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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร ในระบบการบริหารและการ
ปฏิบัติงานที่มีความส าคัญต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกทั้งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของส านักงานการอุดมศึกษาที่ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีการน าเอาระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารการศึกษา ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกได้น าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1 การ
บริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์สถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐานตัวที่ 3 ด าเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม    
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy and 
Guideline) ของวิทยาลัยขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือแก่ อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรทุกระดับ ตลอดจน
นักศึกษาพยาบาล เพ่ือบุคลากรทุกท่านได้ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานและเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช น าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรต่อไป 
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 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการบริหารปัจจัย และควบคุม
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย
โดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 
โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่  
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย(ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและ 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ  
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  
 เหตุการณ์ (Event) หมายถึง เหตุหรือกรณีที่เกิดขึ้นจากแหล่งภายในหรือภายนอก ที่ส่งผลต่อ
การน ากลยุทธ์ไป ปฏิบัติ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเหตุการณ์เหล่านั้นอาจมีผลในเชิงลบหรือ
เชิงบวกต่อการ ด าเนินงาน โดยผลในเชิงลบนั้นถือว่าเป็น "ความเสี่ยง (Risk)" สาหรับผลในเชิงบวกถือเป็น
การสร้าง "โอกาส (Opportunity)" ให้กับองค์กร  
 โอกาส (Opportunity) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนบางอย่างที่เกิดข้ึนแล้วมีผล
สืบเนื่อง (Consequence) ที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากผลสืบเนื่อง  

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ 
(Impact) เพ่ือทราบระดับความเสี่ยง แล้วน ามาจัดล าดับความเสี่ยง  

ระดับของความเสี่ยง หมายถึงการก าหนดความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ น ามาจัดเรียง
ตามล าดับค่าจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูงมาจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการในการคิดวิเคราะห์และ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมหรือ ยอมรับได้การป้องกันหรือลดความเสี่ยงสามารถจัดการได้โดยการยอมรับ 
ควบคุม ยกเลิก การโอนย้ายหรือแบ่ง 

การควบคุม หมายถึง วิธีการที่น ามาใช้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลตาม 
วัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้  
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กิจกรรมควบคุม หมายถึง การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือควบคุม 
ความเสี่ยง เพ่ือสร้างความ มั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร กิจกรรมการควบคุมได้แก่ 

1) การป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให ้
เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก  

2) การตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบข้อ 
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว  

     3) การชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

 4) การแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข 
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต  

ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง วิธีการกระบวนการที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงกันของ
กระบวนการ ของกิจกรรมหรือการด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพ่ือป้องกัน ค้นหา ชี้แนะ หรือแก้ไขไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

การวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุม และ 
น ามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า  

 
บุคลากรทุกคนในทุกองค์กรต้องตระหนัก และยอมรับว่าการด าเนินงานในปัจจุบันอยู่ภายใต้

สภาวะแวดล้อมที่มีโอกาศเกิดความเสี่ยงได้ตลอดเวลา และอาจท าให้เกิดความเสียหายที่ยากจะควบคุม
ต่อไปในอนาคต  การบริหารความเสี่ยงเป็นการท านายอนาคตโดยใช้หลักการ  และมีผลเหตุมีและหาทาง
ลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานแต่ละข้ันตอนไว้ล่วงหน้า  ในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
องค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงจะมีโอกาสที่จะประสบกับปัญหาหรือเกิดความเสียหายขึ้นน้อยกว่าองค์กร
อ่ืนที่ไม่มีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้  การบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยงเท่านั้นแต่เป็นการท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงาน เลือกทิศทาง
หรือการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้ ส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง   
 การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนใน
องค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เชิงลึกเชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดกลยุทธ์ 
นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้อง
ด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ 3 องค์ประกอบ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุม
ภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  มีแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดย
เน้นการตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าในงานตามพันธกิจขององค์กร ซึ่งอาจมีปัจจัย
เสี่ยงที่ท าให้ไม่บรรลุตามพันธกิจ ประกอบกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1 การบริหารของ
สถาบันเพื่อการก ากับติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์สถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 
3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  โดยการบริหารปัจจัยเสี่ยงและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของ
ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ส าคัญ โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
เมื่อทุกหน่วยงานในองค์กรได้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงกับการพัฒนาองค์กร 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการด าเนินการค้นหาปัจจัย และการ
ด าเนินกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดมูลเหตุ และโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายโดยผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  ควบคุมได ้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 
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วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
1. เพ่ือแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที 
2. เพ่ือป้องกัน ลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนให้น้อยลงหรือไม่มีเลย 
3. เพ่ือให้องค์กรสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส 
4. เพ่ือให้องค์กรพร้อมรับมือกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 

ประโยชน์การบริหารความเสี่ยง 
 1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน และเป็นฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร 
และการปฏิบัติงานในองค์กร  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าความเสี่ยง
จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน และการ
ตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุตามตามเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร 
 2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่ส าคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงที่
ส าคัญทั้งจากปัจจัยภายใน และจากปัจจัยภายนอกองค์กร ที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่าง
ครบถ้วน  
 3. ช่วยให้การพัฒนาการบริหาร และจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
 4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ความเข้าใจ และการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กร และระดับความเสี่ยงทีช่ัดเจน ตรงกัน 
ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

ทุกคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในฐานะ ผู้ช่วยระบุว่ามีความ
เสี่ยงอะไรบ้างในหน่วยงาน/ในโครงการของตน  หรือในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners)  เช่น 
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน  เจ้าของโครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management and Review Committee) 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง 
 แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย  ได้แก่ 

1. ปัจจัยภายนอก  เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม  ได้แก่ เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายใน  เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้  ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ความรู้/ความ  
สามารถของบุคลากร กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ  เป็นต้น 
 นอกจากนั้นการค้นหาความเสี่ยงยังสามารถค้นหาได้จากกระบวนการท างาน ระบบบันทึกข้อมูล
ที่มีอยู่แล้ว ประสบการณ์ในอดีต ประสบการณ์ของบุคคล  หรือประสบการณ์ของคนอ่ืน     
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ประเภทของความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ทีไ่ม ่

เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่สอดคล้อง และสนับสนุนกับภารกิจ สภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัย
ภายนอก  ตัวอย่างเช่น  ยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  การกระจายยุทธศาสตร์
ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ ไม่ครบถ้วน  รูปแบบการบริหารงานขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างเป็น
ระบบ  กระบวนการปฏิบัติงานไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและรองรับกับยุทธศาสตร์  บุคลากรมี
สมรรถนะไม่พร้อมรองรับยุทธศาสตร์  บุคลากรไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ ไม่สามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุผลได้อย่างถูกต้อง  ก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานไม่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์  การก ากับ ติดตาม และประเมินผลไม่ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ  เป็นต้น 

2.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร เช่น ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐาน  
กระบวนการปฏิบัติงานไม่ได้รับการทบทวน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผิดพลาด  บุคลากรขาดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนางาน และขาดแรงจูงใจการทุจริตภายในภายนอก
องค์กร เป็นต้น 

