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บทที่ 1
บทนำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน
สถาปนามาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในปี พ.ศ. 2532 และ
เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ในปี พ.ศ. 2548 ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติให้มุ่งการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อวิชาชีพเฉพาะทาง
ระดับปริญญาเป็นหลัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้นาในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรนักปฏิบัติที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อมุ่งสู่การเป็นมืออาชีพ เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสาธารณะได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม
2548 ประกอบด้วย 14 หน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย 1 สานักงานอธิการบดี 5 สานักงานบริหาร 4
คณะ 1 วิทยาลัย 2 สานัก และ 1 สถาบัน ที่จัดตั้งด้วยกฎกระทรวง และประกอบด้ วยงานเทียบเท่ากองหรือ
ภาคอีกภาควิชา ประกอบด้วย 15 กอง 4 สานักงานคณบดี และ 4 สานักงานผู้อานวยการ ที่จัดตั้งโดยประกาศ
กระทรวง และต่อมาได้จั ดตั้งหน่ วยงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยอีกจานวนหนึ่งให้การบริหารจัดการ
สอดคล้องกับพันธกิจ
ปรัชญำ : “นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วิสัยทัศ น์ : “มหาวิทยาลั ย ชั้น น าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิ ตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น สังคมอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ :
1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับประเทศ
ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
และสังคม
4. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”
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เอกลักษณ์
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่ งสาคัญของทุกองค์กร การกาหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรั บ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เอกลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ประกอบด้ ว ย
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและ
การจัดการเพื่อชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพ
และพันธุกรรมพืช เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น
“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วัฒนธรรมองค์กร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ที่จาเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อจดจาง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงกาหนดจาก
อักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology Lanna)
R : Responsibility - รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ
M : Morality - ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี
U : Unity - ความเป็นหนึ่งเดียว
T : Technology - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนา
L : Learning society - สังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนนำตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำบปี พ.ศ.2565 และ
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-570
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
สาหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ
โลก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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บทที่ 2
นโยบำยกำรวิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง และนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
นโยบำยกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์ ก ร เพื่ อ เป็ น การด าเนิ น งานตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รที่ ดี (Corporate Governance) และเป็ น
เครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาส แห่งความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
เป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุเหตุ การณ์ วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ ที่อาจมีผลต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกาหนดมาตรการการ
ป้องกัน การควบคุมความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์กร และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร และกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ ในการกาหนด แผนงาน และ
การดาเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย
1.2 เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณามาตรการที่จะ
ลดโอกาสและ/หรือผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับหน่วยงาน
1.3 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงที่
สาคัญ แนวโน้มของความเสี่ยง และความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการกากับ ดูแลความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
2. ขอบเขต
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กาหนดให้มีผลครอบคลุม
ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
3. นโยบาย
3.1 เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ระบุประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่มีระดับนัยสาคัญ หรือ ยอมรับ
ได้อย่างสม่าเสมอ โดยคานึงถึงความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติได้จริง ภายใต้ความสมดุล
ระหว่างค่าใช้จ่าย และผลที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยง
3.2 เพื่อให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรอย่างสม่าเสมอ และ
พัฒนาให้มีความเข้าใจ มีความตระหนั กการเป็นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน
ภายใต้งานที่รับผิดชอบ
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงการคลัง และ
เป็นในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จึงต้องกาหนดแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ให้ทุกส่วนงาน /หน่วยงาน พิจารณาจาก พันธกิจหลัก และ
พัน ธกิจ สนั บ สนุน ของหน่ ว ยงาน ซึ่งได้ดาเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และขอให้ นา
เหตุการณ์ความเสี่ยงในปีงบประมาณเดิม ที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้มาดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ
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ใหม่ ซึ่งสามารถประเมินได้จากการประมาณการความสาเร็จของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมา ประกอบเข้ากับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณใหม่
4.2 ให้ทุกโครงการ มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
4.3 ให้ทุกโครงการ ที่ใช้งบประมาณภายนอกทุกโครงการ มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
4.4 ให้ทุกส่วนงาน /หน่วยงาน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้คลอบคลุมทั้ง 6 ประเภทความ
เสี่ ย ง ประกอบด้ว ย ด้านกลยุ ทธ์ (Strategic Risk) ด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิ น
(Financial Risk) ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ ( Compliance Risk) ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Technology Risks) และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks)
4.5 ให้หน่วยงาน ในสังกัดสานักงานอธิการบดี ได้ แก่ กองคลัง กองพัสดุและจัดซื้อ กองกลาง (หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ประจาปีงบประมาณ เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 3 ด้านดังนี้
4.5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ (ด้านจัดซื้อ)
4.5.2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ทรัพยากร (การใช้ยานพาหนะ)
4.5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ (การจ่ายเงิน)
หากประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีระดับความเสี่ยงต่าหรือปานกลาง ขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานระบุ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ที่แสดงถึงมาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ อ าจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับ ความเสี่ ย งสู งหรื อสู งมาก ให้ ส่ ว นงาน /หน่ว ยงาน วางแผนบริห ารจัดการความเสี่ยงที่เป็น
กิจกรรมหรือการดาเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
4.6 โครงการ ง.9 ให้ใช้การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานของ
รัฐ (ตารางตัวอย่างควบคุมภายในแสดงในภาถผนวก ค.)
4.7 ให้ทุกส่วนงาน /หน่วยงาน ใช้แบบฟอร์มและเอกสารสาหรับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.8 กาหนดให้หน่วยงานนาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และระดับความเสี่ยงสูง
มาก มาจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงาน
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนฯ ต่อมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน
4.9 หากส่วนงาน /หน่วยงาน ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ต้องจัดทาแผนฯ รายงานต่อมหาวิทยาลัย
ติดต่อกันมากกว่า 1 ปี ควรคานึงปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลต่อภารกิจของส่วนงาน /หน่วยงาน แล้วนามา
วิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมด้วย เพื่อให้สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรับมือ หรือป้องกันได้อย่าง
เหมาะสม
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ โดย
จะต้องครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน
2. ดาเนินการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคณะ/หน่วยงาน
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3. ดาเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยหน่วยงานในสังกัด สานักงานอธิการบดี
4. พิ จ ารณาความเสี่ ย งจากรายงานผลการด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
ปีงบประมาณเดิม โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง และ
นามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่เกิดในปีงบประมาณใหม่
5. นาข้อเสนอแนะการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณเดิม มาพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณใหม่ โดย
5.1 ระดับมหาวิทยาลัยให้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย มาพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงาน
5.2 ระดับคณะ/หน่วยงานให้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงาน มาพิจารณา
ปรับปรุงการดาเนินงาน
6. ต้องดาเนิ น การวิเคราะห์ ปั จ จั ย ที่เกิด ให้ ครอบคลุ มความเสี่ ยงทั้ง 6 ด้าน และให้ ครอบคลุ มบริบ ทของ
มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)
2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
7. การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงให้ใช้เกณฑ์การ
ประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และให้ระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ ยง
(Risk Map)
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ขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
ขั้นตอน
1. กำหนดวัตถุประสงค์

