
ผนวก ค 
ตารางการบริหารความเสี่ยง 

ตารางท่ี ๑  การกําหนดวัตถุประสงคของงานตามพันธกิจของหนวย  และวัตถุประสงคของข้ันตอนหลัก  
 

งานบริการ วัตถุประสงคของงาน ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงคของขั้นตอนหลัก 
สโมสร 
 
 

เพ่ือสนับสนุนงานบริการดาน
สโมสรท่ีมีคุณภาพ และครบ
วงจร 

๑. รับงาน ๑. เพ่ือตรวจสอบความตองการผูขอใชบริการ 
๒. ขออนุมัต ิ ๒. เพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินงาน 
๓. เตรียมงาน/ประสานงาน  ๓. เพ่ือใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
๔. รวบรวมคาใชจาย   ๔. รวบรวมคาใชจายท่ีเกิดข้ึนภายหลัง  
๕. เสนอรายงานผล 
 

๕. รวบรวมผลการปฏิบัติ และคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนภายหลัง พรอมรายงานผล 
พิมพ 

การกีฬา เพ่ือสนับสนุนงานดานกีฬาท่ี
ตรงความตองการของผูขอใช
บริการ 

๑. รับเรื่อง ๑. เพ่ือตรวจสอบความตองการใหการสนับสุนน 
๒. ประสานหนวยท่ีเก่ียวของ  ๒. เพ่ือเตรียมความพรอม 
๓. ขออนุมัต ิ ๓. เพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินงาน 
๔. รายงานผล   
 

๔. รวบรวมผลการปฏิบัติ เพ่ือการติดตาม
ประเมินผล 

ดุริยางค เพ่ือสนับสนุนงานดาน
ดุริยางคไดหลากหลาย
ประเภท  

๑. รับเรื่อง ๑. เพ่ือตรวจสอบความตองการใหการสนับสุนน 
๒. ประสานหนวยท่ีเก่ียวของ ๒. เพ่ือเตรียมความพรอม 
๓. ขออนุมัติ ๓. เพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินงาน 
๔. รายงานผล   ๔. รวบรวมผลการปฏิบัติ เพ่ือการติดตาม

ประเมินผล 
ฌาปนสถาน 
ทร. สัตหีบ 

เพ่ือสนับสนุนงานสงเคราะห
ศพท่ีเปนสวัสดิการ  

๑. รับเรื่อง ๑. เพ่ือตรวจสอบความตองการใหการสนับสุนน 
๒. ประสานหนวยท่ีเก่ียวของ ๒. เพ่ือเตรียมความพรอม 
๓. ขออนุมัติ ๓. เพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินงาน 
๔. รายงานผล   ๔. รวบรวมผลการปฏิบัติ เพ่ือการติดตาม

ประเมินผล 
 

  



ตารางท่ี  ๒  การระบุความเสี่ยง และปจจัยเสี่ยง 
การบริการสโมสร 

 ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงคของขั้นตอน ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
๑. รับงาน เพ่ือตรวจสอบความตองการผู

ขอใชบริการ 
ความตองการขอผูใช ขาดอุปกรณสนับสนุน 

๒. เตรียมงาน/ประสานงาน  
 

เพ่ือใหการจัดงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย 

ขอรับการสนับสนุน การประสานงานไมดี ไม
ทันเวลา หรือหนวยสนับสนุนไม
สามารถสนับสนุนได 

๓. ขออนุมัต ิ เพ่ือเปนหลักฐานในการ
ดําเนินงาน 

การขออนุมัต ิ ขออนุมัติไมทันเวลา ไดรับเรื่อง
ลาชา 

๔. รวบรวมคาใชจาย   รวบรวมคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
ภายหลัง  

ความตองการผูใชภายหลัง มีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 

๕. รายงานผล 
 

รวบรวมผลการปฏิบัติ และ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 
พรอมรายงานผล 
พิมพ 

การเสนอรายงาน ขาดการติดตาม 

 

การกีฬา ดุริยางค และฌาปนสถาน สัตหีบ 
 ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงคของขั้นตอน ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