3.  ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) เป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อความน่าเชื่อของ
รายงานต่างๆที่องค์กรจัดท าขึ้น เช่น ระบบข้อมูลไม่ได้รับการทบทวน และปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  หรือข้อมูลที่จัดเก็บไม่เชื่อมโยง ซ้ าซ้อนกัน ท าให้ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  เป็นต้น 

4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) คือความ
เสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ  เช่น การตีความแตกต่างกัน  
ล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นต้น 

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
แผนภาพที่ ๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
ที่มา : คู่มือการบริหารความเสี่ยง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2558 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์/กลยุทธ ์

 

ขั้นตอนที่ 2 
การวิเคราะหแ์ละระบุความเส่ียง
และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเส่ียง 

 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความ
เส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง 

 

ขั้นตอนที่ 5 
การติดตามผลพร้อมรายงาน 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนบริหารความ
เส่ียงสูงและด าเนินการตามแผน 
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 กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์/กลยุทธ์  (Objective Setting) 
 ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ดังนั้นการก าหนด และท า
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญเพ่ือก าหนดหลักการ  และ ทิศทางใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้
อย่างชัดเจนและเหมาะสม ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงิน 
โดยวัตถุประสงค์ อาจเป็นในระดับองค์กร ระดับฝ่าย ระดับธุรกิจ ระดับหน่วยงาน  
 ขั้นตอนที่  ๒ การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Risk 
Identification) 
 เป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งไว้  โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน  และปัจจัยภายนอก การะบุความเสี่ยง
สามารถแบ่งออกเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน   ความเสี่ยงด้านการรายงาน   
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ  การระบุความเสี่ยงที่ชัดเจนจะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนด แนวทางและ
นโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
 ขั้นตอนที่  3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  และจัดล าดับความเสี่ยง (Risk 
Measurement and Risk Prioritization) 
 เป็นการประเมินโอกาส  และผลกระทบ โดยพิจารณาแต่ละปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ                 
ว่ามีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด  (Likelihood) ทั้งในเชิงปริมาณ  และคุณภาพ  หากเกิดความเสี่ยงนั้นจะ
ส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือแผนปฏิบัติการรุนแรงเพียงใด (Impact)  น าผลการประเมินมาจัดล าดับ/
ค านวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk exposure) และวางแผนตอบสนองความเสี่ยง หรือการ
บริหาร/การจัดการความเสี่ยง  (Risk response) นั้นๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.๑. การประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) โดยประเมินทั้งเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ 
  3.๑.๑  การประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่ 
จะเกิด 

รายละเอียด 

1 น้อยมาก เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกดิขึ้น 5 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกดิขึ้น 2-4ปีต่อครั้ง/เกดิขึ้นนานๆครั้ง 
3 ปานกลาง เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกดิขึ้น 1 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
4 สูง เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกดิขึ้น 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ค่อนข้างน้อย 
5 สูงมาก เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกดิขึ้น 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า/เกิดเป็นประจ า 
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 3.๑.๒  การประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่ 

จะเกิด 
รายละเอียด 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นนอ้ยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

 3.๒. การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)  เป็นการน า
ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมาพิจารณาว่าหากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยเพียงใดในด้านใด  
โดยพิจารณาเลือกด้านที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากท่ีสุด ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจบุคลากร 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจไม่เกินร้อยละ 20 ของบุคลากร 
2 น้อย มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจรอ้ยละ 21-40 ของบุคลากร 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจรอ้ยละ 41-60 ของบุคลากร 
4 สูง มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจรอ้ยละ 61-80 ของบุคลากร 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจมากกว่าร้อยละ 80  ของบุคลากร 

 ด้านที่ 2 ผลกระทบต่อองค์กร 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 น้อยมาก ไม่มผีลกระทบต่อองค์กร 
2 น้อย มีผลกระทบต่อองค์กรแต่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น 

(ไม่เกิน 6 เดือน) 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อองค์กรแต่ต้องใช้เวลานานในการแกไ้ข (มากกว่า 6 

เดือน) 
4 สูง มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร 
5 สูงมาก มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กรมีความจ าเป็นต้องให้หน่วยงาน

ภายนอกเข้ามาด าเนินการแก้ไข 
 ด้านที่ 3 ผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 น้อยมาก ไม่มผีลกระทบต่อคณุภาพการศึกษา 
2 น้อย มีโอกาสท าใหผ้ลการประเมินคณุภาพการศึกษาน้อยกว่าคะแนน  4 
3 ปานกลาง มีโอกาสท าใหผ้ลการประเมินคณุภาพการศึกษาน้อยกว่าคะแนน 3 
4 สูง มีโอกาสท าใหผ้ลการประเมินคณุภาพการศึกษาน้อยกว่าคะแนน 2 
5 สูงมาก มีโอกาสท าใหผ้ลการประเมินคณุภาพการศึกษาน้อยกว่าคะแนน 1 
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 ด้านที่ 4 ผลกระทบต่อ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 น้อยมาก เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพไม่เคยเกดิขึ้น
เลยในเวลา 1 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2 น้อย เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพเกิดขึ้นน้อย  
เช่น น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปีการศึกษา 

3 ปานกลาง เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพเกิดขึ้นปาน
กลาง เช่น เกิดขึ้น 5-10 ครั้ง/ปีการศึกษา 

4 สูง เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพเกิดขึ้นสงู  
เช่น 10-15 ครั้ง/ปีการศึกษา 

5 สูงมาก เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพเกิดขึ้นสงู  
เช่น มากกว่า 15 ครั้ง/ปีการศึกษา 

 ด้านที่ 5 ผลกระทบต่อการบริหาร 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหายร้อยละ 5 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 

2 น้อย เกิดความเสียหายร้อยละ 10  ของงบประมาณการด าเนินงานใน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม  

3 ปานกลาง เกิดความเสียหายร้อยละ 15  ของงบประมาณการด าเนินงานใน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

4 สูง เกิดความเสียหายร้อยละ 20  ของงบประมาณการด าเนินงานใน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

5 สูงมาก เกิดความเสียหายร้อยละ 25  ของงบประมาณการด าเนินงานใน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

 ด้านที่ 6 ผลกระทบต่อความส าเร็จของงาน 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 น้อยมาก แทบจะไมผ่ลกระทบต่องาน < 20%            
2 น้อย งานขาดประสิทธิภาพ 20-30 % 
3 ปานกลาง กระทบต่อความส าเร็จของงานแตง่านยังเกิดผลงาน 
4 สูง กระทบต่อความส าเร็จของงาน  60-70 % 
5 สูงมาก งานล้มเหลว  

  
ในการจัดล าดับ/ค านวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk exposure)  ท าโดยใช้คะแนนการ
ประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  และคะแนนการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact)  ใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 
 
       =              
 
   
 

ระดับความรุนแรง 
ของความเสี่ยง 

ผลลัพธ์ของระดับความ
รุนแรงของโอกาส 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 
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 การแปลผล แบ่งความเสี่ยงออกเป็น  
  ระดับต่ า คือ ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม  

 ระดับปานกลาง คือ ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้  

 ระดับสูง คือ ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ต่อไป  

 ระดับสูงมาก คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขทันที  
 
                                           
 
