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ั คุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ชื่อหนังสือ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารความเสี่ยง (E-RMS)
Electronic of Risk Management System Manual

ผู้จัดทำ

นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ สังกัดสานักประกันคุณภาพการศึกษา
นายอนุชา พวงพกา สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันผลิต

มกราคม 2561

พิมพ์ครั้งที่

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วยงำน

สานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
เลขที่ 69 หมู่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000

สำรบัญ
หน้ำ
บทนา
1. โครงสร้างของระบบ
2. การเข้าสู่ระบบ (Login)
3. การตั้งค่าโครงการ และตัวชี้วัดประจาปีของหน่วยงาน (RM-1)
4. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน (RM-2 / RM2-1)
5. การบันทึกแผนบริหารความเสี่ยง (RM-3)
6. การรายงานผลดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน/ รอบ 12 เดือน (RM-4)
7. การบันทึกสรุปผลการประเมินความเสี่ยง (RM-5)

1
3
4
5
8
11
13
15

บทนำ
ระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยง หรือระบบ E-RMS (Electronic of Risk Management
System) จัดทาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดทารายงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย แบบรายงานในระบบประกอบไปด้วย
1. แบบ RM-1 หรือ แบบกำหนดขอบเขตควำมรับผิดชอบตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เป็นแบบฟอร์ม
ที่ใช้ในการบันทึกโครงการประจาปีของหน่วยงานเพื่อนามาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงประจาปี โดยในแบบ
รายงานกาหนดให้บันทึกข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร์ที่สัมพันธ์กับโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
2. แบบ RM-2 หรือ แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เป็นแบบฟอร์มใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงประจาปีของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามโครงการที่ระบุไว้ในแบบ RM-1 แบบรายงาน
กาหนดให้บันทึกข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการ (หรือชื่องานประจา หรือ ชื่อด้านประเภทความเสี่ยง) วัตถุประสงค์
โครงการ ผู้รับผิดชอบจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงเรื่องที่วิเคราะห์ได้ ประเภทความเสี่ยง ปัจจัย
เสี่ยง ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และการประเมินระดับระดับความเสี่ยง (ประเมินโอกาสเกิด (L) และ
ประเมินผลกระทบ (C))
3. แบบ RM2-1 หรื อ แบบฟอร์มกำรระบุแ ละประเมินควำมเสี่ยง เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ประเมินและระบุความเสี่ยงที่จะเชื่อมข้อมูลมาจากแบบ RM-2 โดยตรง ซึ่งนอกจากจะประเมินระดับความ
เสี่ยงทั้งประเมินโอกาสเกิด (L) และผลกระทบ (C) แล้ว ยังต้องทาการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงแต่
ละเรื่อง พร้อมด้วยกาหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงด้วย
4. แบบ RM-3 หรือ แผนบริหำรควำมเสี่ยง เป็นแบบฟอร์มที่นาความเสี่ยงในเรื่องที่ตอบสนองความ
เสี่ยงด้วยวิธี “ควบคุมความเสี่ยง (Treat)” มาจัดทาเป็นแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการควบคุมหรือ
จัดการกับความเสี่ยงให้มีระดับความเสี่ยงที่ลดลง หรืออยู่ในระดับที่ผู้บริหารหน่วยงานยอมรับได้ แบบรายงาน
กาหนดให้บันทึกข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการ (หรือชื่องานประจา หรือชื่อด้านประเภทความเสี่ยง) ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กิจกรรม (ที่ใช้ควบคุมความเสี่ยง) ชื่อผู้รับผิด ชอบ และระยะเวลา
ดาเนินงาน
5. แบบ RM-4 หรือ แบบติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดาเนินงานและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานจานวน
2 ครั้ง/ปี คือ ติดตามรอบ 6 เดือน และติดตามรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ แบบรายงานกาหนดให้บันทึก
ข้อมูล ได้แก่ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรม (ที่ใช้ควบคุมความเสี่ยง) ระยะเวลา
ดาเนินการ ชื่อผู้รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน) ร้อยละความ
คืบหน้า และปัญหา/อุปสรรค (ที่พบเจอขณะดาเนินการตามแผน)
6. แบบ RM-5 หรือ แบบสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงภำยหลังดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยง เป็นแบบฟอร์มที่ให้ผู้รับผิดชอบทาการประเมินระดับความเสี่ยงอีกครั้งภายหลังที่ดาเนินการตามแผน
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บริหารความเสี่ยงครบทุกแผนงาน/กิจกรรมควบคุมแล้ว เพื่อทราบสถานะหรือระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
แต่ละเรื่องว่าแผนบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ใช้ลดระดับความเสี่ยงได้หรือไม่ แบบรายงานกาหนดให้
บันทึกข้อมูล ได้แก่ ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงก่อนและหลังดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ผลการ
เปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง สรุปประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยง (ควบคุมได้/ ควบคุมไม่ได้) และ
แนวทางดาเนินงานในปีถัดไป
กรอบระยะเวลำที่กำหนดให้หน่วยงำนทำกำรบันทึกข้อมูลตำมแบบรำยงำนในระบบบริหำรควำมเสี่ยง
แบบรำยงำน

รอบปีงบประมำณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ RM-1
แบบ RM-2
แบบ RM2-1
แบบ RM-3
แบบ RM-4 รอบ 6 เดือน
แบบ RM-4 รอบ 12 เดือน
แบบ RM-5

หมำยเหตุ : มหาวิทยาลัยจะจัดทาหนังสือแจ้งต่อหน่วยงาน ให้ดาเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบของแต่ละ
แบบรายงานเมื่อถึงระยะที่กาหนด
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1. โครงสร้ำงของระบบ
1.1 หน้ำหลักของผู้ใช้งำนในสถำนะ ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
ระบบบริหารความเสี่ยง หรือ ระบบ E-RMS หน้าหลักของระบบที่ปรากฏให้สาหรับผู้ดูแลระบบ
(Administrator) ประกอบด้วย
 ชื่อหน่วยงานที่เข้าใช้ระบบ
 เมนูหน้าหลัก ประกอบด้วย 1 เมนู คือ ปีงบประมาณ
 ผู้ใช้งานระบบ
 เมนู ออกจากระบบ สาหรับผู้ใช้งานที่ต้องการหยุดใช้งานและออกจากระบบ
 เมนูการตั้งค่า ประกอบด้วย 4 เมนู คือ ผู้ดูแลระบบ สถานะ หน่วยงาน และ ระบบ
ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
②

①

③

④

⑤

1.2 หน้ำหลักของผู้ใช้งำนในสถำนะ ผู้จัดกำร (Manager)
②

①

③

④
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2. กำรเข้ำสู่ระบบ (Login)
สถานะผู้ ใ ช้ ร ะบบที่ เ ป็ น ผู้ ดู แ ลระบบ (Administrator) ผู้ ที่ มี ส ถานะนี้ จ ะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย ที่ทาหน้าที่ดูแลการทางานของระบบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงระบบให้งานได้อยู่เสมอ
การแก้ไขปัญหาในระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน การตั้งค่ารหัสผู้ใช้งาน และตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ของระดับหน่วยงานได้ทั้งหมด
ส่วนหน่วยงานจะเข้าสู่ระบบในสถานะ ผู้จัดกำร (Manager) ได้เท่านั้น กล่าวคือ หน่วยงานทาได้เพียง
การบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม RM-1 ถึง RM-5 เท่านั้น ไม่สามารถใช้เมนูการตั้งค่าได้ User และ Password
ของแต่ละหน่วยงาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ที่
หน่วยงำน
User
Password
1 คณะครุศาสตร์
01001
01001
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02001
02001
3 คณะวิทยาการจัดการ
03001
03001
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04001
04001
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
05001
05001
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
06001
06001
7 บัณฑิตวิทยาลัย
07001
07001
8 สานักงานอธิการบดี
08001
08001
9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
09001
09001
10 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10001
10001
11 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
11001
11001
12 สานักประกันคุณภาพการศึกษา
12001
12001
13 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
13001
13001
14 สถาบันวิจัยและพัฒนา
14001
14001
15 กองนโยบายและแผน
15001
15001
16 กองพัฒนานักศึกษา
16001
16001
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3. กำรตั้งค่ำโครงกำร และตัวชี้วัดประจำปีของหน่วยงำน (แบบ RM-1)
3.1 เลือกปีงบประมาณปัจจุบันที่หน่วยงานต้องการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

