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แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2559

สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
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คานา
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน
กำรดำเนินงำนกำรบริกำรวิชำกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย และสร้ำงรำยได้ด้วยกิจกำรจำก
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย จำกหน้ำที่ดังกล่ำวสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ จึงให้ควำมสำคัญกับ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นอย่ำงยิ่ง โดยมีแผนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือทีช่ ่วยให้สำนักบริกำรวิชำกำร
และจัดหำรำยได้ดำเนินกำรบรรลุผลสำเร็จตำมแผนกลยุทธ์ บรรลุเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร ภำยใต้กำรบริหำรปัจจัย กำรควบคุมกิจกรรม และกำหนดกระบวนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ เพื่อ
ลดเหตุของโอกำสทีจ่ ะส่งผลให้สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้เกิดควำมเสียหำยจำกระดับควำม
เสี่ยงและขนำดของควำมเสียหำยที่มีโอกำสเกิดขึ้นอยู่ในระดับสูงให้อยู่ในระดับทีส่ ำนักบริกำรวิชำกำรและ
จัดหำรำยได้ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ และพร้อมในกำรดำเนินงำน
ในสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
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แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ WP.1)
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปย.1)
สรุปกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
กำรประเมินควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ภำคผนวก
แบบฟอร์ม RM1
คำอธิบำยแบบฟอร์ม RM1
แบบฟอร์ม RM2
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- คำสั่ง 010/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ตั้งแต่มี กำรจั ดตั้ งมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ กำแพงเพชร เป็น สถำบั นอุ ดมศึ กษำ สั ง กัด ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ในปี พ.ศ.2516 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
ปี พ.ศ.2538 เปลี่ยนเป็นสถำบันรำชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ.2547 เปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ทำให้สถำนภำพของสถำบันรำชภัฏ 40 แห่งทั่วประเทศ มีควำมเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็น
ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร งบประมำณในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร
ปี พ.ศ.2548 กระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัย ลงวันที่
1 มีนำคม 2548 ประกอบด้วยส่วนรำชกำรดังนี้
1. สำนักงำนอธิกำรบดี
2. คระครุศำสตร์
3. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
4. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
5. คณะวิทยำกำรจัดกำร
6. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
7. สถำบันวิจัยและพัฒนำ
8. สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
9. สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
10. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โดยที่ผ่ำนมำงำนบริกำรวิชำกำร ได้ดำเนินกำรในรูปของพันธกิจหนึ่งของคณะ/ศูนย์/สำนัก และ
มีกำรรวบรวมเป็นงำนบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย โดยศูนย์วิทยำศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ประยุกต์
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ มำในปี พ.ศ.2552 มี ป ระกำศมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ก ำแพงเพชร ลงวั น ที่ 25
กุมภำพันธ์ 2552 เรื่องจัดตั้งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ
พ.ศ.2552 ไว้ดังต่อไปนี้
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2. สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ซึ่งในโครงสร้ำงสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีงำนบริกำรวิชำกำรเป็นองค์กรหนึ่งที่มีภำระงำน
ที่รับผิดชอบงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพของมหำวิทยำลัย และแบ่งงำนตำมภำรกิจ ดังนี้
1. หน่วยวำงแผนและประเมินผลงำนบริกำรวิชำกำร
2. หน่วยสนับสนุนและบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน งำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำร
3. หน่วยข้อมูลสำรสนเทศ
4. หน่วยพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมและฝึกอบรม
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5. หน่วยจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริกำรวิชำกำร
6. หน่วยพัฒนำเครือข่ำยองค์กำรกำรบริกำรวิชำกำร
มหำวิท ยำลั ย มี คำสั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมกำรดำเนิน งำนบริ ก ำรวิ ช ำกำร มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
กำแพงเพชร ปฏิบัติหน้ำที่โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดรุณี ชัยมงคล เป็นรองผู้อำนวยกำรสำนักประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยงำนบริกำรวิชำกำร
ต่อมำในปี 2558 มหำวิทยำลัยได้ปรับกำรบริหำรภำยในโดยเพิ่มหน่วยงำน 2 หน่วยงำน ซึ่งสำนัก
บริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี
ตระกูลเป็นผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้และปฏิบัติงำนตั้งแต่เดือนมีนำคมนี้เป็นต้น
มำเพื่อประสำนงำนและดำเนินกำรให้งำนบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
ปรัชญา
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน ท้องถิ่น
ปณิธาน
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำร
วิสัยทัศน์
มุ่งให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม สร้ำง
รำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรบริหำรพื้นที่ให้เต็มศักยภำพ
พันธกิจ
1. ให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
2. บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอื่นของมหำวิทยำลัย
3. บริหำรและจัดหำรำยได้จำกทรัพยำกร
4. เผยแพร่องค์ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนำสังคมให้อยู่ดีมีสุข อย่ำงเหมำะสมรวมทั้งสร้ำง
เครือข่ำยบริกำรวิชำกำรให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. บริหำรและจัดหำรำยได้จำกทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหำวิทยำลัยในรูปแบบของ
ธุรกิจที่ยึดหลักธรรมำภิบำล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรพัฒนำระบบกลไกให้บริกำรวิชำกำร
2. กำรส่งเสริมกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจด้ำนอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัย
3. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงรำยได้
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4. กำรสื่อสำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ ของมหำวิทยำลัยกับองค์กร
ภำยนอก
เป้าประสงค์
1. มหำวิทยำลัยมีระบบและกลไกในกำรบริกำรวิชำกำร เป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชี้นำ
แก้ปัญหำที่ตรงกับควำมต้องกำร
2. มหำวิทยำลัยมีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจด้ำนอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัยที่มี
ประสิทธิภำพ
3. มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ลดกำรสูญเสีย และเกิดประโยชน์ต่อ
มหำวิทยำลัย
4. มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
2. พัฒนำบุคลำกรเพื่อพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมืออำชีพ
3. เพิ่มระดับกำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอื่นมหำวิทยำลัยและกำรนำองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์
4. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกกำรทรัพยำกรภำยในมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์
5. ปรับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย
6. พัฒนำสินค้ำของชุมชนและมหำวิทยำลัย
7. เสริมสร้ำงระบบและกลไกกำรสื่อสำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรวิชำชีพ
ที่ตั้ง
อำคำร 1 ชั้น 1 สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เลขที่
69 หมู่ 1 ตำบลวังยำง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1797
website: http://asl.kpru.ac.th/
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ส่วนที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำ
รำยได้
2. นโยบำย วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรกำหนด
ผู้รับผิดชอบ
3. กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสานักบริการวิชาการและจัดหา
รายได้
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้จัดให้มีโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยทำงสำนักได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ในกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง กำหนดนโยบำยและ
กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำมควำมเสี่ยง รวมทั้งรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรเกี่ยวกับควำมสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ซึง่ ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำ
รำยได้เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสำนัก รองผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและ
จัดหำรำยได้ เป็นกรรมกำร ดำเนินกำรภำยใต้นโยบำยและกำรกำกับดูแลของผู้อำนวยกำรสำนัก
โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน มีลักษณะดังแสดงในแผนภำพต่อไปนี้
ผู้อำนวยกำรสำนัก
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
คณะทำงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในสำนัก
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้มกี ำรกำหนดขอบเขต/กรอบแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และวัฒนธรรมองค์กร ด้วยกำรกำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้ง
ระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่ต่อเนื่องและเป็นแบบบูรณำ
กำร
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1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้มีระบบในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในโดยกำรบริหำรกำรควบคุมภำยในปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้จะเกิดควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของ
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง กำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบข้อบังคับ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุ้มค่ำ คุณค่ำ) ให้ระดับควำมเสี่ยงและขนำดของควำมเสียหำยที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยของสำนักบริกำรวิชำกำรและ
จัดหำรำยได้ ตำมกลยุทธ์ที่สำคัญ จึงกำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ดังนี้
1.1 ให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในทั่วทั้งองค์กร โดยมีกำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
1.2 ให้มีกำรกำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เป็นระบบ
มำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
1.3 ให้มีกำรติดตำมประเมินผล กำรทบทวน และปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
1.4 ให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรจัดกำรที่ดี
1.5 ให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินงำนตำมปกติ
2. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้มีวัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
เพื่อ
2.1 ลดมูลเหตุของโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยและลดขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคต ให้อยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้
2.2 มีผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมกลยุทธ์
2.3 มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้ำงควำมมั่นใจแก่
ผู้บริหำรในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนและบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
2.4 ให้บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย เงื่อนไขสัญญำ ข้อตกลงและระเบียบ
ข้อบังคับต่ำงๆ ของหน่วยงำนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
3. หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ กำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นควำมรับผิดชอบ
ร่วมกันของผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ และมีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้บทบำทหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมแต่ละระดับมีดังต่อไปนี้
ผู้เกี่ยวข้อง
กรรมกำรอำนวยกำร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- อำนวยกำร เสนอแนะให้ควำมเห็นและคำปรึกษำในกำรดำเนินงำน
จัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยง
- ควบคุม และกำกับดูแลกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจกำรจัดตั้งองค์กร
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ผู้เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง - กำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจหลักและตำมคำของบประมำณ
- อำนวยกำรเสนอแนะให้ควำมเห็นและคำปรึกษำในกำรดำเนินกำร
ผลักดัน ติดตำม ประเมินผล และแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ
คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง
- ศึกษำทำควำมเข้ำใจกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- ให้ควำมรู้กับบุคลำกรใหม่ในภำควิชำ/สำขำวิชำ
- ระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง
- จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์ และประเมินควำมเสี่ยง
- จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประชำสัมพันธ์แผนบริหำรควำมเสี่ยง
- จัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริกำรวิชำกำร/ฝ่ำยกำรจัดหำ
รำยได้ รวมทั้งติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรอำนวยกำร

ขั้นตอนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- นำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ 2558 มำพิจำรณำ
- ประเมินโอกำสและผลกระทบควำมเสี่ยง และจัดอันดับ (RM1)
- กำรบริหำรควำมเสี่ยง (RM 2)
นำส่งข้อมูลควำมเสี่ยงสูง สูงมำก
(RM2) ให้มหำวิทยำลัย เพื่อเข้ำ
สู่ขั้นตอนกำรจัดทำแผนระดับ
มหำวิทยำลัย

จัดทำ (ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ 2559
นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำ
สำนัก เพื่อพิจำรณำ
เห็นชอบ
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปี
งบประมำณ 2559

แก้ไข
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ได้กำหนดกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่ใช้ในกำรระบุ วิเครำะห์ ประเมิน และจัดระดับควำมเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินภำรกิจและกำรบริหำรจัดกำรของสำนักบริกำรวิชำกำร
และจัดหำรำยได้ ตำมสภำพแวดล้อมของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ เพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
โดยกำหนดแนวทำงกำรควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนกำร
ดังกล่ำวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีกำรสื่อสำรให้ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและฝ่ำยจัดหำรำยได้ในสำนักบริกำรวิชำกำร
และจัดหำรำยได้ เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน โดยสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ได้
กำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน เป็น 5 กระบวนกำร ดังนี้
1. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
2. กำรระบุเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
3. กำรประเมินควำมเสี่ยง
4. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง
5. กำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ทั้งนี้ สำมำรถแสดงรำยละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อช่วยใน
กำรกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงำน โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรออกแบบไว้จะสำมำรถบ่งชี้
เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ และสำมำรถจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ยอมรับ เพื่อให้ได้รับควำมมั่นใจอย่ำง
สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ได้แก่
1.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของบุคลำกรและกำรวิจัย
1.2 พัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำร
1.3 เร่งรัดกำรสร้ำงภำพลักษณ์
1.4 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำก้ำวไกลสู่อำเซียน

2. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
เป็นกำรระบุควำมเสี่ยงที่ไม่ประสบควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร
ครอบคลุมทุกพันธกิจ และกำรดำเนินงำนของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ได้กำหนดกรอบประเด็น
ควำมเสี่ยง จำแนกได้เป็น 5 ด้ำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยได้จำแนกประเด็นควำมเสี่ยงย่อยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงให้ฝ่ำย
บริกำรวิชำกำร ฝ่ำยจัดหำรำยได้ และฝ่ำยสำนักงำน ได้ดำเนินกำรดังนี้
2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน
2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร
2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร
2.4 ควำมเสี่ยงด้ำนปัจจัยภำยนอก
2.5 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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3. การประเมินความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีควำมหมำยเพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำมีระบบบริหำร
ควำมเสี่ยงโดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนกำรดำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของ
ควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และกำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือ ควำมคุ้มค่ำ) เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยง และ
ขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงกำรเรียนรู้
วิธีกำรป้องกัน จำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทำควำม
รุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนสำรองต่อภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อม
ใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของสถำบัน
ตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ ซึ่งกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ถูกกำหนดให้อยู่ภำยใต้พันธกิจของ
มหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร คือ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพมำตรฐำน
2) สร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
3) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5) ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6) บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมำยถึง ต้นเหตุ หรือสำเหตุที่มำของควำมเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ดว้ ยว่ำ เหตุกำรณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่ำงไร
และทำไม ทั้งนี้สำเหตุของควำมเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสำเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเครำะห์และกำหนด
มำตรกำรลดควำมเสี่ยงในภำยหลังได้อย่ำงถูกต้อง
ซึง่ กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกระบวนกำรที่ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ กำรประเมิน และกำรจัด
ระดับควำมเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนกำรทำงำนของสำนักบริกำรวิชำกำร
และจัดหำรำยได้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
3.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นกำรกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
(Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของควำมเสี่ยง (Degree of risk)
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้จะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้น ซึง่
สำมำรถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภำพแวดล้อมใน
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ และดุลยพินิจกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรของ
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
3.1.1 ระดับของโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) หมำยถึง ควำมเป็นไปได้ที่
เหตุกำรณ์จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร พิจำรณำจำกสถิติกำรเกิดควำม
เสี่ยง ประวัติของกำรเกิดควำมเสี่ยงในอดีต ผลจำกระดับกำรควบคุมในปัจจุบัน หรือกำรคำดกำรณ์
ล่วงหน้ำถึงควำมถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสำมำรถกำหนดระดับของโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) โดย
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แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่สูงมำก (5) สูง (4) ปำนกลำง (3) น้อย (2) และน้อยมำก (1) โดยแบ่งโอกำสที่
จะเกิด (Likelihood : L) เป็นเชิงประมำณและเชิงคุณภำพ ดังนี้
ตารางที่ 1 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
1 เดือนต่อครั้งหรือมำกกว่ำ
5
สูงมำก
4

สูง

3
2
1

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
มีโอกำสในกำรเกิดเกือบทุก
5
สูงมำก

1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง

4

สูง

ปำนกลำง
น้อย

1 ปีต่อครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง

3
2

ปำนกลำง
น้อย

น้อยมำก

5 ปีต่อครั้ง

1

น้อยมำก

ครั้ง
มีโอกำสในกำรเกิดค่อนข้ำง
สูงหรือบ่อย ๆ
มีโอกำสเกิดบำงครั้ง
อำจมีโอกำสเกิดแต่นำนๆ
ครั้ง
มีโอกำสเกิดในกรณียกเว้น

3.1.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) หมำยถึง ผลจำก
เหตุกำรณ์ ซึ่งอำจเกิดประกำรเดียวหรือหลำยประกำร โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะ
หมำยถึงควำมเสียหำยที่เกิดกับองค์กร โดยพิจำรณำจำกระดับควำมรุนแรง และมูลค่ำควำมเสียหำยที่มีต่อ
องค์กรในกรณีที่ควำมเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น สำมำรถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมำก
(5) สูง (4) ปำนกลำง (3) น้อย (2) และน้อยมำก (1) โดยแบ่งผลกระทบ (Impact : I) เป็นเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลกระทบ (Impact : I) เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(เชิงปริมาณ)
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมำก
>10 ล้ำนบำท
4

สูง

3

ระดับ
5

> 2.5 แสนบำท-10 ล้ำนบำท

4

ปำนกลำง

> 50,000 – 2.5 แสนบำท

3

2

น้อย

>10,000 – 50,000 บำท

2

1

น้อยมำก

ไม่เกิน 10,000 บำท

1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
สูงมำก
มีกำรสูญเสียทรัพย์สินอย่ำงมหันต์ มีกำรบำดเจ็บ
ถึงแก่ชีวิต
สูง
มีกำรสูญเสียทรัพย์สินมำก มีกำรบำดเจ็บสำหัส
ถึงขั้นพักงำน
ปำนกลำง
มีกำรสูญเสียทรัพย์สินมำก มีกำรบำดเจ็บสำหัส
ถึงขั้นหยุดงำน
น้อย
มีกำรสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีกำรบำดเจ็บ
รุนแรง
น้อยมำก
มีกำรสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีกำรบำดเจ็บ
รุนแรง

3.1.3 ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of risk) หมำยถึง สถำนะของควำมเสี่ยงที่ได้จำก
กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของและปัจจัยเสี่ยง มีค่ำเป็นเชิงปริมำณ ซึ่งกำรประเมินระดับควำม
เสี่ยงสำมำรถคำนวณได้จำกสูตร ดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง
หรือ D = L x I
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กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และน้อย

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากการประเมินระดับความเสี่ยง
3.1.4 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมำยถึง วิธีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นไป
เพื่อกำรคำดกำรณ์ และลดผลเสียของควำมไม่แน่นอน ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสำมำรถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีหลำยวิธี ดังนี้
ตารางที่ 3 วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง
1. การยอมรับความเสี่ยง หมำยถึง กำรตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจำกไม่
คุ้มค่ำในกำรจัดกำรหรือป้องกันหรือเป็นควำมเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม
ขององค์กร คือ มีสำเหตุจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ แต่กำร
เลือกบริหำรควำมเสีย่ งด้วยวิธีนี้ตอ้ งมีกำรติดตำมเฝ้ำระวังอย่ำงสม่ำเสมอโดย
กำรตรวจสอบหรือสอบทำนทุกๆ ระยะกี่วัน /เดือน/ ไตรมำส
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงจำกปัจจัย
ภำยในที่หน่วยงำนสำมำรถควบคุมได้ โดยใช้วิธีควบคุมจำกภำยในองค์กร เช่น
กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน หรือออกแบบกระบวนกำร/ วิธีกำรทำงำนใหม่
เป็นต้น หรือนำกลยุทธ์หรือมำตรกำรหรือกำรกำหนดหลักเกณฑ์เพือ่ ลดโอกำส
ที่จะเกิดควำมเสียหำย หรือลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงให้อยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ เช่น กำรจัดอบรมพนักงำน กำรจัดทำคูม่ ือกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดประชุมติดตำมงำน เป็นต้น

ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป แนวคิด 4 T
(กรมบัญชีกลำง)
Risk Acceptance
(Accept)

Take

Treat
Risk Reduction
(Control)
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วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมำยถึง กรณีที่เป็นควำมเสีย่ งที่
คำดหวังเดำไม่ถึงหรือป้องกันได้ยำก หน่วยงำนอำจกระจำย หรือถ่ำยโอน
ควำมเสีย่ ง ให้หน่วยงำนอื่นช่วยแบ่งควำมรับผิดชอบไป เช่น กำรทำ
ประกันภัย/ กำรประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกันภัย หรือที่อำจเกิดจำก
ควำมไม่ชำนำญงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน จะจัดจ้ำงบริษัทภำยนอก
(Outsource) มำจัดกำรงำนบำงอย่ำงแทน เช่น งำนทำควำมสะอำด งำน
รักษำควำมปลอดภัย
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมำยถึง กรณีที่ควำมเสี่ยงนั้นยอมรับไม่ได้ กำร
จัดกำรควำมเสีย่ งไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มี
ควำมเสีย่ งสูง และหน่วยงำนไม่อำจรับควำมเสียหำย ที่เกิดขึ้นได้จึงต้อง
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนหรือหยุดดำเนินกำร
หรือยกเลิกโครงกำร/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดควำมเสี่ยงนั้นไป

ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป แนวคิด 4 T
(กรมบัญชีกลาง)
Risk Sharing
(Transfer)

Transfer

Risk Avoidance
(Avoid)

Terminate

4. การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
นโยบำยกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง สำมำรถทำได้ 2 วิธี คือ ใช้วิธกี ำร
ติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรมในระหว่ำงดำเนินกำร หรือใช้วิธีกำรประเมินแยก
ต่ำงหำกมุ่งเน้นโดยตรงที่ประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรและทำให้มีโอกำสได้พิจำรณำ
ประสิทธิผลของกิจกรรมที่ต่อเนื่องโดยกำรติดตำมผลพบสิ่งที่อำจจะก่อให้เกิดควำมผิดพลำดหรือพบ
โอกำสในกำรพัฒนำให้ดีขึ้นเพื่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมีกำรรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ
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ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดับสำนัก
2. ประชุมกรรมกำรพิจำรณำกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2558
และ วำงแผนจัดทำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจำปีงบประมำณ 2559
3. รวมรวม สรุป วิเครำะห์ข้อมูลจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2559
- ส่งแผนบริหำรควำมเสี่ยงสำนัก ปีงบประมำณ 2559 ให้มหำวิทยำลัย
- ประชุม เพื่อพิจำรณำ ร่ำง แผนบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ 2559
- เสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ 2559
o เสนอแผนฯต่อที่ประชุมผู้บริหำร
o เสนอแผนฯต่อที่ประชุมกรรมกำรตรวจสอบประจำมหำวิทยำลัยและสภำมหำวิทยำลัย
4. ติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2559
- ติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงรอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุมกรรมกำร
สำนัก
- ติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงรอบ 9 เดือน ต่อที่ประชุมกรรมกำร
สำนัก
* หมำยเหตุ : สำหรับกำรรำยงำนรอบ 9 เดือน ให้ประเมินต่อจำกรอบ 6 เดือน แล้ว
เสนอมหำวิทยำลัย รวมกับรำยงำนรอบ 12 เดือน
5. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2559 ต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบประจำมหำวิทยำลัยอธิกำรบดีและสภำมหำวิทยำลัย
- สำนักรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2559 ต่อ
คณะกรรมกำรสำนัก และอธิกำรบดี
- รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2559 ต่ออธิกำรบดี
และสภำมหำวิทยำลัย
6. จัดทำรำยงำนกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2559 นำเสนอประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัย

ตค

ปี 2558
พย
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

ปี 2559
พค

มิย

กค

สค

กย

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.สำนัก
ผอ.สำนัก
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงสำนักฯ
หน.สำนัก
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงสำนักฯ
ผอ.สำนัก
หน.สำนัก
หน.สำนัก

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงสำนักฯ
ผอ.สำนัก
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สรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
แผนภูมิแสดงแนวทางการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ
1. กำรกำหนดสภำพแวดล้อม
(Establish the Context)

2. กำรระบุเหตุกำรณ์ควำมเสีย่ ง
(Risk Identiification)

การดาเนินการ/กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และสภำพแวดล้อม
1) ศึกษำภำพรวมของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
2) กำหนดวัตถุประสงค์
3) กำหนดและมอบหมำยควำมควำมรับผิดชอบ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ประชุมคณะกรรมกำร/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อดำเนินกำรระบุควำมเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ ง
- กำรระดมสมอง (brainstroming)
- ใช้ข้อมูลในอดีต (past data)
- ใช้รำยกำรตรวจสอบ (checklist) เช่น จำก
แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน
- กำรวิเครำะห์ควำมผิดพลำดของมนุษย์
(Human Error Analysis)
- วิเครำะห์ระบบงำน (Work System
Analysis)

3. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
(Risk Analysis)

4. กำรประเมินผลควำมเสี่ยง
(Risk Analysis)

5. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(Risk Treatment)

6. กำรติดตำมผล
(Monitoring)

จาแนกประเภท
(1) ควำมเสี่ยงเชิงนโยบำย
(2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน
(3) ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก

วิเคราะห์ความเสี่ยง
(1) ประเมินโอกำส (Likelihood : L)
(2) ผลกระทบ (Impact : I)
(3) ประเมินควำมเสี่ยง (1-25)
(4) จัดลำดับควำมเสี่ยง
(5) แผนภูมิควำมเสีย่ ง (Risk Map)

ตำมแบบRM1
จัดทำแผนภูมิควำมเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง
- ยังไม่มีมำตรกำรยอมรับ
- มำตรกำรทีม่ ีอยู่ไม่เพียงพอ ต้องหำมำตรกำรใหม่รองรับ
- ทำมำตรกำรเดิม แต่ต้องเพิ่มควำมเข้มข้นในกำรดำเนินงำน
- มำตรกำรดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม
จัดการความเสี่ยง
4T’s Strategies
- Take : กำรยอมรับควำมเสี่ยง
- Treat : กำรลด/กำรควบคุมควำมเสี่ยง
- Transfer : กำรกระจำย/โอนควำมเสีย่ ง
- Terminate : กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง

- จัดทำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- กำหนดมำตรกำรกำรควบคุม
- มอบหมำยผู้รับผิดชอบ
- กำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ

ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
(1) รำยงำนรอบ 6 เดือน

รำยงำนผู้บริหำรระดับหน่วยงำนตำมแบบ RM2

(2) รำยงำนรอบ 12 เดือน

รำยงำนผู้บริหำรระดับหน่วยงำนและอธิกำรบดี
ตำมแบบ RM2
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การประเมินความเสี่ยงของประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
งานที่รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

(1)

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

ประเภท
ของความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

จัดลาดับ

(เกณฑ์มำตรฐำน สกอ.
และคู่มือควำมเสี่ยงของ
มหำวิทยำลัย)

(ให้คะแนน 1-5)

(ให้คะแนน 1-5)

(5)X(6)
(เฉพำะระดับสูง สูงมำก
นำไปใส่ใน ERM-2)

(เรียงลำดับ
มำกไปน้อย)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

มีบุคลำกรจำกคณะต่ำง ๆได้เข้ำรับกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 แต่จะมีบคุ ลำกร
จำกคณะต่ำง ๆ เพียงกลุม่ หนึ่งที่
ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำ
ทักษะในศตวรรษที่ 21

กำรปฏิบัติงำน (O)

3

3

9

ปำนกลำง
(4)

กำรได้ข้อมูลควำมต้องกำรบริกำรวิชำกำร
ยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลหลำยประกำร
เป็น want มิใช่ need

กำรปฏิบัติงำน (I)

3

3

9

ปำนกลำง
(5)

(2)

1. พันธกิจ 1 โครงกำร เพื่อให้บุคลำกร
พัฒนำทักษะใน
มหำวิทยำลัยสำย
ศตวรรษที่ 21
สอนได้รบั กำร
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่
พัฒนำทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
2. พันธกิจ 1
เพื่อสำรวจควำม
โครงกำรสำรวจ
ต้องกำรในกำร
ควำมต้องกำรบริกำร พัฒนำของ
วิชำกำร
หน่วยงำนภำยนอก
และสร้ำงเครือข่ำย
กำรบริกำรวิชำกำร
พันธกิจ

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

1. ให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
3. บริหำรและจัดหำรำยได้จำกทรัพยำกร

2. บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอื่นของมหำวิทยำลัย
4. เผยแพร่องค์ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร
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งานที่รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ของความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

จัดลาดับ

(เกณฑ์มำตรฐำน สกอ.
และคู่มือควำมเสี่ยงของ
มหำวิทยำลัย)

(ให้คะแนน 1-5)

(ให้คะแนน 1-5)

(5)X(6)
(เฉพำะระดับสูง สูงมำก
นำไปใส่ใน ERM-2)

(เรียงลำดับ
มำกไปน้อย)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3. พันธกิจ 1
โครงกำรสำรสนเทศ
กำรบริกำรวิชำกำร

เพื่อให้หน่วยงำนมี
สำรสนเทศเพื่อ
บริกำรต่อ
สำธำรณะ

กำรปฏิบัติงำน (I)

2

3

6

ปำนกลำง
(8)

4. พันธกิจ 1
โครงกำรนำเสนอ
ผลงำนบริกำร
วิชำกำร

เพื่อให้หน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย
มีกำรแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
รูปแบบและผลกำร
บริกำรวิชำกำรเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป
เพื่อให้บุคลำกรได้รับ
กำรพัฒนำ
ศักยภำพเป็นไปตำม
แผน

สำนักฯ มีกำรพัฒนำ website ซึ่งมีควำม
ล่ำช้ำและไม่ครอบคลุมกำรให้บริกำร
เนื่องจำกสำนักฯไม่มีบคุ ลำกรเฉพำะด้ำนนี้
แต่ได้พยำยำมพัฒนำสำรสนเทศเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรของสำนักฯ ตำมควำม
ต้องกำรใช้ประโยชน์ของประชำชน
จำนวนหน่วยงำนที่นำเสนอมีจำนวนน้อย

กำรปฏิบัติงำน (O)

2

3

6

ปำนกลำง
(9)

กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและบริกำร กำรปฏิบัติงำน (HR)
วิชำกำรไม่เต็มประสิทธิภำพแม้บุคลำกรจะ
มีแผนพัฒนำ แต่ยังไม่มีกำรนำควำมรู้จำก
กำรพัฒนำมำสู่กำรพัฒนำ เช่น กำร
ฝึกอบรมสัมมนำทั้งด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพ เป็นต้น

3

4

12

สูง
(2)

5. พันธกิจ 1
โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร

พันธกิจ

1. ให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
3. บริหำรและจัดหำรำยได้จำกทรัพยำกร

2. บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอื่นของมหำวิทยำลัย
4. เผยแพร่องค์ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร
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งานที่รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

(1)

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ของความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

จัดลาดับ

(เกณฑ์มำตรฐำน สกอ.
และคู่มือควำมเสี่ยงของ
มหำวิทยำลัย)

(ให้คะแนน 1-5)

(ให้คะแนน 1-5)

(5)X(6)
(เฉพำะระดับสูง สูงมำก
นำไปใส่ใน ERM-2)

(เรียงลำดับ
มำกไปน้อย)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

6. พันธกิจ 2
โครงกำรบริหำร
สำนักงำน

เพื่อจัดระบบต่ำง ๆ
ในกำรบริหำรกำร
ทำงำนเป็นไปตำม
ระเบียบของ
มหำวิทยำลัย

กำรปฏิบัติงำน
(C), (F), (ICT)

4

4

16

สูง
(1)

7. พันธกิจ 2
โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่
บูรณำกำรกำรวิจยั
บริกำรวิชำกำร หรือ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อให้บุคลำกร
มหำวิทยำลัยสำย
สอนได้รับกำร
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่
บูรณำกำรกำรวิจยั
บริกำรวิชำกำร
หรือทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ถูก
กระบวนกำร

กำรดำเนินงำนของสำนักฯล่ำช้ำไม่เป็น
ระบบ เนื่องจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องขำด
ควำมรู้ในกำรดำเนินงำนตำมระบบงำน
เช่น ระบบธุรกำร ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมระเบียบพัสดุ ระเบียบกำรเงิน ระบบ
สำรสนเทศสนับสนุนกำรทำงำน เป็นต้น
บุคลำกรจำกคณะต่ำง ๆได้ได้เข้ำรับกำร
พัฒนำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
บูรณำกำรกำรวิจยั บริกำรวิชำกำร หรือ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแต่มีบุคลำกรจำก
คณะต่ำง ๆได้เพียงส่วนน้อยที่ดำเนินกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรกำรวิจัย
บริกำรวิชำกำร หรือทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ถูกกระบวนกำร

กำรปฏิบัติงำน (O)

3

3

9

ปำนกลำง
(6)

พันธกิจ 1. ให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
3. บริหำรและจัดหำรำยได้จำกทรัพยำกร

2. บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอื่นของมหำวิทยำลัย
4. เผยแพร่องค์ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร
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งานที่รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

(1)

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

(2)

(3)

ประเภท
ของความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง

จัดลาดับ

(เกณฑ์มำตรฐำน สกอ.
และคู่มือควำมเสี่ยงของ
มหำวิทยำลัย)

(ให้คะแนน 1-5)

(ให้คะแนน 1-5)

(5)X(6)
(เฉพำะระดับสูง สูงมำก
นำไปใส่ใน ERM-2)

(เรียงลำดับ
มำกไปน้อย)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

8. พันธกิจ 3
โครงกำรจัดหำ
ครุภณ
ั ฑ์

เพื่อให้ควำมสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่พร้อมต่อกำรใช้งำน
และรวดเร็วในกำร และให้บริกำรในกำรจัดหำรำยได้
ให้บริกำรวิชำกำร
และสนับสนุน
ทรัพยำกรเพื่อกำร
จัดหำรำยได้

กำรปฏิบัติงำน (IT)

4

1

4

ปำนกลำง
(10)

9. พันธกิจ 4
โครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม

เพื่อให้กำรประสำน ขำดเอกสำรหลักฐำนสำหรับนำมำประกอบ
กำรดำเนินงำนกำร กำรรำยงำนกำรประเมินตนเองด้ำนกำร
ให้บริกำรวิชำกำร บริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย เนื่องจำก
บุคลำกรขำดระบบกำรติดตำมงำนที่ดี

นโยบำย (S) /
กำรปฏิบัติงำน (O)

3

3

9

ปำนกลำง
(7)

พันธกิจ 1. ให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
3. บริหำรและจัดหำรำยได้จำกทรัพยำกร

2. บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอื่นของมหำวิทยำลัย
4. เผยแพร่องค์ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร
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งานที่รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

(1)
11. พันธกิจ 4
โครงกำรรำชภัฏ
วิชำกำร

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ของความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง

จัดลาดับ

(เกณฑ์มำตรฐำน สกอ.
และคู่มือควำมเสี่ยงของ
มหำวิทยำลัย)

(ให้คะแนน 1-5)

(ให้คะแนน 1-5)

(5)X(6)
(เฉพำะระดับสูง สูงมำก
นำไปใส่ใน ERM-2)

(เรียงลำดับ
มำกไปน้อย)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

เพื่อให้องค์กรภำยใน
และองค์กรภำยนอก
ได้รับประโยชน์จำก
กำรบริกำรวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัย

มีกำรนำผลงำนของมหำวิทยำลัยในรูปแบบ
ต่ำง ๆ มำนำเสนอน้อย เนื่องจำกขำดกำร
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำร
วิชำกำรจำกองค์กรภำยในและองค์กร
ภำยนอก

กำรปฏิบัติงำน (O)

2

2

4

ปำนกลำง
(11)

พันธกิจ 1. ให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
3. บริหำรและจัดหำรำยได้จำกทรัพยำกร

2. บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอื่นของมหำวิทยำลัย
4. เผยแพร่องค์ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร

22
RM 1

(1)
การดาเนินงานของสานักฯ
ล่าช้าไม่เป็นระบบ

(2)

(3)
(C), บุคคลที่เกี่ยวข้องขาด
(F), ความรู้ในการ
(ICT) ดาเนินงานตาม
ระบบงาน เช่น ระบบ
ธุรการ ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตาม
ระเบียบพัสดุ ระเบียบ
การเงิน ระบบ
สารสนเทศสนับสนุน
การทางาน เป็นต้น

(8)
สูง

การจัดการความเสี่ยง
กิจกรรม

(9)

สถานะการดาเนินการ

(L) (I) (L)X(I)
(4)
(5) (6) (7)
กระบวนการดาเนินงานใน
4 4
16
หน้าที่การดาเนินงาน
บริหารทัว่ ไปและงานบริการ
วิชาการไม่เป็นระบบ

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความเสี่ยง

ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด

ประเภทความเสีย่ ง

หน่วยงาน สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารสานักงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดระบบต่าง ๆ ในการบริหารการทางานเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยง
ปัจจัย/สาเหตุของ
ความสูญเสีย/ผลกระทบที่
การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง
อาจเกิดขึ้น

(10)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(11)

23
RM 1

(1)
(2)
(3)
การดาเนินงานด้านการ
(HR) บุคลากรมีแผนพัฒนา
บริหารและบริการวิชาการที่
ดาเนินการตาม
มีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนา แต่ยงั ไม่มี
การนาความรู้จากการ
พัฒนามาสู่การพัฒนา
เช่น การฝึกอบรม
สัมมนาทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
เป็นต้น

(8)
สูง

การจัดการความเสี่ยง
กิจกรรม

(9)

สถานะการดาเนินการ

(L) (I) (L)X(I)
(4)
(5) (6) (7)
การประสานงานและการ
3 4
12
ดาเนินงานบริหารทั่วไปและ
งานบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพน้อย

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความเสี่ยง

ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด

ประเภทความเสีย่ ง

หน่วยงาน สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามแผน
ความเสี่ยง
ปัจจัย/สาเหตุของ
ความสูญเสีย/ผลกระทบที่
การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง
อาจเกิดขึ้น

(10)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(11)

24
RM 1

(1)
ภาพรวมของการให้บริการ
วิชาการภายใต้โครงการ
บริการวิชาการของ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่ลงสูช่ ุมชน
ต้นแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้เป็นกลยุทธ์

(2)
(3)
(S), ระบบและกลไกการ
(O ประสานงานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบมีใน
ระดับน้อย

(4)
การรวบรวมผลการ
ดาเนินงานบริการวิชาการ
ภายใต้โครงการบริการ
วิชาการของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยที่ลงสู่
ชุมชนต้นแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไม่
บรรลุเป้าหมาย

