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ค าน า 

 
 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

กำรควบคุมภำยใน และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของ

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำ

ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำนักหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 

ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐตำม  พ .ร .บ .วิน ัยฯ  ถือปฏิบ ัต ิตำมมำตรฐำนและหลัก เกณฑ์

ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนรวมทั้งเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ3) ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกำร

วิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผล

ต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน ให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม  ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)” ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ก ำหนดให้ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับ

ซ้อนนั้น 

 จำกหลักกำรข้ำงต้น ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จึงได้ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และกำร

รวบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน ำ 

บทที่ 2 แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

บทที่ 3 แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

บทที่ 4 แผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ หวังว่ำแผนบริหำรควำมเสี ่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จะเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี ่ยงและแผนกำร

ควบคุมภำยใน ของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ให้มีกำรบริหำรงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

 
                                                                                อำจำรย์ ดร.แก่นเพชร ศรำนนท์วัฒน์  

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักทรัพย์สินและรำยได้  

                    20 กันยำยน 2564 

 

 

 



 

  
   

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำน  

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ 

ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์ข้อที่ 3 ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินมีกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน  

ครบทุกพันธกิจ และมีกำรสื่อสำรแผนบริหำรควำมเสี่ยงให้บุคลำกรได้รับรู้ เพื่อจะได้น ำไปสู่กำรปฏิบัติ  

โดยมีผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีระดับควำมเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกควำมเสี่ย ง รวมทั้งเกณฑ์กำร

ประเมิน “คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA)” ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน 

ป.ป.ช.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ระบุให้ส่วนรำชกำรประเมิน

ควำมเสี่ยงกำรทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

จำกระเบียบและเกณฑ์ดังกล่ำวส ำนักทรัพย์สินและรำยได้จึงได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำร 

ควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ยุทธศำสตรท์ี่วำงไว้ มีระบบในกำรติดตำมตรวจสอบ

ผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดกำรรับรู ้

ตระหนัก และเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น และสำมำรถหำวิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุผล

ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงำนกำร

บริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ ำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่2 กำรประเมนิควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใชใ้นกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่4 กำรด ำเนนิกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงทีใ่ช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่5 กำรตรวจตดิตำมประเมินกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

จำกขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยงด้ำน

ทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยผลกำรประเมินมีควำมเสี่ยงที่ต้องน ำมำบริหำร



 

จัดกำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 4 ควำมเสี่ยง จำกควำมเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 10 ควำมเสี่ยง จ ำแนกตำม

ประเภททั้ง 5 ด้ำน ดังนี้ 

1. ด้ำนกลยุทธ์ จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ 1.2 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่

ก ำหนด 

2. ควำมเสี่ยงดำ้นกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ 2.3 โรคระบำด 

 3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร

สถำนที่) จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ 3.2 กำรเกิดเหตุอัคคีภัย    

4. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ 5.3 กำร

ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสำรในกำรเบิกจ่ำย 

 

การควบคุมภายใน 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้    ได้สรุปกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  

พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในส ำนักทรัพย์สินและรำยได้   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2565  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กำรควบคุมที่มีอยู่ ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

ระยะเวลำแล้วเสร็จ และผู้รับผดิชอบของแต่ละงำน สำมำรถสรุปจ ำนวนงำนที่ควบคุมภำยใน ดังนี้  

 

งาน/ วัตถุประสงค์ จ านวนกิจกรรม 

1.ฝ่ายพัสดุ     

1.1 จัดซื้อ จัดจำ้ง เพื่อให้กำรบริหำรงำนพัสดุเป็นไปตำมระเบียบและ

ตรงควำมตอ้งกำร 
4 

1.2 ควบคุมพัสดุ เพื่อให้กำรบริหำรงำนพัสดุเป็นไปตำมระเบียบและ

ตรงควำมตอ้งกำร 
4 

1.3 กำรควบคุมครุภัณฑ์ เพื่อให้กำรบริหำรงำนพัสดุเป็นไปตำมระเบียบและ

ตรงควำมตอ้งกำร 
4 

1.4 กำรจ ำหน่ำยวัสดุ เพื่อให้กำรบริหำรงำนพัสดุเป็นไปตำมระเบียบและ

ตรงควำมตอ้งกำร 
15 

1.5 งำนเบิกจ่ำยโครงกำรอบรม

สัมมนำ 

เพื่อให้กำรบริหำรงำนพัสดุเป็นไปตำมระเบียบและ

ตรงควำมตอ้งกำร 
6 

 

 

 

 



 

  
   

งาน/ วัตถุประสงค์ จ านวนกิจกรรม 

2.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     

2.1 งำนประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน 5 

2.2 งำนธุรกำรและสำรบรรณ เพื่อให้กำรออกเลขรับ-ส่งเอกสำร  กำรร่ำง/พิมพ์  

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน  
5 

2.3 งำนจัดประชุม เพื่อให้กำรจัดประชุมมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 4 

