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ค ำน ำ 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงนี้ ยึดหลักกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
ครอบคลุมขัน้ตอนการของการบริหารความเสียง ต้ังแต่กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสียง เป็นกระบวน 
การที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และการจัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
กระบวนการท างานของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการ
ควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมี
การสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันของหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาให้สามารถน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) ค าจ ากัด
ความ  4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และ9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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1. วัตถปุระสงค์   
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการขั้นตอนการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของส านักทรัพย์สินและรายได้ 
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงนี้ ยึดหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) 
ครอบคลุมขั้นตอนการของการบริหารความเสียง ต้ังแต่การจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสียงประจ าปี 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได ้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความ
เสี่ยง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
และน ามาพัฒนาปรับปรุง แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา และ

ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือขอความเห็นชอบ ส านักทรัพย์สินและรายได้ แจ้งให้ฝ่ายธุรกิจในสังกัดทราบและปฏิบัติ 
การติดตาม สรุป ประเมินผล และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือน าเสนอ
ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการอ านวยการทราบต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห ์เพ่ือระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น า แนวคิด

เรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิ เคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควร
ค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการ
ไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ 
ดังกล่าว 
 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/
ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ ์เป็นต้น 
 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    
 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
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 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
    เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กร
อิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการ
ตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 

 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น 
ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารจัดการ  การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  
 

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
    ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ 
การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 
 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น
ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาท ิ
    4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 
    4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
    4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
    4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค     
 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  
 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนด
เ ก ณ ฑ์ ไ ด้ ทั้ ง เ ก ณ ฑ์ ใ น เ ชิ ง ป ริ ม า ณ แ ล ะ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ทั้ ง นี้ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ข้ อ มู ล ส ภ า พ 
แวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  และผู้บริหารของ
หน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส านักทรัพย์สินและรายได้ หน้า 3 

อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  ที่จะเกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 
 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ความเสี่ยง 1.1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ 

มีโอกาสเกดิชึ้นมากท่ีสดุ สูงมาก 5 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ร้อยละ 50 

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกดิชึ้นมาก สูง 4 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ร้อยละ 40 

สูง 4 

มีโอกาสเกดิชึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ร้อยละ 30 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิชึ้นน้อย น้อย 2 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ร้อยละ 20 

น้อย 2 

มีโอกาสเกดิชึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ร้อยละ 10 

น้อยมาก 1 

  

 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยง 2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานมยังไม่สามารถน าผลมาประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ 

มีโอกาสเกดิขึนมากท่ีสุด สูงมาก 5 บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติเพียง 
ร้อยละ 10  

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกดิขึนมาก สูง 4 บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติเพียง 
ร้อยละ 20 

สูง 4 

มีโอกาสเกดิขึนปานกลาง ปานกลาง 3 บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติเพียง 
ร้อยละ 30 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิขึนน้อย น้อย 2 บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติเพียง 
ร้อยละ 40 

น้อย 2 

มีโอกาสเกดิขึนน้อยมาก น้อยมาก 1 บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติเพียง 
ร้อยละ 50 

น้อยมาก 1 

 

 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส านักทรัพย์สินและรายได้ หน้า 4 

 
ความเสี่ยง 2.2 การเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการมีความล่าช้า 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ 

มีโอกาสเกดิขึนมากท่ีสุด สูงมาก 5 ความเสี่ยหายมากกว่า 20,000 บาท  สูงมาก 5 

มีโอกาสเกดิขึนมาก สูง 4 ความเสี่ยหายไม่เกิน 15,000 บาท สูง 4 

มีโอกาสเกดิขึนปานกลาง ปานกลาง 3 ความเสี่ยหายไม่เกิน 10,000 บาท ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิขึนน้อย น้อย 2 ความเสี่ยหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อย 2 

มีโอกาสเกดิขึนน้อยมาก น้อยมาก 1 ความเสี่ยหายไม่เกิน 1,000 บาท น้อยมาก 1 
 

  3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
 ความเสี่ยง 3.1 เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้วางรูปแบบบัญชี 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสทีจ่ะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ 

มีโอกาสเกดิขึนมากท่ีสุด สูงมาก 5 บุคลากรไม่สามารถใช้งานได้ 5 วัน สูงมาก 5 

มีโอกาสเกดิขึนมาก สูง 4 บุคลากรไม่สามารถใช้งานได้ 4 วัน สูง 4 

มีโอกาสเกดิขึนปานกลาง ปานกลาง 3 บุคลากรไม่สามารถใช้งานได้ 3 วัน ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิขึนน้อย น้อย 2 บุคลากรไม่สามารถใช้งานได้ 2 วัน น้อย 2 

