
 

 

 

 

แผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

  

 

 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
ได้รับการอนุมัติจากอธิการ 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561





ก 

 

 

ค าน า 

 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อม

ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดให้ตอ้งมกีารบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของศูนย์

การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 

 

                                                                    
    (นายศุภมิตร ศรสีวัสดิ์) 

                                                                   ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

3/ก.ย./2562 
 



ข 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน ”

ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก 

หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยง

ลดลง” ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และตาม

ระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 

5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานน ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อม

รายงานต่อผูบ้ริหารและผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ  นั้น 

   ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อให้ผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นไป

ตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการ

บริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึง

ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม

หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้าน

ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง 5) ด้านการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน  



ค 

 

 
 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน งาน  

รายละเอียดดังนี ้

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

1.งานบริการศูนย์เรียนรู้สูชุ่มชน เพื่อให้แหลง่เรียนรู้เป็นท่ีรู้จักของสังคม  6 

2.งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อให้บุคลากรและนักศกึษาเหน็ความส าคัญของศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

8 

3.งานรับนักศกึษา เพื่อคัดเลอืกนักศึกษาเขา้ศกึษาตอ่ให้เป็นไปตามแผนการรับ

นักศกึษาท่ีวางไว ้

 

4.งานจัดหาพัสดุ – จัดซือ้จัดจ้าง 

(โดยวิธีตกลงราคา เงนินอก

งบประมาณ) 

เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุการจัดซือ้จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ

และตรงความตอ้งการ 

4 

5.งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 8 

6.งานจ าหน่ายพัสด ุ เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 11 

7.งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6 

8.งานจัดท าขา่วประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ขา่วสารท่ีเผื่อแพร่มีความถูกต้องและรวดเร็ว 7 

9.งานออกเลขรับ – ส่ง เอกสารใน

ระบบ e-office 

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่ง เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน 

เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสรบรรณ

และสามารถค้นหาได้สะดวก 

2 

10.งานร่าง/พมิพ ์หนังสอืราชการ/

ค าสั่ง 

เพื่อให้การร่าง/พมิพ ์หนังสอืราชการถูกต้องเป็นไปตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตวีา่ด้วยงานสารบรรณ 

2 

11.งานจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบ แยกเป็นหมวดหมู่ 

สามารถสบืค้นได้งา่ย 

2 

12.งานจัดประชุม (คณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน) 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา วา่ด้วยการจัดประชุม 

3 



ง 
 

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

13.งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

5 

14.งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะที่ก าหนด/

ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

5 

15.งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏบัิตงิาน เป็นธรรม โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 

4 

16.งานจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ เพื่อให้มงีบประมาณใชใ้นการบริหารจัดการหนว่ยงานท่ี

เหมาะสม 

6 

17.งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ีชัดเจนขึน้และสามารถ

น าไปสู่การปฏบัิตไิด ้

7 

18.งานรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการด าเนนิงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณและผลการ

ด าเนนิงานมีความถูกต้อง 

4 

19.กระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในหนว่ยงาน

สนับสนุนการศึกษา 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของหน่วยงาน

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา 

4 

20.งานตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการมี

ประสิทธิภาพและมีผลการปฏบัิตริาชการบรรลุตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

10 



จ 

 

 
 

 

 สารบัญ  

  หน้า 

ค าน า ก 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข 

สารบัญ จ 

  

บทที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   3 

 1.2.1 โครงสรา้งมหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน 3 

 1.2.2 โครงสรา้งการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน 4 

 1.2.3 วิสัยทัศน ์(Vision) 5 

 1.2.4 พันธกิจ (Mission) 5 

 1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 5 

 1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 5 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนด

มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน

อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรอืมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 

3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจคณะและให้

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
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ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อค าถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับ

การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในหนว่ยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.2.1 โครงสรา้งมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
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1.2.2 โครงสรา้งการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน 
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1.2.3 วิสัยทัศน ์(Vision) 

        แหล่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 

 1. เพื่อให้การศกึษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  

      2. เพื่อด าเนินการวิจัยสร้างองค์ความรูเ้พื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

      3. เพื่อด าเนินการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

 

1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1)  ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide academic services and 

transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความ

เป็นไทย (Conserve and develop services provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 

Sustain the Thainess) 

4) วิจัย  สร้างนวัตกรรมและองค์ ความรู้  (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ 

modern management system for versatility with Concentration on Network Participation) 

1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 

         1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

     2) คุณธรรม (Moral)  

     3) เครือข่าย (Partnership)  

     4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

  5) วัฒนธรรม(Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

         (Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 
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  นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มคีุณธรรม ใฝศ่กึษาเรียนรู ้และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรูค้วามช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

    เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรูข้้อมูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

   เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

      1. จัดการศกึษาเชิงคุณภาพเพื่อสูค่วามเป็นเลิศ 

      2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

      3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

     4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

     5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

 

 

1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
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            ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์การศกึษาอย่างดี  

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

       ยุทธศาสตร์ ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ยทุธศาสตร ์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

 

 

1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ปีการศึกษา  

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

หลักสูตรศลิปศาสตร์ 1 1 1 

หลักสูตรการบริหาร 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 2 2 2 

 

1.3.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 47 - 47 106 - 106 52 - 52 

สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ

บริการ 

24 - 24 21 - 21 7 - 7 

รวมทั้งสิ้น 71 - 71 127 - 127 59 - 59 
 

 

1.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม 

สาขาการจัดการโลจิสตกิส์ - - -  -   -  

สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ

บริการ 

- - - 4 - 4 10 - 4 

รวมทั้งสิ้น - - -  -   -  

 

 

1.3.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 
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ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

การมงีานท า - -  

เงินเดอืนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ าของ ก.พ. - -  

ความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต - -  

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

สาขาการจัดการโลจิสตกิส์ 1  1  1  

สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 1  1  1  

รวมทั้งสิ้น 2  2  2  
 

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

สาขาการจัดการโลจิสตกิส์ 1 1 1 

สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 1 1 1 

  1.3.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

สาขาการจัดการโลจิสตกิส์ 4 4 5 

สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 4 4 5 

รวมท้ังสิ้น 4 4 5 
 

1.3.8 ข้อมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ศู น ย์ ก า รศึ ก ษ าจั ง ห วั ด

อุดรธานี 

6 3 - 9 7 2 - 9 8 2 - 10 

รวมทั้งสิ้น 6 3 - 9 7 2 - 9 8 2 - 10 
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  1.3.9 รายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงานตามแนว

ทางการจัดการความเสี่ยง 
หลักฐานประกอบ 

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม 

โอกาส 
ผลกร

ะทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1.ความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ 

                

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หน่วยงานมี

ทิศทางองค์กรที่

ชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏิบัติได ้

การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอก

มีผลต่อการก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ที่ไม่ตอบสนอง 

1.วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานของศูนย์ 

เพื่อก าหนดยุทธศาสตร ์ให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ก าหนดยุทธศาสตรต์ามมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-

2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1 1 1 ความ

เสี่ยง

น้อย

มาก 2.ก าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการด าเนินงาน

เป็นไปตามระบบ 

ด าเนินเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

3.ชีแ้จ้งแนวทางการด าเนินงานรว่มกนัในแต่

ละยุทธศาสตร์กับบคุลากรที่เกี่ยวข้อง 

ประชุม และช่วยกันด าเนินงานให้

เป็นไปตามยุทธศาตร ์

รายงานการประชุมประจ าเดือน 

ธันวาคมศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

4.ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานกัน

ในแต่ละยุทธศาสตร์ทุกเดือน 

ด าเนินงานตามระยะเวลา ของ

มหาวิทยาลัย 

รับทราบผล ทางระบบ e-office 

5.รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาตรต์่อ

มหาวิทยาลัยทุกเดือน เพื่อพิจารณาและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติ

ราชการทุกไตรมาส 

รายงานผลการปฏิบัติราชการทุก

เดือน 

รายงานผลในระบบ ผ่าน 

www.ssruplan.ssru.ac.th 

2.ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตงิาน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อควบคุมไม่ให้

เกิดข่าวทางลบส่ง

ผลกระทบต่อ

การเผยแพร่ข้อมูลทาง

สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social media) ที่มีผล

ต่อภาพลักษณข์องศนูย์

1.มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสือ่สังคม

ออนไลน์ (social media) 

เผยแพร่ข้อมูลในด้านด ี faecbook ศูนย์การศกึษาจังหวัด

อุดรธานี 

1 1 1 ความ

เสี่ยง

น้อย

มาก 

2.สื่อสารให้ความรูค้วามเข้าใจในการใชส้ื่อ

สังคมออนไลน ์(social media) ที่ส่งผลต่อ

ประชาสัมพันธ์การใชง้านผา่นสื่อ

สังคมออนไลน์ (social media) ในเชิง

faecbook ศูนย์การศกึษาจังหวัด

อุดรธานี 
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ภาพลักษณข์องศนูย์

การศึกษา 

การศึกษาในเชิงลบ ภาพลักษณข์องศนูย์การศกึษาใหก้ับบุคลากร

และนักศกึษา 

สรา้งสรรค์ 

3.ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ขอ้มูลผ่าน

ทางสื่อสงัคมออนไลน์ (social media)ที่ส่งผล

ต่อภาพลักษณข์องศนูย์การศกึษาในเชิงลบ 

ตรวจสอบ และติดตาม การเผยแพร่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศนูย์ 

  