2.4 งำนจัดอบรม เพื่อด ำเนนิกำรจัดอบรม สัมมนำให้กับหนว่ยงำน

ภำครัฐและเอกชน 
6 

3.ฝ่ายบุคลากร     

3.1 งำนเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน เพื่อเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนของหน่วยงำนให้มี

ประสิทธิภำพ 
5 

3.2 งำนบุคลำกร เพื่อจัดท ำภำระงำนใหก้ับบุคลำกรของหนว่ยงำน 5 

3.3 จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง เพื่อจัดท ำภำระงำนใหก้ับบุคลำกรของหนว่ยงำน 5 

3.4 สรรหำบุคลำกร เพื่อจัดท ำภำระงำนใหก้ับบุคลำกรของหนว่ยงำน 5 

3.5 จัดท ำสัญญำจ้ำง เพื่อจัดท ำภำระงำนใหก้ับบุคลำกรของหนว่ยงำน 5 

3.6 จัดท ำเงินเดือน เพื่อจัดท ำภำระงำนใหก้ับบุคลำกรของหนว่ยงำน 4 

3.7 พัฒนำบุคลำกร เพื่อจัดท ำภำระงำนใหก้ับบุคลำกรของหนว่ยงำน 5 

3.8 ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อจัดท ำภำระงำนใหก้ับบุคลำกรของหนว่ยงำน 4 

3.9 จัดท ำหนังสือรับรอง เพื่อจัดท ำภำระงำนใหก้ับบุคลำกรของหนว่ยงำน 3 

3.10 ลงเวลำปฏิบัติงำนรำชกำร เพื่อจัดท ำภำระงำนใหก้ับบุคลำกรของหนว่ยงำน 4 

4.ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

  
  

4.1 งำนจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ เพื่อให้มงีบประมำณใช้ในกำรบริหำรจัดกำร

หนว่ยงำนที่เหมำะสม 
5 

4.2 งำนจัดท ำแผนยุทธศำสตรแ์ละ

แผนบริหำรธุรกิจ 

เพื่อให้หน่วยงำนมทีิศทำงองค์กรที่ชัดเจนและ

สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 
7 

4.3 งำนรำยงำนผลกำรใชจ้่ำย

งบประมำณและผลกำรด ำเนินงำน เพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
3 

 

 



 

งาน/ วัตถุประสงค์ จ านวนกิจกรรม 

4.4 งำนติดตำมและประเมินผลกำร

ปฏิบัติรำชกำร 

เพื่อให้กำรตดิตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรมปีระสิทธิภำพและมีผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

10 

4.5 งำนจัดท ำแผนโครงกำรจัดหำ

รำยได้  

เพื่อให้กำรจัดท ำแผนโครงกำรจัดหำรำยได้ 

ติดตำมและประเมินผลใหม้ีประสิทธิภำพบรรลุ

ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

7 

4.6 งำนบริหำรควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยใน 

เพื่อให้สำมำรถหำวธิีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง

เพื่อป้องกันหรอืลดควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่

ยอมรับได้ 

5 

5.ฝ่ายบัญชีและการเงิน     

5.1 งำนรับและเบิกจ่ำยเงนิโครงกำร

บริกำรวิชำกำร 

เพื่อด ำเนนิกำรเบิกจ่ำยโครกำรบริกำรวิชำกำร 

วิจัยและที่ปรึกษำ 
5 

5.2 บันทึกข้อมูลทำงบัญชี เพื่อบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชขีองหน่วยงำน 3 

5.3 งำนจัดท ำรำยงำนทำงบัญชี เพื่อบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชขีองหน่วยงำน 3 

5.4 งำนน ำส่งเงินกองคลัง เพื่อบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชขีองหน่วยงำน 5 

5.5 งำนเบิกเล่มใบเสร็จ เพื่อบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชขีองหน่วยงำน 2 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มำตรำ 31 บัญญัติว่ำ “กำร 

บริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมี 

ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิก 

หนว่ยงำนที่ไม่จำเป็น กำรกระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แก่ท้องถิ่น กำรกระจำยอ ำนำจตัดสินใจ กำรอ ำนวย 

ควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำนกำรปรับปรุง 

คุณภำพกำรให้บริกำรจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และสำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรของประชำชน ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำร 

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติรำชกำร กำรมีส่วนร่วม 

ของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ทั้งนี้ตำมควำม 

เหมำะสมของแต่ละภำรกิจ” 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มำตรำ 12 

ก ำหนดว่ำเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก ำหนด 

มำตรกำรกับกำรปฏิบัติรำชกำร โดยวิธีกำรจัดท ำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอื่นใดเพื่อ 

แสดงควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร และมำตรำ 45 กำหนดใหส้่วนรำชกำรจัดให้มคีณะผูป้ระเมินอิสระ 

ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำร 

ให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมเกณฑ์ วิธีกำร และ 

ระยะเวลำที่ ก.พ.ร. ก ำหนด 

ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ 

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ 

กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 

5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์ข้อที่ 3 ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุ 

ปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ 

หน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์กำรประเมิน "คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ" ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ส ำนักงำน 

ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยก ำหนดให้ส่วนรำชกำร 

ประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ และด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำร



 

ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรืออำจก่อใหเ้กิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน 

ตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 

 

1.2 ข้อมูลพื้นฐานส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จัดตั้งขึ้นโดยควำม 

เห็นชอบของสภำประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหำ จัดสรร รำยได้ และ 

หรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ตำมระเบียบสภำประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน 

ทำ ว่ำด้วยกำรจัดหำ จัดสรร รำยได้และหรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ พ.ศ. 2543 

โดยได้ด ำเนินงำนภำยใต้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ วำ่ด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนส ำนัก 

ทรัพย์สินและรำยได้ พ.ศ. 2558 

กำรจัดตั้งส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ และหรือ 

ผลประโยชน์ ท ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีหน่วยงำนดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง ซึ่ง 

ภำระงำนของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จะเริ่มตั้งแต่จัดหำ จัดสรร รำยได้และผลประโยชน์ตลอดจน 

ประเมินผลรำยกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์ ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จะเป็นหน่วยงำนหลักที่มีบทบำท 

ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนรำยได้และผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำโดยตรง จำกโครงกำร 

ต่ำง ๆ เป็นไปด้วยดีและมีกิจกรรมโครงกำรเพิ่มขึน้ จำกโครงกำรต่ำง ๆ รวมทั้งบริกำรวิชำกำรของคณะต่ำง ๆ 

(รำยได้จำกโครงกำรบริกำรวิชำกำรน ำเข้ำเป็นรำยได้ของมหำวิทยำลัยเต็มจ ำนวน ส ำนักทรัพย์สินและ รำยได้ 

ท ำหน้ำที่เพียงผ่ำนเรื่อง) จึงท ำให้ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้มีรำยรับที่ สูงแต่ก็มีค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำก เช่นกัน 

ดังนั้นโครงกำรบริกำรวิชำกำร จึงไม่ถือเป็นรำยได้ที่ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้เป็นผู้สร้ำงสรรค์ หำกแต่ เป็น

กำรบริหำรจัดกำรของทำงคณะต่ำง ๆ ที่ให้บริกำรวิชำกำรและน ำเงินส่งเข้ำมหำวิทยำลัยผ่ำนส ำนักทรัพย์สิน

และรำยได้ซึ่งในอนำคตจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำเนินงำนหำรำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและชัดเจน เพื่อให้

มหำวิทยำลัยได้เข้ำใจบทบำทที่แท้จริงและศักยภำพที่แท้จริงสูงสุดที่ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้จะ สำมำรถ

กระท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลโดยด ำเนินกำรด้วยทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดในสภำวะ ปัจจุบัน 

อันเป็นกำรสนับสนุนปรัชญำ วิสัยทัศน ์พันธกิจ 

 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้มิได้เป็นเพียงหน่วยงำนที่ดูแลโครงกำรจัดหำรำยได้ และโครงกำรบริกำร 

วิชำกำรต่ำง ๆ เท่ำนั้นแต่ในปัจจุบันส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ยังต้องด ำเนินกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์ 

ต่ำง ๆ จำกทรัพยำกรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำเพิ่มพูนมำกขึ้น ซึ่งในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ส ำนักทรัพย์สินและ 

รำยได้ยังมแีนวทำงในกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ตำมขั้นตอนตอ่ไปนี้ 

1) ส ำนักมีกำรส ำรวจทรัพยำกรที่มีอยู่ทั้งบุคคล วัตถุดิบ เครื่องจักรของทุกโครงกำรเพื่อวำงแผน 

พัฒนำและปรับปรุงทรัพยำกรที่มอียู่ให้มปีระสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

2) ส ำนักมีกำรจัดประชุมผู้จัดกำรเพื่อช้ีแจงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

3) ส ำนักมีกำรวำงแผนของฝ่ำยธุรกิจ วำงแผนกำรจัดหำรำยได้ของตนเองเพื่อน ำเสนอผู้บริหำรและ 

วิเครำะหค์วำมเป็นไปได้ของแผนงำนเพื่อน ำมำปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
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ในกำรนี้ ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ยังมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ เพิ่มพูน

ควำมสำมำรถให้แก่บุคลำกรจัดฝึกอบรมด้ำนบุคลิกภำพ กำรให้บริกำรด้วยใจ กำรท ำงำนเป็นทีมและ กำร

สื่อสำรประสำนงำน เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้สอดรับกำรก้ำวสู่ประชำคม อำเซียน 

ปัจจุบันส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มีหน่วยงำนที่อยู่ในกำรก ำกับดูแลแบ่งออกเป็น 5 ฝำ่ย ได้แก่ 