มีโอกาสเกดิขึนน้อยมาก น้อยมาก 1 บุคลากรไม่สามารถใช้งานได้ 1 วัน น้อยมาก 1 
 

 ความเสี่ยง 3.2 มีการทุจริตเกี่ยวกับเงิน 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสทีจ่ะ

เกิด 
ระดับ 

มีโอกาสเกดิขึนมากท่ีสุด สูงมาก 5 พนักงานอาจจะถูกไล่ออกและลงโทษ
ตามกฏหมาย 

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกดิขึนมาก สูง 4 พนักงานอาจจะถูกไล่ออก สูง 4 

มีโอกาสเกดิขึนปานกลาง ปานกลาง 3 พนักงานถูกต้กเดือนและทัณฑ์บน ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิขึนน้อย น้อย 2 พนักงานถูกต้กเดือน น้อย 2 

มีโอกาสเกดิขึนน้อยมาก น้อยมาก 1 พนักงานน าเงินมาคืน น้อยมาก 1 
 

  
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส านักทรัพย์สินและรายได้ หน้า 5 

          ความเสี่ยง 3.3 ระบบ server ของหน่วยงานเสียท าให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดบั 

มีโอกาสเกดิขึน ร้อยละ 100 สูงมาก 5 บุคลากรไม่สามารถใช้งานได้ 5 วัน สูงมาก 5 

มีโอกาสเกดิขึน ร้อยละ 90 สูง 4 บุคลากรไม่สามารถใช้งานได้ 4 วัน สูง 4 

มีโอกาสเกดิขึน ร้อยละ 80 ปานกลาง 3 บุคลากรไม่สามารถใช้งานได้ 3 วัน ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิขึน ร้อยละ 70 น้อย 2 บุคลากรไม่สามารถใช้งานได้ 2 วัน น้อย 2 

มีโอกาสเกดิขึน ร้อยละ 60 น้อยมาก 1 บุคลากรไม่สามารถใช้งานได้ 1 วัน น้อยมาก 1 
 

 ความเสี่ยง 3.4 การจัดท าแผนการจัดซื้อ / จ้าง ไม่มีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ 

มีโอกาสเกดิขึนมากท่ีสุด สูงมาก 5 มีผลกระทบมากท่ีสุด สูงมาก 5 

มีโอกาสเกดิขึนมาก สูง 4 มีผลกระทบมาก สูง 4 

มีโอกาสเกดิขึนปานกลาง ปานกลาง 3 มีผลกระทบปานกลาง ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิขึนน้อย น้อย 2 มีผลกระทบน้อย น้อย 2 

มีโอกาสเกดิขึนน้อยมาก น้อยมาก 1 มีผลกระทบน้อยมาก น้อยมาก 1 

 
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ความเสี่ยง 4.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ 

มีโอกาสเกดิขึนมากทีสุ่ด สูงมาก 5 ความเสี่ยหายมากกว่า20,000.000 บาท  สูงมาก 5 

มีโอกาสเกดิขึนมาก สูง 4 ความเสี่ยหายไม่เกิน 15,000,000 บาท สูง 4 

มีโอกาสเกดิขึนปานกลาง ปานกลาง 3 ความเสี่ยหายไม่เกิน 10,000,000 บาท ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิขึนน้อย น้อย 2 ความเสี่ยหายไม่เกิน 5,000,000 บาท น้อย 2 

มีโอกาสเกดิขึนน้อยมาก น้อยมาก 1 ความเสี่ยหายไม่เกิน 1,000.000 บาท น้อยมาก 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส านักทรัพย์สินและรายได้ หน้า 6 

ความเสี่ยง 4.2 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ 

มีโอกาสเกดิขึนมากท่ีสุด สูงมาก 5 พนักงานอาจจะถูกไล่ออกและลงโทษตาม
กฏหมาย 

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกดิขึนมาก สูง 4 พนักงานอาจจะถูกไล่ออก สูง 4 

มีโอกาสเกดิขึนปานกลาง ปานกลาง 3 พนักงานถูกต้กเดือนและทัณฑ์บน ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิขึนน้อย น้อย 2 พนักงานถูกต้กเดือน น้อย 2 

มีโอกาสเกดิขึนน้อยมาก น้อยมาก 1 พนักงานน าเงินมาคืน น้อยมาก 1 
 

 

