แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สานักทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

คานา
สำนั ก ทรั พ ย์ สิ น และรำยได้ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ควำมสำคั ญ ของกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและ
กำรควบคุ ม ภำยใน และเพื่ อ ให้ ก ำรดำเนิ น งำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและกำรควบคุ ม ภำยในของ
สำนั ก ทรั พ ย์ สิ น และรำยได้ เป็ น ไปอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงกำรคลั ง ว่ ำ
ด้ ว ยมำตรฐำนและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บ ั ติ ก ำรควบคุ ม ภำยในสำนั ก หน่ ว ยงำนของรั ฐ พ.ศ. 2561
ก ำหนดให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ตำม พ.ร.บ .วิ น ั ย ฯ ถื อ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ำมมำตรฐำนและหลั ก เกณ ฑ์
ปฏิ บั ติ ก ำรควบคุ ม ภำยในสำหรั บ หน่ ว ยงำนรวมทั้ ง เกณฑ์ ก ำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.1 (ข้ อ 3) กำหนดให้ ห น่ ว ยงำนดำเนิ น งำนตำมแผนบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ เ ป็ น ผลจำกำร
วิ เ ครำะห์ แ ละระบุ ปั จ จั ย เสี่ย งที่เ กิ ด จำกปั จ จั ย ภำยนอกหรื อ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ำมำรถควบคุ ม ได้ ที่ ส่ ง ผล
ต่ อ กำรดำเนิ น งำนตำมพั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงำน ให้ ร ะดั บ ควำมเสี่ ย งลดลงจำกเดิ ม (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)” ของสำนัก งำนคณะกรรมกำรป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริต
แห่ง ชำติ (สำนัก งำน ป.ป.ช.) กำหนดให้ต้อ งมีก ำรบริห ำรจัด กำรควำมเสี่ย งกับ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนั้น
จำกหลัก กำรข้ำ งต้น สำนัก ทรัพ ย์สิน และรำยได้ จึงได้ทำแผนบริห ำรควำมเสี่ย ง และกำร
รวบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวทำงบริหำรควำมเสี่ย ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
บทที่ 3 แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
บทที่ 4 แผนกำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ส ำนัก ทรัพ ย์ส ิน และรำยได้ หวัง ว่ำ แผนบริห ำรควำมเสี ่ย งและแผนกำรควบคุม ภำยใน
ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.2565 จะเป็น แนวทำงกำรบริห ำรจัด กำรควำมเสี ่ย งและแผนกำร
ควบคุมภำยใน ของสำนัก ทรัพ ย์สินและรำยได้ ให้มีก ำรบริหำรงำนเป็น ไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผล

อำจำรย์ ดร.แก่นเพชร ศรำนนท์วัฒน์
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักทรัพย์สินและรำยได้
20 กันยำยน 2564

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับ
หน่ ว ยงำนของรั ฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ตำม พ.ร.บ.วิ นั ย ฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์กำรประเมินคุณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้
ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงำนดำเนินมีกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อกำรดำเนินงำน
ครบทุ กพั น ธกิจ และมี กำรสื่อ สำรแผนบริห ำรควำมเสี่ย งให้บุ คลำกรได้รับ รู้ เพื่ อ จะได้น ำไปสู่กำรปฏิบั ติ
โดยมีผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีระดับควำมเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกควำมเสี่ย ง รวมทั้งเกณฑ์กำร
ประเมิน “คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)” ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุ จ ริต แห่ งชำติ (ส ำนั ก งำน
ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ระบุให้ส่วนรำชกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
จำกระเบี ย บและเกณฑ์ ดั ง กล่ ำ วส ำนั ก ทรั พ ย์ สิ น และรำยได้ จึ ง ได้ มี ก ำรจั ด ท ำแผนบริ ห ำร
ควำมเสี่ย งและแผนกำรควบคุม ภำยใน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่ อ ให้ผ ลกำรด ำเนิ น งำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ มีระบบในกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกำรด ำเนิน กำรบริห ำรควำมเสี่ ย งและเฝ้ำ ระวั งควำมเสี่ ย งใหม่ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้น และเพื่ อ ให้เกิ ด กำรรับ รู้
ตระหนัก และเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น และสำมำรถหำวิธีกำรจัดกำรกับ ควำ มเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนจะบรรลุผล
สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงำนกำร
บริห ำรควำมเสี่ยงตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรร่วมของสถำบัน วิชำชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of
Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 กำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงทีใ่ ช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
จำกขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ในด้ ำนต่ ำงๆ ได้ แก่ ควำมเสี่ย งด้ ำนกลยุ ท ธ์ ควำมเสี่ย งด้ ำนกำรปฏิบั ติ งำน ควำมเสี่ย งด้ ำ น
ทรัพ ยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) ควำมเสี่ ย งด้ ำนนโยบำย
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยผลกำรประเมินมีควำมเสี่ยงที่ต้องนำมำบริหำร

จัดกำรควำมเสี่ยง จำนวน 4 ควำมเสี่ยง จำกควำมเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 10 ควำมเสี่ยง จำแนกตำม
ประเภททั้ง 5 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนกลยุทธ์ จำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ 1.2 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน จำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ 2.3 โรคระบำด
3. ควำมเสี่ ย งด้ ำ นทรั พ ยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ อำคำร
สถำนที่) จำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ 3.2 กำรเกิดเหตุอัคคีภัย
4. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน จำนวน 1 ควำมเสี่ย ง ได้แก่ 5.3 กำร
ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสำรในกำรเบิกจ่ำย
การควบคุมภายใน

