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บทน ำ 
 
 ระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยง หรือระบบ E-RMS (Electronic of Risk Management 
System) จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย แบบรายงานในระบบประกอบไปด้วย 

1. แบบ RM-1 หรือ แบบก ำหนดขอบเขตควำมรับผิดชอบตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เป็นแบบฟอร์ม
ที่ใช้ในการบันทึกโครงการประจ าปีของหน่วยงานเพ่ือน ามาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงประจ าปี โดยในแบบ
รายงานก าหนดให้บันทึกข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร์ที่สัมพันธ์กับโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

2. แบบ RM-2 หรือ แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เป็นแบบฟอร์มใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงประจ าปีของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามโครงการที่ระบุไว้ในแบบ RM-1 แบบรายงาน
ก าหนดให้บันทึกข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการ (หรือชื่องานประจ า หรือชื่อด้านประเภทความเสี่ยง) วัตถุประสงค์
โครงการ ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงเรื่องที่วิเคราะห์ได้ ประเภทความเสี่ยง ปัจจัย
เสี่ยง ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และการประเมินระดับระดับความเสี่ยง (ประเมินโอกาสเกิด (L) และ
ประเมินผลกระทบ (C)) 

3. แบบ RM2-1 หรือ แบบฟอร์มกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยง เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ประเมินและระบุความเสี่ยงที่จะเชื่อมข้อมูลมาจากแบบ RM-2 โดยตรง ซึ่งนอกจากจะประเมินระดับความ
เสี่ยงทั้งประเมินโอกาสเกิด (L) และผลกระทบ (C) แล้ว ยังต้องท าการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงแต่
ละเรื่อง พร้อมด้วยก าหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงด้วย  

4. แบบ RM-3 หรือ แผนบริหำรควำมเสี่ยง เป็นแบบฟอร์มที่น าความเสี่ยงในเรื่องที่ตอบสนองความ
เสี่ยงด้วยวิธี “ควบคุมความเสี่ยง (Treat)” มาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการควบคุมหรือ
จัดการกับความเสี่ยงให้มีระดับความเสี่ยงที่ลดลง หรืออยู่ในระดับที่ผู้บริหารหน่วยงานยอมรับได้ แบบรายงาน
ก าหนดให้บันทึกข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการ (หรือชื่องานประจ า หรือชื่อด้านประเภทความเสี่ยง)  ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กิจกรรม (ที่ใช้ควบคุมความเสี่ยง) ชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
ด าเนินงาน 

5. แบบ RM-4 หรือ แบบติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานจ านวน 
2 ครั้ง/ปี คือ ติดตามรอบ 6 เดือน และติดตามรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ แบบรายงานก าหนดให้บันทึก
ข้อมูล ได้แก่ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรม (ที่ใช้ควบคุมความเสี่ยง) ระยะเวลา
ด าเนินการ ชื่อผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน) ร้อยละความ
คืบหน้า และปัญหา/อุปสรรค (ท่ีพบเจอขณะด าเนินการตามแผน) 

6. แบบ RM-5 หรือ แบบสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงภำยหลังด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยง เป็นแบบฟอร์มที่ให้ผู้รับผิดชอบท าการประเมินระดับความเสี่ยงอีกครั้งภายหลังที่ด าเนินการตามแผน
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บริหารความเสี่ยงครบทุกแผนงาน/กิจกรรมควบคุมแล้ว เพ่ือทราบสถานะหรือระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
แต่ละเรื่องว่าแผนบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ใช้ลดระดับความเสี่ยงได้หรือไม่ แบบรายงานก าหนดให้
บันทึกข้อมูล ได้แก่ ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงก่อนและหลังด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ผลการ
เปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง สรุปประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยง (ควบคุมได้/ ควบคุมไม่ได้) และ
แนวทางด าเนินงานในปีถัดไป 
 
กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดให้หน่วยงำนท ำกำรบันทึกข้อมูลตำมแบบรำยงำนในระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

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 : มหาวิทยาลัยจะจัดท าหนังสือแจ้งต่อหน่วยงาน ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบของแต่ละ