① คลิก เมนู

② คลิก เลือกปีงบประมาณ

① คลิกเมนู ปีงบประมำณ อยู่บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอแสดงผล
② จากนั้นคลิกปุ่ม ปีงบประมำณ พ.ศ...... (ปีปัจจุบันที่ต้องการจะบริหารความเสี่ยง) เมื่อคลิกแล้ว
จะปรากฏหน้าต่างต่อไปนี้

ปีงบประมาณที่เลือกจะปรากฏขึ้นที่มุมบน
ซ้ายของหน้าต่างแสดงผล

3.2 บันทึกโครงกำรและตัวชี้วัดของโครงกำรประจำปี ของหน่วยงาน เมื่อทาการเลือกปีงบประมาณ
ตามขั้นตอนที่ 3.1 ไปแล้ว ให้หน่วยงานทาการบันทึกโครงการและตัวชี้วัดประจาปี เพื่อที่หน่วยงานจะได้นาไป
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
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② คลิก เพื่อเพิ่มโครงการ
ประจาปีของหน่วยงาน

① คลิก เมนู

① คลิกเลือกเมนู โครงกำร/กิจกรรม/งำนหลัก ซึ่งอยู่บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าจอแสดงผล
② จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อทาการเพิ่มโครงการหรืองานประจาหลักของหน่วยงาน โดยทาการเพิ่ม
ที่ละโครงการ/งานประจาหลักจนกว่าให้ครบทุกโครงการ/งานประจาหลัก
หมำยเหตุ : สาหรับหน่วยงานที่มีโครงการประจาปีจานวนมาก สามารถเพิ่มเฉพาะโครงการ/งาน
ประจาหลัก ที่หน่วยงานต้องการจะวิเคราะห์ความเสี่ยงเท่านั้นก็ได้ ไม่จาเป็นต้องบันทึกทุกโครงการ/งาน
ประจาหลัก
เมื่อคลิกปุ่ม เพิ่ม แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น

① เลือก ประเด็นยุทธศาสตร์

② กรอกชื่อโครงการ/งานหลัก
③ ระบุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
④ กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกัน

⑤ คลิก เพื่อบันทึก

① ช่อง ประเด็นยุทธศำสตร์ ให้เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับโครงการที่
จะทาการบันทึก
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② ช่อง โครงกำร/กิจ กรรม/งำนหลัก ให้ กรอกชื่อโครงการประจาปี หรืองานประจาหลักของ
หน่วยงาน
③ ช่อง ผู้รับผิดชอบโครงกำร ให้กรอกชื่อผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆ
④ ช่อง วัตถุประสงค์ ให้กรอกวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกัน
⑤ คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อทาการบันทึกข้อมูล ทั้งหมด เมื่อทาการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏ
หน้าต่างตามภาพในขั้นตอนที่ 3.3
3.3 ทาการเพิ่มตัวชี้วัดของโครงการ ทีละตัวชี้วัดให้เรียบร้อย โดยกดปุ่ม ตัวชี้วัด ตามภาพด้านล่าง

คลิก เพื่อเพิ่มตัวชี้วัด
โครงการ

เมื่อกดปุ่ม ตัวชี้วัด แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น

① เลือก ประเภทตัวชี้วัด ② กรอกข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
③ คลิก เพื่อบันทึก

① ช่อง ประเภทตัวชี้วัด ให้ทาการเลือกประเภทตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่จะบันทึก
② ช่อง ตัวชี้วัด และช่อง เป้ำหมำย ให้กรอกข้อมูลตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนั้น
③ คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อทาการบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วระบบจะกลับไปที่หน้าต่าง
แรกของเมนู โครงกำร/กิจกรรม/งำนหลัก เสมอ เพื่อให้หน่วยงานทาการบันทึกตัวชี้วัดตัวอื่นต่อไปจนครบ
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เมื่อบันทึกครบทุกตัวชี้วัดแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น

กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
สามารถทาได้โดยกดปุ่ม แก้ไข หรือปุ่ม ลบ ตามที่แสดงในภาพ

4. กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงของหน่วยงำน (แบบ RM-2 / แบบ RM2-1)
4.1 เปิดหน้าต่างสาหรับวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

① คลิก

② คลิก เพื่อ
วิเคราะห์ความ
เสี่ยงของแต่ละ
โครงการ/งาน
หลัก

① คลิ กเมนู วิ เ ครำะห์ แ ละประเมิ น RM-2/RM2-1 แล้ ว หน้ าต่างแสดงผลจะปรากฏตามภาพ
ด้านบน คือ มีรายชื่อโครงการประจาปี/งานประจาหลักของสานัก ที่เจ้าหน้าที่ทาการบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3.2
② คลิกปุ่ม วิเครำะห์ เพื่อทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ละโครงการจนครบทุกโครงการ เมื่อคลิกปุ่ม
วิเคราะห์แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผล ดังภาพในขั้นตอนที่ 4.2
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4.2 ทาการกรอกข้อมูล เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ความเสี่ยง และการประเมิน ความเสี่ยงลงในช่องว่างให้
ครบทุกช่อง มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

① กรอก ข้อมูลลงในช่องว่างให้ครบทุกช่อง

② ระบุคะแนนการประเมิน และเลือกองค์ประกอบเกณฑ์ในการพิจารณา

④ คลิก เพื่อบันทึก

③ ระบุลาดับความเสี่ยง และเลือกระดับความเสีย่ งที่คาดหวังและการ
ตอบสนอง

① กรอกข้อมูลลงในช่องว่างให้ครบทุกช่อง ดังนี้

- ช่อง ประเภทข้อมูล ให้ เลื อกว่าความเสี่ ยงที่จะวิเคราะห์ นี้เป็นการวิเคราะห์ ตามโครงการ
(Project) หรืองานประจาหลัก (Routine) หรือประเภทความเสี่ยง (Classification)
- ช่อง ผู้รั บผิด ชอบหลัก ระบบจะแสดงชื่อผู้ รับผิ ดชอบให้ อัตโนมัติ เนื่องจากทาการระบุ
ผู้รับผิดชอบไปแล้วตั้งแต่การบันทึกโครงการประจาปีในขั้นตอนที่ 3.2
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- ช่อง Risk ID ให้กรอกรหัสของความเสี่ยง เช่น P2O2 หมายถึง ความเสี่ยงเรื่องนี้มาจาก
โครงการที่สอง (P) และเป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
** กรณีที่โครงการ/งานประจาหลักนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลในช่อง Risk
ID เป็น ‘0’ หรือกรอก ‘ไม่มีความเสี่ยง’ ก็ได้
- ช่อง สถำนภำพปัจจุบัน ให้กรอกข้อมูลสถานะภาพปัจจุบันของโครงการ หรือไม่ต้องระบุใดๆ
ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการดาเนินกิจกรรมใดๆ ในโครงการเลย
- ช่อง ควำมเสี่ยง ให้ระบุความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ของโครงการนั้นๆ
- ช่อง ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก และช่อง ปัจจัยเสี่ยงภำยใน ให้กรอกข้อมูลสาเหตุที่ทาให้เกิดความ
เสี่ยงเรื่องนั้นๆ กรณีเป็นสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยที่มาจากหน่วยงานเอง เช่น บุคลากร งบประมาณ ระบบงาน
ของหน่ วยงาน ให้ ใส่ ไว้ในช่องปั จจั ยเสี่ย งภายใน ส่ วนกรณีเป็นสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้มาจาก
หน่วยงานโดยตรง เช่น สาเหตุมาจากมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้รับบริการ องค์กรภายนอก ฯ ให้ระบุไว้ในช่อง
ปัจจัยเสี่ยงภายนอกแทน
- ช่อง ผลกระทบทำงตรง และช่อง ผลกระทบทำงอ้อม ให้กรอกข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
หากเกิดความเสี่ยงเรื่องนี้ขึ้นจริง กรณีที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการให้ระบุไว้ใน
ช่อง ผลกระทบทางตรง ส่วนกรณีที่ผลกระทบไม่ไ ด้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการโดยตรงแต่หาก
เกิดความเสี่ยงขึ้นอาจส่งผลกระทบบางอย่างต่อผลปฏิบัติราชการของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้ ให้ระบุไว้ใน
ช่อง ผลกระทบทางอ้อม
② ทาการประเมินความเสี่ยง ดังนี้
- ช่อง โอกำสที่จะเกิด (L) และช่อง องค์ประกอบกำรพิจำรณำ ให้ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงของเรื่องนั้นๆ และเลือกเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาให้คะแนน ตามลาดับ
- ช่อง ผลกระทบ (C) และช่อง องค์ประกอบกำรพิจำรณำ ให้ระบุคะแนนของผลกระทบหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ และเลือกเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาให้คะแนน ตามลาดับ
- ช่อง ระดับควำมเสี่ยง ระบบจะทาการคานวณระดับความเสี่ยงที่เกิดจากผลคูณของ L และ C
ให้อัตโนมัติเมื่อทาการกดปุ่มบันทึกแล้ว
③ ทาการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง และเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้
- ช่อง ลำดับควำมเสี่ยง ให้ระบุลาดับความเสี่ยงของความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ จากการเรียงลาดับ
ความเสี่ยงตามคะแนนของระดับความเสี่ยงจากคะแนนมากไปหาน้อย และให้ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงม
สูงที่สุดเป็นลาดับที่ 1 ส่วนความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่าลงมาให้เป็นลาดับที่ 2, 3, 4,... ตามลาดับ
- ช่อง ระดับควำมเสี่ยงที่คำดหวัง ให้เลือกระดับความเสี่ยงที่ผู้บริหารของหน่วยงานคาดหวังจะ
ให้เกิดขึ้น หรือเป็นระดับความเสี่ยงทีส่ ามารถยอมรับได้
- ช่อง กำรตอบสนอง ให้เลือกวิธีที่หน่วยงานต้องการตอบสนองต่อความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ
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④ กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วระบบจะกลับไปที่หน้าต่างแรกของ
เมนู วิเครำะห์และประเมิน RM-2/RM2-1 เสมอ เพื่อให้หน่วยงานทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีละโครงการ/
งานประจาหลักจนครบทุกโครงการ
เมื่อทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงครบทุกโครงการ/งานหลักแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น

