คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร

สวพ.30301-02

วันที่บงั คับใช้
16 ก.ค. 64
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นางสาวเตือนใจ สลับศรี
ควบคุมโดย : นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ
อนุมัติโดย : นายอนันต์ พงษ์ธรกุลพานิช

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมีแนวปฏิบัติในการดาเนินงานที่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

ตัวชี้วัดที่สาคัญ :

ร้อยละข้อผิดพลาดในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย (ไม่เกินร้อยละ 3)

ขอบเขตงาน :

ระเบีย บปฏิบั ตินี้ครอบคลุ มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมและคณะทางานบริหารความเสี่ ยง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานข้อมูล รอบ 6, 9 เดือน ตามระยะเวลาที่กาหนด รวมไปถึงการจัดทารายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ความเสี่ยงนั้นๆ จะมี
แนวโน้มที่เกิดขึ้นไม่มากก็น้อยในหน่วยงาน
ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยต้องระบุได้
ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างและทาให้ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง
เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดลาดับความ
เสี่ยงที่ระบุโดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของ
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความเสี่ยงการควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทาเพื่อลดความเสี่ยงและทาให้
การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

คาจากัดความ :

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :

1. คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลการ
ดาเนินงานความเสี่ยง และประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง
2. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนความเสี่ยง
3. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจทานความถูกต้องแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนความเสี่ยง ต่อผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และการประชุมคณะกรรมการติดตามความเสี่ยง
และควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
4. รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์แผนบริหารความ
เสี่ยง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนความเสี่ยง ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และพิมพ์รายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

เอกสารอ้างอิง :

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
2. คูม่ ือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

รหัสเอกสาร

สวพ.30301-02

มทร. ตะวันออก

วันที่บงั คับใช้
16 ก.ค. 64
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นางสาวเตือนใจ สลับศรี
ควบคุมโดย : นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ
อนุมัติโดย : นายอนันต์ พงษ์ธรกุลพานิช

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ
4. คาสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบฟอร์มที่ใช้ :

เอกสารบันทึก :

1.
2.
3.
4.
5.

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMUTTO-ERM-1)
แบบฟอร์มติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMUTTO-ERM-2)
แบบฟอร์มรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ชื่อเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

แผนความเสี่ยง

นักวิชาการศึกษา

10 ปี

เรียงตามวันที่

รายงานความเสี่ยง

นักวิชาการศึกษา

ห้องสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ห้องสถาบันวิจัยและ
พัฒนา

10 ปี

เรียงตามวันที่

(เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้นๆ พร้อมทั้งระบุ
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ) เช่น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี าร/รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ของหน่วยงาน
2. ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนาลงรายชื่อในคาสั่ง
3. จัดส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้
คณะกรรมการทาง E-manage

1 วัน

1. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

1. จัดกิจกรรมทาแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดย
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผน
2. ทบทวนแผนบริหารความเสีย่ ง
นาผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงในปีปัจจุบัน
3. วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ และจัดทาแผน
ความเสีย่ งของหน่วยงาน
4. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
ตรวจทานความถูกต้องของแผน
บริหารความเสี่ยง
5. เสนอผู้อานวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา
6. นาส่งแผนบริหารความเสี่ยงให้
สานักงานประกันคุณภาพ

3 วัน

1. แบบฟอร์มการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
2. แผนบริหารความ
เสี่ยงตามแบบฟอร์ม
RMUTTO-ERM1

เริ่มต้น
1

หัวหน้า
สานักงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2

คณะกรรม
การดาเนินงาน
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

1

ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี าร/รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. เสนอ (ร่าง) แผนบริหารความ
ไม่เห็นชอบ เสี่ยง สถาบันวิจยั และพัฒนา เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจา
เสนอเพื่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พิจารณา
2. คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

1 วัน

1. (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสีย่ งสถาบันวิจัย
และพัฒนา

1
3

คณะกรรม
การประจา
สวพ.

4

เจ้าหน้าที่/
ผู้บริหาร

ลาดับที่ 2

เห็นชอบ
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

5

6

สานักงานประกัน
คุณภาพ

หัวหน้า
สานักงาน

ติดตามผลการดาเนินงาน

จัดทารูปเล่มรายงานผล
บริหารความเสี่ยง
สิ้นสุด

1. ดาเนินกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งเพื่อจัดการความเสี่ยง /
ควบคุมความเสี่ยง

1 สัปดาห์

1. แผนบริหารความ
เสี่ยงตามแบบฟอร์ม
(RMUTTO-ERM-1)

1. สานักงานประกันคุณภาพส่ง
บันทึกข้อความติดตามผลการ
ดาเนินงาน รอบ 6, 9 เดือน
2. รายงานข้อมูล รอบ 6, 9 เดือน
ตามระยะเวลาที่กาหนด ตามแบบ
ติดตามความเสี่ยงและควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัย
(RMUTTO-ERM-2)
3. จัดทารายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. จัดทารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
5. รายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
6. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนความเสี่ยง และส่งให้
สานักงานประกันคุณภาพ
1. รวบรวมข้อมูลจัดทาเล่ม
รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน ส่งให้สานักงานประกัน
คุณภาพ

3 วัน

1. ผลความก้าวหน้าใน
การดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
ตามแบบฟอร์ม
(RMUTTO-ERM-2)
2. แบบ ปค.4
3. แบบ ปค.5
4. รายงานความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
5. บันทึกข้อความ
นาส่งรายงานผลการ
ดาเนินงาน

1 วัน

1. บักทึกข้อความ
พร้อมเล่มรายงานผล
บริหารความเสี่ยง

ใช้สัญลักษณ์ดังตารางที่แนบมานี้