ส ำนั ก ทรั พ ย์ สิ น และรำยได้ ได้ ส รุ ป กำรประเมิ น ผลและกำรปรั บ ปรุ ง กำรควบคุ ม ภำยใน
พร้อมทั้งจัดทำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน สำนักทรัพย์สินและรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ซึ่งประกอบด้วย วัต ถุป ระสงค์ กำรควบคุม ที่มีอ ยู่ ควำมเสี่ย งที่ยั งมีอ ยู่ กำรปรับ ปรุงกำรควบคุ ม
ระยะเวลำแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงำน สำมำรถสรุปจำนวนงำนที่ควบคุมภำยใน ดังนี้

งาน/
1.ฝ่ายพัสดุ
1.1 จัดซื้อ จัดจ้ำง
1.2 ควบคุมพัสดุ
1.3 กำรควบคุมครุภัณฑ์
1.4 กำรจำหน่ำยวัสดุ
1.5 งำนเบิกจ่ำยโครงกำรอบรม
สัมมนำ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริหำรงำนพัสดุเป็นไปตำมระเบียบและ
ตรงควำมต้องกำร
เพื่อให้กำรบริหำรงำนพัสดุเป็นไปตำมระเบียบและ
ตรงควำมต้องกำร
เพื่อให้กำรบริหำรงำนพัสดุเป็นไปตำมระเบียบและ
ตรงควำมต้องกำร
เพื่อให้กำรบริหำรงำนพัสดุเป็นไปตำมระเบียบและ
ตรงควำมต้องกำร
เพื่อให้กำรบริหำรงำนพัสดุเป็นไปตำมระเบียบและ
ตรงควำมต้องกำร

จานวนกิจกรรม

4
4
4
15
6

งาน/
2.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.1 งำนประชำสัมพันธ์
2.2 งำนธุรกำรและสำรบรรณ
2.3 งำนจัดประชุม
2.4 งำนจัดอบรม
3.ฝ่ายบุคลากร
3.1 งำนเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน

วัตถุประสงค์

จานวนกิจกรรม

เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน
เพื่อให้กำรออกเลขรับ-ส่งเอกสำร กำรร่ำง/พิมพ์
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน

5

เพื่อให้กำรจัดประชุมมีประสิทธิภำพมำกขึน้
เพื่อดำเนินกำรจัดอบรม สัมมนำให้กับหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน

4

5

6

3.2 งำนบุคลำกร

เพื่อเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนของหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพ
เพื่อจัดทำภำระงำนให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน

3.3 จัดทำกรอบอัตรำกำลัง

เพื่อจัดทำภำระงำนให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน

5

3.4 สรรหำบุคลำกร

เพื่อจัดทำภำระงำนให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน

5

3.5 จัดทำสัญญำจ้ำง

เพื่อจัดทำภำระงำนให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน

5

3.6 จัดทำเงินเดือน

เพื่อจัดทำภำระงำนให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน

4

3.7 พัฒนำบุคลำกร

เพื่อจัดทำภำระงำนให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน

5

3.8 ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

เพื่อจัดทำภำระงำนให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน

4

3.9 จัดทำหนังสือรับรอง

เพื่อจัดทำภำระงำนให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน

3

3.10 ลงเวลำปฏิบัติงำนรำชกำร

เพื่อจัดทำภำระงำนให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน

4

4.ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
4.1 งำนจัดทำคำขอตั้งงบประมำณ เพื่อให้มงี บประมำณใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำนที่เหมำะสม
4.2 งำนจัดทำแผนยุทธศำสตร์และ เพื่อให้หน่วยงำนมีทิศทำงองค์กรที่ชัดเจนและ
แผนบริหำรธุรกิจ
สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้
4.3 งำนรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณและผลกำรดำเนินงำน เพื่อจัดทำรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
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งาน/
4.4 งำนติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร
4.5 งำนจัดทำแผนโครงกำรจัดหำ
รำยได้
4.6 งำนบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน
5.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.1 งำนรับและเบิกจ่ำยเงินโครงกำร
บริกำรวิชำกำร
5.2 บันทึกข้อมูลทำงบัญชี
5.3 งำนจัดทำรำยงำนทำงบัญชี
5.4 งำนนำส่งเงินกองคลัง
5.5 งำนเบิกเล่มใบเสร็จ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรมีประสิทธิภำพและมีผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
เพื่อให้กำรจัดทำแผนโครงกำรจัดหำรำยได้
ติดตำมและประเมินผลให้มีประสิทธิภำพบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
เพื่อให้สำมำรถหำวิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่
ยอมรับได้
เพื่อดำเนินกำรเบิกจ่ำยโครกำรบริกำรวิชำกำร
วิจัยและที่ปรึกษำ
เพื่อบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชีของหน่วยงำน
เพื่อบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชีของหน่วยงำน
เพื่อบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชีของหน่วยงำน
เพื่อบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชีของหน่วยงำน