กำรดำเนินงำน/กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำนเพื่อดำเนินกำร
(1) ศึกษาภาพรวมขององค์กร
(2) กาหนดวัตถุประสงค์
(3) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

2. กำรระบุควำมเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมกำร/ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อดำเนินกำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยงโดย
จาแนกประเภท
(1) ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
(2) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน
(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน
(4) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
(5) ความเสี่ยงทางด้าน
กฎหมาย
(6) ความเสี่ยงด้านความ
น่าเชื่อถือองค์กร
(7) ความเสี่ยงด้านทุจริต

(1) การระดมสมอง (Brainstorming)
(2) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data)
(3) ใช้รายการตรวจสอบ (Checklist) เช่น
จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์
(Human Error Analysis)
(5) วิเคราะห์ระบบงาน (Work System
Analysis)
(6) วิเคราะห์สถานการณ์ (What if)
(7) ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ ง แหล่งทีม่ าความ
เสี่ยง
(8) ความสอดคล้องความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์
มทร.ล้านนา

3. กำรประเมินและจัดลำดับควำม
เสี่ยง

4. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

วิเครำะห์และจัดลำดับควำมเสี่ยง
(1) ประเมินโอกาส
(2) ผลกระทบ
(3) ประเมินความเสี่ยง
(4) จัดลาดับความเสี่ยง
(ต่า ปานกลาง สูง สูงมาก)

จัดกำรควำมเสี่ยง
(1) ความเสี่ยงต่า : ยอมรับความเสี่ยง
(2) ความเสี่ยงปานกลาง : ยอมรับความเสี่ยง
โดยมีมาตรการติดตาม
(3) ความเสี่ยงสูง : ควบคุมความเสี่ยงโดยมี
แผนการควบคุม
(4) ความเสี่ยง สูงมาก :ควบคุมความเสีย่ ง โดยมี
แผนการควบคุมถ่ายโอนความเสี่ยง

- ตามแบบฟอร์ม
- จัดทาแผนภูมิความเสี่ยง

- จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
ตามแบบฟอร์ม
- กาหนดมาตรการการควบคุม
- มอบหมายผู้รับผิดชอบ
- กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายงานการควบคุมภายใน

5. รำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ติดตำมและรำยงำนผลตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รายงาน รอบ 12 เดือน

รายงานเสนอคณะกรรม/
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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บทที่ 3
ข้อมูลกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
ควำมเสี่ยง (Risk)
คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ ที่ไม่พึง
ประสงค์ หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมี
ผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้าน
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คือ กระบวนการดาเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่
ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสาคัญ
ประเภทควำมเสี่ยงที่สำคัญ เช่น
1) ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S) คาอธิบายพอสังเขป คือ ความ
เสี่ยงทีเ่ กิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนากลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risks: F) คาอธิบายพอสังเขป คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่
ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง
ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O) คาอธิบายพอสังเขป ความเสี่ยงที่เกิด
จากกระบวนการทางานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกาหนดผูกพันองค์กร (Regal Risks: C) คาอธิบายพอสังเขป
คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี
รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T) คาอธิบายพอสังเขป คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks: R) คาอธิบายพอสังเขป คือ ความ
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสี่ยง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
7) ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk: F) คาอธิบายพอสังเขป การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติใน
ตาแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน
การนาเสนอ หรือการให้คามั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็น ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่
เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่
ดาเนินธุรกิจกับองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยควำมเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้อง
ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทาไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่
ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
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กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับ
ความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จ ะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) หรือจะพิจารณาจาก
ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งแยก
ออกเป็นโอกาสในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ
1.1 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ
ระดับ
โอกำสที่จะเกิด
คำอธิบำย
5
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น
1.2 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกำสที่จะเกิด
คำอธิบำย
5
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
4
สูง
1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
3
ปานกลาง
1 ปีต่อครั้ง
2
น้อย
2-3 ปีต่อครั้ง
1
น้อยมาก
5 ปีต่อครั้ง
2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง จาแนกเป็น 8 ด้าน คือ
2.1 ด้านกลยุทธ์
ระดับ
ระดับผลกระทบ
รำยละเอียด
1
ต่ามาก
สาเร็จตามแผน 91 - 100 %
2
ต่า
สาเร็จตามแผน 81 - 90 %
3
ปานกลาง
สาเร็จตามแผน 71 - 80 %
4
สูง
สาเร็จตามแผน 61 - 70 %
5
สูงมาก
สาเร็จตามแผน 1- 60 %
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2.2 ด้านการปฏิบัติงาน
ระดับ
ระดับผลกระทบ
1
ต่ามาก
2
ต่า
3
ปานกลาง
4
สูง
5
สูงมาก