แบบรายงานเมื่อถึงระยะที่ก าหนด 
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1. โครงสร้ำงของระบบ 
 1.1 หน้ำหลักของผู้ใช้งำนในสถำนะ ผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
 ระบบบริหารความเสี่ยง หรือ ระบบ E-RMS หน้าหลักของระบบที่ปรากฏให้ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
(Administrator) ประกอบด้วย 
   ชื่อหน่วยงานที่เข้าใช้ระบบ 
   เมนูหน้าหลัก ประกอบด้วย 1 เมนู คือ ปีงบประมาณ 

 ผู้ใช้งานระบบ 
 เมนู ออกจากระบบ ส าหรับผู้ใช้งานที่ต้องการหยุดใช้งานและออกจากระบบ 
 เมนูการตั้งค่า ประกอบด้วย 4 เมนู คือ ผู้ดูแลระบบ สถานะ หน่วยงาน และ ระบบ 

ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ 

 
 

1.2 หน้ำหลักของผู้ใช้งำนในสถำนะ ผู้จัดกำร (Manager)  

 
 

② 
① ③ ④ 

⑤ 

① ③ 
② 

④ 
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2. กำรเข้ำสู่ระบบ (Login) 
 สถานะผู้ใช้ระบบที่เป็น ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ผู้ที่มีสถานะนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ
มหาวิทยาลัย ที่ท าหน้าที่ดูแลการท างานของระบบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงระบบให้งานได้อยู่เสมอ 
การแก้ไขปัญหาในระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน การตั้งค่ารหัสผู้ใช้งาน และตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ของระดับหน่วยงานได้ท้ังหมด  

ส่วนหน่วยงานจะเข้าสู่ระบบในสถานะ ผู้จัดกำร (Manager) ได้เท่านั้น กล่าวคือ หน่วยงานท าได้เพียง
การบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม RM-1 ถึง RM-5 เท่านั้น ไม่สามารถใช้เมนูการตั้งค่าได้ User และ Password 
ของแต่ละหน่วยงาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ที ่ หน่วยงำน User Password 
1 คณะครุศาสตร์ 01001 01001 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02001 02001 
3 คณะวิทยาการจัดการ 03001 03001 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04001 04001 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05001 05001 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 06001 06001 
7 บัณฑิตวิทยาลัย 07001 07001 
8 ส านักงานอธิการบดี 08001 08001 
9 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 09001 09001 
10 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 10001 10001 
11 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 11001 11001 
12 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 12001 12001 
13 ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 13001 13001 
14 สถาบันวิจัยและพัฒนา 14001 14001 
15 กองนโยบายและแผน 15001 15001 
16 กองพัฒนานักศึกษา 16001 16001 
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3. กำรตั้งค่ำโครงกำร และตัวชี้วัดประจ ำปีของหน่วยงำน (แบบ RM-1) 
3.1 เลือกปีงบประมาณปัจจุบันที่หน่วยงานต้องการบริหารความเสี่ยง มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 
 ① คลิกเมนู ปีงบประมำณ อยู่บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอแสดงผล 

② จากนั้นคลิกปุ่ม ปีงบประมำณ พ.ศ...... (ปีปัจจุบันที่ต้องการจะบริหารความเสี่ยง) เมื่อคลิกแล้ว
จะปรากฏหน้าต่างต่อไปนี้ 

 
 

 
  

3.2 บันทึกโครงกำรและตัวชี้วัดของโครงกำรประจ ำปีของหน่วยงาน เมื่อท าการเลือกปีงบประมาณ
ตามข้ันตอนที่ 3.1 ไปแล้ว ให้หน่วยงานท าการบันทึกโครงการและตัวชี้วัดประจ าปี เพ่ือที่หน่วยงานจะได้น าไป
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

② คลิก เลือกปีงบประมาณ ① คลิก เมน ู

ปีงบประมาณที่เลือกจะปรากฏขึ้นที่มุมบน
ซ้ายของหน้าต่างแสดงผล 
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 ① คลิกเลือกเมนู โครงกำร/กิจกรรม/งำนหลัก ซึ่งอยู่บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าจอแสดงผล 

 ② จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่ม เพ่ือท าการเพิ่มโครงการหรืองานประจ าหลักของหน่วยงาน โดยท าการเพ่ิม
ที่ละโครงการ/งานประจ าหลักจนกว่าให้ครบทุกโครงการ/งานประจ าหลัก  

 หมำยเหตุ : ส าหรับหน่วยงานที่มีโครงการประจ าปีจ านวนมาก สามารถเพ่ิมเฉพาะโครงการ/งาน
ประจ าหลัก ที่หน่วยงานต้องการจะวิเคราะห์ความเสี่ยงเท่านั้นก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องบันทึกทุกโครงการ/งาน
ประจ าหลัก 

เมื่อคลิกปุ่ม เพิ่ม แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น 
 

 
① ช่อง ประเด็นยุทธศำสตร์ ให้เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับโครงการที่

จะท าการบันทึก 

① คลิก เมน ู

② คลิก เพื่อเพิ่มโครงการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

① เลือก ประเด็นยุทธศาสตร ์

② กรอกช่ือโครงการ/งานหลัก 

⑤ คลิก เพื่อบันทึก 

③ ระบุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

④ กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกัน 
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② ช่อง โครงกำร/กิจกรรม/งำนหลัก ให้กรอกชื่อโครงการประจ าปี หรืองานประจ าหลักของ
หน่วยงาน 

③ ช่อง ผู้รับผิดชอบโครงกำร ให้กรอกชื่อผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆ  

④ ช่อง วัตถุประสงค์ ให้กรอกวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกัน 

⑤ คลิกปุ่ม บันทึก เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อท าการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏ
หน้าต่างตามภาพในขั้นตอนที่ 3.3 

 
3.3 ท าการเพ่ิมตัวชี้วัดของโครงการ ทีละตัวชี้วัดให้เรียบร้อย โดยกดปุ่ม ตัวช้ีวัด ตามภาพด้านล่าง 

 
เมื่อกดปุ่ม ตัวชี้วัด แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น 

 

 
 ① ช่อง ประเภทตัวชี้วัด ให้ท าการเลือกประเภทตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่จะบันทึก 

 ② ช่อง ตัวช้ีวัด และช่อง เป้ำหมำย ให้กรอกข้อมูลตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนั้น 

 ③ คลิกปุ่ม บันทึก เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อกดปุ่มบันทกึแล้วระบบจะกลับไปที่หน้าต่าง
แรกของเมนู โครงกำร/กิจกรรม/งำนหลัก เสมอ เพ่ือให้หน่วยงานท าการบันทึกตัวชี้วัดตัวอ่ืนต่อไปจนครบ 

 
 
 

① เลือก ประเภทตัวช้ีวัด ② กรอกข้อมูลตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

③ คลิก เพื่อบันทึก 

คลิก เพื่อเพ่ิมตัวช้ีวัด
โครงการ 
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เมื่อบันทึกครบทุกตัวชี้วัดแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น 
 

 
กรณีท่ีต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

สามารถท าได้โดยกดปุ่ม แก้ไข หรือปุ่ม ลบ ตามที่แสดงในภาพ 
 
 

4. กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงของหน่วยงำน (แบบ RM-2 / แบบ RM2-1) 
4.1 เปิดหน้าต่างส าหรับวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 
 ① คลิกเมนู วิเครำะห์และประเมิน RM-2/RM2-1 แล้วหน้าต่างแสดงผลจะปรากฏตามภาพ
ด้านบน คือ มีรายชื่อโครงการประจ าปี/งานประจ าหลักของส านัก ที่เจ้าหน้าที่ท าการบันทึกไว้ในขั้นตอนที ่3.2 

 ② คลิกปุ่ม วิเครำะห์ เพ่ือท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ละโครงการจนครบทุกโครงการ เมื่อคลิกปุ่ม
วิเคราะห์แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผล ดังภาพในข้ันตอนที ่4.2 
 
 
 

