แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564
ค

คานา
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเพื่อให้การดาเนิ นงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามหลัก เกณ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิ จของหน่วยตรวจสอบภายในและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
นั้น

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 ไปใช้เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ
ประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทราบ นัน้
หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้มกี ารจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในสามารถหาวิธีการจัดการ
กับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
จากขั้ น ตอนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ได้ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความ
เสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความ
เสี่ยงที่ต้องนามาบริหารจัด การความเสี่ยง จานวน 1 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 7
ความเสี่ยง จาแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่
เป็นไปตามแผนประจาปีงบประมาณ 2565
การควบคุมภายใน
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ได้ ส รุ ป การประเมิ น ผลและการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน
พร้อมทั้งจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม

จ

ระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ และผู้ รั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะงาน สามารถสรุ ป จ านวนงานที่ ค วบคุ ม ภายใน
ดังนี้
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทาการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน
10 กระบวนการและมีงานภายใต้กระบวนการ จานวน 15 งาน โดยได้กาหนด วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จและผูร้ ับผิดชอบของแต่ละงานซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมการควบคุมที่มอี ยู่
ของแต่ละกิจกรรมดังนี้
จานวน
กระบวนการ
งาน
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ควบคุม
1. กระบวนการพัสดุ

2. กระบวนงาน
การเงิน

3. กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์

ฉ

1.1 งานจัดหาพัสดุ-จัดซือ้ จัดจ้าง
(โดยวิธีตกลงราคา เงินนอก
งบประมาณ)

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ-การจัดซือ้
จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตรง
ความต้องการ

1.2งานควบคุมพัสดุ

เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้
พร้อมใช้งาน

8

1.3งานจาหน่ายพัสุด

เพื่อจาหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ

11

2.1 งานเบิกจ่าย

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย
-ระเบียบกระทรวงการคลัง
-ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

3.1 งานจัดทาข่าว

เพื่อให้ขา่ วสารที่เผยแพร่มีความ
ถูกต้องและรวดเร็ว

4

6

6

กระบวนการ

งาน

วัตถุประสงค์

จานวน
กิจกรรม
ควบคุม

4. งานธุรการและสาร
บรรณ

4.1 งานออกเลขรับ-ส่งเอกสารใน
ระบบe-office,งานร่าง/พิมพ์/หนังสือ
ราชการ/คาสั่ง และงานจัดเก็บ
เอกสาร

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร
การร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว
และครบถ้วนรวมทั้งการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดาเนินงาน (o)

6

5.1 งานจัดประชุม(คณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเรื่อง
การจัดประชุม

5. กระบวนการจัด
ประชุม

4

6. กระบวนการบริหาร 6.1 งานสรรหาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไป
ตามระเบียบที่กาหนด โปร่งใส่
ตรวจสอบได้

6.2 งานพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่
ตรงตามสมรรถนะที่กาหนด
ตาแหน่งงานที่เหมาะสม

5

6.3งานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

เพื่อให้การประเมินการปฏิบัตงิ าน
เป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้

4

7.กระบวนการจัดทา
คาของบประมาณ

7.1งานจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณ

เพื่อให้มงี บประมาณใช้ในการ
บริหารจัดการหน่วยงานที่
เหมาะสม

8.กระบวนการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี

8.1งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่
ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัตไิ ด้

5

4
7

ช

กระบวนการ
9. กระบวนการ
ติดตามและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
10. กระบวนงาน
ตรวจสอบภายใน

ซ

งาน

วัตถุประสงค์

จานวน
กิจกรรม
ควบคุม

9.1งานรายงานผลการใช้จา่ ย
งบประมาณและผลการดาเนินงาน

เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการดาเนินงาน
ถูกต้อง

10.1งานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายในได้
ครบทุกประเภทตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในที่กรมบัญชีกลางกาหนด

4

10.2งานบริการให้คาปรึกษา

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน และ
ให้คาปรึกษาแนะนา ได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้

5

4

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.3 ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
1.3.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.3 ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน

11
11
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
16
17

สารบัญ
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง
(FM-RM 01) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2565

10

หน้า
18
23
24
33
36

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ระ เบี ย บ บ ริ หา ร รา ช กา ร แผ่น ดิ น ( ฉ บั บ ที่ 5) พ. ศ .2 5 45 มา ต รา 3/ 1 บั ญ ญั ติ ว่ า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การ
อานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้
ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
ตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยตรวจสอบภายในมีการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย สร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร
2. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
3. ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความพอเพียงและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ทั้งด้านการเงินการบัญชี และการปฏิบัติงาน
2. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ, กลุ่มตรวจสอบภายในฯ กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมบัญชีกลาง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3. จัดทาแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและประจาปี
4. ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่อหน่วยรับตรวจ และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Moral)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า "ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์"
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
เป็นองค์กรสร้างความเชื่อมั่น และให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วย
คุณภาพ
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
รู้เขา รูเ้ รา
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ปรึกษา แนะนา ให้ความเชื่อมั่น
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
มีจุดยืนที่มนั่ คง
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1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 ผลการดาเนินงานของปีท่ผี ่านมา
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายในรอบ 12 เดือน ด้านการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน
หน่วยตรวจสอบภายในมีการบริหารความเสี่ยงส่งผลให้ การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นไป
ตามแผนการตรวจสอบที่ตงั้ ไว้ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบและการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ ห น่ ว ยงาน
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หน่วยตรวจสอบภายในจึง
กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในเป็ น การด าเนิ น การที่ ส าคั ญ ของ หน่ ว ย
ตรวจสอบภายในโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสาคัญและ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่
ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุ มภายในเพื่อให้เกิ ด ประสิท ธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ป ฏิบัติงาน เพื่อ
รองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดาเนินการอย่าง
เหมาะสม สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของ
หน่วยงานจั ดการกับ ความ
เสี่ ย งเพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ลด
ความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ร ะดั บ ที่
ยอมรับได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

1.1 ร้ อ ยละของประเด็ น

ร้อยละ 100

พิ จ ารณาจากความเสี่ ย งที่
ได้ รั บ การควบคุ ม และลด
ระดั บ ความเสี่ ย งเที ย บกั บ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่
กาหนดขึน้ ต่อปี

ร้อยละ 100

พิจารณาจากจานวนของงาน
ที่ด าเนิน การควบคุม ภายใน
ต า ม ง า น ม า ต ร ฐ า น ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ การ
ควบคุมและลดระดับความ
เสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น
ค ว า ม เ สี่ ย ง ทั้ ง ห ม ด ที่
กาหนดขึน้ ต่อปี

2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่อ ให้ เ กิด ความมั่ น ใจ 2.1 ร้อยละของงานที่มีการ
ว่ า ก า ร ด า เ นิ น ง า น จ ะ ดาเนินการตามจุดควบคุม
บ ร ร ลุ ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม ที่กาหนด
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
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2.3 ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม
1. หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. หน่วยงานจัดทาเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดส่งให้กองนโยบายและ
แผนเพื่อตรวจสอบ
4. หน่วยงานเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
5. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6. จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
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ระยะเวลา
ก.ย. 64
27 ก.ย. 64
27 ก.ย. 64