จานวนกิจกรรม
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สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักกำรและเหตุผล
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1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)
1.2.5 พันธกิจ (Mission)
1.2.6 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1.2.7 เสำหลัก (Pillar)
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญ ญั ติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มำตรำ 31 บัญ ญั ติว่ำ “กำร
บริ ห ำรรำชกำรต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชำชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภำรกิ จ ของรั ฐ ควำมมี
ประสิท ธิ ภำพ ควำมคุ้มค่ ำในเชิงภำรกิ จแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบั ติงำน กำรลดภำรกิจและยุ บ เลิ ก
หน่วยงำนที่ไม่จำเป็น กำรกระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แก่ท้องถิ่น กำรกระจำยอำนำจตัดสินใจ กำรอำนวย
ควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้ อ งกำรของประชำชน มี ผู้ รับ ผิ ดชอบต่ อผลของงำนกำรปรับ ปรุ ง
คุณภำพกำรให้บริกำรจึงเป็นแนวหนึ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรของประชำชน ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้คำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติรำชกำร กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรติด ตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ทั้งนี้ตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละภำรกิจ”
พระรำชกฤษฎีก ำว่ำด้ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มำตรำ 12
กำหนดว่ำเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ กำหนด
มำตรกำรกับกำรปฏิบัติรำชกำร โดยวิธีกำรจัดทำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอื่นใดเพื่อ
แสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร และมำตรำ 45 กำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดให้มคี ณะผูป้ ระเมินอิสระ
ด ำเนิ น กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของส่ วนรำชกำรเกี่ ย วกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องภำรกิ จ คุ ณ ภำพกำร
ให้ บ ริ ก ำร ควำมพึ งพอใจของประชำชนผู้ รับ บริ ก ำร ควำมคุ้ ม ค่ ำในภำรกิ จ ทั้ งนี้ ต ำมเกณฑ์ วิ ธีก ำร และ
ระยะเวลำที่ ก.พ.ร. กำหนด
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัย ฯ ถือปฏิบั ติตำมมำตรฐำนและ
หลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ำรควบคุ ม ภำยในส ำหรับ หน่ วยงำนของรั ฐ ประกอบกั บ เกณฑ์ ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2553 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่
5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ ของคณะ
เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงำนดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุ
ปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่สง่ ผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของ
หน่ ว ยงำนและให้ ร ะดั บ ควำมเสี่ ย งลดลง รวมทั้ งเกณฑ์ ก ำรประเมิ น "คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ" ของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (สำนักงำน
ป.ป.ช.) ตัวชี้วัด ที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้อ งกั นกำรทุจริต โดยก ำหนดให้ส่วนรำชกำร
ประเมินควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ และดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักทรัพย์สินและรายได้

หน้าที 1

ควำมเสี่ยงของกำรดำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรืออำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
1.2 ข้อมูลพื้นฐานสานักทรัพย์สินและรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จัดตั้งขึ้นโดยควำม
เห็นชอบของสภำประจำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหำ จัดสรร รำยได้ และ
หรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ตำมระเบียบสภำประจำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน
ทำ ว่ำด้วยกำรจัดหำ จัดสรร รำยได้และหรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ พ.ศ. 2543
โดยได้ดำเนินงำนภำยใต้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรดำเนินงำนสำนัก
ทรัพย์สินและรำยได้ พ.ศ. 2558
กำรจั ด ตั้ ง ส ำนั ก ทรั พ ย์ สิ น และรำยได้ เป็ น หน่ ว ยงำนหลั ก ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรรำยได้ และหรื อ
ผลประโยชน์ ทำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีหน่วยงำนดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง ซึ่ง
ภำระงำนของส ำนั ก ทรั พ ย์ สิ น และรำยได้ จะเริ่ ม ตั้ งแต่ จั ด หำ จั ด สรร รำยได้ แ ละผลประโยชน์ ต ลอดจน
ประเมินผลรำยกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์ สำนักทรัพย์สินและรำยได้ จะเป็นหน่วยงำนหลักที่มีบทบำท
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนรำยได้และผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำโดยตรง จำกโครงกำร
ต่ำง ๆ เป็นไปด้วยดีและมีกิจกรรมโครงกำรเพิ่มขึน้ จำกโครงกำรต่ำง ๆ รวมทั้งบริกำรวิชำกำรของคณะต่ำง ๆ
(รำยได้จำกโครงกำรบริกำรวิชำกำรนำเข้ำเป็นรำยได้ของมหำวิทยำลัยเต็มจำนวน สำนักทรัพย์สินและ รำยได้
ทำหน้ำที่เพียงผ่ำนเรื่อง) จึงท ำให้ส ำนัก ทรัพย์สินและรำยได้มีรำยรับ ที่ สูงแต่ก็ มีค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำก เช่นกั น
ดังนั้นโครงกำรบริกำรวิชำกำร จึงไม่ถือเป็นรำยได้ที่สำนักทรัพย์สินและรำยได้เป็นผู้สร้ำงสรรค์ หำกแต่ เป็น
กำรบริหำรจัดกำรของทำงคณะต่ำง ๆ ที่ให้บริกำรวิชำกำรและนำเงินส่งเข้ำมหำวิทยำลัยผ่ำนสำนัก ทรัพย์สิน
และรำยได้ซึ่งในอนำคตจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องดำเนินงำนหำรำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและชัดเจน เพื่อให้
มหำวิทยำลัยได้เข้ำใจบทบำทที่แท้จริงและศักยภำพที่แท้จริงสูงสุดที่สำนักทรัพย์สินและรำยได้จะ สำมำรถ
กระทำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลโดยดำเนินกำรด้วยทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดในสภำวะ ปัจจุบัน
อันเป็นกำรสนับสนุนปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สำนักทรัพย์สินและรำยได้มิได้เป็นเพียงหน่วยงำนที่ดูแลโครงกำรจัดหำรำยได้ และโครงกำรบริกำร
วิชำกำรต่ำง ๆ เท่ำนั้นแต่ในปัจจุบันสำนักทรัพย์สินและรำยได้ ยังต้องดำเนินกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์
ต่ำง ๆ จำกทรัพ ยำกรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำเพิ่ มพู นมำกขึ้น ซึ่งในกำรดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ สำนัก ทรัพย์สินและ
รำยได้ยังมีแนวทำงในกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน ตำมขั้นตอนต่อไปนี้
1) ส ำนัก มีก ำรส ำรวจทรัพ ยำกรที่มีอยู่ทั้งบุคคล วัตถุ ดิบ เครื่องจัก รของทุ กโครงกำรเพื่ อวำงแผน
พัฒนำและปรับปรุงทรัพยำกรที่มอี ยู่ให้มปี ระสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
2) สำนักมีกำรจัดประชุมผู้จัดกำรเพื่อชีแ้ จงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
3) สำนักมีกำรวำงแผนของฝ่ำยธุรกิจ วำงแผนกำรจัดหำรำยได้ของตนเองเพื่อนำเสนอผู้บริหำรและ
วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของแผนงำนเพื่อนำมำปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้