4.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการ

เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์

ของศูนย์การศกึษาในทางลบ 

แจ้งด าเนนิการลบข้อมูล และท า

ความเข้าใจกับบุคคลนั้นๆ 

  

3.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การ

บรหิารงานเกิด

ความคล้องตัวมาก

ย่ิงขึน้ 

งบประมาณไม่เพยีงพอ

ต่อการด าเนินงานของ

ศูนย์การศกึษา 

1.ศึกษาแนวทางการการจัดหางบประมาณ

เพื่อด าเนินงานศูนยก์ารศึกษา 

มีการจัดหารายเข้าศูนย์ และหา

นักศึกษาใหม ่

ให้เช่าสถานที ่,แนะแนวการศึกษาต่อ,ที่

ปรกึษาโครงการให้กบัสถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 18 

2 2 4 ความ

เสี่ยง

น้อย 

2.สรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนว

ทางการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 

มีแผนการการจัดงบประมาณในทุกๆ

ปี 

แผนการเงิน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การ

ด าเนินงานในระบบ 

เกิดความรวดเร็ว 

ตามก าหนด

ระยะเวลา 

การใชง้านระบบ ERP ไม่

มีความเสถียร 

1.ศึกษาการใชง้านระบบอย่างแม่นย า               จัดท าคูมือการใชง้าน ประชุมท าความเข้าใจร่วมกัน 1 1 1 ความ

เสี่ยง

น้อย 
2.ตรวจสอบระบบการใชง้านอินเทอร์เน็ตให้

เสถียร 

มั่นตรวจเช็คสัญญาณอย่างสม่ าเสมอ         

3.ด าเนินงานก่อนระยะเวลาก าหนดสง่ มีปฏิทินการด าเนินงานที่แน่นอน           

4.ความเสี่ยงด้าน

นโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคบั  

                

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ ความเข้าใจ 

วิธีบริหารกฎ 

ความรู้ความเข้าใจวิธี

บรหิารกฎ ข้อบังคับ 

เพื่อน าไปสู่การ

ปฏิบัติงานที่มี

1.ศึกษาความรู้ความเข้าใจวิธีบริหาร กฎ 

ข้อบังคบัของมหาวทิยาลัย 

ศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์มหาวทิยาลัย 1 1 1 ความ

เสี่ยง

น้อย

มาก 
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ข้อบังคบั อย่าง

ถูกต้อง 

2. เพื่อการ

ปฏิบัติงาน เป็นไป

ตาม กฎ และ

ข้อบังคบั ให้มี

ประสิทธิภาพมาก

ที่สุด 

ประสิทธิภาพ 

  2.สรา้งความรู้ความเข้าใจวิธกีารบริหาร กฎ 

ข้อบังคบั แก่บุคลากรศูนย์การศกึษา 

ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับวธิี

บรหิาร กฎ ข้อบงัคับ ของ

มหาวิทยาลัย 

รายงานการประชุมประจ าเดือน 

ธันวาคมศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

  3.ประชาสัมพันธ์วิธีบริหาร กฎ ข้อบงัคับ ของ

มหาวิทยาลัย แกบุ่คลากรศูนย์ฯ 

ประชาสัมพันธ ์ผ่านหลายๆ ช่องทาง ไลน์กลุ่มศูนยอ์ุดรธาน ี

5.ด้านการ

ปฏิบัตงิานท่ีอาจ

เกิดจาก

ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
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บทที่ 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ขอ้ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อม

ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมี

ระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงก าหนดนโยบายบริหารความ

เสี่ยง ดังนี ้

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ

และมีสว่นร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัว ชี้วัด

ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1 .1  เพื่ อ ให้ บุ ค ล าก รขอ ง 

หน่วยงานสามารถหาวิธีการ

จัดการกับความ เสี่ ยงเพื่ อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1 .1  ร้อ ยล ะขอ งประ เด็ น

ค ว าม เสี่ ย งที่ ได้ รั บ ก า ร

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อ

ป ี

รอ้ยละ 100 พิจารณ าจากความ เสี่ ย งที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น

ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงานที่

ด าเนินการควบคุมภายในตาม

งานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

1) ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

2) กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1.แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พ.ค. 61 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความ เสี่ ย งแล ะควบคุ มภาย ใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.ทบทวนแนวทางการบรหิารความเสี่ยง พ.ค. 61 แนวทางการบริหารความ เสี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

มิ.ย.61 (ร่ า ง ) แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับกองนโยบายและแผน 

เพื่อตรวจสอบ 

มิ.ย.61 (ร่ า ง ) แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.หน่วยงานด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม

ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง 

กองนโยบายและแผน (ถา้มี)  

มิ.ย.61 (ร่ า ง ) แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

6.เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ 

มิ.ย.61 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับความ

เห็นชอบ 

7.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบาย

และแผน 

27 มิ.ย.61 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562   

8 .เผ ย แพ ร่ แผ นบ ริห ารค วาม เสี่ ย ง  ป ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค.61 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบ

หรือรับรู้แผนบริหารความเสี่ ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ต.ค.61-ก.ย. 62 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

10.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ   ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
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2) กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 3,6,9 

และ 12 เดือน 

- รอบ  3 เดือน ธ.ค. 61 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 62 

- รอบ  9 เดือน มิ.ย. 62 

- รอบ 12 เดือน ก.ย. 62 

11.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ ย ง  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ .2562 ต่ อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานเพื่อทราบ 

  คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้ บ ริ ห า รสู งสุ ด ขอ งห น่ ว ย งาน

รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 3,6, 

และ 9 เดือน 

- รอบ  3 เดือน ธ.ค. 61 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 62 

- รอบ  9 เดือน มิ.ย. 62 

12.จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับ

กองนโยบายและแผน 

 หน่วยงานจัดส่ งรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 รอบ 6และ 12 เดือน ได้ทัน

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- รอบ  6 เดือน 31 ม.ีค. 62 

- รอบ 12 เดือน 15 ก.ย. 62 

13.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 

เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ              

ก.ย. 62 มติการพิจารณารายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2 5 6 2 (ร อ บ  12 เดื อ น )  ข อ ง

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

14.น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

ในปีถัดไป (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ก.ย. 62 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

15. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้

ประชาคมทราบ 

ก.ย. 62 ป ร ะ ช า ค ม รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
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3) ปฏิทินการด าเนินงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

 พ.ค.61 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ ย ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน พ.ค. 61 แนวทางการควบคุ มภาย ใน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. จดัท าแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงาน 

มิ.ย. 61 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการ

บรหิารหน่วยงานหรอืผู้บรหิารสูงสดุของ

หน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

มิ.ย. 61 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับความเห็นชอบ 

5. จดัส่งแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีไ่ดร้ับความ

เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวก

เข้าในเลม่แผนบริหารความเสีย่ง) 

27 มิ.ย. 61 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปสู่การปฏิบัติ 

 

ก.ย. 61 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรอืรับรู้

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

7. ด าเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค.61-ก.ย.62 ผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุ ม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. ประเมนิผลการควบคุมภายใน   ผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 และ 12 

เดือน 

- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2 มี.ค. 62 

- รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ  ปย.2 

 

ก.ย. 62 

9. รายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(รอบ 6 เดือน) ตอ่คณะกรมการบรหิาร

หน่วยงานหรอืผู้บรหิารสูงสดุของหน่วยงาน

เพื่อทราบ 

มี.ค. 62 คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรอื

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 

เดือน) 

10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุม

ภายใน ใหก้องนโยบายและแผน 

 หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุ ม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

- รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2   30 มี.ค. 62 รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่

ก าหนด - รอบ 12 เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.2   15 ก.ย. 62 

11. รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(รอบ 12 เดอืน) ต่อคณะกรรมการบรหิาร

หน่วยงานหรอืผู้บรหิารสูงสดุของหน่วยงาน

เพื่อพิจารณา ให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 

ก.ย.62 มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน 

12. น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรงุแผนการ

ควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ก.ย. 62 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2562 ให้ประชาคมทราบ 

ก.ย. 62 ประชาคมรับทราบผลการด าเนินงานตาม

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติ งานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) ให้น า 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแตล่ะด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย

ควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่

โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการ

วิเคราะห ์ดังกล่าว 
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 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของ

ส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างาน

ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เชน่ ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมอืง กฎหมาย ผูร้ับบริการ เครือขา่ย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์วสิัยทัศน ์การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนการรว่มมือกับองค์กร

อิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผูร้ับบริการหรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผดิพลาดหรือน าการตัดสินใจ

นั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ

ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหาร

หลักสูตรการบริหารงานวิจัยงานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และ

การปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนด 

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน 

งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่

ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท า

นิตกิรรมสัญญา การรา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ  แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแตล่ะดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมาน้ันอาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิผล และการมสี่วนรว่ม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค 

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดจากผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของส่วนรวมได้น ามาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นอันเข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ขั้นตอนที ่2 การประเมนิความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงและด าเนินการวเิคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) การก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูล

ตัวเลข หรอืจ านวนเงนิมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุเป็น

ตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ

ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด

และความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนนิงานขององค์กร  

 2.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 

น้อย และน้อยมาก ดังตาราง 

 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ

ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ

ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี

ขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี้ 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ

ความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะหร์ะดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรอืหนว่ยงานว่าก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ  จากระดับสูง

มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการ

บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา

จัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ

ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสใน

การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ 

สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วกิฤตหนัก ต้องรีบด าเนนิการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไมไ่ด้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เร่ิมหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยูใ่นระดับความเสี่ยง