18 - 29 ต.ค.64

ต.ค.64-ก.ย.65

15 มี.ค.65
15 ก.ย. 65

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่ ว ยตรวจสอบภายในได้ ป รั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นา
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย
ควรคานึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนาไปสู่ความเสี่ยงที่
โครงการไม่ประสบความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดาเนินการ
วิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการ
ทางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจ จั ย ภายนอก หมายถึง ความเสี่ย งที่ไ ม่ ส ามารถควบคุม การเกิดได้โ ดยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม เนื่อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ เหตุ ก ารณ์ ภ ายนอกส่ ง ผลต่อ กลยุ ท ธ์ ที่กาหนดไว้
ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
การร่วมมือกับองค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด
หรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด
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3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ
การควบคุมค่าใช้จา่ ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทา
นิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะพิ จ ารณาปั จ จั ย เสี่ ย งจากด้ า นต่ า งๆ แล้ ว จะต้ อ งน าแนวคิ ด เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมี
ส่วนร่วม
4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสีย่ งการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
5.1 ความเสี่ย งทุ จ ริต ที่ เกี่ย วข้อ งกับ การพิจ ารณาอนุ มั ติ อนุ ญ าต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสีย่ งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กาหนดเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกาหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อม
ในมหาวิท ยาลัย และดุล ยพินิจการตั ดสินใจของคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงและควบคุมภายในและ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจานวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์ สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กาหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพหรือกาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
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ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการ
เกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ระดับของความเสี่ยง ) Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง
น้อย และน้อยมาก ดังตาราง

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

10

15

20

25

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

20

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

15

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

10

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดั บ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนามาจัดลาดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
สาคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลาดับ จาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการ
บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
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ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสาคัญจากโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง =
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น
5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก

คะแนน
20-25

ความหมาย
วิกฤตหนัก ต้องรีบดาเนินการกาจัดความเสี่ยงโดยเร็ว

ความเสี่ยงสูง

10-16

ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกาจัดความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

5-9

ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงน้อย

3-4

ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง

ความเสี่ยงน้อยมาก

1-2

ไม่ต้องทาอะไร

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง
5

10

15

20

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

Risk Appetite Boundary

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุม้ ค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ เช่น กรณีท่มี ีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่
จะดาเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุง
ระบบการทางานหรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
มหาวิทยาลัยยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ
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หยุดดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสีย่ งนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน การลด
ขนาดของงานที่จะดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถ
โอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทาประกันภัย /ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการ
จ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดาเนินการกาหนด
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ
อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการแต่ละ
กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กาหนด
ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้วา่ เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกั นอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ
บริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชีแ้ จงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติด ตามและเฝ้ า ระวั ง ความเสี่ ย งโดยการกาหนดให้ มี ก ารติด ตามและประเมิ น ผลว่ า แต่ล ะ
หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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บทที่ 4
แผนการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. งานบริหารงานทั่วไป
งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

1. งานธุรการและสารบรรณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานธุรการ
และสารบรรณถูกต้องตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ

ระยะเวลา
แล้วเสร็จ

ต.ค. 64 - ก.ย.
1.ศึกษาข้อมูลต้นเรื่องทุกครัง้ ก่อนจะดาเนินการ
65
ร่างหนังสือ เช่น หนังสือเรื่องเดิมหรือเรื่องใหม่,
รายละเอียดที่ต้องการ เป็นต้น
2. สืบค้น ใช้ประโยชน์ และจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง จากเว็บไซต์ เช่น การใช้สรรพนามและ
คาขึ้นต้น/คาลงท้าย เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 3. สอบทานร่างหนังสือ ด้วยตนเอง
4. ประสานความถูกต้องของหนังสือกับฝ่าย
ด้าน
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล
ด้านการดาเนินงาน (O)
5. สอบทานการร่างหนังสือ โดยหัวหน้าหน่วยงาน
2. เพื่อให้การปฏิบัตงิ านระบบ
1. พิจารณาและกาหนดสิทธิ์บุคลากรในการเข้าถึง ต.ค. 64 - ก.ย.
65
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eการปฏิบัตงิ านธุรการ ระบบสารบรรณ
office) เป็นไปอย่างถูกต้อง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
ปลอดภัย และทันเวลา สามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหน่วย
2. เข้าใช้งานระบบด้วยรหัสประจาตัว ด้ว
ตรวจสอบภายใน
ตนเองทุกครัง้

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
3. ตรวจสอบเส้นทางการส่งหนังสือ เพื่อ
ป้องกันการส่งหนังสือไปไม่ถึงผูร้ ับ
ด้าน
ด้านการดาเนินงาน (O)
4. เข้าอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
5. คู่มอื การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-office)
7. เข้าร่วมกลุ่ม SSRU e-Office บน
Application facebook
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ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