1. ฝำ่ยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ  

2. ฝำ่ยธุรกิจผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม  

3. ฝำ่ยธุรกิจมัลตมิิเดียเพื่อกำรศึกษำ  

4. ฝำ่ยสถำบันฝึกอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศกึษำ  

5. ฝำ่ยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ 
 

1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงาน 

 



 

 

1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศของสินค้ำและบริกำร 
 

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 

1. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ ลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดใหก้ับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ให้มคีุณภำพและมีประสิทธิผล โดยมีกำรบริหำรโครงกำรจัดหำรำยได้ 

2. กำรจัดหำรำยได้ควบคู่กำรให้บริกำรประสบกำรณว์ิชำชีพแก่นักศึกษำสวนสุนันทำ 

3. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ กำรลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

โดยยึดหลักธรรมำภบิำล 
 

1.2.5 พันธกิจ (Mission) 

1. กำรจัดระบบกำรจัดกำรคุณภำพ เพื่อบริหำรจัดกำรสิทธิประโยชนท์รัพย์สินและรำยได้ ของ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ใหม้ีประสิทธิภำพ 

2. สง่เสริมกิจกรรมจัดหำรำยได้ ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม พรอ้มสนับสนุนกำรฝกึประสบกำรณ์ 

วิชำชีพแก่นักศกึษำและผูป้ระกอบกำรอย่ำงมคีุณภำพ 

3. ใหค้ ำปรึกษำเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ควำมรู ้แก่บุคลำกร และให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม 

เพื่อพัฒนำอำชีพและยกมำตรฐำนชีวติ ใหม้ีควำมเป็นอยู่ที่ดขีึน้ 
 

1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ ลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดใหก้ับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ให้มคีุณภำพและมีประสิทธิผล โดยมีกำรบริหำรโครงกำรจัดหำรำยได้ 

2. กำรจัดหำรำยได้ควบคู่กำรให้บริกำรประสบกำรณว์ิชำชีพแก่นักศกึษำสวนสุนันทำ 

3. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ กำรลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

โดยยึดหลักธรรมำภบิำล 
 

1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 

บริหำรสินทรัพย์ เพิ่มมูลค่ำทรัพย์สิน สร้ำงเสริมรำยได้ ให้ประสบกำรณว์ิชำชีพ สนับสนุน วชิำกำร  

ส ำนักงำนในอนำคตด้วยหลักธรรมำภบิำล 
 

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 

S : SERVICE MIND  บริกำรด้วยใจ 

E : EMPOWERMENT กำรกระจำยอ ำนำจให้กำรตัดสินใจ 

R: RESULTS  เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผูร้ับบริกำร 

V : VALUE ADDED กำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม 
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| : INNOVATION  กำรพัฒนำนวัตกรรม 

C : CONCIOUS  จติส ำนึกในกำรพัฒนำองค์กร 

E: ETHICAL BEHAVIOR ด ำเนนิกำรอย่ำงมีจริยธรรม 
 

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นหนว่ยงำนจัดหำรำยได้ที่ให้บริกำรและครบวงจรอย่ำงมอือำชีพ 

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นควำมเป็นวัง ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นผู้น ำด้ำนสินค้ำและบริกำร 

1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

S : SERVICE MIND  บริกำรด้วยใจ 

E : EMPOWERMENT กำรกระจำยอ ำนำจให้กำรตัดสินใจ 

R: RESULTS  เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผูร้ับบริกำร 

V : VALUE ADDED กำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม 

| : INNOVATION  กำรพัฒนำนวัตกรรม 

C : CONCIOUS  จติส ำนึกในกำรพัฒนำองค์กร 

E: ETHICAL BEHAVIOR ด ำเนนิกำรอย่ำงมีจริยธรรม 

1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนาหน่วยงน 

1. ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรหนว่ยงำน  

2. พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำของหน่วยงำนให้มปีระสิทธิภำพ  

3. กระจ ำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนเพื่อเพื่อประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  

4. กำรท ำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝัง สืบสำน และเผยแพร่ เอกลักษณ์ของสวนสุนันทำ  

5. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและสภำพสิ่งแวดล้อมเพื่อสรำ้งควำมผำสุกให้แก่บุคลำกร  

6. สนับสนุนโครงกำรที่ใช้องค์ควำมรูเ้พื่อเสริมสร้ำงรำยได้เพื่อกำรพึ่งตนเองของหน่วยงำน  

7. มีแผนยุทธศำสตร์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  

8. กำรบริหำรงบประมำณยึดควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน  

9. กำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ลดขั้นตอน ระยะเวลำ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 

1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศำสตรข์องส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด ม ี2ยุทธศำสตร์ 

4 เป้ำประสงค์ 4 แผนกลยุทธ์ 5 โครงกำร/กิจกรรม ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี ้

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองคก์รสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน  

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 มีระบบกำรบริหำรทรัพย์สิน ใหม้ีควำมมั่นคงและเสถียรภำพทำงกำรเงิน 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ : 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรทรัพย์สนิ สนิทรัพย์ก่อใหเ้กิด 

