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แผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด 
ประจ าปี งบประมาณ 2564 

 
แผนบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2564  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ   

ปฏิบัติงานในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
และสามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือช่วยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส านักหอสมุดได้  
 แผนบริหารความเสี่ยง ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดความเสี่ยงโดยมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ไว้ในกฎหมาย ได้แก่  พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ตามบันทึกข้อความของกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2562 
 

ประเภทการบริหารความเสี่ยง มี 4 ด้าน 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) คือ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน  

หรือศักยภาพในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่สามารถเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด การเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของลูกค้า 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)  คือ ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ 
ด าเนินงานขององค์กร อันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบหรือกระบวนการ
ต่าง ๆ ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เช่น ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การก่อการร้าย อุทกภัย วินาศภัย เป็นต้น
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตัวแปรทาง 
การเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องทางการเงิน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) เป็น
ต้น ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน ตัวอย่าง ความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น ความเสี่ ยงด้านเครดิตความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง  การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เป็นต้น 

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk : CR) หรืออาจใช้ค าว่า Regulatory Risk  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ หรือการควบคุมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร ตัวอย่างความ
เสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ เช่น การทุจริต การถูกฟ้องร้อง ร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เป็นต้น 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยก าหนดนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน และด าเนินกระบวนการด้วยกลไกการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นในองค์กร ร่วมกับกลไกการ
ตรวจสอบ หรือการควบคุมภายในจนสามารถประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ และน าไปสู่การปรับปรุงกลไก
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป (กระทรวงการคลัง, ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ,2555)  

 
ขั้นตอนด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร   

สามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4. การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control) 
5. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 
6. การรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk Reporting & Monitoring) 

 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์  
การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ของส านักหอสมุด ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 4 ด้าน  

ได้แก่ ด้านกลยุทธ์  ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงานผล และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  

ตารางท่ี 1 วิสัยทัศน์และการก าหนดวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ การก าหนดวัตถุประสงค์ 

เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต     
ที่ทันสมัย     
เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objective) 
- เพ่ือด าเนินการตามกลยุทธ์ของส านักหอสมุด 

2.วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives) 
- เพ่ือด าเนินการตามพันธกิจของส านักหอสมุด 

3.วัตถุประสงค์ด้านการรายงานผล (Reporting Objectives) 
- เพ่ือสามารถรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objective) 
- เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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2.  การระบุความเสี่ยง 
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ส านักหอสมุดได้ระบุความเสี่ยงตามค านิยามของมาตรฐาน 

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามประเภทความเสี่ยงดังนี้ 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : SR)  
SR1  ยุทธศาสตร์ /แผนงานไม่ 
สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานกับ
องค์กร  

SR1.1 ไม่ได้ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การด าเนินงานของหน่วยงานไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

SR2  แผนกลยุทธ์หน่วยงานไม่
สามารถน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์องค์กร   

SR2.1 ไม่ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การด าเนินงานของหน่วยงานไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัย 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  (Operational  Risk : OR)  
OR1  ไม่มีการใช้ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ 

OR1.1 ไม่มีผู้เข้าใช้บริการ 
 

ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า 

OR2  โรคระบบทางเดินหายใจที่
เกิดจากฝุ่น ความชื้น หรือเชื้อราใน
หนังสือ 

OR2.1  ไม่มีอากาศถ่ายเท ปลอด
โปร่ง หรือมีความชื้นที่ท าให้เกิด
เชื้อรา ฝุ่น 

สถานที่อับชื้น  

 OR2.2  ไม่ได้ท าความสะอาดชั้น
วางหนังสืออย่างสม่ าเสมอ 

หายใจไม่สะดวก อากาศอับชื้น 

 OR2.3 สภาพหนังสือเก่า เกิดการสะสมของฝุ่นละออง เป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
ของผู้ปฏิบัติงานจัดชั้น และ
ผู้ใช้บริการ 

OR3  ไม่มีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

OR3.1 ไม่มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ (MIS) 

การบริหารจัดการเกิดความล่าช้า 
ข้อมูลมีการจัดเก็บไม่เป็นระบบ 
การรายงานผลมีความผิดพลาด 
และไม่เป็นปัจจุบัน  

