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บทที่ 1 

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง  

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลองคกรท่ีดีท่ีมีสวนชวย
ใหกรมประมงสามารถผลิตและจําหนายพันธุสัตวน้ําท่ีดี มีคุณภาพ มีความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการ
ของเกษตรกรโดยไมไดมุงเนนกําไรสูงสุด และดําเนินงานใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ โดยบทบาทของเงินทุนหมุนเวียนฯ ดังกลาวเปน
ท้ังโอกาสและความเสี่ยงตอองคกรท่ีจะตองตอบสนองความคาดหวังของภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาครัฐอยางเหมาะสม และดวยความหลากหลายของหนาท่ีความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงมีท้ังหนวยงาน
สวนกลางและหนวยงานท่ีตั้งในสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ ท่ีอาจตองเผชิญกับปญหาอุปสรรค ท่ีสงผลใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคและกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรได ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงในระดับ
องคกรอันเก่ียวเนื่องกับเงินทุนหมุนเวียนฯ จึงเปนการวิเคราะหหาบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง อันสงผลถึงความเสี่ยง
และโอกาสตอการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ การดําเนินงานท่ีจํากัด ผลกระทบและโอกาสเกิดของความเสี่ยง 
การประเมินสถานการณจริง และการคาดการณความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือวางแผนการจัดการความ
เสี่ยงอยางเหมาะสม โดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือนํามากําหนด
วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงใหมีความสอดคลองกับการดําเนินงาน ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
ดานตาง ๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความ
เสียหายกับองคการในดานตาง ๆ  
 
1.2 วัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียง 

1. เพ่ือใหผูบริหาร/เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานในเงินทุนหมุนเวียน 
4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนระบบและตอเนื่อง ลดโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสียหาย และผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับเงินทุนหมุนเวียนฯ 
5. เพ่ือใหการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ บรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามแผนยุทธศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 
 
1.3 เปาหมายของการบริหารความเส่ียง 

1. ผูบริหารและผูปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ
นําไปใชในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2. ผูบริหารและผูปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความ 
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

3. สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงาน อยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง 

4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากร และกระบวนการดําเนินงานภายในเงินทุนหมุนเวียนฯ ใหมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.4 ประโยชนของการบริหารความเส่ียง 

การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจไดดียิ่งข้ึน และทําให
หนวยงานสามารถจัดการกับปญหาอุปสรรค และสามารถดําเนินงานภายใตสถานการณท่ีไมคาดคิดหรือ
สถานการณท่ีอาจทําใหหนวยงานเกิดความเสียหาย โดยมีประโยชนท่ีคาดหวังวาจะไดรับจากการดําเนินงาน
ตามหลักการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีสําคัญ และสามารถทําหนาท่ีในการกํากับดูแลเงินทุน
หมุนเวียนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2. สรางฐานขอมูลความรูท่ีมีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ การบริหาร 
ความเสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงการบริหารเสี่ยงซ่ึงตั้งอยูบน
สมมติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได 

3. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีสําคัญไดท้ังหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําให 
บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ และตระหนัก
ถึงความเสี่ยงสําคัญท่ีสงผลกระทบในเชิงลบตอเงินทุนหมุนเวียนฯ ไดอยางครบถวน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมี
เหตุท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

4. เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูบริหาร
สามารถม่ันใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของ
ผูบริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจดานตาง ๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม 
และการวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  

5. ชวยใหการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนฯ เปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบ
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของหนวยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยท่ี
ผูบริหารมีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนฯ และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 

 
6. ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม และการเลือกใช
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่ําและกิจกรรมท่ีมีความ
เสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรท่ีแตกตางกัน เปนตน 
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1.5 นิยามความเส่ียง 
 (1) ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ/การกระทําใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณท่ี   
ไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ ท้ังในดานยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริหาร ซ่ึงอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ีไดรับ และ
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ 

(2) ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และ
ทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 
 
1.6 การบริหารความเส่ียงระดับองคกร (Enterprise Risk Management)  

หมายถึง กระบวนการท่ีบุคลากรท่ัวท้ังองคกรไดมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห และคาดการณถึง
เหตุการณ หรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกลาว ใหอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุในวัตถุประสงคท่ีตองการ ตามกรอบวิสัยทัศน และ
พันธกิจขององคกร  

กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกรนั้น สามารถสะทอนใหเห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการ
กํากับดูแลกิจการของแตละองคกร โดยหากองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคองคกร ท้ังในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 

                                                
 
ท่ีมา : The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) 

กรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ซ่ึงครอบคลุม
แนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM จําแนกความเสี่ยงไว 4 ดาน ไดแก 
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและแผน

ดําเนินงานท่ีนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอกอันสงผลกระทบ
ตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคการ แหลงท่ีมาของความเสี่ยงดานกลยุทธมาจาก 2 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยความเสี่ยงภายนอก ไดแก ภาวการณแขงขันการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก ปจจัยภายในท่ีองคการสามารถควบคุมได แตยัง
สงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เชน โครงสรางองคการ 
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับการใหบริการ เปนตน 

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหาย
อันเนื่องมาจากขาดการกํากับดูแลองคกรท่ีดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองคกร และขาดการควบคุมท่ีดี เชน              
การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผน ไมมีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไมมีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีความ
รับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจการปฏิบัติงาน เปนตน 

3. ความเสี่ยงดานการรายงาน หรือความเสี่ยงทางดานการเงิน (Reporting Risk or Financial Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและงบประมาณขององคกรใหเปนไป
อยางมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก เชน ขอบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงบประมาณ รวมท้ังการจัดสรร
งบประมาณไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป เปนตน ผลกระทบการเงิน
ท่ีเกิดจากปจจัยภายใน เชน การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 

4. ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี
เก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เชน ไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวของได หรือกฎระเบียบท่ีมีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรตอการปฏิบัติงานทําใหปฏิบัติงาน           
ไมทันเวลาท่ีกําหนด  

องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 
(1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

 สภาพแวดลอมขององคกรเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ในการกําหนดกรอบบริหารความเสี่ยง 
ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงาน
บุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนตน  สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบ           
เปนพ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
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(2) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)  
 องคกรตองพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธและ
ความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได เพ่ือวางเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจน และเหมาะสม  

(3) การระบุความเส่ียง หรือ การบงช้ีเหตุการณ (Event Identification)  
เปนการรวบรวมเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนกับหนวยงาน ท้ังในสวนของปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากภายใน

และภายนอกองคกร เชน นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ 
กฎหมาย ระบบบัญชี ท้ังนี้เพ่ือทําความเขาใจตอเหตุการณและสถานการณนั้น เพ่ือใหผูบริหารสามารถ
พิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 

(4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการ

ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้น ๆ  
1. โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 

ซ่ึงจําแนกเปน 5 ระดับ คือ  
ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดนอยมาก 
ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดนอย 
ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 
ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 

2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณความเสี่ยง จําแนกเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีนอยมาก 
ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีนอย 
ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีสูง 
ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีสูงมาก 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก            
มีคาเปนเชิงปริมาณ ซ่ึงคํานวณไดจากสูตร 

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
หรือ         D    =    L x I 

 (5) การจัดการความเส่ียงหรือการตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)  
 หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการใหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลงหรือ
ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ซ่ึงการจัดการความ
เสี่ยงอาจแบงโดยสรุปไดเปน 4 แนวทางหลัก ดังนี ้

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance, Accept, Take) หมายถึง การท่ีความเสี่ยง
นั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได
เนื่องจากไมคุมคาท่ีจะดําเนินการในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง แตการเลือกบริหารความเสี่ยง
ดวยวิธีนี้ตองมีการติดตามเฝาระวังอยางสมํ่าเสมอ  

2. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction, Control, Treat) หมายถึง การท่ีความ
เสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดแตตองมีการแกไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงระบบการ
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ทํางาน เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม ลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบใหอยูในระดับท่ี
องคกรยอมรับได เชน การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การจัดทํามาตรฐานการควบคุม การจัดอบรม
ผูปฏิบัติงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing, Transfer) หมายถึง 
การกระจายหรือถายโอนความเสี่ยงไปใหผูอ่ืนชวยแบงเบาความรับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมา
ดําเนินการแทน การทําประกันภัยกับบริษัทภายนอก 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance, Avoid, Terminate) หมายถึง การท่ี
ความเสี่ยงนั้นไมสามารถยอมรับได และตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเง่ือนไขของการดําเนินงาน เชน 
การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน     
การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง 

ท้ังนี้ วิธีการจัดการความเสี่ยงของแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมของหนวยงาน บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอยางเดียวท่ีสามารถปองกันความเสี่ยง
ไดหลายความเสี่ยง หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอยางเพ่ือปองกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว 
 (6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติตาง ๆ ซ่ึงกระทําเพ่ือลดความเสี่ยง และทําใหการ
ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค แบงได 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน
เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร                   
การแบงแยกหนาท่ี การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน  

2. การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน 
เพ่ือคนพบขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือ
กระตุนใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี 

4. การควบคุมเพ่ือการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือ
แกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพ่ือหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต เชน การ
จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดไฟไหม 

(7) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)  
องคกรจะตองมีระบบสารสนเทศและการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญ

ท่ีจะนําไปพิจารณาดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองคกรกําหนด 
(8) การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
องคกรจะตองมีการติดตามผล เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถ

จัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทําไดหลายลักษณะ เชน 
การติดตามอยางตอเนื่องเปนการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสามารถตอบสนองความเสี่ยงไดทันทวงที
และถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน หรือการติดตามเปนรายครั้งเปนการดําเนินการภายหลังจากเกิด
เหตุการณ นอกจากนี้ควรมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงเพ่ือใหการติดตามผลเปนไปอยางมีระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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บทที่ 2 
ขอมูลพ้ืนฐานของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 
2.1 ความเปนมาและวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ ไดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2523 
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ํา
อ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือนํามาใชจายเปนทุนหมุนเวียนในการจัดหาพอแมพันธุสัตวน้ํา เพ่ือผลิตพันธุสัตวน้ํา 
ท่ีไดทําการผลิตข้ึนเอง และท่ีไดจากการรวบรวมพันธุสัตวน้ําจากธรรมชาติ โดยสวนราชการของกรมประมง 
เพ่ือจําหนายใหแกราษฎร  

ในป พ.ศ. 2564 – 2567 เงินทุนหมุนเวียนฯ ไดจัดทํายุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและมีตัวชี้วัดท่ีบงบอกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของเงินทุนฯ  
 

วิสัยทัศน  
 “ผลิตและจําหนายพันธุสัตวน้ําท่ีดี สอดคลองกับความตองการของเกษตรกร” 

 
พันธกิจ  

ผลิตพันธุสัตวน้ําท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือจําหนาย ผานการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ อยางมี 
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือผลิตและจําหนายพันธุสัตวน้ําท่ีดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  
3. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  
4. เพ่ือนําผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพันธุสัตวน้ํา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
2. พัฒนาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ  
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2.2 โครงสรางของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียน มีดังนี้ 
1. กรมประมง กําหนดนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ 

2. คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ กําหนดแนวทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตรท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงาน 

3. คณะอนุกรรมการเงินทุนฯ มีหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนการปฏิบัติงานและระบบประเมินผลการดําเนินงาน จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงาน 
ประมาณการรายจาย และการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนฯ รวมท้ังพิจารณาและทบทวนราคาจําหนายพันธุสัตวน้ําใหสอดคลองกับ
สภาวะตลาด 

4. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา มี
หนาท่ีผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือจําหนาย 

5. กองบริหารการคลัง รับผิดชอบดานการบัญชี การเงิน การจัดทํางบการเงิน การเบิกจายเงิน 
6. กลุมตรวจสอบภายใน รับผิดชอบตรวจสอบและรับรองเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน              

การบัญชี และการพัสดุเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  
7. กองกฎหมาย รับผิดชอบใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานดานกฎหมายและขอกําหนดตางๆ 
8. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ทําหนาท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

เงินทุนฯ ติดตามดูแลการดําเนินงานของเงินทุนฯ ใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานและระบบการ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

9. กรมบัญชีกลาง รับผิดชอบดานการอนุมัติงบประมาณ การใชจายเงิน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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โครงสรางและอัตรากําลังการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
1. งานดานกฎหมาย ขอสนับสนุนจากกองกฎหมายและ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง 

2. งานตรวจสอบภายใน ขอสนับสนุนจากกลุมตรวจสอบภายใน กรมประมง 

คณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวียนฯ 

โดยมีอธิบดีกรมประมงเปนประธาน 

คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ  

   

งานการเงินและบัญช ี(กองบริหารการคลัง)  
ขาราชการ 2/ลูกจางชั่วคราว 2/

ลูกจางประจาํ 1 

งานบริหารงานทั่วไป 
ขาราชการ 1/ลูกจางชั่วคราว 4 

 

งานผลิตพันธุสัตวน้ํา 

 

 

 

 

งานนโยบาย แผนงานและติดตาม 

 ่   

กองวจิัยและพัฒนาการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด 

กองวจิัยและพัฒนา

ประมงน้ําจืด 

กองวจิัยและพัฒนาการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง  

กองวจิัยและพัฒนา

ประมงทะเล 

กองวจิัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ํา 

ผูบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 

 

  

งานตรวจสอบภายใน 

 

  

งานดานกฎหมาย 

 

  

มีจํานวน 42 หนวยผลิต
ลูกจางชัว่คราว 120/
ลูกจางประจํา 5 

 

มีจํานวน 17 หนวยผลิต 
ลูกจางชัว่คราว ๕๔ /
ลูกจางประจํา 5 

มีจํานวน 17 หนวยผลิต 
ลูกจางชัว่คราว ๔๘/
ลูกจางประจํา 3 

มีจํานวน 6 หนวยผลิต 
ลูกจางชัว่คราว 3/
ลูกจางประจํา 4 

 

มีจํานวน 6 หนวยผลิต
ลูกจางชัว่คราว 31/
ลูกจางประจํา 1 

งานการเงินและบญัชี 
- รวบรวม ตรวจสอบและรายงาน

การเงินและบัญชขีองหนวยงาน 
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย 
- จัดทาํรายงานงบแสดงฐานะ

การเงินประจําป เสนอสํานกังานการ
ตรวจเงินแผนดนิ 

- จัดทาํรายงานขอมลูในระบบ
บริการจัดการการเงินนอก
งบประมาณ (NBMS) 

- ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ 
งานงบประมาณ งานพัสดุ งาน
บุคลากร งานประชมุและงาน
ธุรการทัว่ไป 

- ติดตาม รวบรวมขอมูล 
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

งานผลติพันธุสตัวน้ํา 
- จัดทาํแผนการผลิต ประมาณ

การรายได รายจายประจําปของ
หนวยผลิต 

- ดําเนนิการผลิตพันธุสัตวน้ํา
เพ่ือจําหนายและรายงานผล
ดําเนนิงาน 

- ดําเนนิการตามบันทกึขอตกลง
การประเมนิผลการดําเนนิงาน
ประจําปและรายงานผลดาํเนนิงาน 

- ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

 

 

 

งานนโยบาย แผนงานและตดิตาม 
- จัดทาํแผนยุทธศาสตรและแผน

ตาง ๆ ของเงินทนุหมนุเวียนฯ จัดทํา
ประมาณการรายจายประจําป 
แผนปฏิบัติงาน และจัดสรร
งบประมาณ 

- ติดตามการดําเนนิงานของ
เงินทุนหมนุเวียนฯ การประเมนิผล
การดําเนนิงานประจําป 

- วิเคราะหและรายงานผล
ดําเนนิงาน 

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหนวยงานที่

เกี่ยวของ หรอืที่ไดรับมอบหมาย 



11 
 

 

บทที่ 3 
กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
 

3.1 โครงสรางการบริหารความเส่ียงของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ สังกัดกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือจัดทํารางการบริหารความ
เสี่ยงของทุนหมุนเวียนฯ พรอมท้ังนําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
  โครงสรางของการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย 
  1. คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
ประกอบดวย 
1. อธิบดีกรมประมง ประธานกรรมการ 
2. ผูแทนสํานักงบประมาณ กรรมการ 
3. ผูแทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 
4. นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผูทรงคุณวุฒิดานกลยุทธ การวางแผนพัฒนา กรรมการ 
5. นายวิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง กรรมการ 
6. นายทวี วิพุทธานุมาศ ผูทรงคุณวุฒิดานเกษตร กรรมการ 
7. ผูอํานวยการกองคลัง  กรมประมง กรรมการ 
8. รองอธิบดีกรมประมงท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 

ผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ  
 อํานาจหนาท่ี 
 (1) กําหนดนโยบาย กํากับดูแลบริหารจัดการ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
 (2) กําหนดขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ ตลอดจนการกําหนดคาตอบแทน สิทธิ
ประโยชนหรือสวัสดิการตาง ๆ ของผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ พนักงาน และลูกจาง 
 
 (3) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําป 
 (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ํา
อ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตว
น้ําอ่ืน ๆ มอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง 
และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ 

คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง 

และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
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 (5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และ
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวอ่ืน ๆ 
พ.ศ. 2523 
  2. คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
ตามคําส่ังคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ                   
ท่ี 1/2563 ประกอบดวย 
1. รองอธิบดีกรมประมงท่ีไดรับมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 

ผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ  
2.   ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด รองประธานอนุกรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง รองประธานอนุกรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รองประธานอนุกรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา อนุกรรมการ 
6.    ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 
7 ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด อนุกรรมการ 
8. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ   อนุกรรมการ 
 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
9. หัวหนากลุมบัญชี กองคลัง อนุกรรมการ 
10. หัวหนากลุมแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน อนุกรรมการ 
11. หัวหนากลุมเศรษฐกิจการประมง   อนุกรรมการ  
 กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 
12. หัวหนากลุมวิชาการ  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง อนุกรรมการ 
13. หัวหนากลุมวิชาการ  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด อนุกรรมการ 
14.  นางสุจิตรา วรรณพัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ 

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 
15. นางสาววิสาขา ปุณยกนก นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการและ 

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง เลขานุการ 
16. นางสาวชมพูนุท พิทักษรัตนวงศ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ อนุกรรมการและ 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด             ผูชวยเลขานุการ 
 
 

 อํานาจหนาท่ี 

 (1) ติดตามดูแลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ ใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานและระบบ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
 (2) จัดทําแผนยุทธศาสตร ประมาณการรายจาย แผนปฏิบัติงาน และจัดสรรงบประมาณประจําป 
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือพิจารณา 
 (3) จัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานประจําป และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนฯ เพ่ือพิจารณา 
 (4) วิเคราะหและรายงานผลการดําเนินงาน รายงานสถานะทางการเงิน รวมท้ังการใชจายงบประมาณ 
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือพิจารณา 
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 (5) พิจารณาและทบทวนตนทุนการผลิตสัตวน้ําและราคาจําหนายพันธุสัตวน้ํา 
 (6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับทุนหมุนเวียนฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ หรือ
ประธานกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ มอบหมาย 
 
3.2 นโยบายและวัตถุประสงคการบริหารเส่ียงของกองทุนหมุนเวียนฯ 

3.2.1 นโยบายบริหารเสี่ยง 
  (1) กําหนดใหมีการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง สําหรับเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา 
พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ เพ่ือบริหารปจจัยเสี่ยงและมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เพ่ือลดสาเหตุท่ีจะทําให
เกิดความเสียหายตอการปฏิบัติงาน 
  (2) กําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวเดียวกันในการปฏิบัติงาน  
  (3) สรางการรับรูใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพ่ือรับรูและเขาใจในการลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบ ในการปฏิบัติงาน 
 3.2.2 วัตถุประสงค 
  (1) เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
  (2) เพ่ือสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  (3) เพ่ือเรียนรูความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกร และหาแนวทางการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  
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3.3 กระบวนการดําเนินงานบริหารความเส่ียงของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ 
1. สรุปผลและประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในปท่ีผานมา คณะอนุกรรมการ 

และสํานักงาน
เลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
 

2. รายงานผลการดําเนินงาน (รอบ 12 เดือน) นําเสนอคณะกรรมการ ท่ีไดรับ
มอบหมาย และรายงานตอกรมบัญชีกลางตามเกณฑท่ีกําหนด 

คณะอนุกรรมการ 
และสํานักงาน
เลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
 

3. ทบทวนรายละเอียดคูมือบริหารความเสี่ยง คณะทํางานฯ  
และสํานักงาน
เลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
 

4. คณะทํางานฯ ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลัก COSO ท่ีระบุในคูมือการ
บริหารความเสี่ยงแลวนําเสนอคณะอนุกรรมการ 
 

คณะทํางานฯ 

5. นําเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการ 
 

6. สื่อสารและเผยแพรคูมือใหผูบริหารและบุคลากรรับทราบ คณะอนุกรรมการ 
 

7. ดําเนินการตามมาตรการท่ีระบุในแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 9, 12 เดือน) 
 

คณะอนุกรรมการ 

8. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอกระทรวงเจาสังกัด ภายใน 90 วัน
นับตั้งแตวันสิ้นงบประมาณ 
       

คณะอนุกรรมการ 
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บทที่ 4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับ

ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงาน รวมท้ังการบริหาร/
จัดการความเสี่ยงของกรมประมงในงานดานเงินทุนหมุนเวียนอันเปนการเตรียมความพรอมรองรับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงกระบวนการดังกลาวนี้จะสําเร็จไดตองมีการสื่อสารใหคนในองคการมีความรู ความเขาใจ
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการจัดทําระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการวิเคราะห
ประเมินความเสี่ยง ท้ังนี้ เงินทุนหมุนเวียนมีกระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 8 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร เปนการวิเคราะหบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ นโยบายแนวทาง
ในการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  

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

3. การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค 
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร 

4. การประเมินความเสี่ยง  เปนการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 

5. การตอบสนองความเสี่ยง เปนการกําหนดวิธีการท่ีใชในการบริหารจัดการการดําเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียนฯ โดยการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถ
ปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจาย และตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนท่ีไดรับดวย 

6. กิจกรรมควบคุม เปนการกําหนดใหมีระบบการควบคุมท่ีควรจะมีหรือประเมินกิจกรรรมการ
ควบคุมท่ีมีอยูแลว เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผล 

7. การสื่อสารและระบบสารสนเทศ เปนการนําขอมูลเก่ียวการบริหารความเสี่ยงของเงินทุน
หมุนเวียนฯ ไปสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับในองคกรทราบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เปนไปตามกรอบและทิศทางเดียวกัน 

8. การติดตามผล เปนการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงท่ีไดดําเนินการท้ังหมดตามลําดับใหผูบริหารรับทราบ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการ
ประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพ่ือใหม่ันใจวาเงินทุนหมุนเวียนฯ มีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยาง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงท่ีดําเนินการสามารถลด
และควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริง และอยูในระดับท่ียอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน
เพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับท่ียอมรับได และใหเงินทุนหมุนเวียนฯ                  
มีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง รวมถึงเปนการทบทวนการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในแตละข้ันตอนใหดียิ่งข้ึน 
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4.1 การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายการบริหารความเส่ียง 
การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายจะตองมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย

จะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ตลอดจนมีความ
สอดคลองกันตั้งแตระดับองคการ หนวยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคใน
ระดับภาพรวม ทราบขอบเขตการดําเนินงานในแตละระดับ และสามารถวิเคราะหความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนได
ครบถวน  

(1) วัตถุประสงคระดับเงินทุนหมุนเวียนฯ  
เปนวัตถุประสงคของการดําเนินการในภาพรวมของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุ

กุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงาน ตามที่ไดระบุไว
ในแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน  

(2) วัตถุประสงคระดับกอง หรือ โครงการ/กิจกรรม  
เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับของกอง หรือ โครงการ/กิจกรรมโดยใหมีความ

สอดคลองกับภารกิจของกอง หรือวัตถุประสงคของแตละโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงตองความสอดคลองและ
สนับสนุนกับวัตถุประสงคในการดําเนินงานในระดับภาพรวมของเงินทุนหมุนเวียนฯ  

การกําหนดท่ีชัดเจนจะชวยใหการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางครบถวน ซ่ึง
วัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนในแตละระดับ ควรมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจนและ
สามารถวัดผลได โดยเงินทุนหมุนเวียนกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค โดยใชหลัก SMART ไดแก 

Specific : มีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน 
Measurable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได 
Achievable : สามารถปฏิบัติใหบรรลุผลได 
Reasonable : สมเหตุสมผล มีความเปนไปได 
Time constrained : มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนและเหมาะสม 
 

4.2 การระบุความเส่ียงและปจจัยเส่ียงระดับองคกร 
คนหาและระบุความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัว

เงิน) หรือสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จากนั้นระบุปจจัยเสี่ยงซ่ึงก็คือ
สาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง โดยจะตองระบุดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และ
ทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง 

แนวทางการระบุปจจัยเส่ียง 

(1) พิจารณาถึงผลท่ีเกิดจะข้ึนจากความเสี่ยง  
(2) พิจารณาเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนไดในทางท่ีตรงกันขามกับวัตถุประสงค เชน 

 Strategic : S ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร “โครงการ/กิจกรรม ไมบรรลุเปาหมาย ตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร”  ระบุความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน หรือ 

 Operations : O ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน “กระบวนการไมมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
 Financial : F ความเสี่ยงดานความไมครบถวนถูกตองของขอมูลการเงินและอ่ืน ๆ 
 Compliance : C ความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

(3) นําหลักธรรมาภิบาล 9 ประการ (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความโปรงใส การ
ตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอํานาจ และความเสมอภาค) มารวมพิจารณา 

(4) พิจารณาปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกองคกร 
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(5) พิจารณาแตละวัตถุประสงค แลวหาความเสี่ยงท่ีอาจสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
 

4.3 การประเมินความเส่ียงและระดับความรุนแรง 

ดําเนินการวิเคราะห การประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ของกระบวนการทํางาน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 

4.3.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกําหนดเกณฑ
ของในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมข้ึน ซ่ึงสามารถกําหนดไดท้ังเกณฑในเชิงปริมาณและคุณภาพข้ึนอยู
กับสภาพแวดลอมในการดําเนินงานและลักษณะของผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 

โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานท่ีมีขอมูลตัวเลข หรือจํานวนมาใชในการวิเคราะห 
สําหรับหนวยงานท่ีมีขอมูลในเชิงพรรณนา ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได  

(1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ  (Likelihood) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา 
4 สูง 1- 6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้งตอป 
3 ปานกลาง 1 ปตอครั้ง 
2 นอย 2 ปตอครั้ง 
1 นอยมาก 3 ปตอครั้ง  

 

 
 

(2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้ 
(2.1) กรณีเปนความรุนแรงท่ีสามารถวัดเปนตัวเงินได 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงปริมาณ 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก >500,000 บาท 
4 สูง >100,000 – 500,000 บาท 
3 ปานกลาง >50,000 – 100,000 บาท 
2 นอย >10,000 – 50,000 บาท 
1 นอยมาก ไมเกิน 10,000 บาท 

 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน 
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 (2.2) กรณีเปนความรุนแรงท่ีมีผลกระทบดานกลยุทธ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ตอเปาหมายขององคกร 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบตอเปาหมายความสําเร็จมากกวา 90% 
4 สูง มีผลกระทบตอเปาหมายความสําเร็จ 70% 
3 ปานกลาง มีผลกระทบตอเปาหมายความสําเร็จ 50% 
2 นอย มีผลกระทบตอเปาหมายความสําเร็จ 30% 
1 นอยมาก มีผลกระทบตอเปาหมายความสําเร็จ ต่ํากวา 10% 

 

(2.3) กรณีเปนความรุนแรงท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก เกิดความสูญเสียตอระบบ IT ท่ีสําคัญท้ังหมด และเกิดความ
เสียหายอยางมากตอความปลอดภัยของขอมูลตาง ๆ  

4 สูง เกิดปญหากับระบบ IT ท่ีสําคัญ และระบบความปลอดภัยซ่ึง
สงผลตอความถูกตองของขอมูลบางสวน 

3 ปานกลาง ระบบมีปญหาและมีความสูญเสียไมมาก 
2 นอย เกิดเหตุรายเล็กนอยท่ีแกไขได 
1 นอยมาก เกิดเหตุรายท่ีไมมีความสําคัญ 

 
(2.4) กรณีเปนความรุนแรงท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร)

 
 

 

 

 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ตอบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกเลิกจาง ออกจากงาน และอันตรายตอรางกาย 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไมไดข้ึนเงินเดือน 

3 ปานกลาง ถูกทําทัณฑบน คุณภาพชีวิต และบรรยากาศการปฏิบัติงาน
ท่ีไมเหมาะสม 

2 นอย ไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก ไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
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(2.5) กรณีเปนความรุนแรงท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (กระบวนการ)

 
(2.6) กรณีเปนความรุนแรงท่ีมีผลกระทบดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีผูรองเรียนมากกวา 5 ราย 
4 สูง มีผูรองเรียน 4-5 ราย 
3 ปานกลาง มีผูรองเรียน 2-3 ราย 
2 นอย มีผูรองเรียน 1 ราย 
1 นอยมาก ไมมีผูรองเรียน 

 
 (3) ระดับความเส่ียง (Risk Matrix)  

     ในการประเมินความเสี่ยงจะตองมีการกําหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจากการ
พิจารณามาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได 
     ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ                       
ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน ซ่ึงใชเกณฑในการจัดแบงดังนี้ 

1. ระดับความเสี่ยงนอย (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 
กําหนดเปนสีเขียว 

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6-9 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแตมีแผนควบคุมความเสี่ยง กําหนดเปนสีเหลือง 

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 - 14 คะแนน มีแผนลดเสี่ยง 
กําหนดเปนสีสม 

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 15 – 25 คะแนน มีแผนลด
และประเมินซํ้า / ถายโอนความเสี่ยง กําหนดเปนสีแดง 

 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ตอการดําเนินงาน 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรง  

เชน หยุดดําเนินการมากกวา 1 เดือน 
4 สูง มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานคอนขางรุนแรง เชน 

หยุดดําเนินการ 1 เดือน 
3 ปานกลาง มีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงานไมเกิน 7 วัน 
2 นอย มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดําเนินงาน 
1 นอยมาก ไมมีการชะงักวันของกระบวนการและการดําเนินงาน 
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ระดับความเส่ียง (Risk Map) 
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4.3.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
 เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood)             
ท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จาก
ความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ 
กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน 
 ข้ันตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
 (1) พิจารณาโอกาส/ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณตาง ๆ  (Likelihood) วามีโอกาส/ความถ่ีท่ี
จะเกิดข้ึน มากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
 (2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอเงินทุนหมุนเวียน/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

4.3.3 การวิเคราะหความเส่ียง 
 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงตอเงินทุนหมุนเวียน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วากอใหเกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใด 

4.3.4  การจัดลําดับความเส่ียง 
 เม่ือไดคาระดับความเสี่ยงแลว นํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอเงินทุน
หมุนเวียน/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแตละสาเหตุของความเสี่ยง
ท่ีสําคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ท่ีประเมินได โดยจัดเรียงลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปาน
กลาง นอย และเลือกความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงมากและสูงมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
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4.4 การประเมินการควบคุมท่ีมีอยู 
เปนการประเมินกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงท่ีมี

ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงกิจกรรมการควบคุมดังกลาวหมายถึง 
กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีจะทําใหม่ันใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลอง
กับทิศทางท่ีตองการ สามารถชวยปองกันและชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคได 

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงแลว ข้ันตอนตอไปคือการวิ เคราะห 
การควบคุมเดิมท่ีมีอยูกอนวาไดมีการจัดการควบคุมเพ่ือชวยลดความเสี่ยงไวอยางไร รวมท้ังพิจารณาดวยวา
การควบคุมท่ีไดกําหนดไวแลวนั้น ไดมีการนํามาปฏิบัติดวยหรือไมและไดผลเปนอยางไร 

วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปจจัยเสี่ยงท่ีประเมินแลววามีระดับความเสี่ยงอยูใน
ระดับสูงมาก และเม่ือจัดลําดับความเสี่ยงแลวเปนความเสี่ยงท่ีอยูในลําดับตน ๆ ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นวา
ปจจัยเสี่ยงนั้นสามารถสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดย 

1.  นําเอาปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก มากําหนดวิธีการการควบคุมท่ีควรมี  
เพ่ือปองกัน หรือลดความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น 

2. พิจารณาหรือประเมินวาในปจจุบันความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น มีการควบคุมอยูแลวหรือไม 
3. ถามีการควบคุมอยูแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยูหรือไม 
 

4.5 การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเปนข้ันตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการนํา 

กลยุทธ มาตรการ หรือแผนงาน มาใชปฏิบัติ เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง ในการดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมมี
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือท่ีมีอยูแตยังไมเพียงพอ และนํามาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยใน 
การวางแผนจัดการความเสี่ยงตองมีเปาหมาย คือ 

1. ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงนั้น 
2. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
3. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนของความเสี่ยงใหเปนไปรูปแบบท่ีเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ตองการหรือยอมรับได 
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงแบงเปนได 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การควบคุม  

การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยง และการถายโอนความเสี่ยง เม่ือเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชจัดการ
ความเสี่ยงแลว ตองมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถ
ปฏิบัติไดจริง และใหสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได รวมท้ังตองพิจารณาความ
คุมคาในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนท่ี
จะไดรับ 
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4.6 การรายงานและติดตามผล 
หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ

ติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายใน
การติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง หรือไม 
โดยหนวยงานตองสอบทานดูวาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ใหดําเนินการตอไป หรือ
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบ ท้ังนี้
กระบวนการสอบทานหนวยงานอาจกําหนดขอมูลท่ีตองติดตาม หรืออาจทํา Check List การติดตาม พรอมท้ัง
กําหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ  

1. การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตามตามรอบระยะเวลา 
ท่ีกําหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน 

2. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามท่ีรวมอยูในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน 

 
4.7 การประเมินผลการบริหารความเส่ียง 

เปนการประเมินกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงท่ีมี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนฯ/หนวยงาน ซ่ึงกิจกรรมการควบคุมดังกลาว 
หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีจะทําใหม่ันใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการ
สอดคลองกับทิศทางท่ีตองการ สามารถชวยปองกันและชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคได 

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงแลว ข้ันตอนตอไปคือการวิเคราะหการควบคุม
เดิมท่ีมีอยูกอนวาไดมีการจัดการควบคุมเพ่ือชวยลดความเสี่ยงไวอยางไร รวมท้ังพิจารณาดวยวาการควบคุมท่ี
ไดกําหนดไวแลวนั้น ๆ ไดการนํามาปฏิบัติดวยหรือไมและไดผลเปนอยางไร  

วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปจจัยเสี่ยงท่ีประเมินแลววามีระดับความเสี่ยงอยูใน
ระดับสูงมากหรือสูง และเม่ือจัดลําดับความเสี่ยงแลวเปนความเสี่ยงท่ีอยูในลําดับตน ๆ ซ่ึงเปนการแสดงให
เห็นวาปจจัยเสี่ยงนั้นสามารถสงผลใหการดําเนินงานไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดย  

1. นําเอาปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก และหรือสูง มากําหนดวิธีการการควบคุม 
ท่ีควรมี เพ่ือปองกัน หรือลดความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น 

2. พิจารณาหรือประเมินวาในปจจุบันความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น มีการควบคุมอยูแลว
หรือไม 

3. ถามีการควบคุมอยูแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยูหรือไม    
 
4.8 การทบทวนการบริหารความเส่ียง 

เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 
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บทที่ 5 
แผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ในปงบประมาณ 2563 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ                  
ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ดังนี้ 
5.1 การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเส่ียง 

5.1.1 วัตถุประสงคการดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียง 
เพ่ือใหแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีมีนัยสําคัญตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็น

ยุทธศาสตร สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตามท่ีไดตั้งไว ซ่ึงจะสงผลใหบรรลุความสําเร็จตามกลยุทธ 
เปาประสงคของยุทธศาสตรเงินทุนฯ  

5.1.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเส่ียง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ ไดมีการพิจารณาคัดกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใน

สวนของการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของในดานยุทธศาสตรและดานงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนฯ ครบถวน
ทุกประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
ผลิตพันธุสัตวน้ําท่ีดี มีคุณภาพได
มาตรฐาน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการดาน
การเงินใหมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการดานการเงินบัญชีและ
พัสดุใหมีประสิทธิภาพ 

ยกระดับคุณภาพการใหบริการของ
เงินทุนหมุนเวียน 

ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพันธุ
สัตวน้ํา 

ประกาศ/ทบทวนราคาจําหนาย 

ตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ํา 

ผลิตพันธุสัตวน้ําท่ีดีเพ่ือจําหนาย 

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

จัดทํา/ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการ
พอแมพันธุ 
ผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของ Niche Market 

พัฒนากระบวนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนผานทางเว็บไซต 
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเงินทุนหมุนเวียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
 พัฒนาการบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการดาน
การเงินใหมีประสิทธิภาพ 

จัดทําแนวทางการใชระบบการรับจายเงิน
ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ การฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน
การเงิน/ดานเทคโนโลยีการผลิต  

พัฒนากระบวนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

การวิเคราะหสถานการณดานการผลิตและ
การตลาดพันธุสัตวน้ําท่ีจําหนาย 
พัฒนาชองทางการจําหนายพันธุสัตวน้ํา 

พัฒนาสมรรถนะและเสริมสราง
ขวัญกําลังใจในการทํางานของ
บุคลากร 

โครงการศึกษาดูงานใน/ตางประเทศ 

การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการ
จัดสรรแรงจูงใจ 
การปรับตําแหนงลูกจางชั่วคราวเปน
พนักงานเงินทุนฯ 

 
5.2 การระบุความเส่ียง 

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ ไดระบุความเสี่ยงระดับองคกร 
ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM ซ่ึงจําแนกความเสี่ยงไว 4 ดาน ไดแก Strategic risk / 
Operation risk / Financial risk และ Compliance risk (S-O-F-C) และวิเคราะหปจจัยเสี่ยงโดยนํา
หลักธรรมภิบาล 9 ประการ (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความโปรงใส การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอํานาจ และความเสมอภาค) มารวมพิจารณา ดังนี้ 
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การระบุความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร 1 : ผลิตพันธุสัตวน้ําท่ีดี มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

  

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธผิล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปรงใส มีสวนรวม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอภาค 

1.  กิจกรรมการบริหารจัดการดานการเงินบัญชี และพัสดุใหมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการดาน
การเงิน การบัญชี และ
พัสดุ ใหมีประสิทธิภาพ 

 คาใชจายตอ
รายไดรวมของ
การจําหนาย            
ยังไมเปนไปตาม
แผน 

     การปฏิบัตติาม 
ระเบียบมีความ
คลาดเคลื่อน           
ไมครบถวน 

 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ประชาสัมพันธเผยแพร
ขาวสารเงินทุนหมุนเวียนฯ 

  การประชาสัมพันธยัง
ไมท่ัวถึงยังกลุมลูกคา 

      

3. ประกาศ/ทบทวนราคาจําหนาย 

ประกาศ/ทบทวนราคา
จําหนาย 

  ชนิดและขนาดพันธุ
สัตวนํ้าไมตรงกับความ
ตองการของลูกคา 

      

4. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ํา 

ตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้า พันธุสัตวนํ้าท่ีไดไมผาน
การตรวจสอบคณุภาพ
ทุกครั้งการผลิต 
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กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธผิล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปรงใส มีสวนรวม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอภาค 

5. กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ําท่ีดีเพ่ือจําหนาย 

ผลิตพันธุสัตวนํ้าท่ีดเีพ่ือ
จําหนาย 
 

ผลผลติสัตวนํ้า
จําหนายไมได
ตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 

วัสดุ อุปกรณ ครุภณัฑ เกา
ชํารุด ไมเพียงพอ 

ชนิดและจํานวนไมตรง
กับความตองการ 

      

6. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  มีความแตกตางในการทํางาน
ในแตละพ้ืนท่ี คูมือจึงไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน  

       

7. จัดทํา/ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการพอแมพันธุ 
จัดทํา/ทบทวนแนวทาง
การบริหารจัดการพอแม
พันธุ 

การมีพอแม
พันธุนอยมีผล
ตอคุณภาพ
ของลูกพันธุ 
 

การจัดเก็บพอแมพันธไวท่ี
เดียวอาจเกิดการสูญเสียพอ

แมจากภัยธรรมชาต ิ

       

8. ผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือตอบสนองความตองการ Niche Market 
ผลิตพันธุสัตวนํ้าเพ่ือ
ตอบสนองความตองการ 
Niche Market 
 
 
 
 
 

  ชนิดและขนาดพันธุสัตว
นํ้าไมตรงกับความ
ตองการของลูกคา 
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กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธผิล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปรงใส มีสวนรวม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอภาค 

9. การปรับปรุงระบบรายงานผลการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนผานทางเว็บไซตกรมประมง 

การปรับปรุงระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเงินทุน
หมุนเวียนผานทางเว็บไซต
กรมประมง 

 หนวยงานมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากร ทําใหการปฏิบัติ 
งานไมตอเน่ืองและไมมีการ
รายงานทันภายในกําหนด 

       

10. การปรับปรุงระบบฐานขอมูลเงินทุนหมุนเวียน 

การปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลเงินทุนหมุนเวียน 

 ฐานขอมูลยังใชประโยชนได
นอยไมเต็มประสิทธิภาพ 

ลูกคาไมมีขอมลูท่ีจะใช
ประโยชนได 

บุคลากรมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อน ทําใหการบันทึก

ขอมูลไมถูกตอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2 : พัฒนาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ  

 

 
 
 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธผิล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปรงใส มีสวนรวม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอภาค 

11. จัดทําแนวทางการใชระบบการรับจายเงินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
จัดทําแนวทางการใชระบบ
การรับจายเงินผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

 เจาหนาท่ียังไมมีความชํานาญ เกษตรกรสวนใหญ
ไมพรอมจะใชระบบ
รับจายเงินผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

      

12. การฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน/ดานเทคโนโลยีการผลิต  
การฝกอบรมเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน/
ดานเทคโนโลยีการผลิต  

 บุคลากรมีการโยกยายทําให
ความรูในการปฏิบัติงาน                  
ไมเพียงพอ 

       

13. การวิเคราะหสถานการณดานการผลิตและการตลาดพันธุสัตวนํ้าที่จําหนาย 
การวิเคราะหสถานการณ
ดานการผลติและการตลาด
พันธุสัตวนํ้าท่ีจําหนาย 

 ขอมูลท่ีไดมีความลาชา ไมเปน
ปจจุบัน 

ไมตรงกับตลาดและ
ความตองการของ
ลูกคา 

      

14. การพัฒนาชองทางการจําหนายพันธุสัตวน้ํา 
การพัฒนาชองทางการ
จําหนายพันธุสตัวนํ้า 

 1. การเขาถึงขอมูลชนิด สัตวนํ้าท่ี
จําหนายของเกษตรกรยังไมสะดวก 
2. การดําเนินการไมเสร็จสมบูรณ
จึงยังไมมีการใชไดเต็ม
ประสิทธิภาพ 

  เกษตรกรไมได
รับความเปน
ธรรมในการ
จองลูกพันธุ
สัตวนํ้า 
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กิจกรรม 
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธผิล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปรงใส มีสวนรวม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค 

15. โครงการศึกษาดูงานใน/ตางประเทศ 

โครงการศึกษาดูงานใน/
ตางประเทศ 

 ไมสามารถ
ดําเนินการได
เน่ืองจาก
งบประมาณไม
เพียงพอ 

       

16. การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรแรงจูงใจ 

การกําหนดหลักเกณฑ
และแนวทางการจัดสรร
แรงจูงใจ 

 งบประมาณไมเพียง
พอท่ีจะนํามาใช
จัดสรร 

       

17. การปรับตําแหนงลูกจางชัว่คราวเปนพนักงานเงินทุนฯ 
การปรับตําแหนงลูกจาง
ชั่วคราวเปนพนักงาน
เงินทุนฯ 

 งบประมาณและ
รายไดไมเพียงพอ
ในการทําปรับ

ตําแหนง 
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ท้ังนี้จากการวิเคราะหตามหลักธรรมาภิบาล 9 ประการ สามารถนํามาระบุตามประเภทความเสี่ยง   
(S-O-F-C) ไดดังนี้ 
 

ประเภท ความเส่ียง กิจกรรมท่ีดําเนินการอยู 
ความเสี่ยงดานกลยุทธ  
(Strategic risk) 

1. ผลผลิตสัตวน้ําจําหนายไมไดตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 
2. ชนิดและขนาดพันธุสัตวน้ําไมตรงกับความ
ตองการของลูกคา 

1. ผลิตพันธุสัตวน้ําท่ีดีเพ่ือจําหนาย 
โดยการทบทวนยอดการผลิตทุกๆ
เดือน 
 

ความเสี่ยงดานการ
ดําเนินงาน 
(Operation risk) 

1. การจัดการพอแมพันธุไวท่ีเดียวอาจเกิดการ
สูญเสียจากภัยธรรมชาติ 

1. จัดทํา/ทบทวนแนวทางการบริหาร
จัดการพอแมพันธุ 

 2. พันธุสัตวน้ําท่ีไมไดผานการตรวจสอบคุณภาพ 2. การตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ํา 
 3. มีความแตกตางในการทํางานในแตละหนวย

ผลิต 
3. จัดทํา/ทบทวนคูมือการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหสอดคลองเปนแบบเดียวกัน 

 4. หนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ทําให
การปฏิบัติงานไมตอเนื่อง /ความรูในการ
ปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

4. การปรับปรุงระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานผานทางเว็บไซด 

 5. บุคลากรมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ทําให
การบันทึกขอมูลไมถูกตอง 

5. ฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

 6. การเขาถึงขอมูลชนิดสัตวน้ําท่ีจําหนายของ
เกษตรกรยังไมสะดวก 

6. การพัฒนาชองทางการจําหนาย
พันธุสัตวน้ํา 

 7. ขอมูลมีความลาชาไมเปนปจจุบัน 7. การวิเคราะหสถานการณดานการ
ผลิตและการตลาด 
8.  การปรับปรุ งระบบฐานขอมูล
เงินทุนฯ 
 

 8. เกษตรกรสวนใหญไมพรอมจะใชระบบรับ
จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

9. จัดทําแนวทางการใชระบบการรับ
จายเงินผานระบบทางอิเล็กทรอนิกส 
10. ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารให
เกษตรกรเขาถึงขอมูลและข้ันตอนการ
จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 

 
 
 
 
 
 

9. การประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง 11. เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ 
 



31 
 

 

ประเภท ความเส่ียง กิจกรรมท่ีดําเนินการอยู 
ความเสี่ยงดานการเงิน  
(Financial risk) 

1. รายไดและคาใชจําหนายไมเปนไปตาม
เปาหมาย 
 
 

1. ผลิตพันธุสัตวน้ําท่ีดีเพ่ือจําหนาย 
2. การศึกษาดูงานใน/ตางประเทศ 
3. การกําหนดหลักเกณฑและแนว
ทางการจัดสรรแรงจูงใจ 
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เกา ชํารุด           
ไมเพียงพอ 
4. การปรับตําแหนงลูกจางชั่วคราว
เปนพนักงานเงินทุนฯ 
5 .  จั ด ทํ า ร ะบบร าย ง านผลกา ร
ปฏิบัติงานผานเว็บไซต 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance risk) 

1. การปฏิบัติตามระเบียบมีความคลาดเคลื่อน 
ไมครบถวน 
 

1. การบริหารจัดการดานการเงิน 
บัญชีและพัสดุใหมีประสิทธิภาพ 
2. จัดทําระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานผานเว็บไซต 
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5.3 การประเมินความรุนแรงของความเส่ียงและการกําหนดกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเส่ียง 
5.3.1 หลักเกณฑการใหคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Y)  

ประเด็นองค/ประกอบท่ีพิจารณา 1 = นอยมาก 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) 

มูลคาความเสียหาย (X1) 
 

< 1 หม่ืน 
บาท 

1 -5 หม่ืน 
บาท 

5 หม่ืน - 2.5แสน 
บาท 

2.5-5 แสน 
บาท 

> 5 แสน 
บาท 

สัดสวนคาใชจายตอรายไดรวม (X2) ≤ 80 % 80-82 % 83-85 % 86-88 % >88 % 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ/ผูมี
สวนไดสวนเสีย (X3)  

>90 % 80-89 % 70-79 % 60-69 % <60% 

จํานวนผูรองเรียน (ภายใน
ระยะเวลา 1 ป) (X4) 

ไมมีผูรองเรียน 1 ราย 2 ราย 3 ราย 4 ราย 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Y) 

คูมือปฏิบัติงาน (Y1) 
 
 

มีคูมือปฏิบัติงาน
เปนมาตรฐาน

เดียวกัน และปฏิบัติ
ครบทุกข้ันตอน 

มีคูมือปฏิบัติงาน
เปนมาตรฐาน

เดียวกัน แตปฏิบัติ
ไมครบทุกข้ันตอน 

มีคูมือปฏิบัติงาน
เปนมาตรฐาน

เดียวกัน 
 

มีคูมือ
ปฏิบัติงานแตไม
เปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

ไมมีคูมือ
ปฏิบัติงาน 

การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ
ของผูบังคับบัญชา (Y2) 

12 ครั้ง/ป 6 ครั้ง/ป 4 ครั้ง/ป 2 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 

จํานวนครั้งในการเกิดความผิดพลาด
การปฏิบัติงาน (ครั้ง/เดือน) (Y3) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 
 

ความถ่ีท่ีเกิดจากความไมพรอมของ
เครื่องมือและอุปกรณ (ครั้ง/ ป)(Y4) 

< 2 2-3 4-5 6-7 > 8 
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5.3.2 กลยุทธท่ีใชสําหรับจัดการแตละความเส่ียง มีดังนี้ 
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง: ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนําไปสูเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยง 
- การควบคุมความเสี่ยง: พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวน

ของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสูเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยง รวมถึงลดความนาจะเปนท่ีเหตุการณท่ีเปน 
ความเสี่ยงจะเกิดข้ึน 

- การรับความเสี่ยงไวเอง: หากทําการวิเคราะหแลวเห็นวาไมมีวิธีจัดการความเสี่ยงใดเลยท่ีเหมาะสม
เนื่องจากตนทุนจัดการความเสี่ยงสูงกวาประโยชนท่ีจะไดรับ อาจตองยอมรับความเสี่ยง แตควรมีการติดตาม
อยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึน 

- การถายโอนความเสี่ยง: ยกภาระในการเผชิญหนากับเหตุการณท่ีเปนความและการจัดการกับ 
ความเสี่ยงใหกับผูอ่ืน 

นําความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหตามหลักธรรมมาภิบาลมาประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ความเสี่ยงในแตละประเภทของความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาผลการวิเคราะหความเสี่ยงสอดคลองกับ 
ความเสี่ยงดานการดําเนินการและดานการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง ดังนี้
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การวิเคราะหความเส่ียงเพ่ือหาระดับความเส่ียง กลยุทธท่ีใชจัดการความเส่ียง และแนวทางในการจัดการความเส่ียง 

ความเส่ียง 
ประเภท

ความเส่ียง  
การประเมินความเส่ียง 

กลยุทธท่ีใชจัดการความเส่ียง / 
แนวทางจัดการความเส่ียง 

โอกาส(Y)  ความรุนแรง(X) ระดับความเส่ียง 
 

การปฏิบัติตามระเบียบมีความคลาดเคลื่อน ไม
ครบถวน 

C1 3 2 6 ควบคุม / จัดประชุมชี้แจงหรืออบรมเจาหนาท่ี 

การประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง O1 2 3 6 ควบคุม / ปรับปรุงชองทางประชาสัมพันธ 

ชนิดและขนาดพันธุสัตวน้ําไมตรงกับความตองการ
ของลูกคา 

O2 3 3 9 ควบคุม / จัดทําตนทุนและราคาจําหนายพันธุสัตว
น้ําท้ังชนิดและขนาด 

พันธุสัตวน้ําท่ีไมไดผานการตรวจสอบคุณภาพ O3 1 3 3 ควบคุม / กําชับใหทุกหนวยงานดําเนินการ 