น้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2 ไมต่อ้งท าอะไร 
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ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสีย่ง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่ง

ได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบ

การท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่

องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้  เช่น การหยุด

ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด

ขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรอืโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง

บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เชน่ งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรอืลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละ

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

Risk Appetite Boundary 
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กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้อง

เป็นกิจกรรมที่หนว่ยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนนิการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จดัการความเสี่ยง 

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ

บริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน

การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน

ช่องทางตา่งๆ เชน่ ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดยผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที ่5 การตรวจตดิตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงาน

มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีการ

ปฏิบัติจริง สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3 

แผนการบริหารความเสี่ยง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง FM-RM-03  

งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม 

กลยุทธ์ท่ีใช้

จัดการกับ

ความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

ความเส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

1.ด้านกลยุทธ์ 

งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏบัิติการประจ าปี 

วัตถุประสงค์เพื่อให้

หน่วยงานมีทิศทางการ

บรหิารงานท่ีชัดเจนและ

สามารถน าไปสู่การปฏบัิติ

ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอกท าให้มี

ผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ท่ีไม่ตอบสนอง 

3 4 

 

12 ความเสี่ยง

สูง 

ลดความ

เสี่ยง 

1.มกีารวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี

เปลี่ยนแปลงต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ 

2.ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์เพื่อ

รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.มกีารก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 

4.ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานรว่มกันใน

แต่ละยุทธศาสตรก์ับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรทุ์กเดือน 

6.รายงานผลการด าเนินงาตาม

ยุทธศาสตรต่์อมหาวิทยาลัยทุกเดือน เพื่อ

พิจารณาและใหข้้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาส 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

ผู้อ านวยการ

ศูนย์การศึกษา 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม 

กลยุทธ์ท่ีใช้

จัดการกับ

ความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

ความเส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ 

เพื่อป้องกันการเผยแพร่

ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ 

(social media) ที่มผีลต่อ

ภาพลักษณ์ของศูนย์

การศึกษาในเชิงลบ 

การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) ที่มผีล

ต่อภาพลักษณ์ของศูนย์

การศึกษาในเชิงลบ 

2 3 6 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ลดความ

เสี่ยง 

1. มีแนวปฏบัิติในการเผยแพร่ข้อมูลส่ือ

สังคมออนไลน์(social media) 

2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้

สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่สง่ผล

ต่อภาพลักษณ์ของศูนย์การศึกษาให้กับ

บุคลากรและนักศึกษา 

3. ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media)

ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ของศูนย์การศึกษา

ในเชิงลบ 

4. มีแนวทางในการจัดการกรณีท่ีมกีาร

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ของศูนย์การศึกษาในทางลบ 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

ผู้อ านวยการ

ศูนย์การศึกษา 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

งานอาคารและสถานท่ี 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ภายในศูนย์การศึกษา 

การเกิดอัคคีภัย   3 5 15 ความเสี่ยง

สูง 

ลดความ

เสี่ยง 

1.ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ และมกีาร

จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2.มกีารด าเนินการจัดอบรม ป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยให้กับนักศึกษา และบุคลากร 

3.มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

ผู้อ านวยการ

ศูนย์การศึกษา 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม 

กลยุทธ์ท่ีใช้

จัดการกับ

ความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

ความเส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   

งานบุคคล 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อบุคลากรศึกษาและ

ปฏบัิติตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับ ที่อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ทันที 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

ภายนอกมผีลต่อการปฏิบัติงาน

ของศูนย์ฯ 

2        3 6 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ลดความ

เสี่ยง 

1.มกีารสื่อสาร เผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้กับเจา้หน้าท่ี

ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

ผู้อ านวยการ

ศูนย์การศึกษา 

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

งานจัดหาพัสดุ –จัดซื้อจัด

จา้ง 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ

เป็นไปตามระเบียบ

ส านักงานนายกรัฐมนตรวี่า

ดว้ยการพัสดุ 

การจัดซื้อ-จัดจา้งไมเ่ป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุ 

2        3 6 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ลดความ

เสี่ยง 

1.ศึกษาระเบียบการเบกิจา่ยพัสดุ 

2.ติดตามผลการเบกิจา่ยตามระเบียบ 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

ผู้อ านวยการ

ศูนย์การศึกษา 
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บทที่ 4  

การควบคุมภายใน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กระบวนการ/งานและ

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมท่ีมอียู ่

(2) 

การประเมินผลการควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยัง

มีอยู่ 

(4) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

วิธีการด าเนนิงาน 

(7) 

1. กระบวนการการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน จ านวน 2 งาน 