รำยละเอียด
สาเร็จตามแผน 91 - 100 %
สาเร็จตามแผน 81 - 90 %
สาเร็จตามแผน 71 - 80 %
สาเร็จตามแผน 61 - 70 %
สาเร็จตามแผน 1- 60 %

2.3 ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ
ระดับ ระดับผลกระทบ
รำยละเอียด
1
ต่ามาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสาคัญ
2
ต่า
การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยสาคัญ
3
ปานกลาง
การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สาคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดาเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหาย
หากเป็นไปได้
4
สูง
การละเมิดข้อกฎหมายที่สาคัญ
5
สูงมาก
การฟ้องร้องดาเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่สาคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สาคัญ
มาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
2.4 ด้านการเงิน
ระดับ
ระดับผลกระทบ
1
ต่ามาก
2
ต่า
3
ปานกลาง
4
สูง
5
สูงมาก

ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 - 50,000 บาท
50,001 - 250,000 บาท
250,001 - 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท

2.5 ด้านสุขภาพ
ระดับ
ระดับผลกระทบ
1
ต่ามาก
2
ต่า
3
ปานกลาง
4
สูง
5
สูงมาก

รำยละเอียด
มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล
มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล
มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

รำยละเอียด
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2.6 ด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับ ระดับผลกระทบ
1
ต่ามาก
2
ต่า
3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

2.7 ด้านชุมชน
ระดับ
ระดับผลกระทบ
1
ต่ามาก
2
ต่า
3
ปานกลาง
4
สูง
5
สูงมาก

รำยละเอียด
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะเวลาไม่
เกิน 1 สัปดาห์
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข
ระหว่าง 1 สัปดาห์ - 1 เดือน
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรง ต้องใช้เวลาในการ
แก้ไข ระหว่าง 1 - 6 เดือน
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานาน
ในการแก้ไข มากกว่า 6 เดือน
รำยละเอียด
ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทาการ
มีผลกระทบบางส่วนต่อชุมชนรอบที่ทาการ
มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทาการและแก้ไขได้ในระยะอันสั้น
มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทาการและต้องใช้เวลาในการแก้ไข
มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้างหรือหน่วยงานของรัฐต้อง
เข้าดาเนินการแก้ไข

2.8 ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง
ระดับ
1
2

ระดับผลกระทบ
ต่ามาก
ต่า

3
4

ปานกลาง
สูง

5

สูงมาก

รำยละเอียด
มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลาสัน้ ๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า 1 สัปดาห์
มีผลกระทบน้อย และในระยะเวลาสัน้ ๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง 1 สัปดาห์ - 1
เดือน
มีผลกระทบ ปานกลาง และในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง 1-6 เดือน
มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสัน้ ๆ / ปานกลาง ต่อชือ่ เสียง ระหว่าง
6 - 12 เดือน
มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลานานต่อชื่อเสียง มากกว่า 1 ปี
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2.9 ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
ระดับ
5

ควำมหมำย
สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

คำอธิบำย
หน่วยงานไม่มคี วามสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสีย่ งต่า มีแผนในการจัดการความเสีย่ ง
แบบไม่สมบูรณ์
หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเลีย่ งปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งสาหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสีย่ งสูง มีแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดี
หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสีย่ งสูงมากมีแผนการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งที่ดีมาก และมีการกาหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

2.10 ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ระดับ
5
4
3
2
1

ควำมหมำย
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบำย
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มสี ญ
ั ญาณแจ้ง
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2-3 สัปดาห์
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2-3 เดือน
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3-6 เดือน
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากว่า 6 เดือน

3.ระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk Level) หมายถึ ง สถานะของความเสี่ ย งที่ ไ ด้ จ ากประเมิ น โอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า โดยคานวณได้จากสูตร
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง D = L x I (หรือจะพิจารณาจาก
ผลกระทบ x ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง หรือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง)

ผลกระทบ/ควำมรุนแรง

แผนภูมิความเสี่ยง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสการเกิดความเสี่ยงกับผลกระทบ/ความรุนแรง
5

(5)

(10)

(15)

(20)

4

(4)

(8)

(12)

(16)

3

(3)

(6)

(9)

สูง
(12)

(15)

2

(2)

(10)

ต่ำ (1)
1

กลำง
(6)
(3)
3

(8)

