
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการดําเนินการ

จากการบริหารความเส่ียง 

(RM 5) 

แบบสรุปผลการประเมิน

ความเส่ียงภายหลังการ

ดําเนินการตามแผน

บริหารความเส่ียง  

(RM 6) 

 

แบบปจจัยเส่ียงท่ีตอง

นําไปดําเนินการตอไป ใน

ปถัดไป 

(RM 7) 

 

รายงานกระบวนการ

จัดการและผลลัพทของ

แผนบริหารความเส่ียง 

คิดเปนเปอรเซ็นต

ความสําเร็จ 

 

รายงานการติดตามผล

การบริหารความเส่ียง

รอบ 12 เดือน 

 



การปฏิบัติภารกิจในแตละวันท้ังเรื่องสวนตัวและการทํางาน  
มีโอกาสพบกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีมีความไมแนนอน และมี
ผลทําใหเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล ความสูญเปลา  
ไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีตั้งไวได  กรณีเปนหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน จึงตอง
ระบุเหตุการณหรือสถานการณขางตน ซ่ึง เรียกว าความเ ส่ียง 
โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของงาน
ในระดับตาง ๆ เรียงลําดับจากภาพรวมไประดับยอย คือ วิสัยทัศน  
เปาประสงค  วัตถุประสงคของกระบวนการปฏิบัติงาน  เม่ือระบุความ
เส่ียงแลว ลําดับถัดไปคือการระบุปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาวามีเรื่องใด  
เหตุการณใด  กิจกรรมใด  หรือขั้นตอนใดของกระบวนการปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซ่ึงเปนอุปสรรคขัดขวางการ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมท้ังมีทรัพยสินใดท่ีจําเปนจะตองไดรับ
การดูแลปองกันรักษา การรับรูความเส่ียงและปจจัยเส่ียงจะเปน
ประโยชนตอการกําหนดแนวทางเพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียง ซ่ึง
จะทําใหเกิดความม่ันใจตามสมควรวาความเสียหายหรือความ
ผิดพลาดจะไมเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยูในระดับท่ีไมเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงาน  

การควบคุมภายในเปนวิธีการหน่ึงในการบริหารความเส่ียงท่ี

เกิดจากปจจัยภายใน ซึ่งอยู ในวิ สัยท่ีควบคุมได  โดยจัดใหมี

กิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด 

และความซับซอนของหนวยงาน โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับ

จากกิจกรรมการควบคุมมีความคุมคากับคาใชจายท่ีเกิดขึ้น สามารถ

ปองกันหรือลดความเส่ียง ปองกันหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น

จากความเส่ียงน้ัน ๆ  มีการปฏิบัติอยางตอเน่ือง ซ่ึงกําหนดไวใน

กระบวนการปฏิบัติงานประจําวันตามปกติ 

เพ่ือนําไปปรับใชในการทํางาน ขาพเจาไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมโครงการการจัดการความรู เรื่อง การบริหารความเส่ียงและ
การวางระบบการควบคุมภายใน จึงขอสรุปเทคนิคการดําเนินงาน      
ท่ีสามารถเขาใจไดงาย ดังน้ี 

 

 

 

 

องคประกอบ การดําเนินการ/กิจกรรม 
 
 

การกําหนดสภาพแวดลอม 
(Establish the Context) 

แตงตั้งคณะกรรมการ 
เพื่อกาํหนดวัตถปุระสงคและสภาพแวดลอม 

(1) ศึกษาภาพรวมขององคกร  

(2) กําหนดวตัถุประสงค  

(3) แบงหนาท่ีความรับผดิชอบ  
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 

 
การระบุเหตุการณเส่ียง 
(Risk Identification) 

 

ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อดาํเนินการระบุความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

การวิเคราะหความเส่ียง 
(Risk Analysis) 

 
 

วิเคราะหความเส่ียง 
 

 
 

การประเมินผลความเส่ียง 
(Risk Evaluation) 

ประเมินผลความเส่ียง 
- ยังไมมีมาตรการรองรับ 

- มาตรการท่ีมอียูไมเพียงพอ ตองหามาตรการใหมรองรับ  

- ทามาตรการเดมิ แตตองเพิ่มความเขมขนในการดาเนินงาน  

- มาตรการดอียูแลวไมตองทาอะไรเพิ่มเติม  
 

 
 

การจัดการความเส่ียง 
(Risk Treatment) 

 

 

 
 

การติดตามผล 
(Monitoring) 

 
 

ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารเส่ียง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
-การระดมสมอง(Brainstorming)  

-ใชขอมูลในอดีต(Past Data)  

-ใชรายการตรวจสอบ(Checklist) เชน

จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน  

-การวิเคราะหความผดิพลาดของมนุษย 

(Human Error Analysis)  

-วิเคราะหระบบงาน(Work System 

Analysis)  
-วิเคราะหสถานการณ(What if)  

จําแนกประเภท 

(1) ความเส่ียงเชิงนโยบาย  

(2) ความเส่ียงดานการ

ดําเนินงาน  

(3) ความเส่ียงจากปจจัย

ภายนอก  
 

 
(1) ประเมินโอกาส(Likelihood : L)  

(2) ผลกระทบ (Impact : I)  

(3) ประเมินความเส่ียง (1-25)  

(4) จัดลาํดบัความเส่ียง  

(5) แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map)  

 

ตามแบบ RM1 

จัดทาแผนภูมิความเสีย่ง 

 