(8)
สูง

การจัดการความเสี่ยง
กิจกรรม

(9)

สถานะการดาเนินการ

(L) (I) (L)X(I)
(5) (6) (7)
3 4
12

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความเสี่ยง

ผลกระทบ

ประเภทความเสีย่ ง

โอกาสที่จะเกิด

หน่วยงาน สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ความเสี่ยง
ปัจจัย/สาเหตุของ
ความสูญเสีย/ผลกระทบที่
การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง
อาจเกิดขึ้น

(10)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(11)

25
RM2

หน่วยงาน สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
รายงานการติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารสานักงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดระบบต่าง ๆ ในการบริหารการทางานเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

(1)
การดาเนินงานของ
สานักฯล่าช้าไม่เป็น
ระบบ

(L)X
(I)

(2) (3) (4) (5) (6)
4
16
สูง
(C), 4
(F),
(ICT)

(7)

(8)

(I)

คาชี้แจงผลการดาเนินงาน/ข้อเสนอแนะ
ระดับความเสี่ยง

(L)

คะแนนความเสี่ยง

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิด
ชอบ

ผลกระทบ

กิจกรรม

ระดับความเสี่ยง
(ณ กย.2560)
โอกาสที่จะเกิด

การจัดการความเสี่ยง

สถานะดาเนินการ

(I)

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

(L)

คะแนนความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

ระดับความเสี่ยง
(ปีงบประมาณ 2559)
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(L)X
(I)

(9) (10) (11) (12) (13)

(14)
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RM2

หน่วยงาน สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
รายงานการติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามแผน

การดาเนินงานด้าน (HR)
การบริหารและบริการ
วิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ

(5)

3

4

12

(6)
สูง

(7)

(8)

(I)

คาชี้แจงผลการดาเนินงาน/ข้อเสนอแนะ
ระดับความเสี่ยง

(4)

(L)

คะแนนความเสี่ยง

(3)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิด
ชอบ

ผลกระทบ

(L)X
(I)

กิจกรรม

ระดับความเสี่ยง
(ณ กย.2560)
โอกาสที่จะเกิด

(I)

การจัดการความเสี่ยง

สถานะดาเนินการ

(L)

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

(2)

โอกาสที่จะเกิด

(1)

คะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(ปีงบประมาณ 2559)
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(L)X
(I)

(9) (10) (11) (12) (13)

(14)
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แบบ RM-2

แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)
1. โครงกำร
สำรวจควำม
ต้องกำร
บริกำร
วิชำกำร

วัตถุประสงค์
(เพื่อ)/
เป้ำหมำย
(2)
เพื่อสำรวจควำม
ต้องกำรในกำร
พัฒนำของ
หน่วยงำนภำยนอก
และสร้ำงเครือข่ำย
กำรบริกำรวิชำกำร

ผู้รับ
ผิดชอบ
จัดทำแผน
(3)

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

อ.วีรวรรณ
แจ้งโม้

กำรสำรวจ P1O1
ควำม
ต้องกำรรับ
บริกำร
วิชำกำร
วิชำชีพ เพื่อ
สนับสนุนกำร
ตัดสินใจจัด
กิจกรรม/
โครงกำร
บริกำร
วิชำกำร
รวมทั้งเพื่อ
ปรับปรุง
ระบบกำร
ให้บริกำรให้
ตรงกับควำม
ต้องกำรรับ
บริกำรมี
บริบทท้องถิ่น
แตกต่ำงกัน

ประเภทควำมเสี่ยง
S

กำรได้ข้อมูล
ควำมต้องกำร
บริกำรวิชำกำร
ยังไม่ครอบคลุม
และข้อมูล
หลำยประกำร
เป็น want มิใช่
need

F

O

(7)

C

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก

ภำยใน

(8)
√

กำร
ประสำนงำน
เพื่อกำร
สำรวจควำม
ต้องกำรของ
หน่วยงำน
ภำยนอกและ
เครือข่ำย

บุคลำกร
ออกแบบ
แบบสำรวจ
ควำม
ต้องกำรรับ
บริกำร
วิชำกำรไม่
ครอบคลุม
ควำม
ต้องกำร

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)
สำนักฯจัด
กิจกรรมไม่
สนองควำม
ต้องกำรที่
รอบด้ำนซึ่ง
ส่งผลถึงกำร
บริกำร
วิชำกำรที่ไม่
สนอง
วิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัย

หน่วยงำน L2.4=3
ภำยนอก
และ
เครือข่ำย
เข้ำร่วม
กิจกรรม
กำรบริกำร
วิชำกำรไม่
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

C11=3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)
9
(ปำนกลำง)
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แบบ RM-2

แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)
2. โครงกำร
สำรสนเทศ
กำรบริกำร
วิชำกำร

วัตถุประสงค์
ผู้รับ
(เพื่อ)/
ผิดชอบจัด
เป้ำหมำย
ทำแผน
(2)
(3)
เพื่อจัดทำระบบ
ข้อมูลในรูป
เอกสำรของ
สำนักบริกำร
วิชำกำรและ
จัดหำรำยได้

นำยขวัญ
พิกุลทอง

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

มหำวิทยำลัยมี
สำรสนเทศที่ใน
กำรให้บิกำร
วิชำกำรและจัดหำ
รำยได้ไม่
ครอบคลุมเนื้อ
งำนจึงจำเป็นต้อง
รวบรวม พัฒนำ
และจัดระบบ
สำรสนเทศด้ำน
งำนบริกำร
วิชำกำรเพื่อให้
สำมำรถนำมำใช้
ให้เกิด
ประสิทธิภำพกับ
องค์กรและ
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏกำแพงเพชร

P2O2

กำรควบคุมดูแล
และกำรพัฒนำ
ระบบ
สำรสนเทศกำร
บริกำรวิชำกำร
ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรจัดทำ
เป็น website
ได้ตำมกำหนด
และอำจมี
ประสิทธิภำพ
ไม่ได้มำตรฐำน

ประเภทควำมเสี่ยง
S

F

O

(7)

C

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก

ภำยใน

(8)
√

สำนักฯ มีกำร
พัฒนำ
website ซึ่งมี
ควำมล่ำช้ำ
และไม่
ครอบคลุมกำร
ให้บริกำร
เนื่องจำก
สำนักฯไม่มี
บุคลำกร
เฉพำะด้ำนนี้
แต่ได้พยำยำม
พัฒนำ
สำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรของ
สำนักฯ ตำม
ควำมต้องกำร
ใช้ประโยชน์
ของประชำชน

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)
L2.4=2

C13=3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)
6
(ปำนกลำง)
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แบบ RM-2
แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)
3. โครงกำร
นำเสนอ
ผลงำน
บริกำร
วิชำกำร

วัตถุประสงค์
ผู้รับ
(เพื่อ)/
ผิดชอบ
เป้ำหมำย จัดทำแผน
(2)
(3)
เพื่อจัดเวที
นำเสนอ
ผลงำน
บริกำร
วิชำกำร
ระหว่ำง
มหำวิทยำลัย

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

อ.วรรณวณัช สำนักบริกำรวิชำกำรได้ P3O3
ด่อนคร้ำม
จัดเวทีกำรนำเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีของบริกำร
วิชำกำร และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรให้บริกำร
วิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำน ในกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน และรองรับกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ตลอดจนเป็นกำร
เผยแพร่กำรให้บริกำร
วิชำกำร เพื่อนำข้อมูล
กำรให้บริกำรวิชำกำรไป
วำงแผนและปรับปรุงกำร
ให้บริกำรในปีถัดๆ ไป

ประเภทควำมเสี่ยง
S

จำนวนผู้นำ
เสนอผลงำนมี
น้อย

F

O

(7)
√

C

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก

ภำยใน

(8)
จำนวน
หน่วยงำน
ที่นำเสนอ
มีจำนวน
น้อย

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)
L2.4=2

C9=3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)
6
(ปำนกลำง)
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แบบ RM-2
แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)
4. โครงกำร
พัฒนำชุมชน
ต้นแบบ

วัตถุประสงค์
ผู้รับ
(เพื่อ)/ ผิดชอบจัดทำ
เป้ำหมำย
แผน
(2)
(3)
1. เพื่อสร้ำง
เครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำร
พัฒนำชุมชน
ต้นแบบ
2. เพื่อพัฒนำ
ชุมชนที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็น
ชุมชนต้นแบบ
และสำมำรถเป็น
ตัวอย่ำงให้กับ
ชุมชน อื่น ๆ ใน
จังหวัด
กำแพงเพชรได้

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

ผศ.ดร.รัชนี กำรเสริมสร้ำงควำม P4F1
เข้มแข็งของชุมชนจะ
นิธำกร

สำมำรถทำให้ชุมชน
พึ่งตนเอง มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน P4O4
ให้กับชุมชนซึ่งกำหนด
กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ต้นแบบให้มีควำม
เข้มแข็งในกำรพัฒนำ
ในระดับหนึ่งเท่ำนั้น
และกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ของทุกฝ่ำยในกำร
พัฒนำชุมชนได้ซึ่งต้อง
เร่งดำเนินกำรจึงจะ
สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนให้พึ่งพำ
ตนเองได้ มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี และเป็น
ต้นแบบให้กับชุมชน
อื่นในจังหวัด
กำแพงเพชร

ประเภทควำมเสี่ยง
S

1. กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
อำจไม่เป็นไป
ตำมกำหนด
2. ประชำชนใน
ชุมชนและ
เครือข่ำยเข้ำ
ร่วมกำรพัฒนำ
ไม่เป็นไปตำมที่
กำหนด

F

O

C

(7)
√

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก

ภำยใน

(8)
√

ช่วงเวลำ
ของ
กลุ่มเป้ำห
มำยกับ
วิทยำกรไม่
สอดคล้อง
กัน

กลุ่มเป้ำ
หมำยไม่
ทรำบ
กำหนด
กำร
ให้บริกำร
วิชำกำร
ตลอด
แผน

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)
L2.4=3

C11=3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)
9 (ปำนกลำง)
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แบบ RM-2
แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)
5. โครงกำร
บริกำร
วิชำกำรแก่
สังคม

วัตถุประสงค์
(เพื่อ)/
เป้ำหมำย
(2)
1. เพื่อบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม
ชุมชน ท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ สร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ท้องถิ่นและ
หน่วยงำนภำยนอก
3. เพื่อให้สำมำรถ
นำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำก
กำรบริกำรวิชำกำร
มำใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจยั

ผู้รับ
ผิดชอบ
จัดทำแผน
(3)
ผศ.รำตรี
สิทธิพงษ์

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

P5O5

1. กำรคัดเลือก
ชุมชนเป้ำหมำย
ในกำร
ให้บริกำร
2. กำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรบริกำร
วิชำกำรของ
หน่วยงำน

โครงกำร
บริกำร
วิชำกำรสู่
ชุมชน โดย
ยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ
สนอง
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของ
มหำวิทยำลัย
ให้เป็นที่พึ่ง
ของชุมชน

ประเภทควำมเสี่ยง
S

F

O

(7)

C

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก
(8)

√

1. ควำมร่วมมือ
ของชุมชน
เป้ำหมำยและ
หน่วยงำน
ภำยนอกในกำร
พัฒนำควำม
เข้มแข็งอำจมี
ในระดับน้อย

ภำยใน

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)

2. ระบบกำร 1. ชุมชน
ติดตำมงำนที่ อำจไม่
เข้มแข็งตำม
ยังไม่
ครอบคลุม เป้ำหมำย
กำรนำไปใช้ 2. บุคลำกร
สำมำรถนำ
ประโยชน์ ควำมรูแ้ ละ
ประสบกำรณ์
จำกกำรบริกำร
วิชำกำรมำใช้
ในกำร
พัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
และกำรวิจัย

L1=3

C9=3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)
9
(ปำนกลำง)
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แบบ RM-2
แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)
6. โครงกำร
รำชภัฏ
วิชำกำร

วัตถุประสงค์
(เพื่อ)/
เป้ำหมำย
(2)
1. เพื่อนำเสนอผล
กำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนจำกกำร
ไปสนับสนุน
หน่วยงำนต่ำงๆ
2. เพื่อนำเสนอ
ผลผลิตของชุมชน
จำกกำรพัฒนำ
ชุมชน

ผู้รับ
ผิดชอบ
จัดทำแผน
(3)
อ.สุภำภรณ์
หมั่นหำ

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

มหำวิทยำลัย P6O6
รำชภัฏ
กำแพงเพชร
และหน่วยงำน
ต่ำงเข้ำไป
ช่วยเหลือ
ทำงด้ำน
วิชำกำรจนเกิด
เป็นผลผลิตของ
ชุมชน เพื่อเป็น
กำร
ประชำสัมพันธ์
ให้สำธำรณชน
รับทรำบ
ผลผลิตของ
ชุมชน และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทำง
วิชำกำรร่วมกัน