 3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 
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2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ 
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ที่มีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง 
น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน
ต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาส
ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ 
สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 
 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 
 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับ

ความเสี่ยงน้อย 
 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 
 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2 ไม่ต้องท าอะไร 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 

Risk Appetite Boundary 
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ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี  และสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้  4 
แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับ 
ปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงาน
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่
จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอน
ไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรม
หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่
ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม
ตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่
หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  
 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมี
การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีการ
ปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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3. ค าจ ากัดความ 
 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่า
พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน 
อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้อง
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/โอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและจะ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  หรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
 

          ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรก าหนด เป็นต้น 

 

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่หรือแฝงอยู่ในกระบวนการท างานซึ่ง
จะต้องสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากความเสี่ยงหรือลักษณะความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงได้การระบุ
ความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่ เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ 
ผลกระทบ (Impact) เพ่ือทราบระดับความเสี่ยง แล้วน ามาจัดล าดับความเสี่ยง 
 

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์หรือความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้การ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงสามารถจัดการได้โดย 
  1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้ ก า ร
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 
  2. การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไข
วิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) 
  3. การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถ
ยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ
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กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง 
  4. การโอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้
ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจา้งบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย เป็นต้น 
 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุพันธกิจ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นผลกระทบในระยะยาวขององค์กร โดยมากเป็นผลกระทบจาก
ภายนอกที่ท าให้กลยุทธ์ขององค์กรและวิสัยทัศน์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจากนโยบายของผู้บริหาร 
ปริมาณเงินทุนที่มีอยู่ หรืองบประมาณที่ได้รับ ตัวอย่างความเสี่ยงทางด้านนี้ เช่น ความเสี่ยงโครงสร้างองค์กรที่
ไม่เหมาะสมกับการบริหารการจัดการ การขาดระบบควบคุม ความเสี่ยงด้านโครงสร้างองค์กรที่ได้รับผลจากภาค
การเมือง ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 
 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) เหมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกิด
จากการปฏิบัติงานประจ าวัน บุคคลากร หรืออาจเกิดจากการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้มักเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร  เช่น การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน การล่าช้าของแผนปฏิบัติงาน การผิดพลาดจากการท างาน คุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน สายบังคับบัญชาไม่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ การไม่มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
เป็นต้น แบ่งเป็น ด้านใหญ๋ 3 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ  ด้านทรัพยากรบุคคล  ด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ  
 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การลง
ประเภทบัญชี การรับ-จ่ายเงินค่าหน่วยกิต การทุจริต การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น ความเสี่ยงด้าน
การเงินอาจเกิดจากผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมเป็นต้น 

 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการรักษาความลับ
ข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ เช่น ระเบียบการท างานมีหลายฉบับไม่ทันสมัย 
 

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากมหาวิทยาลัยโดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 
นักศึกษา นักวิจัย ชุมชน เป็นต้น 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทางตรงและทางอ้อม จากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เช่น ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัย 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง 

2. ก ากับนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะต่อแผน
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการอ านวยการ 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความ
เสี่ยง 
2. ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
2. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง  
3. ก ากับ และติดตามการบริหารความเสี่ยง 
4. ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
1. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
ของส านักทรัพย์สินและรายได้ 
2.  จัดท าแผนบริหารความเสี่ ยงของส านัก
ทรัพย์สินและรายได้เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้
ความเห็นชอบ 
3. จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
ของการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ ยง เสนอต่อคณะกรรมการ
อ านวยการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและคาดหวัง 
มหาวิทยาลัย 1. แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

2. รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการอ านวยการ 1. แผนบริหารความเสี่ยงของส านักทรัพย์สินและรายได้ 

2. รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 1. แผนบริหารความเสี่ยงของส านักทรัพย์สินและรายได้ 

2. รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
2. คู่มือแผนบริหารความเสี่ยง 
3. แผนบริหารความเสี่ยงของส านักทรัพย์สินและรายได้ 
4. แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
5. รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
ผู้บริหารทราบ รอบ 12 เดือน 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที5่) พ.ศ.2545  

     2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
     3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)  
     4) แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558)  

               5) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม 
                   ภายใน พ.ศ. 2544 
               6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
     7) คู่มือการประกันคุณภาพภายในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ ที่มาของข้อก าหนด 
ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อก าหนดด้าน
กฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ

ของ มหาวิทยาลัย 

ค านึงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ความคุ้มค่า 

และการลดต้นทุน 
1. ความรู้  ความเข้าใจใน
กร ะบว นกา ร จั ดท า แผ น
บริหารความเสี่ยง 