 
4T’s Strategies 

-Take: การยอมรับความเส่ียง  

-Treat: การลด/การควบคุมความเส่ียง  

-Transfer: การกระจาย/โอนความเส่ียง  

-Terminate: การหลกีเลี่ยงความเส่ียง  
 

- จัดทําแผนบริหารความเส่ียง  

- กําหนดมาตรการควบคุม  

- มอบหมายผูรับผดิชอบ  

- กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ  
 

 
 (1) รายงานรอบ 6, 9 เดือน 

 (2) รายงานรอบ 12 เดือน 

รายงานผูบริหารระดับคณะ/หนวยงาน 
ตามแบบ RM2 

รายงานผูบริหารระดับ คณะ/หนวยงาน 
และอธกิารบด ีตามแบบ RM2 



 
RM2-1 แบบการระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง=นําความเส่ียงที่วิเคราะหจาก RM 2       
มาระบุไว 

L นําคะแนนโอกาสที่จะเกิดจากRM 2 มาระบุไว 
C นําคะแนนผลกระทบจากRM 2 มาระบุไว 

ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า ที่กําหนดไว RM 2 
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า ที่กําหนดไว RM 2 
การตอบสนองความเสี่ยง เปนการใหผูบริหารกําหนดวาความเส่ียงนั้นๆ 
ควบคุม/ลด (Treat) การโอนยาย (Transfer) การหลีกเล่ียง/กําจัด 
(Terminate) และยอมรับ (Take)  
RM-3 แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง (ดึงจากการที่ผูบริหาร
ตัดสินใจวาควรจะทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงสูง หรือ
ระดับความเสี่ยงที่ดาดหวังหรือถาผูบริหารยอมรับ ความเสี่ยงน้ันจะไม
ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตอไปแตตองทํามาตรการปองกัน 
ประเภทความเสี่ยง ระบุวาดานเชน S O C F ตาม RM 2 
ความเสี่ยง ตามที่ไดระบุใน RM 2 
ปจจัยเสี่ยงตามที่ไดระบุใน RM 2 
แนวทางการตอบสนอง ตามที่ผูบริหารระบุใน RM 2-1 
แผนงาน/กิจกรรม ระบุส่ิงที่จะดําเนินการจัดทําเพื่อลดความเส่ียงนั้น ๆ 
ผูรับผิดชอบระบุชื่อบุคคลตามแผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาเร่ิมตน-ส้ินสุด 
RM-4 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมตามที่ระบุใน RM 3 
ระยะเวลาดําเนินการตามที่ระบุใน RM 3  
ผูรับผิดชอบตามที่ระบุใน RM 3 
ผลลัพธของกิจกรรม ผลการดําเนินงานของกิจกรรม/งาน เชน โครงการ 
อาจจะเขียนผลการดําเนินงานวาไดมีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูตาง ๆ
ฯลฯ หรือ ถาเปนภาระงานประจํา อาจจะมีการประชุมสรางความรู หรือสง
บุคลากรเขารับการอบรมตามสมรรถนะ/ภาระงาน 
รอยละความคืบหนา ระบุรอยละ โดยคิดจากกระบวนการ/ขั้นตอนที่วางไว
ทั้งหมดของกิจกรรม/ภาระงาน เชน มีขั้นตอน 10 ขั้น รอบ 6 เดือน ทําได 5 ขั้น 
คิดเปนรอยละ 50 รอบ 12 เดือน ดําเนินการครบ 10 ขั้น คิดเปนรอยละ 100 
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา ระบุปญหาที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนงาน/ขั้นตอนของกิจกรรม/ภาระงานที่ทําใหไมบรรลุเปาหมายที่
กําหนด 
 

 
RM-5 แบบสรุปผลการดําเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง ที่ระบุไวตาม RM2 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) ที่ระบุไวตาม RM 2 
ระดับความเสี่ยง ที่ระบุไวตาม RM 2 
แผน/กิจกรรม ที่ระบุไวใน RM 3 
รายละเอียดการจัดการ ระบุรายละเอียดของกิจกรรม/งาน เชน ดําเนินการ
อะไร เมื่อไหร และอยางไร 
ผลจากการใชมาตรการจัดการความเสี่ยง ผลลัพธของกิจกรรม/งานพรอม
ระบุความกาวหนากี่% 
ระดับความเสี่ยงภายหลงัการบริหารความเสี่ยง วิเคราะหจากคะแนนความ
เส่ียงใน RM 2 และดูจากกิจกรรม/งานที่เราจัดการเพื่อลดความเส่ียง นํา L
และ C มาวิเคราะหเพื่อกําหนดคะแนนความเส่ียงใหม วาลดลงหรือไม หรือ
เทาเดิม 
แนวทาง/มาตรการสําหรับปถัดไป กําหนดแนวทางมาตรการของกิจการม/
งานนั้น ๆ ในปถัดไปเพื่อใหดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน จากเดิม
เปนการจัดทําแบบเขียนรายงาน ก็กลายเปน พัฒนาสูระบบสารสนเทศใน
กระบวนการชื่อเดียวกันแตไมตองระบุรายละเอียดของมาตรการนั้น ๆ 
RM-6 แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตาม
แผน บริหารความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง ที่ระบุไวใน RM 2 ตามที่ไดระบุใน RM 2 
ระดับความเสี่ยง ตามที่ไดระบุใน RM 2 
กอนการประเมิน LxC =สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า ตามที่ระบุไวใน RM 2 
หลังการประเมิน LxC =สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า ตามที่ระบุไวใน RM 5 
การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเส่ียงนั้น ๆ ที่ผานการจัดการมี
ความลดลงหรือเทาเดิม 
สรุปความเสี่ยง  
- ควบคุมได ความเส่ียงนั้นๆ ควบคุมได โดยใสเคร่ืองหมาย  
- ควบคุมไมได ความเส่ียงนั้นๆ ควบคุมไมได โดยใสเคร่ืองหมาย  
RM-7 แบบปจจัยความเสี่ยงที่ตองนําไปดําเนินการตอไปในปถัดไป 
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง ตามที่ระบุไวใน RM 2 
ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน ตามที่ระบุไวใน RM 5 
แนวทาง/มาตรการดําเนินงานในปถัดไป ตามที่ระบุไวใน RM 5 แตตอง
อธิบายรายละเอียดของมาตรการนั้น ๆ อยางชัดเจนวาทําอะไร ที่ไหน 
เมื่อไหร และอยางไร 
 