ประเภทควำมเสี่ยง
S

1. กลุ่มที่มำรวม
แสดงในงำน
รำชภัฏวิชำกำร
มีภำรกิจ
2. รูปแบบและ
กิจกรรมในกำร
กำรเผยแพร่
ผลงำนและ
กิจกรรมของ
มหำวิทยำลัยไม่
บรรลุระดับ
ควำมสำเร็จที่
คำดไว้

F

O

(7)
√

C

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก

ภำยใน

(8)
กำร
ประสำนงำน
กำรบริกำร
วิชำกำรที่
ชุมชน
สำมำรถ
ดำเนินงำนให้
เกิดประโยชน์

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)
ชุมชน
พึ่งพำ
ตนเอง
ปรับตัวเข้ำ
กับ
สถำนกำร
ณ์ต่ำงๆ
ด้วย
ศักยภำพ
ของชุมชน

L2.4=2

C9=2

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)
4
(ปำนกลำง)
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แบบ RM-2
แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)
7. โครงกำร
พัฒนำ
บุคลำกร

วัตถุประสงค์
(เพื่อ)/
เป้ำหมำย
(2)
1. เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้
ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร
2. เพื่อให้บุคลำกร
ได้นำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำก
กำรพัฒนำตนเอง
และศึกษำดูงำน
ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรมำใช้ในกำร
พัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำน

ผู้รับ
ผิดชอบ
จัดทำแผน
(3)
นำงวำสนำ
มณีโชติ

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

บุคลำกรมีควำม P7O7
ต้องกำรพัฒนำ
ตนเองใน
รูปแบบต่ำง ๆ
และกำรศึกษำดู
งำนเพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร
นั้นเป็นสิ่ง
สำคัญต่อกำร
ดำเนินงำน และ
เพื่อให้
บุคลำกร ให้มี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรให้มำก
ยิ่งขึ้น

ประเภทควำมเสี่ยง
S

1.กำรศึกษำดู
งำนอำจไม่ได้
ตำมกำหนด
2.กำรดำเนิน
งำนด้ำนกำร
บริหำรและ
บริกำรวิชำกำร
ไม่เต็ม
ประสิทธิภำพ
แม้บุคลำกรจะ
มีแผนพัฒนำ
แต่ยังไม่มีกำร
นำควำมรู้จำก
กำรพัฒนำมำสู่
กำรพัฒนำ เช่น
กำรฝึกอบรม
สัมมนำทั้งด้ำน
วิชำกำรและ
วิชำชีพ เป็นต้น

F

O

C

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก

(7)

(8)
√

หน่วยงำน
ภำยนอก
ไม่พร้อมให้
ศึกษำดู
งำนในช่วง
ระยะเวลำ
ดังกล่ำว

ภำยใน

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)
L1=3

C5=3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)
9
(ปำนกลำง)
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แบบ RM-2
แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)
8. โครงกำร
จัดหำ
ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
(เพื่อ)/
เป้ำหมำย
(2)
เพื่อจัดหำวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผู้รับ
ผิดชอบ
จัดทำแผน
(3)
น.ส.รุ่งทิพย์
แสนพรมมี

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

สำนักบริกำร
P8O8
วิชำกำรและจัดหำ
รำยได้ เป็น
หน่วยงำนใหม่จึง
จำเป็นต้องจัดหำ
ครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุน ด้ำนงำน
วิชำกำร งำนคลัง
และพัสดุ ครุภัณฑ์
และอื่นๆ ให้มีควำม
สะดวกและคล่องตัว
ทำให้กำร
ปฏิบัติงำน

ประเภทควำมเสี่ยง
S

กำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ล่ำช้ำ
ไม่ทันกับควำม
ต้องกำร

F

O

(7)
√

C

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก

ภำยใน

(8)
กำร
ดำเนินกำร
จัดซื้อจัด
จ้ำงใช้
ช่วงเวลำ
มำก

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)
กำรบริหำร
งำนภำยใน
สำนักฯ
ล่ำช้ำด้อย
ประสิทธิผล

L2.4=4

C2=3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)
12
(สูง)
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แบบ RM-2
แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)
9. โครงกำร
พัฒนำ
สมรรถนะกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอนที่
บูรณำกำรกำร
วิจัย บริกำร
วิชำกำร หรือ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
(เพื่อ)/
เป้ำหมำย
(2)

ผู้รับ
ผิดชอบ
จัดทำแผน
(3)

1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ อ.วรรณวณัช
ควำมเข้ำใจให้แก่
ด่อนคร้ำม
อำจำรย์และ
บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย ใน
กำรบูรณำกำรเรียน
กำรสอนกับกำร
บริกำรวิชำกำร กำร
วิจัย หรือกำรทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อให้อำจำรย์
และบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรดำเนินกำร
บูรณำกำรกำรเรียน
กำรสอนบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม
กำรวิจยั หรือกำร
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

สำนักฯมีหน้ำที่
P9O9
สนับสนุนกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรดำเนินกำร
บูรณำกำรกำรเรียน
กำรสอนกับบริกำร
วิชำกำร กำรวิจัย
หรือกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมด้วย
กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ ก่อำจำรย์
และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเพื่อลด
ภำระงำนอำจำรย์
และนักศึกษำได้
เรียนรูจ้ ำก
ประสบกำรณ์จริง
ตลอดจนเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพของ
สกอ.ที่ดี

ประเภทควำมเสี่ยง
S

1. ผู้เข้ำร่วมกำร
แลกเปลี่ยน
เรียนรูม้ ีจำนวน
น้อยกว่ำ
เป้ำหมำย
2. บุคลำกรจำก
คณะได้เข้ำรับ
กำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนที่บูรณำกำร
กำรวิจยั บริกำร
วิชำกำร หรือ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
แต่มีบุคลำกร
จำกคณะต่ำง ๆ
ได้เพียงส่วนน้อย
ที่ดำเนินกำรที่
ถูกกระบวนกำร

F

O

C

(7)
√

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก

ภำยใน

(8)
√

1.ภำรกิจ
ของ
บุคลำกร
มีมำกไม่
สำมำรถ
เข้ำร่วม
กำรแลก
เปลี่ยน
เรียนรู้
2.
บุคลำกร
มีควำมรู้
ควำม
เข้ำใจใน
กำร
บูรณำ
กำรน้อย
หรือไม่ให้
ควำมสำคั
ญกับ
กำรบูร
ณำกำร

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)
L2.4=3

C9=3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)
9
(ปำนกลำง)
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แบบ RM-2
แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)
10. โครงกำร
พัฒนำทักษะ
ในศตวรรษที่
21

วัตถุประสงค์
(เพื่อ)/
เป้ำหมำย
(2)

ผู้รับ
ผิดชอบ
จัดทำแผน
(3)

เพื่อให้บุคลำกร
ผศ.ดร.รัชนี
มหำวิทยำลัยสำยสอน นิธำกร
ได้รับกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่
พัฒนำทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

ประเภทควำมเสี่ยง
S

บุคลำกรสำย P10O10 1. มหำวิทยำลัย
และคณะมีกำรจัด
สอนมีควำมรู้
กิจกรรมให้
ควำมเข้ำใจใน
บุคลำกรจำนวน
กำรออกแบบ
มำกมีผลให้
กำรจัดกำร
ช่วงเวลำพัฒนำ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน
ซ้ำซ้อนกัน
เกิดทักษะใน
2. มีบุคลำกรสำย
ศตวรรษที่ 21
สอนจำกคณะต่ำง
ที่แตกต่ำงกัน
ๆได้เข้ำรับกำร
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่
พัฒนำทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
แต่จะมีบุคลำกร
จำกคณะต่ำง ๆ
เพียงกลุ่มหนึง่ ที่
ดำเนินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่
พัฒนำทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

F

O

C

(7)

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก

ภำยใน

(8)
√

√

สกอ.ได้
กำหนดไว้ใน
กำรประกัน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ภำยในระดับ
หลักสูตร

กำรจัด
กิจกรรมกำร
เรียนกำร
สอนเพื่อกำร
พัฒนำ
คุณลักษณะ
ของ
นักศึกษำให้
มีทักษะใน
ศตวรรษที่
21

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)
L2.1=3

C9=3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)
9
(ปำนกลำง)
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แบบ RM-2
แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)

วัตถุประสงค์
(เพื่อ)/
เป้ำหมำย
(2)

ผู้รับ
ผิดชอบ
จัดทำแผน
(3)

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

ประเภทควำมเสี่ยง
S

F

O

C

(7)

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก

ภำยใน

(8)

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)

งานประจา (Routine)
11. งำน
สหกรณ์

เพื่อให้กำรทำงำนของ น.ส.
สหกรณ์มี
พิชญำนันท์
ประสิทธิภำพ เป็น
ดอนไพวัลย์
ประโยชน์ต่อองค์กร

มีเจ้ำหน้ำที่หลัก R1O1
ในกำรควบคุม
กำรดำเนินงำน
กิจกรรมร้ำนค้ำ
สหกรณ์ มีกำร
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโดย
มอบหมำยให้ผู้
ที่มีควำมรู้ทำง
กำรเงินและ
บัญชีจัดทำงบ
กำรดำเนินงำน
เป็นประจำทุก
เดือน

ข้อมูลทำงกำร
เงินมียอด
ลูกหนี้ค้ำง
ชำระสูง

√

1.
เจ้ำหน้ำ
ที่ไม่มี
กำร
รำยงำน
ผลกำร
ดำเนิน
ลูกหนี้
ค้ำงชำระ
เงินกู้
2. ไม่มีระบบ
กำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
ที่ชัดเจน

3

4

12
(สูง)
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แบบ RM-2
แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
งำนหลัก
ของฝ่ำย
(1)

วัตถุประสงค์
(เพื่อ)/
เป้ำหมำย
(2)

ผู้รับ
ผิดชอบ
จัดทำแผน
(3)

สถำนะ
ปัจจุบัน

Risk
ID

ควำมเสีย่ ง

(4)

(5)

(6)

ประเภทควำมเสี่ยง
S

F

O

C

(7)

ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก

ภำยใน
(8)

ผลกระทบ

โอกำสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
ทำงตรง ทำงอ้อม ( L )
(C)
(10)
(11)
(9)

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
(12)

งานประจา (Routine)
2. งำนจัดหำ
รำยได้

เพื่อบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัยให้มี
ประสิทธิภำพ

นำยขวัญ
พิกุลทอง

3. กำรใช้
ทรัพยำกรไม่
คุ้มค่ำ

เพื่อให้กำรดำเนินงำน อ.สุภำภรณ์
ของหน่วยงำนมี
หมั่นหำ
ทิศทำงและเป้ำหมำย
ที่ชัดเจน

มีกำรบริหำรให้ R2C1
เช่ำพื้นที่
ทรัพย์สิน ห้อง
ประชุม และ
งำนอื่นที่
หน่วยงำน
ภำยนอกมำจ้ำง

เกิดกำรรั่วไหล
ของรำยได้จำก
กำรบริหำร
ทรัพย์สินได้

มีกำรให้
R3O2
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนเป็น
รอบ 9, 12
เดือน

กำรใช้
ทรัพยำกร
ไม่คุ้มค่ำ

√

√

1.ยังไม่มีควำม
เชี่ยวชำญในกำร
ร่ำงระเบียบ
ข้อบังคับ

2

4

8
(ปำนกลำง)

1. ระบบกำร
ติดตำมยังไม่
ชัดเจน
2.ผู้รับผิด
ชอบไม่ให้ควำม
สำคัญกับกำร
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
3. ขำดคู่มือกำร
บริหำรทรัพย์สิน

4

3

12
(สูง)

39
RM2

หน่วยงาน สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
รายงานการติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

ภาพรวมของการ
(S),
ให้บริการวิชาการ
(O
ภายใต้โครงการบริการ
วิชาการของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยที่
ลงสู่ชุมชนต้นแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ไว้เป็นกลยุทธ์

(5)

3

4

12

(6)

(7)

(8)

(I)

คาชี้แจงผลการดาเนินงาน/ข้อเสนอแนะ
ระดับความเสี่ยง

(4)

(L)

คะแนนความเสี่ยง

(3)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิด
ชอบ

ผลกระทบ

(L)X
(I)

กิจกรรม

ระดับความเสี่ยง
(ณ กย. 2560)
โอกาสที่จะเกิด

(I)