 OR3.2 ผู้บริหารไม่มีข้อมูลพื้นฐาน
เพ่ือตัดสินใจในการบริหารงาน 

ไม่มีเครื่องมือส าหรับบริหารจัดการ
ประกอบการตัดสินใจ 

OR4  สถานการณ์แผ่นดินไหว 
และอัคคีภัยของส านักหอสมุด 

OR4.1 เกิดสถานการณ์แผ่นดิน
และเกิดอัคคีภัย ในอาคาร
ส านักหอสมุด 

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและ
อัคคีภัยท าให้ทรัพยากรสารสนเทศ
และอาคารได้รบัความเสียหายมากไม่
สามารถใช้งานได ้
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk : FR)  
FR1  การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย 

FR1.1 ไม่ได้มีการก ากับติดตามการ
เบิกจ่าย 

เป็นปัจจัยท าให้การเบิกจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยอาจ
ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance Risk : CR)  
CR1  ไม่รู้เท่าทันกฎหมายใหม ่
 

CR1.1 ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้าน
ระเบียบหรือกฎหมายที่เป็น
ปัจจุบัน 

การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

CR2  การทุจริต (ว 105 ข้อ 8) 
 

CR2.1 แรงจูงใจ  โอกาส ข้ออ้าง มหาวิทยาลัยเกิดความสูญเสีย    
สูญเปล่าทางทรัพยากร 

 

3. การประเมินความเสี่ยง 
ส านักหอสมุดไดด้ าเนินการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามกระบวนการประเมินความเสี่ยง  

4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
ก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงไว้เป็น 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่  
1.1 การก าหนดระดับความเสี่ยง 

ส านักหอสมุด ได้ก าหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ซึ่งแสดงถึงระดับความส าคัญในการ 
บริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญ
เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 การก าหนดระดับความเสี่ยง  
ระดับความ

เสี่ยง 
ระดับ

คะแนน 
การยอมรับ ความหมาย 

สูงมาก 20-25 ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงที่ต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที 
สูง 10-19 ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงที่ต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที 

ปานกลาง 4-9 ยอมรับได้ ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจ 
ต่ า 1-3 ยอมรับได้ เฝ้าระวังความเสี่ยงที่ใช้วิธีควบคุมปกติไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 
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 รูปที่ 1 ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) 

1.2 เกณฑ์ประเมินโอกาส (Likelihood : L) 
ส านักหอสมุด ก าหนดเกณฑ์ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) โดยแบ่ง 

ไว้เป็น 5 ระดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ ระดับ 5 (สูงมาก) ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปานกลาง) ระดับ 2 (น้อย) 
และระดับ 1 (น้อยมาก) อีกทั้งก าหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดข้ึนไว้ จ านวน  4 ประเด็น ได้แก่ L1 – L9 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4 เกณฑ์ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
 
 

ระดับ 

 
 

โอกาส 

L1 L2 L3 L4 
ไม่มีการใชท้รัพยากร

อิเล็กทรอนิกส์ 
โรคระบบทางเดินหายใจที่เกดิ
จากฝุ่น ความชื้น หรือเชื้อราใน

หนังสือ 

ระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการ (MIS) 

การรับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว และ

การป้องกันอัคคีภัย 

5 สูงมาก เสียงบประมาณ 
70% 

เป็นโรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ  

ไม่มรีะบบ MIS เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
และอัคคภียัทั้งอาคาร 

4 สูง เสียงบประมาณ 
60% 

อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ มไีข้
สูง หรือเป็นไข้หวดัใหญ่

ค่อนข้างบ่อย (1-2 เดือน/
ครั้ง) 

มรีะบบ MIS  
1 โมดูล 

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
และอัคคภียัพื้นท่ีบริเวณ
กว้าง 

3 ปานกลาง เสียงบประมาณ 
50% 

มีน้ ามูก ไอเรื้อรัง เจ็บคอ คอ
อักเสบบางครั้ง (เทอมละ

ครั้ง) 

มรีะบบ MIS  
2 โมดูล 

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
และอัคคภียับางช้ัน 

2 น้อย เสียงบประมาณ 
40% 

มีอาการคัดจมูก ไอ จาม 
เป็นไข้หวัด นาน ๆ ครั้ง (ปี

ละครั้ง) 

มรีะบบ MIS  
3 โมดูล 

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
และอัคคภียับางจุด 

1 น้อยมาก เสียงบประมาณ 
30% 

มีอาการไอ จามเล็กน้อย 
นาน ๆ ครั้ง 

มรีะบบ MIS  
4 โมดูล 

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
และอัคคีภยัน้อยมาก
หรือไมม่ีเลย 
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ตารางท่ี 4 เกณฑ์ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ต่อ) 
 
