORPORATE GOALS 

แผนวิสาหกิจ 
CORPORATE PLAN 

เปาหมาย งานโครงการ 
TARGETS 

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

แผนปฏิบัติการ 
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 

 เปนวัตถุประสงคการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหม  งานเรงดวน  ตามนโยบายที่ บริษัท อู

กรุงเทพ จํากัด กําหนดหรือไดรับมอบหมาย 
 

วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectives) 

 เปนวัตถุประสงคดําเนินงานที่ระบุเฉพาะเจาะจงลงไปในแตละกิจกรรมยอยที ่ บริษัท  อูกรุงเทพ จํากัด 

กําหนด (เชน ระดับ สวนงาน แผนก ที่ทําการ และระดับงาน เปนตน) ซึ่งวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม

จะตองสอดคลองและสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกรของบริษัทฯ ดวย 
 

3.3  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 เปนการคนหาวามีความเสี่ยงใดบางที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  โดย

ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทุกประเภท  ทั้งภายในและภายนอกครอบคลุมความเสี่ยงท่ีสําคัญ ไดแก 

หนาที่งานหลัก 

(Mission) 

เปาหมายของ

แผนงาน 

กาํหนด 

ความเสี่ยง 

ประเมิน 

ความเสี่ยง 

 

Risk Map 

การกําหนดมาตรการ

ตอบสนองความเสี่ยง 

ออกแบบ 

ระบบติดตาม 

แบบฟอรมใน

การติดตาม 

การติดตามและ

รายงานผล 

จัดทําระดับ

ความเส่ียง 
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ความเสียหายที่มีผลกระทบในเชิงลบตอองคกร  ความไมแนนอนที่อาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค  และ

เหตุการณท่ีอาจทําใหบริษัทฯ  เสียโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 ข้ันตอนการระบุความเสี่ยง 

  3.3.1 การแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน เปนการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานปกติที่จะทํา

ใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

  3.3.2 พิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนจุดวิกฤต คือ การพิจารณาและคนหาขั้นตอนงาน

ที่อาจมีปญหาสําคัญที่จะทําใหงานไมบรรลุวัตถุประสงคหรือไมสามารถสําเร็จผลไดตามที่ตองการ 

  3.3.3  การระบุปจจัยเสี่ยง คือ การระบุวามีแหลงของความเสี่ยง (Source of risk) ตนเหตุที่

แทจริง (Root cause) และพ้ืนที่ความเสี่ยง (Risk area) จากเหตุการณใด อุปสรรคใด ผลกระทบใด ที่เกิดข้ึน

ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต จากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร ตลอดจนแนวโนมและวิธีการที่

อาจกอใหเกิดความเสี่ยง  

  การระบุปจจัยเสี่ยงหรือการคนหาความเสี่ยงนั้น กระทําไดหลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะหาก

ไดมีการจัดเก็บผลกระทบของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไวเปนขอมูลแลว ก็จะชวยใหการระบุความเสี่ยงมี

ความชัดเจน ใกลเคียงความเปนจริงมากยิ่งขึ้น ตัวอยางของเทคนิคในการวิเคราะหความเสี่ยง เชน การประชุม

ระดมสมอง (Brain storming) Fault three, แผนภูมิกางปลา, การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)   เปน

ตน 

 บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดใช Flowchart ในการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ภาพที่ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ภาพที่ 3.6 กระบวนการปฏิบัติงาน บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
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3.4  การวิเคราะหความเสี่ยง 

 เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงท่ีมีอยูกอนการควบคุมใด ๆ  (Inherent Risk)   และทําการประเมินระดับ

นัยสําคัญของโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่คาดวาจะมีขึ้น  (ซึ่งหากมี

การเก็บรวบรวมสถิติและขอมูลที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เคยเกิดข้ึนก็อาจจะสามารถประเมิน

ความเสี่ยงเปนมูลคาทางการเงินไดชัดเจนยิ่งข้ึน)  โดยการพิจารณาความเสี่ยงดังกลาว  จะมีการวิเคราะหและ

ประเมินใน 2 มิติ ดังนี้ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการประเมิน 

 3.4.1  การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

  การพิจารณาถึงความเปนไปไดของโอกาส (Frequency/Likelihood) ที่ความเสี่ยงจะเกิดข้ึน

ไดบอยครั้งเพียงใด โดยใชตารางการคดิคาคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประกอบการพิจารณาดังนี ้
 

ตารางที่ 1 การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความเสี่ยงโดยเฉลี่ย) 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก ทุกสัปดาห (1-4 ครั้งตอสัปดาห) 5 