   

2. คู่มือแผนบริหารความ
เสี่ยง 

   

3. ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 

   

4. แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน 

   

5. แบบฟอร์มการรายงานผล
การด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

   

6. นโยบายบริหารความเสี่ยง 
 

   

7. สร้าง ความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับหน่วยงาน 

   

8. รายงานผลการด าเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการอ านวยการฯ 
รอบ 12 เดือน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 สิงหาคม 1 จดันโยบายการบริหารความเส่ียง 1 ปฏบิัติและด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง

1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 1 ฉบับ

2 สิงหาคม 2 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 มีคณะกรรมการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 2 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 ฉบับ

3 สิงหาคม 3 คู่มือการบริหารความเส่ียง 3 คู่มือการบริหารความเส่ียง 3 คู่มือการบริหารความเส่ียง 1 เล่ม

4 กนัยายน 4 ปฏทิินการด าเนินงานแผนบริหารความเส่ียง 4 ปฏทิินการด าเนินงานแผนบริหารความเส่ียง 4 ผลการด าเนินงานตามปฏทิินการด าเนินงาน 2 ฉบับ

5 กนัยายน 5 คู่มือการบริหารความเส่ียง 5 ระเบียบวาระการประชุม 5 รายงานการประชุม 1 ฉบับ

6 กนัยายน 6 (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง 6 (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง 6 (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง 1 ฉบับ

7 กนัยายน 7 -คู่มือการบริหารความเส่ียง
-วาระการประชุม

7 -คู่มือการบริหารความเส่ียง
-วาระการประชุม

7 รายงานการประชุม 1 เล่ม

8 กนัยายน 8 เอกสารการการระบุความเส่ียง 8 -คู่มือการบริหารความเส่ียง
-ขั้นตอนการระบุความเส่ียง

8 เอกสารการการระบุความเส่ียง 1 ฉบับ

9 กนัยายน 9 เอกสารการประเมินความเส่ียง 9 -คู่มือการบริหารความเส่ียง
-ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง

9 เอกสารการประเมินความเส่ียง 1 ฉบับ

10 กนัยายน 10 เอกสารการก าหนดกลยทุธ์/แนวทางที่ใช้ในการ
จดัการแต่ละความเส่ียง

10 -คู่มือการบริหารความเส่ียง
-ขั้นตอนการก าหนดกลยทุธ์/แนวทางที่ใช้ใน
การจดัการแต่ละความเส่ียง

10 เอกสารการก าหนดกลยทุธ์/แนวทางที่ใช้ในการ
จดัการแต่ละความเส่ียง

1 ฉบับ

11 กนัยายน 11 เอกสารการการด าเนินการตามกลยทุธ/์
แนวทางที่ใช้จดัการแต่ละความเส่ียง

11 -คู่มือการบริหารความเส่ียง
-ขั้นตอนการด าเนินการตามกลยทุธ์/แนวทางที่
ใช้จดัการแต่ละความเส่ียง

11 เอกสารการด าเนินการตามกลยทุธ/์แนวทางที่ใช้
จดัการแต่ละความเส่ียง

1 ฉบับ

12 กนัยายน 12 เอกสารการตรวจติดตามประเมินการบริหาร
ความเส่ียง

12 -คู่มือการบริหารความเส่ียง
-ขั้นตอนการตรวจติดตามประเมินการบริหาร
ความเส่ียง

12 เอกสารการตรวจติดตามประเมินการบริหาร
ความเส่ียง

1 ฉบับ

13 กนัยายน 13 แผนบริหารความเส่ียง 13 คู่มือการบริหารความเส่ียง 13 -แผนบริหารความเส่ียง
-รายงานการประชุมการ
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          

1 เล่ม
1 ฉบับ

14 กนัยายน 14 แผนบริหารความเส่ียง 14 คู่มือการบริหารความเส่ียง 14 -แผนบริหารความเส่ียง 1 เล่ม


15 ตุลาคม-กนัยายน 15 แผนบริหารความเส่ียง 15 แผนบริหารความเส่ียง 15 แผนบริหารความเส่ียงที่ได้รับการเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 ฉบับ

16 มีนาคม
กรกฏาคม
กนัยายน

16 บันทึกข้อความติดตาม
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน
-รอบ 12 เดือน

16 ปฏทิินการด าเนินงานแผนบริหารความเส่ียง 16 บันทึกข้อความติดตาม
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน
-รอบ 12 เดือน