การจัดการความเสี่ยง

สถานะดาเนินการ

(L)

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

(2)

โอกาสที่จะเกิด

(1)

คะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(ปีงบประมาณ 2559)
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(L)X
(I)

(9) (10) (11) (12) (13)

สูง

(.................................................................)
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี ตระกูล
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้

(14)
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แบบ RM 2-1

ประเภทควำมเสี่ยง
(1)

แบบฟอร์มกำรระบุเหตุกำรณ์และประเมินควำมเสี่ยง
หน่วยงำน ……สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ …….. ปี…2559……..
L
C
ระดับควำมเสี่ยง
ลำดับควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยง
(2)
(3)
(4)
(5)
ทีค่ ำดหวัง
(6)

กำรตอบสนองควำมเสี่ยง
(7)

L2.4=3

C11=3

9 (ปำนกลำง)

2

ต่ำ

ควบคุมควำมเสี่ยง (treat)

L2.4=2

C13=3

6 (ปำนกลำง)

3

ปำนกลำง

ยอมรับควำมเสีย่ ง (take)

P3O3 จำนวนผู้นำเสนอผลงำนมีน้อย

L2.4=2

C9=3

6 (ปำนกลำง)

3

ปำนกลำง

ยอมรับควำมเสีย่ ง (take)

P4F1/กำรเบิกจ่ำยงบประมำณอำจไม่
เป็นไปตำมกำหนด
P4O4/ประชำชนในชุมชนและเครือข่ำยเข้ำ
ร่วมกำรพัฒนำไม่เป็นไปตำมที่กำหนด

L2.4=3

C11=3

9 (ปำนกลำง)

2

ต่ำ

ควบคุมควำมเสี่ยง (treat)

P5O5/1. กำรคัดเลือกชุมชนเป้ำหมำยใน
กำรให้บริกำร
2. กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำร
บริกำรวิชำกำรของหน่วยงำน

L1=3

C9=3

9 (ปำนกลำง)

2

ต่ำ

ควบคุมควำมเสี่ยง (treat)

/

P1O1 กำรได้ข้อมูลควำมต้องกำรบริกำร

วิชำกำรยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลหลำย
ประกำรเป็น want มิใช่ need
P2O2/กำรควบคุมดูแลและกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศกำรบริกำรวิชำกำรไม่
สำมำรถดำเนินกำรจัดทำเป็น website
ได้ตำมกำหนด และอำจมีประสิทธิภำพ
ไม่ได้มำตรฐำน

/
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แบบ RM 2-1

ประเภทควำมเสี่ยง
(1)

แบบฟอร์มกำรระบุเหตุกำรณ์และประเมินควำมเสี่ยง
หน่วยงำน ……สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ …….. ปี…2559……..
L
C
ระดับควำมเสี่ยง ลำดับควำมเสี่ยง
ระดับควำมเสี่ยงที่
(2)
(3)
(4)
(5)
คำดหวัง
(6)

กำรตอบสนองควำมเสี่ยง
(7)

P6O6/ 1. กลุ่มที่มำรวมแสดงในงำน
รำชภัฏวิชำกำรมีภำรกิจ
2. รูปแบบและกิจกรรมในกำรกำรเผยแพร่
ผลงำนและกิจกรรมของมหำวิทยำลัยไม่
บรรลุระดับควำมสำเร็จที่คำดไว้

L2.4=2

C9=2

4 (ปำนกลำง)

4

ต่ำ

ควบคุมควำมเสี่ยง (treat)

P7O7/1.กำรศึกษำดูงำนอำจไม่ได้ตำม
กำหนด
2.กำรดำเนิน งำนด้ำนกำรบริหำรและบริกำร
วิชำกำรไม่เต็มประสิทธิภำพแม้บุคลำกรจะมี
แผนพัฒนำ แต่ยังไม่มีกำรนำควำมรู้จำกกำร
พัฒนำมำสู่กำรพัฒนำ

L1=3

C5=3

9 (ปำนกลำง)

2

ปำนกลำง

ยอมรับควำมเสีย่ ง (take)

P8O8/กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ล่ำช้ำไม่ทันกับ
ควำมต้องกำร

L2.4=4

C2=3

12 (สูง)

1

ต่ำ

ควบคุมควำมเสี่ยง (treat)

P9O9/1. ผู้เข้ำร่วมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
จำนวนน้อยกว่ำเป้ำหมำย
2. บุคลำกรจำกคณะได้เข้ำรับกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรกำรวิจยั
บริกำรวิชำกำร หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แต่มีบุคลำกรจำกคณะต่ำง ๆได้เพียงส่วน
น้อยที่ดำเนินกำรที่ถูกกระบวนกำร

L2.4=3

C9=3

9 (ปำนกลำง)

2

ปำนกลำง

ยอมรับควำมเสีย่ ง (take)
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แบบ RM 2-1

ประเภทควำมเสี่ยง
(1)

แบบฟอร์มกำรระบุเหตุกำรณ์และประเมินควำมเสี่ยง
หน่วยงำน ……สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ …….. ปี…2559……..
L
C
ระดับควำมเสี่ยง ลำดับควำมเสี่ยง
ระดับควำมเสี่ยงที่
(2)
(3)
(4)
(5)
คำดหวัง
(6)

กำรตอบสนองควำมเสี่ยง
(7)

P10O10/1. มหำวิทยำลัยและคณะมีกำรจัด
กิจกรรมให้บุคลำกรจำนวนมำกมีผลให้
ช่วงเวลำพัฒนำซ้ำซ้อนกัน
2. มีบุคลำกรสำยสอนจำกคณะต่ำง ๆได้เข้ำ
รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
พัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 แต่จะมี
บุคลำกรจำกคณะต่ำง ๆ เพียงกลุ่มหนึ่งที่
ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำ
ทักษะในศตวรรษที่ 21

L2.1=3

C9=3

9 (ปำนกลำง)

2

ปำนกลำง

ยอมรับควำมเสีย่ ง (take)

R1O1/ร้ำนค้ำสหกรณ์ ข้อมูลทำงกำร

L2.4=3

C9=4

12 (สูง)

1

ต่ำ

ควบคุมควำมเสี่ยง (treat)

R2C1/กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สนิ

L2.4=2

C8=4

8 (ปำนกลำง)

3

ต่ำ

ยอมรับควำมเสีย่ ง (take)

R3O2/กำรใช้ทรัพยำกรไม่คมุ้ ค่ำ

L2.4=4

C9=3

12 (สูง)

1

ต่ำ

ควบคุมควำมเสี่ยง (treat)

เงินมียอดลูกหนี้ค้ำงชำระสูง

ผู้รำยงำน ………………………………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี ตระกูล)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
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แบบ RM-3

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง
หน่วยงำน ……สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ …….. ปี…2559……..
ประเภท
ความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง
(3)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

P1O1

กำรได้ข้อมูลควำมต้องกำร
บริกำรวิชำกำรยังไม่
ครอบคลุม และข้อมูลหลำย
ประกำรเป็น want มิใช่
need

1. (ภำยนอก) กำรประสำนงำน
เพื่อกำรสำรวจควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนภำยนอกและเครือข่ำย
2. (ภำยใน) บุคลำกรออกแบบ
แบบสำรวจควำมต้องกำรรับ
บริกำรวิชำกำรไม่ครอบคลุม
ควำมต้องกำร

ควบคุมควำมเสี่ยง
(treat)

นำแบบสำรวจควำม
ต้องกำรเข้ำสู่
คณะกรรมกำรพิจำรณำ

P4F1

1. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
อำจไม่เป็นไปตำมกำหนด
2. ประชำชนในชุมชนและ
เครือข่ำยเข้ำร่วมกำรพัฒนำ
ไม่เป็นไปตำมที่กำหนด

1. ช่วงเวลำของกลุ่มเป้ำหมำย
กับวิทยำกรไม่สอดคล้องกัน
(ภำยนอก)
2. กลุ่มเป้ำหมำยไม่ทรำบ
กำหนดกำรให้บริกำรวิชำกำร
ตลอดแผน (ภำยใน)

P4O4

ควบคุมควำมเสี่ยง
(treat)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
(5)
อ.วีรวรรณ แจ้งโม้

1. ควบคุมกำรใช้
ผศ.ดร.รัชนี นิธำกร
งบประมำณให้เป็นไปตำม
กำหนด
2. กำหนดมำตรกำรจูงใจผู้
เข้ำรับกำรพัฒนำ
3. จัดทำแผนกำร
ดำเนินงำนตั้งแต่ต้นปี
และแจ้งเครือข่ำย
รับทรำบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)
เม.ย.-ก.ค. 2559

ตลอดปีงบประมำณ
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แบบ RM-3

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง
หน่วยงำน ……สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ …….. ปี…2559……..
ประเภท
ความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง
(3)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
(5)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)

P5O5

1. กำรคัดเลือกชุมชน
เป้ำหมำยในกำรให้บริกำร
2. กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรบริกำรวิชำกำรของ
หน่วยงำน

1. (ภำยนอก ) ควำมร่วมมือของ
ชุมชนเป้ำหมำยและหน่วยงำน
ภำยนอกในกำรพัฒนำควำม
เข้มแข็งอำจมีในระดับน้อย
2. ระบบกำรติดตำมงำนที่ยังไม่
ครอบคลุมกำรนำไปใช้ประโยชน์

ควบคุมควำมเสี่ยง
(treat)

1. มีกำรลงพื้นที่เพื่อ
สำรวจและประสำนงำน
2. กำรจัดทำคู่มือกำร
บริกำรวิชำกำร

ผศ.รำตรี สิทธิพงษ์

ตลอดปีงบประมำณ

P6O6

1. กลุ่มที่มำรวมแสดงในงำน
รำชภัฏวิชำกำรมีภำรกิจ
2. รูปแบบและกิจกรรมใน
กำรกำรเผยแพร่ผลงำนและ
กิจกรรมของมหำวิทยำลัยไม่
บรรลุระดับควำมสำเร็จที่คำด
ไว้

กำรประสำนงำนกำรบริกำร
วิชำกำรที่ชุมชนสำมำรถ
ดำเนินงำนให้เกิดประโยชน์

ควบคุมควำมเสี่ยง
(treat)

วำงแผนและประสำนงำน
กำหนดช่วงเวลำให้
ชัดเจน

อ.สุภำภรณ์ หมั่นหำ

พ.ย. 2558

P8O8/

กำรจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ล่ำช้ำไม่
ทันกับควำมต้องกำร

กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใช้
ช่วงเวลำมำก

ควบคุมควำมเสี่ยง
(treat)

ตรวจสอบและติดตำม
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำย

น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

ต.ค. 2558-มี.ค. 2559
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แบบ RM-3

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง
หน่วยงำน ……สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ …….. ปี…2559……..
ประเภท
ความเสี่ยง
(1)
R1O1

ความเสี่ยง
(2)
ข้อมูลทำงกำรเงินมียอดลูกหนี้
ค้ำงชำระสูง

ปัจจัยเสี่ยง

1. เจ้ำหน้ำที่ไม่มีกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินลูกหนี้ค้ำงชำระเงินกู้
2. ไม่มีระบบกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนที่ชัดเจน

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง
(3)
ควบคุมควำมเสี่ยง
(treat)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
(5)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)

1. กำหนดคุณสมบัตผิ ู้ค้ำ
เช่น ผู้ค้ำต้องเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
ค้ำได้ไม่เกิน 3 คน เป็น
ต้น
2. เพิ่มเอกสำรแนบกำรกู้
เช่น ใบรับรองเงินเดือน
3. จัดทำบัญชีกำรส่งหัก
เงินกู้ให้กับงำนกำรเงิน
หักเงินเดือนทุกวันที่ 5
ของเดือน

น.ส.พิชญำนันท์ ดอนไพวัลย์

ธ.ค.58
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แบบ RM-3

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง
หน่วยงำน ……สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ …….. ปี…2559……..
ประเภท
ความเสี่ยง
(1)
R3O2

ความเสี่ยง
(2)
กำรใช้ทรัพยำกรไม่คุ้มค่ำ

ปัจจัยเสี่ยง

1. ระบบกำรติดตำมยังไม่ชัดเจน
2.ผู้รับผิดชอบไม่ให้ควำม
สำคัญกับกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
3. ขำดคู่มือกำรบริหำรทรัพย์สิน