สูง ทุกเดอืน (1-3 ครั้งตอเดือน) 4 

ปานกลาง ทุกไตรมาส (1-2 ครั้งตอ 3 เดือน) 3 

นอย ทุก 6 เดือน (1-2 ครั้งตอ 6 เดือน) 2 

นอยมาก ทุก ๆ ป (1 ครั้งหรือนอยกวา 1 ครั้งตอป) 1 
 

ตารางที่ 2 การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (เปอรเซ็นตโอกาสที่จะเกิดขึ้น) 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เปอรเซ็นตโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น คะแนน 

สูงมาก มากกวา 80% 5 

สูง 70% - 79% 4 

ปานกลาง 60% - 69% 3 

นอย 50% - 59% 2 

นอยมาก นอยกวา 50% 1 

โอกาสที่อาจเกิดขึ้น 

(Frequency/Likelihood) 

เหตุการณมีโอกาสเกิดขึ้นได

มากนอยหรือบอยครั้งเพียงใด 

ผลกระทบ 

(Impact/Materiality) 

หากมีความเสี่ยงเกิดข้ึนแลว องคกร

จะไดรับผลกระทบรุนแรงเพียงใด 

 

ความเสี่ยง 

(Risks) 
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 3.4.2  การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง 

  การพิจารณาถึงมูลคาความเสียหายหรือความรุนแรงของผลกระทบ (Impact/Materiality) ที่

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดรับเมื่อความเสี่ยงเกิดผลข้ึนท้ังในมิติของดานการเงิน (Finance) และไมใชดาน

การเงิน (Non-Finance) โดยใชตารางการคิดคาคะแนนระดับความรุนแรงของมูลคาความเสียหายหรือ

ผลกระทบประกอบการพิจารณา ดังนี ้
 

ตารางที่ 3 การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ความเสียหาย (ดานการเงิน) 

ระดับของความรุนแรง ความเสียหาย (ดานการเงิน) คะแนน 

สูงมาก สงผลกระทบเชิงลบมากกวา 45% ตอเปาหมาย EBITDA 5 

สูง สงผลกระทบเชิงลบ > 35% - 45%  ตอเปาหมาย EBITDA 4 

ปานกลาง สงผลกระทบเชิงลบ > 25% - 35%  ตอเปาหมาย EBITDA 3 

นอย สงผลกระทบเชิงลบ > 15% - 25% ตอเปาหมาย EBITDA 2 

นอยมาก สงผลกระทบเชิงลบ 0% - 15% ตอเปาหมาย EBITDA 1 

 

ตารางที่ 4 การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ความเสียหาย (ดานเวลา) 

ระดับของความรุนแรง ความเสียหาย (ดานเวลา) คะแนน 

สูงมาก ทําใหเกิดความลาชาของสัญญา มากกวา 6 เดือน 5 

สูง ทําใหเกิดความลาชาของสัญญา มากกวา 4 – 6 เดือน 4 

ปานกลาง ทําใหเกิดความลาชาของสัญญา มากกวา 2 – 4 เดือน 3 

นอย ทําใหเกิดความลาชาของสัญญา มากกวา 1 – 2 เดือน 2 

นอยมาก ทําใหเกิดความลาชาของสัญญา ไมเกิน 1 เดือน 1 

 

ตารางที่ 5 การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ความเสียหาย (ดานความสําเร็จ) 

ระดับของความรุนแรง ความเสียหาย (ดานความสําเร็จ) คะแนน 

สูงมาก ดําเนินงานสําเร็จตามแผนไดนอยกวา 60% 5 

สูง ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได 60% - 70% 4 

ปานกลาง ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได 71% - 80% 3 

นอย ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได 81% - 90% 2 

นอยมาก ดําเนินงานสําเร็จตามแผนไดมากกวา 90% 1 
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ตารางที่ 6 การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ความเสียหาย (ดานบุคลากร) 

ระดับของความรุนแรง ความเสียหาย (ดานบคุลากร) คะแนน 

สูงมาก มีบุคลากรเสียชีวิต 5 

สูง มีบุคลากรไดรับบาดเจ็บจนพิการ แตไมมีผูเสียชีวิต 4 

ปานกลาง มีบุคลากรไดรับบาดเจ็บจนตองเขาโรงพยาบาลเกิน 3 วัน 3 

นอย  มีบุคลากรไดรับบาดเจ็บจนตองสงโรงพยาบาล 2 

นอยมาก มีบุคลากรไดรับบาดเจ็บเล็กนอย 1 

 

ตารางที่ 7 การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ความเสียหาย (ดานชื่อเสียง) 