 

ระดับ 

 
 

โอกาส 

L5 L6 L7 L8 L9 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างหน่วยงานกับ

องค์กร 

แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
ไม่สามารถน าไปสู่การ
บรรลุวัตถปุระสงค์

องค์กร   

การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย
การเบิกจ่าย 

ปฏิบตัิผิดกฎระเบยีบ 
ไม่รู้ทันกฎหมายใหม ่

การทุจริต (ตาม ว
105 ข้อ 8) 

5 สูงมาก มีแผนยุทธศาสตร์
และแผนงาน บรรลุ
ตามแผนน้อยกว่า
ร้อยละ 20 

มีแผนกลยุทธ์และ
บรรลตุามแผนน้อย
กว่าร้อยละ 20 

เบิกจ่ายไม่ทันตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีความรู้และ    
ไม่ทันกฎหมาย
ใหม ่

มีการทุจรติ ตาม ว
105 ข้อ8 

4 สูง มีแผนยุทธศาสตร์
และแผนงานบรรลุ
ตามแผน ร้อยละ 
20-40 

มีแผนกลยุทธ์และ
บรรลตุามแผน   
ร้อยละ 20-40 

เบิกจ่ายเพียง
บางส่วนร้อยละ 20 

มีความรูเ้ล็กน้อย เกิดการทุจริต
ร้ายแรง 

3 ปาน
กลาง 

มีแผนยุทธศาสตร์
และแผนงานบรรลุ
ตามแผนร้อยละ 40-

60 

มีแผนกลยุทธ์และ
บรรลตุามแผน
มากกว่าร้อยละ  40-

60 

เบิกจ่ายมากกว่า
ร้อยละ 50 

มีความรู้ปานกลาง เกิดการทุจริต 

2 น้อย มีแผนยุทธศาสตร์
และแผนงานบรรลุ
ตามแผนร้อยละ 60-

80 

มีมีแผนกลยุทธ์และ
บรรลตุามแผน
มากกว่าร้อยละ 60-

80 

เบิกจ่ายมากกว่า
ร้อยละ 80 

มีความรูเ้ท่าทัน
กฎหมาย 

มีช่องทางให้เกิด
การทุจริต 

1 น้อยมาก มีแผนยุทธศาสตร์
และแผนงานบรรลุ
ตามแผนมากกว่า
ร้อยละ 80 

มีแผนกลยุทธ์และ
บรรลตุามแผน
มากกว่าร้อยละ 80  

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
งบประมาณที่ตั้งไว ้

มีความรูเ้ท่าทัน
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ไม่เกดิการทุจรติ 
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1.3 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ  (Impact : I) 
ส านักหอสมุด ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact : I)  โดยแบ่ง  

ได้แก่ ระดับ 5 (สูงมาก) ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปานกลาง) ระดับ 2 (น้อย) และระดับ 1 (น้อยมาก) อีกท้ังก าหนด
ประเด็นโอกาสที่จะเกิดข้ึน จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ I1-I9 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 5 เกณฑ์ประเมินผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact : I)  
 

ระดับ ผลกระทบ 
ความรุนแรง

ที่จะเกิด 

I1 I2 I3 I4 
ไม่มีการใชท้รัพยากร

อิเล็กทรอนิกส์ 
โรคระบบทางเดิน

หายใจที่เกดิจากฝุ่น 
ความชื้น หรือเชื้อรา

ในหนังสือ 

ระบบสารสนเทศ
บริหารจดัการ (MIS) 

การรับมือกับสถานการณฉ์ุกเฉิน
จากแผ่นดินไหว และการป้องกัน

อัคคีภัย 

5 สูงมาก การใช้งานทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสไ์ม่ถึง 

60% 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพสูงมาก 

ไม่มรีะบบ MIS ทรัพยากรสารสนเทศและ
อาคารได้รับความเสยีหายมาก

ไม่สามารถใช้งานได ้

4 สูง การใช้งานทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสไ์ม่ถึง 

50% 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพสูง 

มีระบบ MIS 1 
โมดลู 

ทรัพยากรสารสนเทศและ
อาคารส่วนใหญ่ไดร้ับความ

เสียหายมาก 

3 ปานกลาง การใช้งานทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสไ์ม่ถึง 