2. งานบุคลากร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ขอ้ มูลด้านบุคลากร คือ
ประวัตบิ ุคลากร, การ
พัฒนาการตนเอง และการ
ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ในระบบ ERP มีความครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

1. พิจารณาและกาหนดสิทธิบ์ ุคลากรในการเข้าถึง
การปฏิบัตริ ะบบ ERP
2. เข้าใช้งานระบบด้วยรหัสประจาตัว ด้วยตนเอง
ทุกครัง้
3. มีแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจาปี
4. สอบทานและแก้ไขประวัตขิ องบุคคลกร (เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล)
5. รับและบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเองของ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม บุคลากรลงในระบบ ERP
6. รายงานสรุปการพัฒนาตนเองให้กับกอง
ด้าน
บริหารงานบุคคล
ด้านการดาเนินงาน (O
7. รวบรวมและบันทึกข้อมูลการประเมินบุคลากร
ลงในระบบ ERP
8. แจ้งให้บุคลากร ตรวจสอบและยืนยันตนเองใน
ระบบ ERP
9. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
3. งานการเงิน
1. พิจารณาและกาหนดสิทธิ์บุคลากรในการเข้าถึง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ การปฏิบัตริ ะบบ ERP
ในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 2. เข้าใช้งานระบบด้วยรหัสประจาตัว ด้วยตนเอง
ทุกครัง้
หน่วยงาน
3. มีแผนปฏิบัตกิ ารและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประจาปี
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4. ระบบ ERP อนุญาตให้เบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัยเท่านัน้ เพื่อป้องกัน
ด้าน
1. การรายงานทางการเงิน (F) การใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณ
5. กระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณถูก
2. ด้านการดาเนินงาน (O)
กาหนดไว้เป็นขัน้ ตอนบนระบบ ERP ซึ่งเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
6. การเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
7. การอนุมัตกิ ารเบิกจ่ายงบประมาณจากหัวหน้า
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ระยะเวลา
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลา
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ส่วนราชการ
4. งานพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารพัสดุ เป็นไป
ตามระเบียบเพียงพอ ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมทั้งมีขอ้ มูล
ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที

1. สารวจความต้องการพัสดุ และตั้งงบประมาณ
ในการจัดซื้อ
2. ปฏิบัตติ ามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบที่
กาหนด
3. ขออนุมัติจากผู้มีอานาจทุกครั้งในการจัดซื้อจัด
จ้าง
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4. ตรวจสอบพัสดุ ให้ถูกต้องก่อนแจ้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ด้าน
5. ลงบัญชีทะเบียนทรัพย์สนิ ในระบบ ERP และ
ด้านการดาเนินงาน (O)
ทะเบียนคุมพัสดุ
6. เขียนหมายเลขกากับครุภัณฑ์ทันทีที่ได้รับ
7. สารวจหมายเลขครุภัณฑ์ที่ลบเลือน
8. จัดทาบันทึกการใช้วัสดุทุกครั้ง
9. แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
5. งานประชาสัมพันธ์
1. จัดทา Website และ facebook fan page
วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล/
2. ประชาสัมพันธ์ทางระบบสารบรรณ
กิจกรรม/โครงการของ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ทาง Website และ ทาง
หน่วยงานได้อย่างสะดวก
facebook fan page หน่วยงาน
รวดเร็ว และถูกต้อง
3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายประ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
4. เข้าร่วมกลุ่ม PR@SSRU บน Application Line
ด้าน
5. กาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ด้านการดาเนินงาน (O)
ความเหมาะสมและความถูกต้องของข้อมูล ก่อน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