ระดับของความรุนแรง ความเสียหาย (ดานชื่อเสียง) คะแนน 

สูงมาก มีการเผยแพรขาวทั้งจากสื่อภายในและตางประเทศ 5 

สูง มีการเผยแพรขาวภายในประเทศ 4 

ปานกลาง มีการลงขาวในหนังสือพิมพในประเทศหลายฉบับ 2-3 วัน 3 

นอย มีการลงขาวในหนังสือพิมพในประเทศบางฉบับ 1 วัน 2 

นอยมาก ไมมีการเผยแพรขาว 1 
 

หมายเหต ุ

 -  คาโอกาสและคาผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายในตารางเปนเพียงตวัอยาง 

-  หนวยงานที่นําไปใชอาจกําหนดคาโอกาส/คาผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายขึ้นใชใหมตามความ

เหมาะสมได 
 

 3.4.3  การประเมินคาระดับของความเสี่ยง 

  ผูที่รับผิดชอบตอความเสี่ยงที่คนพบแลว   สามารถคํานวณหาคาระดับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ

หรือการประเมินระดับคาของความเสี่ยงไดตามสูตร ดังตอไปนี ้

 

คาระดับความเสี่ยง   = 

คะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x คะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

 

  คาระดับความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยงที่คํานวณไดตามวิธีขางตนนี้ จะถูกนํามาใชเพ่ือ

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่มีตองานหรือแผนงาน ซึ่งจะชวยใหผูรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

สามารถเลือกความเสี่ยงขึ้นมาจัดการไดตามลําดับความรุนแรงอยางเหมาะสม กลาวคือ ความเสี่ยงท่ีมีคาระดับ

ความเสี่ยงสูงนั้น ควรไดรับการพิจารณาจัดการกอนความเสี่ยงที่มีคาระดับความเสี่ยงต่ํากวาเสมอ 
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  ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  ไดจัดทํา Risk Profile และการ

จัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งเปนการแสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดโดยเรียงลําดับตามระดับของความเสี่ยงที่คาดหมาย

จะเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว ซึ่งแสดงแบบ บส.1 ไดดังนี ้

 

ตารางที่ 8 แบบ บส.1 Risk Profile / Ranking 
 

No. อันดบั ID ความเสี่ยง 
ฝาย/

กอง 

ประเภทความ 

เสี่ยง 

ระดบัความเสี่ยง

ปจจุบนั 

S F O C L I L x I 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

แบบ บส.  
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ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 
 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.7 ตารางจัดระดับความเสี่ยง 
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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 10-25 คะแนน/โอกาสเกิดบอยมากผลกระทบรุนแรงมากที่สุด) 

      เปนระดับที่ยอมรับไมได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ ควบคุมอยาง 

      ใกลชิด เพ่ือใหความเสี่ยงลดลงสูระดับที่ยอมรับไดทันที  

 

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนท่ียอมรับได (Risk Tolerance)  

 บอท. กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได 

(Risk Tolerance) ดังตาราง 

ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได 
 

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 9 กันยายน 2560 
 

การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เพ่ือทําการเชื่อมโยงใหเห็นถึงความเสี่ยงในระดับ

องคกรตามดังรูป 
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ภาพท่ี 3.8 โครงรางการจัดทําแผนที่ความเสี่ยง
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ภาพท่ี 3.9 แผนที่ความเสี่ยงของ บอท. ปงบประมาณ 2561 (มีตอหนาถัดไป) 

 

 หนวยงาน

เจ าของ ประเภท มาตรการจัดการความเส่ียง
(Risk Factor) ความเส ีย่ง I*L ความ (Risk Mitication)

แผนบริหารความเส่ียง
1.ทําการวิเคราะห อุตสาหกรรมในบริบทของ บอท.
2.ทําการวิเคราะหดานการตลาดในบริบทของ บอท.
3.รายงานผลในท่ีประชุมผูบริหารไตรมาสละ 1 คร้ัง

 1.จดัทําแผนปฏิบัติการเตรียมการและจัดทําโครงการสรางอูเรือ
2.ดําเนินงานตามแผน รายงานผลในท่ีประชุมผูบริหาร 
1.จดัทําแผนปฏิบัติการประจําป 61 รองรับ 3 แผน
 -แผนธุรกิจและตลาดระยะส้ันและยาวประจําป 60-63
 -แผนการบริหารลูกคาสัมพันธ  (CRM)
 -แผนประชาสัมพันธ เชิงรุกฯ

2.ดําเนินการตามแผน และรายงานผลในท่ีประชุมผูบริหาร

แผนบริหารความเส่ียง
1.แตงต้ังคณะทํางาน EVM 
2.จดัทําแผนติดต้ังระบบ EVM ใหครอบคลุมท้ัง บอท.
3.ดําเนินการตามแผน และรายงานผลในท่ีประชุมผูบริหาร