1

ปำน
(4)
(2)
2

(4)
4

(5)
5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง

(25)
สูงมำก
(20)
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กำรจัดทำแผนภูมิควำมเสี่ยง
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัย
แล้วนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยง
ในระดับใด ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย (หรือจะพิจารณา
จาก ผลกระทบ x ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง หรือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4
ระดับความเสี่ยง คือ
1. ระดับความเสี่ยงต่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
3. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-16 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โ อกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรื อ
ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความ
เสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้
1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า
ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
2) การลด/การควบคุมความเสี่ ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทางานหรื อ การ
ออกแบบวิธีการทางานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความ
เสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงาน
ไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น
5) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกาหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การ
แจ้งเตือน และการดาเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่ น ความเสี่ยงของปริมาณน้าในเขื่อนมากเนื่อ งจาก
ปริมาณน้าฝน
6) การทาแผนฉุกเฉิน การจัดทาแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดย
ต้องระบุบุคคลและวิธีการดาเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทางานได้
7) การส่ งเสริ มหรื อผลั กดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผล
กระทบเซิงบวกกับองค์กร รวมถึงกาหนดแผนการดาเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
8) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดาเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ
หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดาเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ
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ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การดาเนินการบริ หารความเสี่ย งจะช่วยผู้ บริหารมีข้อมูล ที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทาให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทาให้
องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
1. เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย งจะช่ ว ยให้ ก าร
บริหารงานต่างๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และผู้บริหารทุก
ระดับ ตระหนั กถึงความเสี่ย งต่างๆ และสามารถบริห ารงานกากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริ หารในการตัดสินใจด้าน ต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็น
การดาเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สาคัญทั้งหมดการบริหารความเสี่ยงจะทาให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึ งเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ ยง
สาคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
องค์กรและจากปัจจัยภายนอกองค์กร
4. เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สาคัญของผู้บริหารใน
การบริหารงานซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจใน
กลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
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บทที่ 4
ขั้นตอนจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มหาวิทยาลัย ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และความเสี่ยงทุจริต
พร้อมมีการรายงาน ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
สามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งมีกระบวนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 : กำรกำหนดคณะกรรมกำรและวัตถุประสงค์ การแต่งตั้งคณะกรรมการ และการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน /โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 2 : กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม โดยในการ
วิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ความเพียงพอของข้อมูล
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ โดยดาเนินการตามแบบฟอร์ที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 : กำรประเมินและกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยดาเนินการตามแบบฟอร์มที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 : กำรกำหนดจัดกำรควำมเสี่ยง
การดาเนินการจัดการความเสี่ยง คือ การกาหนดมาตรการ/การหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ
ความเสี่ยง โดยขั้นการประเมินและจัดลาดับดับความเสี่ยง คณะกรรมการฯแต่ละด้านจะทราบแล้วว่าความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หากยอมรับไม่ได้จาต้องหามาตรการ/กิจกรรม/โครงการเพื่อ
ลดความเสี่ยงมาบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดาเนินการตามแบบฟอร์มที่ 3
ขั้นตอนที่ 5 : รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ การรายงานความคืบหน้า และสรุปผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง และประเมินผลการดาเนินงานจากวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ ในแต่ละ
ด้านมีความเสี่ยงที่ลดลงเท่าไหร่ อยู่ในระดับไหน และความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่นั้นจะดาเนินการจัดการด้วย
วิธีการใดต่อไป โดยดาเนินการตามแบบฟอร์มที่ 4
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยง
ภำรกิจตำมกฎหมำย
ที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำร
ลำดับ
ดำเนินกำร
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่
สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

แหล่งที่มำควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

ภำยใน

ภำยนอก

กำรประเมินควำมเสี่ยง

ระดับ
โอกำส

ระดับ
ผลกระทบ

ค่ำคะแนน
ควำมเสี่ยง

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

วิธีกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง
(โครงกำร/กิจกรรม/
ขั้นตอนที่ใช้ขบั เคลื่อน
กำรบริหำรควำมเสีย่ ง)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงำน

คาอธิบายแบบฟอร์มแสดงในภาคผนวก ก.
หมายเหตุ : แผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ระหว่างการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลความเสี่ยง

ลำดับ

ภำรกิจตำม
กฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำร
ดำเนินกำร
หรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

แหล่งที่มำควำมเสี่ยง
ควำม
เสี่ยง

ปัจจัย
เสี่ยง

ภำยใน

ภำยนอก

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ระดับ
โอกำส

ระดับ
ผลกระทบ

ค่ำ
คะแนน
ควำม
เสี่ยง

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

วิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(โครงกำร/กิจกรรม/ขั้นตอนที่
ใช้ขบั เคลื่อนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง)

ผลกำรดำเนินงำน
บริหำรควำมเสี่ยง

ควำม
เสี่ยงที่
คงเหลือ

ผู้รับผิดชอบ

คาอธิบายแบบฟอร์มแสดงในภาคผนวก ก.
หมายเหตุ : แผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ระหว่างการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

หน่วยงำน
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บทที่ 5
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต (Fraud risk-assessment)
วัตถุประสงค์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่
บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนาเครื่องมือประเมินความ เสี่ยง
มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กรจะ ไม่มีการทุจริต หรือใน
กรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่าง
ใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบ
ต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการ มุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิด
การกระทาการทุจริตในอนาคต วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานใน
องค์กร มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนิ นงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
แนวทำงกำรจัดทำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงกำรทุจริต
แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ ได้ยึดแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรม “คน” และการปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน มีการพัฒนากระบวนการและ
รูปแบบของการป้องกันการทุจริต ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้
อย่างเท่าทัน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้
มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยขององค์กร โดยการพัฒนาเครื่องมือ รวมถึงการประเมินความ
เสี่ ย งด้านการทุจ ริ ต เพื่อให้ อ งค์ ก รมี ม าตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริห ารจัด การความเสี่ ย งของการ
ดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาจุดเสี่ยงของขั้นตอน
หรือกระบวนงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และนามากาหนดมาตรการป้องกั นการทุจริตในแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต
กรอบแนวคิดกำรจัดทำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงกำรทุจริต
คาว่า “ ทุจริต “ ตามประมวกกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึง การกระทา หรือละเว้นการ
กระทา เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ที่มิควรโดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือ ผู้อื่น คาว่า โดยทุจริต
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ดังนี้
1. แสวงหาประโยชน์
2. ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
3. สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
คาว่า “ ทุจริตต่อหน้ำที่ “ ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่ง หรือละเว้นการ
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ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจจะทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรด็
โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
จากรายงานผลการทุจ ริ ตทั่วโลก โดยสมาคมผู้ ตรวจสอบการทุจริตรับอนุญาต เช่น ปี คศ.2016
Global Fraud Study ได้รายงานกรณีศึกษาทุจริตจานวน 2,410 จาก 114 ประเทศทั่วโลก สรุปผลการศึกษา
ได้ว่า ค่าเสียหายจากการทุจริตประมาณ 5%ของรายได้ ค่าความเสียหายจากการทุจริตโดยรวมประมาณ 6.3
พันล้านเหรียญสหรัฐ และเฉลี่ยโดยประมาณ 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐต่อกรณี วิธีการทุจริตที่พบตามรายง าน
แบ่งได้ 3 ประเภทคือ
1. การลักยักยอกและใช้สินทรัพย์ขององค์กรในทางไม่ชอบ
2. การคอร์รัปชั่น ได้แก่การที่บุคคลใช้อิทธิพลหรืออานาจหน้าที่ของตน เพื่อผลประโยชน์ที่ไม่ชอบ
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
3. การทุจริตในงบการเงิน ได้แก่การแสดงข้อมูลหรือผลประกอบการหรือการรายงานทางการเงินที่
ขัดต่อข้อเท็จจริง
ดังนั้นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง วิธีการที่หนึ่งจะทาให้ได้รับผลสาเร็จ (วิธีป้องกัน
การทุจริต) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือเกิดการทุจริต ที่ขึ้นในองค์กรตามรายงาน
ข้างต้น โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดทามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

