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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญั 

 งานบญัชี กองคลงั สังกดัส านกังานอธิการบดี มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ในการดูแลเอกสารค่าใชจ่้าย 
การจดัท าฎีกาเบิกจ่าย  รวมถึงการตรวจสอบการเบิกจ่ายในแต่ละคร้ัง แต่ละโครงการ  ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับการเบิกจ่าย  การดูแลให้กู ้เงินยืมในส่วนงานภายใต้สังกัด
มหาวิทยาลยัมหิดล  การรับเงิน การเก็บรักษาและน าส่งเงิน  และรวมถึงการปรับปรุงรายการทางบญัชี การ
ประมวลผลรายงานต่างๆ จดัท างบรายงานทางการเงินเสนอต่อผูบ้ริหาร 
 การดูแลการให้กูเ้งินยืม  เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการภายในองคก์ร ซ่ึงเป็นการส ารองเงินจ่าย 
ในประเภทของค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั แลว้จึงมีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ  การส่งใช้ การควบคุมและการตามหน้ีเงินยืม 
จากส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ีเพื่อขจดัปัญหาความล่าช้าจากการเรียกเก็บจากเจา้หน้ีภายนอก การรวบรวม
เอกสารค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และกระบวนการขั้นตอนการท างานภายในส่วนงานเกิดความล่าชา้  ส่งผลให้อาจ
เกิดปัญหาการเสียค่าปรับอนัเกิดจากความล่าช้า และอาจกระทบกบัการอ านวยความสะดวกในด้านการ
ท างาน ดงันั้นจึงมีการบริหารการจดัการค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  โดยมหาวิทยาลยัเป็นผูด้  าเนินการส ารองค่าใชจ่้าย
แทนส่วนงานในการช าระหน้ีแก่บุคคลภายนอก อนัไดแ้ก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค การประปา
นครหลวง การประปาภูมิภาค บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) เป็นตน้  โดยมหาวทิยาลยั(ส่วนกลาง)จะมีหนา้ท่ี
เป็นผูร้วบรวมเอกสาร และจดัท าอนุมติัการเบิกจ่ายแทนส่วนงานภายใตส้ังกดัมหาวิทยาลยัมหิดล  และแจง้
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆจากส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการส่งใช้เงินยืมฯดงักล่าว เป็นลกัษณะการบริหาร
จดัการเงินยมื ภายใตช่ื้อบญัชีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
 ขอ้มูลสถิติการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานของมหาวทิยาลยัมหิดล ขอ้มูลปี 2559 – 2562 ดงัน้ี 
              ตารางท่ี 1.1 ขอ้มูลการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานของมหาวทิยาลยัมหิดล 

ข้อมูลการใช้เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 - 2562

ปีงบประมาณ เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน รวมมูลค่า หน่วย : บาท

2559 476,842,560.50                     476,842,560.50              

2560 345,934,357.24                     345,934,357.24              

2561 386,566,048.66                     386,566,048.66              

2562 375,465,183.51                     375,465,183.51              

รวมมลูคา่ หน่วย : บาท 1,584,808,149.91                 1,584,808,149.91            
ท่ีมา : ขอ้มูลจากระบบ MU-ERP 
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งานวเิคราะหก์ารบรหิารเงนิยมืจ่ายแทนสว่นงาน 

 
รูปภาพท่ี 1.1  กราฟแสดงขอ้มูลการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน ของมหาวทิยาลยัมหิดลปี 2559 – 2562 

ท่ีมา : ขอ้มูลจากระบบ MU-ERP 
 

 สถิติการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน สามารถจ าแนกตามประเภทค่าใชจ่้าย ปรากฎขอ้มูลแสดงการ
เปรียบเทียบเป็นร้อยละของเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานทั้งหมดปี 2559 – 2562 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1.2 ขอ้มูลสถิติการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานโดยแบ่งตามประเภทค่าใชจ่้าย ปี 2559 – 2562  

รวมมูลค่า แสดงค่าเป็น

2559 2560 2561 2562 หน่วย : บาท ร้อยละ

คา่ประปาภูมิภาค 26,882,875.69    26,567,785.67    21,504,387.37    22,187,316.19    97,142,364.92       6.13            

คา่ประปานครหลวง 11,284,973.18    7,584,359.77      7,678,191.73      8,772,374.20      35,319,898.88       2.23            

คา่ไฟฟ้าภูมิภาค 183,415,573.87  171,647,684.45  199,871,951.29  171,559,279.63  726,494,489.24     45.84          

คา่ไฟฟ้านครหลวง 242,915,660.89  130,032,463.34  147,431,081.54  163,320,955.95  683,700,161.72     43.14          

คา่โทรศพัท์ 7,874,525.10      6,386,828.01      5,984,071.07      5,176,918.54      25,422,342.72       1.60            

คา่ตอบแทนประเมินฯผลงาน3,251,980.00      2,909,040.00      3,238,550.00      3,976,250.00      13,375,820.00       0.84            

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 1,216,971.77      806,196.00          857,815.66          472,089.00          3,353,072.43          0.21            

รวมมลูคา่ หน่วย : บาท 476,842,560.50  345,934,357.24  386,566,048.66  375,465,183.51  1,584,808,149.91  100.00        

ปีงบประมาณ

ข้อมูลการการใช้เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งตามประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ประเภทค่าใช้จ่ายทีใ่ช้

เงินยืมจ่ายแทนส่วน

 
ท่ีมา : ขอ้มูลจากระบบ MU-ERP 
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รูปภาพท่ี 1.2  กราฟแสดงขอ้มูลการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานจดัตามประเภทค่าใชจ่้ายปี 2559 – 2562  
ท่ีมา : ขอ้มูลจากระบบ MU-ERP 

 
 จากขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงขา้งตน้ มหาวิทยาลยัไดมี้การส ารองจ่ายโดยใช้เงินยืมจ่ายแทนส่วน
งานในแต่ละปีมีมูลค่าทางการเงินเป็นจ านวนมากและมีนยัส าคญั ซ่ึงการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอนอาจมี
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาการบริหารจดัการเงินยืม กรณีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 
เพื่อคน้หาความเส่ียงจากเหตุการณ์ในการปฏิบติังาน ผูว้เิคราะห์จะศึกษาใน ขั้นตอนกระบวนการท างาน การ
ตั้งหน้ีขอเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  การส่งใช้เงินยืมหรือการเคลียร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  การจดัท า
รายงานเพื่อเป็นการควบคุมติดตามการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน และการปรับปรุงบัญชีส้ินสุด
ปีงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียง การประเมินระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  เพื่อหาแนวการบริหารจดัการ
ความเส่ียงของเงินยมื กรณีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
 

วตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์ 
 1.  เพื่อศึกษาถึงกระบวนการขั้นตอนการท างาน การบริหารจดัการเงินยมื กรณีเงินยมืจ่ายแทนส่วน-
งาน 
 2.  เพื่อศึกษาวเิคราะห์ถึงความเส่ียง การประเมินความเส่ียง เพื่อหาแนวทางการบริหารจดัการความ
เส่ียง กรณีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
 3.  เพื่อเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการปฏิบติังาน 
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ขอบเขตการวเิคราะห์ 
 ผูว้ิเคราะห์จะวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการการตั้งหน้ีขอเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วน
งาน การส่งใช้เงินยืมหรือการเคลียร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน การจดัท ารายงานเพื่อเป็นการควบคุมติดตาม
การบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน  และการปรับปรุงบญัชีส้ินสุดปีงบประมาณ เพื่อประเมินความเส่ียงและ
จดัการตอบสนองความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนตามแนวทางของการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือเรียกว่า COSO ซ่ึงจะน าไปสู่แนวทางการ
แกไ้ขปัญหาในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ประโยชน์การวเิคราะห์ต่อประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน การบริหารจดัการเงินยมื กรณีเงินยมืจ่ายแทนส่วน
งาน 
 2.  ทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการบริหารจดัการเงินยมื กรณีเงินยมืจ่ายแทนส่วน
งาน และเสนอแนวการแกไ้ขดว้ยกิจกรรมตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
 3.  น าเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีพบ เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เงินยืม  หมายถึง เงินท่ีมหาวิทยาลยัและส่วนงาน จดัสรรเงินรายไดจ้  านวนหน่ึง เพื่อเป็นส ารองจ่าย
ก่อนการเบิกจ่ายตามปกติ  เช่น ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย  ค่าใชจ่้ายโครงการ หรือ
กิจกรรมระยะสั้น ของมหาวทิยาลยัหรือส่วนงาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวงเงินท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  (ประกาศ
มหาวทิยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑ ์และวธีิการยมืเงิน พ.ศ.๒๕๕๑) 
 เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  หมายถึง  การจดัสรรเงินจ านวนหน่ึง เพื่อส ารองจ่ายแทนส่วนงานท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเร่งด่วน  เช่น ค่าสาธารณูปโภค  ค่าตอบแทนการอ่านประเมินผลงานฯ ต่อ
บุคคลภายนอกผูท้รงคุณวุฒิ  ค่าเบ้ียประชุม  ค่าธรรมเนียมพิธีกรมศุลกากร ค่าธรรมเนียมศาล เป็นตน้ และ
เรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงกบัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งในภายหลงั 

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง การวดัความสามารถ ท่ีจะด าเนินการให้วตัถุประสงค์ของงานประสบ
ความส าเร็จ ภายใตก้ารตดัสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยู ่เช่น การจดัท า
โครงการเป็นชุดของกิจกรรม ท่ีจะด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
มาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ภายใตก้รอบเวลาอนัจ ากดั ซ่ึงเป็นก าหนดการปฏิบติัการในอนาคต 
ความเส่ียงจึงอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากร
โครงการ ผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดัการความเส่ียงของโครงการ เพื่อให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง 
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และสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
(ส านกัประกนัคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, ออนไลน์) 
 ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการขอ้มูล 

และกระบวนการท างานภายในองคก์ร เช่น การจดัจา้ง การผลิต การขาย การบญัชี การเงินและการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ให้มีการท างานร่วมกนั และไม่ท างานซ ้ าซ้อน พร้อมสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหา

ของงานต่างๆ ไดท้นัที ท าให้สามารถตดัสินใจด าเนินธุรกิจ หรือแกป้ัญหาภายในองคก์รไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์, ออนไลน์)  

ระบบ Mahidol University Enterprise Resource Planning (MU-ERP)  หมายถึง  ระบบงานท่ี
มหาวิทยาลยัมหิดล ไดพ้ฒันาใชป้ระกอบดว้ย 2 ระบบหลกั คือ ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการดา้นการคลงั (MU – eFinance) ประกอบดว้ย ระบบบญัชีการเงิน ระบบบญัชีบริหาร ระบบบริหาร
งบประมาณ ระบบบริหารงานพสัดุ และระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการดา้นทรัพยากร
บุคคล (MU – eHR) ดงัน้ี (กองเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหิดล, ออนไลน์) 
 1. ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการดา้นการคลงั (MU – eFinance) 

   1.1 ระบบบญัชีการเงิน (Financial Accounting) 
       - ระบบบญัชีแยกประเภท (General Ledger หรือ (GL)) 
       - ระบบบญัชีเจา้หน้ี (Account Payable หรือ (AP)) 
       - ระบบบญัชีลูกหน้ี (Account Receivable หรือ (AR)) 
    1.2 ระบบการจดัการสินทรัพย ์(Asset Management หรือ (AM)) 

   1.3 ระบบบญัชีบริหาร (Controlling หรือ (CO))      
   1.4 ระบบบริหารงบประมาณ (Fund Management หรือ (FM)) 
   1.5 ระบบบริหารงานพสัดุ (Material Management) 

 2. ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management หรือ (MU-eHR) 
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บทที ่2 

แนวความคดิ ทฤษฏีและงานวเิคราะห์ 

 ในการจัดท างานวิเคราะห์การบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ผูว้ิเคราะห์ได้ท าการศึกษาใน
กระบวนการท างานในทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งตามการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริง และไดร้วมถึงการศึกษา ทฤษฎี 
แนวทางการบริหารความเส่ียง และงานวจิยัหรือบทความท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัล าดบัสาระส าคญัดงัน้ี 
 1.  ความส าคัญและแนวทางการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัมหิดล 
 2.  การบริหารจัดการด้านความเส่ียง 
       2.1  ความหมายเกีย่วกบัความเส่ียง 
       2.2  ประเภทของความเส่ียง 
       2.3  การประเมินความเส่ียง 
       2.4  การบริหารจัดการความเส่ียง Risk Management 
       2.5  การบริหารจัดการความเส่ียง ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations of 
 the Treadway Commission หรือเรียกว่า COSO 
 3.  งานวจัิย / บทความทีเ่กีย่วข้อง 
 4.  ข้อมูลหน่วยงาน 

1.  ความส าคญัและแนวทางการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัมหิดล   

 ความส าคัญบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยมหิดล  

 การบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพราะนอกจากจะสนบัสนุนให้
มหาวทิยาลยัสามารถด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายแลว้ ยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าและความน่าเช่ือถือใหแ้ก่
มหาวทิยาลยั ใหค้วามมัน่ใจในการดูแลและปกป้องทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั ใหค้วามมัน่ใจต่อการปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยนืของ
มหาวทิยาลยั (ศูนยบ์ริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัมหิดล, ออนไลน์) 
 วตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียง 
  มหาวิทยาลยัมหิดลได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับ
วสิัยทศัน์พนัธกิจและยทุธศาสตร์ ของมหาวทิยาลยั ไวด้งัน้ี 
  1.  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัมีการบริหารจดัการท่ีเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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  2.  เพื่อให้มีการเฝ้าระวงั ป้องกนั และบริหารจดัการ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรง
ของผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อนัน าไปสู่ความสูญเสีย ความลม้เหลว และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายของมหาวทิยาลยั 
  3.  เพื่อใหมี้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อยา่งเป็นระบบ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัมหิดล 

 เพื่อให้การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสอดคล้องกบัหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีกระบวนการบริหารจดัการเหตุการณ์หรือความไม่
แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนและก่อใหเ้กิดความเสียหายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั  