 
1.จดัทําแผนปฏิบัติการ 
2.ดําเนินงานตามแผน และรายงานผลในท่ีประชุมผูบริหาร
 
แผนบริหารความเส่ียง
1.แตงต้ังคณะทํางาน KM

RF10 ระบบ R2 ขาดการส่ือสาร 3 2.ประชุมกําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผนงาน
RF11 กระบวนการ R3 ขาดรูปแบบท่ีชัดเจน 3 3.ดําเนินการ และรายงานผลตอท่ีประชุมผูบริหาร 

1.จดัทําแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.ดําเนินงานตามแผน และรายงานผลในท่ีประชุมผูบริหาร

 1.จดัทําแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน
2.ดําเนินงานตามแผน และรายงานผลในท่ีประชุมผูบริหาร
1.จดัทําแผนปฏิบัติการติดต้ังระบบ ISO9001:2015
2.ดําเนินงานตามแผน และรายงานผลในท่ีประชุมผูบริหาร

 แผนบริหารความเส่ียง
1.ทําตาราง Excel เขาสูตรคํานวณกระแสเงินสดลวงหนา 3 ป

RF16 การส่ือสาร R1 หนวยงานเจาของความเส่ียงขาดความ 3 PB 4*4=16 2.บรรจุแผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงเปนแผนปฏิบัติการประจําป
RF17 ผู มีสวนเก่ียวของ R1 ขาดการมีสวนรวมและการใหความรวมมือ 3 3*3=9 1.จดัทําแผนปฏิบัติการ ITA
RF18 กระบวนการ R1 ขาดความครบถวน สมบูรณ 3 3*3=9 2.ดําเนินงานตามแผน และรายงานผลในท่ีประชุมผูบริหาร

1.จดัทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2.ดําเนินงานตามแผน และรายงานผลในท่ีประชุมผูบริหาร

เชนเดียวกับปจจัยเส่ียง RF12

3R1 ขาดแผนการดําเนินงานท่ีเปนระบบ HR 3*3=9 SO เชนเดียวกับปจจัยเส่ียง RF12

MK

MK

เชนเดียวกับปจจัยเส่ียง RF12

เชนเดียวกับปจจัยเส่ียง RF20

R1 ประมาณการกระแสเงินสดขาดความ

สมบูรณ
PB/AF

R1 ขาดการประสานงาน

SOF

10

10

7

7 ทุกหนวยงาน

3*3=9

ทุกหนวยงานR1 ไมได ถูกนํามาใชอยางเปนรูปธรรม

R1 ไมได ถูกนําไปใชอยางเปนรูปธรรม

แผนท่ีความเส่ียง (Risk Map) ของ บอท. ปงบประมาณ 2561

จํานวน 5 ยุทธศาสตร 18 ตัวช้ีวัด 23 ปจจัยเส่ียง

แผนบริหารความเส่ียงระดับองคกร

1. ทบทวนบทบาท

 บอท.

RF1 เน้ือหาแผนวิสาหกิจไม

ครบถวน, ไม ทันสมัย

R1 ขาดขอมูลการวิเคราะหตลาดและ

อุตสาหกรรมในบริบทของบริษัทท้ังในระยะ

ส้ันและระยะยาว

MK 3*3=9

ระดบัความเส ีย่ง

บทวนแผนวิสาหกิจ กอนเร่ิมปงบประมาณ

ยทุธศาสตร ตัวช้ีวัด (Indicator) สาเหตุของความเส่ียง  (Root Cause) นํ้าหนัก
ปจจัยเส่ียง

5 S

4.สนับสนุนการใช 

นวตักรรมและ

เทคโนโลยใีห

สอดคลองก ับ

ยทุธศาสตรประเทศ

ไทยฯ

R1 เปาหมาย 786 ลบ. ประมาณการ 

644.620 ลบ. ตํ่ากวาเปาหมาย 141.38 ลบ.
4*3=12

OPD/BDC 3*3=9

คณะทํางาน 

KM, HR, 

OPD, IT

3*3=9

2. สร างอ ูเรือแหงใหมที่

 บอท.สาขาสตัหีบ
RF2 การส่ือสาร

R1 ยังไม มีแผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติ

การ

R1 ขาดความท่ัวถึงจดัทําโครงการสร างอ ูเรือแหงใหมที่ บอท.สาขาสตัหีบ

เปาหมายรายได 786 ลานบาท

รายไดจากธุรกิจใหม 15 ลบ.