6. งานตรวจทานรายงานผลการตรวจสอบ
1. ตรวจทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้รายงานผลการตรวจสอบ 2. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบเพิ่มเติม
3. หารือกับนักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับร่าง
มีความถูกต้อง รัดกุม ชัดเจน
และเข้าใจง่าย
รายงานผลการตรวจสอบ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน
ด้านการดาเนินงาน (O)
7. งานแผนและงบประมาณ
1. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและ
งานแผน
เพื่อให้การจัดทาและปฏิบัตติ าม ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และเข้าร่วม
ประชุมอย่างสม่าเสมอ
แผนประจาปีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (แผนยุทธศาสตร์ 2. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนต่างๆ
3. จัดทาและปฏิบัตติ ามแผนต่างๆ
ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี, แผนกลยุทธ์ทาง
4. เสนอแผนต่างๆ ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
การเงิน, แผนพัฒนาบุคลากร, อนุมัติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล,
5. สื่อสารแผนต่างๆ ให้กับบุคลากรภายใน
แผนบริหารความเสี่ยงและ
หน่วยงานได้รับรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ควบคุมภายใน, แผนการ
6. มีการรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนต่างๆ
จัดการความรู้, แผนปฏิบัตกิ าร ให้กับหน่วยงานเจ้าภาพ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ,
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต,
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนา
เอกลักษณ์ และแผนปฏิบัตกิ าร
ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน
ด้านการดาเนินงาน (O)
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ระยะเวลา
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

1. จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณ ทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
2. จัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการระหว่าง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกับอธิการบดี
3. กระจายตัวชีว้ ัดหน่วยงานลงสู่ตัวบุคคล
4. รายงานผลการปฏิบัตริ าชการประจาเดือนและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม จัดทารายงานผลปฏิบัตริ าชการรอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน
ด้าน
ด้านการดาเนินงาน (O)
งานงบประมาณ
เพื่อให้การบริหารแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน
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ระยะเวลา
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

1.งานด้านการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
1. งานสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ต.ค. 64 - ก.ย. นักตรวจสอบ
1. เปรียบเทียบข้อมูลการเข้าสอบทานในปีก่อน กับ
งานสอบทานการจัดวาง
65
ข้อมูลหน่วยงานที่มีแผนเข้าตรวจสอบประจาปี เพื่อ
ภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
พิจารณาหน่วยงานที่จะเข้าสอบทานระบบการควบคุม
และการประเมินผลการ
ภายใน
ควบคุมภายใน
2. จัดประชุมนักตรวจสอบภายใน เพื่อมอบหมายงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจ 3. ศึกษาและเตรียมข้อมูล เพื่อกาหนดคาถามและ
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ ก่อนเข้าสอบทาน
มีการกาหนดหรือออกแบบ
4. ประสานหน่วยรับตรวจก่อนเข้าสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน มี
5. นักตรวจสอบภายในทุกคน สรุปผลการสอบทานลง
ความเพียงพอและมี
ประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์ ในกระดาษทาการ
พร้อมเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับทราบถึงผลการ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
สอบทาน
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
6. ผู้รับผิดชอบหลักนาข้อมูลที่ได้จากการสอบทาน
ปฏิบัตกิ ารควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ทั้งหมดมาสรุปเพื่อจัดทา
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
2561
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 พร้อมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการ
เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานและผูบ้ ริหารสูงสุดพิจารณา
ควบคุมด้าน
งาน/วัตถุประสงค์

ด้านการปฏิบัตติ ามกฏหมาย/
ระเบียบ (C)
งานบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัตงิ านของ
หน่วยงาน ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน
ด้านการดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม

1. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน
2. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยการ
วิเคราะห์ดังนี้
- การระบุความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยง
- แนวทางการตอบสนอง
- แนวทางที่ใช้จัดการกับแต่ละความเสี่ยง
- ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
3. ดาเนินการบริหารจัดการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ตั้งไว้
4. รายงานประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุกไตร
มาส รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ
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ต.ค. 64 - ก.ย.
65

นักตรวจสอบ
ภายใน

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลา
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