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2550 ประกอบกบั
มติคณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงในการประชุมคร้ังท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 จึง
ก าหนดโยบายการบริหารความเส่ี ยงของมหาวิทยามหิดล ดังต่อไป น้ี  (ศูนย์บ ริหารความเส่ี ยง 
มหาวทิยาลยัมหิดล, ออนไลน์) 
 1.  มหาวิทยาลยัมหิดลมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงใหท้ัว่องคก์รและเป็นไปตาม
แนวปฏิบติัท่ีดีและเป็นสากล โดยค านึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจยั การบริการสุขภาพ และการ
บริการวชิา เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องคก์ร 
 2.  ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนจะตอ้งตระหนกัและให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการเหตุการณ์
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัและส่วนงาน ทั้งท่ีเป็นความเส่ียงและโอกาส 
โดยบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
 3.  มหาวิทยาลัยและส่วนงานต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเส่ียงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งสม ่าเสมอ 
 4.  มหาวทิยาลยัและส่วนงานจะตอ้งถือการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานปกติ 
 สรุปไดว้า่ ผูว้ิเคราะห์ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานในการบริหารเงินยืม
จ่ายแทนส่วนงาน จึงได้น ากระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอนมาวิเคราะห์ให้เป็นไปตามแนวทางการ
บริหารความเส่ียง หากพบวา่กระบวนการใดมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได ้ผูว้ิเคราะห์จะไดห้าแนวทาง
เพื่อการตอบสนองความเส่ียงนั้น เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงของผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป 

2.  การบริหารจัดการด้านความเส่ียง 

 2.1.  ความหมายเกีย่วกบัความเส่ียง 
 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง การวดัความสามารถ ท่ีจะด าเนินการให้วตัถุประสงค์ของงาน

ประสบความส าเร็จ ภายใตก้ารตดัสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ เช่น 
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การจดัท าโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ท่ีจะด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั มาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ภายใตก้รอบเวลาอนัจ ากดั ซ่ึงเป็นก าหนดการปฏิบติัการใน
อนาคต ความเส่ียงจึงอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา อันเน่ืองมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของ
ทรัพยากรโครงการ ผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดัการความเส่ียงของโครงการ เพื่อให้ปัญหาของโครงการลด
น้อยลง และสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวอ้ย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ (ส านกัประกนัคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, ออนไลน์) 

  ความเส่ียง หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลให้องค์กรไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดข้ึนอาจมาจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมหาวิทยาลยั เช่น 
การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐ การขยายตวัหรือหดตวัทางเศรษฐกิจ ความผนัผวนทางการเงิน ความ
ต้องการของผู ้รับบริการ ก ลุ่มประชากร Disruptive Technology  เป็นต้น   (ศูนย์บ ริหารความเส่ียง 
มหาวทิยาลยัมหิดล ,ออนไลน์) 

 2.2  ประเภทของความเส่ียง (ศูนยบ์ริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัมหิดล, ออนไลน์) 
        ความเส่ียงของทุกองคก์ร อาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1.  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ 

หรือปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายได้ อาทิเช่น การวางแผน กลยุทธ์ไม่
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ ความตอ้งการของตลาด แผนกลยทุธ์นั้นไม่สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงเป็นตน้ 
  2.  ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน อาทิเช่น การด าเนินโครงการลม้เหลว 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ การไม่สามารถรายงานไดต้ามท่ีเวลาก าหนด การ
ไม่สามารถรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไวไ้ด ้การขาดทกัษะการท างาน เป็นตน้ 
  3.  ความเส่ียงด้านการเงินและการรายงาน (Financial & Reporting Risk)  เป็นความเส่ียง
ทางดา้นการเงินท่ีท าให้องค์กรไม่บรรลุวตัถุประสงค ์รวมถึงขอ้มูลและการรายงานท่ีถูกตอ้ง ท่ีน าไปสู่การ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร อาทิเช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานให้
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง การขาดทุนจากการลงทุน เป็นตน้ 

 4.  ความเส่ียงดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาการ
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัต่างๆ ขององคก์ร 
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 ปัจจยัความเส่ียง (Risk Factor) 
  ปัจจัยความเส่ียง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่บรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยวา่เหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใดและจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร
และท าไม ทั้งน้ีสาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อจะไดว้เิคราะห์และก าหนดมาตรการ
ความเส่ียงในภายหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ 

 1. ปัจจยัภายนอก  หมายถึง ปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ี
ตอ้งการได ้ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 

  2. ปัจจยัภายใน หมายถึง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ หรืออุปสรรคต่อการด าเนินงานภายใน เช่น 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัภายในองคก์ร ประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ี ระบบการท างาน เป็นตน้ 

 2.3  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง การวเิคราะห์ความเส่ียงและ

จดัล าดบัความเส่ียง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
 1.  โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 

ตารางท่ี 2.1  ตวัอยา่งเกณฑ์ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ

ระดับ โอกาสทีจ่ะเกดิ ค าอธิบาย

5 สูงมาก เกิดบอ่ยมากกวา่ 1 คร้ัง ต่อเดือน

4 สูง เกิดข้ึนภายใน 1 - 6 เดือนต่อคร้ัง

3 ปานกลาง เกิดข้ึนภายใน 6 - 12 เดือนต่อคร้ัง

2 น้อย มากกวา่ 1 ปี ต่อคร้ัง

1 น้อยมาก มากกวา่ 5 ปี ต่อคร้ัง

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ โอกาสทีจ่ะเกดิ ค าอธิบาย

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทกุคร้ัง

4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอ่นขา้งสูงหรือบอ่ยๆ

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง

2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นานๆ คร้ัง

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน้  
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 2.  ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด

เหตุการณ์ความเส่ียงนั้น 

ตารางท่ี 2.2  ตวัอยา่งเกณฑ์ระดบัความรุนแรง (Impact) 

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงปริมาณ

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย

5 รุนแรงท่ีสุด มากกวา่ 10 ลา้นบาท

4 คอ่นขา้งรุนแรง มากกวา่ 2.5 แสนบาท - 10 ลา้นบาท

3 ปานกลาง มากกวา่ 50,000 - 2.5 แสนบาท

2 น้อย มากกวา่ 10,000 - 50,000 บาท

1 น้อยมาก ไมเ่กิน 10,000 บาท

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงคุณภาพ

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย

5 รุนแรงท่ีสุด มีการสูญเสียทรัพยสิ์นอยา่งมหันตมี์การบาดเจบ็ถึงชีวิต

4 คอ่นขา้งรุนแรง มีการสูญเสียทรัพยสิ์นอยา่งมากมีการบาดเจบ็สาหัสขั้นพกังาน

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยสิ์นมากมีการบาดเจบ็สาหัสถึงขั้นหยดุงาน

2 น้อย การสูญเสียทรัพยสิ์นพอสมควรมีการบาดเจบ็รุนแรง

1 น้อยมาก การสูญเสียทรัพยส์นิเลก็น้อยไมมี่การบาดเจบ็รุนแรง  
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 3.  ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk ) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการ

ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียงแบ่งเป็น 4 ระดบั คือ สูงมาก (Extreme) สูง (High)      
ปานกลาง (Medium) และต ่า (Low) 
ตารางท่ี 2.3  ระดบัและล าดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ระดับของความเส่ียง Degree of Risk

โอกาสทีจ่ะเกดิ

ความเส่ียง 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = ค่อนข้างรุนแรง 5 = รุนแรงทีสุ่ด

5 = สูงมาก 5 10 15 20 25

4 = สูง 4 8 12 16 20

3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15

2 = น้อย 2 4 6 8 10

1 = น้อยมาก 1 2 3 4 5

ผลกระทบของความเส่ียง

 
 

ตารางท่ี 2.4  แสดงการอธิบายการจดัล าดบัความเส่ียง (Degree of Risk) 
การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียง

ผลแสดงความ ระดับ แทนด้วย

เส่ียงโดยรวม คะแนน แถบสี

ต ่า (Low) 1 - 3 เขียว

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยไมต่อ้งมีการควบคุมความเส่ียง

 ไมต่อ้งมีการจดัการเพ่ิมเติม

ปานกลาง 

(Medium) 4 - 8 เหลือง

ระดบัความเส่ียงท่ีพอยอมรับได ้แต่ตอ้งมีการควบคุม เพ่ือ

ป้องกนัไมใ่ห้ความเส่ียงเคล่ือนยา้ยไปยงัระดบัท่ียอมรับไมไ่ด้

สูง (High) 9 - 16 สม้

ระดบัความเส่ียงท่ีไมส่ามารถยอมรับไดโ้ดยตอ้งมีการจดัการ

ความเส่ียง เพ่ือให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต่้อไป

สูงมาก 

(Extreme) 20 - 25 แดง

ระดบัความเส่ียงท่ีไมส่ามารถยอมรับไดจ้  าเป็นตอ้งเร่งจดัการ

ความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดท้นัที

ความหมาย
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 2.4  การบริหารจัดการความเส่ียง 

 การจดัการความเส่ียง หรือ การบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือ กระบวนการใน
การระบุ (Risk Identification) วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบและ
ควบคุมความเส่ียง (Risk Control) ท่ีสัมพนัธ์กบักิจกรรม หน้าท่ีและกระบวนการท างาน เพื่อให้องค์กรลด
ความเสียหายจากความเส่ียงมากท่ีสุด อนัเน่ืองมาจากภยัท่ีองคก์รตอ้งเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
(กรธชั อยูสุ่ข, ออนไลน์) 
  นิยามของความเส่ียง 
  ความเส่ียงมีความหมายในหลากหลายแง่มุม เช่น ความเส่ียงคือ 
     - โอกาสท่ีเกิดข้ึนแลว้ธุรกิจจะเกิดความเสียหาย (Chance of Loss)  
         - ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ (Possibility of Loss)  
                 - ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน (Uncertainty of Event)  
                 - การคลาดเคล่ือนของการคาดการณ์ (Dispersion of Actual Result) 

 แนวทางในการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
  1.  การก าหนดวตัถุประสงค์ของการจดัการความเส่ียงของบริษัท (Objective) และการ
ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุดท่ีแต่ละองค์กรจะตอ้งสามารถวิเคราะห์ (Risk 
Analysis) และก าหนดให้ได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดในองค์กรต้องเผชิญกับความเส่ียงใดบ้าง (Risk 
Identification) ซ่ึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอาจมีขนาดและผลกระทบท่ีแตกต่างกนั (Risk Estimation) โดยท่ีความ
เส่ียงบางประเภทอาจจะมีโอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิด (Likelihood) ตั้งแต่นอ้ยมาก (Rare) จนไปถึงมี
ความเป็นไปไดสู้ง (Almost Certain) รวมถึงผลกระทบท่ีตามมาจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน (Consequence) อาจ
มีตั้งแต่ระดบันอ้ยมาก (Insignificant) ในขณะท่ีความเส่ียงบางประเภทอาจมีแนวโน้มท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรอย่างมหาศาล (Catastrophic) ดงันั้นบุคลากรในธุรกิจจึงควรท่ีจะวิเคราะห์และก าหนด
ความเส่ียงท่ีธุรกิจนั้นเผชิญใหไ้ด ้
  2.  การหาวธีิการจดัการกบัความเส่ียง 
       2.1  การลดความเส่ียง (Risk Reduction) ความเส่ียงท่ีได้รับอาจลดลงได้ ด้วยวิธีการ
หาทางป้องกนัเพื่อมิให้มีความเสียหายเกิดข้ึน การลดความเส่ียงน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะลดจ านวนคร้ังของ
ความเสียหายลง หรือลดความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต การวิเคราะห์อาจอาศยัขอ้มูลใน
อดีต ปัจจุบนั ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตประกอบการตดัสินใจ 
       2.2  การรับความเส่ียงไว้เอง (Risk Retention) คือการท่ีผู ้บริหารขององค์กรนั้ นๆ 
ยินยอมท่ีจะรับภาระความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นไวเ้อง เน่ืองจากเล็งเห็นวา่โอกาส หรือความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายอยูใ่นวสิัยท่ีการท าธุรกิจนั้นยอมรับได ้
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       2.3.  การโอนความเส่ียง (Risk Transfer) เป็นวิธีการจดัการความเส่ียงอีกรูปแบบหน่ึงท่ี
ธุรกิจจะต้องวิเคราะห์และตดัสินใจท่ีจะเลือกโอนความเส่ียงออกไปในรูปแบบใด ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมของธุรกิจนั้นๆ เช่น การโอนความเส่ียงไปให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัประกนัโดยสัญญา หรือการ
โอนความเส่ียงไปใหบ้ริษทัประกนัภยัตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีธุรกิจตอ้งการ 
       2.4.  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Aviodance) การหลีกเล่ียงความเส่ียงอาจกระท าได้
โดยวิธีการง่ายๆโดยท่ีธุรกิจไม่พยายามเขา้ไปยุง่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง อยา่งไรก็ตามวิธีการ
หลีกเล่ียงความเส่ียงน้ีน่าจะเป็นวิธีสุดทา้ยหลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่อาจใชว้ิธีการอ่ืนเขา้มาแกไ้ข
ไดเ้ท่านั้น การตดัสินใจในวธีิการน้ีธุรกิจตอ้งเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียก่อนการตดัสินใจ 
  3.  การคดัเลือกวธีิการท่ีดีท่ีสุด 
       การตดัสินใจคดัเลือกวธีิการบริหารความเส่ียงจะตอ้งค านึงถึง 
      1.  ความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนหากเลือกวธีิการดงักล่าว และการเตรียมแนวทางแกไ้ข 
      2.  ค่าใชจ่้ายท่ีจะใชใ้นการจดัการตามวธีิการท่ีคดัเลือกมีจ านวนมากนอ้ยเพียงใด 
      3.  ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธุรกิจท่ีอาจไดรั้บจากการตดัสินใจเลือกวธีิการ
ดงักล่าว 
      อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจเลือกวิธีการท่ีจะใชใ้นการจดัการความเส่ียงดว้ย
วิธีใดแล้วส่ิงส าคญัท่ีต้องพิจารณา คือ มาตรการท่ีได้เลือกใช้นั้ นมีความเหมาะสมกบัภาวะแวดล้อมใน
ปัจจุบนัมากนอ้ยเพียงใดทั้งน้ีเพื่อใหธุ้รกิจสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อไป 
   4.  รายงานความเส่ียงท่ีเหลือ (Residual Risk Reporting) 
       เม่ือไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีระบุไวแ้ลว้ ก็จะท าการรวบรวมความเส่ียงท่ียงัคงเหลือ
ไปน าเสนอผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ 
  5.  ติดตามผลและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
       เม่ือการด าเนินงานในขั้นต่าง ๆ ไดด้ าเนินงานผา่นพน้ไป ขั้นตอนน้ีจะเป็นการติดตาม
ผลและประเมินผล 
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 2.5  การบริหารจัดการความเส่ียงแนวมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission หรือเรียกว่า COSO  (ERM Thailand, ออนไลน์) 

การบริหารความเส่ียงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ี
บุคลากรทัว่ทั้งองคก์รไดมี้ส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน รวมทั้งการระบุแนวทางในการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมหรือยอมรับ
ได ้เพื่อช่วยใหอ้งคก์รบรรลุในวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ตามกรอบวสิัยทศัน์ และพนัธกิจขององคก์ร 

กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รนั้น สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจดัการ และ
การก ากบัดูแลกิจการของแต่ละองคก์ร โดยหากองคก์รมีการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ จะส่งผล
ใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 

 
รูปภาพท่ี 2.1  การบริหารจดัการความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO  
ท่ีมา :ขอ้มูลจาก http://ermthailand.blogspot.com/p/erm-coso.html 

การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission หรือเรียกว่า COSO ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 8 ประการ ซ่ึงครอบคลุมแนวทางการก าหนด
นโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

1.  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) 
 สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั ในการก าหนดกรอบบริหารความ

เส่ียง ประกอบดว้ยปัจจยัหลายประการ เช่น วฒันธรรมองคก์ร นโยบายของผูบ้ริหาร แนวทางการปฏิบติังาน
บุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นตน้  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รประกอบเป็น
พื้นฐานส าคญัในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
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2.  การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 
 องคก์รตอ้งพิจารณาก าหนดวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียง ให้มีความสอดคลอ้งกบั 

กลยุทธ์และความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเส่ียงขององค์กรได้อย่าง
ชดัเจน และเหมาะสม 

3.  การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) 
 เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจาก

ภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบติังาน การเงิน ระบบสารสนเทศ 
ระเบียบ กฎหมาย ระบบบญัชี ภาษีอากร ทั้งน้ีเพื่อท าความเขา้ใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้
ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 4.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
  การประเมินความเส่ียงเป็นการจ าแนกและพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีมี
อยู่ โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความ
เส่ียงไดท้ั้งจากปัจจยัความเส่ียงภายนอกและปัจจยัความเส่ียงภายในองคก์ร 

5.  การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 
 เป็นการด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถบ่งช้ีความเส่ียงขององค์กร และประเมิน

ความส าคญัของความเส่ียงแล้ว  โดยจะตอ้งน าความเส่ียงไปด าเนินการตอบสนองดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม 
เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

6.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ท่ีกระท าเพื่อลดความเส่ียง และท าให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความเส่ียงให้กบับุคลากรภายในองคก์ร  เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่จะสามารถ
จดัการกบัความเส่ียงนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

7.  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
 องคก์รจะตอ้งมีระบบสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐาน

ส าคญัท่ีจะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบติัท่ีองคก์ร
ก าหนด 

8.  การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
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  องคก์รจะตอ้งมีการติดตามผล  เพื่อใหท้ราบถึงผลการด าเนินการวา่มีความเหมาะสมและ
สามารถจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

3.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องหรือบทความทีเ่กีย่วข้อง 

 เกษม ภู่เจริญธรรม (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาระบบบริหารความเส่ียงดา้นการเงินและพสัดุ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   พบว่า สามารถจดักลุ่มความเส่ียงออกมาได้ 11 
ประเด็นด้วยกนั โดยเรียงล าดับตามค่า RPN ได้ดงัน้ี 1) สถานท่ีเก็บพสัดุไม่เพียงพอ 2) ตรวจรับพสัดุไม่
ครอบคลุม 3) ขาดเอกสารในการสืบคน้อา้งอิง 4) เจา้หนา้ท่ีท างานไม่ทนั 5) ผูรั้บบริการไม่ให้ความร่วมมือ 
6) เจา้หน้าท่ีท างานผิดพลาด 7) ขอ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย 8) ผูรั้บบริการพิมพเ์อกสารผิด 9) บริษทัรับ
ประมูลท าผดิสัญญา 10) ปริมาณพสัดุในคลงัไม่เหมาะสม 11) เจา้หนา้ท่ีไดรั้บอนัตราย 
 จากการวเิคราะห์ความเส่ียงของส านกังานอธิการบดี พบวา่ ส านกังานอธิการบดีควรมีแผนจดัการ
ความเส่ียงในปีการศึกษา 2550 ของแผนกการเงินและพสัดุ ดงัน้ี 
 1.  แผนงานท่ี 1 การอบรมเจา้หนา้ท่ีในสายงานในขั้นตอนการท างานท่ีสอดคลอ้งกนัตลอดแนว 
 2.  แผนงานท่ี 2 การอบรมเจา้หนา้ท่ีในสายงานดา้นงานบริการแต่ละแผนกใหช้ดัเจน 
 3.  แผนงานท่ี 3 การอบรมเจา้หนา้ท่ีดา้นท าความเขา้ใจผูรั้บบริการ 
 4.  แผนงานท่ี 4 การประเมินความเหมาะสมของภาระงานของแต่ละบุคคล 
 5.  แผนงานท่ี 5 การก าหนดระเบียบและออกแบบของแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีชดัเจน 
 6.  แผนงานท่ี 6 การจดัการความปลอดภยัในการท างานดา้นการจดัเก็บเงินและพสัดุ 
 7.  แผนงานท่ี 7 การควบคุมคอมพิวเตอร์และการส ารองขอ้มูล 
 8.  แผนงานท่ี 8 ระบบการเก็บขอ้มูลและประวติัของบริษทัท่ีเขา้มารับการประมูล  
 9.  แผนงานท่ี 9 การปรับปรุงการตรวจรับและตรวจสอบพสัดุ 
 10. แผนงานท่ี 10 การจดัท าระบบจดัเก็บเอกสาร 
 ดร.ปริญญา มากล่ิน (2553) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ กรณีศึกษา
เปรียบเทียบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2549 – 2551 พบว่าการใช้เคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากในการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Tools) เพราะไม่เพียงพอ
เพื่อพฒันาความถูกตอ้งของโมเดลทางดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการแต่เป็นการตรวจสอบ
คุณสมบัติท่ีถูกต้องของตัวแปรท่ีใช้หรือเก่ียวข้องในการวิเคราะห์ทางด้านการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบติัการและสามารถช่วยในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงให้ดีข้ึน และมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
 พชัรินทร์ ข าวงษ์ (2554) ไดท้  าการคน้ควา้เร่ือง การบริหารความเส่ียงงานการเงิน บญัชี และพสัดุ 
ของสถานศึกษาภาครัฐแห่งหน่ึง  พบวา่ มีความเส่ียง 10 ปัจจยัเส่ียง น ามาวิเคราะห์และจดัล าดบัความเส่ียง
พบปัจจยัท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงมาก 3 ปัจจยั คือ 1) เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีเป็นบุคคลเดียวกนั  
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2) พนกังานการเงินและบญัชีสามารถเบิกจ่ายเงินโดยลงลายมือช่ือเพียงคนเดียว 3) การใชเ้งินผิดประเภทของ
เงินท่ีได้รับงบประมาณและระดับสูง 1 ปัจจัย คือ  ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการก าหนด
คุณสมบติัเฉพาะรายการโดยผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) สถานศึกษาควรแบ่งแยกเจา้หน้าท่ีการเงินและ
บญัชีเพื่อใหเ้กิดการควบคุมภายในท่ีดี 2) การเบิกจ่ายเงินควรก าหนดผูล้งลายมือช่ืออยา่งนอ้ย 2 คน 3) ควรมี
การจดัอบรมเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ธญัญรัตน์ พุ่มผกา และวรรณวิมล สิทธิโชคสัมพนัธ์ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารความ
เส่ียงทางการเงินของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ผลการศึกษาพบวา่ 1) เหตุการณ์ความเส่ียงทางการเงิน
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ในภาพรวมเป็นเหตุการณ์เก่ียวกบังบประมาณ
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เพียงพอกบัโครงการในแผนปฏิบติัการประจ าปี    
เงินนอกงบประมาณรายไดป้ลายปีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ดอกเบ้ียรับจากการจดัหาประโยชน์จากเงิน
รายได้สะสมลดลง ค่าใช้จ่ายท่ีน ามาเบิกจ่ายไม่มีประกาศรองรับในการเบิกจ่ายเงิน บุคลากรของคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายล่าช้าเกินก าหนด และการจ่ายเงินล่าชา้ผิดพลาด ใน
ส่วนเหตุการณ์ความเส่ียงทางการเงินของภาควชิา คือ สถานะทางการเงินของหลกัสูตรไม่มีความมัน่คง และ
รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการบริหารงานในหลกัสูตร และในส่วนเหตุการณ์ของความเส่ียงทางการเงินของศูนยฯ์ 
คือ การไดรั้บจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนจากส านกังบประมาณนอ้ยมาก นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงท่ีเกิด
จากปัจจยัภายนอกคือ ระบบฐานขอ้มูล MU-ERP มีการปรับปรุงปล่ียนแปลงฐานขอ้มูล 2) ระดบัความเส่ียง
ทางการเงินของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นระดบัความเส่ียงท่ี
มหาวิทยาลยัยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวงัมาตรการควบคุมให้ด าเนินไปอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ืองและ 3) แนวทางการบริหารความเส่ียงทางการเงินของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ครอบคลุมตั้งแต่การจดัประชุมช้ีแจงทุกหน่วยงานในคณะฯ ให้เขา้ใจสถานการณ์ดา้นการเงินของคณะฯ 
และให้ทุกหน่วยงานวางแผนจดัท าแผนปฏิบติัการล่วงหน้า 1-2 ปี ในการท ากิจกรรม/โครงการ ส าหรับ
แนวทางการบริหารความเส่ียงทางการเงินของภาควิชาฯ คือ ให้ภาควิชาสามารถประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร
อย่างต่อเน่ืองในเชิงรุก ส่วนแนวทางการบริหารความเส่ียงทางการเงินของศูนยฯ์ คือ การให้ศูนยจ์ดัอบรม
เก็บค่าลงทะเบียนได้ ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงควรมอง
เหตุการณ์ความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย และให้ความส าคญักบัปัจจยัภายใน และ
ปัจจยัภายนอก ท่ีอาจจะส่งผลกระทบถึงความเส่ียงทางการเงิน นอกจากน้ีการบริหารความเส่ียงทางการเงิน
ควรได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะได้รับประสิทธิผล
มากกวา่ใหห้น่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 จากการศึกษาแนวความคิดดา้นความเส่ียง และการทบทวนงานวจิยัหรือบทความท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผู ้
วเิคราะห์ไดส้รุปวา่ ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด การเกิดเหตุการณ์ไม่แน่นอนในอนาคต ซ่ึง
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มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน ดงันั้น ผูว้ิเคราะห์ไดน้ าการบริหารความเส่ียงตาม
มาตรฐานของ COSO มาวิเคราะห์ทุกขั้นตอนในการบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน เพื่อบ่งช้ีเหตุการณ์ความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึน จากนั้นน ามาประเมินความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อทราบ
ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงแลว้ ผูว้เิคราะห์จะเลือกวิธีการจดัการหรือกิจกรรมตอบสนองความเส่ียง 
เพื่อด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุงการท างาน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมตอบสนองความเส่ียง
นั้น 
 
4.  ข้อมูลหน่วยงาน 

  กองคลงัจดัตั้งข้ึนตามราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติั มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์(ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ.2503 ตามมาตรา 4 ซ่ึงเห็นควรให้มีเลขาธิการมหาวิทยาลยั มาปฏิบติัหน้าท่ีควบคุม การทะเบียนสถิติ
ควบคุมการบัญชี ตรวจตราดูแลการเงินการพัสดุรวมทั้ งเป็นผู ้ช่วยอธิการบดี ในกิจการทั่วไปของ
มหาวทิยาลยัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ต่อมาส านกันายกรัฐมนตรีไดอ้อกประกาศ ส านกันายกรัฐมนตรี ณ วนัท่ี 
14 ธนัวาคม พ.ศ.2512 เร่ืองการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงท าใหมี้การปรับเปล่ียนเลขาธิการ
มหาวิทยาลยั มาเป็นกองคลงัโดยสังกดัอยูภ่ายใต ้ส านกังานอธิการบดี ประกอบดว้ยหน่วยงานยอ่ย 3 แผนก 
คือ แผนกบญัชี แผนกการเงิน และแผนกพสัดุ  ต่อมากองคลงัสังกดัส านกังานอธิการบดีภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายคลงัและสินทรัพยไ์ด้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกองตาม
แหล่งเงิน ดงัน้ี (กองคลงั มหาวทิยาลยัมหิดล, ออนไลน์)    

  1.  งานงบประมาณ   ดา้นเงินงบประมาณแผน่ดิน 
  2.  งานการเงิน  ดา้นเงินงบประมาณแผน่ดิน 
  3.  งานบญัชี  ดา้นเงินงบประมาณแผน่ดิน 
  4.  งานเงินรายได ้ ก ากบัดูแล งบประมาณ การเงิน และบญัชี ดา้นเงินรายได ้ 
  5.  งานพสัดุ  ก ากบัดูแลงานพสัดุ 

 6.  งานธุรการ  รับผดิชอบงานบริหารทัว่ไปของกองคลงั 
 กระทัง่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กองคลงัไดป้รับเปล่ียนโครงสร้างของกองใหม่ให้สอดคลอ้งและ
เป็นไปตามนโยบายและการบริหารงานของมหาวทิยาลยั แต่ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลงัและสินทรัพย ์เช่นเดิม  ประกอบดว้ย 
 1.  งานบริหารงบประมาณ (Fund Management Section) 
 2.  งานบริหารพสัดุ (Material Management Section) 
 3.  งานการเงิน (Finance Section) 
 4.  งานบญัชี (Accounting Section) 
 5.  งานบญัชีบริหารและพฒันาระบบ (Managerial Accounting and System Development Section) 
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 กองคลงั ภายใตส้ังกดั ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล ไดท้  างานภายใตว้สิัยทศัน์ พนัธกิจ 
ภาระกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัมหิดล ดงัน้ี 

วสิัยทศัน์ “เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนบัสนุนและใหบ้ริการดา้นการคลงัและทรัพยสิ์นอยา่งมีระบบ
และเป็นศูนยก์ลางระบบสารสนเทศดา้นการคลงัท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้รวดเร็วและทนัสมยั”  

พนัธกิจ  
1.  ก าหนดหลกัเกณฑ ์และนโยบายดา้นบริหารจดัการดา้นการคลงัของมหาวทิยาลยั 
2.  จดัวางระบบงานคลงั และพสัดุ ตามเกณฑน์โยบายท่ีก าหนด 
3.  เป็นหน่วยงานสนบัสนุนดา้นการเงิน การคลงั ใหม้หาวทิยาลยัสามารถด าเนินงานตาม

ยทุธศาสตร์ ในทุกพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 
4.  การกระจายความรับผดิชอบในการบริหารการคลงั ให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระและคล่องตวั

ในการบริหารจดัการ  เพื่อให้บรรลุตามพนัธกิจเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องแต่ละหน่วยงาน 
5.  น าเทคโนโลยสีารเทศมาใชใ้นการบริหารขอ้มูลดา้นงบประมาณ การเงิน การบญัชี และพสัดุให้