 

 

 

 

ความหมายของความเส่ียง  คือ เหตุการณที่มีความไมแนนอน เกิดผล
กระทบในเชิงลบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไว 
 

องคประกอบของการบริหารความเส่ียง 
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร อิทธิพลที่มีตอความเส่ียงของคนในองคกร 
นโยบาย โครงสราง อํานายหนาที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานและวิธี
ปฏิบัติงาน 
2. การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดส่ิงที่ตองการทําใหสําเร็จ มีกรอบ
เปาหมายที่ชัดเจน  สมเหตุสมผล มีความเปนไปได  สามารถวัดผลได 
3. ระบุความเสี่ยงและบงชี้เหตุการณ การระบุปจจัยเส่ียงทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร เหตุรายที่จะเกิดขึ้นและการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
4. การประเมินความเสี่ ยง  โอกาสที่ จะเกิดและผลกระทบต าง ๆ 
5. การตอบสนองความเสี่ยง ควรกระทําเพื่อจัดการกับความเส่ียงที่เกิดขึ้น 
จําแนกเปน 4 ประเภท ไดแก 
       1. Take-การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) 
       2. Treat-การลด/ควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) 
       3. Terminate-การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) 
       4. Transfer-การกระจาย/โอนความเส่ียง (Risk Sharing) 
6. กิจกรรมการควบคุม วิธีปฏิบัติที่ชวยใหมั่นใจวาจะสามารถควบคุม
กิจกรรมความเส่ียงนั้น ๆ ได 
7. สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ชองทางการส่ือสารหรือระบบสารสนเทศที่
สามารถจัดเก็บขอมูลหรือเผยแพรเพื่อความโปรงใสได 
8.การติดตามประเมินผล  อาจใชวธิีการติดตามและประเมินผลเปนระยะ 
เชน ทุกไตรมาส หรือ ปละ 2 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด 

 



 
การประเมินความเส่ียงเพ่ือการควบคุมภายใน แบบ WP.2 
1. วิเคราะหขั้นตอนของงาน/กิจกรรม ตามภาระงานและตามโครงการ 
โดยการนําภาระงานและโครงการท่ีมีความเส่ียงพรอมอธิบายขั้นตอนของ
งานนั้น ๆ 
2. วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม วิเคราะหจากภาระงานโดยมี 1 หรือ 2 
วัตถุประสงคก็ได เขียนใหสอดคลองกัน 
3. ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง วิเคราะหจากภาระงานที่กําหนด ความเส่ียงนั้น
จะตองไมใชปญหาแตตองเปนผลกระทบในเชิงลบ 
4. ประเมินความเสี่ยง โดยระบุโอกาสการเกิด ผลกระทบที่จะเกิด X กัน ได
ระดับคะแนน ระดับความเส่ียงสูง-ปานกลาง-ตํ่า และนําไปสูการจัดลําดับ
ความเส่ียง 1,2,3 

แบบปย.2 
1. กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม นํากิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงมาดําเนินการ
จัดทําโดยระบุวัตถุประสงค และขั้นตอน ดัง WP.2 
2. การควบคุมที่มีอยู หมายความวา กิจกรรมที่นํามาจัดทําความเส่ียงใน
ลําดับที่ 1 นั้น ขณะนี้มีกิจกรรมหรือกระบวนงานที่ควบคุมตอส่ิงที่ทําอยางไร 
3. การประเมินผลการควบคุม เมื่อไดมีกิจกรรมการควบคุมแลวเราตองมี
การประเมินผลของการควบคุมอีกคร้ังหนึ่งเพื่อวัดผลลัพธที่ไดจากการ
ควบคุม 
4. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู หมายความวา เมื่อเกิดการควบคุมแลว ทําการ
ประเมินผลการควบคุมแลว ยังมีความเส่ียงนั้น ๆ อยูใหระบุความเส่ียงนั้น ๆ 
ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม 
5. การปรับปรุงการควบคุม ถาการควบคุมนั้น ๆ ยังมีความเส่ียงอยูเราตอง
มีการปรับปรุงเพื่อใชควบคุมผลกระทบที่ยังเหลืออยู 
6. กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ ควรระบุวัน/เดือน/ปในการดําเนินการ โดย
การจัดทําปฏิทินการดําเนินงานของการจัดการความเส่ียง พรอมระบุ
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
7 .  ห ม า ย เ ห ตุ  ส า ม า ร ถ ร ะ บุ เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ไ ด 
แบบติดตาม ปย. 2 เปนการติดตามผลการดําเนินงานตามแบบ ปย.2 โดย
กําหนดสถานการณดําเนินการ คือ  
       = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 
       = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
       = ยังไมดําเนินการ 
      = อยูระหวางดําเนินการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
RM-1 แบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร 
ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ ใสประเด็นยุทธศาสตรซ่ึงสามารถดูไดจาก
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามแผนงาน/โครงการ(เฉพาะโครงการ) ดูจาก
ยุทธศาสตรหนวยงาน (เฉพาะภาระงานประจํา) 