40% 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพปานกลาง 

มีระบบ MIS 2 
โมดลู 

ทรัพยากรสารสนเทศและ
อาคารได้รับความเสยีหายบาง

ช้ัน 

2 น้อย การใช้งานทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสไ์ม่ถึง 

30% 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพน้อย 

มีระบบ MIS 3 
โมดลู 

ทรัพยากรสารสนเทศและ
อาคารได้รับความเสยีหายบาง

จุด 

1 น้อยมาก การใช้งานทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสไ์ม่ถึง 

20% 

ไม่มผีลกระทบต่อ
สุขภาพ 

มีระบบ MIS       
4 โมดูล 

ทรัพยากรสารสนเทศและ
อาคารได้รับความเสยีหายน้อย

มากหรือไม่มีเลย 
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ตารางท่ี 5 เกณฑ์ประเมินผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact : I)  
 

 
 

ระดับ 

ผลกระทบ 
ความ

รุนแรงที่จะ
เกิด 

I5 I6 I7 I8 I9 
ยุทธศาสตร์/
แผนงานไม่

สอดคล้องกัน
ระหว่างหน่วยงาน

กับองค์กร 

แผนกลยุทธ์
หน่วยงานไม่

สามารถน าไปสู่การ
บรรลุวัตถปุระสงค์

องค์กร   

การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย
การเบิกจ่าย 

ปฏิบตัิผิด
กฎระเบยีบ ไม่

รู้ทันกฎหมายใหม ่

การทุจริต (ตาม ว
105 ข้อ 8) 

5 สูงมาก ไม่มีแผน
ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

ไม่มีแผนกลยุทธ์ ไม่มีการเบิกจ่าย กระท าผดิ
กฎหมาย 

ผิดร้ายแรง ตาม 
ว105 ข้อ 8 
 
 

4 สูง ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์

ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ
คงเหลือ 80 

หลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

เกิดการทุจริต
องค์กรเสียหาย
อย่างร้ายแรง 
 

3 ปานกลาง ปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้บาง
ข้อ 

ปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้บาง
ข้อ 

งบประมาณ
คงเหลือ 50 

ปฏิบัติตาม
กฎหมายได้เป็น
บางข้อ 

เกิดการทุจริต
องค์กรเสียหาย
ปานกลาง 
 

2 น้อย ปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้เป็น
ใหญ่ 

ปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้เป็น
ใหญ่ 

งบประมาณ
คงเหลือ 20 

ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

มีโอกาสเกดิการ
ทุจริต 
 
 

1 น้อยมาก ท างานได้ตามแผน
ขององค์กร 

ท างานได้ตามแผน
ขององค์กร 

เบิกจ่ายได้ครบ ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง 

ไม่มีการทุจรติ 
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2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
      ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงเป็นผลคูณของโอกาสและผลกระทบ 
 

คะแนนความเสี่ยง  =  โอกาส  x  ผลกระทบ 
 

ตารางท่ี 6 การประเมินโอกาส (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
ประเภทความเสี่ยง โอกาส (L) ผลกระทบ (I) ระดับ

คะแนน 
หมายเหตุ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : SR) 
SR1  ยุทธศาสตร์ /แผนงานไม่ 
สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานกับ
องค์กร  

1 3 3  

SR2  แผนกลยุทธ์หน่วยงานไม่สามารถ 
น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร   

1 3 3  

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk : FR) 
FR1  การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย 

1 3 3  

3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  (Operation  Risk : OR) 
OR1  ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 4 5 20  
OR2  โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจาก
ฝุ่น ความชื้น หรือเชื้อราในหนังสือ 

4 3 12  

OR3  ไม่มีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

4 4 16  

OR4  สถานการณ์แผ่นดินไหว และ
อัคคีภัยของส านักหอสมุด 

4 4 
 

16  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 
CR1  ไม่รูเ้ท่าทันกฎหมายใหม่ 2 3 6  
CR2  การทุจริต (ว 105 ข้อ 8) 
 

1 2 2  
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3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ส านักหอสมุด ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท ออกมาเป็นระดับความ 

เสี่ยง 4 ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก (คะแนน 20-25) ระดับสูง (คะแนน 9-19) ระดับปานกลาง (คะแนน 4-8) และ 
ระดับต่ า (คะแนน 1-3) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดระดับความเสี่ยง  
 
 ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง โอกาส (L) ผลกระทบ (I) ระดับ
คะแนน 

ระดับความ
เสี่ยง 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : SR) 
SR1  ยุทธศาสตร์ /แผนงานไม่ 
สอดคล้องกัน ระหว่างส านักหอสมุดกับ
มหาวิทยาลัย  