                  รำยได้เพื่อให้มีเสถียรภำพทำงกำรเงิน  

กลยุทธ์: 1.1.1 พัฒนำและส่งเสริมสินค้ำและบริกำร  

โครงกำร/กิจกรรม : โครงกำรส่งเสริมกำรผลติสินค้ำและบริกำร 

                         โครงกำรบริหำรจัดกำรกลำง 

เป้ำประสงค์ : 1.2 บุคลำกรทุกระดับมีควำมก้ำวหน้ำ มีทักษะ ควำมรู ้คุณธรรมและจรยิธรรม 

                            ในกำรปฏิบัติงำน  

กลยุทธ์ : 1.1.2 กำรพัฒนำควำมพรอ้มของบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนและ 

                    มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน  

โครงกำร/กิจกรรม : โครงกำรพัฒนำทุนมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีระบบการบริหารทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน  

เป้ำประสงค์ : 2.1 ผูร้ับบริกำร มีควำมพึงพอใจตอ่ระบบบริหำรจัดกำรขององค์กรและมีควำมเชื่อมั่น 

                  ในคุณภำพของสนิค้ำและบริกำร  

กลยุทธ์: 2.1.1 พัฒนำกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่ำงนักศกึษำ/นักเรียนและองค์กร  

โครงกำร/กิจกรรม : โครงกำรพัฒนำฝกึประสบกำรณว์ิชำชีพให้กับนักศึกษำ 

เป้ำประสงค์ : 2.2 พัฒนำปรับปรุงวสิำหกิจให้มีประสิทธิภำพเพื่อใหม้ีผลติภัณฑ์หรือบริกำรใหม่ ๆ  

                            และสร้ำงรำยได้เพิ่มมำกขึ้น  

กลยุทธ์: 2.2.1 จัดหำรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และทรัพย์สิน  

โครงกำร/กิจกรรม : 2.2.3 โครงกำรจัดหำรำยได้ 

 

1.2.14 เป้าหมายการพัฒนา (Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน : เพื่อสนับสนุนกำร 

ด ำเนินกำรของผู้บริหำรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม ควำมคำดหวังในผลกำรด ำเนินกำรกำรให ้

ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรสร้ำงนวัตกรรมและ 

กำรเรียนรู ้กำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี กำรจัดกำรกระบวนกำร กำรให้บริกำร และกระบวนกำรอื่นที่ชว่ยสร้ำง 

คุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนกำรสนับสนุน เพื่อให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงำน 

และด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และกำรพัฒนำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

เพื่อสนับสนุนบูรณำกำรเครื่องมอืกำรสื่อสำรกำรตลำดให้มปีระสิทธิภำพและเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ 

สังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันกำรตลำดได้มีวัฒนำกำรปรับเปลี่ยนไปตำมปัจจัยสภำพแวดล้อม 

ต่ำงๆ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรสร้ำงเครือข่ำยเป็นปัจจัยส ำคัญ 

ที่สุดของกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเพรำะเครือข่ำยต่ำงมีบทบำทส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนให ้
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บรรลุเป้ำหมำยโดยใช้กลไกของกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบกำรณ์ มีกำรร่วมมือกันในเรื่องต่ำง ๆ 

พัฒนำไปสู่ระดับของกำรลงมอืทำกิจกรรมรว่มกัน ด้วยเป้ำหมำยที่รว่มกันด้วย 

เป้าหมายที่ 2 มีระบบกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้มีควำมมั่นคงและเสถียรภำพทำงกำรเงิน : เพื่อ

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ให้มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ด้วยกำรสร้ำง 

รำยได้ให้เกิดขึน้ตำมฝ่ำยธุรกิจของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร งำนวิจัยและ 

ให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร งำนบริกำรวิชำกำร งำนกำรจัดสัมมนำและฝึกอบรม งำนให้เช่ำพื้นที่ โดยสินค้ำและ 

บริกำรที่จ ำหน่ำยมุ่งเน้นที่คุณภำพถึงแม้จะมีต้นทุนในกำรผลิตที่ค่อนข้ำงสูงแต่ยังเน้นสินค้ำและบริกำรที่ตอบ 

สนอง เอื้อประโยชน์ต่อบุคลำกร นักเรียนและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ ถือเป็นว่ำเป็นสวัสดิกำร ให้บริกำร

แก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยฯ และมีรำคำที่ถูกกว่ำคู่แข่งขันในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง นอกจำกนี้ ยังเน้น

ควำมเอกลักษณ์ ควำมเป็นชำววังสวนสุนันทำ ด้วยกำรตกแต่งร้ำนค้ำ สถำนที่ และกำรให้บริกำรที่ช่วย เสริม

ภำพลักษณ์ของสินค้ำและกำรบริกำรให้มีควำมโดดเด่นมำกขึ้น และยังเป็นกำรจูงใจให้ลูกค้ำเกิดควำม สนใจ  

1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

1.3.1 ข้อมูลบุคลากร 

 