๑. รับเรื่อง เพ่ือตรวจสอบความตองการให
การสนับสุนน 

ความตองการขอผูใช สนับสนุนใหไมได เน่ืองจาก
ภาระงานหรือขาดอุปกรณ 

๒. ประสานหนวยท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเตรียมความพรอม ขอรับการสนับสนุน การประสานงานไมดี ไม
ทันเวลา หรือหนวยสนับสนุนไม
สามารถสนับสนุนได 

๓. ขออนุมัต ิ เพ่ือเปนหลักฐานในการ
ดําเนินงาน 

การขออนุมัต ิ ขออนุมัติไมทันเวลา ไดรับเรื่อง
ลาชา 

๔. รายงานผล   
 

รวบรวมผลการปฏิบัติ เพ่ือการ
ติดตามประเมินผล 

การเสนอรายงาน ขาดการติดตาม 

 

  



ตารางท่ี  ๓  การประเมินความเสี่ยง                      
การใหบริการสโมสร                                                         

ขั้นตอนหลัก 
 
 

วัตถุประสงคของ
ขั้นตอน 

ความเสี่ยง 
 

ปจจัยเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ  
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ  
ความ
เสี่ยง 

๑. รับงาน เพ่ือตรวจสอบ
ความตองการผูขอ
ใชบริการ 

ความตองการขอ
ผูใช 

ขาดอุปกรณสนับสนุน 3 3 มาก 2 

๒. เตรียมงาน/
ประสานงาน  
 

เพ่ือใหการจัดงาน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

ขอรับการสนับสนุน การประสานงานไมดี 
ไมทันเวลา หรือหนวย
สนับสนุนไมสามารถ
สนับสนุนได 

3 4 มาก 1 

๓. ขออนุมัต ิ เพ่ือเปนหลักฐาน
ในการดําเนินงาน 

การขออนุมัต ิ ขออนุมัติไมทันเวลา 
ไดรับเรื่องลาชา 

2 2 ปาน
กลาง 

3 

๔. รวบรวม
คาใชจาย   

รวบรวมคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนภายหลัง  

ความตองการผูใช
ภายหลัง 

มีคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
ภายหลัง 

2 1 นอย 5 

๕. รายงานผล 
 

รวบรวมผลการ
ปฏิบัติ และ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน
ภายหลัง พรอม
รายงานผล 
พิมพ 

การเสนอรายงาน ขาดการติดตาม 3 1 นอย 4 

                                             
การใหบริการดุริยางค การกีฬา และฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ                                                        

ขั้นตอนหลัก 
 
 

วัตถุประสงคของ
ขั้นตอน 

ความเสี่ยง 
 

ปจจัยเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ  
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ  
ความ
เสี่ยง 

๑. รับเรื่อง เพ่ือตรวจสอบ
ความตองการให
การสนับสุนน 

ความตองการขอ
ผูใช 

สนับสนุนใหไมได 
เน่ืองจากภาระงาน
หรือขาดอุปกรณ 

3 3 มาก 2 

๒. ประสานหนวย
ท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือเตรียมความ
พรอม 

ขอรับการสนับสนุน การประสานงานไมดี 
ไมทันเวลา หรือหนวย
สนับสนุนไมสามารถ
สนับสนุนได 

3 4 มาก 1 

๓. ขออนุมัต ิ เพ่ือเปนหลักฐาน
ในการดําเนินงาน 

การขออนุมัต ิ ขออนุมัติไมทันเวลา 
ไดรับเรื่องลาชา 

2 1 นอย 4 

๔. รายงานผล   
 

รวบรวมผลการ
ปฏิบัติ เพ่ือการ
ติดตามประเมินผล 

การเสนอรายงาน ขาดการติดตาม 3 1 นอย 3 

 



ตารางท่ี ๔ การประเมินมาตรการควบคุม 
การใหบริการสโมสร                                                                                                     

ขั้นตอนหลัก / ปจจัยเสี่ยง 
 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะม ี
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีอยูแลว 
 

(3) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมท่ีมีอยูแลววา

ไดผลหรือไม 
(4) 

๑. ขาดอุปกรณสนับสนุน 
 
๒. การประสานงานไมดี ไมทันเวลา 
หรือหนวยสนับสนุนไมสามารถ
สนับสนุนได 
๓. ขออนุมัติไมทันเวลา ไดรับเรื่อง
ลาชา  
๔. มีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 
 
๕. ขาดการติดตามรายงานผล 
 
 

๑. สํารวจความตองการจัดทําไวใน 
ปดจ. 
๒. ปรับปรุงระเบียบการรับงาน และ
จัด จนท.ประสนการปฏิบัติใหชัดเจน 
 
๓. กําหนดผูรับผิดชอบงานใหชัดเจน 
 
๔. ประสานใกลชิดกับผูขอใชบริการ 
หากเกิดกรณีมีคาใชจายภายหลัง 
๕. บก.กิจการฯ ตองติดตามและ
รายงานผลใหทันเวลา 
 

? 
 