ในกำรนี้ สำนักทรัพย์สินและรำยได้ ยังมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ เพิ่มพูน
ควำมสำมำรถให้แก่บุคลำกรจัดฝึกอบรมด้ำนบุคลิกภำพ กำรให้บริกำรด้วยใจ กำรทำงำนเป็นทีมและ กำร
สื่อสำรประสำนงำน เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้สอดรับกำรก้ำวสู่ประชำคม อำเซียน
ปัจจุบันสำนักทรัพย์สินและรำยได้ มีหน่วยงำนที่อยู่ในกำรกำกับดูแลแบ่งออกเป็น 5 ฝ่ำย ได้แก่
1. ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ
2. ฝ่ำยธุรกิจผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม
3. ฝ่ำยธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อกำรศึกษำ
4. ฝ่ำยสถำบันฝึกอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศึกษำ
5. ฝ่ำยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ
1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน

1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักทรัพย์สินและรายได้

หน้าที 3

1.2.3

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศของสินค้ำและบริกำร

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)
1. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ ลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ให้มคี ุณภำพและมีประสิทธิผล โดยมีกำรบริหำรโครงกำรจัดหำรำยได้
2. กำรจัดหำรำยได้ควบคู่กำรให้บริกำรประสบกำรณ์วิชำชีพแก่นักศึกษำสวนสุนันทำ
3. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ กำรลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
1.2.5 พันธกิจ (Mission)
1. กำรจัดระบบกำรจัดกำรคุณภำพ เพื่อบริหำรจัดกำรสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินและรำยได้ ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ให้มีประสิทธิภำพ
2. ส่งเสริมกิจกรรมจัดหำรำยได้ ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม พร้อมสนับสนุนกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพแก่นักศึกษำและผูป้ ระกอบกำรอย่ำงมีคุณภำพ
3. ให้คำปรึกษำเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ควำมรู้ แก่บุคลำกร และให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม
เพื่อพัฒนำอำชีพและยกมำตรฐำนชีวติ ให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดขี นึ้
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ ลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ให้มคี ุณภำพและมีประสิทธิผล โดยมีกำรบริหำรโครงกำรจัดหำรำยได้
2. กำรจัดหำรำยได้ควบคู่กำรให้บริกำรประสบกำรณ์วิชำชีพแก่นักศึกษำสวนสุนันทำ
3. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ กำรลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
1.2.7 เสาหลัก (Pillar)
บริหำรสินทรัพย์ เพิ่มมูลค่ำทรัพย์สิน สร้ำงเสริมรำยได้ ให้ประสบกำรณ์วิชำชีพ สนับสนุน วิชำกำร
สำนักงำนในอนำคตด้วยหลักธรรมำภิบำล
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)
S : SERVICE MIND
E : EMPOWERMENT
R: RESULTS
V : VALUE ADDED

บริกำรด้วยใจ
กำรกระจำยอำนำจให้กำรตัดสินใจ
เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผูร้ ับบริกำร
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

| : INNOVATION
กำรพัฒนำนวัตกรรม
C : CONCIOUS
จิตสำนึกในกำรพัฒนำองค์กร
E: ETHICAL BEHAVIOR ดำเนินกำรอย่ำงมีจริยธรรม
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นหน่วยงำนจัดหำรำยได้ที่ให้บริกำรและครบวงจรอย่ำงมืออำชีพ
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นควำมเป็นวัง ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นผู้นำด้ำนสินค้ำและบริกำร
1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)
S : SERVICE MIND บริกำรด้วยใจ
E : EMPOWERMENT กำรกระจำยอำนำจให้กำรตัดสินใจ
R: RESULTS
เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผูร้ ับบริกำร
V : VALUE ADDED กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
| : INNOVATION
กำรพัฒนำนวัตกรรม
C : CONCIOUS
จิตสำนึกในกำรพัฒนำองค์กร
E: ETHICAL BEHAVIOR ดำเนินกำรอย่ำงมีจริยธรรม
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนาหน่วยงน
1. ส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน
2. พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนให้มปี ระสิทธิภำพ
3. กระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนเพื่อเพื่อประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
4. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝัง สืบสำน และเผยแพร่ เอกลักษณ์ของสวนสุนันทำ
5. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสภำพสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงควำมผำสุกให้แก่บุคลำกร
6. สนับสนุนโครงกำรที่ใช้องค์ควำมรูเ้ พื่อเสริมสร้ำงรำยได้เพื่อกำรพึ่งตนเองของหน่วยงำน
7. มีแผนยุทธศำสตร์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
8. กำรบริหำรงบประมำณยึดควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน
9. กำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ลดขั้นตอน ระยะเวลำ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศำสตร์ของสำนักทรัพย์สินและรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด มี 2ยุทธศำสตร์
4 เป้ำประสงค์ 4 แผนกลยุทธ์ 5 โครงกำร/กิจกรรม ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 มีระบบกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้มีควำมมั่นคงและเสถียรภำพทำงกำรเงิน