 

 

 

ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ข้ำรำชกำร - - - - - 

พนักงำนมหำวิทยำลัย      

-ประเภทประจ ำงบประมำณ

แผ่นดนิ 
- 7 3 - 10 

-ประเภทงบประมำณเงินรำยได้ 60 36 - - 96 

-ประเภทงบประมำณแผ่นดิน

ช่ัวครำว 
- 6 - - 6 

พนักงำนรำชกำร - 2 - - 2 

ลูกจำ้งประจ ำ - 1 - - 1 

รวม 60 52 3 - 115 
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1.3.2 ข้อมูลการด าเนินงาน 
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1.3.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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บทที่ 2 

แนวทางการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

เพื่อให้ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้มีระบบและกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำย 

เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร 

ควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติ

ตำม มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์กำร

ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำร

จัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำร บริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และ

เอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำก

กำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำก ปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำร

ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับ ควำมเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์กำรประเมิน "คุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ” ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำร ด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดย

ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติ หน้ำที่ และด ำเนินกำรหรือ

กิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ อำจก่อให้เกิดกำร

ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และตำมระเบียบส ำนักงำนกำรตรวจ เงนิแผ่นดิน 

(สตง.) ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก ำหนดให้ หน่วยงำนน ำ

มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน และ

ประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล พร้อมรำยงำนต่อผู้บริหำรและผู้ที่ 

เกี่ยวข้องทรำบส ำนักทรัพย์สินและรำยได้จงึก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเป็นกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญของส ำนักทรัพย์สินและ 

รำยได้โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำน 

2. ผูบ้ริหำรและบุคลำกรของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ควำมส ำคัญและมี 

ส่วนรว่มในกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

3. กำรปฏิบัติหรอืกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ใหถ้ือเป็นภำรกิจที่ต้อง 

ปฏิบัติตำมปกติ 

4. กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมอืสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม 

ภำยในเพื่อให้เกิดประสทิธิภำพ และอำนวยควำมสะดวกต่อผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบัติงำน เพื่อรองรับกำรตัดสินใจ 

และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ 



 

5. กำรตดิตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในจะด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม 

สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตำมสถำนกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า 

เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1 เพื่อให้หน่วยงำนบริหำรจัดกำรกับควำม

เสี่ยง ป้องกันหรอืลดควำมเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ 

1.1.1 รอ้ยละของประเด็นควำมเสี่ยงที่ได้รับ

กำรควบคุมและลดระดับควำมเสี่ยงกับ

ประเด็นควำมเสี่ยงเทียบกับประเด็นควำม

เสี่ยงทั้งหมดที่ก ำหนดขึน้ต่อไป 

ร้อยละ 100 

2. การควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดควำมม่ันใจว่ำกำรด ำเนินงำน

จะบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 

2.1.1 รอ้ยละของงำนที่มีกำรด ำเนินกำรตำ

มำจุดควบคุมที่ก ำหนด 

ร้อยละ 100 

 

2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 หนว่ยงำนแตง่ตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2565 

ต.ค.64 

2 หนว่ยงำนจัดประชุมแตง่ตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ต.ค.64 

3 รวบรวมเอกสำร/ข้อมูลในกำรจัดท ำเล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ต.ค.64 

4 ส่งเล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ให้แก่กองนโยบำยและแผน 

ต.ค.64 

5 ปรับแก้ไขเล่มเล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2565 ตำมค ำแนะน ำของกองนโยบำยและแผน 

ต.ค.64 

6 หนว่ยงำนน ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2565 

ต.ค.64 

7 เผยแพร่แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ต.ค.64 

8 ด ำเนนิงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2565 

ต.ค.64-ก.ย.65 
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ที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

9 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2565 ต่อมหำวิทยำลัย 

- รอบ 6 เดือน 

- รอบ 12 เดือน 

 

 

20 ม.ีค.64 

20 ก.ย.64 

 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ได้ปรับประยุกต์ใชข้ั้นตอนปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมหลักกำร

ของ คณะกรรมกำรรว่มของสถำบันวิชำชีพ 5 แหง่ (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tradeway Commission) จ ำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจตดิตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

กำรวิเครำะห์ เพื่อระบุควำมเสี่ยง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ให้น ำ

แนวคิดเรื่อง ธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละโครงกำร 

โดยควรค ำนึงถึงปัญหำ และอุปสรรคของกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร ซึ่งสัญญำณบ่งชี้อันจะน ำไปสู่ควำม

เสี่ยงที่โครงกำรไม่ประสบ ควำมส ำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกเป็นส่วนประกอบในกำร

ด ำเนนิกำรวิเครำะห ์ดังกล่ำว 

1. ปัจจัยภำยใน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่สำมำรถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฏระเบียบ ข้อบังคับของ

ส่วน รำชกำร วัฒนธรรมองค์กร นโยบำยกำรบริหำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกร กระบวนกำรท ำงำน

