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คานา
แผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ
สานักงานอธิการบดี เพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสี ยหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของสานักงานอธิการบดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงสานักงานอธิ การบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานใช้ถือปฏิบัติต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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บทที่ 1
หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่ างๆ เช่นการวางแผน
การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทาให้เกิดความเสียหาย
แก่องค์กร
ภายใต้สภาวะการดาเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมายของอ งค์กร จึงจาเป็นต้อง
มีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อการดาเนินงานให้บรรลุผลได้ทุ กพันธกิจโดยให้เกิดการสูญเสีย
น้อยที่สุดและอีกทั้งให้เป็นไปตามข้อกาหนดและกฎหมาย ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดีภายใต้สังกัดและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่ว งหน้า ซึ่งตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเ ร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ได้บูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้ารวมกับตัวชี้วัดนี้และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี
2. สานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ภายใต้สังกัดและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กาหนดให้ทุกส่วนราช การต้องมีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้ง
การติดตามประเมินผล
3. สานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ภายใต้สังกัดและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์ข้อ 2 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เพื่อให้สานักงานอธิการบดีมีแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมี
แผนรองรับเพื่อลดผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงไว้ล่วงหน้า และดาเนินการได้ตามแผน สามารถควบคุมหรือป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงมีความรุนแรงลด
น้อยลง
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1.1 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อให้สานักงานอธิการบดีมีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของสานักงานอธิการบดี
2. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดาเนินงานที่จะส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของสานักงานอธิการบดี
1.2 เป้าหมาย
1. สานักงานอธิการบดี มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระ ทบต่อการดาเนินงานของ
สานักงานอธิการบดี
2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
1.3 นิยามของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
มีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้าน กลยุทธ์ การดาเนินงาน การเงินและกฎระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิด
ที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทาไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเค ราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้
อย่างถูกต้อง
ความเสี่ยงด้ า นกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดาเนินงานขององค์กร การกาหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายใน
การบริหารงาน เช่น แผนกลยุทธ์ไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรสาคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้สาเร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดาเนินการโครงการนั้นๆ เช่น การขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสาคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การดาเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ใช้ในการดาเนินงานขาดประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยง และ วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาส
ที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ
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1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจาแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจา
4
สูง
1-6เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
3
ปานกลาง
1 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
2
น้อย
2-3 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
1
น้อยมาก
5 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น
2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จาแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

5

รุนแรงที่สุด

คาอธิบาย
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต

4

รุนแรงมาก

เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่สามารถทางานได้

3

ปานกลาง

เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน

2

น้อย

เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

1

น้อยมาก

เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ
ซึ่งคานวณได้จากสูตรดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการเพื่อทาให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทาเพื่อลดความเสี่ยง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้
1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น
การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์
การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่น การให้รางวัล
แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิด ขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง แต่
อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ ยง โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน
แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่าเสมอ
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทางาน หรือออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น
การจัดอบรมพนักงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
3. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความ
รับผิดชอบไป เช่น การทาประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการแทน (Outsource)
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึง
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป
Risk Acceptance (Accept)

แนวคิด 4 T
Take

Risk Reduction (Control)

Treat

Risk Sharing (Transfer)

Transfer

Risk Ad voidance (Ad void)

Terminate
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1.4 ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทาให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์
ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทาให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ การบริหารงานต่างๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และสามารถบริหารงาน กากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้ บริหารในการตัดสินใจด้าน
ต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดาเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สาคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทาให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้ าหมายและภารกิจหลัก
ขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสาคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร และจากปัจจัย
ภายนอกองค์กร
4. เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา
รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สาคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
1.5 การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนาผลที่ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุกาณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ
1. ระดับความเสี่ยงต่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ย งเพิ่ม
มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
3. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
4. ระดับความเสี่ ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ ยง 16-25 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ ยงที่ไม่ส ามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
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ประเภทความเสี่ยง
Strategic Risk : S
Operational Risk : O
Financial Risk : F
Compliance Risk : C

=
=
=
=

ด้านกลยุทธ์
ด้านการดาเนินงาน
ด้านการเงิน
ด้านกฎหมาย/กฎระเบีย

1.6 การจัดลาดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง
5
5

10

15

20

25

สูงมาก

ผลกระทบของความเสี่ยง

สูง
4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสเกิด

ปานกลาง
ต่่า
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บทที่ 2
ขั้นตอนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัน เดือน ปี
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคารศูนย์การศึกษา
พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ถึง วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2”มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผลลัพธ์
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
รายงานความก้าวหน้าของ (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.1 การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง
ได้นาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) แผนปฏิบัติราชการประจาปี จุดอ่อนและ/หรือ
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม
โดยวิเคราะห์จากปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ซึ่งที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ได้ดาเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
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2.2 การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ขั้นตอน (กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)
(1)
(2)
(3)
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.2 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
4.3 มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย
4.4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
4.4 มีเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.5 สร้างเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ที่มา : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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2.3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร์
(1)