1.1 งานบริการศูนย์การเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่

รู้จักของสังคม 

1) คัดเลือกองค์ความรูท้ี่

จ าเป็นในแหล่งเรียนรู้ 

1.) ศูนย์ฯ มกีารส ารวจความ

ต้องการมาจัดองค์ความรูท้ี่

จ าเป็นในแหล่งเรียนรู้ เพื่อ

เป็นการตอ่ยอดในปี 2561 

- - 
ต.ค. 61  

–ก.ย.62 

ผูอ้ านวยการ

ศูนย์ฯ 

- 

2) จัดโครงการเพิ่ม

ฐานความรู้/องค์ความรู้

ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

2) ศูนย์ฯ น าผลการส ารวจ

ความตอ้งการมาจัดท า

โครงการเพิ่มฐานองค์ความรู้ 

- - 
 - 

3) น าฐานความรู้/องค์

ความรูท้ี่อยู่ในแหล่ง

เรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์

ของหน่วยงาน 

3) ศูนย์ฯ น าฐานความรู/้องค์

ความรูท้ี่อยู่ในแหล่งเรียนรู้

และผลการด าเนินโครงการ

เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน

อย่างตอ่เนื่อง 

- - 
 

- 
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4) ประชาสัมพันธ์การ

ให้บริการแหล่งเรียนรู้

ตามช่องทางตา่งๆ 

4) ศูนย์ฯมีการประชาสัมพันธ์

การให้บริการแหล่งเรียนรู้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ

วิทยาลัยฯ 

- - 
 

- 

5) รายงานผลการ

ด าเนนิงานการใหบ้ริการ

แหลง่เรียนรู้ตาม

แบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยก าหนดได้

ครบถ้วน 

5) ศูนย์ฯด าเนนิโครงการ

จัดท าเล่มรายงานผลการ

ด าเนนิโครงการ และสรุป

ฐานองค์ความรูป้ระจ าปี 

- - 
 

- 

6) น าองค์ความรูใ้น

แหลง่เรียนรู้มาเผยแพร่

ในงานชุมชนวิชาการของ

ศูนย์ฯ 

 
- - 

 
- 

2.กระบวนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 งาน 

2.1 งานท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรและ

นักศึกษาเห็น

ความส าคัญของศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย 

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานด้านท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมเป็น

ผูร้ับผิดชอบงานด้าน

ศลิปะและวัฒนธรรม

1) ศูนย์ฯ จัดท าค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเป็นผู้รับผดิชอบ

งานด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

- - 
ต.ค. 61  

–ก.ย.62 

ส านักงาน 

- 
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ภายในหนว่ยงาน 

2) ก าหนดวัตถุประสงค์

ของแผนและก าหนดตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน 

2) ศูนย์ฯ การก าหนด

วัตถุประสงค์ของแผนและ

ก าหนดตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผน 

- - 
 

- 

3) จัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ก าหนด

วัตถุประสงค์และตัวชีว้ัด

ของโครงการและได้รับ

ความเห็นชอบจาก

ผูบ้ริหารสูงสุดของ

หนว่ยงาน 

3) ศูนย์ฯจัดท าแผนปฏิบัติ

การด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ก าหนด

วัตถุประสงค์และตัวชีว้ัดของ

โครงการและได้รับความ

เห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด 

- - 
 

- 

4) ประเมินความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์และ

ตัวชี้วัดของโครงการทุก

โครงการที่ก าหนดใน

แผนปฏิบัติงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4) ศูนย์ฯ ได้ก าหนดให้ผู้ที่

รับผิดชอบในการจัด

โครงการ/กิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมทุก

เดือน 

- - 
 

- 

5) รายงานผลการ

ด าเนนิงานการจัด

4) ศูนย์ฯได้ก าหนดให้ผูท้ี่

รับผิดชอบในการจัด - - 
 

- 
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โครงการตามแผนปฏิบัติ

การด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมตอ่

ผูบ้ริหารหนว่ยงานและ

มหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง 

โครงการ/กิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมทุก 6 

เดือน 

6) เผยแพร่กิจกรรมท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหป้ระชาคม

ทราบ 

5) ศูนย์ฯได้ให้ผู้ที่จัด

โครงการ/กิจกรรมส่งข้อมูล

กับฝา่ยสารสนเทศ เพื่อ

เผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมใน

เว็บไซต์ศูนย์ฯ 

- - 
 

- 

7) ประเมินความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์และ

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ

การด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมและ

รายงานต่อผูบ้ริหาร

หนว่ยงานและ

มหาวิทยาลัยทราบ 

 

6) มีการสรุปผลการประเมิน

โครงการและสรุปผลตาม

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนให้กับผูบ้ริหาร

หนว่ยงานได้รับทราบ 

- - 
 - 

3.กระบวนการการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 งาน 
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3.1 งานรับนักศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อคัดเลือกนักศึกษา