3 ฉบับ

17 มีนาคม
กรกฏาคม
กนัยายน

17 รายงานผลการด าเนินงาน
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน
-รอบ 12 เดือน

17 แผนบริหารความเส่ียง 17 รายงานการด าเนินงานบริหารความเส่ียง
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน
-รอบ 12 เดือน

3 ฉบับ

18 กนัยายน 18 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 18 ปฏทิินการด าเนินงานแผนบริหารความเส่ียง 18 สรุปรายงานการด าเนินงานบริหารความเส่ียง 
รอบ 12 เดือน

1 เล่ม

19 กนัยายน 19 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 19 ปฏทิินการด าเนินงานแผนบริหารความเส่ียง 19 สรุปรายงานการด าเนินงานบริหารความเส่ียง 
รอบ 12 เดือน

1 ฉบับ

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 4

20 กนัยายน 20 รายงานการประชุม 20 สรุปรายงานการด าเนินงานบริหารความเส่ียง 
รอบ 12 เดือน

20 รายงานการประชุม

ตัวชีว้ัดทีส่ ำคัญ (KQI) เป้ำหมำย

ผู้อนุมัต ิ.........................................................
  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ชุตกิำญจน์ ศรีวบิลูย์)
ต ำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยสิ์นและรายได้
วนั/เดอืน/ป.ี....................................................

ขั้น
ตอ

น 
1

คณะกรรมการอ านวยการ
ส านักทรัพยสิ์นและรายได้

มหาวิทยาลัย

มีแผนบริหารความเส่ียงที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร/คณะกรรมการ
อ านวยการฯ

รายงานผลการด าเนิน
งานรอบ 12 เดือนต่อ
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำร

กำรวำงแผนและควบคุมคุณภำพ
ตวัชีว้ัด (kqi) เปำ้หมำย

เอกสารที่เกีย่วข้อง จุดควบคุม 

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 2

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 3

ขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำน
  7.1 กระบวนกำรปฏิบตังิำนที่มีคุณภำพ(Quality Work Procedure :QWP)

กระบวนกำรปฏิบตังิำน : แผนบรหิำรควำมเสีย่ง

ขั้น
ตอ

น

งานแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง
ผู้บริหารส านักทรัพยสิ์นและ

รายได้

การปฎิบติังานทัว่ไป  การตดัสินใจ    เร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังาน Work Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั 

FM-xx-yy 

แบบฟอร์ม 

WI-xx-yy QM-xx-yy 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

จัดท าคู่มือแผนบริหาร 
ความเสีย่ง 

พิจารณา 

พิจารณา 

จดัประชมุเพื่อชีแ้จงแนวทางการ 
จดัท าแผนบริหารความเสีย่ง 

จัดท าปฏิทินบรหิาร 
ความเสีย่ง 

พิจารณา 

รายงานผลการด าเนินงาน 
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

สรุปผลการด าเนินงานแผน
บริหารความเสี่ยงและรายผล
ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ

อ านวยการ 

 
จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความ

เสี่ยง 

 
แผนบริหารบริหารความ

เสี่ยง 

น าแผนบริหารความเสีย่ง 
สู่การปฏิบัต ิ

2 

5 

ปรับแก ้

อนุมัติ 

ปรับแก ้

อนุมัติ 

ปรับแก ้

3 

4 

จัดท านโยบาย 
การบริหารความเสี่ยง 

1 

พัฒนาและปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่งตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั 

ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจติดตาม
ประเมินการบริหารความ

เสี่ยง 

6 

ประชุมจัดท าแผนบรหิาร
ความเสีย่ง 

 

ขั้นตอนท่ี 1  
การระบคุวามเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 2  
การประเมินความเสีย่ง 

ข้ันตอนท่ี 3 การก าหนดกล
ยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการ
จัดการแตล่ะความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 4 การด าเนินการ
ตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้
จัดการแตล่ะความเสี่ยง 

อนุมัติ 

ติดตามผลการด าเนินงาน 
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

9 

8 

7 

พิจารณา 

 
ประชาสมัพันธ์/เผยแพร่ 

 
แผนบริหารบริหารความ

เสี่ยง 

พิจารณา 

ปรับแก ้

อนุมัต ิ

พิจารณา 

 
รายงานผลแผนบริหาร

บริหารความเสี่ยง 

20 

14 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ(Quality Work Instruction : QWI ) 
 

 รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
QWI-001 กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส านักทรัพย์สินและรายได้ 
QWI-002 กระบวนการรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI ) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

ค าจ ากัดความ 
กระบวนการที่น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือ

ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความม่ันใจ
อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรก าหนด เป็นต้น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 1 
จัดท าประกาศนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 

สิงหาคม นายยอดชาย  
ไกรเพชร 

ประกาศนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ....... 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 

สิงหาคม นายยอดชาย  
ไกรเพชร 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ....... 

จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง สิงหาคม นายยอดชาย  
ไกรเพชร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

จัดท าปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยง กันยายน นายยอดชาย  
ไกรเพชร 

ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 
ประชุมชี้แจงแนวทางท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
....... 

กันยายน คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง 

รับทราบแนวทางการ
ด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยง พร้อมกันจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ....... 

จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง กันยายน คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง 

จัดท า (ร่าง) แผนบริหาความ
เสี่ยง 

ประชุมจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

กันยายน คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง 

รายงานการประชุม 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง กันยายน คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง 

แผนบริหารความเสี่ยง 

เสนอแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณา 

กันยายน คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง 

แผนบริหารความเสี่ยง 

เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการอ านวยการพิจารณา 

กันยายน คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง 

แผนบริหารความเสี่ยง 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ........... 

ตุลาคม- 
กันยายน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง 

แผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการด าเนินงาน 
ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 

 คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 

- รอบ 3 เดือน ธันวาคม  - รอบ 3 เดือน 
- รอบ 6 เดือน มีนาคม  - รอบ 6 เดือน 
- รอบ 9 เดือน มิถุนายน  - รอบ 9 เดือน 
- รอบ 12 เดือน กันยายน  - รอบ 12 เดือน 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ...... ต่อผู้บริหารสูงสุด 

 คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 

- รอบ 3 เดือน ธันวาคม  - รอบ 3 เดือน 
- รอบ 6 เดือน มีนาคม  - รอบ 6 เดือน 
- รอบ 9 เดือน มิถุนายน  - รอบ 9 เดือน 
- รอบ 12 เดือน กันยายน  - รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมนิผลและน าไปปรับปรุง 
เผยแพร่รายงานการด าเนินงานแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ...... 

กันยายน คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง 

ประชาชนรับทราบผลการ
ด าเนินงานแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ...... 

พัฒนาและปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 

กันยายน คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI ) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

ค าจ ากัดความ 
กระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ....... เพ่ือเป็นการประมวลภาพรวมผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง สรุปปัญหา และอุปสรรค และน าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบ ตามก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามผลการด าเนนิงานแผนบริหารความ
เสี่ยงรอบ 6 เดือน 

มีนาคม คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บันทึกข้อความ 

รายงานผลการด าเนนิงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงรอบ 6 เดือน 

มีนาคม คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

รายงานผลการด าเนนิงาน
ความเสี่ยงรอบ 6 เดือน 

ติดตามผลการด าเนนิงานแผนบริหารความ
เสี่ยงรอบ 9 เดือน 

กรกฏาคม คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บันทึกข้อความ 

รายงานผลการด าเนนิงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน 

กรกฏาคม คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

รายงานผลการด าเนนิงาน
ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน 

ติดตามผลการด าเนนิงานแผนบริหารความ
เสี่ยงรอบ 12 เดือน 

ตุลาคม คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บันทึกข้อความ 
 

รายงานผลการด าเนนิงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงรอบ 12 เดือน 