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง
(3)
ควบคุมควำมเสี่ยง
(treat)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)
1. ปรับกำรซื้อสินค้ำที่ยอด
จำหน่ำยได้น้อยในปริมำณ
น้อยลง
2. ตรวจสอบสินค้ำที่มีควำม
เสี่ยงทุก 4 เดือน
3. จัดทำรำยงำนกำรตรวจนับ
สินค้ำ ปีละ 3 ครั้ง
4. กำรจัดทำรำยงำนสรุป
จำนวนสินค้ำทุกชนิดโดยต้อง
ระบุวันหมดอำยุ
5. ให้ตรวจสอบวันหมดอำยุ
ของสินค้ำในวันที่มีกำร
จัดเรียงสินค้ำในชั้นจำหน่ำย

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
(5)
อ.สุภำภรณ์ หมั่นหำ

ผู้รำยงำน ………………………………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี ตระกูล)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)
ต.ค.58-30 ก.ย.59
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แบบติดตาม ปย. 2
ชื่อส่วนงานย่อย…………สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้……………
รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับงวดตั้งแต่วันที่…1...เดือน....ต.ค…พ.ศ...2558... ถึง วันที่...31...เดือน...มี.ค....พ.ศ...2559..
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (1)

การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

กระบวนการปฏิบัติงาน (O4)
กำรปล่อยสินเชื่อร้ำนค้ำสหกรณ์
ด้านของงานที่ประเมิน
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
เพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยทำงด้ำน
กำรเงินกับหน่วยงำน

1. กำรกำหนดเงื่อนไขผู้
กู้เงินกับร้ำนค้ำกิจกรรม
สหกรณ์
2. กำหนดให้มีผู้ค้ำ
ประกันกำรกู้ยืมเงิน
3. ทะเบียนคุมยอด
ลูกหนี้

-กำรควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ - ข้อมูลทำงกำรเงินมี
เพียงพอมีกำรเรียกเก็บ ยอดลูกหนี้ค้ำงชำระสูง
เงินไมได้ตำมเงื่อนไขกำร
ชำระหนี้

4.กำรดำเนินงำนให้
เป็นไปตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรกู้เงินกับ
สมำชิกของร้ำนค้ำ
กิจกรรมสหกรณ์

-กำรควบคุมให้ผู้กู้
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรกู้เงินกับ
สมำชิกของร้ำนค้ำ
กิจกรรมสหกรณ์

- บุคลำกรสำนักฯ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อ
กฎระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรกู้
เงินของร้ำนค้ำกิจกรรม
สหกรณ์น้อย

กาหนดเสร็จ/ สถานการณ์
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการ*
(6)

1. กำหนดเงื่อนไขกำรกู้สำหรับ น.ส.พิชญนันท์
พนักงำนแต่ละประเภท
ธ.ค. 58
2. กำหนดคุณสมบัติผู้ค้ำ เช่น
ผู้ค้ำต้องเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำค้ำได้
ไม่เกิน 3 คน เป็นต้น
3. เพิ่มเอกสำรแนบกำรกู้ เช่น
ใบรับรองเงินเดือน
4. จัดทำบัญชีกำรส่งหักเงินกู้
ให้กับงำนกำรเงินหักเงินเดือน
ทุกวันที่ 5 ของเดือน
5. กำรรวบรวมและทบทวน
กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรกู้เงินกับสมำชิก
ของร้ำนค้ำกิจกรรมสหกรณ์

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น

(7)

(8)



วิธีการติดตาม
กำรตรวจนับจำนวนผู้กู้เงินที่ดำเนินกำร
ตำมเงื่อนไขกำรกู้เงินนำเงินมำชำระตำม
กำหนด เวลำเป็นรำยเดือน
สรุปผลการประเมิน
ผู้กู้ที่ดำเนินงำนตำมเงื่อนไขมีกำรชำระ
เงินกู้ตำมกำหนดเวลำจำนวน 9 รำยจำก
11 รำย คิดเป็นร้อยละ 81.82

วิธีการติดตาม
1. กำรจัดทำแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรกู้เงินกับสมำชิกของร้ำนค้ำ
กิจกรรมสหกรณ์
2. กำรสอนงำนบุคลำกร
(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร)
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แบบติดตาม ปย. 2
ชื่อส่วนงานย่อย…………สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้……………
รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับงวดตั้งแต่วันที่…1...เดือน....ต.ค…พ.ศ...2558... ถึง วันที่...31...เดือน...มี.ค....พ.ศ...2559..
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
การควบคุม
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
ที่มีอยู่
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
(2)
กระบวนการปฏิบัติงาน (O4)
- มีกำรตรวจนับ
สินค้ำหมดอำยุ
สินค้ำตอนสิ้นปี
ด้านของงานที่ประเมิน
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
เพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยกับร้ำน
กิจกรรมสหกรณ์

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(3)
(4)
- กำรควบคุมที่มีอยู่ยัง - รำยงำนยอดสินค้ำ
ไม่เพียงพอมีกำรตรวจ สิน้ ปีมีสินค้ำหมดอำยุ
พบสินค้ำหมดอำยุ
หลำยรำยกำร

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/ สถานการณ์
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการ*

(5)
(6)
1. ปรับกำรซื้อสินค้ำที่ยอด น.ส.พิชญนันท์
จำหน่ำยได้น้อยในปริมำณ ต.ค. 58-30
ให้น้อยลง
ก.ย. 59
2. ตรวจสอบสินค้ำที่มีควำม
เสี่ยงทุก 4 เดือน
3. จัดทำรำยงำนกำรตรวจ
นับสินค้ำปีละ 3 ครั้ง
4. กำรจัดทำรำยงำน
สรุปสต๊อคสินค้ำทุกชนิดโดย
ต้องระบุวันหมดอำยุ
5. ให้ตรวจสอบวันหมดอำยุ
ของสินค้ำในวันที่มีกำร
จัดเรียงสินค้ำในชั้นจำหน่ำย

(7)


วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(8)
วิธีการติดตาม
1. ตรวจนับสินค้ำวันหมดอำยุของ
ภำยในร้ำนค้ำกิจกรรมสหกรณ์ทุกเดือน
2. ตรวจสอบบัญชีคุมสินค้ำที่หมดอำยุ
ทุกเดือน
สรุปผลการประเมิน
สินค้ำหมดอำยุคงค้ำงในร้ำนค้ำ
กิจกรรมสหกรณ์มี 5 รำยกำร ลดลง
จำกเดิมคิดเป็นร้อยละ 0.921 ของ
รำยกำรสินค้ำทั้งหมด
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แบบติดตาม ปย. 2
ชื่อส่วนงานย่อย…………สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้……………
รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับงวดตั้งแต่วันที่…1...เดือน....ต.ค…พ.ศ...2558... ถึง วันที่...31...เดือน...มี.ค....พ.ศ...2559..
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
การควบคุม
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
ที่มีอยู่
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
(2)
กระบวนการปฏิบัติงาน
มีฐำนข้อมูลด้ำน
กำรจัดทำฐำนข้อมูลสำนักฯ
ทรัพย์สินของ
ด้านของงานที่ประเมิน
มหำวิทยำลัย
กำรปฏิบัติงำน (O7) และ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
เพื่อให้มีฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3)
ฐำนข้อมูลที่มีอยูไ่ ม่
สำมำรถยังไม่
ดำเนินกำรให้เป็น
ปัจจุบัน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

(4)
(5)
กำรรำยงำนข้อมูลด้ำน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำน
ทรัพย์สินมีควำม
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
ผิดพลำด
ให้เป็นปัจจุบัน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

สถานการณ์
ดาเนินการ*

(6)
นำยขวัญ
ต.ค. 58-ก.ย.
59

(7)


วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(8)
วิธีการติดตาม
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเว็บไซต์
ของสำนักบริกำรวิชำกำรและ
จัดหำรำยได้เป็นรำยสำรสนเทศที่
ต้องปรำกฏตำมเงื่อนไขกำรพัฒนำ
คือ ฐำนข้อมูลด้ำนทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัย จำแนกตำมรำยกำร
สรุปผลการประเมิน
เว็บไซต์ของสำนักบริกำรวิชำกำร
และจัดหำรำยได้ มีฐำนข้อมูลด้ำน
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยสำเร็จ
ร้อยละ 50
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แบบติดตาม ปย. 2
ชื่อส่วนงานย่อย…………สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้……………
รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับงวดตั้งแต่วันที่…1...เดือน....ต.ค…พ.ศ...2558... ถึง วันที่...31...เดือน...มี.ค....พ.ศ...2559..
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

สถานการณ์
ดาเนินการ*

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

กระบวนการปฏิบัติงาน
กำรควบคุมกำรติดตำมกำรรำยงำนผล
กำรบริกำรวิชำกำร
ด้านของงานที่ประเมิน
กิจกรรมกำรควบคุม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมตำมแผนที่ระบุ
ไว้

1. มีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำร
ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำม
โครงกำร
2. มีกำรติดตำมกำร
รำยผลกำร
ดำเนินงำน

1. ยังมีบำงโครงกำรที่ยัง รำยงำนผลโครงกำร
ไม่ดำเนินกำรใช้จ่ำยเงิน บริกำรวิชำกำรไม่
และจัดกิจกรรมไม่ตรง สะท้อนผลกำร
กับแผนที่วำงไว้
ดำเนินงำนที่แท้จริง

1. จัดวำงระบบกำรควบคุม
น.ส.รุ่งทิพย์
กำรรำยงำนผลกำรบริกำร
ต.ค.58-ก.ย. 59
วิชำกำรเป็นรำยไตรมำส
2. จัดทำคู่มือบริกำรวิชำกำร
3. ประชุมชี้แจ้งทำควำมเข้ำใจ
4. ผู้รับผิดชอบวำงแผนดำเนิน
กิจกรรมเพื่อให้เป็นตำมแผน
5. ติดตำมกำรจัดกิจกรรมเป็น
ระยะ



วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(8)
วิธีการติดตาม
มีกำรจัดทำบันทึกติดตำมกำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ไปยังผู้รับผิดชอบโครงกำรทุก
โครงกำร หลังจำกครบไตรมำสทุกไตร
มำส แบบฟอร์มกำรรำยงำนผล
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่
http://asl.kpru.ac.th/index.php/
download
โดยดำเนินกำรตำมคู่มือบริกำร
วิชำกำร
สรุปผลการประเมิน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรมีทั้งหมด
จำนวน 84 โครงกำร ในไตรมำสที่ 1
ปี 2559 มีหน่วยงำนที่ดำเนินกำร
รำยงำนผลโครงกำรบริกำรวิชำกำร
สะท้อนผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
จำนวน 69 โครงกำร ส่วนในไตรมำส
ที่ 2 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร จำนวน
15 โครงกำร
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แบบติดตาม ปย. 2
ชื่อส่วนงานย่อย…………สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้……………
รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับงวดตั้งแต่วันที่…1...เดือน....ต.ค…พ.ศ...2558... ถึง วันที่...31...เดือน...มี.ค....พ.ศ...2559..
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

กระบวนการปฏิบัติงาน
1. มีรำยงำน
กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินตำม กำรใช้จ่ำยเงิน
โครงกำร
เป็นรำยไตรมำส
ด้านของงานที่ประเมิน
กิจกรรมกำรควบคุม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงินบรรลุตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด

กำรควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอมีกำร
ใช้จ่ำยไม่เป็นไป
ตำมแผนที่วำงไว้

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)
รำยงำนกำรใช้ไม่ 1. จัดทำทะเบียนคุมกำร นำงวำสนำ
ต.ค. 58-ก.ย.
สะท้อนผลกำรกำร ใช้จ่ำยเงิน
ดำเนินงำนที่แท้จริง 2. แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ 59

ทรำบล่วงหน้ำโครงกำร
ก่อนครบไตรมำส 1
เดือน

สถานการณ์
ดาเนินการ*
(7)


วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(8)
วิธีการติดตาม
มีกำรจัดทำบันทึกแจ้งเตือนไปยัง
ผู้รับผิดชอบให้ทรำบล่วงหน้ำก่อน
ครบไตรมำส 1 เดือน โดยไตรมำส
ที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินกำรเรียบร้อย
แล้ว
สรุปผลการประเมิน
ไตรมำสที่ 2 ปี 2559 มีโครงกำรที่
ดำเนินกำรใช้จ่ำยเงินตำมไตรมำส
ตำมแผน จำนวน 6 โครงกำร
จำกจำนวนโครงกำรทั้งหมด 8
โครงกำร

ชื่อผู้รำยงำน นำงวำสนำ มณีโชติ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
วันที่...29...เดือน…มีนำคม...พ.ศ...2559...
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ภาคผนวก
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RM 1

(1)

(2)

(3)

(4)

สถานะการดาเนินการ

(L) (I) (L)X(I)
(5) (6) (7)

