คำนำ
การจั ดทารายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี
การศึกษา 2558 ของ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการ
ลดโอกาสที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะเกิดความเสียหายและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ของแต่กองภายในของ สานักงานอธิการบดี โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดาเนินงานต่ าง
ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ สานักงานอธิการบดียอมรับได้ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์
เป็นสาคัญและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้อย่าง มีประสิทธิผลและต่อเนื่องและเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
สานักงานอธิการบดี จึงรวบรวมและเรียบเรียงผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปี 2558 เพื่อเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในปีต่อไป และแนวใช้เป็น แนวทางใน
การป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
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บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้มั่ นใจได้ว่าผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการดาเนินการ ทั่วทุกองค์กร
แบบบู ร ณาการ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การความเสี่ ย ง โดยมี ก ารติ ด ตามเพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า
การจัดการความเสี่ยง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีการรายงานความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรต่อผู้บริหาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการบริหาร
ความเสี่ ย งจึ ง จั ด ให้ มี ก ารจั ด ท าการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ลดสาเหตุ แ ละโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หาย
ให้ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งอยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ประเมิ น ได้ ควบคุ ม ได้ แ ละตรวจสอบได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของสานกงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสาคัญ

วัตถุประสงค์ของคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการ การวางแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไข ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เพื่อให้ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และลดปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับและควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

ควำมหมำยและคำจำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือความไม่แน่นอน
มีโ อกาสที่จ ะประสบกับความสู ญเสีย หรื อสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลัก ขโมย
ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกดาเนินการทางกฎหมาย การบาดเจ็บ ความเสียหาย
เหตุร้าย การเกิดอันตราย สูญเสี ยทรัพย์ สิน สูญเสียชื่อเสี ยง ภาพลบขององค์กร และบุคลากร เกิดความ
ไม่แน่นอนหรือเกิดความสูญเสียจนต้องมีการชดใช้ค่าเสียหาย
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการกาหนดกลยุทธ์และดาเนินการ โดยกระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย งได้รั บ การออกแบบเพื่อให้ สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และ

สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้
กำรบริหำรควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลักดังนี้
1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่
จะดาเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
2. การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไข
วิ ธี ค วบคุ ม หรื อ มี ก ารควบคุ ม เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ มี ก ารควบคุ ม ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม เข่ น การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการดาเนินงาน การจัดทามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)
3. การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่
สามารถยอมรั บ ได้แ ละต้ องจั ดการให้ ความเสี่ ย งนั้น ไปอยู่น อกเงื่ อ นไขของการดาเนิน งาน เช่น การหยุ ด
ด าเนิ น งานหรื อ กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งนั้ น การเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น การ
การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง
4. การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึงการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้
ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดาเนินการแทน การทาประกันภัย
3. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ปัจจัยเสี่ยงหมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไ ร
และทาไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุความเป็นสาเหตุ
4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และ จัดลาดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ
(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
5. กำรควบคุม (Control)
การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทาเพื่อลด ความเสี่ยงและทา
ให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

2. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3. การควบคุมโตยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข( Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าในอนาคต

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ยง
ที่มีผ ลต่อการบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของกระบวนการทางานของหน่ว ยงานหรือ องค์กร รวมทั้ ง การบริห าร
และหรื อ จั ดการความเสี่ ย งโดยก าหนดแนวทางการควบคุ มเพื่ อป้อ งกัน หรือ ลดความเสี่ ยงให้ อยู่ ในระดั บ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสาเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน
โครงการของคณะ
2. การระบุ ความเสี่ ย ง เป็ นการระบุเ หตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผ ลดี และผลเสี ยต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทาไม
3. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
(Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตั ดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม
4. การประเมินมาตรการควบคุมที่ควรมี หรือมีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง
หรือปั จจัย เสี่ย งได้เพียงพอหรือไม่ หรื อเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมมากน้อยเพียงใด
เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุ มความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5. การบริ ห าร/การจั ด การความเสี่ ย ง เป็ น การน ากลยุ ท ธ์ มาตรการ หรื อ แผนงานมา
ใช้ปฏิบัติงานในคณะ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายจากผลกระทบในการดาเนินงาน
ตามแผนงาน ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ
6. การรายงาน เป็นการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

7. การติดตามผลและทบทวน เป็นการติดตามผลของการดาเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพ
ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นโดยมีแผนผังภาพรวมของแนวการ
บริหารความเสี่ยงดังแสดงในภาพที่ 1
การสื่อสาร

6. การรายงาน

2. การระบุความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การประเมินมาตรฐานการควบคุม

7. การติดตามและทบทวน

1. การกาหนดวัตถุประสงค์

5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศ
ภำพที่ 1 แผนผังภาพรวมของแนวการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 2
นโยบำย แนวทำงกำรดำเนินกำร
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่ อ ให้ ส านั ก งานอธิ ก ารดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี ร ะบบในการบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยการบริ ห ารปั จ จั ย การควบคุมภายในและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการการดาเนินงานต่างๆ
เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
1. ให้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งของส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้มีการติดตามประเมินผลและมีการทบทวน ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
3. ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
5. ให้ มี ก ารก าหนดกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ ป็ น ระบบมาตรฐานเดี ย วกั น ทั่ ว
ทั้งสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. เพื่อให้ผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. เพื่อให้ เกิดความรั บ รู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับ
ที่สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยอมรับได้
3. สร้างกรอบและแนวทางในการดาเนินงานให้แก่บุคลากรใน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยา
ลั บ ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การความไม่ แ น่ น อนที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ มีร ะบบในการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการบริห ารความเสี่ ยงและเฝ้ าระวัง
ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
5. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
2. หน่วยงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. บุคลากรสามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดาเนินงานภายในสานักงานอธิก ารบดี
อย่างต่อเนื่อง
5. การบริหารความเสี่ยงถูกกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสมในสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่

ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. การบริ ห ารความเสี่ ย งจะช่ ว ยท าหน้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สาคัญของหน่วยงานในการบริหารงานและการ
ตัดสินใจในด้านต่างๆ
3. การบริ หารความเสี่ย งจะทาให้ บุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสานักงานอธิการบดี ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุม
ความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
4. การบริ ห ารความเสี่ ย งท าให้ รู ป แบบการตั ดสิ น ใจในระดั บ การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งาน
อธิการบดี มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
5. การบริหารความเสี่ยงช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึง
ระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม

กระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน สานักงานอธิการบดี
2. กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
3. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจาแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
3.2 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
3.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
3.4 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล
3.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
4. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
5.
จัดบริห ารความเสี่ย งที่มีผลระดับความเสี่ ยงสู ง โดยกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ คือ
ยอมรับ (Take) ลดหรือควบคุม (Treat) โอนหรือกระจาย (Transfer) หยุดหรือหลีกเลี่ยง (Terminate)
6. ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของ
การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคตลอดจนแนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
7. พิ จ ารณาแผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หลื อ อยู่ ห ลั ง การจั ด การ รวมทั้ ง ความเสี่ ย งใหม่ จ ากนโยบาย
เพื่อดาเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Organization)
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้อานวยการทุกกอง ในสานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน กองกลาง

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กาหนดการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน สานักงานอธิการบดี และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ของ สานักงานอธิการบดี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 683/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

บทที่ 3
กำรดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีกำรศึกษำ 2558
การดาเนินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการฯ ได้วางกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยง
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
2. ความเสี่ ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการยานพาหนะแก่ผู้ขอใช้บริการทั้งภายในจังหวัด
เชียงใหม่และต่างจังหวัด
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การตรวจสอบหนังสือค้าประกัน
ความเสี่ยง 3 ด้าน ดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยหลักเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้กาหนดไว้ พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขก่อน มีดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
1.1 รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
1.2 โครงสร้างฐานข้อมูลไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด
1.3 การดาเนินงานขาดประสิทธิภาพก่อให้เกิดข้อผิดพลาด
1.4 ไม่มีข้อมูล หรือได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
1.5 ผู้ใช้ยังไม่มีความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
1.6 ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.7 ระบบฐานข้อมูลผิดพลาด หรือไม่สมบูรณ์
1.8 ระบบฐานข้อมูลยังไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ข้อมูล
2. ความเสี่ ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้ บริการยานพาหนะแก่ผู้ ขอใช้บริการทั้งภายในจังหวัด
เชียงใหม่และต่างจังหวัด
2.1 เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน
2.2 ขอใช้บริการแบบเร่งด่วน
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย เรื่อง การตรวจสอบหนังสือค้าประกัน
3.1 หนังสือค้าประกันมีข้อความไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 141 และด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว509 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2558
3.2 การจัดทาเอกสารขอตรวจสอบมีข้อผิดพลาด

ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร

ด้ำนทรัพยำกร
CMRU – ERM 1

แผนภำพ Key Process
หน่วยงำน : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : จัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนองต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการของกองบริหารงานบุคคล
และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษำ/สำรวจควำม
ต้องกำรใช้ข้อมูลของผู้ใช้
ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5
ติดตำมและ
ประเมินผลกำรใช้
ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2

P
D

A

ขั้นตอนที่ 4
เผยแพร่ระบบฐำนข้อมูลและ
อบรมกำรใช้งำนให้กับผู้ใช้
ข้อมูล

C

กำหนด
ลแต่ละโครงสร้ำงของข้อมู
ฐำนให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3
ดำเนินกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลของบุคลำกร
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แผนภำพ Objectives Map
หน่วยงำน : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนองต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการของกองบริหารงานบุคคล
และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ที่ 1

วัตถุประสงค์ที่ 2
2.1 เพื่อให้ได้โครงสร้างฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1

1.1 เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้
ข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูล

ศึกษำ/สำรวจควำม
ต้องกำรใช้ข้อมูลของผู้ใช้
ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 5
วัตถุประสงค์ที่ 5
5.1 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล
5.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ที่ 4
4.1 เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจในการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูล

ติดตำมและ
ประเมินผลกำรใช้
ข้อมูล

แต่ละฐานที่ครอบคลุมและตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

P
A

ขัน้ ตอนที่ 4
เผยแพร่ระบบฐำนข้อมูลและ
อบรมกำรใช้งำนให้กับผู้ใช้
ข้อมูล

D
C

กำหนด
โครงสร้ำงของข้อมูลแต่ละ
ฐำนให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3
ดำเนินกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลของบุคลำกร

วัตถุประสงค์ที่ 3
3.1 เพื่อกาหนดแผนการพัฒนาฐานข้อมูลที่
นาไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
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แผนภำพ Risk Map
หน่วยงำน : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนองต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการของกองบริหารงานบุคคล
และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ควำมเสี่ยงที่ 1
1.1.1 รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูล

ศึกษำ/สำรวจควำม
ต้องกำรใช้ข้อมูลของผู้ใช้
ข้อมูล

ในแต่ละฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์

ควำมเสี่ยงที่ 5
5.1.1 ระบบฐานข้อมูลผิดพลาด หรือไม่

ขั้นตอนที่ 5

สมบูรณ์
5.1.2 ระบบฐานข้อมูลยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ข้อมูล

ติดตำมและ
ประเมินผลกำรใช้
ข้อมูล

ควำมเสี่ยงที่ 4
4.1.1 ผู้ใช้ยังไม่มีความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล
4.1.2 ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ควำมเสี่ยงที่ 2
2.1.1 โครงสร้างฐานข้อมูลไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
กำหนด
โครงสร้ำงของข้อมูลแต่ละ
ฐำนให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูล

P
A
ขั้นตอนที่ 4

เผยแพร่ระบบฐำนข้อมูลและ
อบรมกำรใช้งำนให้กับผู้ใช้
ข้อมูล

D
ควำมเสี่ยงที่ 3
3.1.1 การดาเนินงานขาดประสิทธิภาพก่อให้เกิด

C
ขั้นตอนที่ 3
ดำเนินกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลของ
บุคลำกร

ข้อผิดพลาด
3.1.2. ไม่มีข้อมูล หรือได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

CMRU – ERM 3

แผนภำพ Risk Map
หน่วยงำน : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนองต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการของกองบริหารงานบุคคล
และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ควำมเสี่ยงที่ 1
1.1.1 การกระจายภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ขอบเขตงานของแต่ละบุคคลไม่ตรง
ตามสายงาน และความสามารถมีปริมาณงานที่
ไม่เหมาะสม

ควำมเสี่ยงที่ 5

รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนของกอง

ควำมเสี่ยงที่ 4
4.1.1 ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

4.1.2 ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการ
4.1.3 ผลการประเมินไม่น่าเชื่อถือ

ขั้นตอนที่ 2

P

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร

วำงแผน

D

A

ครอบคลุมทุกการดาเนินงานทาให้ไม่สามารถตัดสินใจได้

2.1.1 บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน

รวบรวมและ
วิเครำะห์งำนเพื่อ
จัดแบ่งภำระงำน

ขั้นตอนที่ 5

5.1.1 การรายงานผลมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่
5.1.2 การรายงานผลไม่มีการนาไปใช้ เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนางาน

ควำมเสี่ยงที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

C

กำรปฏิบัติงำน

ควำมเสี่ยงที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

กำกับ ติดตำมกำร
ปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร

3.1.1 ขาดการกากับติดตาม การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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ระดับ

โอกำส
ที่จะเกิด

5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ

ควำมรุนแรง
ของผลกระทบ

5
4

รุนแรงที่สุด
ค่อนข้างรุนแรง

3

ปานกลาง

2
1

น้อย
น้อยมาก

เกณฑ์มำตรฐำนระดับโอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสี่ยง
คำอธิบำย
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มำตรฐำนกำรกำหนดค่ำประเมินผลกระทบ
คำอธิบำย
ไม่ข้อมูลพื้นฐานทางด้านบุคลากรไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐานทางด้านบุคลากรส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และไม่เป็น
ปัจจุบันเท่าที่ควร
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านบุคลากรบางส่วนไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และไม่เป็น
ปัจจุบันเท่าที่ควร
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านบุคลากรสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน แต่ไม่
ครอบคลุมกับการนาไปใช้
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เกณฑ์มำตรฐำนระดับของควำมเสี่ยง (RISK Matrix)

1.1

3.1

2.1,3.2

5.1

5.2

4.1,4.2

CMRU – ERM 6

กำรประเมินควำมเสี่ยง
หน่วยงำน : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนองต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการของกองบริหารงานบุคคล
และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

1. ศึกษา/สารวจความต้องการ 1.1เพื่อให้ทราบความต้องการ 1.1 รวบรวมความต้องการ
ใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูล
ที่แท้จริงของผู้ใช้ ข้อมูลในแต่ ของผูใ้ ช้ ข้อมูลในแต่ละ
ละฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่
สมบูรณ์

1.1.1 ผู้ใช้ไม่ทราบความต้องการที่ 1
แท้จริงทั้งหมดของข้อมูล

กำรประเมินควำมเสี่ยง
โอกาส
ผล
ระดับ
ลาดับ
ที่จะเกิด กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง
(5)
(6)
(7)
(8)
3

5

สูงมาก

1

3

4

สูง

3

1.1.2 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
2. กาหนดโครงสร้างของ
ข้อมูลแต่ละฐานให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

2.1เพื่อให้ได้โครงสร้าง
2.1.1 บุคลากรปฏิบัติงานไม่
ฐานข้อมูล
เป็นไปตามแผน
แต่ละฐานที่ครอบคลุมและตรง
กับความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูล

2.1.1 โครงสร้างของฐานข้อมูลแต่ละฐาน
ไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

1.1.2 สารวจความต้องการไม่ครบถ้วน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

3. ดาเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

3.1 เพื่อกาหนดแผนการ
พัฒนา ฐานข้อมูลที่นาไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
3.2 เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล
งบประมาณ บุคลากร
นักศึกษา และหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่สมบูรณ์
ถูกต้อง
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
และเป็นปัจจุบัน

4. เผยแพร่ระบบฐานข้อมูลและ 4.1 เพื่อสร้างความรู้ ความ
อบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้ข้อมูล เข้าใจในการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูล

3.1การดาเนินงานขาด
ประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาด
3.2 ไม่มีข้อมูลหรือได้รับ
ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ข้อมูล