เป็นประโยชน์ในการควบคุมและการบริหารจดัการเพื่อวเิคราะห์และประกอบการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 
ภาระกิจงานของกองคลงั  
กองคลงัส านกังานอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการให้บริการดา้นการ

คลัง ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอก
งบประมาณของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 

- การขออนุมติัเงินประจ างวด 
- การควบคุมการบริหารเงินงบประมาณ 
- การควบคุมเงินนอกงบประมาณ 
- การควบคุมการรับ – จ่าย เงินงบประมาณแผน่ดิน และเงินนอกงบประมาณ 
- การควบคุมการจดัท าทะเบียนบญัชี และรายงานการเงินต่าง ๆ ทั้งเงินงบประมาณแผน่ดินและ

เงินนอกงบประมาณ 
- จดัท างบการเงินประจ าเดือน ใบส าคญัรับเงิน การจ่ายเงินงบประมาณแผน่ดิน และเงินนอก

งบประมาณ 
- จดัเก็บรักษาตวัหลกัทรัพย ์ตราสารและเอกสารการเงิน 
- การควบคุมด าเนินการเก่ียวกบัการพสัดุของมหาวทิยาลยั 
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ภาพโครงสร้างบริหารงานกองคลงัในปัจจุบัน 

 
รูปภาพท่ี 2.2 โครงสร้างการบริหารงานกองคลงั 

 
ภาพโครงสร้างงานบญัชี  กองคลงั  ภายใตส้ังกดัส านกังานอธิการบดี 

 

รูปภาพที ่2.3 โครงสร้างงานบัญชี กองคลงั 
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ความรับผดิชอบหนา้ท่ีในแต่ละหน่วยภายในงานบญัชี 
 งานบญัชี กองคลงั ภายใตส้ังกดัส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล แบ่งงานตามภาระความ
รับผดิชอบงาน แบ่งเป็น 4 หน่วย ดงัน้ี 
 1.  หน่วยบญัชีรับ (AR) รับผิดชอบภาระงานดงัน้ี 
     - ปฏิบติัดา้นรับเงินจากกองต่างๆภายใตส้ังกดัส านกังานอธิการบดี  เช่น เงินทุนวิจยั เงินบริการ
วชิาการ รับเงินแทนส่วนงานต่างๆ และตั้งลูกหน้ีระหวา่งกนัในระบบ MU-ERP  
 2.  หน่วยบญัชีจ่าย (AP) รับผิดชอบภาระงานดงัน้ี 
     - ปฏิบติัดา้นการสร้าง แกไ้ข ขอ้มูลผูข้ายหลกั ตั้งหน้ีใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) และจดัท าฎีกา
ขอเบิกในระบบ MU-ERP 
     - ปฏิบติัดา้นการรับวางฎีกาและตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั (AP-MU) ในระบบ MU-ERP 
     - ปฏิบติัดา้นบนัทึกรายการขอจ่ายทุกส่วนงานเขา้ระบบ GFMIS  
 3.  หน่วยตรวจสอบระเบียบ 
     - ปฏิบติัดา้นตรวจสอบเอกสารชุดขออนุมติัเบิกจ่าย ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 
ของมหาวทิยาลยัมหิดล   
     - ปฏิบติัดา้นจดัสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
     - ปฏิบติัดา้นตรวจสอบ ควบคุมการเบิกเงินทดรองจ่าย ลูกหน้ีเงินยมื 
 4.  หน่วยงานจดัท าบญัชีแยกประเภท และรายงานทางการเงิน (GL) 
     - ปฏิบติัดา้นการก าหนดรหสับญัชี ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ขการบนัทึกบญัชี จดัท ารายงาน
แสดงฐานะทางการเงินภายในมหาวทิยาลยัมหิดล 
     - ปฏิบติัดา้นการตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ขของรายการสินทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  22 

 

งานวเิคราะหก์ารบรหิารเงนิยมืจ่ายแทนสว่นงาน 

 

บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวเิคราะห์ 

 ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซ่ึงผูศึ้กษาได้ก าหนดขั้นตอนการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  ผูว้เิคราะห์ไดท้  าการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดย
การประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) แนวทางการบริหารความเส่ียงตาม
มาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือเรียกว่า COSO และ
บทความ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  ผูว้ิเคราะห์ท าการศึกษาและทบทวนถึงวตัถุประสงค์การวิเคราะห์  (Objective Setting) ศึกษา
ขั้นตอนกระบวนการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน การตั้งหน้ีขอเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  การส่งใช้
เงินยืมหรือการเคลียร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  การจดัท ารายงานเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน และการปรับปรุง
บญัชีส้ินสุดปีงบประมาณ  

กระบวนการบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน แบ่งกระบวนการท างานออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 

 
 

รูปภาพท่ี 3.1  กระบวนการบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานทางบญัชี 
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กระบวนการส่งใชเ้งินยมืหรือการเคลียร์เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน มี 3 กรณีดงัน้ี 

 

รูปภาพท่ี 3.2  การส่งใชห้รือการเคลียร์เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
 

 3.  ผูว้ิเคราะห์ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ตามขั้นตอนการท างาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานมา
วเิคราะห์ความเส่ียง เพื่อหาแนวทางการบริหารความเส่ียงตามมาตราฐาน COSO ดงัน้ี 

 3.1.  การบ่ งช้ี เห ตุการณ์  (Event Identification)  เป็นการค้นหาปัญหาท่ีพบจากการ
กระบวนการท างานต่าง ๆ มาวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 

         1.  การบ่งช้ีในเหตุการณ์ความเส่ียง ของกระบวนการตั้งหน้ีขอเบิกเงินยมืจ่ายแทน
ส่วนงาน 

         2.  การบ่งช้ีในเหตุการณ์ความเส่ียง ของกระบวนการส่งใชเ้งินยมืหรือการเคลียร์เงิน
ยมืจ่ายแทนส่วนงาน 

         3.  การบ่งช้ีในเหตุการณ์ความเส่ียง ของกระบวนการจดัท ารายงานเพื่อควบคุมและ
ติดตามเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 

           4.  การบ่งช้ีในเหตุการณ์ความเส่ียง ของการปรับปรุงรายการทางการบญัชีเงินยมืจ่าย
แทนส่วนงาน เม่ือส้ินสุดปีงบประมาณ 
  3.2.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) น าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนมาประเมินจาก
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)  ผลกระทบ (Impact) และวัดระดับความเส่ียง(Degree of Risk)ในแต่ละ
กระบวนการของการบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน  เพื่อท่ีจะน าไปหาแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง
ท่ีเกิดต่อไป 
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  3.3.  การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลงัพบวา่มีเหตุการณ์ท่ี
บ่งช้ีความเส่ียงของกระบวนการท างานในขั้นตอน ทั้ง 4 ขั้นตอน และประเมินความส าคญัของความเส่ียง
แลว้ โดยจะตอ้งน าความเส่ียงไปด าเนินหาแนวทางการจดัการบริหารความเส่ียงท่ีเกิด โดยหากิจกรรมท่ีจะ
ตอบสนองความเส่ียงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบให้อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได ้ 
  3.4  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงก่อนและหลงัการควบคุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  25 

 

งานวเิคราะหก์ารบรหิารเงนิยมืจ่ายแทนสว่นงาน 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ 

 การศึกษาวิเคราะห์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนการท างาน  การบ่งช้ี
เหตุการณ์แต่ละขั้นตอนการท างาน  การวิเคราะห์การท างานจากปัญหาท่ีพบ รวมถึงคน้พบความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึน และการหาแนวทางบริหารจดัการความเส่ียง การเปรียบการพฒันาปรับปรุงวธีิการท างานรวมถึงแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาจากการตรวจพบกรณีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ของมหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีล าดบัการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 
 4.1  การศึกษากระบวนการขั้นตอนการท างานของการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 
  4.1.1  กระบวนการตั้งหน้ีขอเบิกเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
  4.1.2  กระบวนการส่งใชเ้งินยมืหรือการเคลียร์เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
  4.1.3  กระบวนการจดัท ารายงานเงินยมืคงเหลือเพื่อควบคุมและติดตามลูกหน้ีเงินยมืจ่าย
แทนส่วนงาน การจดัท ารายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานดว้ยวธีิจดบนัทึกในกระดาษ 
  4.1.4  การปรับปรุงรายการบญัชีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานส้ินปีงบประมาณและตน้
ปีงบประมาณ  
 4.2  การวเิคราะห์ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง (Likelihood) 
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ (Impact) วดัระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) ในแต่ละกระบวนการท างาน 
 4.3  การหาแนวทางจัดการบริหารความเส่ียงเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  
 4.4  การแก้ไขกระบวนการจัดท ารายงาน โดยใช้วธีิการจัดท ารายงานด้วยวธีิการบันทกึบนโปรแกรม 
Microsoft Excel 
 4.5  การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงก่อนและหลังการควบคุม 

4.1  การศึกษากระบวนการขั้นตอนการท างานของการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 

 ในการบริหารจดัการควบคุมภายใน กรณีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  เป็นไปเพื่ออ านวยความสะดวก 
ดา้นการปฏิบติังาน  การบริหารงานดา้นต่างๆ ให้เกิดความคล่องตวัและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร การ
บริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน มีกระบวนการขั้นตอนในการท างาน ดงัต่อไปน้ี 
 4.1.1  กระบวนการตั้งหนีข้อเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 

งานบริหารประมาณ 
  1.  จดัท าหนงัสือขออนุมติัเบิกจ่ายพร้อมรวบรวมใบแจง้หน้ีค่าใชจ่้าย 
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  2.  จดัท าใบจองงบประมาณ จดัส่งงานบญัชี 
  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กองทรัพยากรบุคคล กองกฎหมาย เป็นตน้ จดัท าหนงัสือขอ
อนุมติัเบิกจ่ายพร้อมรวบรวมหลกัฐานเบิกจ่าย  ส่งกองคลงัเพื่อตรวจสอบการให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศของมหาวทิยาลยัพร้อมเสนออนุมติัจ่ายเงิน และจดัท าใบจองงบประมาณ 

งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (AP) 
  3.  รวบรวมชุดเอกสารค่าใช้จ่าย ใบจองงบประมาณ พร้อมหนังสือท่ีอนุมัติเบิกจ่าย 
ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้ง 
  4.  จดัท าการตั้งหน้ีและฎีกาขอเบิก พร้อมจดัพิมพใ์บส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย(IV)  ใบขอเบิก
ฎีกา และทะเบียนคุมวางฎีกา  ในระบบ MU-ERP พร้อมเสนอผูมี้อ านาจในการลงนาม 

งานบัญชี หน่วยบัญชีรับ (AR) 
5.  ส่งชุดเอกสารในข้อ 4 ตั้ งลูกหน้ีระหว่างกันในระบบ MU-ERP โดยจะมีการตั้ ง

มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นลูกหน้ีตามยอดขอเบิกค่าใชจ่้าย 
งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (รับวางฎกีาAP-MU) 

  6.  รับชุดเอกสารค่าใชจ่้าย ใบส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย(IV) ใบขอเบิกฎีกา ทะเบียนคุมวางฎีกา
และเอกสารตั้งลูกหน้ีมหาวทิยาลยั เพื่อตรวจสอบเอกสาร พร้อมตรวจการบนัทึกบญัชี บนในระบบ MU-
ERP  
  7.  ท าการตั้งเจา้หน้ีระหวา่งกนั โดยตั้งส่วนงานเป็นเจา้หน้ีของมหาวทิยาลยั บนระบบ MU-
ERP พร้อมจดัพิมพใ์บส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย(IV)แนบประกอบเอกสารการตั้งลูกหน้ีมหาวิทยาลยั 
  8.  รับวางฎีกาขอเบิก ในระบบ MU-ERP พิมพร์ายงานการรับวางฎีกาขอเบิก  

งานการเงิน  
  9.  จดัการเอกสารใบส าคญัจ่าย(PV) และจดัท าเช็คพร้อมลงนามอนุมติัจากผูมี้อ านาจ 

4.1.2  กระบวนการส่งใช้เงินยืมหรือการเคลียร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  
กรณีที ่1  ส่วนงานน าส่งเงินรายได้เข้ามหาวทิยาลยั 

งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (AP) 
 1.  ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้ง ชุดส าเนาเอกสารขอส่งใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานซ่ึง

ประกอบดว้ย  
- หนงัสือขออนุมติัเบิกจ่ายพร้อมอนุมติัจ่ายโดยผูมี้อ  านาจอนุมติั   
- ใบจองงบประมาณ  
- เอกสารประกอบอ่ืน(ถา้มี) เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี  ใบส าคญัรับเงิน

หลกัฐานการจ่ายเงิน ตามประกาศ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั การเบิกค่าใชจ่้ายของมหาวทิยาลยัมหิดล 
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 2.  บนัทึกบญัชีในระบบ MU-ERP เพื่อบนัทึกค่าใชจ่้าย ตดัยอดบญัชีเงินยมืจ่ายแทนส่วน
งาน และจดัพิมพใ์บส าคญัทัว่ไป (JV) เพื่อประกอบหลกัฐานการลงบญัชี 

กรณีที ่2 ส่วนงานบริหารเงินรายได้ตนเอง 
งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (AP) 

  1.  รวบรวมเอกสารค่าใชจ่้ายทุกประเภท อนัเกิดจากการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน ในแต่
ละเดือน 
  2.  ท าใบแจง้หน้ี และเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อแจง้ส่วนงานบริหารเงินรายได้ตนเอง เช่น 
คณะแพทยศิ์ริราชพยาบาล และโรงพยาบาลรามาธิบดี  ยกเวน้กรณีวทิยาลยัดุริยางคศิลป์ งานงบประมาณจะ
ด าเนินการเรียกเก็บค่าใชจ่้าย 

งานบัญชี หน่วยบัญชีรับ (AR) 
  3.  รับเงินจากส่วนงานบริหารเงินรายไดเ้อง เพื่อตดัยอดเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานและบนัทึก
ใบส าคญัรับเงิน (RV) ในระบบ MU-ERP 
  4.  น าส่งเงินใหง้านการเงิน เพื่อจดัเก็บแลว้รักษาเงินประจ าวนั  

งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (AP) 
  5.  รับชุดส าเนาใบแจง้หน้ีพร้อมรายละเอียดค่าใชจ่้ายเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานและส าเนา
ใบส าคญัรับเงิน (RV) เพื่อเคลียร์เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน (Clear Open Items) ในระบบ MU-ERP 

กรณีที ่3  การตั้งหนีจ้ากเงินงบประมาณเพ่ือส่งคืนเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 
งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (AP) 