กรณีที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ทาการบันทึกไปแล้วนั้น
สามารถทาได้โดยกดปุ่ม วิเครำะห์ หรือปุ่ม ยกเลิก ตามที่แสดงในภาพ

5. กำรบันทึกแผนบริหำรควำมเสี่ยง (แบบ RM-3)
5.1 ทาการเปิดหน้าต่างสาหรับบันทึกแผนบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

① คลิก เมนู

② คลิก เพื่อ
ทาการบันทึก
แผนบริหาร
ความเสีย่ งใน
แต่ละเรื่อง

หมำยเหตุ : สาหรับโครงการหรืองานประจาหลักใดที่กรอกข้อมูลเป็น ‘0’ หรือ ‘ไม่มีความเสี่ยง’ ในช่อง
Risk ID ในขั้นตอนที่ 4.2 ไว้ โครงการหรืองานประจาหลักนั้นจะไม่แสดงผลในหน้าต่างนี้
① คลิกที่เมนู แผนบริหำรควำมเสี่ยง RM-3 เมื่อทาการคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลตาม
ภาพด้านบน
② กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อทาการเพิ่มกิจกรรมควบคุม ลงในแผนบริหารความเสี่ยงของความเสี่ยงแต่ละ
เรื่อง เมื่อกดปุ่ม เพิ่ม แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลดังภาพในขั้นตอนที่ 5.2
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5.2 ทาการบันทึกกิจกรรมควบคุมลงในแผนบริหารความเสี่ยงทีละกิจกรรมจนครบทุกกิจกรรม ดังมีขั้นตอน
การปฏิบัติดังนี้
① ข้อมูลปรากฏขึ้นอัตโนมัติ