เข้าศกึษาต่อใหเ้ป็นไป

ตามแผนการรับ

นักศึกษาที่วางไว้ 

1) จัดส่งแผนการรับ

นักศึกษาให้กองบริการ

การศกึษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

และเสนอสภาวิชาการ

และสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 

มีการวิเคราะห์นักศึกษาที่คง

อยู่ให้สอดคล้องกับจ านวน

อาจารย์ที่มี และดูความ

ตอ้งการศกึษาของนักศกึษาที่

สนใจในแตล่ะสาขาวิชา  

- - 
ต.ค. 61  

–ก.ย.62 

ส านักงาน 

- 

2) ก าหนดคุณสมบัติของ

ผูส้มัครเข้าศกึษาต่อส่ง

ให้กองบริการการศกึษา 

ก าหนดคุณสมบัติในการ

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศกึษา

ต่อ อาทิเช่น วุฒิการศึกษา 

ผลการเรียน ความสามารถ

พิเศษ ฯลฯ 

- - 
 

- 

3) ประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครนักศึกษาผา่น

ช่องทางตา่งๆ 

มีการประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครเข้าศกึษาต่อผ่านหลาย

ช่องทาง เช่น การไปแนะแนว

ตามโรงเรียนต่างๆ การรับ

สมัครทาง Internet ทาง E-

mail 

- - 
 

- 

4) สอบปฏิบัติหรอืสอบ มีการสอบข้อเขียนและ
- - 

 
- 
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สัมภาษณ์เป็นไปตาม

เกณฑก์ารคัดเลือกของ

มหาวิทยาลัย 

สัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาโดยใช้

เกณฑก์ารคัดเลือกของ

มหาวิทยาลัย 

5) ตรวจสอบจ านวน

นักศึกษาที่รายตัวเข้า

ศกึษาเทียบกันแผนรับ

นักศึกษาประจ าปี 

ตรวจสอบพร้อมสรุปจ านวน

นักศึกษาที่มารายงานตัวเข้า

ศกึษากับงานรับเข้า กอง

บริการการศึกษา 

- - 
 

- 

4.กระบวนการพัสดุ  

4.1 งานควบคุมพัสด ุ

วัตถุประสงค ์

เพื่อควบคุมพัสดุและเก็บ

รักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน                         

วัตถุประสงค ์                             

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

การควบคุมวัสดุ                       

1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวสัดุ

ทุกครัง้   

2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็น

สัดส่วนพรอ้มใชง้าน                           

3) บันทึกการเบกิจา่ย

พรอ้มลงชื่อการเบกิจา่ย                         

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุ

ประจ าเดือนและประจ าปี

งบประมาณ      

ศูนย์การศึกษาจงัหวดัอุดรธานี   

เนื่องจากวสัดสุ านักงาน มีการ

ใช้หลายส่วนทั้งบุคลากรศนูย์

และอาจารยส์าขา จึงส่งผลให้

การตรวจสอบค่อนขา้งลา่ช้า 

แจ้งเรื่องการขอ

เบิกวัสดุ ให้

บุคลากรทุกส่วน

ทราบถงึขั้นตอน 

และวิธีปฏิบัต ิ

1) แจ้งขั้นตอนการขอ

เบิกเบิกพัสดุ 

ต.ค. 61  

–ก.ย.62 

นักวชิาการพัสด ุ

ศูนย์ฯอุดรธาน ี

1) ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการขอเบิก 

ให้กับบุคลากรศูนย์ฯทุก

คน ให้เข้าใจและปฏิบัติ

ตามอย่างเครง่ครัด 

การควบคุมครุภัณฑ์                   ศูนย์การศึกษาจงัหวดัอุดรธานี   มีการรายงานผล 2) ตรวจเช็คครภุัณฑ์ นักวชิาการพัสด ุ 2) มีการตรวจเช็ค
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1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์                

2) เขียนหมายเลขที่

ครุภัณฑ์          

3) จัดท าทะเบียนควบคุม

การเบกิจา่ยครุภัณฑ์                       

4) เก็บรักษาครภุัณฑ์ให้

ครบถว้นถูกต้องตรงตาม

ทะเบียน 

เนื่องจากศนูย์ฯ อดุรธานีมี

ครุภัณฑ์ที่ยืมมาจากหน่วยงาน

อื่นด้วยจึงท าให้การควบคุม

ครุภัณฑ์ ส่งผลให้การ

ตรวจสอบแตล่ะปลี่าชา้ 

การตรวจเช็ค

ครุภัณฑ์ ระหว่าง

หน่วยงานทุกๆ ป ี

บ่อยคร้ังคร้ัง ศูนย์ฯอุดรธาน ี ครุภัณฑ์ และรายงาน

ผลกับผูบ้รหิารมากกวา่

ปีละ 1 คร้ัง 

5.กระบวนการการเงิน 

5.1 งานเบิกจ่าย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกตอ้ง

ตามระเบยีบการเบกิจา่ย    

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบเงินรายได้

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การรายงานทางการเงนิ 

(F) 