  1.  น าชุดส าเนาเอกสารค่าใช้จ่าย ใบจองงบประมาณ พร้อมหนังสือท่ีอนุมัติเบิกจ่าย 
ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้ง 
  2.  จดัท าการตั้งหน้ีและฎีกาขอเบิกพร้อมจดัพิมพใ์บส าคญัเบิกค่าใชจ่้าย (IV) ใบขอเบิกฎีกา 
และทะเบียนคุมวางฎีกา ในระบบ MU-ERP พร้อมเสนอผูมี้อ านาจในการลงนาม 

งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (AP-MU) 
   3.  ตรวจสอบเอกสารชุดขอเบิกพร้อมหลกัฐานการเบิก  และท าการปลดบล็อกในระบบ 
MU-ERP  

งานการเงิน   
  4.  จดัการเอกสารใบส าคญัจ่าย (PV) และจดัท าเช็คพร้อมลงนามอนุมติัจากผูมี้อ านาจ 

งานบัญชี หน่วยบัญชีรับ (AR) 
  5.  รับเงินและบนัทึกใบส าคญัรับเงิน(RV) ในระบบ MU-ERP เพื่อตดัยอดเงินยมืจ่ายแทน
ส่วนงาน 
  6.  น าส่งเงินใหง้านการเงิน เพื่อจดัเก็บแลว้รักษาเงินประจ าวนั 
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งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (AP) 
 7.  ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้ง ประกอบดว้ย  

- หนงัสือขออนุมติัเบิกจ่ายพร้อมอนุมติัจ่ายโดยผูมี้อ านาจอนุมติั   
- ใบจองงบประมาณ  
- เอกสารประกอบอ่ืน(ถา้มี) เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี(ชุดส าเนา) ใบส าคญัรับ-

เงิน หลกัฐานการจ่ายเงิน ตามประกาศ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั การเบิกค่าใชจ่้ายของมหาวทิยาลยัมหิดล 
 8.  บนัทึกบญัชีในระบบ MU-ERP เพื่อบนัทึกค่าใชจ่้าย ตดัยอดบญัชีเงินยมืจ่ายแทนส่วน

งาน และจดัพิมพใ์บส าคญัทัว่ไป (JV) เพื่อประกอบหลกัฐานการลงบญัชี  
    9.  เคลียร์เงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน (Clear Open Items) ในระบบ MU-ERP 

 4.1.3  กระบวนการจัดท ารายงานเงินยืมคงเหลือเพ่ือควบคุมและติดตามลูกหนีเ้งินยืมจ่ายแทนส่วน
งาน  
  เน่ืองจากการบันทึกบญัชีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน กองทุนเงินรายได้ ภายใต้ศูนยก์  าไร
ส านักงานอธิการบดี ในระบบ MU-ERP นั้น (ดงัตวัอย่างในรูปภาพท่ี 4.2 ) ไม่สามารถเรียกดูรายการแยก
ยอ่ยของบญัชีได ้ท าให้ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดให้ทราบว่า ภายใตบ้ญัชีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานนั้น 
ได้ใช้เงินส ารองจ่ายแทนส่วนงานไหนบ้าง ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทอะไรบ้าง  และมีความ
เคล่ือนไหวของลูกหน้ีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานคงเหลือประกอบดว้ยส่วนงานใดบา้ง จึงน ามาซ่ึงเหตุผลใน
การจดัท ารายงานเงินยมืคงเหลือเพื่อการควบคุมและติดตามเพิ่มเติมจากระบบ MU-ERP ดงันั้นจึงมีวิธีปฏิบติั
ดงัน้ี 
  วธีิที ่1 การจัดท ารายงานด้วยการจดบันทกึในกระดาษ  

งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (AP) 
  วิธีการจัดท ารายงานด้วยการจดบันทึกในกระดาษตามวิธี เดิมท่ีปฏิบัติมา  จากการ
สังเกตการณ์ของผูว้ิเคราะห์  พบว่าเป็นเพียงการจดบนัทึกเตือนความจ า  ซ่ึงทางผูว้ิเคราะห์ไดพ้บวา่ การท า
รายงานดว้ยการจดบนัทึกในกระดาษ ไม่สะดวกส าหรับการคน้หา  และตอ้งใชเ้วลานานในการสืบคน้เพื่อหา
ยอดคงเหลือ และไม่มีการเก็บรายละเอียดความเคล่ือนไหวของเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  หรือไม่สามารตอบ
ค าถามผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดท้นัท่วงทีเน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาเพื่อรวบรวมขอ้มูลของรายงาน 

 4.1.4  การปรับปรุงรายการบัญชีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานส้ินปีงบประมาณและต้นปีงบประมาณ  

งานบัญชี หน่วยบัญชีจ่าย (AP) 
  น าข้อมูลท่ีได้จากการจัดท ารายงานเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานคงเหลือถึงส้ินสุดเดือน
กันยายน 25xx เตรียมท าการปรับปรุงบันทึกบัญชีใบส าคัญทั่วไป(JV)ในระบบ MU-ERP เม่ือส้ินสุด
ปีงบประมาณ 
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4.2  การวเิคราะห์ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง(Likelihood) ผลกระทบที่เกดิขึน้ (Impact)  
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) จากกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอน 

 จากการศึกษาในกระบวนการท างานแต่ละดา้น ผูว้ิเคราะห์ไดมี้ขอ้สังเกตถึงปัญหาในการท างานแต่
ละกระบวนการของการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานอาจจะกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน  ต่อ
ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จึงน าเหตุการณ์ท่ีพบจากการท างานมาวิเคราะห์ความเส่ียง  และประเมิน
ความเส่ียงในแต่ละสถานการณ์ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงตามแนวมาตราฐานของ 
COSO ดงัน้ี 

การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification)  หมายถึง  การศึกษาวเิคราะห์ในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
กระบวน การปฏิบติังานต่างๆ เพื่อน าไปสู่การประเมินความเส่ียงในกระบวนการท างาน 
 การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง การวเิคราะห์ความเส่ียงและจดัล าดบั
ความเส่ียง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความเส่ียงต่างๆ 
ตารางท่ี 4.1  เกณฑร์ะดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง Likelihood เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

ระดับ โอกาสทีจ่ะเกดิ ค าอธิบาย

5 สูงมาก เกิดบอ่ยเกือบทกุคร้ัง มากกวา่ 1 คร้ัง ต่อเดือน

4 สูง เกิดข้ึนคอ่นขา้งสูง ภายใน 1 - 6 เดือนต่อคร้ัง

3 ปานกลาง เกิดข้ึนบา้งบางคร้ัง ภายใน 6 - 12 เดือนต่อคร้ัง

2 น้อย เกิดข้ึนนานๆคร้ัง มากกวา่ 1 ปี ต่อคร้ัง

1 น้อยมาก เป็นเหตุฉุกเฉิน เกิดมากกวา่ 5 ปี ต่อคร้ัง  
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์

ความเส่ียงนั้น 
ตารางท่ี 4.2  เกณฑ์ระดบัความรุนแรง(Impact)เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย

5 รุนแรงท่ีสุด สูญเสียอยา่งมากกวา่ 10 ลา้นบาท

4 คอ่นขา้งรุนแรง สูญเสียมากกวา่ 2.5 แสนบาท - 10 ลา้นบาท

3 ปานกลาง สูญเสียปานกลางมากกวา่ 50,000 - 2.5 แสนบาท

2 น้อย สูญเสียพอสมควร มากกวา่ 10,000 - 50,000 บาท

1 น้อยมาก สูญเสียเลก็น้อยไมเ่กิน 10,000 บาท  
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 ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk ) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประเมินโอกาส
ท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจยัเส่ียงแบ่งเป็น 4 ระดบั คือ สูงมาก (Extreme) 
สูง (High)  ปานกลาง (Medium) และต ่า (Low) 
 ระดบัความเส่ียง (Degree of Risk ) = โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) x ผลกระทบ (Impact) 
ตารางท่ี 4.3  ระดบัและล าดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ระดับของความเส่ียง Degree of Risk

โอกาสที่จะเกดิ

ความเส่ียง 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก

5 = สูงมาก 5 10 15 20 25

4 = สูง 4 8 12 16 20

3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15

2 = น้อย 2 4 6 8 10

1 = น้อยมาก 1 2 3 4 5

ผลกระทบของความเส่ียง

 
 

ตารางท่ี 4.4  แสดงการอธิบายการจดัล าดบัความเส่ียง (Degree of Risk) 
การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียง

ผลแสดงความ ระดับ แทนด้วย

เส่ียงโดยรวม คะแนน แถบสี

ต ่า (Low) 1 - 3 เขียว

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยไมต่อ้งมีการควบคุมความเส่ียง

 ไมต่อ้งมีการจดัการเพ่ิมเติม

ปานกลาง 

(Medium) 4 - 8 เหลือง

ระดบัความเส่ียงท่ีพอยอมรับได ้แต่ตอ้งมีการควบคุม เพ่ือ

ป้องกนัไมใ่ห้ความเส่ียงเคล่ือนยา้ยไปยงัระดบัท่ียอมรับไมไ่ด้

สูง (High) 9 - 16 สม้

ระดบัความเส่ียงท่ีไมส่ามารถยอมรับไดโ้ดยตอ้งมีการจดัการ

ความเส่ียง เพ่ือให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต่้อไป

สูงมาก 

(Extreme) 20 - 25 แดง

ระดบัความเส่ียงท่ีไมส่ามารถยอมรับไดจ้  าเป็นตอ้งเร่งจดัการ

ความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดท้นัที

ความหมาย
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ตารางท่ี 4.5  การวเิคราะห์ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง จากกระบวนการท างาน 
ขั้นตอนการท างาน เหตุการณ์ท่ีพบจากการท างาน 

หรือการบ่งช้ีเหตุการณ์ความเส่ียง 
การด าเนินการจากปัญหาท่ีพบ การประเมินความเส่ียง 

โอกาสท่ีเกิด
ความเส่ียง 
(Likelihood) 

ผลกระทบ
ความเส่ียง 
(Impact) 

ระดบัความ
เส่ียง (Degree  
of Risk) 

ผลแสดง
ล าดบัของ
ความเส่ียง 

1.  กระบวนการตั้งหน้ีขอเบิกเงิน
ยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
  1.1 การตรวจสอบเอกสารขอเบิก 
 
  1.2  การตั้งหน้ีและจดัท าฎีกาใน
ระบบ MU-ERP 
 
  1.3  การตั้งลูกหน้ีมหาวทิยาลยั 
 
  1.4  การรับวางฎีกาพร้อมตั้ง
เจา้หน้ีระหวา่งกนั (AP-MU) ใน
ระบบ MU-ERP 
 

 
 
พบวา่เอกสารไม่ครบถว้นถูกตอ้ง 
 
ไม่พบปัญหา 
 
 
ไม่พบปัญหา 
 
การระบุขอ้มูลผดิพลาดบนเอกสาร 
ตั้งหน้ีท่ีจดัท าข้ึนบนระบบ MU-ERP 
เช่น การหกัภาษี ณท่ีจ่าย ผดิพลาด 
การระบุช่ือเจา้หน้ีไม่ถูกตอ้ง 
 
 

 
 
ตอ้งส่งเอกสารคืนตน้เร่ืองเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง  

- 
 
 

- 
 
ส่งคืนเอกสารหน่วยตั้งหน้ี เพื่อ
แกไ้ขเอกสารตั้งหน้ีและฎีกา 

 
 

3 
 
- 
 
 
- 
 

3 

 
 

1 
 
- 
 
 
- 
 

1 

 
 

3 
 
- 
 
 
- 
 

3 

 
 
ต ่า 

 
- 
 
 
- 
 
ต ่า 
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ขั้นตอนการท างาน เหตุการณ์ท่ีพบจากการท างาน 
หรือการบ่งช้ีเหตุการณ์ความเส่ียง 

การด าเนินการจากปัญหาท่ีพบ การประเมินความเส่ียง 
โอกาสท่ีเกิด
ความเส่ียง 
(Likelihood) 

ผลกระทบ
ความเส่ียง 
(Impact) 

ระดบัความ
เส่ียง (Degree 
of Risk) 

ผลแสดง
ล าดบัของ
ความเส่ียง 

2.  การส่งใชห้รือการเคลียร์เงินยมื
จ่ายแทนส่วนงาน 
ส่วนงานน าส่งเงินรายไดเ้ขา้
มหาวทิยาลยั 
  2.1.1  การตรวจสอบเอกสารขอ
ส่งใชค้่าใชจ่้าย 
 
  2.1.2  บนัทึกบญัชีในระบบ MU-
ERP  เป็นการบนัทึกค่าใชจ่้ายตดั
จ่ายหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
 

 
 
 
 
พบวา่เอกสารไม่ครบถว้นถูกตอ้ง 
 
 
ใบจองงบประมาณ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
เช่น ยอดเงินไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย 
เลขรหสับญัชี ไม่ถูกตอ้งกบัประเภท
ค่าใชจ่้าย 
 

 
 
 
 
ส่งเอกสารคืนตน้เร่ืองเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 
ตอ้งส่งเอกสารคืนตน้ทางเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง แจง้
งานงบประมาณ(FM) เพื่อ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 

3 
 
 
4 

 
 
 
 

1 
 
 
1 
 

 
 
 
 

3 
 
 
4 
 

 
 
 
 
ต ่า 

 
 

ปานกลาง 
 

ส่วนงานบริหารเงินรายไดต้นเอง 
  2.2.1  การส่งใบแจง้หน้ีเรียกเก็บ 
 
  2.2.2  การรับเงินจากการแจง้หน้ี 

 
ไม่พบปัญหา 
 
ไม่พบปัญหา 

 
- 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
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ขั้นตอนการท างาน เหตุการณ์ท่ีพบจากการท างาน 
หรือการบ่งช้ีเหตุการณ์ความเส่ียง 

การด าเนินการจากปัญหาท่ีพบ การประเมินความเส่ียง 
โอกาสท่ีเกิด
ความเส่ียง 
(Likelihood) 

ผลกระทบ
ความเส่ียง 
(Impact) 

ระดบัความ
เส่ียง (Degree 
of Risk) 

ผลแสดง
ล าดบัของ
ความเส่ียง 

การตั้งหน้ีจากเงินงบประมาณเพื่อ
ส่งคืนเงินยมืจ่ายแทนในส่วนท่ีเป็น
เงินรายได ้
  2.3.1  การตั้งหน้ีและจดัท าฎีกา 
  2.3.2  การรับวางฎีกาพร้อมการ
ปลดบล็อกฎีกา 

 
 
 
ไม่พบปัญหา 
บนัทึกตั้งหน้ีผิดพลาด 

 
 
 

- 
ส่งกลบัเพื่อยกเลิกฎีกาและ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
- 
3 

 
 
 
- 
1 

 
 
 
- 
3 
 

 
 