5.รายงานประเมินผลการบริหารความเสี่ยงส่งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ทราบผลทุกไตรมาส
2. งานวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
1. จัดทาข้อมูลบัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมิน
ต.ค. 64
นักตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยงตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง, กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
เพื่อให้การวางแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปีและ ภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
(ครอบคลุม 5 ด้าน SOKFC)
แผนการตรวจสอบภายใน
- ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล กาหนดปัจจัยเสี่ยง และ
ระยะยาวครอบคลุมครบทุก
ภารกิจ เป็นไปตามมาตรฐานมี เกณฑ์ความเสี่ยง
- การเลือกปัจจัยเสี่ยงโดยคานึงถึงข้อมูลปัจจัยเสี่ยง
หลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมภายใต้ ที่มีอยู่
- วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาโอกาสและ
ข้อจากัดที่มอี ยู่
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้
2. รวบรวม จัดทา บันทึกข้อมูลความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของการ
3. สรุปผลปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ และจัดลาดับความเสี่ยง
ควบคุมด้าน
4. จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี/แผนระยะ
ด้านการดาเนินงาน (O)
ยาว 5 ปี
จัดทาแผนการตรวจสอบตามลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยง
5. เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุด
พิจารณา
3. งานการตรวจสอบ 6 ด้าน
ต.ค. 64 - ก.ย. นักตรวจสอบ
1. จัดประชุมเปิด-ปิดหน่วยรับตรวจ
วัตถุประสงค์
65
ภายใน
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 3. จัดทากระดาษทาการ
ว่าด้วยมาตรฐานและ
4. จัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ปฏิบัตกิ ารควบคุม 5. จัดประชุมปิดตรวจ
ภายในสาหรับหน่วยงาน
6. ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินของ
ภาครัฐ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัย(เฉพาะการตรวจสอบด้านการ
วัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงาน)
ควบคุมด้าน
7. จัดทารายงานเสนออธิการบดี
ด้านการปฏิบัตติ ามกฏหมาย/
ระเบียบ (C)
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

4. งานติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึง 1. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามข้อเสนอแนะ
กรณีดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลของการรายงานการ
2. จัดทาบันทึกติดตามผลการตรวจสอบตาม
ตรวจสอบว่าสามารถนาไป
ข้อเสนอแนะกรณีไม่ดาเนินการตามระยะเวลาที่
ปฏิบัตไิ ด้หรือไม่
กาหนด
3. จัดทาปฏิธินการดาเนินงานและรายงานสรุปผลการ
วัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัตงิ านตามไตรมาส
ควบคุมด้าน
ด้านการดาเนินงาน (O)
5. งานบริการให้คาปรึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านของหน่วยรับตรวจ

1.
2.
3.
4.
5.

จัดทาแนวทางและนโยบายการให้คาปรึกษา
ให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น
คัดเลือกโครงการและผู้เชี่ยวชาญ
จัดทารายงานการให้คาปรึกษา
ติดตามผลการให้คาปรึกษา

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน
1. ด้านการดาเนินงาน (O)
2. ด้านการปฏิบัตติ าม
กฏหมาย/ระเบียบ (C)
6. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง
1. จัดประชุมเพื่อมอบหมายตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ
2. เตรียมเอกสารตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
3. จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
4. รายงานผลการประเมินเสนออธิการบดี
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
5. รายงานผลการประเมินให้กับกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัตกิ ารควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานภาครัญ
พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการปฏิบัตติ าม
กฏหมาย/ระเบียบ (C)
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ระยะเวลา
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

นักตรวจสอบ
ภายใน

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

นักตรวจสอบ
ภายใน

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

นักตรวจสอบ
ภายใน

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

7. งานจัดทาแบบประเมินตนเองของส่วนราชการ (กรมบัญชีกลาง)
1. จัดทาแบบประเมินตนเองรายบุคคล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ
2. จัดทาแบบประเมินตนเองในภาพรวมของหน่วยงาน
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบอย่างมี
3. เสนอรายงานให้อธิการบดี
มาตรฐาน
4. เสนอผลการประเมินตนเองให้กับกรมบัญชีกลาง
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน
ด้านการปฏิบัตติ ามกฏหมาย/
ระเบียบ (C)

ระยะเวลา
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

นักตรวจสอบ
ภายใน

(นางปราณีพร บุญประภาศรี)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2565
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