4.1 ผู้ใช้ยังไม่มีความเข้าใจใน
การใช้งานระบบฐานข้อมูล

4.2 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน 4.2 ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลได้อย่าง
ระบบฐานข้อมูลได้อย่าง เต็ม
ครบถ้วน เต็มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

กำรประเมินควำมเสี่ยง
โอกาส
ผล
ระดับ
ลาดับ
ที่จะเกิด กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง
(5)
(6)
(7)
(8)

3.1.1 แผนการดาเนินงานไม่รดั กุม

2

4

สูง

5

3.2.1 การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

3

4

สูง

2

3

1

ปานกลาง

7

3

1

ปานกลาง

8

3.2.2 หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่มขี ้อมูลที่
ตรงตามความต้องการของกองบริหารงาน
บุคคล
4.1 .1 ระบบผู้ใช้ยังไม่มีความเข้าใจในการ
ใช้ฐานข้อมูลไม่ชัดเจน หรือไม่ไม่ครอบคลุม
กระบวนการใช้งานทั้งหมด
4.2.1 ผู้ใช้ขาดความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

กำรประเมินควำมเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

โอกาส
ผล
ระดับ
ลาดับ
ที่จะเกิด กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง
(5)
(6)
(7)
(8)

5. ติดตามและประเมินผลการ
ใช้ข้อมูล

5.1เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการ 5.1 ระบบฐานข้อมูลผิดพลาด 5.1.1 ผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้มคี วาม
ใช้งานระบบฐานข้อมูล
หรือไม่สมบูรณ์
เข้าใจไม่ตรงกัน

2

3

ปานกลาง

6

5.2เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ
พัฒนาและปรับปรุง ระบบ
ฐานข้อมูลพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3

3

สูง

4

5.2 ระบบฐานข้อมูลยังไม่
ตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของผู้ใช้ข้อมูล
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กำรประเมินกำรควบคุม
หน่วยงำน : กองบริหำรงำนบุคคล
โครงกำร กิจกรรม/กระบวนกำร/: จัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนองต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการของกองบริหารงานบุคคล
และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ปัจจัยเสี่ยง / สำเหตุของควำมเสี่ยง
Risk factor
(1)
ขั้นตอน :

กำรควบคุมที่ควรจะมี

กำรควบคุมที่มีอยู่แล้ว

(2)

(3)

ผลกำรประเมินกำรควบคุมที่มี
อยู่แล้วว่ำได้ผลหรือไม่
(4)

×
×

×
×

1. ศึกษาสารวจความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ /
ข้อมูล
วัตถุประสงค์ : 1.1 เพื่อให้ทราบความต้องการที่
แท้จริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูล
ควำมเสี่ยง : 1.1.1 รวบรวมความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง :
1.1.1.1 ผู้ใช้ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงทั้งหมด 1.1 สารวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในทุกๆฐานข้อมูล
ของข้อมูล
1.2. ประชุมระดมความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง
1.1.1.2 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
ผู้พัฒนาฐานข้อมูลและผู้ใช้ฐานข้อมูล
เครื่องหมายทีร่ ะบุในช่องที่ (3) √ = มี
เครื่องหมายทีร่ ะบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

× = ไม่มี
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุของควำมเสี่ยง /
Risk factor
(1)
ขั้นตอน :
2. กาหนดโครงสร้างของ ข้อมูลแต่ละฐานให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ :
2.1เพื่อให้ได้โครงสร้างฐานข้อมูลแต่ละฐานที่
ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
ควำมเสี่ยง :
2.1 โครงสร้างฐานข้อมูลไม่ครอบคลุมข้อมูล
ทั้งหมด
ปัจจัยเสี่ยง :
2.1.1โครงสร้างของฐานข้อมูลแต่ละฐาน ไม่
ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ขอ้ มูล
2.1.2 สารวจความต้องการไม่ครบถ้วน

กำรควบคุมที่ควรจะมี

กำรควบคุมที่มีอยู่แล้ว

(2)

(3)

ผลกำรประเมินกำรควบคุมที่มีอยู่
แล้วว่ำได้ผลหรือไม่
(4)

2.1 วิ เ คราะห์ ข อบเขตความต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะ
ฐานข้อมูล
2.2 ผู้ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล สอบทานการก าหนดโครงสร้ า ง
ฐานข้อมูลโดยเพิ่มความละเอียดรอบคอบ และมีการสอบทาน
รายละเอียดโดยหัวหน้ากลุ่มงาน

×
×

×
×

เครื่องหมายทีร่ ะบุในช่องที่ (3) √ = มี
เครื่องหมายทีร่ ะบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

× = ไม่มี
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุของควำมเสี่ยง /
กำรควบคุมที่ควรจะมี
กำรควบคุมที่มีอยู่แล้ว
Risk factor
(1)
(2)
(3)
ขั้นตอน :
3. ดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อกาหนดแผนการพัฒนาฐานข้อมูลที่นาไปสู่
การปฏิบัตไิ ด้อย่างเหมาะสม
3.2 เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลงบประมาณที่สมบูรณ์
ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และเป็น
ปัจจุบัน
ควำมเสี่ยง :
3.1 การดาเนินงานขาดประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาด
3.2 ไม่มีข้อมูล หรือได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยง :
3.1.1 แผนการดาเนินงานไม่รดั กุม
3.1 วางแผนการด าเนิ น งานอย่ า งรั ด กุ ม และมี ก ารก าหนด
×
3.2.2 การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
ผู้รับผิดชอบชัดเจน
3.2.3 หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่มขี ้อมูลที่ตรงตาม 3.2 ประชุมประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อให้
×
ความต้องการของกองบริหารงานบุคคล
เกิดความร่วมมือและร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล
3.3.3 ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล
เครื่องหมายทีร่ ะบุในช่องที่ (3) √ = มี
× = ไม่มี
? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
เครื่องหมายทีร่ ะบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ผลกำรประเมินกำรควบคุมที่มีอยู่
แล้วว่ำได้ผลหรือไม่
(4)

×
×

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุของควำมเสี่ยง /
กำรควบคุมที่ควรจะมี
กำรควบคุมที่มีอยู่แล้ว
Risk factor
(1)
(2)
(3)
ขั้นตอน :
4. เผยแพร่ระบบฐานข้อมูลและอบรมการใช้งาน
ให้กับผู้ใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ :
4.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูล
4.2 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบฐานได้อย่าง
ครบถ้วนเต็มประสิทธิภาพ
ควำมเสี่ยง :
4.1 ผู้ใช้ยังไม่มีความเข้าใจในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล
4.2 ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
ปัจจัยเสี่ยง :
4.1 ผู้พัฒนาโปรแกรมอบรมการใช้งานระบบ
4.1 ผู้พัฒนาโปรแกรมจัดทาคู่มือการใช้งานและอบรมการใช้
×
ฐานข้อมูลไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมกระบวนการ งานระบบฐานข้อมูลอย่างละเอียด ครอบคลุมกระบวนการใช้
ใช้งานทั้งหมด
งานทั้งหมด
4.2 ผู้ใช้ขาดความเข้าใจในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล
เครื่องหมายทีร่ ะบุในช่องที่ (3) √ = มี
× = ไม่มี
? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
เครื่องหมายทีร่ ะบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ผลกำรประเมินกำรควบคุมที่มีอยู่
แล้วว่ำได้ผลหรือไม่
(4)

×

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุของควำมเสี่ยง /
Risk factor
(1)
ขั้นตอน :
5. ติดตามและประเมินผลการใช้ขอ้ มูล
วัตถุประสงค์ :
5.1 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล
5.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ
ควำมเสี่ยง :
5.1 ระบบฐานข้อมูลผิดพลาด หรือไม่สมบูรณ์
5.2 ระบบฐานข้อมูลยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยง :
5.1 ผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้มีความเข้าใจไม่
ตรงกัน

กำรควบคุมที่ควรจะมี

กำรควบคุมที่มีอยู่แล้ว

(2)

(3)

ผลกำรประเมินกำรควบคุมที่มีอยู่
แล้วว่ำได้ผลหรือไม่
(4)

5.1 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้พัฒนาโปรแกรม
และผู้ใช้โปรแกรม

×

×

เครื่องหมายทีร่ ะบุในช่องที่ (3) √ = มี
เครื่องหมายทีร่ ะบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