 
- 
ต ่า 

3.  การจดัท ารายงาน  
  วธีิท่ี 1 การจดัท ารายงานดว้ยการ
จดบนัทึกในกระดาษ 
 

 
1. ไม่สามารถทราบยอดคงเหลือของ
เงินยมืไดใ้นการเคล่ือนไหวรายเดือน 
2.  ไม่สามารถทราบความเคล่ือนไหว
ของลูกหน้ีคา้งช าระรายตวัได ้
3.  ไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการใชง้านต่อผูบ้ริหารหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไดท้นัท่วงที 
4.  ไม่พบความผดิพลาดการท่ีเกิด
จากการบนัทึกบญัชี 

 
ตอ้งใชเ้วลานานในการคน้หา
ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล เพื่อ
จดัท ารายงาน 

 
4 
 
 

 
3 
 
 

 
12 

 
 

 
สูง 
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ขั้นตอนการท างาน เหตุการณ์ท่ีพบจากการท างาน 
หรือการบ่งช้ีเหตุการณ์ความเส่ียง 

การด าเนินการจากปัญหาท่ีพบ การประเมินความเส่ียง 
โอกาสท่ีเกิด
ความเส่ียง 

(Likelihood) 

ผลกระทบ
ความเส่ียง 
(Impact) 

ระดบัความ
เส่ียง (Degree 

of Risk) 

ผลแสดง
ล าดบัของ
ความเส่ียง 

4.  การปรับปรุงรายการบญัชีเงิน
ยมืจ่ายแทนส่วนงานส้ิน
ปีงบประมาณและตน้ปีงบประมาณ  
 

หากจดัท าสรุปรายงาน(จากขอ้ 3 )ชา้ 
การบนัทึกปรับปรุงบญัชีชา้ไปดว้ย 
 

- 4 
 

3 
 

12 
 

สูง 
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ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk ) สรุประดบัของความเส่ียง ดงัตารางดา้นล่าง 
ตารางท่ี 4.6  แสดงระดบัความเส่ียง (Degree of Risk) ของกระบวนการท างาน 

โอกาสทีจ่ะเกดิ

ความเส่ียง 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = ค่อนข้างรุนแรง 5 = รุนแรงทีสุ่ด

5 = สูงมาก 5 10 15 20 25

4 = สูง 4 8 12 16 20

3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15

2 = น้อย 2 4 6 8 10

1 = น้อยมาก 1 2 3 4 5

ผลกระทบของความเส่ียง

ระดับของความเส่ียง Degree of Risk ก่อนมกีารปรับปรุง

1.1,1.4

2.1.1, 2.3.2

2.1.2 3 ,  4

 
 
จากรูปภาพตารางดา้นบน สามารถอธิบายระดบัความเส่ียงของกระบวนการท างานไดด้งัน้ี 
 ระดบัสีเขียว  ผลรวมแสดงระดบัความเส่ียงท่ี 3 (ระดบัความเส่ียงต ่า) คือ ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ
ได ้โดยไม่ตอ้งมีการควบคุมความเส่ียง หรือไม่ตอ้งมีการจดัการเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ขั้นตอนการท างาน ในล าดบั
ขั้นตอนท่ี 1.1 ,  1.4 ,  2.1.1  และ 2.3.2 
 ระดบัสีเหลือง  ผลรวมแสดงระดบัความเส่ียงท่ี 4  (ระดบัความเส่ียงปานกลาง) คือ ระดบัความเส่ียง
ท่ีพอยอมรับได้ แต่ตอ้งมีการควบคุม เพื่อป้องกนัไม่ให้ความเส่ียงเคล่ือนยา้ยไปยงัระดบัท่ียอมรับไม่ได ้ 
ไดแ้ก่ขั้นตอนการท างาน ในล าดบัขั้นตอนท่ี 2.1.2 
 ระดบัสีส้ม  ผลรวมแสดงระดบัความเส่ียงท่ี 12  (ระดับความเส่ียงสูง) คือ ระดบัความเส่ียงท่ีไม่
สามารถยอมรับไดโ้ดยตอ้งมีการจดัการความเส่ียง เพื่อให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ไดแ้ก่ขั้นตอนการท างาน  
ในล าดบัขั้นตอนท่ี 3 และ 4 
 จากการวเิคราะห์และประเมินระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนแลว้ จะเห็นไดว้า่ ความส าคญัของการจดัท า
รายงานเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน นั้นมีนยัส าคญั เพราะสามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ดใ้นหลายดา้น และเป็นการ
ควบคุมภายในท่ีควรจดัท าให้เป็นแบบแผน ดงันั้นผูว้เิคราะห์จะแสดงแผนบริหารความเส่ียงในล าดบัต่อไป
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4.3  ตารางที ่4.7 การหาแนวทางจัดการบริหารความเส่ียงเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานทีเ่กดิขึน้ 
ขั้นตอนการท างาน เหตุการณ์ท่ีพบจากการท างาน 

หรือการบ่งช้ีเหตุการณ์ความเส่ียง 
ผลแสดง
ล าดบัของ
ความเส่ียง 

กลยทุธ ์ กิจกรรมท่ีตอบสนองเพื่อลดความเส่ียง 
การ

หลีกเล่ียง 
การควบคุม 

/ลด 
การ

ยอมรับ 
การถ่าย
โอน 

3.  การจดัท ารายงานเพื่อ 
  วธีิท่ี 1 การจดัท ารายงานดว้ย
การจดบนัทึกในกระดาษ 

 

 
1. ไม่สามารถทราบยอดคงเหลือของ
เงินยมืไดใ้นการเคล่ือนไหวราย
เดือน 
2.  ไม่สามารถทราบความ
เคล่ือนไหวของลูกหน้ีคา้งช าระราย
ตวัได ้
3.  ไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการใชง้านต่อผูบ้ริหารหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไดท้นัท่วงที 
4.  ไม่พบความผดิพลาดการท่ีเกิด
จากการบนัทึกบญัชี 

 
สูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
การจดัท ารายงานเงินยมืบนโปรแกรม 
Microsoft Excel แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. รายงานกระทบยอดเงินจ่ายแทนส่วน
งานรายเดือน   
2.  รายงานลูกหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วน
งานคงคา้งแยกตามประเภทค่าใชจ่้าย ทุก
ส้ินเดือน  
3. รายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน
รายวนั 

4.  การปรับปรุงรายการบญัชี
เงินยมืจ่ายแทนส่วนงานส้ินปี
และตน้ปีงบประมาณ 

หากจดัท าสรุปรายงาน(จากขอ้ 3 )
ชา้ การบนัทึกปรับปรุงบญัชีชา้ไป
ดว้ย 

สูง 
 

 √ 
 

  เม่ือมีการปรับปรุงการท ารายงานใน (จาก
ขอ้ 3) จะมีผลต่อน ารายงานดงักล่าวมา
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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จากตารางท่ี 4.7  การหาแนวทางจดัการบริหารความเส่ียงในกระบวนการการจดัท ารายงาน ของ
วธีิการจดัท ารายงานดว้ยการจดบนัทึกในกระดาษ  โดยใชก้ลยทุธ์การควบคุมหรือการลดความเส่ียง (Risk 
Reduction)  โดยใชกิ้จกรรมจดัการ คือ การจดัท ารายงานบนโปรแกรม Microsoft  Excel  

ผูว้เิคราะห์ สรุปโดยการสังเกตถึงปัญหาจากการจดัท ารายงานในดา้นต่างๆ โดยสรุปเป็นค าถามท่ี
น ามาจดัประเภทรูปแบบแต่ละรายงาน ดงัน้ี 

1.  การใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานใชใ้นประเภทค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง 
2.  การใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน มียอดคงเหลือตามแต่ประเภทค่าใชจ่้าย ในแต่ละเดือนมียอด

คงเหลือเท่าไหร่ 
3.  การส่งใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานแต่ละคร้ัง เป็นการส่งคืนเงินยมืของค่าใชจ่้ายประเภทไหนบา้ง 

และยอดคา้งช าระในแต่ละเดือนคงเหลือเท่าไหร่ 
4.  ลูกหน้ีคงคา้งของเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน  ประกอบไปดว้ยส่วนงานไหนบา้ง  แยกตามประเภท

ค่าใชจ่้ายมียอดคงคา้งเท่าไหร่ 
5.  การเบิกจ่ายเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานใน 1 ฎีกา ประกอบดว้ย หนงัสืออนุมติัจ่ายของส่วนงาน

ใดบา้ง จ านวนเงินเท่าใด และส่งใชเ้งินยมืเม่ือใด 
จากปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิเคราะห์ตดัสินใจหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยการท ารายงานในวธีิท่ี 2 

ควบคู่กบัวธีิท่ี 1 ดงัน้ี 

4.4  การแก้ไขกระบวนการจัดท ารายงาน โดยใช้วธิีการจัดท ารายงานด้วยวธิกีารบันทกึบน
โปรแกรม Microsoft Excel 

 4.4.1  วธีิท่ี 2 จดัท ารายงานเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานบนโปรแกรม Microsoft Excel   
 วิธีการน้ีจดัท ามาเพื่อตอบปัญหาท่ีพบ ผูว้ิเคราะห์แบ่งลกัษณะการจดัท ารายงานออกเป็น 3 

รูปแบบ คือ   
1.  รายงานกระทบยอดเงินจ่ายแทนส่วนงาน(รายเดือน) ดงัตารางท่ี 4.8 และ 4.9 
2.  รายงานลูกหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานคงคา้งแยกตามประเภทค่าใชจ่้าย ดงัตารางท่ี 4.10 
3.  รายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน(รายวนั) ดงัตารางท่ี 4.11  
สามารถปฏิบติัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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การเรียกดูข้อมูลเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานทุกส้ินเดือนในระบบ MU-ERP  ในค าสั่ง (T-Code) : 
FAGLL03 ดงัหนา้ปรากฎรายละเอียดดา้นล่าง 

 

 
รูปภาพท่ี 4.1  การเรียกดูบญัชีแยกประเภทรายตวัของบญัชีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน  

(จากระบบ MU-ERP : T-Code : FAGLL03) 
 

ระบุเลขรหสับญัชีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน 

ระบุระยะเวลาท่ีตอ้งการ 

ระบุรูปแบบรายงานท่ีตอ้งการ 
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 รูปภาพท่ี 4.2  การเรียกดูบญัชีแยกประเภทรายตวัของบญัชีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน  

(จากระบบ MU-ERP : T-Code : FAGLL03) 
 

 4.4.2  น าข้อมูลท่ี เรียกไว้ Export ข้อมูลจากระบบ  MU-ERP  มาจัดท ารายงานบนโปรแกรม 
Microsoft Excel ตามรูปรายงานขอ้ 4.4.2.1 และขอ้ 4.4.2.2  
  4.4.2.1  รายงานกระทบยอดเงินจ่ายแทนส่วนงาน(รายเดือน)  
  ประกอบดว้ย ใบสรุปการกระทบยอดเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน (ตามตวัอย่างตารางท่ี 4.8)  
และรายละเอียดกระทบยอดเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานแบ่งตามประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ (ตามตวัอยา่งตารางท่ี 
4.9) เช่น การแสดงรายละเอียดกระทบยอดเงินยืม(ค่าประปา) แยกเป็นค่าประปาส่วนภูมิภาค  และค่าประปา
นครหลวง เป็นตน้โดยจะแสดงรายการเคล่ือนไหว  ยอดเงินเพิ่มข้ึน  ยอดเงินลดลง  และยอดเงินคงเหลือ  ใน
ระยะเวลาส้ินสุดเดือน ตามท่ีจดัท ารายงานดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.8  ตวัอยา่งหนา้รวมสรุปรายงานกระทบยอดเงินจ่ายแทนส่วนงาน(รายเดือน) บนโปรแกรม 
Microsoft Excel 

ยอดยกมา ยอดยกไป

30/4/2019 31/5/2019

รวมค่าน า้ประปาภูมภิาค ส้ินสุด 3,800,000.00 5,000,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 1.1)

รวมค่าน า้ประปานครหลวง ส้ินสุด 200,000.00 50,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 1.2)

รวมค่าไฟฟ้าภูมภิาค ส้ินสุด 11,000,000.00 21,000,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 2.1)

รวมค่าไฟฟ้านครหลวง ส้ินสุด 3,000,000.00 4,190,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 2.2)

รวมค่าโทรศัพท์ ส้ินสุด 0.00 270,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.1 )

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ส้ินสุด 0.00 0.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.2 )

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ส้ินสุด 0.00 1,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.2.1 )

รวมค่ารับฝากทรัพย์สิน ส้ินสุด 0.00 0.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.3 )

รวมค่าตอบแทนประเมนิผลงาน ส้ินสุด 200,000.00 490,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.4 )

รวมเงินยืม(ตามสัญญา) ส้ินสุด 300,000.00 200,000.00 (รายละเอยีดประกอบ 3.5 )

รวมเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ณ ส้ินสุด 18,500,000.00                     31,201,000.00            

 

ยอดรวมในระบบ MUERP  ส้ินสุด 18,500,000.00                     31,201,000.00           

ผลต่าง -                                         -                               

กระทบยอดเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน (1299990040)

ระยะตั้งแต่ เดือน 1/10/2012 - 31/05/2019

 
หมายเหตุ จ านวนตวัเลขท่ีแสดงเป็นเพียงขอ้มูลสมมติเท่านั้น 
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ตารางท่ี 4.9  ตวัอยา่งรายงานกระทบยอดเงินจ่ายแทนส่วนงาน(รายเดือน)  โดยแยกตามประเภทค่าใชจ่้าย 
จากโปรแกรม Microsoft Excel 

อ้างองิ เลขเอกสาร วันทีล่งบันทกึ รายการ เพิม่ ลด คงเหลือ

ประปาภูมภิาค

ศธ0517.012/งป 3201000005 15.02.2019 *การประปาส่วนภูมภิาคส่วนงาน-ม.ค.62 2,700,000.00 

ศธ0517.012/งป 1099000004 15.02.2019 *ส่วนงานโอนค่าน า้ประปาภูมภิาค ม.ค.62 คืนเงินยืม OP (19,000.00)

ศธ0517.012/งป 1099000005 18.03.2019 *ส่วนงานโอนค่าน า้ประปาภูมภิาค ม.ค.62 คืนเงินยืม OP (1,340,000.00)

ศธ0517.012/งป 2201000007 27.03.2019 ค่าน า้ประปาภูมภิาค-ศธ.0517.012/งป84-มค.62-BG (200,000.00)

ศธ0517.012/ว. 2201000008 26.03.2019 รับค่าน า้ประปา-รามาฯ-มค.62-ศธ.0517.012/ว.0377 (28,000.00)

ศธ0517.012/ว. 2201000009 27.03.2019 รับค่าน า้ประปา-ศธ0517.012/ว.0377-กพ.62-MUIDS (25,000.00)