ตุลาคม คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

รายงานผลการด าเนนิงาน
ความเสี่ยงรอบ 12 เดือน 

รายงานผลการด าเนนิงานบริหารความ
เสี่ยงรอบ 12 เดือน ต่อผู้บริหารทราบ  

ตุลาคม คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

รายงานผลการด าเนนิงาน
บริหารความเสี่ยง รอบ 12 
เดือน 

รายงานผลการด าเนนิงานบริหารความ
เสี่ยงต่อรอบ 12 เดือนต่อคณะกรรมการ
อ านวยการ  

ตุลาคม ผู้อ านวยการฯ รายงานผลการด าเนนิงาน
บริหารความเสี่ยง รอบ 12 
เดือน 

รายงานผลการด าเนนิงานบริหารความ
เสี่ยงต่อรอบ 12 เดือนต่อมหาวิทยาลัย
ทราบ 

ตุลาคม ผู้อ านวยการฯ รายงานผลการด าเนนิงาน
บริหารความเสี่ยง รอบ 12 
เดือน 

น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวน 
การ 

ตุลาคม คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

รายงานการประชุม 

สรุปและประเมินผลการด าเนนิงานบริหาร
ความเสี่ยงรอบ 12 เดือน 

ตุลาคม คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

รายงานการประชุม 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM – RM-01 ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
FM – RM-02 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
FM – RM-03 ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 
FM – RM-04 ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
FM – RM-05 ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 
      1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
      2) นโยบายบริหารความเสี่ยง ของส านักทรัพย์สินและรายได้ 
      3) คู่มือบริหารความเสี่ยง ของส านักทรัพย์สินและรายได้ 
      4) แผนบริหารความเสี่ยง ของส านักทรัพย์สินและรายได้ 
      5) การรายงานผลการด าเนินงานความเสี่ยง ของส านักทรัพย์สินและรายได้ 

     
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการ
อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้ 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเสี่ยงนั้น มีระบบการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการดังนี้ 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม นายยอดชาย ไกรเพชร 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

มีนาคม, กรกฏาคม
กันยายน 

งานแผนและงบประมาณ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

เมษายน,สิงหาคม, 
ตุลาคม 

งานแผนและงบประมาณ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

ตุลาคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ ตุลาคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
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หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส านักทรัพย์สินและรายได้ หน้า 25 

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM – RM-01) 

ด้าน/ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง
และข้อมูล/หลกัฐาน
ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

1.ด้านกลยุทธ์ 

        
        
2.ด้านการปฏิบัติงาน 

        
        
3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

        
        
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

        
        

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส านักทรัพย์สินและรายได้ หน้า 26 

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02) 
 

 

 

 

 

ความเสี่ยง (1) 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงปัจจุบนั (2) 
ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม (3) 

โอกาสที่จะ
เกิดขึ้น  

ผล 
กระทบ  

คะแนนความเสี่ยง 
(โอกาสxผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ ์
1.1...........................................................................      
1.2...........................................................................      
1.3...........................................................................      

2.ด้านการปฏิบัติงาน 
2.1...........................................................................      
2.2...........................................................................      
2.3...........................................................................      

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
3.1...........................................................................      
3.2...........................................................................      
3.3...........................................................................      

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4.1...........................................................................      
4.2...........................................................................      
4.3...........................................................................      
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แบบฟอร์มการก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง (FM – RM-03) 
 

ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (2) 
กลยุทธ์ที่ใช้
จัดการกับ

ความเสี่ยง (3) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
(4) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(5) 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
(6) โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ ์
1.1…………………………… 
1.2…………………………… 
1.3…………………………… 

  

 

     

2.ด้านการปฏิบัติงาน 
2.1............................. 
2.2............................ 
2.3............................ 

  

 

     

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
3.1............................. 
3.2............................ 
3.3............................ 

  

 

     

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4.1…………………………… 
4.2…………………………… 
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แบบฟอร์มการด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง (FM – RM-04) 

 

 
 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

(ระบุชื่อหน่วยงาน....................) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(ผ่านความเห็นชอบจาก..........เมื่อวันท่ี..........) 
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ค าน า 
 

(ระบุชื่อหน่วยงาน..............) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ระบุชื่อหน่วยงาน..............) เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุม
ภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่ งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น (ระบุชื่อหน่วยงาน..............) จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  
 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 
 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 
(ระบุชื่อหน่วยงาน..............)  หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของ (ระบุชื่อ
หน่วยงาน..............) ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 

 
                  .......................................... 

                            (ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน) 
                        (ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน”ด ำเนินงำนตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจั ยที่ไม่
สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง” และตาม
ระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 
และ ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานน ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อ
ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  นั้น 

(ระบุชื่อหน่วยงาน..............) จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของ(ระบุชื่อหน่วยงาน..............) เป็นไปตาม
เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่
ยอมรับได ้และเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

(ระบุชื่อหน่วยงาน..............) ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการ
ของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น (ระบุชื่อหน่วยงาน..............) ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ............. ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) และ 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน.... 
ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
  
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
  
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
  
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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(ระบุชื่อหน่วยงาน..............) ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพ่ือลดความเสี่ยงที่

เกิดข้ึน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน 
จ านวน ... กระบวนการปฏิบัติงาน และมีงานภายใต้กระบวนการ..... งาน  รายละเอียดดังนี้ 

 

กระบวนการ งาน 
จ านวนกิจกรรม
ควบคุมมาตรฐาน 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการ
เปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ” 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนด
ว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการ
ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน (ระบุชื่อหน่วยงาน..............) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

............................................................................................................................. ............................... 