① คลิก 

② คลิก เพื่อ
วิเคราะหค์วาม
เสี่ยงของแต่ละ
โครงการ/งาน
หลัก 
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4.2 ท าการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงลงในช่องว่างให้
ครบทุกช่อง มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 
 

① กรอกข้อมูลลงในช่องว่างให้ครบทุกช่อง ดังนี้ 
- ช่อง ประเภทข้อมูล ให้เลือกว่าความเสี่ยงที่จะวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์ตามโครงการ 

(Project) หรืองานประจ าหลัก (Routine) หรือประเภทความเสี่ยง (Classification) 
- ช่อง ผู้รับผิดชอบหลัก ระบบจะแสดงชื่อผู้รับผิดชอบให้อัตโนมัติ เนื่องจากท าการระบุ

ผู้รับผิดชอบไปแล้วตั้งแต่การบันทึกโครงการประจ าปีในขั้นตอนที่ 3.2 

 ① กรอก ข้อมูลลงในช่องว่างให้ครบทุกช่อง 

 ② ระบุคะแนนการประเมิน และเลือกองค์ประกอบเกณฑ์ในการพิจารณา 

 ③ ระบุล าดับความเสี่ยง และเลือกระดับความเสีย่งท่ีคาดหวังและการ
ตอบสนอง 

 ④ คลิก เพื่อบันทึก 
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- ช่อง Risk ID ให้กรอกรหัสของความเสี่ยง เช่น P2O2 หมายถึง ความเสี่ยงเรื่องนี้มาจาก
โครงการที่สอง (P) และเป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) 

** กรณีที่โครงการ/งานประจ าหลักนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลในช่อง Risk 
ID เป็น ‘0’ หรือกรอก ‘ไม่มีความเสี่ยง’ ก็ได้ 

- ช่อง สถำนภำพปัจจุบัน ให้กรอกข้อมูลสถานะภาพปัจจุบันของโครงการ หรือไม่ต้องระบุใดๆ 
ในกรณีที่ยังไมไ่ดม้ีการด าเนินกิจกรรมใดๆ ในโครงการเลย 

- ช่อง ควำมเสี่ยง ให้ระบุความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ของโครงการนั้นๆ 
- ช่อง ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก และช่อง ปัจจัยเสี่ยงภำยใน ให้กรอกข้อมูลสาเหตุที่ท าให้เกิดความ

เสี่ยงเรื่องนั้นๆ กรณีเป็นสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยที่มาจากหน่วยงานเอง เช่น บุคลากร งบประมาณ ระบบงาน
ของหน่วยงาน ให้ใส่ไว้ในช่องปัจจัยเสี่ยงภายใน ส่วนกรณีเป็นสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ ที่ไม่ได้มาจาก
หน่วยงานโดยตรง เช่น สาเหตุมาจากมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้รับบริการ องค์กรภายนอก ฯ ให้ระบุไว้ในช่อง
ปัจจัยเสี่ยงภายนอกแทน 

- ช่อง ผลกระทบทำงตรง และช่อง ผลกระทบทำงอ้อม ให้กรอกข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
หากเกิดความเสี่ยงเรื่องนี้ขึ้นจริง กรณีที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการให้ระบุไว้ใน
ช่อง ผลกระทบทางตรง ส่วนกรณีที่ผลกระทบไม่ได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการโดยตรงแต่หาก
เกิดความเสี่ยงขึ้นอาจส่งผลกระทบบางอย่างต่อผลปฏิบัติราชการของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้ ให้ระบุไว้ใน
ช่อง ผลกระทบทางอ้อม 

 ② ท าการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 
- ช่อง โอกำสที่จะเกิด (L) และช่อง องค์ประกอบกำรพิจำรณำ ให้ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงของเรื่องนั้นๆ และเลือกเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาให้คะแนน ตามล าดับ 
- ช่อง ผลกระทบ (C) และช่อง องค์ประกอบกำรพิจำรณำ ให้ระบุคะแนนของผลกระทบหรือ

ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ และเลือกเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาให้คะแนน ตามล าดับ 
- ช่อง ระดับควำมเสี่ยง ระบบจะท าการค านวณระดับความเสี่ยงที่เกิดจากผลคูณของ L และ C 