 5 5 10 15 20 25    สูงมาก 15-25 

 4 4 8 12 16 20    สูง 9-14 

 3 3 6 9 12 15    ปานกลาง 4-8 

 2 2 4 6 8 10    น้อย 1-3 

 1 1 2 3 4 5    

         1 2 3 4 5    
     
    

แผนภาพที่ ๒  การประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง  
ที่มา : คู่มือการบริหารความเสี่ยง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2558 
 
 3.๓.  การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  (Risk response)  เป็นการด าเนินการหลังจากท่ีองค์กร
สามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดระดับ ความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด และคุ้มค่ากับการลงทุน ได้แก่ 

- การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การด าเนินการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด 
ความเสี่ยง เช่น  หลีกเลี่ยงหรือหยุดท าโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ   

- การแบ่งปัน (Sharing) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อื่นร่วมรับความเสี่ยง เช่น การ 
ท าประกัน  ท าสัญญาล่วงหน้า การใช้บริการภายนอกเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น (Outsource) 

- การลด (Reducing) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุม 
ภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดความเสี่ยง 

- การยอมรับ ( Accepting ) องค์กรยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่องค์กร อาจมีระบบ 
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ  และมีความเข้า
ใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป 
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ขั้นตอนที่  4  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 เป็นการน าผลการประเมินโอกาส  และผลกระทบ  และแนวทางการวางแผนตอบสนองความ
เสี่ยง หรือการบริหาร/การจัดการความเสี่ยงนั้นๆ  มาก าหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร  และลงมือ
ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด  ภายใต้การใช้ระบบสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ. 
 
ขั้นตอนที่  ๕   การติดตามผลพร้อมรายงาน(Monitoring)  

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการ 
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ส่วนที่ 2 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 
การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ (Process) ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ก าหนดไว้ใน 

กระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจ าวัน  และฝ่ายบริหารควรน าการควบคุมภายในมาใช้ โดยรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน    การวางแผน (Planning)  การด าเนินการ (Executing) การ
ติดตามผล (Monitoring)  วัตถุประสงค์หลักของการบริหารองค์กรที่ดี คือการติดตาม ก ากับ ควบคุม และ
ดูแล ให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดีนั้นประกอบด้วย การควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง  และการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในเกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับ และผู้บริหาร
รับผิดชอบ : ก าหนดและจัดให้ให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี(สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม/ก าหนดทิศทาง กลไกการควบคุม กิจกรรมต่าง ๆ / ติดตามผลการควบคุมภายใน) และบุคลากร
อ่ืนรับผิดชอบ : ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนด 
 
การควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการ (Process) ที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับ
ขององค์กรก าหนดให้มี เพ่ือให้ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานตามนโยบายขององค์กร
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และไม่เกิดความเสี่ยงกับองค์กร การควบคุมภายในมักจะถูกก าหนดออกมา
ในรูปของระเบียบข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
ใหญ่ๆ คือ 
 1. การด าเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน ป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล      
การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตขององค์กร  
 2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  (Compliance : C)  ได้แก่        
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 
กระบวนการด าเนินงานควบคุมภายใน มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการการควบคุมภายใน 
2. ประชุมชี้แจงแผนการด าเนินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหาร 
3. ผู้อ านวยการก าหนดนโยบายการด าเนินงานควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายหน่วยงานที่ต้องด าเนินการควบคุมภายใน 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในหน่วยงานระดับต่าง ๆ 
6. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมภายใน 
7. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการควบคุมภายในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน 
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9. หน่วยงานย่อยเป้าหมายวิเคราะห์และจัดท ากระบวนงาน 
10. หน่วยงานย่อยเป้าหมายประเมินแบบสอบถาม (ถ้ามี) 
11. หน่วยงานย่อยจัดท า ปย.1 
12. หน่วยงานย่อยจัดท า ปย.2 ทุกกระบวนงาน 
13. หน่วยงานย่อยน าเสนอผลการวิเคราะห์กระบวนงาน/การตอบแบบสอบถาม/การ 

จัดท าปย.1 และการจัดท า ปย. 2 
14. หน่วยงานย่อยระดับฝ่าย/งาน สรุปรายงานผลการควบคุมภายในหรือแบบติดตามปย.2  

ให้กับหน่วยงานย่อยระดับกลุ่มงาน 
15. หน่วยงานย่อยระดับกลุ่มงาน สรุปรายงานผลการควบคุมภายในให้กับผู้อ านวยการ 
16. ผู้อ านวยการวิทยาลัยร่วมกับทีมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสรุปรายงานผลการ 

ควบคุมภายในส่งสถาบันพระบรมราชชนก 
การรายงานระบบควบคุมภายใน 

ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 3  แบบ คือ 
1. แบบ ปย. 1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในขององค์กร  

ใช้ส าหรับการรายงานในระดับองค์กร 
2. แบบ ปย. 2 รายงานการประเมินผล และการปรับปรุงควบคุมภายใน  เพื่อบันทึก 

กระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุง และผู้รับผิดชอบ 

 3. แบบติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือแบบติดตามปย.2 เพ่ือบันทึก
วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง และวิธีการ
ติดตามและสรุปผลการประเมินหรือข้อคิดเห็น โดยรายงานปีละ 2 ครั้ง เดือนมีนาคม และกรกฎาคม 
การตรวจสอบภายใน (Internal audit) 

การตรวจสอบภายในมีบทบาทที่ท าให้มั่นใจว่า มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุม
เหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมีการน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอ านาจไม่ให้มีการใช้อ านาจไปในทางที่ผิด 

การตรวจสอบภายในถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานมักคิดว่าแค่นี้ก็ดีพอแล้ว แต่ผู้ตรวจสอบภายในก็
จะมีวิธีการทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัตินั้นดีพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้งอาจมีการปฏิบัติกันมานาน 
แม้ว่าจะมีความช านาญ แต่ก็อาจท าให้ประมาทโดยละเลยบางจุดที่จะต้องควบคุมไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แผนภูมิที่ 1 กระบวนการด าเนินงานควบคุมภายใน 
 
 
 

- แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
- ก าหนดกลุ่มงานย่อยทั้งหมดตามโครงสร้างองค์กร 
- ก าหนดเป้าหมายด าเนินการควบคุมภายในของ
กลุ่มงานย่อย 
- ก าหนดระยะเวลา 
- ประชุมชี้แจง 
- จัดเตรียมเอกสาร (แบบสอบถาม แบบ ปย.1  
ปย.2) 

กลุ่มงานย่อยต้องด าเนินการควบคุมภายใน 
- วิเคราะหก์ระบวนงาน 
- ประเมินแบบสอบถาม (ถ้ามี) 
- จัดท า ปย.2  ครบทุกกระบวนงาน 
- จัดท ารายงาน ปย.2  ที่จัดการไม่ได้ 
ส่งให้รองฯกลุ่มงาน  