ข้อมลู/ระบบ สำรสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภำยนอก หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคุมกำรเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภำวะเศรษฐกิจ 

สังคม กำรเมอืง กฎหมำย ผูร้ับบริกำร เครือขำ่ย เทคโนโลยี ภัยธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในกำรวิเครำะหเ์พื่อระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ อำจพิจำรณำจำกปัจจัยเสี่ยงในหลำยด้ำน เชน่ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวม 

เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์ ภำยนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ กำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ขำดกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน กำรร่วมมือ กับ

องค์กรอิสระท ำให้โครงกำรขำดกำรยอมรับโครงกำรไม่ได้น ำไปสู่กำรแก้ไขกำรตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรของ 



 

ผูร้ับบริกำรหรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจผดิพลำดหรือน ำกำรตัดสินใจ

นั้นมำ ใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผลหรือผล 

กำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร กำรบริหำร

หลักสูตร กำรบริหำรงำนวิจัย งำนประกันคุณภำพกำรศกึษำ ควำมปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และ

กำรปฏิบัติงำน ของบุคลำกรซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ขององค์กรท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 

หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่พร้อมหรือขำดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงนิ งบประมำณ 

กำร ควบคุมค่ำใช้จ่ำย ระบบสำรสนเทศ และด้ำนสถำนที่ 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ 

ตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้เป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน 

ควำม ไม่ทันสมัยหรอืควำมไม่ครอบคลุมของนโยบำย กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ รวมทั้งกำรท ำนิตกิรรม

สัญญำ กำร ร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนในกำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงนั้น 

นอกจำกมหำวิทยำลัยฯ จะพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงจำกด้ำนต่ำงๆ แล้วจะต้องน ำแนวคิดเรื่อง ธรรมำภิ

บำลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยง อำทิ 

    4.1 ด้ำนกลยุทธ์ โครงกำรที่คัดเลือกมำนั้นอำจมคีวำมเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิผล และกำรมสี่วนรว่ม     

    4.2 ด้ำนกำรด ำเนินงำน อำจมคีวำมเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภำพ และควำมโปร่งใส  

    4.3 ด้ำนกำรเงนิ อำจมคีวำมเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภำระรับผิดชอบ 

    4.4 ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ อำจมคีวำมเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และควำมเสมอภำค 

5. ควำมเสี่ยงควำมเสี่ยงกำรทุจริต หมำยถึง ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดกัน 

ระหว่ำงผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม หรอืกำรรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน 

    5.1 ควำมเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหนวยงำนภูมี ภำรกิจให 

บริกำรประชำชนอนุมัติ หรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต

ของทำง รำชกำร พ.ศ. 2558) 

    5.2 ควำมเสี่ยงกำรทุจรติในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่  

    5.3 ควำมเสี่ยงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 

ภำครัฐ 

 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

กำรประเมนิควำมเสี่ยงเป็นกำรประเมนิระดับโอกำสที่จะเกิดและผลกระทบของควำมเสี่ยงโดยคณะ 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนเพื่อประเมินโอกำสและ

ผลกระทบ ของควำมเสี่ยงและด ำเนินกำรวิเครำะหแ์ละจัดล ำดับควำมเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
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2.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน เป็นกำรก ำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ควำมเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน และผู้บริหำรของ

มหำวิทยำลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมำณจะเหมำะสมกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ ำนวนเงินมำใช้ในกำรวิเครำะห์ 

ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณที่ไม่สำมำรถ ระบุเป็นตัวเลขหรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก ำหนดเกณฑ์ในเชิง

คุณภำพหรือก ำหนดเป็นเกณฑ์เฉพำะในแต่ละประเภท ควำมเสี่ยงซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำร ประเมินควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำถึงโอกำสในกำร

เกิดและควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ตำ่งๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อกำร ด ำเนนิงำนของมหำวิทยำลัย 

2.2 ระดับของควำมเสี่ยง) Degree of Risk) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง 

น้อย และ น้อยมำก ดังตำรำง 

 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 

2.3 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง เป็นกำรน ำควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง แต่ละ

ปัจจัยที่ระบุไว้มำประเมินโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และประเมินระดับควำมรุนแรงหรือมูลค่ำ 

ควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน ท ำให้สำมำรถก ำหนดกำร

ควบคุมควำม เสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้มหำวิทยำลัยสำมำรถวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำง

ถูกต้องภำยใต้ งบประมำณ ก ำลังคน หรือเวลำที่มีจ ำกัด โดยอำศัยเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ซึ่งมี

ขั้นตอนด ำเนนิกำร ดังนี้ 

      1) พิจำรณำโอกำสและควำมถี่ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ว่ำมีโอกำสและควำมถี่ที่จะเกิดนั้นมำก 

น้อยเพียงใด ตำมเกณฑม์ำตรฐำนที่ก ำหนด 

      2) พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงที่มีผลต่อมหำวิทยำลัยว่ำมีระดับควำม