1 3 3 ต่ า 

SR2  แผนกลยุทธ์ส านักหอสมุดไม่
สามารถ น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
องค์   

1 3 3 ต่ า 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operation  Risk : OR)  
OR1  ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 4 5 20 สูงมาก 
OR2  โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจาก
ฝุ่น ความชื้น หรือเชื้อราในหนังสือ 

4 3 12 สูง 

OR3  ไม่มีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

4 4 16 สูง 

OR4  สถานการณ์แผ่นดินไหว และ
อัคคีภัยของส านักหอสมุด 

4 4 
 

16 สูง 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk : FR) 
FR1  การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย 

1 3 3 ต่ า 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 
CR1  ไม่รู้เท่าทันกฎหมายใหม ่
 

2 3 6 ปานกลาง 

CR2  การทุจริต (ว 105 ข้อ 8) 
 

1 2 2 ต่ า 
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4) การจัดล าดับความเสี่ยง 
      ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการจัดล าดับความเสี่ยง ภายหลังจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้ 

หน่วยงานสามารถจัดล าดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสามารถ
น ามาพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับคะแนน ความเสี่ยง ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 ตารางท่ี 7 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  

ผลการจัดล าดับความเสี่ยงพบว่า ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานมีค่าคะแนนสูงสุด (Operation  Risk : OR) 
ประเภทความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ (I) ระดับ

คะแนน 
ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับ 

OR1  ไม่มีการใช้ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

4 5 20 สูงมาก 1 

OR2  โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิด
จากฝุ่น ความชื้น หรือเชื้อราในหนังสือ 
 

4 3 12 สูง 4 
 

OR3  ไม่มีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

4 4 16 สูง 2 

OR4  สถานการณ์แผ่นดินไหว และ
อัคคีภัยของส านักหอสมุด 
 

4 4 
 

16 สูง 3 
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4. การประเมินมาตรการควบคุมภายใน 
   ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control) ตามปัจจัยเสี่ยงแต่ละรายการ 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ตารางที่ 8 การประเมินมาตรการควบคุมภายในของส านักหอสมุด 

ปัจจัยเสี่ยง  
(1) 

การควบคุมที่ควรจัดท า  
(2) 

การควบคุม
ในปัจจุบนั  

(3) 

ผลการประเมิน
การควบคุมใน
ปัจจุบนั (4) 

การควบคุมที่ควรท า
เพ่ิมเติม  

(5) 

1) OR1  ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
OR1.1 ไม่มีผูเ้ข้าใช้บริการ a)  จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ e-book 

ทาง Facebook ส านักหอสมุด   
√ ? กิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านและการใช้งาน
ทรัพยากร

อิเล็กทรอนิกส ์
 b)  ท างานร่วมกับภาควิชาเพื่อส่งเสริม

การใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส ์
√ ? ส่งเสริมการใช้งานผ่าน

ระบบ Web Subject 
Guide 

2) OR2  โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่น ความชื้น หรือเชื้อราในหนังสือ 
OR2.1 ไม่มีอากาศถ่ายเท 
ปลอดโปร่ง หรือมี
ความช้ืนท่ีท าให้เกิดเชื้อรา 
ฝุ่น  

a) มีเครื่องฟอกอากาศภายในบรเิวณที่
ท างาน 

√ ? จัดหำเครื่องฟอก
อำกำศ 

OR2.2 ไม่ได้ท าความ
สะอาดชั้นวางหนังสือ
อย่างสม่ าเสมอ 

b) ท าความสะอาดห้องท างาน และช้ัน
หนังสืออย่างสม่ าเสมอ 

√ √ จัดให้มีกำร
ด ำเนินกำรตำม b) 

OR2.3 สภาพหนังสือเก่า c) สวมหน้ากากอนามยัขณะ
ปฏิบัติงาน 

√ √ จัดให้มีกำร
ด ำเนินกำรตำม b) 
และ c) 

3) OR3  ไม่มีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
OR3.1 ไม่มีระบบเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

a) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ (MIS) 

√ √ จัดให้มีการ
ด าเนินการตาม a) 

OR3.2 ผู้บริหารไม่มี
ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อ
ตัดสินใจในการ
บริหารงาน 

b) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ (MIS) 

√ √ จัดให้มีการ
ด าเนินการตาม b) 

 



 

13 
 

 