รองฯทุกกลุ่มงานด าเนินการควบคุมภายใน 
- วิเคราะหก์ระบวนงาน 
- ประเมินแบบสอบถาม (ถ้ามี) 
- จัดท า ปย. 1  
- รวบรวม และจัดท า ปย.2 ของงานตนเองให้  
ครบทุกกระบวนงาน และแบบติดตามปย.2 
- จัดท ารายงาน ปย.2และแบบติดตามปย.2 
  ส่งให้ผู้อ านวยการ  

 

ผู้อ านวยการ ด าเนินการควบคุมภายใน 
- วิเคราะหก์ระบวนงาน 
- ประเมินแบบสอบถาม (ถ้ามี) 
- จัดท า ปย.1  ของวิทยาลยัให ้ครบทุกกระบวนงาน 
- จัดท า ปย.2 ของวิทยาลัยให ้ครบทุกกระบวนงาน 
- จัดท าแบบติดตาม ปย.2 ของวิทยาลัยให้ ครบทุกกระบวนงาน ปีละ 2 คร้ัง (มนีาคม และ
กรกฎาคม) (ตามแบบติดตามผลการปรบัปรุงการควบภายใน) 
- จัดท ารายงาน ปย.1  ปย.2  แบบติดตาม ปย.2 ของวิทยาลัยให้ครบทกุกระบวนงาน ส่งให้  
สถาบันพระบรมราชชนก  ปีละ 1 ครั้ง 
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ส่วนที่ 3  
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   ได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกการบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน และใช้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ดังนี้ 

1.  บูรณาการการบริหารความเสี่ยงสู่การบริหารแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ 
กิจกรรม ตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ   

2.  มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับรวมทั้งนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการปลูกฝัง สร้าง
นิสัยให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ   

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือลดความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารงานและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงของวิทยาลัยฯ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงหรือแนวปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยง 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มงาน จัดล าดับความส าคัญ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง ด าเนินการตามแผน ประเมินผลการด าเนินงาน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ 

5. พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ  

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ เสนอต่อผู้อ านวยการ และ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช 
ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วยผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช  
และรองผู้อ านวยการทุกกลุ่มงาน 
หน้าที่รับผิดชอบ 
  1.1 ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพุทธชินราช  
  1.2 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ
ฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  
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  1.3 ก ากับติดตามการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ใน 
ด้านยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร 
และเหตุการณ์ภายนอก 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย หัวหน้างาน และตัวแทนของกลุ่มงานทุกงาน  
  หน้าที่รับผิดชอบ 

2.1 รวบรวมอุบัติการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชที่ 

ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ในด้านทรัพยากร ด้านยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร  และด้านเหตุการณ์ภายนอก  

2.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายในแต่ละกลุ่มงานและน ามาจัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

2.3 ทบทวน/จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ระบบและกลไกการ 
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเผยแพร่ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย 

2.4 ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของงาน/กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2.5 ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม 
ภายใน ในงานที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง 

2.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ของงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
การค้นหาความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช 
 1. จากหลักฐานการบันทึกเหตุการณ์การอยู่เวรของอาจารย์และยาม 

2. จากวิเคราะห์กระบวนการหลักการท างานของแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย 
3. จากการบอกเล่าจากประสบการณ์การท างานของบุคลากร 
4. จากเหตุการณ์ภายนอก เป็นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก  

          5. จากแบบบันทึกรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
 6. จากแบบติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณก่อน 
 7.จากการตั้งกลุ่มรายงานความเสี่ยงทาง Line ของนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการความเสี่ยง 
การจัดช่องทางการเข้าถึงระบบบริหารความเสี่ยงของนักศึกษา และบุคลากร 

1.การเข้าถึงใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
  1.1 ติดตั้งกล่องพร้อมใบรายงานความเสี่ยงที่ห้องประชาสัมพันธ์ และหอพัก 
  1.2 จัดท ากล่องเก็บใบรายงานความเสี่ยงไว้หน้าห้องการเงิน 
  1.๓ จัดตั้งไลท์กลุ่มคณะกรรมการความเสี่ยงของนักศึกษา 
 2 การเข้าถึงข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยง  
  2.1จัดท าข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงส่งให้รองผู้อ านวยการทุกกลุ่มงาน และ
ประชาสัมพันธ์บุคลากร และนักศึกษาแต่ละชั้นปี  
  2.2 รายงานสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุก 3 เดือน 
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ระบบกลไกการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ  
- คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

 - เอกสารนโยบายบริหารความเส่ียง 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ     - คู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 
   - รายงานการประชุม 

- บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย  
- ธุรการทุกกลุ่มงาน และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ 

    - บันทึกข้อความรายงานอุบัติการณ์ความเส่ียง 
บส.1/1(อาจารย์เป็นผูร้ายงาน) 
   - บันทึกข้อความรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
บส.1/2 (นักศึกษาเป็นผู้รายงาน) 
  - แบบบันทกึรายงานความเส่ียง/เหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ บส.1/3  
  - Risk Profile 

- บุคลากรทกุกลุ่มงาน 
-คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ 
 

 -รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียงฯ 
-รายงานสรุปการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมนิ
โอกาส ผลกระทบและจัดล าดับความเสี่ยง 

 
 

   -รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลยั 

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ   
- รองผู้อ านวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

                                                                             
      
     

-รายงานการประชุมทบทวนการควบคุม
ภายใน/ระบบและกลไก 
-การควบคุมภายใน/ระบบและกลไก/มาตรการ
ที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น 
- กิจกรรมการปอ้งกัน/แก้ไขปัญหา 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ   
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 -แผนบริหารความเส่ียงเส่ียงสูงขององค์กร  
-ปย.2 

 ไม่เห็นชอบ 
 
  

 เห็นชอบ 

 
 
 
 

-บุคลากรทุกระดับที่เกีย่วข้อง 
-ผู้บริหารทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

  

-คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ    
 
 

-รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 
- ปย.3 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั                                                                              
      
                             

--รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ   
 

    รายงานการประเมินตนเองและรายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

 
 
 
 
 
 

เสี่ยงต่ า
ต่ า
     �         

     �          

     �          

ก าหนดนโยบายและเปา้หมายการด าเนินงาน 
 

ทบทวน/จัดท าคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

รายงานอุบัติการณ์ความเส่ียง/แบบติดตามฯ 
 ในปีที่ผ่านมา 

รวบรวม วิเคราะห์และระบุความเส่ียง ประเมิน
โอกาส ผลกระทบและจัดล าดับความเส่ียง 

- ทบทวนระบบและกลไก 
- ปรับปรุง/จัดท ามาตรการ/ระบบและกลไก 
- ก าหนดกิจกรรมการป้องกัน/แก้ไขปัญหา 

 
    เสี่ยงสูง     เสี่ยงปานกลาง 

จัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงสูง  

 

 เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสูง
หรือการควบคุมภายใน/ระบบและกลไก/มาตรการท่ีสร้างหรือพัฒนาข้ึน 

จัดท ารายงานการประเมินตนเองและรายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงหรือการ
ควบคุมภายใน/ระบบและกลไก/มาตรการท่ีสร้างหรือพัฒนาข้ึน 

 

 
เสนอคณะกรรมการบรหิารพิจารณา 

แผนบรหิารความเสี่ยงสงู 
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แนวปฏิบัติการรายงานความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

-ผู้ประสบเหตุการณ์/ผู้เกี่ยวข้อง 
 

  
 