ผลผลิตสัตวน้ําจําหนายไมไดตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

S1 4 5 20 ควบคุม / ปรับแผนการผลิตและเพ่ิมขนาด   
สัตวน้ําเพ่ือลดระยะเวลาการเล้ียง 

รายไดตอคาใชจายไมเปนไปตามเปาหมาย 
 

F1 4 5 20 
 

ควบคุม / แจงใหหนวยงานเรงปรับแผนการผลิต
และการจําหนาย รวมท้ังประชาสัมพันธในการ
จําหนายถึงกลุมเปาหมายใหมากข้ึน  

มีความแตกตางในการทํางานในแตละหนวยผลิต S2 3 2 6 ควบคุม / จัดทําคูมือปฏิบัติงานใหหนวยงานปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกัน 

การจัดเก็บพอแมพันธุไวท่ีเดียวอาจเกิดการสูญเสีย
จากภัยธรรมชาติ 

O4 3 3 9 ควบคุม / จัดทําแผนบริหารจัดการพอแมพันธุ  

หนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ทําใหการ
ปฏิบัติงานไมตอเนื่อง /ความรูในการปฏิบัติงาน              
ไมเพียงพอ 

O5 4 3 12 ควบคุม / จัดประชุมชี้แจงหรืออบรมเจาหนาท่ี 

บุคลากรมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ทําใหการบันทึก
ขอมูลไมถูกตอง 

O6 3 3 9 ควบคุม /จัดประชุมชี้แจงหรืออบรมเจาหนาท่ี 
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ความเส่ียง 
ประเภท

ความเส่ียง  
การประเมินความเส่ียง 

กลยุทธท่ีใชจัดการความเส่ียง / 
แนวทางจัดการความเส่ียง 

โอกาส(Y)  ความรุนแรง(X) ระดับความเส่ียง 
 

เกษตรกรสวนใหญไมพรอมจะใชระบบรับ
จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

O7 4 4 16 ควบคุม / ประชาสัมพันธและแนะนําวิธีการใช
ระบบใหเขาใจงาย 

ขอมูลมีความลาชาไมเปนปจจุบัน O8 4 2 8 ควบคุม / นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการ  

การเขาถึงขอมูลชนิดสัตวน้ําท่ีจําหนายของ
เกษตรกรยังไมสะดวก 

O9 3 2 6 ควบคุม / เพ่ิมชองทางการจําหนายผานระบบ 
online 

งบประมาณไมเพียงพอ F2 3 3 9 ควบคุม / ควบคุมรายรับรายจายใหเปนไปตาม
เกณฑและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

37  

การกําหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเส่ียงและการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost Benefit Analysis) ของเงินทุนฯ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ประเด็น 

ความเสี่ยง 
แนวทางการ

ตอบสนองความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง 

Cost Benefit Analysis 
เหตุผลทางเลือกที่เหมาะสม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผลประโยชน 
ดานกลยทุธ ผลผลติสัตวน้ํา

จําหนายไมได
ตามเปาหมายที่
กําหนดไว 

หลีกเลี่ยง ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

103,500,000 - ไมสามารถเลือกหลีกเลี่ยงหรือ
ยอมรับเนื่องจากเปนตัวชี้วัดของ
เงินทุนฯ 

ยอมรับ ผลิตและจําหนายตามรูป
แบบเดิมที่หนวยงานดําเนนิการ 

103,500,000 - 

ควบคุม 1. ผลิตชนิดและขนาดให
สอดคลองกับความตองการ
ของเกษตรกร 
2. ปรับแผนการผลิตและเพิ่ม
ขนาดสัตวน้ําที่จําหนายเพื่อลด
ระยะเวลาการเลี้ยงของ
เกษตรกร 
3. หัวหนาหนวยงานควบคุม 
กํากับการผลิตและจาํหนาย  

91,500,000 สามารดาํเนินการตาม
เปาหมายของเงินทนุ
หมุนเวียนฯ ไดทัง้จํานวน
สัตวน้าํที่จําหนายและ
รายได 

เลือกการควบคุม เพื่อใหเกิด
ประโยชนสงูสุดทัง้ตอการ
ดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
และตอเกษตรกรซึ่งเปนลูกคาของ
เงินทุน  

ถายโอน ใหฟารมเอกชนดําเนินการ 200,000,000 - ไมสามารถเลือกถายโอนได 
เนื่องจากหากใหฟารมเอกชน
ดําเนินการจะเปนภาระของ
เกษตรกรรายยอยซึ่งมีเปนจํานวน
มากที่ตองซื้อพันธุสัตวน้ําในราคา          
ที่สูงข้ึน  
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

แนวทางการ
ตอบสนองความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง 
Cost Benefit Analysis 

เหตุผลทางเลือกที่เหมาะสม 
ระยะเวลา งบประมาณ ผลประโยชน 

ดานการ
ดําเนินงาน 

เกษตรกรสวน
ใหญไมพรอมใช
ระบบรับจายเงิน
ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

หลีกเลี่ยง ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

20,000,000 - ไมสามารถเลือกหลีกเลี่ยงหรือ
ยอมรับความเสี่ยงได เนื่องจากเปน
นโยบายของรัฐที่หนวยงานตอง
ดําเนินการ 

ยอมรับ ไมดําเนนิการ 20,000,000 - 

ควบคุม สงเสริม ใหคําแนะนาํ 
ประชาสัมพนัธ ใหเกษตรกร
รับทราบและเขาใจการ
ดําเนินงานและใหความ
ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก
ใหเกษตรกร 

5,000,000  - เกษตรกรไดรับทราบ
ขาวสาร คําแนะนํา และ
การชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวกจาก
เจาหนาที่ในการ
ใหบริการ  
 - หนวยงานสามารถ
ดําเนินภารกิจเปนไป 
ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของเงินทนุ
หมุนเวียนฯ และเปนไป
ตามนโยบายของรัฐ 

ภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค          
ทั้งในดานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และการใหบริการกับ
เกษตรกร 

ถายโอน ไมสามารถถายโอนได - - ไมสามารถเลือกการถายโอนความ
เสี่ยงได เนื่องจากเปนนโยบายของ
รัฐที่หนวยงานตองดําเนนิการ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

แนวทางการ
ตอบสนองความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง 
Cost Benefit Analysis 

เหตุผลทางเลือกที่เหมาะสม 
ระยะเวลา งบประมาณ ผลประโยชน 

ดานการเงิน รายไดและ
คาใชจายไม
เปนไปตาม
เปาหมาย 

หลีกเลี่ยง ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

103,500,000 - ไมสามารถเลือกการหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงได เนื่องจากเปนภารกิจของ
หนวยงาน 

ยอมรับ ไมดําเนนิการ 103,500,000 - ไมสามารถเลือกการยอมรับความ
เสี่ยงได เนื่องจากเปนภารกิจของ
หนวยงาน 

ควบคุม  - ดําเนินการควบคุมการใช
จายในทุกดานเพื่อใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด 
- เรงผลิตและจาํหนายลูกพันธุ
เพื่อจําหนายใหมากข้ึนในชวงที่
เกษตรกรตองการ 

1 ลานบาท สามารถมีกําไรเพื่อนําไป
จัดสรรเปนแรงจูงใจ
ใหกับหนวยงานและ
บุคลากร 

เพื่อนําผลกําไรไปจัดสรร               
ใหหนวยงานนาํไปใชในการลงทนุ 
ปรับปรุงโครงสราง และอุปกรณ 
ใชสําหรับการผลิต รวมทั้งจัดสรร
แรงจูงใจใหบุคลากรเปน 
คาผลตอบแทน 

ถายโอน ไมสามารถถายโอนได - - ไมสามารถเลือกการถายโอนความ
เสี่ยงได เนื่องจากเปนภารกิจของ
หนวยงาน 
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5.4 จัดทําแผนภูมิความเส่ียง 
 การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยงเพ่ือชวยใหสามารถตัดสินในการวางแผนบริหารไดอยางเหมาะสม และ
สามารถเห็นภาพวาเม่ือรวมทุกปจจัยเสี่ยงแลว ปจจัยเสี่ยงใดควรไดรับการจัดการกอนหลัง 
 โดยกรมประมงเห็นวาควรใหความสําคัญกับประเด็นความเสี่ยงท่ีมีความรุนแรงของผลกระทบสูงและ
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายมาก รวมท้ังใหความสําคัญกับทุกรายการความเสี่ยงท่ีวิเคราะหพบเก่ียวกับการ
ดําเนินงานบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงจะนํา “รายการความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงมาก” มาดําเนินการ
บริหารจัดการในแผนบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

X 

5   
 

S1, F1 
 

4   
 

O7 
 

3     
 

2     
 

1      

    1 2 3 4 5 

  
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย Y 

 
จากผลท้ังหมดจึงไดปจจัยความเสี่ยงท่ี S1, F1 และ O7 มาวิเคราะหแนวทางในการจัดการและบริหาร