ศธ517.0173/พ. 2201000010 05.04.2019 รับเงินค่าน า้ประปา-ศธ.0517.073/พ.174-กายวิทาน-SI (1,000.00)

ศธ0517.012/งป 2201000011 05.04.2019 ค่าน า้ประปาส่วนภูมภิาค-มค.62-เฉพาะ-ศธ.0517.012/084 (36,000.00)

ศธ0517.31/ 2201000012 22.04.2019 รับค่าน า้ประปา-มค.62-ว.ดุริยางฯ-ศธ.0517.012/ว.0377 (390,000.00)

517.12/ว. 2201000013 24.04.2019 ค่าน า้ประปา-ว.นานาชาต(ิธค.61-มค.62)-ศธ.012/377,257 (182,400.00) 478,600.00

ศธ0517.012/งป 3201004780 22.03.2019 การประปาส่วนภูมภิาค-ก.พ.62 1,800,000.00 

ศธ0517.012/งป 1099025975 22.03.2019 *ส่วนงานโอนค่าน า้ประปาภูมภิาค ก.พ.62 คืนเงินยืม OP (25,900.00) 1,774,100.00

ศธ0517.012/งป 3201005488 23.04.2019 *การประปาส่วนภูมภิาคส่วนงาน-ม.ีค.62 1,000,000.00

ศธ0517.012/งป 1099030608 23.04.2019 *ส่วนงานโอค่าน า้ประปาภูมภิาค ม.ีค.62 คืนเงินยืม OP (26,500.00) 973,500.00

ศธ0517.012/งป 3201006102 16.05.2019 *ประปาส่วนภูมภิาคส่วนงาน-เม.ย.62 1,800,000.00

ศธ0517.012/งป 1099034861 16.05.2019 *ส่วนงานโอค่าน า้ประปาภูมภิาค เม.ย.62 คืนเงินยืม OP (25,700.00)

ศธ517.12/งป 2201004364 30.05.2019 ค่าน า้ประปาภูมภิาค/นครหลวง-ศธ517.12/งป161-2-เมย.62 (500.00) 1,773,800.00

รวมค่าน า้ประปาภูมภิาค ส้ินสุด 31/05/2019 7,300,000.00 (2,300,000.00) 5,000,000.00

กระทบยอดเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน(ประปา)

ระยะตั้งแต่ เดือน 1/10/2012 - 31/05/2019

หมายเหตุประกอบ 1.1

 
หมายเหตุ จ  านวนตวัเลขท่ีแสดงเป็นเพียงขอ้มูลสมมติเท่านั้น 
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  4.4.2.2  การจดัท ารายงานลูกหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานคงคา้งแยกตามประเภทค่าใชจ่้าย 
ทุกส้ินเดือน ในรายงานจะแสดงรายละเอียดลูกหน้ีรายตวั จ านวนยอดหน้ีคา้งช าระของแต่ละส่วนงาน การ
เคล่ือนไหวรายการส้ินสุดเดือนท่ีท าจดัท ารายงาน (ตวัอยา่งตารางท่ี 4.10) ดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.10  ตวัอยา่งรายงานลูกหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานคงคา้งแยกตามประเภทค่าใชจ่้าย  

ม.ีค.-62 เม.ย.-62 เม.ย.-62 ยอดคงเหลือ
1 P01  ส านักงานอธิการบดี(OR) 4,000,000.00 6,000,000.00 4,500,000.00 14,500,000.00 
2 P02  บัณฑิตวิทยาลัย(GR) 150,000.00     150,000.00       
3 P03  คณะทนัตแพทยศาสตร์(DT) -                     
4 P04  คณะเทคนิคการแพทย์(MT) 400,000.00     500,000.00     900,000.00       
5 P05  คณะพยาบาลศาสตร์(NS) 200,000.00     600,000.00     500,000.00     1,300,000.00    
6 P06  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด(ีRA) -                     
7 P07  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(SI) -                     
8 P08  คณะเภสัชศาสตร์(PY) -                     
9 P09  คณะวิทยาศาสตร์(SC) 500,000.00     600,000.00     1,100,000.00    
10 P10  คณะวิศวกรรมศาสตร์(EG) 750,000.00     800,000.00     1,550,000.00    
11 P11  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน™ 350,000.00     350,000.00       
12 P12  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(SH) 300,000.00     250,000.00     550,000.00       
13 P13  คณะสัตวแพทยศาสตร์(SV) 55,000.00       75,000.00       130,000.00       
14 P14  คณะสาธารณสุขศาสตร์(PH) -                     
15 P15  คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(EN) 45,000.00       50,000.00       75,000.00       170,000.00       
16 P16  วิทยาลัยราชสุดา(VR) 300,000.00     300,000.00       

เงินรายได้ เงินงบ เงินรายได้ -                     
Total รวมจ่ายเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน-ค่าไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 5,950,000.00 7,325,000.00 7,725,000.00 21,000,000.00 

รายละเอยีดลูกหนีเ้งินยืมจ่ายแทนส่วนงาน (รายละเอยีดประกอบ 2.1)

ค่าไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ระยะเวลา ยอดคงเหลือ 1/10/2012  - 31/05/2019

ส่วนงาน
ปีงบประมาณ 2562

 
หมายเหตุ จ านวนตวัเลขท่ีแสดงเป็นเพียงขอ้มูลสมมติเท่านั้น 
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งานวเิคราะหก์ารบรหิารเงนิยมืจ่ายแทนสว่นงาน 

4.4.2.3  รายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน(รายวนั)   
 ในรายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานรายวนั แสดงการบนัทึกการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน ตามลกัษณะการตั้งฎีกาขอเบิก  ใน 1 ฎีกาขอเบิก  อาจจะมี
มากกวา่ 1 บนัทึกอนุมติั และมีมากกวา่ 1 ส่วนงาน  เป็นรายจ่ายประเภทเดียวกนั  และจ่ายเจา้หน้ีรายเดียวกนั ดงัตวัอยา่งดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.11  ตวัอยา่งรายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงานรายวนั  หมายเลข 1 คือ ขอ้มูลท่ี Export Data จากระบบงานฎีกา ของระบบ MU-ERP  
หมายเลข 2 คือ การบนัทึกขอ้มูลเพิ่มเติมจากหนงัสือขอบนัทึกอนุมติัจ่าย 
เดือน พฤษภาคม 2562  ปีงบประมาณ 2562  
Deka Creat Deka Number FI Doc. No Vendor Name (30) Description      To Be Paid เงินยืมคณะ... Ref.ศธ ยอดรวมตามจม.น า ตั้งฏกีา คงเหลือ

08.05.2019 E1P01-0000001/2019 3201000001 นายสมมติ  มตีัวอย่าง *ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท าหน้าทีป่ระเมนิฯ3,000.00            P15 ENคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(EN)ศธ0517.001/1000 3,000.00                      3,000.00    

08.05.2019 E1P01-0000002/2019 3201000002 นางสาวสมมติ รักษ์ไทย *ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท าหน้าทีป่ระเมนิฯ3,000.00            P07 SIคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(SI)ศธ0517.002/2000 5,070.00                      5,000.00    70.00       

08.05.2019 E1P01-0000003/2019 3201000003 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)*ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท าหน้าทีป่ระเมนิฯ9,000.00            P10 EGคณะวิศวกรรมศาสตร์(EG) ศธ0517.003/3000 3,030.00                      3,000.00    30.00       

E1P01-0000003/2019 3201000003 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)*ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท าหน้าทีป่ระเมนิฯ9,000.00            P08 PYคณะเภสัชศาสตร์(PY) ศธ0517.004/4000 6,000.00                      6,000.00    

 9,030.00                      9,000.00    

10.05.2019 E1P01-0000004/2019 3201000004 ม.มหิดล เงินทดรองจ่าย กองคลัง*ค่าธรรมเนียมด าเนินพธีิการทางศุลกากร-ม.ีค.621,000.00            P09 SCคณะวิทยาศาสตร์(SC) ศธ0517.005/พด 200.00                         200.00       

E1P01-0000004/2019 3201000004 ม.มหิดล เงินทดรองจ่าย กองคลัง*ค่าธรรมเนียมด าเนินพธีิการทางศุลกากร-ม.ีค.621,000.00            P07 SIคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(SI)ศธ0517.005/พด 200.00                         200.00       

E1P01-0000004/2019 3201000004 ม.มหิดล เงินทดรองจ่าย กองคลัง*ค่าธรรมเนียมด าเนินพธีิการทางศุลกากร-ม.ีค.621,000.00            P11 TMคณะเวชศาสตร์เขตร้อน™ ศธ0517.005/พด 200.00                         200.00       

E1P01-0000004/2019 3201000004 ม.มหิดล เงินทดรองจ่าย กองคลัง*ค่าธรรมเนียมด าเนินพธีิการทางศุลกากร-ม.ีค.621,000.00            P06 RMคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด(ีRM)ศธ0517.005/พด 200.00                         200.00       

E1P01-0000004/2019 3201000004 ม.มหิดล เงินทดรองจ่าย กองคลัง*ค่าธรรมเนียมด าเนินพธีิการทางศุลกากร-ม.ีค.621,000.00            P22 MBสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ(MB)ศธ0517.005/พด 200.00                         200.00       

1,000.00                      1,000.00    

10.05.2019 E1P01-0005244/2019 3201005766 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)*ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท าหน้าทีป่ระเมนิฯ21,000.00         P06 RMคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด(ีRM)ศธ0517.006/5000 3,000.00                      3,000.00    

E1P01-0005244/2019 3201005766 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)*ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท าหน้าทีป่ระเมนิฯ21,000.00         P13 SVคณะสัตวแพทยศาสตร์(SV) ศธ0517.007/6000 15,000.00                    15,000.00 

E1P01-0005244/2019 3201005766 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)*ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท าหน้าทีป่ระเมนิฯ21,000.00         P09 SCคณะวิทยาศาสตร์(SC) ศธ0517.008/7000 3,000.00                      3,000.00    

21,000.00                    21,000.00  
หมายเหตุ จ  านวนตวัเลขท่ีแสดงเป็นเพียงขอ้มูลสมมติเท่านั้น 

1 
2 
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  เม่ือผูว้ิเคราะห์ไดจ้ดัด าเนินการปฏิบติังานตามวธีิท่ี 2 การจดัท ารายงานเงินยมืบนโปรแกรม Microsoft Excel ในการท ารายงาน 3 ประเภท แลว้ผูว้ิเคราะห์ได้
จดัการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงก่อนและหลงัการควบคุม ปรากฎดงัตารางท่ี 4.12 ดงัน้ี  

4.5  ตารางที ่ 4.12  การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงก่อนและหลงัการควบคุม 
ขั้นตอนการท างาน เหตุการณ์ท่ีพบจากการท างาน 

หรือการบ่งช้ีเหตุการณ์ความเส่ียง 
ประเมินความเส่ียงก่อน

ปรับปรุง 
กลยทุธ์ท่ี

ใช ้
ประเมินความเส่ียงหลงั

ปรับปรุง 
การเปล่ียน 
แปลงระดบั
ความเส่ียง 

สรุปความ
เส่ียง 

โอกาส 
ท่ีเกิด 
ความ
เส่ียง 

ผล 
กระ
ทบ 

ผล
แสดง
ล าดบั
ความ
เส่ียง 

 โอกาส 
ท่ีเกิด
ความ
เส่ียง 

ผล 
กระ
ทบ 

ผล
แสดง
ล าดบั
ความ
เส่ียง 

 ควบ
คุม
ได ้

ควบ 
คุม
ไม่ได ้

3. การจดัท ารายงานต่างๆเพื่อ
ติดตามเงินยมืจ่าย(ก่อนการ
ปรับปรุงวธีิการท างาน) 
  วธีิท่ี 1 การจดัท ารายงานดว้ย
การจดบนัทึกในกระดาษ 
 

1. ไม่สามารถรายงานยอดคงเหลือของ
เงินยมืไดใ้นการเคล่ือนไหวรายเดือน 
2.  ไม่สามารถทราบความเคล่ือนไหว
ของลูกหน้ีคา้งช าระกรณีเงินยมืฯ ได ้
3.  ไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการใชง้านต่อผูบ้ริหารหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งได ้
4.  ไม่พบความผดิพลาดการท่ีเกิดจาก
การบนัทึกบญัชี 

4 
 

3 สูง การควบ 
คุมหรือ
การลด

ความเส่ียง 
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ขั้นตอนการท างาน เหตุการณ์ท่ีพบจากการท างาน 
หรือการบ่งช้ีเหตุการณ์ความเส่ียง 

ประเมินความเส่ียงก่อน
ปรับปรุง 

กลยทุธ์ท่ี
ใช ้

ประเมินความเส่ียงหลงั
ปรับปรุง 

การ
เปล่ียนแปลง
ระดบัความ

เส่ียง 

สรุปความ
เส่ียง 

โอกาส 
ท่ีเกิด 
ความ
เส่ียง 

ผล 
กระ
ทบ 

ผล
แสดง
ล าดบั
ความ
เส่ียง 

โอกาส 
ท่ีเกิด
ความ
เส่ียง 

ผล 
กระ
ทบ 

ผล
แสดง
ล าดบั
ความ
เส่ียง 

 ควบ
คุม
ได ้

ควบ 
คุม
ไม่ได ้

  วธีิท่ี 2 จดัท ารายงานเงินยมื
จ่ายแทนส่วนงาน บน
โปรแกรม Microsoft Excel   

การใชสู้ตรค านวณตอ้งตรวจ แกไ้ข
ตลอดการจดัท ารายงานใหเ้สร็จส้ิน 

    2 1 ต ่า ลดลง √ 
 

 

4. การปรับปรุงรายการบญัชี
เงินยมืจ่ายแทนส่วนงานส้ิน
ปีงบประมาณและตน้
ปีงบประมาณ 

หากจดัท าสรุปรายงานล่าชา้ การ
บนัทึกปรับปรุงบญัชีจะล่าชา้ไปดว้ย 
 

4 
 

3 สูง  2 1 ต ่า ลดลง √ 
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 ดงันั้น จากการวิเคราะห์กระบวนการจดัท ารายงาน ในวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 ผูว้ิเคราะห์ได้เลือกท่ีจะ
ปฏิบติัตามการจดัท ารายงานตามวิธีท่ี 2 คือ จดัท ารายงานเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน บนโปรแกรม Microsoft 
Excel  เป็นวิธีหลกั  พร้อมจดัท ารูปแบบรายงานเป็น  3 ส่วน ประกอบดว้ย  1) รายงานกระทบยอดเงินจ่าย
แทนส่วนงาน(รายเดือน)  2)  จดัท ารายงานลูกหน้ีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานคงคา้งแยกตามประเภทค่าใชจ่้าย 
ทุกส้ินเดือน 3) รายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน(รายวนั)  มีส่วนท่ีจะช่วยควบคุม แกไ้ข และติดตามใน
ทุกกระบวนการท างาน ในกระบวนการตั้งหน้ีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน การส่งใช้หรือการเคลียร์เงินยืมจ่าย
แทนส่วนงาน และยอดลูกหน้ีคา้งช าระของเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน 
 จากการได้ลงมือปฏิบติังานและปรับปรุงพฒันางานเพื่อให้สามารถตอบสนองความเส่ียงในการ
ปฏิบติัให้ได้มากท่ีสุด และการจดัท ารายงานดงักล่าว สามารถท าให้ได้ทราบประเด็นจากการตรวจสอบ
รายงานท่ีน าไปสู่การคน้หาขอ้มูลความเคล่ือนไหวของเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน น าไปสู่แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และตอบสนองความตอ้งการใชข้อ้มูลความเคล่ือนไหวต่อผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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บทที ่5 