4) OR4  สถานการณ์แผ่นดินไหว และอัคคีภัยของส านักหอสมุด 
OR4.1 เกิด
สถานการณ์
แผ่นดินไหวและเกิด
อัคคีภัยในอาคาร
ส านักหอสมุด 

a) จัดท าโครงการอบรมการรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉินจาก
แผ่นดินไหวและการป้องกัน
อัคคีภัย 

√ √ จัดอบรมการรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
จากแผ่นดินไหว
และการป้องกัน
อัคคีภัย จ านวน 1 
ครั้ง  

    ได้แผนการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
จากสถานการณ์
ฉุกเฉินจาก
แผ่นดินไหวและ
การป้องกันอัคคีภัย 

 

หมายเหตุ  ความหมายของสญัลักษณ์ในช่อง (3) และ (4)  
  ช่อง (3)   √  :  มี   x  :  ไม่ม ี ?  :  มีแตไ่ม่ได้ปฏิบตั ิ
  ช่อง (4)   √   : ไดผ้ล  x  :  ไมไ่ดผ้ล ?  :  ไดผ้ลบ้างแต่ไมส่มบรูณ ์

 

5. การจัดการความเสี่ยง 
 ส านักหอสมุดได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง(Risk Treatment) โดยด าเนินการ 2 ขั้นตอนย่อยได้แก่ การ
ประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด 

1. การประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง 
ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพ่ือพิจารณา 

ทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ  
2. แผนบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุด 

ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด ปีงบประมาณ 2564 โดยมีการ 
ก าหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเรียกว่า 4T’s Strategies ได้แก่  การยอมรับ 
(Take) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) การกระจายความเสี่ยงหรือ
โอนความเสี่ยง (Transfer)  
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รูปที่ 2 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 4T’s Strategies 
 
ตารางที่ 9 การประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ วิธีการจัดการความเสี่ยง ต้นทุน ผลประโยชน์ สรุปทางเลือกที่
เหมาะสม 

OR1  ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
OR1.1 ไม่มีผู้เข้า
ใช้บริการ 

ร่วม 1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ e-
book ทาง Facebook 
ส านักหอสมุด      

- มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

e-book 

จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
e-book เพ่ิม
หลายช่องทาง 

 ร่วม 2. ท างานร่วมกับภาควิชาเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้งานทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ได้รับความ
ร่วมมือจาก
ภาควิชา 

สถิติการใช้
งานทรัพยากร

ที่เพ่ิมขึ้น 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ วิธีการจัดการความเสี่ยง ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุปทางเลือก

ที่เหมาะสม 
OR2  โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่น ความชื้น หรือเชื้อราในหนังสือ 
OR2.1 ไม่มีอากาศ
ถ่ายเท ปลอดโปร่ง 
หรือมีความชื้นที่ท า
ให้เกิดเชื้อรา ฝุ่น  

ลด เสนอแนะงานพัสดุ จัดหาเครื่อง
ฟอกอากาศในบริเวณท่ี
เกี่ยวข้อง 

100000 มีเครื่องฟอก
อากาศ 

ขออนุมัติ
งบประมาณ
ส าหรับจัดซื้อ
เครื่องฟอก
อากาศ  

OR2.2 ไม่ได้ท า
ความสะอาดชั้นวาง
หนังสืออย่าง
สม่ าเสมอ 

ลด มีการด าเนินกิจกรรม 5ส ห้อง
ท างานและชั้นวางหนังสือเป็น
ประจ าทุกเดือน 

- OR2.2 ไม่ได้ท า
ความสะอาดชั้น
วางหนังสือ
อย่างสม่ าเสมอ 

จัดกิจกรรม 
Inventory 

กิจกรรม 5 ส. 
และท าความ
สะอาดห้อง

ท างานและชั้น
หนังสืออย่าง
สม่ าเสมอ 

OR2.3 สภาพ
หนังสือเก่า 

ลด ส ำรวจหนังสือบนชั้นและ
คัดเลือกหนังสือบริจำคท่ีมี
สภำพใหม่  

-  

OR3 ไม่มีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
OR3.1 ไม่มีระบบ
การบริหารจัดการ 

ลด พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ (MIS) 

- ได้ระบบ MIS ระบบ MIS เพิ่ม
จ านวน 4 โมดูล 

OR3.2 ผู้บริหารไม่
มีข้อมูลพื้นฐานเพ่ือ
ตัดสินใจในการ
บริหารงาน 

ลด พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ (MIS) 