× = ไม่มี
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง
หน่วยงำน : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนองต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการของกองบริหารงานบุคคล
และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงกำร / กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร
(1)

ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

ปัจจัยควำมเสี่ยง

กำรจัดกำรควำม
เสี่ยง

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

(6)

(7)

(4)
(2)

(3)
1. ศึกษาสารวจความ/ 1.1 เพื่อให้ทราบความ 1.1 รวบรวมความ
1.1.1 ผู้ใช้ไม่ทราบความ
งต้องการใช้ข้อมูลขอ
ต้องการที่แท้จริงของ ต้องการของผู้ใช้ ข้อมูล ต้องการที่แท้จริงทั้งหมดของ
ผู้ใช้ข้อมูล
ผู้ใช้ ข้อมูลในแต่ละ
ในแต่ละฐานข้อมูลไม่ ข้อมูล
ฐานข้อมูล
ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 1.1.2 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(5)
1.1 สารวจความ
ต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลในทุกๆ
ฐานข้อมูล
1.2 ประชุมระดม
ความคิดเพื่อสร้าง
ความเข้าใจระหว่าง
ผู้พัฒนาฐานข้อมูล
และผู้ใช้ฐานข้อมูล

30 ก.ย. 59
กองบริหารงานบุคคล
30 ก.ย. 59
กองบริหารงานบุคคล

โครงกำร / กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
โครงกำร
(1)
2. กาหนดโครงสร้างของ
ข้ อ มู ล แต่ ล ะฐานให้ ต รง
กับความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูล

ขั้นตอนหลัก/
ตถุประสงค์วั
(2)
2.1เพื่อให้ได้โครงสร้าง
ฐานข้อมูลแต่ละฐานที่
ครอบคลุมและตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูล

ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยควำมเสี่ยง

(3)
(4)
2.1โครงสร้างฐานข้อมูล 2.1.1โครงสร้างของฐานข้อมูลแต่
ไม่ครอบคลุมข้อมูล
ละฐาน ไม่ครอบคลุมความต้องการ
ทั้งหมด
ของผู้ใช้ข้อมูล
.2.1 2 2 ส ารวจความต้ อ งการไม่
ครบถ้วน

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

(5)
2.1 วิ เ คราะห์ ข อบเขต
ความต้องการใช้ข้อมูลใน
แต่ละฐานข้อมูล
2.2 ผู้พัฒนาฐานข้อมูล
สอบทานการกาหนด
โครงสร้างฐานข้อมูล
โดยเพิ่มความละเอียด
รอบคอบ และมีการ
สอบทานรายละเอียด
โดยหัวหน้ากลุ่มงาน
3. ด าเนิ น การพั ฒ นา 3.1 เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล 3.2 ไม่มีข้อมูล หรือได้รับ 3.2.1 การดาเนินงานไม่เป็นไปตาม 3.1 วางแผนการ
ระบบฐานข้อมูล
งบประมาณ บุคลากร
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
แผน
ดาเนินงานอย่างรัดกุม
นักศึกษา และหลักสูตร สมบูรณ์ ตรงตามความ 3.2.2 หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่มี และมีการกาหนด
การเรียนการสอน
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของ ผู้รับผิดชอบชัดเจน
กองนโยบายและแผน
3.2 ประชุมประสานงาน
ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง
3.2.3ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
กับหน่วยงานเจ้าของ
ตรงกับความต้องการ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
ของผู้ใช้และเป็นปัจจุบัน
ร่วมมือ

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

(6)
30 ก.ย. 59
กองบริหารงานบุคคล

(7)

30 ก.ย. 59
กองบริหารงานบุคคล
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รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หน่วยงำน : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนองต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการของกองบริหารงานบุคคล
และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ควำมเสี่ยงตำม
ขั้นตอนหลักและ
ปัจจัยควำมเสี่ยง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/
สถำนกำรณ์ วิธีกำรติดตำม /
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
(4)
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงำน
ปัญหำอุปสรรค
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
1.1 รวบรวมความ
ต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลในแต่ละ
ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์
2.1 โครงสร้าง
ฐานข้อมูลไม่
ครอบคลุมข้อมูล
ทั้งหมด

1.1 เพื่อให้ทราบความ
ต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ใช้ ข้อมูลในแต่ละ
ฐานข้อมูล

1.1.1 ผู้ใช้ไม่ทราบ
ความต้องการที่แท้จริง
ทั้งหมดของข้อมูล
1.1.2 ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน

1.1 สารวจความต้องการของ
ผู้ใช้ข้อมูลในทุกๆฐานข้อมูล
1.2 ประชุมระดมความคิดเพื่อ
สร้างความเข้าใจระหว่าง
ผู้พัฒนาฐานข้อมูลและผู้ใช้
ฐานข้อมูล
2.1 เพื่อให้ได้
2.1.1โครงสร้างของ
2.1 วิ เคราะห์ ข อบเขตความ
โครงสร้างฐานข้อมูลแต่ ฐานข้อมูลแต่ละฐาน
ต้ องการใช้ ข้ อ มู ลในแต่ ละ
ละฐานที่ครอบคลุมและ ไม่ครอบคลุมความ
ฐานข้อมูล
ตรงกับความต้องการ ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 2.2 ผู้ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล สอบ
ของผู้ใช้ข้อมูล
2.1.2 ส ารวจความ ทานการก าหนดโครงสร้ า ง
ต้องการไม่ครบถ้วน
ฐานข้ อ มู ล โ ดยเพิ่ ม ควา ม
ละเอี ย ดรอบคอบ และมี ก าร
สอบทานรายละเอี ย ดโดย
หัวหน้ากลุ่มงาน

30 ก.ย. 59
กองบริหารงานบุคคล
30 ก.ย. 59
กองบริหารงานบุคคล
30 ก.ย. 59
กองบริหารงานบุคคล



ติดตามจากรายงาน
การประชุมระดม
ความคิด

ติดตามจากผลการ
สอบทาน
รายละเอียดโดย
หัวหน้ากลุ่มงาน

ควำมเสี่ยงตำม
พันธกิจ
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์
(2)

3.1 ไม่มีข้อมูล หรือ
3.1 เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล
ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน งบประมาณ บุคลากรที่
สมบูรณ์ ตรงตามความ สมบูรณ์ ถูกต้อง
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้และเป็น
ปัจจุบัน

สถานการณ์ดาเนินงาน :
 = ดาเนินการแล้ว เสร็จตามกาหนด
 = ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ

ปัจจัยควำมเสี่ยง

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(4)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

3.1 วางแผนการดาเนินงาน
อย่างรัดกุม และมีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน
3.2 ประชุมประสานงาน
กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ข้อมูล

30 ก.ย. 59
กองบริหารงานบุคคล

(3)
3.1.1 การดาเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน
.3.12 หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลไม่มีข้อมูล
ที่ตรงตามความต้องการ
3.1.3 ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล

ดาเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากาหนด
 = อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 =

สถำนกำรณ์
ดำเนินงำน
(6)


วิธีกำรติดตำม /
ปัญหำอุปสรรค
(7)
ติดตามจากรายงาน
การประชุมการ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
แผนภำพ Key Process
หน่วยงำน : กองกลาง สานักงานอธิการบดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การให้บริการยานพาหนะแก่ผู้ขอใช้บริการทั้งภายในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้พนักงานขับรถและผู้ขอใช้ยานพาหนะเกิดความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 1
ติดต่อขอใช้
บริการ/จองรถ
ผ่านระบบ
ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 5
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 2

P
A

ขั้นตอนที่ 4
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย

D
C

ผู้บริหารพิจารณา
การขอใช้
ยานพาหนะ

ขั้นตอนที่ 3
แจ้งผู้ขอใช้
ทราบ/
มอบหมาย พขร.

CMRU – ERM 1

CMRU – ERM 2
แผนภำพ Objectives Map
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การให้บริการยานพาหนะแก่ผู้ขอใช้บริการทั้งภายในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความเข้าใจกระบวนการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ที่ 1
1.1 เพื่อให้ทราบหน่วยงานผู้ขอใช้บริการ

ติดต่อขอใช้
บริการ/จองรถ
ผ่านระบบ
ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 5
วัตถุประสงค์ที่ 5
5.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ

วัตถุประสงค์ที่ 4
4.1 เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รบั มอบหมาย

วัตถุประสงค์ที่ 2
2.1 เพื่อพิจารณาการขอใช้ยานพาหนะให้
เหมาะสมกับประเภทงาน

ขั้นตอนที่ 1

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 2
ผู้บริหารพิจารณา
การขอใช้
ยานพาหนะ

P
A

ขั้นตอนที่ 4
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย

D
C

ขั้นตอนที่ 3
แจ้งผู้ขอใช้
ทราบ/
มอบหมาย
พขร.