 
-ผู้ประสบเหตุการณ์/ผู้เกี่ยวข้อง 
-รองผู้อ านวยการ/หัวหน้างานท่ี
เกี่ยวข้อง 

  - รายงานด้วยวาจา (กรณีความ เสียหาย
ที่เกิดแก่ชีวิต ต้องรายงานทันท ีกรณทีี่ไม่
ถึงชีวิตต้องรายงานภายใน 7 วัน) 

- รองผู้อ านวยการกลุม่งาน
ยุทธศาสตร์และประกันคณุภาพ 

 - บันทึกข้อความรายงานอบุัติการณ์ความเส่ียง 
บส.1/1(อาจารย์เป็นผู้รายงาน) 
   - บันทึกข้อความรายงานอุบัติการณ์ความ
เส่ียง บส.1/2 (นักศึกษาเป็นผู้รายงาน) 
  - แบบบันทกึรายงานความเส่ียง/เหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ บส.1/3  
  - คู่มือบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

- คณะอนุกรรมการได้ที่รบั 
แต่งตั้ง 

   - แบบบันทกึรายงานเหตุการณ์เส่ียง  (บส.
1/1หรือ1/2หรือ1/3) 
 - รายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุของ   
ปัญหา (Root cause analysis) (บส.2) 

- คณะอนุกรรมการได้ที่รบัแต่งตั้ง 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และควบคมุภายใน                                     
 
 

  

   
 

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และควบคมุภายใน 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

  - รายงานผลการวิเคราะหส์าเหตขุอง 
ปัญหา (Root cause analysis) 
(บส.2) 
 
 
 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
 
 
 

   - รายงานการประชุมการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน 
 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 
- อาจารย์/ข้าราชการ 

   - รายงานผลการด าเนินการบริหาร 
ความเสีย่งและควบคุมภายใน (บส.3) 
รายงานผลและน าผลไปปรับปรุง 

 

เมื่อเกิดเหตุการณ ์
 

รายงานผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

งานบริหารความเสีย่งเสนอผู้อ านวยการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

Root Cause Analysis 

วิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา 
(Root Cause Analysis) พร้อมให้

ข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการวิเคราะห์หาสาเหตขุอง
ปัญหา (Root Cause Analysis) 

เสนอผลการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root 
Cause Analysis) ต่อกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทุก 3 เดือน (กรณีเร่งด่วนสามารถนัดประชุมได้

ก่อนเวลาก าหนด) 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 

           ไม่ชัดเจน 
 

   เสนอผู้อ านวยการ
พิจารณาพิจารณา 

ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

เสนอผู้อ านวยการ
พิจารณา 

รายงานผลและน าผลไปปรับปรุง 
ทุก 3 เดือน 
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การจัดองค์กรความปลอดภัยในวิทยาลัยพยาบาล 
 การป้องกันการเกิดอันตรายขึ้นภายในวิทยาลัยพยาบาลเกี่ยวกับระบบงานทางวิศวกรรม มี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. การจัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยพยาบาลให้มีความปลอดภัย 
2. การจัดระบบและกระบวนการท างานที่มีความปลอดภัย 
3. การท าให้เครื่องมือต่างๆในวิทยาลัยพยาบาลมีความปลอดภัย 
4. การออกแบบลักษณะการท างานที่ปลอดภัย 
5. การฝึกอบรมการท างานที่ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน 
6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบวิธีการท างานที่ปลอดภัย ที่ได้ก าหนดไว้ 

 แนวทางการด าเนินงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะ 5   ระบบ  ระบบไฟฟ้า    ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย    ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   แนวทางการตรวจสอบระบบลิฟท์ และระบบ
สุขาภิบาล มีดังนี้ 
 แนวทางการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

1. สภาพของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสา และอุปกรณ์ประกอบ 
2. สภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
3. สภาพของอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า 
4. สภาพของตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก 
5. สภาพของสายไฟฟ้าแรงต่ าที่เดินไปยังอาคาร 
6. สภาพของตู้ควบคุมไฟฟ้าประจ าอาคารต่างๆ 
7. สภาพของอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม 
8. สภาพของสายไฟภายในอาคาร 
9. สภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิทช ์ปลั๊ก ดวงโคม เป็นต้น 
10. สภาพของระบบสายกราวด์(สายดิน) 
11. ความพร้อมของระบบส ารองไฟฟ้า 
12. สภาพของจุดต่อสายต่าง ๆ 
13. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในอาคาร/นอกอาคาร 

 แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 
1. สภาพของระบบสัญญาณแจ้งเหตุ 
2. สภาพของถังดับเพลิง 
3. ป้ายเตือนต่างๆ 
4. การก าหนดช่องทางหนีไฟ 
5. ช่องทางการระบายควัน 
6. สภาพของอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดับเพลิง 
8. ความพร้อมของระบบดับเพลิงด้วยน้ า 
9. สภาพของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง พร้อมท่อส่งน้ าและอุปกรณ์ 
10. การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
11. มีการซ้อมแผนที่เกี่ยวอัคคีภัยหรือไม่ 
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 แนวทางการตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
1. ให้มีการใช้ระบบปรับอากาศได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
2. ให้มีการน าอากาศดีภายนอกเข้ามาเจือปน ทดแทนอากาศภายในห้องท่ี 

ปฏิบัติงาน 
3. ให้มีการป้องกันเสียง การสั่นสะเทือน การส่งกลิ่น 
4. ให้มีการติดตั้งระบบที่สามารถท าการบ ารุงรักษาได้ง่าย 
5. ให้มีการป้องกันมิให้ไฟลุกลามไปตรงบริเวณผนัง ฝ้า เพดาน พ้ืน หรือวัสดุ 

อุปกรณ์ใดๆ ที่ติดตั้งท่อผ่านบริเวณนั้น 
6. ให้หยุดเครื่องปรับอากาศเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร 
7. ให้มีการควบคุมควันในห้องหรืออาคารโดยการระบายออกโดยไม่เป็นการเติม 

อากาศให้กับส่วนที่ก าลังเกิดเพลิงไหม้ 
 แนวทางการตรวจสอบระบบลิฟท์ 

1. สภาพของห้องโดยสาร ปุ่มกดต่างๆ ตัวเลขแสดงชั้น 
2. สภาพของห้องเครื่อง การระบายอากาศ อุณหภูมิ 
3. สภาพของการท างานของชุดขับเคลื่อน 
4. ระบบเตือนภัย 
5. ระบบป้องกันอันตราย 
6. ชุดควบคุมการท างาน 
7. ระบบเบรก 
8. ระบบแสงสว่างภายในห้องโดยสารและห้องเครื่อง 
9. สภาพของช่องปล่องลิฟท์ 
10. สภาพของสายสลิง 
11. สภาพของการล่อลื่นระบบ 
12. สภาพของตู้ควบคุมไฟฟ้า 
13. การติดต่อสื่อสารกรณีลิฟท์ติด 
14. แบตเตอรี่ส ารองไฟ 

 แนวทางการตรวจสอบระบบสุขาภิบาล 
1. สภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
2. สภาพของระบบเตาเผาขยะ 
3. สภาพของระบบท่อระบายน้ า 
4. สภาพของระบบน้ าประปา 
5. สภาพของระบบน้ าร้อน 