- 

OR4  สถานการณ์แผ่นดินไหว และอัคคีภัยของส านักหอสมุด 
OR4.1 เกิด
สถานการณ์
แผ่นดินไหวและ
เกิดอัคคีภัยใน
อาคาร
ส านักหอสมุด 

ลด จัดอบรมการรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการ
ป้องกันอัคคีภัย 

13000 ได้แผนการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยจาก
แผ่นดินไหวและ
อัคคีภัย 

จัดท าแผนการ
ป้องกัน

แผ่นดินไหว
และระงับ
อัคคีภัย 
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ตารางท่ี 10 แผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด ปีงบประมาณ 2564  
ล า
ดับ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการจัดการบริหาร
ความเสี่ยง 

 

1 OR1  ไม่มีการ
ใช้ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ 

OR1.1 ไม่มีผู้เข้า
ใช้บริการ 
 

T.OR1.1 จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ 
e-book ทาง 
Facebook 
ส านักหอสมุด      

ต.ค.2563 
ถึง ก.ย.
2564 

งานเทคโนโลยี
ห้องสมุด 

สถิติการใช้งาน
ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมข้ึนแต่ยังอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงสูง
มาก 
 

   T.OR1.2 ท างาน
ร่วมกับภาควิชา
เพ่ือส่งเสริมการ
ใช้งานทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ต.ค.2563 
ถึง ก.ย.
2564 

งานเทคโนโลยี
ห้องสมุด 

2 OR2  โรคระบบ
ทางเดินหายใจ
ที่เกิดจากฝุ่น 
ความชื้น หรือ
เชื้อราในหนังสือ 

OR2.1 ไม่มี
อากาศถ่ายเท 
ปลอดโปร่ง หรือมี
ความชื้นที่ท าให้
เกิดเชื้อรา ฝุ่น  

เสนอแนะงาน
พัสดุ จัดหาเครื่อง
ฟอกอากาศใน
บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง 

ต.ค.2563 
ถึง ก.ย.
2564 

งานพัฒนา
และจัดระบบ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

มีการขออนุมัติ
งบประมาณส าหรับ
จัดซื้อเครื่องฟอก
อากาศ  

  OR2.2 ไม่ได้ท า
ความสะอาดชั้น
วางหนังสืออย่าง
สม่ าเสมอ 

มีการด าเนิน
กิจกรรม 5ส ท า
ความสะอาดชั้น
วางหนังสือเป็น
ประจ าทุกเดือน 

ต.ค.2563 
ถึง ก.ย.
2564 

งานพัฒนา
และจัดระบบ
ทรัพยากร
สารสนเทศ , 
งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

 มีการจัดกิจกรรม 
Inventory กิจกรรม  
5 ส. และท าความ
สะอาดห้องท างาน 
ชั้นหนังสืออย่าง
สม่ าเสมอ  

  OR2.3 สภาพ
หนังสือเก่า 

ส ารวจหนังสือบน
ชั้นและคัดเลือก
หนังสือบริจาคท่ีมี
สภาพใหม่ 

ต.ค.2563 
ถึง ก.ย.
2564 

งานพัฒนา
และจัดระบบ
ทรัพยากร
สารสนเทศ , 
งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
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ล า
ดับ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการจัดการ
บริหารความเสี่ยง 

 

3 OR3  ไม่มี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

OR3.1 ไม่มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การรวบรวม
สารสนเทศ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS) 

ต.ค.2563 
ถึง ก.ย.
2564 

งานบริหาร
ทั่วไป 

มีการพัฒนา
และจัดท าระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร
จัดการ (MIS)  
ซึ่งท าให้
ผู้บริหารมีข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อการ
ตัดสินใจในการ
บริหาร จ านวน 
1 ระบบ 

  OR3.2ผู้บริหารไม่
มีข้อมูลพื้นฐาน
เพ่ือตัดสินใจใน
การบริหารงาน 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS) 

ต.ค.2563 
ถึง ก.ย.
2564 

งานบริหาร
ทั่วไป 

4 OR4  
สถานการณ์
แผ่นดินไหว 
และอัคคีภัยของ
ส านักหอสมุด 

OR4.1 เกิด
สถานการณ์
แผ่นดินไหวและ
เกิดอัคคีภัย     
ในอาคาร
ส านักหอสมุด 

จัดอบรมการรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉินจาก
แผ่นดินไหวและการ
ป้องกันอัคคีภัย 

ต.ค.2563 
ถึง ก.ย.
2564 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ไดแ้ผนการ
ป้องกัน
แผ่นดินไหวและ
ระงับอัคคีภัย 
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6. การรายงานและติดตามความเสี่ยง 
 ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และได้มีการติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้ 