วัตถุประสงค์ขั้นตอน
(2)

4. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ

4.1 มีสภาพแวดล้อม
และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ดี
4.2 มีระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ
4.3 มีระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลที่ทันสมัย
4.4 มีเครือข่ายการ
ทางานทั้งในระดับชาติ
แลนานาชาติ

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ที่มา : สรุปผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามยุทธศาสตร์
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2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก/
กลยุทธ์
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

4. การพัฒนา 4.1 มีสภาพ
ระบบบริหาร แวดล้อมและโครง
จัดการ
สร้างพื้นฐานที่ดี

ARU-ERM 3
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
ประเภท
การประเมินความเสี่ยง
(3)
(4)
ความเสี่ยง โอกาส ผล
ระดับ ลาดับความ
(5)
(6) กระทบ ความเสี่ยง
เสี่ยง
(7)
(8)
(9)
1. การดาเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับ
ซ้อนส่วนตน กับส่วนรวม

ปัจจัยภายใน
1. บุคลากรขาดความรู้และเข้าใจใน
ระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการดาเนินการ
บริหารจัดการภาครัฐ (ITA)
2. ผลประเมินความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถควบคุมได้
2. เกณฑ์การประเมิน มีการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างที่วางแผนไว้

2. การปรับลดงบประมาณ
จากสานักงบประมาณ
4.2 มีระบบการ
บริหารจัดการที่เป็น
เลิศ
4.3 มีระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย

ด้านการ
ดาเนินงาน

2

4

8

5

ด้านการ
ดาเนินงาน
ด้านกฏ
ระเบียบหรือ
กฏหมายที่
เกี่ยวข้อง
ด้านการเงิน

2

4

8

5

2

4

8

5

2

5

10

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ขั้นตอนหลัก/
กลยุทธ์
(1)

วัตถุประสงค์
(2)

4.4 มีเครือข่ายการ
ทางานทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
ประเภท
การประเมินความเสี่ยง
(3)
(4)
ความเสี่ยง โอกาส ผล
ระดับ ลาดับความ
(5)
(6) กระทบ ความเสี่ยง
เสี่ยง
(7)
(8)
(9)
-

-

-

-

-

-

-
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บทที่ 3
แผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความเสี่ยง
(1)
1. ตามระเบียบงานพัสดุฯ ผู้รับเหมาที่
ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ส่งผลให้มีค่าปรับ
เกิดขึ้นในอัตราที่สูง จึงทาให้ผู้รับเหมา
ละทิ้งงาน

2. ขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาต
ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารจากกรม
ศิลปากรมีระยะเวลาดาเนินการเป็น
เวลานาน ส่งผลให้การดาเนินการ
ก่อสร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ของ
มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
อาคาร สถานที่และภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ประเภท
มาตรการดาเนินการจัดการ
ระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
ความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข
ดาเนินการ
(2)
เสี่ยง
(4)
(5)
(6)
(3)
ปัจจัยภายนอก
5 x 5 ความเสี่ยง 1. มีการกากับดูแลผู้รับเหมาในช่วง
1
1. ผู้รับเหมาไม่
ด้านการ
มีการดาเนินงานตามสัญญา
ปีงบประมาณ
ดาเนินการตามสัญญา
ปฏิบัติงาน 2. หากพบว่ามีค่าปรับเกินร้อยละ
2. บริษัทของ
10 ให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญา
ผู้รับเหมาขาดสภาพ
โดยทันที
คล่องทางการเงิน
3. ตัดสิทธิ์บริษัท ในการเข้าประมูล
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
5 x 5 ความเสี่ยง 1. ทาบันทึกขออนุญาตกรมศิลปกร
1
1. ขั้นตอนในการ
ด้าน
ตามระเบียบขั้นตอนในการ
ปีงบประมาณ
อนุญาตของกรม
กฎหมาย
ดาเนินงานตามประกาศของกรม
ศิลปากรมีความล่าช้า
ศิลปกรอย่างเคร่งคัด
2. ติดตามการขออนุญาตจากกรม
ศิลปกรให้อยู่ในระยะเวลาของการ
ดาเนินการตามแผน

KPI
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(8)
สนอ.

สนอ.
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3.1 คาอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจา
สูง
1-6เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

1 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
5 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

ระดับ
5

โอกาสที่จะเกิด
รุนแรงที่สุด

4

รุนแรงมาก

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

คาอธิบาย
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพล
ภาพไม่สามารถทางานได้
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุด
งาน
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง
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3.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก
สูง ปานกลาง และต่า

ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks)
5

สูงมาก

≥ 16

4

สูง

10 - 15

3

ปานกลาง 3 - 9

2

ต่า

1
1

2

3

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

4

5

1-2
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ภาคผนวก
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 38/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

P a g e | 26

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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