③ คลิก เพื่อบันทึก

② กรอกกิจกรรม-ระยะเวลาดาเนินการ-ผู้รับผิดชอบ
ลงในแผนบริหารความเสี่ยงทีละกิจกรรม

① ข้อมูลส่วนบนของหน้าต่างแสดงผลนี้จะปรากฏขึ้นแสดงอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้ทา
การบันทึกมาแล้วในขั้นตอนที่ 4.2
② ให้ทาการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
- ช่อง แผนงำน/กิจกรรม กรอกกิจกรรมที่หน่วยงานจะใช้ในการควบคุมความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ
โดยเพิ่มที่ละกิจกรรมควบคุมจนครบทุกกิจกรรม
- ช่อง ระยะเวลำดำเนินกำร กรอกระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรมควบคุมนี้
- ช่อง ผู้รับผิดชอบ กรอกชื่อผู้รับผิดชอบที่จะดาเนินการตามกิจกรรมควบคุมนี้
③ กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วระบบจะกลับไปที่หน้าต่างแรกของ
เมนู แผนบริหำรควำมเสี่ยง RM-3 เสมอ เพื่อให้หน่วยงานได้บันทึกกิจกรรมควบคุมลงในแผนบริหารความ
เสี่ยงทีละกิจกรรมจนครบ
เมื่อทาการบันทึกครบทุกกิจกรรมลงในแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว
จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น
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6. กำรรำยงำนผลดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (แบบ RM-4)
6.1 ทาการเปิดหน้าต่างสาหรับบันทึกผลดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน หรือ
รอบ12 เดือน ดังมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

① คลิก เมนู

② คลิก เพื่อ
ทาการบันทึก
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
หรือ 12 เดือน

① คลิกเลือกเมนู รำยงำนผลดำเนินงำน RM-4 เมื่อทาการคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผล
ตามภาพด้านบน
② กดปุ่ม รำยงำน/ปรับปรุง ที่อยู่บริเวณด้านหลังของแต่ละกิจกรรมควบคุม เพื่อทาการกรอก
ข้อมูลผลดาเนินงานรอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน เมื่อกดปุ่มรายงาน/ปรับปรุง แล้วจะปรากฏหน้าต่าง
แสดงผลตามภาพในขั้นตอนที่ 6.2
6.2 ทาการบันทึกผลดาเนินงานรอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน ทีละกิจกรรม มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
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① ชื่อกิจกรรมควบคุม ที่คลิกเลือกมาจะแสดงขึ้นบนหน้าจออัตโนมัติ

② กรอก ผลดาเนินงานรอบ 6 เดือน

③ ระบุ ร้อยละ
ความคืบหน้า

④ กรอก ปัญหา/อุปสรรคที่พบขณะดาเนินกิจกรรม (ถ้ามี)

② กรอก ผลดาเนินงานรอบ 12 เดือน

③ ระบุ ร้อยละ
ความคืบหน้า

④ กรอก ปัญหา/อุปสรรคที่พบขณะดาเนินกิจกรรม (ถ้ามี)

⑤ คลิก เพื่อบันทึก

① ชื่อกิจกรรมควบคุม ที่หน่วยงานได้คลิกเลือกมาและต้องการที่จะบันทึกผลดาเนินงาน จะแสดงขึ้น
บนหน้าจอโดยอัตโนมัติ เนื่องจากได้ทาการบันทึกข้อมูลส่วนนี้แล้วในขั้นตอนที่ 5.2
② ช่อง ผลดำเนินงำนของกิจกรรม ให้กรอกข้อมูลผลดาเนินงานของกิจกรรมที่ได้เลือกมานั้น
กรณีที่เป็นผลดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ผลงานระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคมของปีถัดไป) จะทาการบันทึกใน
เดือนมีนาคมของทุกปี ส่วนกรณีเป็นผลดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ผลงานระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายนของ
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ปีถัดไป) จะทาการบันทึกในเดือนกันยายนของทุกปี ทั้งนี้การกรอกผลดาเนินงานควรระบุเนื้อหาผลงานที่เป็น
สาระสาคัญเท่านั้น ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป
③ ช่อง ร้อยละควำมคืบหน้ำ ให้ระบุร้อยละความคืบหน้า (โดยประมาณ) ของผลดาเนินงานใน
กิจกรรมควบคุมนั้นๆ โดยใส่เพียงตัวเลขเท่านั้น
④ ช่อง ปัญหำ/อุปสรรค ให้กรอกข้อมูลเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ผู้ดาเนินงานพบเจอ
ในระหว่างดาเนินกิจกรรม
⑤ กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วระบบจะกลับไปที่หน้าต่างแรกของ
เมนู รำยงำนผลดำเนินงำน RM-4 เสมอ เพื่อให้หน่วยงานได้บันทึกผลดาเนินงานทีละกิจกรรมจนครบ

7. กำรบันทึกสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยง (แบบ RM-5)
7.1 ทาการเปิดหน้าต่างสาหรับทาการประเมินความเสี่ยงภายหลังดาเนินการ ดังมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

② คลิก
เพื่อทาการ
ประเมิน
ความเสีย่ ง
ภายหลัง
ดาเนินการ
อีกครั้ง

①คลิก เมนู

① คลิกเมนู สรุปผลประเมิน RM-5 เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างตามภาพด้านบน
② จากนั้นคลิกปุ่ม ประเมิน เพื่อทาการประเมินระดับความเสี่ยงอีกครั้งภายหลังดาเนินการแล้ว
เมื่อคลิกปุ่มประเมิน แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลตามขั้นตอนที่ 7.2
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7.2 ทาการบันทึกผลการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังดาเนินการแล้ว มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
① ระบบจะแสดงขึ้นโชว์อัตโนมัติ

② กรอก

③ ติ๊กถูก เพื่อเลือกผลลัพธ์ของควบคุมความเสี่ยง

④ กรอก แนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องนี้ ในปีถัดไป

⑤ คลิก เพื่อบันทึก

① ชื่อควำมเสี่ยง, ระดับควำมเสี่ยง และ ผู้รับผิดชอบ ระบบจะแสดงผลข้อมูลส่วนนี้บนหน้าต่าง
ให้อัตโนมัติ เนื่องจากหน่วยงานได้บันทึกข้อมูลเหล่านี้แล้วตั้งแต่ตอนบันทึกข้อมูลลงในแบบ RM2-1
② กรอกข้อมูลลงในช่องว่างให้ครบทุกช่อง ซึ่งเป็นการบันทึกผลดาเนินงานภายหลังบริหารความ
เสี่ยงเรียบร้อยตามแผนแล้ว ดังนี้
- ช่อง โอกำสที่จะเกิด (L) และช่อง องค์ประกอบกำรพิจำรณำ ให้ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงของเรื่องนั้นๆ ภายหลังจากที่หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว และเลือก
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาให้คะแนน (ต้องเป็นเกณฑ์เดียวกับตอนประเมินในแบบ RM2-1) ตามลาดับ
- ช่อง ผลกระทบ (C) และช่อง องค์ประกอบกำรพิจำรณำ ให้ระบุคะแนนของผลกระทบหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ ภายหลังจากที่หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เสร็จสิ้นแล้ว และเลือกเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาให้คะแนน (ต้องเป็นเกณฑ์เดียวกับตอนประเมินในแบบ RM2-1)
ตามลาดับ
- ช่อง ระดับควำมเสี่ยง ระบบจะทาการคานวณระดับความเสี่ยงที่เกิดจากผลคูณของ L และ C
ให้อัตโนมัติ
③ คลิกเลือกตัวเลือก ควบคุมได้ ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงภายหลังประเมินลดลงจากเดิม และ
คลิกเลือก ควบคุมไม่ได้ ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงภายหลังประเมินเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากเดิม
④ ช่อง แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีถัดไป ให้ระบุมาตรการหรือแนวทางที่หน่วยงานจะดาเนินต่อ
ไป เกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ
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⑤ กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกลงระบบ เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วระบบจะกลับไปที่
หน้าต่างแรกของเมนู สรุปผลประเมิน RM-5 เสมอ เพื่อให้หน่วยงานได้ทาการประเมินระดับความเสี่ยง
ภายหลังดาเนินการแล้ว ให้ครบทุกความเสี่ยง
เมื่อทาการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังดาเนินการ จนครบทุกทุกความเสี่ยงแล้ว
จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น

กรณีที่ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูลการประเมินภายหลังดาเนินการที่ทาการบันทึกไปแล้วนั้น
สามารถทาได้โดยกดปุ่ม ประเมิน หรือปุ่ม ยกเลิก ตามที่แสดงในภาพ
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