 การรายงานผลการตรวจสอบ 
 ควรรายงาน วันเดือนปีที่ท าการตรวจสอบ  จุด หรือสถานที่ๆ ท าการตรวจสอบ  สิ่งที่ตรวจพบ (ที่
ไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความไม่ปลอดภัยในอนาคต)   การวิเคราะห์หาสาเหตุสิ่งผิดปกติหรือไม่ปลอดภัย  
แนวทางการแก้ไข (วิธีการ,ระยะเวลา,ใครควรเป็นผู้แก้ไข,งบประมาณ ฯ.)  ข้อเสนอแนะ  ผู้ท าการ
ตรวจสอบ และด าเนินการรายงานต่อผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าเข้าสู่กรรมการบริหาร
วิทยาลัยทราบ และให้ข้อเสนอแนะ 
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               ส านักพิมพ์ ส.ส.ท. 
นฤมล  สะอาดโฉม.(2548).การบริหารความเสี่ยง Risk  Management.พิมพ์ครั้งที่ 1  
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              สาธารณสุข. 
อรัญ    โสตถิพันธุ์.(2552).หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล มกราคม      
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  โทร. 0 5521 9041 ต่อ 1105  
ที่ ......................................................................... วันที.่............................................................................ 
เรื่อง     รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผา่นรองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 

ด้วยผู้ประสบเหตุ/พบเหตุการณ์ ชื่อ ........................................ นามสกุล ............................................... 
ต าแหน่ง ............................... วัน/เดือน/ปี ......................... เวลา ................. ขอรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
สถานที่ประสบเหตุ/พบเหตุการณ์..................................................................................................................................  
เหตุการณ์เกิดข้ึนกับ      นักศึกษา      อาจารย์/เจ้าหน้าที่       บุคคลภายนอก      อาคารสถานที่ 
    เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ /ยานพาหนะ     อ่ืนๆ ระบุ ............................................... 

พบเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์ ดังนี้ (บรรยายเหตุการณ์โดยละเอียด)......................................................... 
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................................................………...................
............................................................................................................................................................................................ 
………................................................................................................................................................................................... 
 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น/การช่วยเหลือเบื้องต้น ..................................................... ............................................ 
……….................................................................................................................................................................................. 
………................................................................................................................................................................................. 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
เรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน…( ที่เป็นต้นเรื่อง)……….. 
……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
     (............................................................) 
       รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน……………….. 
วันที่ ...........เดือน ............ พ.ศ. ................ 
 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………….. 
     (............................................................) 
       รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
วันที่ ...........เดือน ............ พ.ศ. ................ 

(ลงช่ือ) ...................................................... 
 (...................................................................) 
ต าแหน่ง ................................................... 
 

 
ค าสั่ง (.......) อนุมัติ  (........) ไม่อนมุัต ิ

 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

 
(นางเกษร คงแขม) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
วัน ........ เดือน .............. พ.ศ. ............... 

บส.1/1..ส าหรับอาจารย์ผู้พบเหตุเป็น
ผู้เขียนรายงาน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  โทร. 0 5521 9041 ต่อ 1105  
ที่ ......................................................... ................ วันที.่............................................................................ 
เรื่อง รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผา่นรองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 ดิฉัน นาย/นางสาว………............................................นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่....... ขอรายงานเหตุการณ์
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังนี้ (บรรยายเหตุการณ์โดยละเอียด/สถานที่ประสบเหตุ/การแก้ไขเบื้องต้น)..................................... 
............................................................................................................................................................................................
......………..................................................................................................... ................................................................……
…............................................................................................................................. ........................................………...........
....................................................................................................................................... ...................……….........................
.................................................................................... ........................................................……….......................................
............................................................................................................................. .……….....................................................
................................................................................................................………...................................................................
..................................................................................................……….................................................................................
....................................................................................………............................................................................................... 
..................................................................................................……….................................................................................
....................................................................................………...............................................................................................
......................................................................……….............................................................................................................  
..................................................................................................………............................................................. ....................
....................................................................................………...............................................................................................
...................................................... ................……….............................................................................................................
......................................................................………....................................................... ...................................................... 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
หมายเหต:ุ  ใบบส.1 ขอนักศึกษาส่งแนบคู่กับใบบส. 1 ของอาจารย์ 

บส.1/2..ส าหรับนกัศึกษาผู้พบเหตเุป็นผู้เขยีน
รายงาน 

(ลงชื่อ) ...................................................... 
          (.................................................) 
ต าแหน่ง ................................................... 
วันที่ ...........เดือน ............ พ.ศ. ......... 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  โทร. 0 5521 9041 ต่อ 1105  
ที่ ......................................................................... วันที.่............................................................................ 
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) 
 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผา่นรองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 

ตามบันทึกที่ ................................. คณะอนุกรรมได้ด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause 
Analysis) พบว่า................................................................ ................................................................................................ 
………............................................................................................................................. ........................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
......................................................... .........................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................………............................................................................................ ...........
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 
     (............................................................) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
วันที่ ...........เดือน ............ พ.ศ. ................ 

 
 
 

(ลงชื่อ) ...................................................... 
          (.................................................) 
ต าแหน่ง ................................................... 
วันที่ ...........เดือน ............ พ.ศ. ......... 

 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

 
(นางเกษร คงแขม) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
วัน ........ เดือน .............. พ.ศ. ............... 

บส.2 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  โทร. 0 5521 9041 ต่อ 1105  
ที่ ......................................................................... วันที.่............................................................................ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผา่นรองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 

ตามมติการประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ............ วัน/เดือน/ปี ............................. ที่
มอบหมายให้กลุ่มงาน ................................................................ด าเนินการแก้ไข/ติดตาม เหตุการณ์เสี่ยงที่เกิดขึ้น จึงขอ
รายงานผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
………............................................................................................................... ......................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
......................................................................................................................................... .........……….................................
...................................................................................... ..............................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………............................................................................................................................. ...... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 
  (............................................................) 
     รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
วันที่ ...........เดือน ............ พ.ศ. ................ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ...................................................... 
         (...................................................) 
ต าแหน่ง ................................................... 
วันที่ ...........เดือน ............ พ.ศ. ......... 

 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

 
(นางเกษร คงแขม) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
วัน ........ เดือน .............. พ.ศ. ............... 