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร นําโครงการ/กิจกรรมที่
หนวยงานรับผิดชอบมาจัดใสตามประเด็นที่ไดกําหนดไวในชองยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค นําวัตถุประสงคของโครงการ/ภาระงานประจําที่ไดกําหนดไว
มาจัดใสโดยการคิดวิเคราะหจากจะทําอยางไร เพื่ออะไรใหโครงการน้ัน/
ภาระงานนั้นสําเร็จและวัดผลได 

- ตัวชี้วัด คิดวิเคราะหตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เพื่อวัด
ความสําเร็จ 

- เปาหมาย กําหนดเปาหมายที่สามารถวัดไดตามตัวชี้วัด เชน 
รอยละ เปอรเซ็นต จํานวนคร้ัง 

RM-2 แบบการวิเคราะหความเสี่ยง 
งานหลักของฝาย โครงการ/ภาระงานที่กําหนดไวในRM1  
วัตถุประสงค (เพ่ือ)/เปาหมาย ตามที่กาํหนดไวใน RM1 
ผูรับผิดชอบจัดทําแผน ระบุชื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 
สถานะปจจุบัน ดูจากผลการดําเนินงานของโครงการ/งานวาไดทําอะไรไป
แลวบางใหใสรายละเอียด 
Risk ID=ดูจากโครงการ/งานวาตรงประเด็นดานไหน เชน S=ดานกลยุทธ O=
ดานการปฏิบัติงาน F=ดานการเงิน C=ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรัน
ลําดับเลขถามีดานนั้นจํานวน 2 โครงการ/งานขึ้นไป เชน S1 S2 C1 C2 
ความเสี่ยง เปนความเส่ียงที่ยังไมเกิดขึน้แตอาจจะเกิดขึ้นในในอนาคตที่
สงผลตอองคกรทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค และความเส่ียงไมไดคิดจากการ
นําปญหาที่เกิดขึ้นแลวมาเปนความเส่ียง 
ประเภทความเสีย่ง ระบุดานที่ตรงกับRisk ID 
ปจจัยเสี่ยง สาเหตุที่ทําใหเกิดความเส่ียงเร่ืองนั้น ๆ 

ภายนอก คิดจากส่ิงที่อยูนอกหนวยงานสนอ.เชนคณะ สํานัก 
มหาวิทยาลัยฯที่ทําใหเปนปจจัยเส่ียง 

ภายใน คิดจากบุคคล กระบวนงานภายในหนวยงานที่เปนปจจัยเส่ียง 
ผลกระทบ  

ทางตรง ผลกระทบทางตรงที่คิดวามีผลตอหนวยงานของตนเอง
ที่ทําใหเกิดความสูญเสีย 

ทางออม ผลกระทบที่มีตอหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยที่อาจจะ
สงผลกับเราทางออม 
โอกาสที่จะเกิด ตามหลักเกณฑการพจิารณาความเส่ียง (L) 
ผลกระทบ ตามหลักเกณฑการพจิารณาความเส่ียง (C) 
ระดับความเสี่ยง นํา (LxC) แลวพิจารณาตามเกณฑวาอยูระดับใด เชน 1-3 
ตํ่า 4-9 ปานกลาง 10-16 สูง 17-25 สูงมาก 

การรายงานการบริหารความเส่ียง RM 

RM-1 แบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร 

RM-2 แบบการวิเคราะหความเสีย่ง 

RM2-1 แบบการระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง 

RM-3 แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

RM-4 แบบติดตามผลการจัดการความเสีย่ง 

RM-5 แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
จากการบริหารความเสีย่ง 

 

RM-6 แบบสรุปผลการประเมินความเสีย่งภายหลังการ

ดําเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง 

RM-7 แบบปจจยัความเสีย่งท่ีตองนําไปดําเนนิการตอไป 

ในปถัดไป 



 การจดัทาํแบบรายงานการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานยอย) 
   

      

 

 

ช่ือหนวยงาน...................สังกัด................................ 

รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดต้ังแตวันท่ี ........................ ถึงวันท่ี .............................. 

กระบวนการปฏบิัติงาน/ การควบคมุ การประเมินผล ความเสี่ยงที ่   การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ สถานการณ วิธีการตดิตามและ 
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ ที่มอียู การควบคมุ ยังมีอยู   การควบคมุ ผูรบัผิดชอบ ดําเนินการ สรุปผลการประเมิน/ 

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค       ขอคิดเห็น 
ของการควบคมุ        

(1) (2) (3) (4)   (5) (6) (7) (8) 
        

        

        

 

 

 

 

 

 

 
การประเมินความเส่ียงเพ่ือการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.................. 

หนวยงาน :...................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม/งาน :................................................................ 

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม/งาน : .......................................... 