? 
 
 
? 
 
? 
 
? 
 
 

? 
 
? 
 
 
? 
 
? 
 
? 
 
 

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (3)  
  =    ม ี                 =  ไมมี              ?   =   มีแตไมสมบูรณ 
เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (4)  
  =   ไดผลตามท่ีคาดหมาย             =   ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย             ?   =   ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
การใหบริการดุริยางค การกีฬา และฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ 

ขั้นตอนหลัก / ปจจัยเสี่ยง 
 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะม ี
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีอยูแลว 
 

(3) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมท่ีมีอยูแลววา

ไดผลหรือไม 
(4) 

๑. สนับสนุนใหไมได เน่ืองจากภาระ
งานหรือขาดอุปกรณ 
๒. การประสานงานไมดี ไมทันเวลา 
หรือหนวยสนับสนุนไมสามารถ
สนับสนุนได 
๓. ขออนุมัติไมทันเวลา ไดรับเรื่อง
ลาชา 
๔. ขาดการติดตาม 
 

๑. ควรมีตรวจสอบกําหนดการและ
อุปกรณในการใหการสนับสนุน 
๒. ปรับปรุงระเบียบการรับงาน และ
จัด จนท.ประสนการปฏิบัติใหชัดเจน 
 
 ๓. กําหนดผูรับผิดชอบงานใหชัดเจน 
 
๔. แผนกท่ีเก่ียวของ ตองติดตามและ
รายงานผลใหทันเวลา 
 

? 
 
? 
 
 
? 
 
? 

? 
 
? 
 
 
? 
 
? 

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (3)  
  =    ม ี                 =  ไมมี              ?   =   มีแตไมสมบูรณ 
เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (4)  
  =   ไดผลตามท่ีคาดหมาย             =   ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย             ?   =   ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 

  



แผนการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
หนวยงาน  กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ    

การใหบริการสโมสร                                                                                                     
ขั้นตอนหลัก และ

วัตถุประสงค 
ความเสี่ยงท่ียัง

เหลืออยู 
ปจจัยความเสี่ยง การจัดการความ

เสี่ยง 
กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

๑. ขาดอุปกรณ
สนับสนุน 
 
 
๒. การประสานงาน
ไมดี ไมทันเวลา 
หรือหนวยสนับสนุน
ไมสามารถสนับสนุน
ได 
 
๓. ขออนุมัติไม
ทันเวลา ไดรับเรื่อง
ลาชา  
 
๔. มีคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนภายหลัง 
 
 
 
๕. ขาดการติดตาม
รายงานผล 
 

๑. ความตองการ
ผูใชบริการเพ่ิมข้ึน   
 
 
๒. ขอรับการ
สนับสนุนไมทันตาม
กําหนดเวลา 
 
 
 
๓. ข้ึนเรื่องไมทัน
ตามกําหนด 
 
 
๔. มีความตองการ
ใชบริการภายหลัง 
   
 
 
๕. การเสนอ
รายงานลาชา 
 

๑. ขาดอุปกรณ
สนับสนุน 
 
 
๒. การประสานงาน
ไมดี ไมทันเวลา หรือ
หนวยสนับสนุนไม
สามารถสนับสนุนได 
 
 
๓. ขออนุมัติไม
ทันเวลา ไดรับเรื่อง
ลาชา 
 
๔. มีคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนภายหลัง 
 

 
 

๕. ขาดการติดตาม 
 
  

๑. สํารวจความ
ตองการจัดทําไวใน 
ปดจ. 
 