บส.3 
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แบบฟอร์ม 
รายงานการระบุ ประเมินความเสี่ยง และการก าหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงกลุ่มงาน......................................   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
กระบวนการหลัก/กจิกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น............................................................................................................................................................................. 
ประเภทของความเสี่ยง    ..............ด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ     ..............ด้านกลยุทธ์  

       ..............ด้านด้านการปฏิบัตงิาน      ..............ด้านการรายงาน R 
 

การจัดการความเสี่ยง/ 
การควบคุมที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่(ประเมิน
จากการควบคมุที่มีอยู่) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง) 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ใชจ้ัดการความ
เสีย่ง 

 

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

      o การลดความเสี่ยง 
o การแบ่งปันความ

เสี่ยง 
o การยอมรับความ

เสี่ยง 
o การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง 
 

 

 
 
 
ชื่อผู้จัดท า…………………………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………………  อนุมัติโดย……………………………………………ต าแหน่ง ……………………………………… 
วัน/เดือน/ปี …………………………………………………………………………     วัน/เดือน/ปี ………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างรายงานการระบุ ประเมินความเสี่ยงและการก าหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงกลุ่มงาน......................................   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

กระบวนการหลัก/กจิกรรม/ด้านของงานที่ประเมินหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น........ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑก์ารรับรองสถาบัน................... 
ประเภทของความเสี่ยง    ..............ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ     ..............ด้านกลยุทธ์  

       ......./.......ด้านด้านการปฏบิัติงาน      ..............ด้านการรายงาน  
การจัดการความเสี่ยง/ 
การควบคุมที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่(ประเมิน
จากการควบคมุที่มีอยู่) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง) 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ใชจ้ัดการความ
เสี่ยง 

 

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

มีระบบและกลไก
.............................. 
............................ 

...................................................

..................................................... 
- อาจารย์ยังเขียนโครงร่าง
วิจัย ไม่ถูกต้องและไม่มี
คุณภาพ  
- จ านวนโครงร่างการวิจัยที่
ขอรับทุนสนับสนุนยังมีน้อย 
- การด าเนินโครงการ 
วิจัยไม่เป็นไปตามแผน 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย
หน้าเดิมซึ่งมี 
ภาระงานประจ า
ค่อนข้างมาก จึงท าให้
ปริมาณผลงานความ             
ส าเร็จของผลงานล่าช้า 

4 
 

3 ๑๒ o การลดความเสี่ยง 
o การแบ่งปันความ

เสี่ยง 
o การยอมรับความ

เสี่ยง 
o การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง 
 

1.พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ในการผลิต
ผลงานวิชาการ/
วิจัย  
2.ทบทวนนโยบาย
สนับสนุนทุน
ทรัพยากร ขวัญ
ก าลังใจในการผลิต
และเผยแพร่
ผลงานวิจัย   
 
 

ชื่อผู้จัดท า…………………………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………………  อนุมัติโดย……………………………………………ต าแหน่ง ……………………………………… 
วัน/เดือน/ปี …………………………………………………………………………     วัน/เดือน/ปี ………………………………………………………………………… 

Risk Identification, Risk Assessment and Risk Prioritization 



28 
 

 

แบบฟอร์ม 
แผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มงาน..........................     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีงบประมาณ ....... 

 
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่.. ………………………………….. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่จะด าเนนิการเพื่อลด/ป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์การ

ควบคุม/ด าเนินงาน 
แนวทางการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ระบุขั้นตอนการด าเนินการ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ / ทรัพยากร 
ที่ใช้ในการด าเนินการ 

วิธีการประเมินผล ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ก ากับดูแล 

    
 
 
 
 
 
 
 

   

 
ชื่อผู้จัดท า…………………………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………………  อนุมัติโดย……………………………………………ต าแหน่ง ……………………………………… 
วัน/เดือน/ปี …………………………………………………………………………     วัน/เดือน/ปี ………………………………………………………………………… 

Risk Management   
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ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มงาน................................  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีงบประมาณ 2559 
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่…………. จ านวนโครงร่างการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนยังมีน้อย 
โครงการที่ ๑๘ โครงการสนับสนุนทุนทรัพยากร & ขวัญก าลังใจในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย   
วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการได้อย่างคล่องตัว 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้อาจารย์ในการผลิตผลงาน วิจัยและผลงานวิชาการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์การ
ควบคุม/ด าเนินงาน 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 

(ระบุขั้นตอนการด าเนินการ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ / 
ทรัพยากร 
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

วิธีการ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ก ากับดูแล 

กิจกรรมที่ ๑  พิจารณาโครงร่างการ
วิจัยและจดัสรรทุนวิจัย 
กิจกรรมที่ ๒  การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการตีพิมพ์เผยแพร่วิจัยและ
บทความวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๓  การพิจารณา “คนดีศรี 
พุทธชิน (ด้านการวิจัย)” 

1. เพื่อสนับสนุนให้
อาจารยผ์ลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ 
2. เพื่อให้อาจารยส์ามารถ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการได้อย่างคล่องตัว 
3. เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้อาจารย์ใน
การผลิตผลงาน วิจัย
และผลงานวิชาการ 

ทบทวนนโยบายสนับสนุนทุน
ทรัพยากร  
สร้างขวัญก าลังใจในการผลิต
และเผยแพรผ่ลงานวิจยั   

 

มิถุนายน  2560 
 

.......... .......... .......... 
.......... 

หัวหน้างานวิจัย และ 
รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิจัย บริการวิชาการ 

 
ชื่อผู้จัดท า…………………………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………………  อนุมัติโดย……………………………………………ต าแหน่ง ……………………………………… 
วัน/เดือน/ปี …………………………………………………………………………     วัน/เดือน/ปี ………………………………………………………………………… 

Risk Management   
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แบบฟอร์ม 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มงาน..........................    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่จะด าเนนิการเพื่อลด/ป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
วัตถุประสงค์โครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบ ……………………………………………………………………… 

 
ชื่อผู้จัดท า…………………………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………………   
วัน/เดือน/ปี …………………………………………………………………………      

 

แนวทาง/ขั้นตอนหลักในการจัดการ 
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการ  

ระยะเวลาด าเนินการ % ความคืบหน้า ความเสี่ยงคงเหลือ ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขเพ่ิมเติม โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

      

Risk Report 
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ตัวอย่าง 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
โครงการที่ ๑๘ โครงการสนับสนุนทุนทรัพยากร & ขวัญก าลังใจในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย   
วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการได้อย่างคล่องตัว 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้อาจารย์ในการผลิตผลงาน วิจัยและผลงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้างานวิจัย และรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ 
ขั้นตอนหลัก ผลลัพธ์ของขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ % ความ

คืบหน้า 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขเพ่ิมเติม 

กิจกรรมที่ ๑   
พิจารณาโครงรา่งการวิจัยและจดัสรร
ทุนวิจัย 
กิจกรรมที่ ๒   
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
เผยแพร่วิจยัและบทความวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๓   
การพิจารณา “คนดีศรี พุทธชิน (ด้าน
การวิจัย)” 

1. จ านวนผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ที่เผยแพร่ในเวทีวิชาการ/
วารสารในระดับชาติและ
นานาชาติ   
๒. จ านวนผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ใน
เวทีวิชาการ/วารสารใน
ระดับชาติและนานาชาติ   
๓. มีอาจารย์ที่ได้รับรางวัล
คนดีศรีวิจัยอย่างน้อย 2 คน 

กิจกรรมที่ ๑   
   - ๑-๓๐ มิถุนายน 25๕๙-     
๑-๓๐ กันยายน 25๕๙ 
กิจกรรมที่ ๒  - ๑-๓๑ 
ธันวาคม 25๕๘ 
 - ๑-๓๑ มีนาคม 25๕๙ 
- ๑-๓๐ มิถุนายน 25๕๙ 
  กิจกรรมที่ ๓   
  ๑-๓๑ กรกฎาคม 25๕๙ 