วัตถุประสงค์ที่ 3
3.1 เพื่อแจ้งผู้ใช้ทราบการอนุมัติ
3.2 เพื่ อให้ พ นั กงานขับ รถเตรีย มความ
พร้อมของตนเองและยานพาหนะ

CMRU – ERM 3
แผนภำพ Risk Map
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การให้บริการยานพาหนะแก่ผู้ขอใช้บริการทั้งภายในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความเข้าใจกระบวนการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
ควำมเสี่ยงที่ 1
1.1.1 ขอใช้บริการแบบเร่งด่วน
1.1.2 ไฟฟ้าดับ
1.1.3 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

ติดต่อขอใช้
บริการ/จองรถ
ผ่านระบบ
ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 5
ควำมเสี่ยงที่ 5
5.1.1 ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ประเมินผล
ควำมเสี่ยงที่ 4
4.1.1 เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน
4.1.2 ระยะเดินทางไกล

ควำมเสี่ยงที่ 2
2.1.1 ผู้บริหารติดราชการ/ประชุม

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

P

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

A
ขัน้ ตอนที่ 4
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหารพิจารณา
การขอใช้
ยานพาหนะ

D
C

ขั้นตอนที่ 3
แจ้งผู้ขอใช้
ทราบ/
มอบหมาย พขร.

ควำมเสี่ยงที่ 3
3.1.1 ผู้ขอใช้มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิ ก
โดยไม่แจ้งให้ทราบ
3.2.1 รถเสียกะทันหัน
3.2.2 พขร. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
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เกณฑ์มำตรฐำนระดับโอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสี่ยง
ระดับ โอกำส
คำอธิบำย
ที่จะเกิด
5
สูงมาก
มีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
4
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือ
บ่อยๆ
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่นานๆ ครั้ง
1
น้อยมาก
โอกาสที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือ
การควบคุม

ระดับ
5
4
3
2
1
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เกณฑ์มำตรฐำนกำรกำหนดค่ำประเมินผลกระทบ
ควำมรุนแรง
คำอธิบำย
ของผลกระทบ
รุนแรงที่สุด
เกิดความสูญเสียต่อยานพาหนะและผู้โดยสารไม่สามารถ
แก้ไขได้
ค่อนข้างรุนแรง
เกิดปัญหากับการเดินทางที่แก้ไขได้แต่มีปัญหามาก
ปานกลาง
ให้บริการยานพาหนะได้แต่มปี ญ
ั หาปานกลาง
น้อย
ให้บริการยานพาหนะได้แต่มปี ญ
ั หาน้อย
น้อยมาก
เกิดเหตุที่ไม่มีความสาคัญแก้ไขได้
เกณฑ์มำตรฐำนระดับของควำมเสี่ยง (RISK Matrix)

4.1.1.1

3.2.1.1,3.2.
1.1.1.2
2.1
2.1.1.1 3.1.1.1,4.1.1.2

5.1.1.1

1.1.1.1
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กำรประเมินควำมเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การให้บริการยานพาหนะแก่ผู้ขอใช้บริการทั้งภายในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้พนักงานขับรถและผู้ขอใช้ยานพาหนะเกิดความปลอดภัย
ขั้นตอน
(1)
1. ติดต่อขอใช้บริการ/จอง
รถผ่านระบบออนไลน์

2. ผู้บริหารพิจารณาการขอ
ใช้ยานพาหนะ
3. แจ้งผู้ขอใช้ทราบ/
มอบหมาย พขร. ทราบเพื่อ
เตรียมความพร้อมของ
ร่างกายและสภาพรถ

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
1.1 เพื่อให้ทราบหน่วยงาน ผู้ขอใช้บริการ

2.1 เพื่อพิจารณาการขอใช้ยานพาหนะให้
เหมาะสมกับประเภทงาน
3.1 เพื่อแจ้งผู้ขอใช้ทราบการอนุมัติ

ควำมเสี่ยง
(3)
1.1.1 ขอใช้บริการแบบ
เร่งด่วน
1.1.2 ไฟฟ้าดับ

ปัจจัยเสี่ยง
(4)
1.1.1.1 ไม่สามารถให้บริการตามที่
ร้องขอ
1.1.1.2 ไม่สามารถเข้าใช้ระบบจอง
รถออนไลน์ได้

1.1.3 ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตขัดข้อง
2.1.1 ผู้บริหารติดราชการ/ 2.1.1.1 การอนุมัติเกิดความล่าช้า
ประชุม
3.1.1 ผู้ขอใช้มีการ
3.1.1.1 หน่วยงานอื่นเสียโอกาสใน
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก โดยไม่ การขอรับบริการ
แจ้งให้ทราบ

โอกาส
ที่จะเกิด
(5)
4
สูง
2
น้อย

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ ความเสี่ยง
(6)
(7)
2
8
น้อย
3
6
ปานกลาง

ลาดับ
ความเสี่ยง
(8)
2
3
-

1
น้อยมาก
2
น้อย

2
น้อย
2
น้อย

2

6

4

4

ขั้นตอน
(1)

4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
3.2 เพื่อให้พนักงานขับรถเตรียมความ
พร้อมของตนเองและยานพาหนะ

4.1 เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รบั มอบหมาย

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

(3)
3.2.1 รถเสียกะทันหัน

(4)
3.2.1.1 เกิดเหตุสุดวิสัยที่ควบคุม
ไม่ได้

3.2.2 พขร.ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
4.1.1 เกิดอุบัติเหตุระหว่าง
ปฏิบัติงาน
4.1.2 ระยะเดินทางไกล

3.2.2.1 ป่วยกะทันหัน

5.1.1 ไม่ให้ความร่วมมือใน
การประเมินผล

5.1.1.1 ไม่ให้ความร่วมมือและเกิด
ความเกรงใจในการให้ข้อมูล

4.1.1.1 เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้
4.1.1.2 ร่างกายอ่อนเพลีย

โอกาส
ที่จะเกิด
(5)
1
น้อยมาก

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ ความเสี่ยง
(6)
(7)
3
3
ปานกลาง

1
น้อยมาก
1
น้อยมาก
2
น้อย
3
ปานกลาง

3
ปานกลาง
5
สูงมาก
2
น้อย
2
น้อย

ลาดับ
ความเสี่ยง
(8)
5

3

5

5

1

4
6

4
3
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กำรประเมินกำรควบคุม
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การให้บริการยานพาหนะแก่ผู้ขอใช้บริการทั้งภายในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความเข้าใจกระบวนการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยเสี่ยง / สำเหตุของควำมเสี่ยง
Risk factor
(1)
ขั้นตอน : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รบั
มอบหมาย
ควำมเสี่ยง : เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยง :
4.1.1.1 เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้

กำรควบคุมที่ควรจะมี

กำรควบคุมที่มีอยู่แล้ว

(2)

(3)

1. ขับรถด้วยความไม่ประมาท มีสติ
2. ตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง
3. ผู้โดยสารควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี
× = ไม่มี
เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

ผลกำรประเมินกำรควบคุมที่มี
อยู่แล้วว่ำได้ผลหรือไม่
(4)

√
√
√
? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

?
√
×

ปัจจัยเสี่ยง / สำเหตุของควำมเสี่ยง
กำรควบคุมที่ควรจะมี
Risk factor
(1)
(2)
ขั้นตอน : ติดต่อขอใช้บริการ/จองรถผ่านระบบ
ออนไลน์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบหน่วยงาน ผู้ขอใช้
บริการ
ควำมเสี่ยง : ขอใช้บริการแบบเร่งด่วน
ปัจจัยเสี่ยง : ไม่สามารถให้บริการตามที่ร้องขอ 1. ยืนยันการขอใช้บริการก่อนเดินทาง
เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี
เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

× = ไม่มี
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

กำรควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(3)

ผลกำรประเมินกำรควบคุมที่มี
อยู่แล้วว่ำได้ผลหรือไม่
(4)

√

?