๒. ปรับปรุงระเบียบ
การรับงาน และจัด 
จนท.ประสนการ
ปฏิบัติใหชัดเจน 
 
 
๓. กําหนด
ผูรับผิดชอบงานให
ชัดเจน 
 
๔. ประสานใกลชิด
กับผูขอใชบริการ 
หากเกิดกรณีมี
คาใชจายภายหลัง 
 
๕. บก.กิจการฯ ตอง
ติดตามและรายงาน
ผลใหทันเวลา 

กอน ๒๐ พ.ย./ 
ผอ.กกพศ.ฐท.สส. และ
แผนกสโมสร 
  
ตามหวงเวลาท่ีขอรับ
การสนับสนุน/ 
แผนกสโมสร 
 
 
 
ตามหวงเวลาท่ีขอรับ
การสนับสนุน/ 
น.ต.หญิง มวลบุปผา ฯ 
 
ตามหวงเวลาท่ีขอรับ
การสนับสนุน/ 
น.ต.หญิง มวลบุปผา ฯ 
 
 
ตามหวงเวลาท่ีขอรับ
การสนับสนุน/ 
น.ต.หญิง มวลบุปผา ฯ 

 

 

  



การบริการการกีฬา ดุริยางค และฌาปนสถาน สัตหีบ 
ขั้นตอนหลัก และ

วัตถุประสงค 
ความเสี่ยงท่ียัง

เหลืออยู 
ปจจัยความเสี่ยง การจัดการความ

เสี่ยง 
กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

๑. สนับสนุนใหไมได 
เน่ืองจากภาระงาน
หรือขาดอุปกรณ 
 
 
๒. การประสานงาน
ไมดี ไมทันเวลา 
หรือหนวยสนับสนุน
ไมสามารถสนับสนุน
ได 
 
๓. ขออนุมัติไม
ทันเวลา ไดรับเรื่อง
ลาชา 
 
๔. ขาดการติดตาม 
 

๑. อุปกรณชํารุด
หรือความตองการ
ผูใชมากข้ึน 
   
 
๒. ออกเรื่อง
ประสานหนวยลาชา
กวากําหนด 
 
 
 
๓. ข้ึนเรื่องไมทัน
ตามกําหนดเวลา 
 
 
๔. ไมสามารถ
ประเมินผลการ
ปาฐกถาได   
 

๑. สนับสนุนใหไมได 
เน่ืองจากภาระงาน
หรือขาดอุปกรณ 
 
 
๒. การประสานงาน
ไมดี ไมทันเวลา หรือ
หนวยสนับสนุนไม
สามารถสนับสนุนได 
 
 
๓. ขออนุมัติไม
ทันเวลา ไดรับเรื่อง
ลาชา 
 
๔. ขาดการติดตาม 
 

๑. ควรมีตรวจสอบ
กําหนดการและ
อุปกรณในการให
การสนับสนุน 
 
๒. ปรับปรุงระเบียบ
การรับงาน และจัด 
จนท.ประสนการ
ปฏิบัติใหชัดเจน 
 
 
 ๓. กําหนด
ผูรับผิดชอบงานให
ชัดเจน 
 
๔. แผนกท่ีเก่ียวของ 
ตองติดตามและ
รายงานผลให
ทันเวลา 

กอน ๒๐ พ.ย./ 
หน.แผนกฯ  
 
 
 
ตามหวงเวลาท่ีขอรับ
การสนับสนุน/ 
บก.แตละแผนก 
 
 
 
ตามหวงเวลาท่ีขอรับ
การสนับสนุน/ 
บก.แตละแผนก 
 
ตามหวงเวลาท่ีขอรับ
การสนับสนุน/ 
บก.แตละแผนก 
 

 

 



แบบฟอรมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
หนวยงาน กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 
ขั้นตอนหลัก และ

วัตถุประสงค 
ความเสี่ยงท่ียัง

เหลืออยู 
การจัดการความ

เสี่ยง 
กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

สถานะการ
ดําเนินงาน  * 

 วิธีการติดตาม   
และปญหา
อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

∗  สถานะการดําเนินงาน   : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด   
  =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 

    X    =  ยังไมไดเริ่มดําเนินการ 
    0     =  อยูระหวางดําเนินการ 
 

                   ตรวจถูกตอง  
น.อ. 

                 (สุวัจ  ดอนสกุล)  
                ผอ.กกพศ.ฐท.สส.  
 

  