ความเสี่ยง โดยสามารถแสดงเปนทางเลือกของการดําเนินการไดดังนี้ 
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จากผลดังกลาวจึงมีการจัดทํากิจกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

ความ
เส่ียง 

ความเส่ียง 
ระดับความ

เส่ียง 
ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
รายละเอียดการจัดการความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

S1 ผลผลติสัตวนํ้าจําหนายไมได
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

20 ควบคุม - ปรับแผนการผลติและเพ่ิมขนาดสัตวนํ้าเพ่ือลด
ระยะเวลาการเลี้ยง 
- ตรวจสอบและแจงไปท่ีหนวยท่ีผลิตไมเปนไป
ตามแผน 
- แจงใหหนวยงานอ่ืนๆ ทําการผลติแทน 

ไตรมาสท่ี 1-3 คณะอนุกรรมการ 
และหนวยงาน
ผลิต 

- 

F1 รายไดและคาใชจายไม
เปนไปตามเปาหมาย 

20 ควบคุม - สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 
รวบรวมผลการจําหนายสตัวนํ้าและคาใชจายใน
การผลิตแจงตอคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการทุกเดือน 
- คณะอนุกรรมการ แจงหนวยงานท่ีดําเนินการ          
ไมเปนไปตามเปาหมายใหเรงดําเนินการปรับการ
จําหนายใหไดมากข้ึน ท้ังลดคาใชจายท่ีไมจาํเปน 

ไตรมาสท่ี 1-4 
 

คณะอนุกรรมการ 
และสาํนักงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ 
บริหารฯ 

- 

O7 เกษตรกรสวนใหญไมพรอม
ใชระบบรับจายเงินผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

16 ควบคุม - ประชาสัมพันธและแนะนําการใชระบบ 
- จัดทํา clip video สาธิตใหเกษตรกรด ู
- ใชการเพ่ิมหรือแถมพันธุสัตวนํ้าใหเพ่ือเปน
แรงจูงใจ 

ไตรมาสท่ี 1-4 คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ 
และสาํนักงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ 
บริหารฯ 

- 
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5.5 สารสนเทศและการส่ือสารเรื่องการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะอนุกรรมการเงินทุน

หมุนเวียนฯ และใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตอผูบริหารทุก 6 เดือน                   
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 

ขอมูลที่สื่อสาร ชองทางการสื่อสาร กลุมเปาหมาย 

แผนการผลติ - จําหนายพนัธุ 
สัตวน้าํและราคาจําหนาย 

เว็บไซตของสํานักงานเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ ที่จัดแสดง 

- คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
- คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
- เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 
- หนวยผลิตทัง้ 88 หนวย 

การควบคุมภายในของเงินทนุฯ หนังสือเวียนแผนใหหนวยงานทราบ
และนาํไปปฏิบตั ิ

- คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
- คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
- บุคลากรของเงินทุนหมนุเวียน 
- หนวยผลิตทัง้ 88 หนวย 

คูมือการปฏิบัติงาน เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน 
เว็บไซตของหนวยงาน 

- คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
- คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
- บุคลากรของเงินทุนหมนุเวียน 

รายงานผลการดําเนนิงาน 1. รายผลการดําเนนิงานทีป่รับการ
ดําเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายในของเงินทุนฯ ใหสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 
ทุกเดือน ผานระบบรายงานผล 
2. สํานักงานเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ แจงผลการ
ดําเนินงานใหคณะอนุกรรมการ  
และคณะกรรมการทราบ ผานระบบ
รายงานและการประชุมทุกเดือน 
และทุกไตรมาส 

- คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
- คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

     รอบการดําเนินงาน           6 เดือน          9 เดือน           12 เดือน  
ประเด็นยุทธศาสตร : .1. ผลิตพันธุสัตวน้ําท่ีดี มีคุณภาพไดมาตรฐาน. 
      2. พัฒนาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  : เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง การจัดการความเส่ียง ผลการดําเนินงาน ความเสี่ยงท่ียังคงอยู 

ดานกลยุทธ 1. ผลผลิตสัตวน้ําจําหนาย
ไ ม ไ ด ต า ม เ ป า ห ม า ย ท่ี
กําหนดไว 

1. การปรับแผนการผลิตและ
เพ่ิมขนาดสัตวน้ํา 
2. การแจงไปยังหนวยงานท่ีมี
การผลิตไมเปนไปตามเปาหมาย 
3. การแจงใหหนวยงานอ่ืน ๆ 
เพ่ิมการผลิตทดแทน 
 

1. ดําเนินการปรับแผนการผลิต
ในชวง 6 เดือนหลัง และเพ่ิม
ขนาดสัตวน้ํา 
 

1. ผลผลิตสัตวน้ําจําหนาย
ไมไดตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไว เนื่องจากผลกระทบจาก 
ภัยแลง และราคาผลผลิต 
สัตวน้ํา ไดแก กุงขาว และ
ปลากะพงตกต่ํา เกษตรกร        
จึงชะลอการเลี้ยงรอบใหม 

ดานการเงิน 2. รายไดและคาใชจาย           
ไมเปนไปตามเปาหมาย 

1. รวบรวมผลการใชจายและ
รายไดจากหนวยผลิตทุกๆ เดือน 
2. แจงใหหนวยงานท่ีมีการใช
จายสูงกวารายไดในแตละเดือน
ทราบและปรับแผน 
3.  ติ ดตามการดํ า เนินงาน ท่ี
หนวยงานแกไขในเดือนถัดไป 
4. รายงานใหคณะอนุกรรมการ
ทราบ ทุก ๆ เดือน 
5. รายงานใหคณะกรรมการ

1. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
(งบลงทุน) เพ่ิมเติมจากกรม 
บัญชีกลาง จํานวน 1 รายการ 
2. จัดทําแนวทางจัดสรรเปน
แรงจูงใจใหกับหนวยงาน หากมี
กําไรจะนําไปใชในการปรับปรุง
โครงสราง และจัดซ้ืออุปกรณ 

 



 

 

45 
 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง การจัดการความเส่ียง ผลการดําเนินงาน ความเสี่ยงท่ียังคงอยู 

ทราบและพิจารณาทุกไตรมาส 
6. รายงานผลการจําหนายและ
คาใชจายของทุกหนวยงานบน
เว็บไซตสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารฯ 

ดานการดําเนินงาน 3. เกษตรกรสวนใหญไม
พรอมใชระบบรับจายเงิน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

1. ประชาสัมพันธและแนะนํา
การใช ระบบเปน ข้ันตอนใน
โปสเตอร 
2. จัดทํา clip video เพ่ือแสดง
ข้ันตอนการจายเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกษตรกร
เ ข า ใ จ แ ล ะ นํ า ไ ป ใ ช ใ น ก า ร
ดําเนินการไดจริง 
3. สํารวจและประเมินผลความ
เขาใจและความกังวลหรือความ
ยุงยาก 

1. ประชาสัมพันธและแนะนํา
การใช ระบบเปน ข้ันตอนใน
โปสเตอร 

เกษตรกรยังคงไมเขาใจและ 
ไมพรอมใชระบบรับจายเงิน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส อาจ
เ ป น เ พ ร า ะส ว น ใหญ เ ป น
เกษตรกรรายยอย และบาง
รายไมมีอุปกรณรองรับ 
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5.6 การประเมินผลการบริหารความเส่ียง และการทบทวนแผนบริหารความเส่ียง 
 

      คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ ดําเนินการสรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และ
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในปท่ีผานมา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงใหดียิ่งข้ึน ดังนั้น คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ ไดพิจารณากําหนดแนวทางการประเมินและ
ทบทวนการบริหารความเสี่ยงใน 3 ดานหลัก คือ ดานความครบถวนขององคประกอบหลักของการบริหาร
ความเสี่ยง ดานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และดานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมี
แนวทางการประเมินในแตละดาน ดังนี้ 

 
1. ดานความครบถวนขององคประกอบหลักของการบริหารความเส่ียง  

 พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีดี โดยการกําหนดผูรับผิดชอบในการบริหาร 
ความเสี่ยงท่ีชัดเจน ความครบถวนของการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ไดแก การกําหนด
วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงตาง ๆ การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ/แนวทางท่ีใช
จัดการกับแตละความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง  
การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงตาง ๆ รวมท้ังสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจําป โดยพิจารณาถึงความ
ครบถวนในการดําเนินการตามขอกําหนดดังกลาว 

 
2. ดานประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง 

พิจารณาจากมีการระบุและบริหารความเสี่ยงไดท่ัวท้ังเงินทุนหมุนเวียนฯ การใหความหมายและ
จัดประเภทของความเสี่ยง การกําหนดขอบเขต วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง            
ท่ียอมรับได การกําหนดหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
และมีการพิจารณาถึงความคุมคาในการดําเนินการ 

 
3. ดานประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง 

พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยง ดวยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีลดลง
ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงท่ีกําหนด 
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