หลักธรรมาภิบาล

กระบวนการออกแบบ

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต

3.1 หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ควรประกอบด้วยหลัก ๖ ประการเพื่อใช้เป็น ฐาน
ความคิดหลักในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน โดยสร้างความมั่นคงให้ กับองค์กรและดูแลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยหลักการ ดังนี้
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1) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หมายถึง การกระจายโอกาสให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมทางการจัดการ และการ
บริหารที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงาน ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ โดยการให้ข้อมูล การรับฟัง และแสดงความคิดเห็นให้คาปรึกษา
แนะนา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) หลักนิติธรรมหรือความเท่าเทียม (Rule of Law or Equitable Treatment )
หมายถึง การมีกฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค และไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ ไม่มีมาตรฐานเชิงซ้อน (Double Standard) มีการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของกฎระเบียบ
และกรอบเวลาการปฏิบัติ ไม่ให้มีการใช้ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีกรอบการปฏิบัติที่เคารพสิทธิและ
เสรีภาพ และมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์
3) หลักความโปร่งใส (Transparency)
หมายถึง การมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน อาทิ การมี
ระบบงานที่ชัดเจน เปิดเผยได้ มีกระบวนการให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ และมีการเปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสารที่เป็ น ประโยชน์ ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา ถูก ต้อง โปร่งใส สอดคล้ อง กับเวลาและ
สถานการณ์
4) หลักความรับผิดรับชอบ (Accountability)
หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจ การกระตือรือร้น ใน
การแก้ไขปัญหา การเปิดโอกาส และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ ประเมินผลที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่ อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และจากการดาเนินงาน
5) หลักการควบคุมการทุจริต (Corruption Control)
หมายถึง การไม่กระทาและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตใน
องค์กร มีระบบการตรวจสอบ ร้องเรียน การปกป้องผู้ร้องเรียน และลงโทษ อย่างเฉียบขาด
6) หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency& Effectiveness)
หมายถึง การบริหารจัดการอย่ างมีประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้ ม ค่า
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม สร้างสินค้าและบริการที่ มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และดูแลรักษา
สังคม สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน ทั้งนี้ต้องมีการกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีองค์กรหรือบุคคลที่
เป็นอิสระและเป็นที่ยอมรับของสังคมทาหน้าที่เป็นผู้ประเมิน
3.2 กระบวนการออกแบบ (Design process)
มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทาให้ได้รับผลสาเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่ง
ที่ไม่พึงปรารถนา ส่วนใหญ่มักใช้คาว่า มาตรการ กลไก ควบคู่กัน เนื่องจากมาตรการจะสาเร็จต้องมี กลไก
(ระบบ ผู้คน) ขับเคลื่อนมาตรการ การจัดทามาตรการก็เหมือนวิธีการออกแบบระบบหรื อกระบวนงานอย่าง
เป็ น ระบบ ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งการอั น ดั บ แรกของการจัด ท ามาตรการป้ อ งกั นความเสี่ ย งการทุ จ ริต คื อ ผลลั พธ์
(Outcome) จะบรรลุเป้าหมายต้องมีวิธีการ (How To) อันประกอบด้วยกระบวนการนาเข้า (Input) เช่น
ขั้นตอน กระบวนงาน เพื่อทาให้มาตรการที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย หากมีผลลัพธ์เกิดขึ้นมากกว่า 1 อย่าง ผลลัพธ์
นั้นเป็นผลพลอยได้ (By Product) ของมาตรการที่กาหนดไว้
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3.3 กระบวนการออกแบบมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลที่นามาจัดทามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ต้องได้มาจากการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เสมือนเป็นต้นน้า เพื่อ
นามาสู่การกาหนดมาตรการได้ตรงจุด เป็นเสมือนกลางน้า ส่วนมาตรการที่กาหนดไว้ต้องนาไปสู่การบังคับใช้
ด้วยการกากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อนามาทบทวนในการปรับมาตรการให้สามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มาตรการที่ดีต้องสามารถตอบสนองรูปแบบพฤติการณ์ของความเสี่ยง ที่ค้นพบเป็นเสมือน
ปลายน้า มาตรการต่างๆ ต้องมีการทบทวน ประเมินผลอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะรูปแบบการทุจริตมีการพัฒนา
เปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
ควำมเชื่อมโยงกำรขับเคลื่อนมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงกำรทุจริต

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
หลักการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
หลักการที่ 3 องค์กรกาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการและฝ่าย
บริหารมีอานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องค์กรมีความมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถ จูงใจ และรักษาไว้ของพนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภาย
องค์ประกอบที่ 2 : กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม ต่อความสาเร็จของเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
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องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 การกาหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้นโยบายสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง
องค์ประกอบที่ 4 : สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 องค์กรมีการจัดทาจัดหาและใช้สารสนเทศมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อการ
สนับสนุนงานด้านการควบคุมภายใน
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในองค์กร เพื่อให้การควบคุมภายใน
ดาเนินต่อไปได้
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมกำรกำกับติดตำมและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบการควบคุม
ภายในมีอยู่จริง และทาหน้าที่ได้จริง
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถสั่งการแก้ไขได้ทันกาลและเหมาะสม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรฐาน COSO 2013 จะนาแนวทางขององค์ประกอบที่ 2
หลักการที่ 8 เป็นหลักในการจัดทามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต โดยมี 4 แนวทางดังนี้
1. Corrective แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
2. Detective เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรกตั้ง
ข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
3. Preventive ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคย
รับรู้ ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
ท าไปมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต จะต้ อ งหลี ก เลี่ ย งด้ ว ยการปรั บ Workflow ใหม่ ไม่ เ ปิ ด
ช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
4. Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็น
ที่ไม่คุ้นเคย
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องค์ประกอบที่ทำให้เกิดกำรทุจริต

ขอบเขตกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
จะพิจารณาใน 3 ด้าน หลักๆดังนี้
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่การใช้ทรัพยากร
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประกอบด้วย 9 ขั้นตอนหลักดังนี้
5.1. การคัดเลือกงานและการระบุความเสี่ยง
5.2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
5.3. แมทริกส์ระดับความเสี่ยง
5.4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5.5. แผนบริหารความเสี่ยง
5.6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
5.7. จัดทาระบบบริหารความเสี่ยง
5.8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
5.9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ 5.1 กำรคัดเลือกงำนและกำรระบุควำมเสี่ยง

ตำรำงที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล ระบุความเสี่ยงจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่เลือก

รูปแบบ พฤติกรรมความ
เสี่ยงการทุจริต

การเกิดทุจริตใน
ขั้นตอนการทางาน
แต่ละขั้นตอน

Factor
Known

Unknown

ความเสีย่ ง หรือ
ปัญหาที่เคย
เกิดขึ้น และมี
โอกาสที่จะเกิด
ซ้า หรือมี
ประวัติมาก่อน

การคาดการณ์
การพยากรณ์
การคิดล่วงหน้า
เกี่ยวกับ ความ
เสี่ยงที่คาดว่าจะ
เกิด

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

เทคนิคกำรระบุควำมเสี่ยง

จากตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตเช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการ
ทุจริต เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
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ควำมเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว
ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Known Factor
หำกไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด
ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor
ในขั้นนี้นับว่ามีความสาคัญ ต้องทาการระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหารูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงให้
ลึกละเอียดมากที่สุด และต้องไม่นาปัญหาของหน่วยงานในปัจจุบัน มาปนกับความเสี่ยงการทุจริต การระบุ
ความเสี่ยงไม่ละเอียด ชันเจน จะนาไปสู่ขั้นตอนในการจัดทามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่ไม่ตรง
ขาดประสิ ทธิภ าพ ตัว อย่ างที่ไม่ใช่ความเสี่ยงแต่เป็นปัญหา เช่น กระบวนการตรวจสอบไม่เพียงพอ หรือ
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 5.2 กำรวิเครำะห์สถำนะควำมสี่ยง
ให้นาข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละรูปแบบ
พฤติการณ์ที่มีความเสี่ยงการทุจริต ออกตามสีไฟจราจร เขียว(ต่า) เหลือง(ปานกลาง) ส้ม(สูง) แดง(สูงมาก) โดย
ระบุสถานะ ของความเสี่ยงในช่องสี มีรายละเอียดดังนี้
สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน
ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง ความเสี่ ย งระดั บ สู ง มาก เป็ น กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (นามาจาก ตารางที่ 1)
ที่

รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการ
ทุจริต

นาข้อมูลจาก
ตารางที่ 2 มา
วิเคราะห์

ต่า

ควบคุมได้

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

ยังพอจะ
ควบคุมได้

ยากต่อการ
ควบคุม มี
ผู้เกี่ยวข้อง
หลายคน
เกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงาน

ตรวจสอบ
ยาก ไม่
สามารถ
กากับติดตาม
ได้ มีบุคคล
ภาย นอก
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนที่ 5.3 กำรประเมินค่ำควำมเสี่ยงรวม
ในขั้นตอนนี้เป็นการ นารูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง จนถึง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จาก ระดับ
ควำมจำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง ที่มีค่า 1-3 คูณ ด้วย ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ที่มีค่า 1-3 เช่นกัน
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น
เป็ น MUST หมายถึ ง มี ความจ าเป็ น สู ง ของการเฝ้ า ระวัง ความเสี่ ยงการทุ จ ริต ที่ ต้ อ งท าการป้ อ งกั น ไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่ำของ MUST คือ ค่ำที่อยู่ ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้ าเป็ น กิจ กรรมหรื อขั้น ตอนนั้ น เป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ
SHOULD คือ ค่ำที่อยู่ ในระดับ 1
ตารางที่ 3 ระดับความจาเป็น
ที่

รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการ
ทุจริต

กิจกรรม หรือ ขั้นตอนหลัก
Must
3

2

กิจกรรม หรือ
ขั้นตอนรอง
Should
1

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
มีแนวทางในการพิจารณา เช่น กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholders รวม ถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่2 หรือ 3 กิจกรรมหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่2
หรื อ 3 กิจ กรรมหรื อขั้น ตอนการปฏิบั ติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้Learning & Growth ค่าอยู่ที่1 หรือ 2
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ตารางที่ 4 ตัวอย่าง ระดับความรุนแรง ของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
ที่

ระดับความรุนแรง

ผลกระทบตามพฤติกรรมความเสี่ยงการ
ทุจริต
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User
มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกากับดูแล
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย Stakeholders
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal
Process
กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้
Learning & Growth

3

2













1









หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level
matrix)

ที่

รูปแบบ พฤติกรรมความ
เสี่ยงการทุจริต

นาข้อมูลที่มีสถานะความ
เสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง
มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ความจาเป็นของการเฝ้า
ระวัง X ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ )

ระดับความจาเป็น
(ตาราง 3)

ระดับความรุนแรง
(ตาราง 4)

3

3

2

1

2

ค่าความเสี่ยง

1
ความจาเป็น
X
ความรุนแรง

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ความรุนแรงของผลกระทบ

จากข้อมูลประเด็นความเสี่ยงข้างต้น สามารถนามาจัดทาแผนภูมิประเมินความเสี่ยงหรือแมทริกส์ระดับความ
เสี่ยงได้ ดังภาพ
3