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การให้บริการยานพาหนะแก่ผู้ขอใช้บริการทั้งภายในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความเข้าใจกระบวนการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
โครงกำร / กิจกรรมและ
วัตถุประสงค์โครงกำร
(1)

ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

(2)
(3)
การให้บริการยานพาหนะ ขั้นตอน : ปฏิบัติงาน เกิดเหตุการณ์ที่ไม่
แก่ผู้ขอใช้บริการทั้งภายใน ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถควบคุมได้
และภายนอกจังหวัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อ
ปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับ
ปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
มอบหมาย
การให้บริการยานพาหนะ
แก่ผู้ขอใช้บริการทั้งภายใน
และภายนอกจังหวัด
วัตถุประสงค์
: เพื่อให้ทราบหน่วยงาน ผู้
ขอใช้บริการ

ปัจจัยควำมเสี่ยง
(4)
ปัจจัยเสี่ยง :
4.1.1.1 เกิดเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถควบคุมได้

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(5)
ขับรถด้วยความไม่
ประมาท มีสติ

ขั้ น ตอน : ติ ด ต่ อ ขอ ผู้ขอใช้รถบางราย
ปัจจัยเสี่ยง :
ยืนยันการขอใช้บริการ
ใช้บริการ/จองรถผ่าน ยืนยันแล้ว แต่ยกเลิก 1.1.1.1 ไม่สามารถให้บริการ ก่อนเดินทาง
ระบบออนไลน์
กะทันหัน
ตามที่ร้องขอ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้
ทราบหน่วยงาน ผู้ขอ
ใช้บริการ
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กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

(6)
มิ.ย.-ก.ค. 59
งานยานพาหนะ

(7)

มิ.ย.-ก.ค. 59
งานยานพาหนะ

รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การให้บริการยานพาหนะแก่ผู้ขอใช้บริการทั้งภายในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความเข้าใจกระบวนการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
ควำมเสี่ยงตำม
ขั้นตอนหลักและ
ปัจจัยควำมเสี่ยง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำหนดเสร็จ/
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
เกิดอุบัติเหตุ
ขั้นตอน : ปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง :
ขับรถด้วยความไม่
มิ.ย.-ก.ค. 59
ระหว่างปฏิบตั ิงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.1.1.1 เกิดเหตุการณ์ที่ ประมาท มีสติ
งานยานพาหนะ
วัตถุประสงค์ : เพื่อ ไม่สามารถควบคุมได้
ปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

สถานการณ์ดาเนินงาน :
 = ดาเนินการแล้ว เสร็จตามกาหนด
 = ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ

 = ดาเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากาหนด
 = อยู่ระหว่างการดาเนินการ
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สถำนกำรณ์
ดำเนินงำน
(6)


วิธีกำรติดตำม /
ปัญหำอุปสรรค
(7)
พักผ่อนให้เพียงพอ
และศึกษาเส้นทาง
ก่อนเดินทาง
ล่วงหน้า

ควำมเสี่ยงตำม
พันธกิจ
(1)
ขอใช้บริการแบบ
เร่งด่วน

ขั้นตอนหลักและ
ปัจจัยควำมเสี่ยง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
วัตถุประสงค์
(2)
(3)
(4)
ขั้ น ตอน : ติ ด ต่ อ ขอ ปัจจัยเสี่ยง :
ยืนยันการขอใช้บริการ
ใช้บริการ/จองรถผ่าน 1.1.1.1 ไม่ ส ามารถ ก่อนเดินทาง
ระบบออนไลน์
ให้บริการตามที่ร้องขอ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้
ทราบหน่วยงาน ผู้ขอ
ใช้บริการ

สถานการณ์ดาเนินงาน :
 = ดาเนินการแล้ว เสร็จตามกาหนด
 = ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ

 = ดาเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากาหนด
 = อยู่ระหว่างการดาเนินการ

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)
มิ.ย.- ก.ค. 59
งานยานพาหนะ

สถำนกำรณ์
ดำเนินงำน
(6)


วิธีกำรติดตำม /
ปัญหำอุปสรรค
(7)
ยืนยันการขอใช้
บริการก่อน
เดินทาง

ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย

ด้ำนนโยบำย

แผนภำพ Key Process
หน่วยงำน : กองคลัง สานักงานอธิการบดี
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบหนังสือค้าประกัน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือค้าประกัน
ขั้นตอนที่ 1
รับหลักประกัน
ซองและหลักประกัน
สัญญาและตรวจสอบ
เบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 5
เก็บไว้เป็นหลักฐานใน
แฟ้มเฉพาะเรื่อง

ขั้นตอนที่ 2

P
D

A
ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบความถูกต้องของ
การตอบยืนยันการออก
หนังสือค้าประกัน

C

ทาหนังสือราชการ
ออกถึงผู้ออก
หนังสือค้าประกัน

ขั้นตอนที่ 3
หน่วยงานแจ้งการ
ตรวจสอบหนังสือค้า
ประกัน
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แผนภำพ Objectives Map
หน่วยงำน : กองคลัง สานักงานอธิการบดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบหนังสือค้าประกัน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือค้าประกัน
วัตถุประสงค์ที่ 1
1.1 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 141 และด่วนที่สุด
ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว509 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์ที่ 5
5.1 เพื่อเป็นหลักฐานของราชการและ
สะดวกต่อการค้นหา

ขั้นตอนที่ 5
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในแฟ้มเฉพาะเรื่อง

ประกันว่าเป็นฉบับที่ออกให้จริงหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2
ทาหนังสือราชการ
ออกถึงผู้ออก
หนังสือค้าประกัน

P
A

D
C

วัตถุประสงค์ที่ 4
4.1 เพื่อความถูกต้องของการออกหนังสือยืนยันการ
ออกหนังสือค้าประกัน

วัตถุประสงค์ที่ 2
2.1 เพื่อตรวจสอบกับหน่วยงานทีอ่ อกหนังสือคา

ขั้นตอนที่ 1
รับหลักประกัน
ซองและหลักประกัน
สัญญาและตรวจสอบ
เบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบความถูก
ต้องของการตอบ
ยืนยันการออกหนังสือ
ค้าประกัน

ขั้นตอนที่ 3
หน่วยงานแจ้งการ
ตรวจสอบหนังสือ
ค้าประกัน

วัตถุประสงค์ที่ 3
3.1 เพื่อยืนยันการตรวจสอบหนังสือคาประกัน

CMRU – ERM 3

แผนภำพ Risk Map
หน่วยงำน : กองคลัง สานักงานอธิการบดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบหนังสือค้าประกัน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือค้าประกัน
ควำมเสี่ยงที่ 1

ควำมเสี่ยงที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

1.1 หนังสือคาประกันมีข้อความไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมข้อ 141 และด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว509
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558

2.1 การจัดทาเอกสารตรวจสอบมีความข้อผิดพลาด

รับหลักประกัน
ซองและหลักประกัน
สัญญาและตรวจสอบ
เบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 2

5.1 เก็บเอกสารผิดกับหนังสือที่ตอบ
ยืนยันและผิดแฟ้ม

P

ขั้นตอนที่ 5

ควำมเสี่ยงที่ 5

เก็บไว้เป็นหลักฐานใน
แฟ้มเฉพาะเรื่อง

A

D
C

ควำมเสี่ยงที่ 4
4.1 ผลการตรวจสอบหนังสือค้าประกันเป็น
หนังสือค้าประกันปลอม

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบความถูกต้องของ
การตอบยืนยันการออก
หนังสือค้าประกัน

ทาหนังสือราชการ
ออกถึงผู้ออก
หนังสือค้าประกัน

ขั้นตอนที่ 3
หน่วยงานแจ้งการ
ตรวจสอบหนังสือค้า
ประกัน

ควำมเสี่ยงที่ 3
3.1 หน่วยงานไม่ตอบการตรวจสอบหนังสือค้าประกัน
3.2 หน่วยงานตอบกลับแต่ไม่ได้รับหนังสือยืนยัน

เกณฑ์มำตรฐำนระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
โอกำส
ระดับ
คำอธิบำย
ที่จะเกิด
5
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย
ๆ
3
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ่อยครั้ง
2
น้อย
มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1
น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มำตรฐำนกำรกำหนดค่ำประเมินผลกระทบ
ระดับ ควำมรุนแรง
คำอธิบำย
ของผลกระทบ
5
4