........................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ............................... 
 

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 
..................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
 

1.2.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 
.......................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ............................................ 
............................................................................................................................. ............................... 

 
1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 

........................................................................................................................................................... . 

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................. ............................... 
 
1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................. ............................... 
 
1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................. ............................... 
 

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
..................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
........................................................................................................................................ .................... 

1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
.............................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
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................................................................................................................................................. ........... 
 

1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
.......................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................. ............... 

 
 

1.2.10 ข้อมูลบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระบุชื่อหน่วยงาน..........) มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น ..............คน จ าแนกเป็น

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน ......... คน คิดเป็นร้อยละ ............. และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 
.......... คน คิดเป็นร้อยละ ............ 

 

ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

บุคลากร ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั

(ประจ า) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั

(ชั่วคราว) 
รวม 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

       

บุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 

       

รวม        
 
แหล่งข้อมลู : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.2.11 ข้อมูลงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ............................... บาท จ าแนกเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน .......................... บาท เงินนอกงบประมาณ จ านวน ........................... บาท  และเงินคงคลัง จ านวน 
.................. บาท ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ........................ บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
................................ บาท เงินนอกงบประมาณ จ านวน ......................... บาท และเงินคงคลัง จ านวน 
.................................. บาท  
ข้อมูลงบประมาณ  

ปีงบประมาณ 2559 ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณแผน่ดิน   
เงินนอกงบประมาณ   
เงินคงคลัง   

รวม   
 

แหล่งข้อมูล : .......................................................................................................................................................... 
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1.2.12 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 (ระบุชื่อหน่วยงาน..........)  ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 
องค์ประกอบ จ านวน ...........ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ............... มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ.......... 
รายละเอียด ดังนี้ 

 

องค์ประกอบท่ี คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 ระดับดี 
4.51-5.00 ระดับดีมาก 

จ านวนตัว
บ่งชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1       
2       
3       
4       
5       
คะแนนเฉลี่ย      
ผลการประเมิน     
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บทที่ 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ระบุชื่อหน่วยงาน..............) 
 เพ่ือให้(ระบุชื่อหน่วยงาน..............)มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย
เป็นไปอย่างตอ่เนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมี
ระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) (ระบุชื่อหน่วยงาน..............)จึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง 
ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของ (ระบุชื่อหน่วยงาน
..............)โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของ (ระบุชื่อหน่วยงาน..............)ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 
สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า
เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 
  เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ............. ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1) แผนบริหารความเสี่ยง 
   1.1)  1.1.1)  
   1.2)  1.2.1)   
2) แผนการควบคุมภายใน 
2.1)  2.1.1)   
2.2) 2.2.2)  
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 
 เพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ (ระบุชื่อหน่วยงาน..........) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ............. มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ี้ 
1) ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
   
   
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานตามแผน 
   
   
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการด าเนินงาน 
   
   
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและน าไปปรับปรุง 
   
   
 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง (ระบุชื่อหน่วยงาน..........) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ............. (ระบุชื่อหน่วยงาน..........) ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  
ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห ์เพ่ือระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น า แนวคิด

เรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควร
ค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการ
ไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ 
ดังกล่าว 
 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/
ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ ์เป็นต้น 
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 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    
 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
    เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กร
อิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการ
ตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น 
ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  
 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
    ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ 
การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น
ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาท ิ
    4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 
    4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
    4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
    4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค     
 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  
 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนด
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เกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจ
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะ
เหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มี
ข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือ
ก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการ
พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 
 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยง 1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ 

      

      

      

      

      
  

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยง 2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ 
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 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
          ความเสี่ยง 3.1 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ 

      

      

      

      

      
 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ความเสี่ยง 4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค าอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ 
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3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อย
มาก  
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ 
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ที่มีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง 
น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน
ต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาส

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว
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5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 
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ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ 
สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี  และสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 
แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับ 
ปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่  เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 
 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 
 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับ

ความเสี่ยงน้อย 
 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 
 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2 ไม่ต้องท าอะไร 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 

Risk Appetite Boundary 
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3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงาน
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่
จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอน
ไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรม
หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่
ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม
ตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่
หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  
 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมี
การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีการ
ปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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แบบฟอร์มการตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง (FM – RM-05) 
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คณะผู้จดัท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

1. นางสาวโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ รองผู้อ านวยการฯ  
2. นายยอดชาย   ไกรเพชร หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
3. นายสมบูรณ ์  เชิญรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางสาวณิรัญสา ธนะสุพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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