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักทรัพย์สินและรายได้
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
เป้ำประสงค์ : 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรทรัพย์สนิ สินทรัพย์ก่อให้เกิด
รำยได้เพื่อให้มีเสถียรภำพทำงกำรเงิน
กลยุทธ์: 1.1.1 พัฒนำและส่งเสริมสินค้ำและบริกำร
โครงกำร/กิจกรรม : โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
โครงกำรบริหำรจัดกำรกลำง
เป้ำประสงค์ : 1.2 บุคลำกรทุกระดับมีควำมก้ำวหน้ำ มีทักษะ ควำมรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติงำน
กลยุทธ์ : 1.1.2 กำรพัฒนำควำมพร้อมของบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนและ
มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน
โครงกำร/กิจกรรม : โครงกำรพัฒนำทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีระบบการบริหารทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน
เป้ำประสงค์ : 2.1 ผูร้ ับบริกำร มีควำมพึงพอใจต่อระบบบริหำรจัดกำรขององค์กรและมีควำมเชื่อมั่น
ในคุณภำพของสินค้ำและบริกำร
กลยุทธ์: 2.1.1 พัฒนำกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่ำงนักศึกษำ/นักเรียนและองค์กร
โครงกำร/กิจกรรม : โครงกำรพัฒนำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพให้กับนักศึกษำ
เป้ำประสงค์ : 2.2 พัฒนำปรับปรุงวิสำหกิจให้มีประสิทธิภำพเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใหม่ ๆ
และสร้ำงรำยได้เพิ่มมำกขึ้น
กลยุทธ์: 2.2.1 จัดหำรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และทรัพย์สิน
โครงกำร/กิจกรรม : 2.2.3 โครงกำรจัดหำรำยได้
1.2.14 เป้าหมายการพัฒนา (Development Goals)
เป้ าหมายที่ 1 พั ฒ นำระบบบริหำรจัดกำรองค์ก รสู่ควำมเป็นเลิ ศอย่ำงยั่งยืน : เพื่ อสนับ สนุนกำร
ดำเนินกำรของผู้บ ริหำรในเรื่องวิสัย ทัศน์ เป้ำประสงค์ ค่ำนิย ม ควำมคำดหวังในผลกำรดำเนินกำรกำรให้
ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจ กำรสร้ำงนวัตกรรมและ
กำรเรียนรู้ กำรกำกับดูแลตนเองที่ดี กำรจัดกำรกระบวนกำร กำรให้บริกำร และกระบวนกำรอื่นที่ชว่ ยสร้ำง
คุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนกำรสนับสนุน เพื่อให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงำน
และดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และกำรพัฒนำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนบูรณำกำรเครื่องมือกำรสื่อสำรกำรตลำดให้มปี ระสิทธิภำพและเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ
สังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันกำรตลำดได้มีวัฒนำกำรปรับเปลี่ยนไปตำมปัจจัยสภำพแวดล้อม
ต่ำงๆ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรสร้ำงเครือข่ำยเป็นปัจจั ยสำคัญ
ที่สุดของกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเพรำะเครือข่ำยต่ำงมีบทบำทสำคัญต่อกำรดำเนินงำนให้

บรรลุเป้ำหมำยโดยใช้กลไกของกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบกำรณ์ มีกำรร่วมมือกันในเรื่องต่ำง ๆ
พัฒนำไปสู่ระดับของกำรลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยเป้ำหมำยที่รว่ มกันด้วย
เป้ าหมายที่ 2 มี ร ะบบกำรบริห ำรทรัพ ย์ สิ น ให้ มี ค วำมมั่ น คงและเสถี ย รภำพทำงกำรเงิน : เพื่ อ
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ให้มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ด้วยกำรสร้ำง
รำยได้ให้เกิดขึน้ ตำมฝ่ำยธุรกิจของสำนักทรัพย์สินและรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำและบริกำร งำนวิจัยและ
ให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร งำนบริกำรวิชำกำร งำนกำรจัดสัมมนำและฝึกอบรม งำนให้เช่ำพื้นที่ โดยสินค้ำและ
บริกำรที่จำหน่ำยมุ่งเน้นที่คุณภำพถึงแม้จะมีต้นทุนในกำรผลิตที่ค่อนข้ำงสูงแต่ยังเน้นสินค้ำและบริกำรที่ตอบ
สนอง เอื้อประโยชน์ต่อบุคลำกร นักเรียนและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ ถือเป็นว่ำเป็นสวัสดิกำร ให้บริกำร
แก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยฯ และมีรำคำที่ถูกกว่ำคู่แข่งขันในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง นอกจำกนี้ ยังเน้น
ควำมเอกลักษณ์ ควำมเป็นชำววังสวนสุนันทำ ด้วยกำรตกแต่งร้ำนค้ำ สถำนที่ และกำรให้ บริกำรที่ช่วย เสริม
ภำพลักษณ์ของสินค้ำและกำรบริกำรให้มีควำมโดดเด่นมำกขึ้น และยังเป็นกำรจูงใจให้ลูกค้ำเกิดควำม สนใจ
1.3 ข้อมูลผลการดาเนินงานปีท่ผี ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)
1.3.1 ข้อมูลบุคลากร
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ประเภทบุคลากร
ข้ำรำชกำร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ต่ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