รุนแรง หรอืมีควำมเสียหำยเพียงใดตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 



 

2.4 กำรวิเครำะหร์ะดับควำมเสี่ยง เมื่อพิจำรณำโอกำสและควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงของ 

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

และ ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อมหำวิทยำลัยว่ำก่อใหเ้กิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใด 

2.5 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เมื่อได้ค่ำระดับควำมเสี่ยงแล้วจะน ำมำจัดล ำดับควำมรุนแรงของควำม 

เสี่ยงที่มีผลต่อมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมในแต่ละสำเหตุของควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ

ให้ เหมำะสมโดยพิจำรณำจำกระดับของควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง

และ ผลกระทบของควำมเสี่ยงที่ประเมินได้ตำมตำรำงกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยจัดเรียงตำมล ำดับ จำก

ระดับสูงมำก สูง ปำนกลำง น้อย และน้อยมำก แล้วเลือกควำมเสี่ยงที่มีระดับสูงมำกและสูง มำจัดท ำแผนกำร

บริหำรควำมเสี่ยงใน ขั้นตอนต่อไป 

ในกำรประเมินควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำ

จัด ระดับควำมส ำคัญจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ

ขอบเขตของระดับ ควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับควำมเสี่ยง = โอกำส

ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ 

สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่ง พืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้ 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหำวิทยำลัยสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่

ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยกำรก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงสำมำรถท ำได้หลำยวิธี และสำมำรถ

ปรับเปลี่ยน ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงกำร

บริหำรจัดกำรควำม เสี่ยงต้องคุ้มค่ำกับกำรลดระดับผลกระทบควำมเสี่ยงทำงเลือกหรือกลยุทธ์ในกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทำง หลัก คือ 
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3.1 กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ กำรที่ควำมเสี่ยงนั้นสำมำรถยอมรับได้ภำยใต้กำร 

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ เช่น กรณีที่มีควำมเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่ำที่จะ 

ด ำเนินกำรใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักกำรรับควำมเสี่ยงไว้และไม่ด ำเนินกำรใดๆ 

3.2 กำรลดควำมเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Control) คือ กำรปรับปรุงระบบ 

กำรท ำงำนหรือกำรออกแบบวิธีกำรท ำงำนใหม่ เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่

มหำวิทยำลัย ยอมรับได้ 

3.3 กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับและต้องจัดกำรให ้

ควำมเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขกำรด ำเนินงำน โดยมีวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น กำรหยุด

ด ำเนินงำนหรือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงนั้น กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน กำรลด

ขนำดของงำนที่จะ ด ำเนนิกำรหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 กำรกระจำย (Risk Sharing) หรอืโอนควำมเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ควำมเสี่ยงที่สำมำรถโอนไป 

ให้ผู้อื่นได้ เช่น กำรท ำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน กำรจ้ำงบุคคล ภำยนอกหรือกำรจ้ำง

บริษัท ภำยนอกมำจัดกำรในงำนบำงอย่ำงแทน เชน่ งำนรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินควำมเสี่ยงและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้วจึงด ำเนินกำรก ำหนด

กิจกรรม หรือมำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิ จกรรมเดิมที่เคย

ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่ สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงได้ นอกจำกนี้ยังต้องก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร

แต่ละกิจกรรม ตลอดจน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบในแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยได้ โดยกิจกรรมที่

ก ำหนดตอ้งเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย ปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก ำหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

กำรสื่อสำรถือได้ว่ำเป็นหัวใจของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรให้

ทุก ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้รับควำมเข้ำใจที่ตรงกันอย่ำงทั่วถึง โดยมีกำรเปิดช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลด้ำนกำร

บริหำรควำม เสียงให้กับผู้บริหำร คณะท ำงำน และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้เข้ำถึง และรับทรำบข้อมูล

ด้ำนกำรบริหำรควำม เสี่ยงให้กับผู้บริหำร คณะท ำงำน และบุคลำกรของหน่วยงำนได้เข้ำถึง และทรำบข้อมูล

ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ระบบ อินทรำเน็ต หนังสือเวียน กำรประชุมชี้แจงโดยผู้บริหำร หรือกำรฝึกอบรม เป็น

ต้น 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงโดยกำรก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลว่ำแต่ละหน่วยงำน

มีกำร ประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ก ำหนดไว้อย่ำงตอ่เนื่อง และสม่ํำเสมอ เพื่อให้เกิดควำม

มั่นใจว่ำ มำตรกำรในกำรปรับปรุงควำมเสี่ยงที่วำงไว้เพียงพอเหมำะสมมีประสิทธิภำพประสิทธิผล และมีกำร

ปฏิบัติจริง สำมำรถลดหรอืป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3 

แผนบริหารความเสีย่งส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บทที่ 4 
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แบบฟอร์มการระบคุวามเสี่ยง และการประเมินความเสีย่ง 
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