ให้อัตโนมัติเมื่อท าการกดปุ่มบันทึกแล้ว 

 ③ ท าการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง และเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้ 
- ช่อง ล ำดับควำมเสี่ยง ให้ระบุล าดับความเสี่ยงของความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ จากการเรียงล าดับ

ความเสี่ยงตามคะแนนของระดับความเสี่ยงจากคะแนนมากไปหาน้อย และให้ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงม
สูงที่สุดเป็นล าดับที่ 1 ส่วนความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ าลงมาให้เป็นล าดับที่ 2, 3, 4,... ตามล าดับ 

- ช่อง ระดับควำมเสี่ยงที่คำดหวัง ให้เลือกระดับความเสี่ยงที่ผู้บริหารของหน่วยงานคาดหวังจะ
ให้เกิดข้ึน หรือเป็นระดับความเสี่ยงทีส่ามารถยอมรับได ้

- ช่อง กำรตอบสนอง ให้เลือกวิธีที่หน่วยงานต้องการตอบสนองต่อความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ  
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④ กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วระบบจะกลับไปที่หน้าต่างแรกของ
เมนู วิเครำะห์และประเมิน RM-2/RM2-1 เสมอ เพ่ือให้หน่วยงานท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีละโครงการ/
งานประจ าหลักจนครบทุกโครงการ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงครบทุกโครงการ/งานหลักแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น 
 

 
กรณีท่ีต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ท าการบันทึกไปแล้วนั้น 

สามารถท าได้โดยกดปุ่ม วิเครำะห์ หรือปุ่ม ยกเลิก ตามท่ีแสดงในภาพ 
 
 

5. กำรบันทึกแผนบริหำรควำมเสี่ยง (แบบ RM-3) 
 5.1 ท าการเปิดหน้าต่างส าหรับบันทึกแผนบริหารความเสี่ยง มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 
หมำยเหตุ : ส าหรับโครงการหรืองานประจ าหลักใดที่กรอกข้อมูลเป็น ‘0’ หรือ ‘ไม่มีความเสี่ยง’ ในช่อง  

Risk ID ในขั้นตอนที่ 4.2 ไว้ โครงการหรืองานประจ าหลักนั้นจะไม่แสดงผลในหน้าต่างนี้ 

 ① คลิกที่เมนู แผนบริหำรควำมเสี่ยง RM-3 เมื่อท าการคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลตาม
ภาพด้านบน 

 ② กดปุ่ม เพิ่ม เพ่ือท าการเพ่ิมกิจกรรมควบคุมลงในแผนบริหารความเสี่ยงของความเสี่ยงแต่ละ
เรื่อง เมื่อกดปุ่ม เพ่ิม แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลดังภาพในขั้นตอนที่ 5.2 

① คลิก เมน ู

② คลิก เพื่อ
ท าการบันทึก
แผนบริหาร
ความเสีย่งใน
แต่ละเรื่อง 
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 5.2 ท าการบันทึกกิจกรรมควบคุมลงในแผนบริหารความเสี่ยงทีละกิจกรรมจนครบทุกกิจกรรม ดังมีขั้นตอน
การปฏิบัติดังนี้ 

 
 ① ข้อมูลส่วนบนของหน้าต่างแสดงผลนี้จะปรากฏขึ้นแสดงอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้ท า
การบันทึกมาแล้วในขั้นตอนที่ 4.2  

② ให้ท าการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- ช่อง แผนงำน/กิจกรรม กรอกกิจกรรมที่หน่วยงานจะใช้ในการควบคุมความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ 

โดยเพิ่มที่ละกิจกรรมควบคุมจนครบทุกกิจกรรม 
- ช่อง ระยะเวลำด ำเนินกำร กรอกระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมควบคุมนี้ 
- ช่อง ผู้รับผิดชอบ กรอกชื่อผู้รับผิดชอบที่จะด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมนี้ 

 ③ กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วระบบจะกลับไปที่หน้าต่างแรกของ
เมนู แผนบริหำรควำมเสี่ยง RM-3 เสมอ เพ่ือให้หน่วยงานได้บันทึกกิจกรรมควบคุมลงในแผนบริหารความ
เสี่ยงทีละกิจกรรมจนครบ 