3

6

9

2

2

4

6

1

1

2

3

1

2

3

ระดับความจาเป็นในการเฝ้าระวัง
ขั้นตอนที่ 5.4 กำรประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 5 มาทาการประเมินในตารางที่ 6 เป็นการ
ประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3
ระดับ ดังนี้
1. ดี (สีเขียว) จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงินไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
2. พอใช้ (สีเหลือง) จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ
3. อ่อน (สีแดง) จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ
/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ
ในขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่า ในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยง
อะไรบ้าง ในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะทาให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุม ความเสี่ยง
ได้อย่างถูกต้อง โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับ ความเสี่ยงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เรื่องที่ทาการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยง การทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ร ะดับ
ใด จะได้นาไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรง ของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (3) ถึง
(9) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังตารางนี้
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ตารางที่ 6 การประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ให้นาค่าความเสี่ยงรวม
(จาเป็น X รุนแรง) จาก
ตารางที่ 5 มาทาการ
ประเมิน

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
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บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 5.5 กำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง

ในขั้นตอนนี้ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยง ในตารางที่ 6 ที่
อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (3) ถึง (9) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง มาทา
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง
กรณีที่หน่วยงานทาการประเมิน คุณภาพการจัดการหรือการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่
พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า หรือ
ค่อนข้างต่า ให้ทาการจัดทาแผนบริหาร ความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือ ให้หน่วยงาน
พิจารณาทาการเลือกภารกิจงานหรือ กระบวนงานหรือการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงพิจารณาเหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ตามลาดับ ความรุนแรงความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง มาจัดทาแผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป
โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิม หรือปัจจุบัน ที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือไม่
และต้องมีมาตรการเพิ่มเติม อย่างไรบ้าง ให้ระบุรายละเอียด เพื่อนาสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับมาตรการ
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ป้องกันความเสี่ยง การทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้การทุจริต นามา
ประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
ตารางที่ 7 แผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง......................................................................................................................................

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 5.6 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
ในขั้นตอนที่ 5.6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5.5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความ
เสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ไม่ต้องทา
กิจกรรม
เพิ่ม

แก้ไขได้
ตาม
มาตรการ
ที่กาหนด

ป้องกัน
ไม่ได้ ต้องมี
มาตรการ
เพิ่ม

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนที่ 5.7 จัดทำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ให้นาผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 8 ตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่ง สถานะ
ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไปโดยแยก
สถานะเพื่อทาระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้
5.7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
5.7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
5.7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
5.7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

5.7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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5.7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 5.8 กำรจัดทำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นการจัดทารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง การทุจริตตามขั้นตอน
ที่ 5.7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 5.9 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นการจัดทาแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่
กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ 9 และตารางที่ 10
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
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หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ก.
รายละเอียดและคาอธิบายแบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
แบบฟอร์มที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน...................................................
ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ
ลาดับ
ตามแผนการ
(1)
ดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ (2)

แหล่งที่มาความเสี่ยง (5)
ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสีย่ ง
(4)

ภายใน

ภายนอก

การประเมินความเสี่ยง (6)

ระดับ
โอกาส

ระดับ
ผลกระทบ

ค่าคะแนน
ความเสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

วิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอนที่ใช้ขบั เคลื่อน
การบริหารความเสีย่ ง)
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(8)

หน่วยงาน (9)

หมายเหตุ : แผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ระหว่างการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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คาอธิบาย
หน่วยงาน ระบุชื่อหน่วยงาน
(1) ระบุระดับความเสี่ยง
(2) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ เช่น
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
2) ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
4) ด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) การบริหารจัดการองค์กร
(3) ระบุความเสี่ยง
(4) ระบุปัจจัยเสี่ยง
(5) ระบุแหล่งที่มาความเสี่ยง (ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก)
(6) การประเมินความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ โดยใช้หลักเกณฑ์
ดังนี้
ระดับโอกาส (Likelihood)
เชิงปริมาณ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
4
สูง
1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
3
ปานกลาง
1 ปีต่อครั้ง
2
น้อย
2-3 ปีต่อครั้ง
1
น้อยมาก
5 ปีต่อครั้ง
เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น
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ระดับผลกระทบ (Impact)
ด้านกลยุทธ์
ระดับ
ระดับผลกระทบ
1
ต่ามาก
2
ต่า
3
ปานกลาง
4
สูง
5
สูงมาก
ด้านการปฏิบัติงาน
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับผลกระทบ
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สาเร็จตามแผน 91 - 100 %
สาเร็จตามแผน 81 - 90 %
สาเร็จตามแผน 71 - 80 %
สาเร็จตามแผน 61 - 70 %
สาเร็จตามแผน 1- 60 %
รายละเอียด
สาเร็จตามแผน 91 - 100 %
สาเร็จตามแผน 81 - 90 %
สาเร็จตามแผน 71 - 80 %
สาเร็จตามแผน 61 - 70 %
สาเร็จตามแผน 1- 60 %

ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ
ระดับ ระดับผลกระทบ
รายละเอียด
1
ต่ามาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสาคัญ
2
ต่า
การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยสาคัญ
3
ปานกลาง
การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สาคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดาเนินคดีและ/หรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายหากเป็นไปได้
4
สูง
การละเมิดข้อกฎหมายที่สาคัญ
5
สูงมาก
การฟ้องร้องดาเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สาคัญซึ่งเป็นคดีที่
สาคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับ
ความเสียหาย
ด้านการเงิน
ระดับ
ระดับผลกระทบ
1
ต่ามาก
2
ต่า
3
ปานกลาง
4
สูง
5
สูงมาก

รายละเอียด
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 – 50,000 บาท
50,001 – 250,000 บาท
250,001 - 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท
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ด้านสุขภาพ
ระดับ ระดับผลกระทบ
1
ต่ามาก
2
ต่า
3
ปานกลาง
4
สูง
5
สูงมาก
ด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับ ระดับผลกระทบ
1
ต่ามาก
2
ต่า
3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

ด้านชุมชน
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับผลกระทบ
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล
มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล
มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