ข้ันตอนของงาน/กิจกรรม วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ   ระดับคะแนน ระดับความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง 
(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือหนวยงาน...................สังกัด................................ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี ........................ ถึงวันท่ี .............................. 

กระบวนการปฏบิัติงาน/ การควบคุมทีม่ีอยู การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ หมายเหตุ 
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ  การควบคุม ที่ยังมีอยู การควบคุม ผูรับผิดชอบ  

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค       
ของการควบคมุ       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ระดับหน่วยงาน(ย่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย  ปวีณณัฎฐ  คงสมนาม 

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธกิารบดี 

 

ข้ันตอนที่ 2 (จัดทํา แบบ WP.2) 
นําผลสรุปที่ไดจากแบบติดตาม ปย.2 และ RM-3 มาเปนขอมูล แลววิเคราะหเพื่อประเมินความเส่ียง ใสในแบบ WP.2           

(การประเมินความเส่ียงเพื่อการควบคมุภายใน) 

- นําขอมูลชอง (1) จากแบบติดตาม ปย.2 มาใสในชอง (1) ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม 

- ระบุวัตถุประสงคของงาน/กิจกรรมใสชอง (2) 

- นําขอมูลชอง (4) จากแบบติดตาม ปย.2 และ/หรือชอง (2) จากแบบ RM-3 มาใสในชอง (3) ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 

- นําขอมูลโอกาสที่จะเกิด (L) ชอง (10) จากแบบ RM-2 มาใสในชอง (4) โอกาส 

- นําขอมูลผลกระทบ (C) ชอง (11) จากแบบ RM-2 มาใสในชอง (5) ผลกระทบ 

- นําขอมูลชอง (4) โอกาส x ชอง (5) ผลกระทบ มาใสในชอง (6) ระดับคะแนน 

- นําขอมูลที่ไดจากชอง (6) มากําหนดวาอยูในระดับ ต่ํา ปานกลาง สูง หรือสูงมาก แลวใสในชอง (7) ระดับความเส่ียง 

- นําขอมูลที่ไดจากทุกกิจกรรมมาจัดลําดับแลวใสในชอง (8) ลําดับความเส่ียง 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 1 (จัดทํา แบบติดตาม ปย.2) 
- นําขอมูลในแบบ ปย.2 ของงวดกอนมา ใสในชอง (1) – (6) แลวรายงานสถานการณดําเนินการ ในชอง (7)  

โดยระบุเปนเครื่องหมาย   = ดาํเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

  √ = ดาํเนินการแลว เสร็จชากวากําหนด 

  X = ยังไมดําเนินการ 

  O = อยูระหวางดําเนินการ 

-   สรุปผลการดําเนินงานวา ไดติดตามและประเมินผลออกมาเปนอยางไร พรอมทั้งเสนอขอคิดเห็น ใสในชอง (8) 

ข้ันตอนที่ 3 (จัดทํา แบบ ปย.2 รอบ 6 เดอืน) 
นําผลสรุปที่ไดจากแบบ WP.2 และแบบ RM-3 ที่มีลําดับความเส่ียงสูง มาหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุง แลวกําหนด

ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาที่ดําเนินการแลวเสร็จสรุปลงในแบบ  ปย.2 ดังน้ี 

- นําขั้นตอนของงาน/กิจกรรม ชอง (1) ของแบบ WP.2 และ/หรือแผนงาน/กิจกรรม ชอง (4) ของแบบ RM-3 มาใสในชอง 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงคของการควบคุม 

- ในชองการควบคุมที่มีอยู ใหระบุวา มีกิจกรรมการควบคุมภายในอะไรบางที่ควบคุมโอกาสการเกิดของปจจัยเส่ียง หรือกิจกรรม

เพื่อควบคุมหรือลดความเสียหายที่ เ กิดจากปจจัยเส่ียงใหอยู ในระดับที่ ไม เปนอุปสรรคขัดขวางการบรรลุผลสําเร็จ              

ตามวัตถุประสงค 

- ในชองการประเมินผลการควบคุม ใหระบุวา กิจกรรมควบคุมที่มีอยูไดปฏิบัติจริงหรือไม อยางไร  ถาปฏิบัติแลวกิจกรรมที่มีอยู

น้ันมีจํานวนเพียงพอ และมีความเหมาะสมหรือไม  หากมีจํานวนเพียงพอและมีความเหมาะสมแลว ผลที่ไดจากการปฏิบัติ   

ตามกิจกรรมการควบคุมชวยใหไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม  ประโยชนที่ไดรับคุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม

ถามีระบบการควบคุมภายในและปฏิบัติจริง ผลจากการปฏิบัติไดสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จ           

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ถือวาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

ข้ันตอนท่ี 4 

นําแบบ ปย.2  มาติดตามผลการดําเนินงานวา ไดดําเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม 

อยางไร  แลวสรุปผลการดําเนินงานลงในแบบติดตาม ปย.2 ตอไป 

 

 

แบบติดตาม ปย.2 

WP.2 

ข้ันตอนที่ 3 (ตอ) 
- ในชองความเส่ียงที่มีอยู การรายงานมี 3 กรณี  คือ 

1)   กรณีกิจกรรมควบคมุ  มิไดนําไปปฏิบัติ  ใหระบุความเส่ียงหรือปจจัยเส่ียงที่มีอยู 

2)   กรณีกิจกรรมควบคุม  ไดปฏิบัติแลวและมีประสิทธิผล หากพบวา มีความเส่ียงใหมหรือปจจัยเส่ียงใหม ใหระบุวาความเส่ียง