      30% …. ….. …… จ านวนโครงร่างการวิจัย
ที่ขอรับทุนสนับสนุนยังมี
น้อย 

ชื่อผู้จัดท า…………………………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………………  อนุมัติโดย……………………………………………ต าแหน่ง ……………………………………… 
วัน/เดือน/ปี …………………………………………………………………………     วัน/เดือน/ปี ………………………………………………………………………… 

Risk Report 
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Risk Profile 
กลุ่มงาน.................................. ...............ระยะเวลาการเกิดอุบัติการณ์.................................................................(ตามปงีบประมาณ) 

 
Risk 
ID 

บรรยาย
เหตุการณ์ความ

เสี่ยง/ 
อุบัติการณ์ 

การจัดการ
ความเสี่ยง
เบ้ืองต้น 

ผลการด าเนินงาน
การจัดการความเสี่ยง

เบ้ืองต้น 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ปัจจัย หมายเหตุ 

ทร
ัพย

าก
ร 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ห
รือ

กล
ยุท

ธ์
ขอ

งส
ถา

บัน
 

นโ
ยบ

าย
 ก

ฎห
มา

ย 
ระ

เบ
ียบ

 ข
้อบ

ังค
ับ 

กา
รป

ฏิบ
ัติง

าน
 

บุค
ลา

กร
แล

ะธ
รร

มา
ภิ

บา
ล 

จา
กเ

หต
ุกา

รณ
ภ์า

ยใ
น 

จา
กเ

หต
ุกา

รณ
ภ์า

ยน
อก

 

              

 

              

 

หมายเหตุ   
Risk Profileของแต่ละกลุ่มงานเปน็การรวบรวมอุบัติการณ์ความเสีย่งที่เกิดขึ้นตลอดปีงบประมาณเพื่อน ามาวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และจัดล าดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
และน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงาน 
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แบบฟอร์มการควบคุมภายใน 
แบบ ปย.1 
แบบ ปย.2 

แบบติดตาม ปย.2 
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แบบ ปย.1 
รายงานระดับส่วนงานย่อย 

ชื่อหน่วยงาน................................ฝ่าย.....................................วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...................................... 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที.่.…30….....เดือน………กันยายน.............พ.ศ.…...(ปีที่รายงาน).........  
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
 

สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีความ
เสี่ยงดังนี ้
1………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………… 
ควรมีการปรับปรุงดังนี ้
1………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การประเมินความเสี่ยง มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานและวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงแต่อย่างไรกต็ามยังพบว่ามี
ความเสีย่งดังนี้ 
1………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………………
ควรมีการปรับปรุงดังนี ้
1………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีให้ความมั่นใจว่า มีการควบคุมที่ดีในภาพรวมกิจกรรม
การควบคุม อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีความเสี่ยงดังนี ้
1………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
ควรมีการปรับปรุงดังนี ้
1………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สารสนเทศและการ
สื่อสาร   

มีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการ
ของผู้ใช้และ มีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามยังพบว่ามี
ความเสีย่งดังนี้ 
1………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………………
ควรมีการปรับปรุงดังนี ้
1………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การติดตามประเมินผล มีการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามยังพบว่ามี
ความเสีย่งดังนี้ 
1………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………………
ควรมีการปรับปรุงดังนี ้
1………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการประเมินโดยรวม  
ช่ือหน่วยงาน.................................... มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้
การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการการควบคุม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไว้แล้ว  

ช่ือผู้รายงาน................................................. 
(................................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. 
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ……… (ระบุวันที่รายงาน)
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แบบ ปย. 2 
ชื่อส่วนงานย่อย 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที…่……….เดือน……………………………..พ.ศ…………………… 

(ส าหรับการระบุปสีิ้นสุด..กรณีทีร่ายงานตามปีงบประมาณให้ระบงุวดปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กรณีรายงานตามปีปฏิทินให้ระบุงวดปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2561) 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  (1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม (3) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผดิชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ก าหนดเสร็จให้ระบ ุ
วันที่......เดือน……พ.ศ…...…. 
ที่ด าเนินการตวามวิธกีาร
ควบคุมจริงไม่ต้องค านึงถึงวันที่
สบช.ก าหนดให้ส่งรางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ชื่อผู้รายงาน……….................………..……………                                                                                                                                                                                  
(……………………………………………………….) 

ต าแหน่ง…………………........…………………… 
วันที่......….เดือน………………..พ.ศ…...…..(ระบุวันที่รายงาน) 
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ตัวอย่างการเขียน แบบ ปย. 2 

ชื่อส่วนงานย่อย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที…่……….เดือน……………………………..พ.ศ…………………… 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานท่ีประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม  (1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม (3) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผดิชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

พิจารณาจากแตล่ะขั้นตอน 
ของกระบวนการปฏิบตัิงาน 
(Flow Chart การปฏบิัติงาน) 
จากภาคผนวก ก จากภาคผนวก ข และความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู ่ของปีก่อน 

ระบุการควบคุมที่
ท าอยู่ปัจจุบัน
เพื่อให้งานส าเร็จ 

การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอและ
เหมาะสม 
หรือไม ่อย่างไร 

ยังมีความเสี่ยงหรือ
จุดอ่อนใดบ้างที่เหลืออยู่
และมผีลท าให้งานไม่
ส าเรจ็ 

มีวิธีการใดบ้างที่สามารถช่วยให้
ความเสีย่งลดลงและ หรือ ช่วยให้
การด าเนินงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนด 

ก าหนดวันท่ีจะด าเนินการ
แล้วเสร็จตามความ
เหมาะสมแล้วแต่ความ
ยากง่ายของการปรับปรุง 
ในช่องที่ 5 และช่ือ สกุล
ผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย
เพิ่มเตมิ 
(ถ้ามี) 

 
ชื่อผู้รายงาน……….................………..…………… 

                                                                                                                                                                                   (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 
ต าแหน่ง…………………........…………………… 

วันที่......….เดือน………………..พ.ศ…...…..(ระบุวันที่รายงาน) 
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แบบ ติดตาม ปย.2 
ชื่อหน่วยงาน............................................................. 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่.................................. ถึงวันที่ ……………………………….. 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ
กิจกรรม/ด้านของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม (3) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

สถานะด าเนินการ 
(7) 

วิธีการติดตาม และสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(8) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ควรระบรุายละเอียด 
1. วิธีการตดิตาม 
2. สรปุผลการประเมิน 
3.ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 
สถานะด าเนินการ             ชื่อผู้รายงาน.............................................. 
 = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด             ( .......................................)  
√ = ด าเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่าก าหนด                            ต าแหน่ง......................................  
X = ยังไม่ได้ด าเนินการ                วันที่........เดือน.............พ.ศ.…...…..(ระบุวันที่รายงาน) 

O = อยู่ระหว่างด าเนินการ 
หมายเหตุ :  
ข้อมูลในแบบติดตาม ปย.2 ให้น ามาจากข้อมูลมาจากแบบ ปย. 2 ของปีงบประมาณก่อนหน้า 
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แบบสรุปเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงขององค์กร (เรียงจากสูงมากไปน้อย) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 

 
ล าดับ ด้านของงานที่ประเมิน ความเสี่ยงที่มี 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 
 