-

-

-

-

-

-

7

3

-

10

60

36

-

-

96

-ประเภทงบประมำณแผ่นดิน
ชั่วครำว

-

6

-

-

6

พนักงำนรำชกำร

-

2

-

-

2

ลูกจ้ำงประจำ

-

1

-

-

1

60

52

3

-

115

พนักงำนมหำวิทยำลัย
-ประเภทประจำงบประมำณ
แผ่นดิน
-ประเภทงบประมำณเงินรำยได้

รวม

1.3.2 ข้อมูลการดาเนินงาน
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1.3.3 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้สำนักทรัพย์สินและรำยได้มีระบบและกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำย
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร
ควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติ
ตำม มำตรฐำนและหลั กเกณฑ์ป ฏิบัติก ำรควบคุมภำยในสำหรับ หน่วยงำนของรัฐ ประกอบกั บ เกณฑ์ กำร
ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2553 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำร
จัด กำร ตัว บ่ งชี้ที่ 5.1 กำร บริห ำรของคณะเพื่อ กำรก ำกั บ ติดตำมผลลัพ ธ์ต ำมพั นธกิ จ กลุ่ มสถำบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงำนดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำก
กำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำก ปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำร
ดำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับ ควำมเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์กำรประเมิน "คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ” ของ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต (สำนักงำน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัด ที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำร ดำเนินกำรเพื่อป้องกั นกำรทุจริต โดย
ก ำหนดให้ส่ว นรำชกำรประเมินควำมเสี่ ย งของกำรดำเนิ น งำนหรือ กำรปฏิ บัติ หน้ำที่ และดำเนินกำรหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรดำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ อำจก่อให้เกิดกำร
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และตำมระเบียบสำนักงำนกำรตรวจ เงินแผ่นดิน
(สตง.) ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ หน่วยงำนนำ
มำตรฐำนกำรควบคุ ม ภำยในตำมระเบี ย บฯ ไปใช้ เป็ น แนวทำงกำรจัด วำงระบบกำรควบคุ ม ภำยใน และ
ประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยในให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ล พร้ อ มรำยงำนต่ อ ผู้ บ ริห ำรและผู้ ที่
เกี่ยวข้องทรำบสำนักทรัพย์สินและรำยได้จงึ กำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้
1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเป็นกำรดำเนินกำรที่สำคัญของสำนักทรัพย์สินและ
รำยได้โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำน
2. ผูบ้ ริหำรและบุคลำกรของสำนักทรัพย์สินและรำยได้ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ควำมสำคัญและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
3. กำรปฏิบัติหรือกำรดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ให้ถือเป็นภำรกิจที่ต้อง
ปฏิบัติตำมปกติ
4. กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และอำนวยควำมสะดวกต่อผูบ้ ริหำรและผูป้ ฏิบัติงำน เพื่อรองรับกำรตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์
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5. กำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในจะดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่า
เป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่อให้หน่วยงำนบริหำรจัดกำรกับควำม 1.1.1 ร้อยละของประเด็นควำมเสี่ยงที่ได้รับ
ร้อยละ 100
เสี่ยง ป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ใน
กำรควบคุมและลดระดับควำมเสี่ยงกับ
ระดับที่ยอมรับได้
ประเด็นควำมเสี่ยงเทียบกับประเด็นควำม
เสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึน้ ต่อไป
2. การควบคุมภายใน
2.1 เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรดำเนินงำน 2.1.1 ร้อยละของงำนที่มีกำรดำเนินกำรตำ
ร้อยละ 100
จะบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ มำจุดควบคุมที่กำหนด
2.3 ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
1 หน่วยงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปี
ต.ค.64
งบประมำณ พ.ศ.2565
2 หน่วยงำนจัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
ต.ค.64
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
3 รวบรวมเอกสำร/ข้อมูลในกำรจัดทำเล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
ต.ค.64
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
4 ส่งเล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ต.ค.64
ให้แก่กองนโยบำยและแผน
5 ปรับแก้ไขเล่มเล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ
ต.ค.64
พ.ศ.2565 ตำมคำแนะนำของกองนโยบำยและแผน
6 หน่วยงำนนำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ
ต.ค.64
พ.ศ.2565
7 เผยแพร่แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ต.ค.64
8 ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ต.ค.64-ก.ย.65
2565

ที่
กิจกรรม
9 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ต่อมหำวิทยำลัย
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน

วัน/เดือน/ปี

20 มี.ค.64
20 ก.ย.64

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงสานักทรัพย์สินและรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
สำนักทรัพย์สินและรำยได้ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมหลักกำร
ของ คณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the
Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 กำรดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
กำรวิเครำะห์ เพื่ อระบุ ค วำมเสี่ ย ง สำนั ก งำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ให้ น ำ
แนวคิดเรื่อง ธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละโครงกำร
โดยควรคำนึงถึงปัญ หำ และอุปสรรคของกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร ซึ่งสัญญำณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ควำม
เสี่ยงที่โครงกำรไม่ประสบ ควำมส ำเร็จ โดยดูทั้ งปัจจัย ภำยในและปัจจัยภำยนอกเป็นส่วนประกอบในกำร
ดำเนินกำรวิเครำะห์ ดังกล่ำว
1. ปัจจัยภำยใน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่สำมำรถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฏระเบียบ ข้อบังคับของ
ส่วน รำชกำร วัฒนธรรมองค์กร นโยบำยกำรบริหำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกร กระบวนกำรทำงำน
ข้อมูล/ระบบ สำรสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภำยนอก หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคุมกำรเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภำวะเศรษฐกิจ
สังคม กำรเมือง กฎหมำย ผูร้ ับบริกำร เครือข่ำย เทคโนโลยี ภัยธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในกำรวิเครำะห์เพื่อระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ อำจพิจำรณำจำกปัจจัยเสี่ยงในหลำยด้ำน เช่น
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวม
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์ ภำยนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศำสตร์ วิสั ยทัศน์ กำรกำหนดกลยุทธ์ที่ขำดกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน กำรร่วมมือ กับ
องค์กรอิสระทำให้โครงกำรขำดกำรยอมรับโครงกำรไม่ได้นำไปสู่กำรแก้ไขกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักทรัพย์สินและรายได้

หน้าที 15

ผูร้ ับบริกำรหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจผิดพลำดหรือน ำกำรตัดสินใจ
นั้นมำ ใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผลหรือผล
กำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร กำรบริหำร
หลักสูตร กำรบริหำรงำนวิจัย งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควำมปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และ
กำรปฏิบัติงำน ของบุค ลำกรซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ขององค์ก รท ำให้ไม่บ รรลุวัตถุ ป ระสงค์และ
เป้ำหมำยที่กำหนด
3. ควำมเสี่ย งด้ำนทรัพ ยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่ )
หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่พร้อมหรือขำดประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน งบประมำณ
กำร ควบคุมค่ำใช้จ่ำย ระบบสำรสนเทศ และด้ำนสถำนที่
4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ เป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน
ควำม ไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของนโยบำย กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ รวมทั้งกำรทำนิตกิ รรม
สัญญำ กำร ร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำนในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงนั้น
นอกจำกมหำวิทยำลัยฯ จะพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงจำกด้ำนต่ำงๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่อง ธรรมำภิ
บำลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง อำทิ
4.1 ด้ำนกลยุทธ์ โครงกำรที่คัดเลือกมำนั้นอำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และกำรมีส่วนร่วม
4.2 ด้ำนกำรดำเนินงำน อำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภำพ และควำมโปร่งใส
4.3 ด้ำนกำรเงิน อำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องนิตธิ รรม และภำระรับผิดชอบ
4.4 ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ อำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องนิตธิ รรม และควำมเสมอภำค
5. ควำมเสี่ยงควำมเสี่ยงกำรทุจริต หมำยถึง ควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม หรือกำรรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน
5.1 ควำมเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหนวยงำนภูมี ภำรกิจให
บริกำรประชำชนอนุมัติ หรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญั ติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญ ำต
ของทำง รำชกำร พ.ศ. 2558)
5.2 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่
5.3 ควำมเสี่ยงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ภำครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกำรประเมินระดับโอกำสที่จะเกิดและผลกระทบของควำมเสี่ยงโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนเพื่อประเมินโอกำสและ
ผลกระทบ ของควำมเสี่ยงและดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดลำดับควำมเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 กำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน เป็นกำรกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง
ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ควำมเสี่ ย ง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ย งและควบคุ ม ภำยใน และผู้ บ ริ ห ำรของ
มหำวิทยำลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมำณจะเหมำะสมกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมำใช้ในกำรวิเครำะห์
สำหรับ ข้อ มู ล เชิงปริม ำณที่ ไม่ ส ำมำรถ ระบุ เป็ น ตั วเลขหรือ จ ำนวนเงิน ที่ ชัด เจนได้ ให้ ก ำหนดเกณฑ์ ในเชิ ง
คุณภำพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพำะในแต่ ละประเภท ควำมเสี่ยงซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำร ประเมินควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำถึงโอกำสในกำร
เกิดและควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อกำร ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
2.2 ระดับ ของควำมเสี่ย ง) Degree of Risk) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง
น้อย และ น้อยมำก ดังตำรำง
ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