สรุปผลการวเิคราะห์ และข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการบริหารจดัการเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงกระบวนการ
ขั้นตอนในการท างานทั้งหมด โดยแบ่งกระบวนการท างาน ได ้4 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการตั้งหน้ีขอเบิก
เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  2)  กระบวนการส่งใช้เงินยืมหรือการเคลียร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน  3) 
กระบวนการจัดท ารายงานเงินยืมคงเหลือ 4) การปรับปรุงรายการบัญชีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานส้ิน
ปีงบประมาณและตน้ปีงบประมาณ โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนการบ่งช้ีเหตุการณ์การท างานท่ี
มีความเส่ียง  ตามขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึน  และน ามาประเมินความเส่ียงในโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
(Likelihood)  ผลกระทบ(Impact) และการวดัระดบัความเส่ียง(Degree of Risk)  เพื่อน าการสรุปผลท่ีเกิดข้ึน 
และหาแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO  
 ในการศึกษาวิเคราะห์แต่ละกระบวนการท างานการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ใน 4 
กระบวนการ พบวา่ กระบวนการจดัท ารายงานเงินยมืคงเหลือตามวธีิท่ี 1 การจดัท ารายงานดว้ยการจดบนัทึก
ในกระดาษ นั้น มีระดบัความเส่ียงสูง  เพราะไม่สามารถติดตามความเคล่ือนไหวของเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน
ได ้และไม่ทราบในรายละเอียดของลูกหน้ีท่ีคงคา้งช าระของเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน การคน้หา  เก็บรวบรวม
ขอ้มูลตอ้งใชร้ะยะเวลานาน  ท าให้ไม่สามารถควบคุมและติดตามการรับช าระหน้ีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงั
ไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการใช้ขอ้มูลต่อผูบ้ริหารหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดใ้นทนัที และส่งผลต่อ
การท างานในขั้นตอนท่ี 4 คือ การปรับปรุงรายการบญัชีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานส้ินปีงบประมาณและตน้
ปีงบประมาณ เกิดความล่าชา้ไปดว้ยเพราะตอ้งน าสรุปรายงานความเคล่ือนไหวคงเหลือ  เพื่อตรวจสอบและ
น ามาปรับปรุงรายการทางการบญัชีทุกส้ินปีงบประมาณ 
 ดงันั้น  การจดัการบริหารความเส่ียง  จึงพิจารณาน ากระบวนการจดัท ารายงานตามวิธีท่ี 1 การจดัท า
รายงานดว้ยการจดบนัทึกในกระดาษ ท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงมาบริหารจดัการโดยใชก้ลยุทธ์การควบคุมหรือ
การลดความเส่ียง โดยใช้กิจกรรมท่ีตอบสนองความเส่ียงนั้น คือ วิธีท่ี 2 จดัท ารายงานเงินยืมจ่ายแทนส่วน
งาน บนโปรแกรม Microsoft Excel  โดยจดัท ารายงานเงินยมืเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1)  รายงานกระทบยอดเงินจ่ายแทนส่วนงาน(รายเดือน)   
 2)  รายงานลูกหน้ีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานคงคา้งแยกตามประเภทค่าใชจ่้าย ทุกส้ินเดือน  
 3)  รายงานการใชเ้งินยมืจ่ายแทนส่วนงาน(รายวนั)   
 เม่ือจดัท ารายงานใน 3 รูปแบบแลว้ไดจ้ดัท าการประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารความ
เส่ียงก่อนและหลงัการใชก้ลยทุธ์ควบคุม  ปรากฎวา่ความเส่ียงระดบัสูงท่ีพบในคร้ังแรก  มีระดบัความเส่ียงท่ี
ลดลง  จดัอยูใ่นประเภทความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได ้ และยงัน าการจดัท ารายงานดงักล่าวมาเพื่อปรับปรุง
รายการบญัชีเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานส้ินปีงบประมาณและตน้ปีงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 การจดัท ารายงานประเภทต่างๆของเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ถือเป็นกิจกรรมท่ีสนองตอบความเส่ียง
ท่ีดี  เพราะรายงานท่ีจัดท าสามารถตอบสนองต่อการใช้งาน ในหลากหลายด้าน สามารถท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานในทุกกระบวนการได ้ เพราะหากพบเจอเหตุการณ์ความผิดปกติในรายงานนั้น 
สามารถน าไปสู่ การวิเคราะห์ปัญหาท่ีแทจ้ริง  เพื่อการแกไ้ขปัญหา การควบคุม และลดความผิดพลาดจาก
การปฏิบติังานท่ีย ัง่ยืนและถูกตอ้งไดดี้ยิ่งข้ึน  เพราะเม่ือพบขอ้ผิดพลาดไดเ้ร็ว  การแกไ้ขปัญหา การเลือกใช้
กลยุทธ์ในการจดัการความเส่ียงนั้น จะรวดเร็วเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง  ท าให้ลดความสูญเสีย ความ
เสียหายอนัเกิดจากการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัสรุปแสดงตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี  5.1  แสดงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบรายงาน(วธีิท่ี 2 จดัท ารายงานเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน บนโปรแกรม Microsoft Excel) 

ประเภทการจัดท า
รายงาน (วิธีที ่2 ) 

การค้นพบประเด็นจากการ
ตรวจสอบรายงาน 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบขั้นต้น 

ผลกระทบปัญหาหากแก้ไข
ล่าช้า 

แนวทางการแก้ไขปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบรายงาน
ทีจั่ดขึน้ตามวธีิที ่2 

1. รายงานกระทบ
ยอดเงินจ่ายแทนส่วน
งาน (รายเดือน) 

1.  การบนัทึกบญัชีเงินยมืจ่าย
แทนส่วนงาน ผิดกองทุน 
 

1.1 หน่วยงานบญัชีจ่าย
(AP) 
1.2 หน่วยงานบญัชีจ่าย (รับ
วางฎีกา AP –MU) 

การแสดงความผดิพลาดใน
รายงานทั้งเงินยมืจ่ายแทน
ส่วนงานและรายงานแสดง
ฐานะทางการเงิน 

1.1  ท าการปรับปรุงบญัชีแยกประเภท (GL) ในระบบ
MU-ERP ทนัทีท่ีพบ เพื่อใหเ้งินยมืแสดงใหถู้กตอ้งตาม
กองทุน  
1.2  แจง้หน่วยรับวางฎีกา (AP –MU) ให้ตรวจสอบการ
ผา่นฎีกาขอเบิก ดว้ยความระมดัระวงั ในขอ้ผดิพลาด 
ท่ีพบเพิ่มข้ึน 

2.  การบนัทึกการรับเงิน 
บนัทึกบญัชีผดิประเภทบญัชี
(GL) 

หน่วยงานบญัชีรับ (AR) ท าการตรวจสอบกบัเอกสารประกอบการรับเงิน หาก
พบวา่บนัทึกผดิประเภทบญัชี (GL)จริง ใหห้น่วยงาน
รับผดิชอบขั้นตน้ท าการปรับปรุงบญัชีในระบบ 
MU-ERP ทนัทีท่ีตรวจสอบพบ 

3.  การเบิกส่งใชเ้งินยมืจ่าย
แทนส่วนงานซ ้ าซอ้น 

หน่วยงานบญัชีจ่าย(AP) 
 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกบัหลกัฐานการแจง้หน้ีค่าใชจ่้าย
ในส่วนงานท่ีท าจ่ายเพื่อส่งใชเ้งินยมื หากพบวา่เป็น 
การจ่ายซ ้ าซอ้นจริงดงัปรากฎในรายงาน แจง้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งของกองคลงั ส านกังานอธิการบดี  
เพื่อด าเนินการท าจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ส่วนงานต่อไป 
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ประเภทการจัดท า
รายงาน (วิธีที ่2 ) 

การค้นพบประเด็นจากการ
ตรวจสอบรายงาน 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบขั้นต้น 

ผลกระทบปัญหาหากแก้ไข
ล่าช้า 

แนวทางการแก้ไขปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบรายงาน
ทีจั่ดขึน้ตามวธีิที ่2 

1. รายงานกระทบ
ยอดเงินจ่ายแทนส่วน
งาน (รายเดือน) (ต่อ) 

4.  การบนัทึกการส่งใชเ้งินยืม
จ่ายแทนส่วนงาน เกินมูลค่า
เงินยมื กรณีค่าน ้าประปา
ภูมิภาค ท่ีมีก าไร(ขาดทุน)จาก
การเรียกเก็บค่าใชจ่้าย 

หน่วยงานบญัชีจ่าย(AP) การแสดงความผดิพลาดใน
รายงานเงินยมืจ่ายแทนส่วน
งานและรายงานแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

ตรวจสอบหลกัฐานการส่งใชเ้งินยมื ท่ีเกิดข้ึนจริง หาก
เกิดการผดิพลาดในการบนัทึกบญัชีจริง แจง้หน่วยงาน
บญัชีจ่าย(AP) เพื่อท าปรับปรุงรายการดงักล่าวทนัที 
ท่ีตรวจสอบพบ  

5.  การเบิกจ่ายจากฎีกาเงิน
งบประมาณ เพื่อส่งใชคื้นเงิน
ยมืจ่ายแทนส่วนงาน ไม่
ครบถว้น 

หน่วยงานบญัชีจ่าย(AP) 
 
 

ไดรั้บเงินเพื่อเป็นการส่งใช้
คืนเงินยมืล่าชา้ 

กรณีท่ี 1 ตรวจสอบการตั้งหน้ีและฎีกาขอเบิก 
(เงินงบประมาณ) หากไม่พบรายการในระบบ MU-ERP  
แจง้ใหห้น่วยงานบญัชีจ่าย(AP) ด าเนินการทนัที   
 
กรณีท่ี 2 ตรวจสอบพบมีการตั้งหน้ีและจดัท าฎีกาใน
ระบบ MU-ERP แลว้แต่ยงัมิไดก้ารท าจ่ายเงิน  กรณีน้ี
ตอ้งแจง้สอบทานไปยงังานการเงินหน่วยการท าจ่ายเช็ค 
ใหต้รวจสอบฎีกาวางเบิกเงินงบเลขท่ีฎีกา ยงัมิไดท้  า
จ่ายเงิน  หากพบวา่รับฎีกาแลว้ยงัไม่มีการท าจ่ายจริง  
แจง้ใหง้านการเงินรีบด าเนินการจ่ายเงินในทนัทีท่ีพบ 
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ประเภทการจัดท า
รายงาน (วิธีที ่2 ) 

การค้นพบประเด็นจากการ
ตรวจสอบรายงาน 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบขั้นต้น 

ผลกระทบปัญหาหากแก้ไข
ล่าช้า 

แนวทางการแก้ไขปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบรายงาน
ทีจั่ดขึน้ตามวธีิที ่2  

2)  จดัท ารายงาน
ลูกหน้ีเงินยมืฯคงคา้ง
ตามค่าใชจ่้าย  
ทุกส้ินเดือน  

พบการช าระหน้ีเพื่อส่งใชเ้งิน
ยมืจากส่วนงานล่าชา้ 

ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง  การช าระหน้ีล่าชา้ ท าให้
มหาวทิยาลยัแบกรับภาวะ
เส่ียงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน 

แจง้ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อติดตาม ทวงถาม ในรายการ
หน้ีท่ีคงคา้งช าระ  เพื่อใหส่้วนงานเร่งช าระหน้ีโดยเร็ว 

3) รายงานการใชเ้งิน
ยมืจ่ายแทนส่วนงาน
รายวนั 

เป็นการบนัทึกบญัชีเงินยมืจ่าย
แทนส่วนงาน ผิดกองทุน 

หน่วยงานบญัชีจ่าย(AP) 
 
หน่วยงานบญัชีจ่าย (รับวาง
ฎีกา AP –MU) 

การแสดงความผดิพลาดใน
รายงานแสดงฐานะทาง
การเงิน 

1. ท าการปรับปรุงบญัชีแยกประเภท (GL) ในระบบ 
MU-ERP ทนัทีท่ีพบ เพื่อใหเ้งินยมืแสดงใหถู้กตอ้งตาม
กองทุน  
2.  แจง้หน่วยงานบญัชีจ่าย (รับวางฎีกา AP –MU)  
ใหต้รวจสอบการผา่นฎีกาขอเบิก ดว้ยความระมดัระวงั  
ในขอ้ผดิพลาดท่ีพบเพิ่มข้ึน 
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ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
 จากการศึกษาวเิคราะห์ในกระบวนการขั้นตอนการบริหารเงินยมืจ่ายแทนส่วนงาน มีขอ้มูลเพิ่มเติม 
ดงัน้ี 
 1.  ควรมีการจดัท าคู่มือปฏิบติังานกระบวนการบริหารเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน ในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่ การขอเบิกเงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน การส่งใชห้รือการเคลียร์เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน การจดัท ารายงาน
เงินยืมจ่ายแทนส่วนงาน และการปรับปรุงรายการทางการบญัชีส้ินปีและตน้ปีงบประมาณ รวมถึงแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท างาน ส าหรับผูป้ฏิบติังานใหไ้ดเ้ขา้ใจและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  การจดัท ารายงานลูกหน้ีเงินยืมจ่ายแทนส่วนงานรายตวั พบว่า บางส่วนงานมีหน้ีคา้งช าระล่าช้า 
ซ่ึงท าให้มหาวิทยาลยัเป็นผูรั้บภาระหน้ีสินดงักล่าว  ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะเป็นการน ามาพฒันาการจดัการบริหาร
หน้ีสินอนัเกิดจากการคา้งช าระของส่วนงานภายในของมหาวทิยาลยั 
 3.  ในอนาคตหากมีการพฒันาโปรแกรมช่วยในการจดัท ารายงานแต่ละประเภทให้เช่ือมโยงกับ
ระบบ MU-ERP อาจจะท าใหก้ารเรียกใชข้อ้มูลเงินยมืจ่ายแทนส่วนงานง่ายข้ึน สะดวกและรวดเร็วข้ึน 
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