หรือปจจัยเส่ียงน้ันคืออะไร 

3)  กรณีกิจกรรมควบคุมไดปฏิบัติแลวและยังไมมีประสิทธิผล ใหระบุความเส่ียงหรือปจจัยเส่ียงที่มีอยู 

- ในชองการการปรับปรุงการควบคุม ใหดาํเนินการ ดังน้ี 

1)  หากเปนกรณีที่ 3) ใหระบุวาจะปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมที่มีอยูอยางไร   

2)  หากเปนกรณีที่ 2) ใหระบุวาความเส่ียงใหม ปจจัยเส่ียงใหมน้ัน มีกิจกรรมควบคุมที่ตองมีเพิ่มขึ้นคอือะไร  

3) หากมีสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป จะปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมที่มีอยูอยางไรใหทันกับการเปล่ียนแปลง เพื่อให

การควบคุมน้ันมีประสิทธิผลอยูเสมอ 

- ในชองกําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ ใหกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ รวมถึงผูใดที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามกิจกรรมน้ัน ๆ 

- ในชอง หมายเหตุ สามารถระบุขอมูลอ่ืน ๆ ที่ตองการแจงใหทราบ หรือเวนวางไวไดหากไมมีเรื่องแจง 

แบบ ปย.2 

สภาพแวดลอมของการควบคุม 

 

การประเมนิความเส่ียง 

การกําหนดกิจกรรมการควบคุม 

สารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

การติดตามประเมินผล 



การจัดทําแบบรายงานความเส่ียงระดับหนวยงาน(ยอย) 
 

 

 

แบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรทีร่ับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

(1) (2) (3) (4) (5) 
     

     

     

 
 

 

 

 

แบบฟอรมการวิเคราะหความเส่ียง 
งานหลัก วัตถุประสงค (เพ่ือ)/ ผูรับผิดชอบ   สถานะ   Risk ความเสี่ยง ประเภท        ปจจัยเสี่ยง       ผลกระทบ    โอกาส ผล ระดับ 

       จัดทําแผน ปจจุบัน ID  ความเสี่ยง ภาย ภาย ทาง        ทาง   ที่จะเกิด กระทบ ความเสี่ยง 
       นอก ใน ตรง ออม    
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
โครงการทีส่นับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั (Project)            

              

              

งานประจํา (Routine)            

              
              

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมการระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง 
ประเภทความเส่ียง/ความเส่ียง L C ระดับความเส่ียง   ระดับความเส่ียงที่คาดหวงั การตอบสนองความเส่ียง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      

      

      

 

 

 

 

 

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 
ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ/ ระยะเวลาดําเนินการ 

   ตอความเส่ียง  ผูรับผิดชอบหลัก  
(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

       
       

       

       

 
 
 

 
 

 
 

 

 

แบบติดตามผลการจัดการความเสีย่ง 
      (   ) ดานกลยุทธ์ิ                         (   ) ดานการปฏิบัติงาน                     (   ) ดานการเงิน             (   ) ดานการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 

      ความเสี่ยง.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลลัพธของกิจกรรม รอยละความคืบหนา ปญหา อุปสรรค และ 

     แนวทางแกไขปญหา 
      

      

      

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการดําเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง 
ประเภทความเส่ียง              (   ) ดานกลยุทธ              (   ) ดานการปฏิบัติงาน             (   ) ดานการเงิน             (   ) ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

     ความเส่ียง ความเสียหาย ระดับความเส่ียง แผน/กิจกรรม รายละเอียด  ผลจากการใชมาตรการ ระดับความเส่ียง  แนวทาง/มาตรการ 
 ที่อาจเกิดขึ้น   การจัดการ จัดการความเส่ียง ภายหลังการ  สําหรับปถัดไป 
 (ผลกระทบ)     บริหารความเส่ียง  

        

        

        

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเส่ียง 
ภายใน/ภายนอก 

ระดับความเส่ียง 
การเปล่ียนแปลง 
ระดับความเส่ียง 

สรุปความเส่ียง 

กอนการประมิน หลังการประเมิน 
ควบคุมได ควบคุมไมได 

L C ระดับความเส่ียง L C ระดับความเส่ียง 
          

          

          

 

 

 

 

แบบปจจัยความเสี่ยงท่ีตองนําไปดําเนินการตอไปในปถัดไป 

ประเภทความเส่ียง 
ภายใน/ภายนอก 

ระดับความเส่ียง 

แนวทาง/มาตรการดําเนนิงานในปถดัไป หลังการประเมิน 

L C ระดับความเส่ียง 
     

     

     

  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

หลักเกณฑพิจารณาระดบัความเสีย่ง 

ผล
กร

ะท
บ 

(C
) 

5 
5 

(1 x 5) 
10 

(2 x 5) 
15 

(3 x 5) 
20 

(4 x 5) 
25 

(5  x 5) 

4 
4 

(1 x 4) 
8 

(2 x 4) 
12 

(3 x 4) 
16 

(4 x 4) 
20 

(5 x 4) 

3 
3 

(1 x 3) 
6 

(2 x3) 
9 

(3 x 3) 
12 

(4 x 3) 
15 

(5 x 3) 

2 
2 

(1 x 2) 
4 

(2 x 2) 
6 

(3 x 2) 
8 

(4 x 2) 
10 

(5 x 2) 