3.เสริมสรางความ

แข็งแกรงทาง

การเงินเพ่ือความ

ยั่งยืนในระยะยาว
รอยละของต นทุนการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงาน

 74%
รอยละของค าใชจ ายในการดําเนินงานและบริหารตอรายได 

จากการด ําเนินงาน 14.5%

10

RF3 รายได ไม เปนไปตาม

เปาหมาย

RF4 รายได ไม เปนไปตาม

เปาหมาย

RF5 ระบบ EVM

RF6 ระบบ EVM

R1 ขาดการมีสวนรวม

SO

3*3=9

3*3=9

3*3=9

SO

3*3=9 SO

3*3=9 SO

R1 ขาดความเขาใจในงานRF14 ผู มีสวนเก่ียวของ

RF8 การส่ือสาร R1 ขาดความท่ัวถึง

R1 ขาดคณะทํางานและการมีสวนรวม

RF15 กระบวนการ

RF9 ผู มีสวนเก่ียวของ

RF12 กระบวนการ R1 ขาดแผนการดําเนินงานท่ีเปนระบบ

S

3*3=9 SO

3*3=9

SO

SO3*3=9

3

QA

HR/คณะทํางาน 3*3=9

3*3=9

SO3*3=9HR

SO

SOF

ยุทธศาสตรท่ี 5 : 

สงเสริมระบบธรรม

ภิบาลให มีความ

โปรงใสและมี

คุณธรรม

3

3

3

มาตรฐานงานบริหารจดัการองคกร หัวขอ การบริหารความ

เสีย่ง
SO

คะแนนประเมนิ ITA ของ ส ํานักงาน ป.ป.ช. เปาหมายตาม 

MOU ระดบั 4=72.50 คะแนน
SOIA

3

มาตรฐานงานบริหารจดัการองคกร หัวขอ การบริหาร

ทรัพยากรบคุคล
HRR1 ขาดแผนการดําเนินงานท่ีเปนระบบRF19 กระบวนการ 3

การขอยมืบุคลากรของ ทร. มาปฏิบัต ิงานใน บอท. RF23 กระบวนการ

ปรับปรุงค ําบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ให

สอดคลองกบัยทุธศาสตร ไทย 4.0
RF22 กระบวนการ R1 ขาดแผนการดําเนินงานท่ีเปนระบบ HR

RF13 กระบวนการ R1 ขาดการส่ือสาร QA

มแีผนแมบทในการส งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพรอม

ก ําหนดกลไกก ําก ับต ิดตาม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแม บทในการส งเสริม

ค ุณธรรมและจริยธรรม

RF20 ผู มีสวนเก่ียวของ

SOF

IT

IT

มาตรฐานงานบริหารจัดการองคกร หัวขอ การ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบการจดัการความรูภายในองคกรท่ีทําใหเกิด

การแลกเปล่ียนเรียนรูฯ

จ ํานวนหนวยงานใหมตามโครงสรางองคกรที่ก ําหนดได รับ

การจดัต ั้ง

การรับรองระบบ ISO 9001:2015 (เดิมระบบ 

ISO9001:2008) จาก SGS

มาตรฐานงานบริหารจดัการองคกร หัวขอ การควบค ุมภายใน

RF21 ผู มีสวนเก่ียวของ R1 ขาดคณะทํางานและการมีสวนรวม HR/คณะทํางาน

3

3

3

3

3

RF7 ผู มีสวนเก่ียวของ

1

2

3
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ภาพท่ี 3.9.1 คําอธิบายประกอบแผนที่ความเสี่ยงของ บอท. ปงบประมาณ 2561 (หนา 30) 

  

 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงในระดับองคกรกับและความสัมพันธของสาเหตุ 
 

 ตารางที่ 10 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงในระดับองคกรกับความสัมพันธของสาเหตุ 
  

ลําดับ ความสัมพันธของปจจัยเสี่ยง ลําดับ ความสัมพันธของปจจัยเสี่ยง 

1 สาเหตุความเสี่ยง 2 สาเหตุความเสี่ยง 

 RF4-R1 ยังไมมีแผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ  RF9-R1 ขาดการประสานงาน 

 ของปจจัยเสี่ยง  ของปจจัยเสี่ยง 

 RF4 รายไดจากธุรกิจใหมไมเปนไปตามเปาหมาย 15 ลานบาท  RF9 ความเสี่ยงจากผูมีสวนเก่ียวของกับระบบการจัดการ 

 สงผลกระทบตอปจจัยเสี่ยง  ความรูภายในองคกรฯ 

 RF3 ความเสี่ยงจากรายไดรวมไมเปนไปตามเปาหมาย  786 ลาน  สงผลกระทบตอปจจัยเสี่ยง 

 บาท  ประมาณการรายได 664.620 ต่ํากวาเปาหมาย 141.38   RF7 ความเสี่ยงจากผูมีสวนเก่ียวของกับมาตรฐานการบริหาร 

 ลานบาท คดิเปนผลกระทบรอยละ = 15*100/141.38 = 10.61  จัดการองคกร หัวขอ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

สัญลักษณ ความหมาย ระดบัความเส ีย่ง การดําเนนิการ ผ ูตรวจตดิตาม อกัษรย อ

Corporate Risk สูงมาก (VH) บริหารความเสีย่ง (เพ่ิมมาตรการ/แผนปฏิบัต ิการ) ควบคมุภายใน S=Strategic R isk (ความเสีย่งด านกลยทุธ )