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความเสี่ยง

ผลกระทบ

ประเภทความเสีย่ ง

โอกาสที่จะเกิด

หน่วยงาน ..........................................................................................
แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. .............
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรม : .........................................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ความเสี่ยง
ปัจจัย/สาเหตุของ
ความสูญเสีย/ผลกระทบที่
การประเมินความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
อาจเกิดขึ้น
กิจกรรม
กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(8)

(9)

(10)

(11)
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คาอธิบายรายงาน แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง RM1
1. ชื่อหน่วยงำน :
2. ชื่อรำยงำน : แบบประเมินควำมเสี่ยงและแผนบริหำรควำมเสี่ยง
- ระบุงวดกำรประเมินควำมเสี่ยงและแผนบริหำรควำมเสี่ยงปีที่จัดทำ
3. กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม :
- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงำน/นโยบำย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สำหรับกิจกรรมต่ำงๆ
4. วัตถุประสงค์ :
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรืองำนที่กำลังประเมิน ถ้ำเป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือโครงกำร ให้
ระบุขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือโครงกำรนั้น รวมทัง้ วัตถุประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้ำนของงำน/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอำจมีได้หลำยวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (1) ควำมเสี่ยง
- ระบุควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
6. คอลัมน์ (2) ประเภทควำมเสี่ยง
- ระบุประเภทควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
หรือหลำยด้ำน คือ
1. ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก
E = External
2. ควำมเสี่ยงเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์
2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์
S = Strategic Risk
2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล
G = Governance Risk
3. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน
3.1 ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำนสนับสนุนวิชำกำร
O = Operational Risk
3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
F = Financial Risk
3.3 ควำมเสี่ยงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
C = Compliance Risk
3.4 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยจำกอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน H = Hazard Risk
3.5 ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกรบุคคล
HR = Human Resource
Risk
3.6 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
IT = Information and
Technology Risk
7. คอลัมน์ (3) ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุของควำมเสี่ยง
- ระบุสำเหตุที่มำของควำมเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
8. คอลัมน์ (4) ควำมสูญเสีย/ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
- ระบุควำมเสียหำยหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
9. กำรประเมินควำมเสี่ยง คอลัมน์ (5) - (8)
- โดยกำรพิจำรณำจำกโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของควำมเสี่ยงนั้นๆ
(ตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงที่กำหนด)
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1) โอกำสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมำยถึง ควำมถี่หรือโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
โดยให้ประเมินโอกำสที่จะเกิดแล้วนำคะแนนไปใส่ในคอลัมน์ (5) ซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมำยถึง ควำมเสี่ยงนั้นมีโอกำสกำรเกิดน้อยมำก
ระดับ 2 หมำยถึง ควำมเสี่ยงนั้นมีโอกำสกำรเกิดน้อย
ระดับ 3 หมำยถึง ควำมเสี่ยงนั้นมีโอกำสกำรเกิดปำนกลำง
ระดับ 4 หมำยถึง ควำมเสี่ยงนั้นมีโอกำสกำรเกิดสูง
ระดับ 5 หมำยถึง ควำมเสี่ยงนั้นมีโอกำสกำรเกิดสูงมำก
2) ผลกระทบ (Impact: I) หมำยถึง ขนำดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกเกิด
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โดยให้ประเมินผลกระทบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น แล้วนำคะแนนไปใส่ในคอลัมน์
(6) จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมำยถึง ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กร มีน้อยมำก
ระดับ 2 หมำยถึง ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กร มีน้อย
ระดับ 3 หมำยถึง ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กร มีปำนกลำง
ระดับ 4 หมำยถึง ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กร มีสูง
ระดับ 5 หมำยถึง ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กร มีสูงมำก
3) คอลัมน์ (7) คะแนนควำมเสี่ยง คือ ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบของควำมเสี่ยง หรือ
คะแนนควำมเสี่ยง = คอลัมน์ (5) x คอลัมน์ (6) หรือ = L x I
4) คอลัมน์ (8) ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมำยถึง สถำนะของควำมเสี่ยงที่ได้จำก
กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ระดับของควำมสี่ยงที่ได้จำกกำรประเมินโอกำส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
1 -3 หมำยถึง ควำมเสี่ยงต่ำ
4 -9 หมำยถึง ควำมเสี่ยงปำนกลำง
10-15 หมำยถึง ควำมเสี่ยงสูง
16-25 หมำยถึง ควำมเสี่ยงสูงมำก
10. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง คอลัมน์ (9) - (11)
1) คอลัมน์ (9) กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4T’s Strategies
Take
กำรยอมรับควำมเสี่ยง
Treat
กำรลด/กำรควบคุมควำมเสีย่ ง
Transfer
กำรกระจำยควำมเสี่ยง

รายละเอียด
กำรยอมรับให้มีควำมเสี่ยงปรำกฏอยู่ เป็นควำมเสี่ยงที่หน่วยงำนสำมำรถยอมรับได้
เนื่องจำกมีกิจกรรมกำรควบคุมภำยในที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจำกกำรดำเนินกำรในกำร
จัดกำรกับควำมเสี่ยง ไม่มคี วำมคุม้ ค่ำเพียงพอ หรือทรัพยำกรมีไม่เพียงพอต่อกำรดำ
เนินกำรในปีงบประมำณ
กำรลดโอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยง และ/ หรือควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดย
หำวิธีกำรเพิ่มเติมเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง เช่น กำรออกแบบระบบกำรควบคุมภำยใน
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำร กำรตรวจติดตำม กำรจัดทำแผนฉุกเฉิน กำรจัดทำ
มำตรฐำนควำมปลอดภัย กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะ เป็นต้น
กำรกระจำย หรือโอนควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนไปยังผู้อื่นที่มั่นใจว่ำสำมำรถ
ควบคุมควำมเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้เพื่อลดควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้น เช่น กำรทำ
ประกันภัย กำรจ้ำงบุคคลภำยนอกดำเนินกำรแทน เป็นต้น
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4T’s Strategies
Terminate
กำรหลีกเลี่ยงควำมเสีย่ ง

รายละเอียด
กำรหลีกเลี่ยงเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง เช่น กำรหยุดดำเนินกิจกรรมกำร
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือเปลีย่ นแปลงกิจกรรมที่เป็นควำมเสีย่ ง กำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรทำงำน กำรลดขนำดของงำนหรือกิจกรรมที่จะดำเนินกำรลง หรือเลือก
กิจกรรมอื่นทีส่ ำมำรถยอมรับได้มำกกว่ำ เป็นต้น

2) คอลัมน์ (10) สถำนะดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
- ประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ว่ำกำรควบคุมที่มีอยู่ตำมคอลัมน์ (9) เพียงพอและมี
ประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคำถำมต่อไปนี้
- กำหนด/สั่งอย่ำงเป็นทำงกำรให้ปฏิบัติตำมกำรควบคุมหรือไม่
- มีกำรปฏิบัติจริงตำมกำรควบคุมหรือไม่
- ถ้ำมีกำรปฏิบัติจริง กำรควบคุมช่วยให้งำนสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่
- ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ำกับต้นทุนของกำรควบคุมหรือไม่
- กำรวิเครำะห์ระดับควำมยอมรับหรือควำมพอใจในมำตรกำรที่ได้ดำเนินกำรอยู่แล้ว (Degree
of Acceptance) แล้วเปรียบเทียบกับระดับควำมเสี่ยงและทรัพยำกรที่มีอยู่ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
- ยังไม่มีมำตรกำรรองรับ (Unaccepted Risk)
- มำตรกำรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องหำมำตรกำรใหม่รองรับและ/หรือเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ (Volatile Risk)
- ทำมำตรกำรเดิม แต่ต้องเพิ่มควำมเข้มข้นในกำรดำเนินงำน (Mitigating Risk)
- มำตรกำรดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม (Accepted Risk)
3) คอลัมน์ (11) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดำเนินกำรปรับปรุงแล้วเสร็จ
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หน่วยงาน ..........................................................................................
รายงานการติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .............
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ..................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ : ................................................................................................................................................................................................................................................................

(5)

(6)

(7)

(8)

(I)

คาชี้แจงผลการดาเนินงาน/
ข้อเสนอแนะ
ระดับความเสี่ยง

(4)

(L)

คะแนนความเสี่ยง

(3)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิด
ชอบ

ผลกระทบ

(L)X
(I)

กิจกรรม

ระดับความเสี่ยง
(ณ กย.2558)
โอกาสที่จะเกิด

(I)

การจัดการความเสี่ยง

สถานะดาเนินการ

(L)

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

(2)

โอกาสที่จะเกิด

(1)

คะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(ปีงบประมาณ 2558)
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(L)X
(I)

(9) (10) (11) (12) (13)

(14)
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คาอธิบายรายงาน รายงานการติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง RM2
1. ชื่อหน่วยงำน :
2. ชื่อรำยงำน : รำยงำนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง
- ระบุงวดรำยงำนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงปีที่ผ่ำนมำ
3. กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม :
- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงำน/นโยบำย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สำหรับกิจกรรมต่ำงๆ
4. วัตถุประสงค์ :
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรืองำนที่กำลังประเมิน ถ้ำเป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือโครงกำร ให้
ระบุขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือโครงกำรนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้ำนของงำน/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอำจมีได้หลำยวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (1) ควำมเสี่ยง
- ระบุควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
6. คอลัมน์ (2) ประเภทควำมเสี่ยง
- ระบุประเภทควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
หรือหลำยด้ำน
7. ระดับควำมเสี่ยง (ต้นปีงบประมำณ) คอลัมน์ (3) - (6)
(1) คอลัมน์ (3) โอกำสที่จะเกิด (Likelihood: L)
- ประเมินควำมถี่หรือโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ณ ต้นปีงบประมำณ (ตำมเกณฑ์กำร
ประเมินควำมเสี่ยงที่กำหนด)
(2) คอลัมน์ (4) ผลกระทบ (Impact: I) หมำยถึง ขนำดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำก
เกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
- ประเมินผลกระทบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ณ ต้นปีงบประมำณ (ตำมเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงที่กำหนด)
(3) คอลัมน์ (5) คะแนนควำมเสี่ยง คือ ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบของควำมเสี่ยง
หรือ คะแนนควำมเสี่ยง = คอลัมน์ (3) x คอลัมน์ (4) หรือ = L x I
(4) คอลัมน์ (6) ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) คือ ระดับของควำมสี่ยงที่ได้จำกกำรประเมิน
โอกำสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
8. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง คอลัมน์ (7) - (8)
(1) คอลัมน์ (7) กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(2) คอลัมน์ (8) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดำเนินกำรปรับปรุงแล้วเสร็จ
9. คอลัมน์ (9) สถำนะดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
- ประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ว่ำกำรควบคุมที่มีอยู่ตำมคอลัมน์ (9) เพียงพอและมีประสิทธิผล
หรือไม่ โดยตอบคำถำมต่อไปนี้
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- กำหนด/สั่งอย่ำงเป็นทำงกำรให้ปฏิบัติตำมกำรควบคุมหรือไม่
- มีกำรปฏิบัติจริงตำมกำรควบคุมหรือไม่
- ถ้ำมีกำรปฏิบัติจริง กำรควบคุมช่วยให้งำนสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่
- ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ำกับต้นทุนของกำรควบคุมหรือไม่
- กำรวิเครำะห์ระดับควำมยอมรับหรือควำมพอใจในมำตรกำรที่ได้ดำเนินกำรอยู่แล้ว (Degree of
Acceptance) แล้วเปรียบเทียบกับระดับควำมเสี่ยงและทรัพยำกรที่มีอยู่
10. ระดับควำมเสี่ยง (สิ้นปีงบประมำณ) คอลัมน์ (10) - (13)
(1) คอลัมน์ (10) โอกำสที่จะเกิด (Likelihood: L)
- ประเมินควำมถี่หรือโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมำณ (ตำมเกณฑ์กำร
ประเมินควำมเสี่ยงที่กำหนด)
(2) คอลัมน์ (11) ผลกระทบ (Impact: I) หมำยถึง ขนำดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำก
เกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
- ประเมินผลกระทบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ณ สิ้นปีงบประมำณ (ตำมเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงที่กำหนด)
(3) คอลัมน์ (12) คะแนนควำมเสี่ยง คือ ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบของควำมเสี่ยง
หรือ คะแนนควำมเสี่ยง = คอลัมน์ (10) x คอลัมน์ (11) หรือ = L x I
(4) คอลัมน์ (13) ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) คือ ระดับของควำมสี่ยงที่ได้จำกกำรประเมิน
โอกำสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
11. คอลัมน์ (14) คำชี้แจงผลกำรดำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ
- เสนอแนะกำรปรับปรุงกำรควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำมคอลัมน์ (1)
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