เมื่อท าการบันทึกครบทุกกิจกรรมลงในแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 
จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น 

 

 

③ คลิก เพื่อบันทึก 

① ข้อมูลปรากฏขึ้นอัตโนมัต ิ

② กรอกกิจกรรม-ระยะเวลาด าเนินการ-ผู้รับผดิชอบ
ลงในแผนบริหารความเสี่ยงทีละกจิกรรม 
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6. กำรรำยงำนผลด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (แบบ RM-4) 
 6.1 ท าการเปิดหน้าต่างส าหรับบันทึกผลด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน หรือ
รอบ12 เดือน ดังมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 
 ① คลิกเลือกเมนู รำยงำนผลด ำเนินงำน RM-4 เมื่อท าการคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผล
ตามภาพด้านบน 

 ② กดปุ่ม รำยงำน/ปรับปรุง ที่อยู่บริเวณด้านหลังของแต่ละกิจกรรมควบคุม เพ่ือท าการกรอก
ข้อมูลผลด าเนินงานรอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน เมื่อกดปุ่มรายงาน/ปรับปรุง แล้วจะปรากฏหน้าต่าง
แสดงผลตามภาพในขั้นตอนที่ 6.2 
 
 6.2 ท าการบันทึกผลด าเนินงานรอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน ทีละกิจกรรม มีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 

① คลิก เมน ู
② คลิก เพื่อ
ท าการบันทึก
ผลด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 
หรือ 12 เดือน 
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 ① ชื่อกิจกรรมควบคุม ที่หน่วยงานได้คลิกเลือกมาและต้องการที่จะบันทึกผลด าเนินงาน จะแสดงขึ้น
บนหน้าจอโดยอัตโนมัติ เนื่องจากได้ท าการบันทึกข้อมูลส่วนนี้แล้วในขั้นตอนที่ 5.2 

 ② ช่อง ผลด ำเนินงำนของกิจกรรม ให้กรอกข้อมูลผลด าเนินงานของกิจกรรมที่ได้เลือกมานั้น 
กรณีท่ีเป็นผลด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ผลงานระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคมของปีถัดไป) จะท าการบันทึกใน
เดือนมีนาคมของทุกปี ส่วนกรณีเป็นผลด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ผลงานระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายนของ

② กรอก ผลด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
③ ระบุ ร้อยละ

ความคืบหน้า 

④ กรอก ปัญหา/อุปสรรคที่พบขณะด าเนินกิจกรรม (ถ้ามี) 

⑤ คลิก เพื่อบันทึก 

① ช่ือกิจกรรมควบคุม ที่คลิกเลือกมาจะแสดงข้ึนบนหน้าจออัตโนมัต ิ

② กรอก ผลด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
③ ระบุ ร้อยละ

ความคืบหน้า 

④ กรอก ปัญหา/อุปสรรคที่พบขณะด าเนินกิจกรรม (ถ้ามี) 
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ปีถัดไป) จะท าการบันทึกในเดือนกันยายนของทุกปี ทั้งนี้การกรอกผลด าเนินงานควรระบุเนื้อหาผลงานที่เป็น
สาระส าคัญเท่านั้น ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป 

 ③ ช่อง ร้อยละควำมคืบหน้ำ ให้ระบุร้อยละความคืบหน้า (โดยประมาณ) ของผลด าเนินงานใน
กิจกรรมควบคุมนั้นๆ โดยใส่เพียงตัวเลขเท่านั้น 

 ④ ช่อง ปัญหำ/อุปสรรค ให้กรอกข้อมูลเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ผู้ด าเนินงานพบเจอ
ในระหว่างด าเนินกิจกรรม 

 ⑤ กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วระบบจะกลับไปที่หน้าต่างแรกของ
เมนู รำยงำนผลด ำเนินงำน RM-4 เสมอ เพ่ือให้หน่วยงานได้บันทึกผลด าเนินงานทีละกิจกรรมจนครบ 

 
 

7. กำรบันทึกสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยง (แบบ RM-5) 
 7.1 ท าการเปิดหน้าต่างส าหรับท าการประเมินความเสี่ยงภายหลังด าเนินการ ดังมีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 

 
 ① คลิกเมนู สรุปผลประเมิน RM-5 เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างตามภาพด้านบน 

 ② จากนั้นคลิกปุ่ม ประเมิน เพ่ือท าการประเมินระดับความเสี่ยงอีกครั้งภายหลังด าเนินการแล้ว 
เมื่อคลิกปุ่มประเมิน แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลตามขั้นตอนที่ 7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ①คลิก เมน ู

② คลิก 
เพื่อท าการ
ประเมิน
ความเสีย่ง
ภายหลัง
ด าเนินการ 
อีกครั้ง 
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 7.2 ท าการบันทึกผลการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังด าเนินการแล้ว มีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 

 
① ชื่อควำมเสี่ยง, ระดับควำมเสี่ยง และ ผู้รับผิดชอบ ระบบจะแสดงผลข้อมูลส่วนนี้บนหน้าต่าง

ให้อัตโนมัติ เนื่องจากหน่วยงานได้บันทึกข้อมูลเหล่านี้แล้วตั้งแต่ตอนบันทึกข้อมูลลงในแบบ RM2-1 

② กรอกข้อมูลลงในช่องว่างให้ครบทุกช่อง ซึ่งเป็นการบันทึกผลด าเนินงานภายหลังบริหารความ
เสี่ยงเรียบร้อยตามแผนแล้ว ดังนี้ 

- ช่อง โอกำสที่จะเกิด (L) และช่อง องค์ประกอบกำรพิจำรณำ ให้ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงของเรื่องนั้นๆ ภายหลังจากท่ีหน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว และเลือก
เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาให้คะแนน (ต้องเป็นเกณฑ์เดียวกับตอนประเมินในแบบ RM2-1) ตามล าดับ  

- ช่อง ผลกระทบ (C) และช่อง องค์ประกอบกำรพิจำรณำ ให้ระบุคะแนนของผลกระทบหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ ภายหลังจากที่หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เสร็จสิ้นแล้ว และเลือกเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาให้คะแนน (ต้องเป็นเกณฑ์เดียวกับตอนประเมินในแบบ RM2-1) 
ตามล าดับ 

- ช่อง ระดับควำมเสี่ยง ระบบจะท าการค านวณระดับความเสี่ยงที่เกิดจากผลคูณของ L และ C 
ให้อัตโนมัต ิ

 ③ คลิกเลือกตัวเลือก ควบคุมได้ ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงภายหลังประเมินลดลงจากเดิม และ 
คลิกเลือก ควบคุมไม่ได้ ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงภายหลังประเมินเท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

 ④ ช่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป ให้ระบุมาตรการหรือแนวทางที่หน่วยงานจะด าเนินต่อ 
ไป เกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องนั้นๆ 

① ระบบจะแสดงข้ึนโชว์อัตโนมัต ิ

② กรอก 
③ ต๊ิกถูก เพื่อเลือกผลลัพธ์ของควบคุมความเสี่ยง 

④ กรอก แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องนี้ ในปีถัดไป 

⑤ คลิก เพื่อบันทึก 
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 ⑤ กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกลงระบบ เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วระบบจะกลับไปที่
หน้าต่างแรกของเมนู สรุปผลประเมิน RM-5 เสมอ เพ่ือให้หน่วยงานได้ท าการประเมินระดับความเสี่ยง
ภายหลังด าเนินการแล้ว ให้ครบทุกความเสี่ยง 

เมื่อท าการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังด าเนินการ จนครบทุกทุกความเสี่ยงแล้ว 
จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลต่อไปนี้ขึ้น 

 

 

กรณีท่ีต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูลการประเมินภายหลังด าเนินการที่ท าการบันทึกไปแล้วนั้น 
สามารถท าได้โดยกดปุ่ม ประเมิน หรือปุ่ม ยกเลิก ตามท่ีแสดงในภาพ 
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ภาคผนวก 
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