สาเหต ุหลกัภายใน สูง (H) บริหารความเสีย่ง (เพ่ิมมาตรการ/แผนปฏิบัต ิการ) ควบคมุภายใน F=Financial Risk (ความเส ีย่งดานการเงิน)

สาเหต ุหลกัภายในและภายนอก ปานกลาง (M) Risk Tolerance (ระดบัเบี่ยงเบนที่ยอมรับได) ควบคมุภายใน O=Operation Risk (ความเสีย่งด านการด ําเนินงาน)

ผลกระทบขามปจจยัเส ีย่ง ตํ่า (L) Risk Appetite (ความเสีย่งที่ยอมรับได ) ควบคมุภายใน C=Compliance Risk (ความเสีย่งดานกฎ ระเบยีบ)

อนุกรรมการบริหารความเส ีย่ง ใหความเห็นชอบจ ํานวน 17 ตัวชีว้ดั 22 ปจจยัเส ีย่ง ในคราวประชมุวนัที่ 8  ก ันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหปรับปรุงเพ่ิมตัวชีว้ดัในยทุธศาสรที่ 1 อกี  1 ต ัวช ีว้ดั  1 ปจจยัเส ีย่ง ในคราวประชมุค ร้ังที่ 8/2560 เม ือ่วนัที่ 22 ก ันยายน 2560

มมีาตรการ ดําเนินการเพียงพอ

มมีาตรการ ดําเนินการเพียงพอ

Risk Tolerance
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ตารางที่ 10.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงในระดับองคกรกับและความสัมพันธ 

                  ของสาเหตุ (ตอ) 
 

ลําดับ ความสัมพันธของปจจัยเสี่ยง 

3 สาเหตุความเสี่ยง 

 RF12-R1 ขาดแผนการดําเนินงานที่เปนระบบ 

 ของปจจัยเสี่ยง 

 RF12 ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดตั้งหนวยงานใหมตามโครงสรางองคกรที่กําหนด 

 สงผลกระทบตอปจจัยเสี่ยง 

 RF22 ความเสี่ยงจากกระบวนการปรับปรุงคําบรรยายลักษณะงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

 ไทย 4.0 

 RF23 ความเสี่ยงจากกระบวนการการขอยืมบุคลากรของ ทร. มาปฏิบัติงานใน บอท. 

 

3.5  การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินการปองกันความเสี่ยง 

และความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง 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

มาตรการอยางเปนระบบ 
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การวิเคราะหผลได-ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) ประกอบดวย 

  ผลได (Benefit) ไดแก การวิเคราะหหาผลลัพธที่เกิดขึ้นทันทีที่นํามาตรการนั้นไปใช

ลดความเสี่ยงหรือผลประโยชนในระยะยาวรวมไปถึงโอกาสดีตาง ๆ   ทางธุรกิจใน

อนาคต เปนตน 

  ผลเสีย (Cost) ไดแก การวิเคราะหหาตนทุน เวลา หรือความสะดวกที่มีโอกาส

สูญเสียไปกับการกําจัดความเสี่ยงดังกลาว หรือการสรางโอกาสใหมีความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น

แทน เปนตน 

4. เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น  เพ่ือ

กําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใชดําเนินงาน ทรัพยากรที่ตองใช และวิธีการติดตาม

ผล รวมถึงการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 3.5.3  ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง 

  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ

สถานการณ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นตอง

คุมคากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงสามารถแบงได

เปน 4 แนวทางหลัก คือ กลยุทธ 4T’s  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1.  Take – การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 

 ใชในกรณีท่ีหนวยงานสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ระบุไวไดภายใตการควบคุมที่มีอยู

ในปจจุบัน 

 หรือมีความเสี่ยงอยูแตจําเปนตองดําเนินกิจกรรมภายใตภาวการณที่มีความเสี่ยง

เชนนี้ดวยขอจํากัดดานคาใชจายในการกําหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

2.  Treat – การจัดการความเสี่ยง (Risk Reduction) 

 ใชในกรณีท่ีหนวยงานสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไวใหอยูในระดับที่ยอมรับ

ได ภายใตมาตรการควบคุมบริหารความเสี่ยงที่หนวยงานจะตองกําหนดข้ึนเพ่ิมเติม

หรือปรับปรุงจากมาตรการที่มีอยูแลวใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป 

3.  Transfer – การโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) 

 ใชในกรณีที่หนวยงานพบวาความเสี่ยงที่ระบุไวมีคาระดับความเสี่ยงสูง ไมวาจะเกิด

จากคาโอกาสหรือคาผลกระทบก็ตาม แตหนวยงานมีขอจํากัดที่จะควบคมุความเสีย่ง

ที่ระบุไวดวยตนเองหรือดําเนินการไดแตไมคุมคาในเชิงการลงทุน จึงเลือกใชกลยุทธ

การโอนยายความเสี่ยงนั้น ๆ ไปใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบแทนหรือจางผูอื่น

ดําเนินการแทน เชน การประกันภัยในรูปแบบตาง ๆ การจางบุคคล 

ภายนอกดําเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงแทน การกระจายความเสี่ยงโดยการขยายการ

ลงทุนในธุรกิจอ่ืน หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยน/สินคา/เงินตราลวงหนา ฯลฯ 



 

 

 

คูมือบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ปงบประมาณ 2561   

 

34 

 

4.  Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 

 ใชในกรณีท่ีหนวยงานพบวา ความเสี่ยงที่ระบุไวมีคาระดับความเสี่ยงสูงมากและไม

สามารถจัดการดวยกลยุทธอื่นๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่หนวยงาน

ยอมรับได ในกรณีนี้หนวยงานอาจตองกําหนดทางเลือก คือ 

-  ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคของงาน 

-  ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่สําคัญในกระบวนการทํางาน 

-  ลมเลิกการดําเนินงานหรือเลีย่งไปทํากิจกรรมอื่นที่สามารถบรรล 

    วัตถุประสงคที่ตองการไดแทน 

-  จัดการใหความเสี่ยงนี้ไปอยูนอกเงื่อนไขของการทํางาน เปนตน 
 

 เม่ือบริษัทฯ ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยกลยุทธ 4T’s แลวบริษัทฯ จะไดจัดทํา

แผนการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือลดระดับความเสี่ยงและการติดตาม เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงมีรูปแบบที่

สมบูรณสามารถนําไปปฏิบัติได โดยใชแบบ บส.2 ดังตัวอยางตอไปนี้
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ตารางที่ 11 แบบ บส.2 แผนการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือลดระดับความเสี่ยงและการติดตาม 

ชื่อหนวยงาน (ดาน/สวน/สํานักงาน/แผนก) .................................................................................................. 

แผนการปรับปรุงการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยงและการติดตาม 

สําหรับงวดการประเมินที่.......................เดือน...................................พ.ศ. ................................ 
 
 

วัตถุประสงค ความเสี่ยงคงเหลือ 

ประเภท

ความ

เสี่ยง 

(S,F,O,C) 

คาระดับ

ความเสี่ยง 

(โอกาส X 

ผลกระทบ) 

วิธีการปรับปรุงการควบคุมเพื่อ

ลดระดับความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

สถานะการ

ดําเนินการ 
สรุปผลการดําเนินการ 

คาระดับ

ความเสี่ยง 

(โอกาส X 

ผลกระทบ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                                                             ลงชื่อ 

                                                                             หัวหนาหนวยงาน                   

                                                                             วันที่         เดือน                         พ.ศ.     

*สถานะการดําเนินการ 

 =  ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

 =  ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด 

 =  ยังไมดําเนินการ 

 =  อยูระหวางดําเนินการ 

แบบ บส.  
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ตารางที่ 10 แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร/หนวยงาน : บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  ประจําปงบประมาณ ........ (ทดลองใชงานแทนแบบ บส.2) 
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3.6  แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 

ช่ือแผนงาน/โครงการ :  แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
 

ลําดับ 

 

                                        ปงบประมาณ 2561 

 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 

 

ปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยง 

 

เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินจากบริษัท 

ทริส  

20 

 

 
20 

 
20 

 

 
20 

 

 
10 

 

10 

คณะทํางานฯ 

 

 
 

เลขานุการ

อนุกรรมการ 
 

คณะทํางานฯ 

 

 
บอท. 

 

 
คณะทํางานฯ 

 
แผนก 

แผนงานฯ 

ไตรมาสละ 

1 ครั้ง 

 
ไตรมาสละ 

1 ครั้ง 
 

ตลอดเวลา 

 
ไตรมาสละ 

1 ครั้ง 

 
ภายในเดอืน

สิงหาคม 
 

60 วัน 

            

 รวม 100   25 20 20 35 

  ทีมา : ปรับปรุงตามมติทีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสียง วนัที  กนัยายน   

 



 

 

 

คูมือบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ปงบประมาณ 2561   

 

38 

 

3.7  การติดตามและรายงานผล 
 

 เปนกระบวนการสุดทาย เพื่อรายงานความเสี่ยงจากทุกหนวยงานในองคกรอยางสม่ําเสมอและ

ตอเนื่อง สรางความม่ันใจวาการบริหารความเสี่ยง ไดนําไปปฏิบัติใชทั่วทั้งองคกร และเพ่ือใหผูบริหารไดทําการ