1. แผนบริหารความเสี่ยง คือ ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์   
ปัจจัยเสี่ยง คือ  ไม่มีผู้เข้าใช้บริการ   
กิจกรรมการจัดการจัดการความเสี่ยง คือ   
1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ e-book ทาง Facebook ส านักหอสมุด  
2) ท างานร่วมกับภาควิชาเพื่อส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์   

ผลการจัดการบริหารความเสี่ยง คือ สถิติการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึน 
แต่ยังอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก  
                การวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ พบว่า ยังอยู่ในระดับสูงมาก 
(โอกาสที่เกิด 4 x ผลกระทบ 5 = 20) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นควรมีการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงในปีถัดไป 
 

2. แผนบริหารความเสี่ยง คือ โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่น ความชื้น หรือเชื้อราในหนังสือ 
ปัจจัยเสี่ยง คือ  
1) ไม่มีอากาศถ่ายเท ปลอดโปร่ง หรือมีความชื้นที่ท าให้เกิดเชื้อรา ฝุ่น   
2) ไม่ได้ท าความสะอาดชั้นวางหนังสืออย่างสม่ าเสมอ 
3) สภาพหนังสือเก่า 
กิจกรรมการจัดการจัดการความเสี่ยง คือ   
1) มีการขออนุมัติงบประมาณส าหรับจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศภายในบริเวณท่ีท างาน   
2) มีการจัดท ากิจกรรม Inventory กิจกรรม 5 ส. และรณรงค์ให้ท าความสะอาดห้องท างาน และ 

ชั้นหนังสืออย่างสม่ าเสมอ    
ผลการจัดการบริหารความเสี่ยง คือ มีเครื่องฟอกอากาศในที่ท างาน มีการท าความความสะอาด 

ห้องท างานและชั้นวางหนังสืออย่างสม่ าเสมอ และผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงานจัดชั้นหนังสือ 
           การวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ พบว่ายังอยู่ในระดับสูง  
(โอกาสที่เกิด 4 x ผลกระทบ 3 = 12) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นควรมีการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงในปีถัดไป 
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3. แผนบริหารความเสี่ยง คือ ไม่มีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ปัจจัยเสี่ยง คือ  
1) ไม่มีระบบเพ่ือการบริหารจัดการ   
2) ผู้บริหารไม่มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อตัดสินใจในการบริหารงาน 
กิจกรรมการจัดการจัดการความเสี่ยง คือ 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 
ผลการจัดการบริหารความเสี่ยง คือ  
มีการพัฒนาและจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)  ซึ่งท าให้ผู้บริหารมีข้อมูลพื้นฐาน 

เพ่ือการตัดสินใจในการบริหาร จ านวน 1 ระบบ  
     การวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ พบว่า ยังอยู่ในระดับปานกลาง  
     (โอกาสที่เกิด 2 x ผลกระทบ 4 = 8) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือกับงานเทคโนโลยี ห้องสมุด  ซึ่งจะมีการบ ารุงรักษาและ
พัฒนาระบบต่อไป 

 
4. แผนบริหารความเสี่ยง คือ  

สถานการณ์แผ่นดินไหว และอัคคีภัยของส านักหอสมุด 
ปัจจัยเสี่ยง คือ  
เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวและอัคคีภัยในอาคารส านักหอสมุด 
กิจกรรมการจัดการจัดการความเสี่ยง คือ   
มีจัดฝึกอบรมการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัย จากเทศบาลนคร 

เชียงใหม่ เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรของส านักหอสมุด และให้สามารถรับมือกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว
และอัคคีภัย ได้   

ผลการจัดการบริหารความเสี่ยง คือ บุคลากรสามารถรับมือจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว 
และอัคคีภัยได ้และได้มีการจัดท าแผนการป้องกันอัคคีภัยในระดับเบื้องต้น  
               การวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ พบว่า ยังอยู่ในระดับปานกลาง  
(โอกาสที่เกิด 2 x ผลกระทบ 4 = 8) ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากบุคลากรรู้เทคนิคและวิธีการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงเบื้องต้นได้และสามารถปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2565 

 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ของส านักหอสมุด ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส าหรับปี 2565 ดังนี้ 
1. ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์  
2. โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 25  
3. การจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม : กรณีสถานท่ีนอกอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของนกพิราบ 
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