2.3 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง เป็นกำรนำควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง แต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มำประเมินโอกำสที่จะเกิ ดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และประเมินระดับควำมรุนแรงหรือมูลค่ำ
ควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึ งระดับ ของควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน ท ำให้สำมำรถกำหนดกำร
ควบคุมควำม เสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้มหำวิทยำลัยสำมำรถวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำง
ถูกต้องภำยใต้ งบประมำณ กำลังคน หรือเวลำที่มีจำกัด โดยอำศัยเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนดไว้ข้ำงต้น ซึ่งมี
ขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1) พิจำรณำโอกำสและควำมถี่ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ว่ำมีโอกำสและควำมถี่ที่จะเกิดนั้นมำก
น้อยเพียงใด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด
2) พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงที่มีผลต่อมหำวิทยำลัยว่ำมีระดับ ควำม
รุนแรง หรือมีควำมเสียหำยเพียงใดตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด
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2.4 กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง เมื่อพิจำรณำโอกำสและควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
และ ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อมหำวิทยำลัยว่ำก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใด
2.5 กำรจัดลำดับควำมเสี่ยง เมื่อได้ค่ำระดับควำมเสี่ยงแล้วจะนำมำจัดลำดับควำมรุนแรงของควำม
เสี่ยงที่มีผลต่อมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำกำหนดกิจกรรมกำรควบคุมในแต่ละสำเหตุของควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ให้ เหมำะสมโดยพิจำรณำจำกระดับของควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
และ ผลกระทบของควำมเสี่ยงที่ป ระเมินได้ตำมตำรำงกำรประเมินควำมเสี่ย งโดยจัดเรียงตำมลำดับ จำก
ระดับสูงมำก สูง ปำนกลำง น้อย และน้อยมำก แล้วเลือกควำมเสี่ยงที่มีระดับสูงมำกและสูง มำจัดทำแผนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงใน ขั้นตอนต่อไป
ในกำรประเมินควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำ
จัด ระดั บ ควำมส ำคั ญ จำกโอกำสที่ จะเกิ ด ควำมเสี่ ย ง (Likelihood) และผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับ ควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับควำมเสี่ยง = โอกำส
ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ
สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่ง พืน้ ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
กำรกำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหำวิทยำลัยสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่
ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยกำรกำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงสำมำรถทำได้หลำยวิธี และสำมำรถ
ปรับเปลี่ยน ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรควำม เสี่ยงต้องคุ้มค่ำกับกำรลดระดับผลกระทบควำมเสี่ยงทำงเลือกหรือกลยุทธ์ในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทำง หลัก คือ

3.1 กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ กำรที่ควำมเสี่ยงนั้นสำมำรถยอมรับได้ภำยใต้กำร
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินกำรใดๆ เช่น กรณีที่มีควำมเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่ำที่จะ
ดำเนินกำรใดๆ ให้ขออนุมัตหิ ลักกำรรับควำมเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินกำรใดๆ
3.2 กำรลดควำมเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Control) คือ กำรปรับปรุงระบบ
กำรท ำงำนหรือกำรออกแบบวิธีก ำรท ำงำนใหม่ เพื่ อลดโอกำสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับ ที่
มหำวิทยำลัย ยอมรับได้
3.3 กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับและต้องจัดกำรให้
ควำมเสี่ ย งนั้ น ไปอยู่ น อกเงื่ อ นไขกำรด ำเนิ น งำน โดยมี วิธี ก ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งในกลุ่ ม นี้ เช่ น กำรหยุ ด
ดำเนินงำนหรือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงนั้น กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำน กำรลด
ขนำดของงำนที่จะ ดำเนินกำรหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 กำรกระจำย (Risk Sharing) หรือโอนควำมเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ควำมเสี่ยงที่สำมำรถโอนไป
ให้ผู้อื่นได้ เช่น กำรท ำประกั นภัย/ประกันทรัพย์สินกับ บริษัท ประกั น กำรจ้ำงบุคคล ภำยนอกหรือกำรจ้ำง
บริษัท ภำยนอกมำจัดกำรในงำนบำงอย่ำงแทน เช่น งำนรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อ ได้ ป ระเมิ นควำมเสี่ ย งและก ำหนดกลยุ ท ธ์ในกำรจัด กำรควำมเสี่ย งแล้วจึงดำเนิ นกำรก ำหนด
กิจกรรม หรือมำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ย งให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับ กิ จกรรมเดิมที่เคย
ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่ สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงได้ นอกจำกนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
แต่ละกิจกรรม ตลอดจน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบในแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยได้ โดยกิจกรรมที่
กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
กำรสื่อสำรถือได้ว่ำเป็นหัวใจของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรให้
ทุก ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้รับ ควำมเข้ำใจที่ตรงกันอย่ำงทั่วถึง โดยมี กำรเปิดช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลด้ำนกำร
บริหำรควำม เสียงให้กับผู้บริหำร คณะทำงำน และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้เข้ำถึง และรับทรำบข้อมูล
ด้ำนกำรบริหำรควำม เสี่ยงให้กับผู้บริหำร คณะทำงำน และบุคลำกรของหน่วยงำนได้เข้ำถึง และทรำบข้อมูล
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ระบบ อินทรำเน็ต หนังสือเวียน กำรประชุมชี้แจงโดยผู้บริหำร หรือกำรฝึกอบรม เป็น
ต้น
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงโดยกำรกำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลว่ำแต่ละหน่วยงำน
มีกำร ประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง และสม่ํำเสมอ เพื่อให้เกิดควำม
มั่นใจว่ำ มำตรกำรในกำรปรับปรุงควำมเสี่ยงที่วำงไว้เพียงพอเหมำะสมมีประสิทธิภำพประสิทธิผล และมีกำร
ปฏิบัติจริง สำมำรถลดหรือป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น
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