1 
1 

(1 x 1) 
2 

(2 x 1) 
3 

(3 x 1) 
4 

(4 x 1) 
5 

(5 x 1) 

 1 2 3 4 5 

 โอกาส (L) 

ระดับ

ความเส่ียง 

แทนดวย

แถบสี 
ความหมาย 

ตํ่า  
(คา 1 – 3 คะแนน) หมายถึง ระดับที่ยอมรับไดโดยไมตอง

ควบคุม ไมตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 

ปานกลาง  

(คา 4 – 9 คะแนน) หมายถึง ระดับที่พอยอมรับได แตตอง

มีการควบคุม เพ่ือปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยัง

ระดับที่รับไมได 

สูง  
(คา 1 – 3 คะแนน) หมายถึง ระดับที่ยอมรับไดโดยไมตอง

ควบคุม ไมตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 

สูงมาก  
(คา 1 – 3 คะแนน) หมายถึง ระดับที่ยอมรับไดโดยไมตอง

ควบคุม ไมตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 

2. แบบ RM-2 มี 2 แบบ 
- นําขอมูลชอง (1)และ (2) จากแบบ RM-1 มาใสในแบบ RM-2 (กรณีไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผน/โครงการ) 

- นําขอมูลงานประจํา(ภาระงาน)ของหนวยงานมาใสในแบบฟอรม (กรณีงานประจํา) โดยระบุวัตถุประสงคของการทํางาน 

  รวมท้ังเปาหมาย ตัวชี้วัด และพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกร   

- ท้ัง 2 แบบ ใหระบุความเสี่ยง/เหตุการณวาเปนกระบวนการ/กิจกรรม S, F, O, C หรือ E และประเมินโอกาส(L) และ  ผลกระทบ(C) ของ

เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนมาแลวและคาดวาจะเกิดข้ึน 

- พิจารณาทางเลือกท่ีจะนําไปปฏิบัติเพ่ือนควบคุมความเสี่ยงและกําหนดเปนแผน/จัดการความเสี่ยง 

 

4. แบบ RM-3 
    - นําขอมูลท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง หรือสูงมาก (เลือกท่ีสูงเปนลําดับท่ี 1 และ 2) มาเปนขอมูลเพ่ือกําหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการ 

      ความเสี่ยงใหหมดไปหรือลดลงในระดับท่ียอมรับได โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง(มีกิจกรรม/โครงการท่ีใชควบคุมความเสี่ยง)  

    - นําประเภทความเสี่ยงชอง (1) จาก RM2-1 มาใสในชอง (1) 

    - นําความเสี่ยงชอง (6) จาก RM-2 มาใสในชอง (2) 

    - นําปจจัยเสี่ยงชอง (8) และผลกระทบชอง (9) จาก RM-2 มาใสในชอง (3) 

    - นําการตอบสนองความเสี่ยงชอง (6) ) จาก RM2-1 มาใสเปนแนวทางตอบสนองตอความเสี่ยงในชอง (3) 

    - กําหนดกิจกรรมและ/หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดในชอง (4)  โดยใหมีผูรับผิดชอบในชอง (5)  

      และกําหนดระยะเวลาดําเนินการท่ีชัดเจนในชอง (6) 

5. แบบ RM-4 
    - นําขอมูลชอง (4) จาก RM-3 มาใสในชองกิจกรรม  

    - นําขอมูล ชอง (6) จาก RM-3 มาใสในชองระยะเวลาดําเนินการ  

    - นําขอมูล ชอง (5) จาก RM-3 มาใสในชองผูรับผิดชอบ 

    - ระบุผลของการดําเนินกิจกรรมวา ไดดําเนินการอะไร ถึงขั้นตอนไหนในชองผลลัพทของกิจกรรม  

    - ระบุรอยละผลการดําเนินงานที่สําเร็จรอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม)ในชองรอยละความคืบหนา 

    -  ในชองปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา ใหระบุปญหาและอุปสรรคที่มี และเสนอแนวทางการแกไข 

 

 

 

6. แบบ RM-5 
    - นําขอมูล ชอง (2) จาก RM-3 มาใสในชองความเส่ียง 

    - นําขอมูล ชอง (9) จาก RM-2 มาใสในชองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ) 

    - นําขอมูล ชอง (12) จาก RM-2 มาใสในชองระดับความเส่ียง 

    - นําขอมูล ชอง (5) จาก RM-3 มาใสในชองแผน/กิจกรรม 

    - ระบุรอยละความคืบหนาในผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน และระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่สําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงานของกิจกรรม 

      ใสในชองรายละเอียดการจัดการ 

    - ระบุขอมูลผลที่ไดรับหลังจากดําเนินกิจกรรมใสในชองผลการใชมาตรการจัดการความเส่ียง 

    - ประเมินความเส่ียงหลังจากดําเนินกิจกรรม และระบุระดับความเส่ียงที่ไดใสในชองระดับความเส่ียงภายหลังการบริหารความเส่ียง 

    - พิจารณาเปรียบเทียบขอมูลชองระดับความเส่ียงกับชองระดับความเส่ียงภายหลังการบริหารความเส่ียง แลว 

      กําหนดวาจะดําเนินการอยางไรในปถัดไปใสในชองแนวทาง/มาตรการสําหรับปถัดไป 

 

 

 

7. แบบ RM-6 
 - นําประเภทความเส่ียง/ความเส่ียงชอง (1) จาก RM 2–1 มาใสในชองประเภทความเส่ียงภายใน/ภายนอก 