รายละเอียด
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะเวลาไม่
เกิน 1 สัปดาห์
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1
สัปดาห์ - 1 เดือน
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1-6
เดือน
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานาน
ในการแก้ไข มากกว่า 6 เดือน
รายละเอียด
ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทาการ
มีผลกระทบบางส่วนต่อชุมชนรอบที่ทาการ
มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทาการและแก้ไขได้ในระยะอันสั้น
มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทาการและต้องใช้เวลาในการแก้ไข
มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้างหรือหน่วยงานของรัฐต้อง
เข้าดาเนินการแก้ไข
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ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง
ระดับ
ระดับผลกระทบ
1
ต่ามาก
2

ต่า

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

รายละเอียด
มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า 1
สัปดาห์
มีผลกระทบน้อย และในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง 1
สัปดาห์ - 1 เดือน
มีผลกระทบ ปานกลาง และในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียง ระหว่าง 1 6 เดือน
มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้นๆ/ปานกลาง ต่อชื่อเสียง
ระหว่าง 6 – 12 เดือน
มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลานานต่อชื่อเสียง มากกว่า 1 ปี

ระดับความเสี่ยง (Risk Level)

(7) วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง
ให้ระบุวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง จากวิธีการ ดังนี้
1.การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่มีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจและมีความเข้าใจความเสี่ยง
เป็นอย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป
2. เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การหลีกเลี่ย งและหยุดทากิจกรรมเหล่านั้น เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การกระจายหรือถ่ายโอนความ
เสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทาประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาดูงาน
หรือกิจกรรมที่มีหน่วยงานอื่นจะต้องร่วมดาเนินการด้วย"
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4. การลด/การควบคุ ม ความเสี่ ย ง (Risk Reduction) คื อ การลดหรื อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งโดยใช้
กระบวนการควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง
5. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging
Instruments) เป็นต้น
6. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกาหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การ
แจ้งเตือน และการดาเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้าในเขื่อนมากเนื่อ งจาก
ปริมาณน้าฝน
7. การทาแผนฉุกเฉินการจัดทาแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดย
ต้องระบุบุคคลและวิธีการดาเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทางานได้
8. การส่ งเสริ มหรื อผลั กดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผล
กระทบเซิงบวกกับองค์กรรวมถึงกาหนดแผนการดาเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
(8) ระบุผู้รับผิดชอบ
(9) ระบุหน่วยงาน
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แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลความเสี่ยง

ลาดับ
(1)

ภารกิจตาม
กฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของ
หน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(2)

แหล่งที่มาความเสี่ยง
(5)
ความ
เสี่ยง
(3)

ปัจจัย
เสี่ยง
(4)

ภายใน

ภายนอก

การประเมินความเสี่ยง (6)
ระดับ
โอกาส

ระดับ
ผลกระทบ

ค่า
คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
(โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่
ใช้ขบั เคลื่อนการบริหารความ
เสี่ยง) (7)

ผลการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยง
(8)

ความ
เสี่ยงที่
คงเหลือ
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

หน่วยงาน
(11)

หมายเหตุ : แผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ระหว่างการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

คาอธิบาย
(1)-(7), (10) และ (11)
(8) ให้ระบุผลความคืบหน้าในการดาเนินจัดการความเสี่ยงและผลสรุปในกรณีที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
(9) ความเสี่ยงคงเหลือ ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในแบบฟอร์มที่ 1
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ภาคผนวก ข.
รายละเอียดแบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล ระบุความเสี่ยงจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน....................................................................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต

Factor
Known Unknown

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

41

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ สถานะความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน....................................................................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
ที่

รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต

ต่า

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

42

ตารางที่ 3 ระดับความจาเป็น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน....................................................................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
ที่

รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนหลัก (
Must)
3

2

ขั้นตอนรอง
(Should)
1

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 4 ระดับความรุนแรง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน....................................................................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
ที่

รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความ
รุนแรง
3

2

1

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 5 ระดับความเสี่ยง ( Risk Level Matrix )
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน....................................................................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
ระดับ
ระดับ
ความ
ความ
ที่
รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
จาเป็น
รุนแรง
3 2 1 3 2 1

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 6 การประเมินค่าระดับความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน....................................................................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
ที่

รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการ
ควบคุม

ค่าประเมินระดับความ
เสี่ยง
ต่า

ปาน
กลาง

สูง

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 7 แผนบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน....................................................................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
ที่

รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 8 การประเมินค่าระดับความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน....................................................................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
สถานะความเสี่ยง
ที่

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงการทุจริต

รูปแบบ พฤติกรรม
ความเสี่ยงการทุจริต

ยอมรับ
ยังไม่ มาตรการ
ไม่ได้
เกิด เพิ่มเติม มาตรการ
เพิ่ม

มาตรการเพิ่มเติม

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงาน...................................................................................................................
ณ วันที่ ...................................................................................................................
ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยง.........................................................................

ยังไม่ได้ดาเนินการ
เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
สถานะการดาเนินงาน การจัดการความเสี่ยง

เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ไม่ครบถ้วน
ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงืให้เหมาะสม
เหตุผลอื่น
..................................................................................

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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แบบรายงานสถานะ การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงาน...................................................................................................................
ณ วันที่ .............................................................
ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยง.........................................................................

1
2
3
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นความเสี่ยงหลัก

เดิม

ใหม่

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ค.
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการควบคุมภายใน ในแบบฟอร์มเสนอโครงการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ง 9.)
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
งาน / กิจกรรม / โครงการ......................................................................................................
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ระดับ
ผลกระทบ ความเสี่ยง

กิจกรรม
การ
ควบคุม

กาหนด
เสร็จ

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 2 การประเมินผลการควบคุม
งาน / กิจกรรม / โครงการ..........................................................................................................................

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

การควบคุมที่มี
อยู่

การ
ความ
การประเมินผล
ปรับปรุง กาหนด
เสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
การ
เสร็จ
มีอยู่
ควบคุม

หมาย
เหตุ

หมายเหตุ : แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.ล้ า นนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ ระหว่า งการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