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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รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2561 

ลําดับ หนา เดิม ใหม รายการปรับปรุง 

1 16 /  ขอความ “เพือ่ใชกําหนดทิศทางในการบริหารความเส่ียงและสื่อสารใหทุกคนในองคกรมีความเขาใจไปใน

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 เพิ่มเติมตามแผนที่ความเสี่ยง 

5 36 /  แผนปฏิบัตกิารบริหารความเส่ียง 

37  / แผนปฏิบัตกิารบริหารความเส่ียง 

เหตุผล ปรับปรุงตามมติที่ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที ่9 กันยายน 2560 

 

รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2560 

ลําดับ หนา เดิม ใหม รายการปรับปรุง 

1 5 /  ภาพที ่1.2 แผนการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 

  / ภาพที่ 1.2 ความสําคัญของการใชการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ 

              ดําเนินงาน 
เหตุผล อธิบายความหมายของภาพไดชัดเจนสอดคลองกับคําอธิบายขอ 1.6 การบริหารความเส่ียง 

2 5-6 /  หัวขอ แนวคิดการควบคมุภายใน, มาตรฐานการควบคุมภายในที่ด ี

5-8  / หัวขอ การควบคุมภายใน, ความหมายและวัตถุประสงคการควบคุมภายใน, การพัฒนาการควบคมุภายใน, 

กลไกภายนอก-องคกรที่กํากับดูแล, กลไกภายในหนวยงาน, วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช 

เหตุผล ปรับปรุงตาม แนวทาง : การจัดระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ฉบับปรบัปรุงใช

ทดแทนฉบับ 2554 ของ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

 



 

 

 

คูมือบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ปงบประมาณ 2561   

 

40 

 

ลําดับ หนา เดิม ใหม รายการปรับปรุง 

3 8 /  โครงสรางของหนวยงานภายในองคกร : กําหนดอักษรยอหนวยงานสําหรับใชในการบริหารความเสี่ยงไม

ครบถวน 

10  / กําหนดอกัษรยอหนวยงานสําหรบัใชในการบริหารความเส่ียงครบถวน 

เหตุผล เพิ่มความสมบูรณของรายละเอยีด และสะดวกในการใชงาน 

4 9 /  โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ บอท. : ไมระบุความสัมพันธระหวาง “คณะผูบริหารบริษัทฯ และ 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง” 

11  / ระบุความสัมพันธเปน “ที่ปรึกษา” 

เหตุผล เพื่อใหเกิดความชัดเจนในบทบาทและหนาที่ 

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  / ในการนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเพ่ือใหเห็นผลอยางสมบูรณเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกันทั้งองคกร บริษัท

นํากลยุทธหลัก เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานประจําปจากแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจําป การควบคุม

ภายใน การบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ตัวชี้วัดในบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ ปจจัยเสี่ยงจากแผนบริหารความเสี่ยงที่กําลังดําเนินการบริหารความเสี่ยง มาใชในการกําหนดปจจัยเสี่ยงและบริหารความ

เสี่ยง เพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคเชิงกลยุทธ และวัตถุประสงคในดานตางๆ ขององคกร 

เหตุผล เพื่อใหแหลงท่ีมาของการบริหารความเสี่ยงมีความครบถวนถูกตอง 

6 14 /  แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ตามแผนวิสาหกจิ ปงบประมาณ 2558-2561 (ฉบับปรบัปรุง) 

16  / แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ตามแผนวิสาหกจิ ปงบประมาณ 2559-2563 ฉบับปรบัปรุงมกราคม 2559 

เหตุผล ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

7 19 /  ระดับองคกร – ทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจ 

19  / ระดับองคกร – ทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจ 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 เพื่อใหแผนที่ความเสี่ยงสามารถแสดงความเส่ียงทั้งหมดขององคกรไดอยางชัดเจน  

ลําดับ หนา เดิม ใหม รายการปรับปรุง 

9  /  ไมม ี

34  / แบบพิมพทดลองใชงานแทนแบบ บส.2 

เหตุผล เพื่อปรับปรุงแบบ บส.2 ใหสามารถแสดงขอมูลการบริหารความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงไดในแผน

เดียว 

10  /  ไมม ี

 35  / 3.6 แผนปฏิบัตกิารบริหารความเสีย่ง 

เหตุผล เปนแผนดําเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงระยะเวลา 12 เดือนของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
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ลําดับ หนา เดิม ใหม รายการปรับปรุง 

11  /  ไมม ี

37-38  / รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2560 

เหตุผล บันทึกประวัตกิารปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยง 

12  /  ไมม ี

39  / บรรณานุกรม 

เหตุผล อางอิงหลักฐานทางวิชาการในการจัดทาํคูมือบริหารความเสีย่ง 
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