 - นําระดับความเส่ียงชอง (2), (3) และ(4) จาก RM2-1 มาใสในชอง L, C และระดับความเส่ียง กอนการประเมิน 

 - นําระดับความเส่ียงภายหลังการบริหารความเส่ียงจาก RM-5 มาใสในชอง L, C และระดับความเส่ียง หลังการประเมิน 

 - นําปจจัยเส่ียงชอง (8) และผลกระทบชอง (9) จาก RM-2 มาใสในชอง (3) 

 - เปรียบเทียบระดับความเส่ียงระหวางชองกอนการประเมินและหลังการประเมิน วา หลังจากดําเนินการกิจกรรมควบคุมแลว ระดับความเส่ียง “ลดลง” 

   “เทาเดิม” หรือ “เพ่ิมขึ้น” จากระดับความเส่ียงกอนทํากิจกรรมควบคุม 

      -  ในชองสรุปความเส่ียง ใหทาํเคร่ืองหมาย √ ในชองควบคุมได ในกรณีที่กิจกรรมในแผนบริหารความเส่ียงสามารถควบคุม หรือลดระดับลงได 

         หรือทําเคร่ืองหมาย √ ในชองควบคุมไมได ในกรณีที่กิจกรรมในแผนบริหารความเส่ียงไมสามารควบคุมหรือลดระดับลงได 

 

8. แบบ RM-7 
    - นําขอมูล ชอง (1) จาก RM-6 มาใสในชองประเภทความเสี่ยงภายใน/ภายนอก 

    - นําขอมูลระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน ( L,C และระดับความเสี่ยง) จาก RM-6 มาใสใน RM-7 

    - นําขอมูลแนวทาง/มาตรการสําหรับปถัดไปจาก RM-5 มาใสในชองดําเนินงานในปถัดไปของ RM-7 โดยอธิบายถึงกิจกรรม 

      ท่ีตองการดําเนินการในปถัดไปในกรณีท่ียังมีความเสี่ยงอยูในระดับท่ีผูบริหารยังยอมรับไมได 

 

3. แบบ RM 2 - 1 
    - นําขอมูลชอง (5) และ (6) จาก RM-2 มาใสในชอง (1) 

    - นําขอมูล(โอกาส) ชอง (10) จาก RM-2 มาใสในชอง (2) 

    - นําขอมูล(ผลกระทบ) ชอง (11) จาก RM-2 มาใสในชอง (3) 

    - นําขอมูล(ระดับความเสี่ยง) ชอง (12) จาก RM-2 มาใสในชอง (4) 

    - ในชอง (5) ใหใสระดับความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย/สํานักท่ีสามารถยอมรับได 

    - ในชอง (6) ใหกําหนดวิธีบริหารความเสี่ยง 
 Take = ยอมรับความเสี่ยง (ไมตองทําอะไรเพิ่ม เนื่องจากโอกาสและผลกระทบไมมาก) 

 Treat  = ลดหรือควบคุมความเสี่ยง (เปลี่ยนวิธีดําเนนิการ หรือสรางกิจกรรมเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย) 

 Transfer = แบงปน/กระจายหรือถายโอนความเสีย่ง (ลดความถีห่รือลดระดับความรุนแรงของความเสยีหาย โดยการหาผูรวมรับผิดชอบ) 

 Terminate = หยุด/ยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

 

 

1.แบบ RM-1 
   -นําขอมูลจากแผนงาน/โครงการท่ีไดรับจัดสรรของหนวยงานมาใสในแบบฟอรม 

    (ยุทธศาสตร, ชื่อโครงการ, วัตถุประสงค, ตัวชี้วัด และเปาหมาย) 

 

1. การกําหนดวัตถุประสงค 

2.  การระบคุวามเสี่ยง/เหตุการณ 

3.  การประเมินความเส่ียง 

4.  การจัดการและจัดทําแผน 

 บริหารความเสี่ยง 

 

5.  รายงานและติดตามผล 

 

สํารวจตรวจสอบ 

- หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน 

- กระบวนการหลัก/กิจกรรม 

- เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

ระบุความเสี่ยงทั้งปจจัยภายนอกและภายใน       

ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคแตละ

กระบวนการ/กิจกรรม (S/F/O/C/E) 

 

จัดระดับความรุนแรงโดยประเมินโอกาส

และผลกระทบของความเส่ียง (พิจารณา

การจัดการความเส่ียง/การควบคุมที่ม)ี 

 

กําหนด วิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่ อให    

ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได (หลีกเลี่ยง 

ถายโอน ลด ยอมรับ) 

 

.ใชหลัก PDCD Plan, Do, Check, Action) 

ทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ติดตามและ

ส อ บ ท า น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง แ ล ะ           

การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบ 

 

แบบ RM-1 ชอง 2-5, 

แบบ RM-2 ชอง 1-4 

 

แบบ RM-2 ชอง 5-9 

แบบ RM 2-1 ชอง 1 

 

แบบ RM-2 ชอง 10-12 

แบบ RM 2-1 ชอง 2-6 

แบบ RM-3 ชอง 1-3 

 

แบบ RM 3 ชอง 4-6 

แบบ RM-4 ชอง 1-3 

 

 

แบบ RM 4 ชอง 4-6 

แบบ RM-5 ถึง RM-7 ทุกชอง 

 

 

              RM-1 

              RM 2-1 

              RM-3 

              RM-2 

              RM-4 

              RM-5 

              RM-6 