รุนแรงที่สุด
ค่อนข้างรุนแรง

3
2
1

ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

เกณฑ์มำตรฐำนระดับของควำมเสี่ยง (RISK Matrix)

4.2
4.1

1.1, 2.1,3.1,
3.2, 3.3, 3.4

5.1

ไม่สามารถแก้ไขได้
แก้ไขได้แต่มีปัญหามาก
แก้ไขได้แต่มีปัญหาน้อยมาก
แก้ไขได้แต่มีปัญหาน้อย
แก้ไขได้ปัญหาหมดไป
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กำรประเมินควำมเสี่ยง
หน่วยงำน : กองคลัง สานักงานอธิการบดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบหนังสือค้าประกัน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือค้าประกัน
ขั้นตอน
(1)
1. รับหลักประกันซองและ
หลักประกันสัญญาและ
ตรวจสอบเบื้องต้น

2. ทาหนังสือราชการถึงผู้
ออกหนังสือค้าประกัน

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
1.1 เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของ
หนังสือค้าประกันว่าถูกต้องตาม
ระเบียบฯ สานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 141 และด่วน
ที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว509
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558

ควำมเสี่ยง

(3)
1.1.1 หนั ง สื อ ค้ าประกั น มี
ข้อความไม่ ถูกต้ องครบถ้ว น
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ ส า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ข้อ 141 และด่ ว น
ที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว
509 ลงวั นที่ 24 ธันวาคม
2558
2.1 เพื่อตรวจสอบกับหน่ วยงานที่ ออก 2.1.1 การจัดทาเอกสารขอ
หนังสือค้าประกันว่าเป็นฉบับที่ออก ตรวจสอบมีข้อผิดพลาด
ให้จริงหรือไม่

ปัจจัยเสี่ยง
(4)
1.1.1.1 ผู้ออกหนังสือค้าประกันไม่
ออกหนังสือค้าประกันตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด

2.1.1.1 ไม่มีการตรวจสอบหนังสือ
ค้าประกัน

โอกาส
ที่จะเกิด
(5)
2

2

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ผล
ระดับ
ลาดับ
กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง
(6)
(7)
(8)
3
ปานกลาง
2

3

ปานกลาง

4

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

(1)
(2)
(3)
(4)
3. หน่วยงานแจ้งการ
3.1 เพื่อยืนยันการออกหนังสือค้าประกัน 3.1.1 ไม่ได้รับการตอบยืนยันจาก 3.1.1.1 ไม่ได้รับหนังสือ
ตรวจสอบหนังสือค้าประกัน
หน่วยงานผู้ออกหนังสือค้าประกัน
3.1.1.2 ได้รับแต่เพิกเฉย
3.1.1.3 ได้รับแต่ไม่ตอบใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3.1.2 ตอบกลับแต่ไม่ได้รับหนังสือ 3.1.1.4 เกิดการสูญหายของหนังสือ
ยืนยัน
4. ตรวจสอบความถูกต้องของ 4.1 เพื่อความถูกต้องของการออก
4.1.1 ผลการตรวจสอบหนังสือค้า 4.1.1.1 ผลการตรวจสอบผิดพลาด
การตอบยืนยันการออก
หนังสือ ยืนยันการออกหนังสือค้า
ประกันเป็นหนังสือค้าประกัน
หนังสือค้าประกัน
ประกัน
ปลอม
4.1.1.2 เป็นหนังสือค้าประกัน
ปลอม
5. เก็บไว้เป็นหลักฐานใน เพื่อความสะดวกในการค้นหา
เก็บผิดฉบับกับหนังสือที่ตอบยืนยัน 5.1 ไม่มีการจัดเรียงลาดับ
แฟ้มเฉพาะเรื่อง
และผิดแฟ้ม

โอกาส
ที่จะเกิด
(5)
2

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ผล
ระดับ
ลาดับ
กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง
(6)
(7)
(8)
3
ปานกลาง
5

2
2

3
3

ปานกลาง
ปานกลาง

5
5

2

3

ปานกลาง

5

1

3

ปานกลาง

6

2

4

สูง

1

3

2

ปานกลาง

3
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กำรประเมินกำรควบคุม
หน่วยงำน : กองคลัง สานักงานอธิการบดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบหนังสือค้าประกัน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือค้าประกัน
ควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
(1)
ขั้นตอน 1. รับหลักประกันซองและหลักประกันสัญญำและตรวจสอบเบื้องต้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือค้าประกันว่าถูกต้องตามระเบียบฯ สานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 141 และด่วน
ที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว509 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
ควำมเสี่ยง
1. หนังสือค้าประกันมีข้อความไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ สานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 141 และด่วน
ที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว509 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
ปัจจัยเสี่ยง
ผู้ออกหนังสือค้าประกันไม่ออกหนังสือค้าประกันตามแบบฟอร์มที่กาหนด 1.1

กำรควบคุมที่ควรจะมี

กำรควบคุมที่มีอยู่
แล้ว

ผลกำรประเมินกำร
ควบคุมที่มีอยู่แล้วว่ำ
ได้ผลหรือไม่

(2)

(3)

(4)





1. แนบฟอร์มหนังสือค้าประกันซองและ
หนั ง สื อ ค้ าประกั น สั ญ ญาตามแบบที่
กวพ.กาหนด (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่
กค(กวพ) 0421.3/ว509 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2558) ไปพร้อมกับหนังสือ
แจ้งทาสัญญาหรือประกาศฯ

ควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
ขั้นตอน 2. ทำหนังสือรำชกำรถึงผู้ออกหนังสือค้ำประกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออกหนังสือค้าประกันว่าเป็นฉบับที่ออกให้จริงหรือไม่
ควำมเสี่ยง
การจัดทาเอกสารขอตรวจสอบมีข้อผิดพลาด
ปัจจัยเสี่ยง
2.1 ไม่มีการตรวจสอบหนังสือค้าประกัน

กำรควบคุมที่ควรจะมี

1.จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุ
ขั้นตอนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ขั้นตอน
2. จัดอบรมเป็นประจาทุกปี โดยเน้นใน
เรื่องการจัดทาและตรวจสอบเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน
3. มีการจัดประชุมระดมความคิดและ
แก้ไขปัญหา KM ในเรื่องการตรวจสอบ
หลักประกัน

กำรควบคุมที่มีอยู่
แล้ว

ผลกำรประเมินกำร
ควบคุมที่มีอยู่แล้วว่ำ
ได้ผลหรือไม่













ควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
ขั้นตอน 3 หน่วยงำนแจ้งกำรตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันการออกหนังสือค้าประกัน
ควำมเสี่ยง
1. ไม่ได้รับการตอบยืนยันจากหน่วยงานผู้ออกหนังสือค้าประกัน
2. ตอบกลับแต่ไม่ได้รบั หนังสือยืนยัน
ปัจจัยเสี่ยง
3.1 ไม่ได้รับหนังสือ
3.2 ได้รับหนังสือแต่เพิกเฉย
3.3 ได้รับแต่ไม่ตอบในเวลาที่กาหนด
3.4 เกิดการสูญหายของหนังสือ

กำรควบคุมที่ควรจะมี

1. โทรศัพท์ติดตามทวงถาม
2. ทาหนังสือติดตามทวงถามครัง้ ที่ 2
3. จัดส่งหนังสือโดยวิธี EMS และ
ลงทะเบียนตอบ รับจดหมาย

กำรควบคุมที่มีอยู่
แล้ว

ผลกำรประเมินกำร
ควบคุมที่มีอยู่แล้วว่ำ
ได้ผลหรือไม่











ควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
ขั้นตอน 4 ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรตอบยืนยันกำรออกหนังสือค้ำประกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อความถูกต้องของการออกหนังสือยืนยันการออกหนังสือค้าประกัน
ควำมเสี่ยง
ผลการตรวจสอบหนังสือค้าประกันเป็นหนังสือค้าประกันปลอม
ปัจจัยเสี่ยง
4.1 ผลการตรวจสอบผิดพลาด
4.2 เป็นหนังสือค้าประกันปลอม

กำรควบคุมที่ควรจะมี

1. สอบถามเพื่อให้ยืนยันการตรวจสอบ
อีกครั้ง
2. ดาเนินการตามระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง

กำรควบคุมที่มีอยู่
แล้ว

ผลกำรประเมินกำร
ควบคุมที่มีอยู่แล้วว่ำ
ได้ผลหรือไม่







ควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
ขั้นตอน 5 เก็บไว้เป็นหลักฐำนในแฟ้มเฉพำะเรื่อง
วัตถุประสงค์
เพื่อความสะดวกในการค้นหา
ควำมเสี่ยง
เก็บผิดฉบับกับหนังสือที่ตอบยืนยันและผิดแฟ้ม
ปัจจัยเสี่ยง
5.1 ไม่มีการจัดเรียงลาดับ
เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี
เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

กำรควบคุมที่ควรจะมี

1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร
× = ไม่มี
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

กำรควบคุมที่มีอยู่
แล้ว

ผลกำรประเมินกำร
ควบคุมที่มีอยู่แล้วว่ำ
ได้ผลหรือไม่





? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

CMRU – ERM 8

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
หน่วยงำน : กองคลัง สานักงานอธิการบดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบหนังสือค้าประกัน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือค้าประกัน

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยควำมเสี่ยง

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

1. การรับหลักประกันซองและ
หลักประกันสัญญาและตรวจสอบ
เบื้องต้น

1.1 ผู้ออกหนังสือค้าประกันไม่
ออกหนังสือค้าประกันตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด

2. ทาหนังสือราชการถึงผู้ออก
หนังสือค้าประกัน

2.1 ไม่มีการตรวจสอบหนังสือ
ค้าประกัน

3. หน่วยงานแจ้งการตรวจสอบ
หนังสือค้าประกัน

การจัดทาเอกสารขอ
ตรวจสอบมีข้อผิดพลาด

3.1 ไม่ได้รับหนังสือ
3.2 ได้รับหนังสือแต่เพิกเฉย
3.3 ได้รับแต่ไม่ตอบใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3.4 เกิดการสูญหายของหนังสือ

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

แนบฟอร์มหนังสือค้าประกันซองและหนังสือค้าประกัน
30 ก.ย.59
สัญญาตามแบบที่ กวพ.กาหนด (ตามหนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ งานพัสดุ กองคลัง
กค(กวพ) 0421.3/ว509 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558)
ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งทาสัญญาหรือประกาศฯ
1.จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุขั้นตอนการ
30 ก.ย.59
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน
งานพัสดุ กองคลัง
2. จัดอบรมเป็นประจาทุกปี โดยเน้นในเรื่องการจัดทา
และตรวจสอบเอกสารการจัดซือ้ จัดจ้างทุกขั้นตอน
3. มีการจัดประชุมระดมความคิดและแก้ไขปัญหา KM
ในเรื่องการตรวจสอบหลักประกัน
1. โทรศัพท์ติดตามทวงถาม
30 ก.ย.59
2. ทาหนังสือติดตามทวงถามครัง้ ที่ 2
งานพัสดุ กองคลัง
3. จัดส่งหนังสือโดยวิธี EMS และลงทะเบียนตอบรับ
จดหมาย

หมำยเหตุ
(6)

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยควำมเสี่ยง

4. การตรวจสอบความถูกต้องของ
การตอบยืนยันการออกหนังสือค้า
ประกัน
5. เก็บไว้เป็นหลักฐานในแฟ้มเฉพาะ
เรื่อง

ผลการตรวจสอบหนังสือค้า
ประกันเป็นหนังสือค้า
ประกันปลอม

4.1 ผลการตรวจสอบผิดพลาด
4.2 เป็นหนังสือค้าประกัน
ปลอม
5.1 ไม่มีการจัดเรียงลาดับ

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. ดาเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง2. การตรวจสอบ
30 ก.ย.59
หลักประกันและจัดทาหนังสือติดตามเป็นครั้งที่ 2 และ งานพัสดุ กองคลัง
แจ้งไปยังบริษัท/ห้างร้านที่นาหนังสือค้าประกันมายื่น
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
30 ก.ย.59
งานพัสดุ กองคลัง

หมำยเหตุ

รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หน่วยงำน : กองคลัง สานักงานอธิการบดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบหนังสือค้าประกัน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือค้าประกัน

ควำมเสี่ยงตำมพันธกิจ
(1)
1.รับหลักประกันซอง
แ ล ะ ห ลั ก ป ร ะ กั น
สัญญาและตรวจสอบ
เบื้องต้น

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์
(2)

เพื่อความถูกต้องครบถ้วน
ของหนั ง สื อ ค้ าประกั น ว่ า
ถู ก ต้ อง ต า ม ร ะ เบี ย บ ฯ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า
ด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. 2535
และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 141
และด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)
0421.3/ว509 ลงวั น ที่
24 ธันวาคม 2558
2. ทาหนังสือราชการถึง เพื่อตรวจสอบกับหน่วยงานที่
ผู้ออกหนังสือค้าประกัน ออกหนังสือค้าประกันว่าเป็น
ฉบับที่ออกให้จริงหรือไม่

กำหนดเสร็จ/ สถำนกำรณ์
ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงำน
(5)
(6)

ปัจจัยควำมเสี่ยง

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

(3)

(4)

1 . 1 ผู้ อ อ ก ห นั ง สื อ ค้ า
ประกันไม่ออกหนังสื อค้า
ประกัน ตามแบบฟอร์ม ที่
กาหนด

แนบฟอร์มหนังสือค้าประกันซองและหนังสือค้า
ประกันสัญญาตามแบบที่ กวพ.กาหนด (ตาม
หนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว509 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2558) ไปพร้อมกับหนังสือแจ้ง
ทาสัญญาหรือประกาศฯ

30 ก.ย.59
งานพัสดุ
กองคลัง

2.1 ไม่มีการตรวจสอบ
หนังสือค้าประกัน

1.จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุขั้นตอนการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน
2. จัดอบรมเป็นประจาทุกปี โดยเน้นในเรื่องการ
จัดทาและตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ขั้นตอน
3. มีการจัดประชุมระดมความคิดและแก้ไขปัญหา
KM ในเรื่องการตรวจสอบหลักประกัน

30 ก.ย.59
งานพัสดุ
กองคลัง







วิธีกำรติดตำม/
ปัญหำอุปสรรค
(6)

ควำมเสี่ยงตำมพันธกิจ

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์

ปัจจัยควำมเสี่ยง

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

สถำนกำรณ์
ดำเนินงำน

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.1 ไม่ได้รับหนังสือ
3.2 ได้รับหนังสือแต่เพิกเฉย
3.3 ได้รับแต่ไม่ตอบใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3.4 เกิดการสูญหายของ
หนังสือ
4.1 ผลการตรวจสอบ
ผิดพลาด
4.2 เป็นหนังสือค้าประกัน
ปลอม

1. โทรศัพท์ติดตามทวงถาม
2. ทาหนังสือติดตามทวงถาม
ครั้งที่ 2
3. จัดส่งหนังสือโดยวิธี EMS
และลงทะเบียนตอบรับจดหมาย

30 ก.ย.59
งานพัสดุ
กองคลัง



1. ด าเนิ นการตามระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง
2. การตรวจสอบหลักประกันและ
จัดทาหนังสือติดตามเป็นครั้งที่ 2
และแจ้งไปยังบริษัท/ห้างร้านที่นา
หนังสือค้าประกันมายื่น
1. ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร

30 ก.ย.59
งานพัสดุ
กองคลัง



30 ก.ย.59
งานพัสดุ
กองคลัง



3. หน่วยงานแจ้งการ
เพื่อยืนยันการออกหนังสือค้า
ตรวจสอบหนังสือค้าประกัน ประกัน

4. ตรวจสอบความถูกต้องของ เพื่อความถูกต้องของการออก
การตอบยืนยันการออก
หนังสือยืนยันการออกหนังสือค้า
หนังสือค้าประกัน
ประกัน

5. เก็บไว้เป็นหลักฐานในแฟ้ม เพื่อความสะดวกในการค้นหา
เฉพาะเรื่อง
สถานการณ์ดาเนินงาน :
 = ดาเนินการแล้ว เสร็จตามกาหนด
 = ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ

5.1 ไม่มีการจัดเรียงลาดับ

 = ดาเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากาหนด
 = อยู่ระหว่างการดาเนินการ






วิธีกำร
ติดตำม/
ปัญหำ
อุปสรรค
(6)

ภำคผนวก