การปฏิบัติตามกฏหมาย

1) ตรวจสอบเอกสารการ

เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 

-กรณีเงินงบประมาณ

แผน่ดินเบิกจ่ายตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 

-กรณีเงินรายได้เบิกจ่าย

ตามระเบยีบเงินรายได ้

1) ศูนย์การศึกษาจงัหวัด

อุดรธานี เนื่องจากมีการปรับ

ระเบียบการเบิกจ่ายใหม่ ท าให้

ต้องมีการแกไ้ขเอกสารให้

เป็นไปตามระเบียบที่ปรับใหม่

ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าชา้ 

1) ศึกษาระเบยีบ

การเบกิจา่ยอยา่ง

สม่ าเสมอ และ

ประชาสัมพันธ์

ระเบียบการ

เบิกจ่ายให้

บุคลากรใน

หน่วยงานทราบ 

1) ศึกษาระเบียบต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับงาน

เบิกจ่ายใหม้ีความ

แม่นย า 

ต.ค. 61  

–ก.ย.62

นักวชิาการเงิน 

ศูนย์ฯอุดรธาน ี

 

1) เข้าประชุมกับ

หน่วยงานอื่นๆ และเข้า

อบรมเก่ียวกับระเบียบ

การเบกิจา่ย 

2) จัดท าทะเบยีนคุมการ 2)  ศูนย์การศึกษาจังหวัด  2) ท าบันทึก 2) จัดท าทะเบยีนคุม นักวชิาการเงิน 2) ด าเนินงานตาม
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และระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง ( C ) 

เบิกจ่ายตามโครงการ อุดรธานี พบวา่มีความเสี่ยงที่

ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สง่

เอกสารเบิกจ่ายทั้งหมดใน

คราวเดียวกัน ท าให้การ

ควบคุมการเบกิจา่ยไม่เป็น

ปัจจุบัน 

ข้อความแจ้ง

ผู้รับผิดชอบ

โครงการให้จัดส่ง

เอกสารการ

เบิกจ่ายทั้งหมด

ในคราวเดียวกัน

เมื่อด าเนินการ

โครงการแล้ว

เสร็จ เพื่อจัดท า

ทะเบียนคุมการ

เบิกจ่ายให้เป็น

ปัจจุบัน 

การเบกิจา่ยแต่ละ

โครงการ และก าหนด

ช่วงเวลาในการเบิกจ่าย

ที่ชัดเจน 

ศูนย์ฯอุดรธาน ี แผนการควบคุมการ

เบิกจ่ายและตาม

ก าหนดเวลา 

6. กระบวนการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 งาน 

6.1 งานประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ของหน่วยงาน 

 

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานแผนปฏิบัติ

การด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1) จัดท าค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับ

หนว่ยงาน 

- - ต.ค. 61  

–ก.ย.62 

งาน

ประชาสัมพันธ์ 

- 

2) จัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านการประชาสัมพันธ์

2) จัดโครงการ

ประชาสัมพันธ์และแนะแนว

- -  - 
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เชงิรุกที่ก าหนด

วัตถุประสงค์ของแผน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน

และตัวชีว้ัดของโครงการ 

รวมทั้งเสนอผูบ้ริหาร

สูงสุดของหน่วยงาน

อนุมัติ 

นักเรียนมันธยมศึกษาปีที่ 6 

ตั้งแตเ่ดือน พฤศจกิายน 

2560 –กุมภาพันธ์ ที่ผ่าน 

ศูนย์ฯ ได้เข้าประชาสัมพันธ์

หลักสูตรใหก้ับโรงเรียนทั้งใน

เขตจังหวัดอุดรธานีและ

จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งหมด 

40 โรงเรียน  

3) รายงานผลการ

ด าเนนิการตามแผน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ

หนว่ยงานใหผู้บ้ริหาร

และมหาวิทยาลัยทราบ

ทุกไตรมาส  

3)รายงานผลกาด าเนินการ 

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

การเผยแพรข่่าว ผา่น

ช่องทางตา่งๆ สื่อ social 

media (facebook line) 

เว็บไซต ์ 

- -   

4) ส ารวจการรับรู้

ภาพลักษณ์ที่มตี่อ

หนว่ยงาน ปีละ 1 รอบ 

4) รายงานผลการประเมิน

การรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ให้บริการของหนว่ยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 (รอบที่ 12 เดือน)  

- -  - 

5) ประเมินความส าเร็จ

ของแผนประชาสัมพันธ์

เชงิรุกของหนว่ยงานและ
 

- - 
 - 
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รายงานต่อผูบ้ริหารและ

วิทยาลัยได้รับทราบ 

6) น าผลการประเมิน

ตามแผนประชาสัมพันธ์

เชงิรุกมาปรับปรุงในปี

ถัดไป 

 

- - 
 - 

7. กระบวนการธุรการและสารบรรณ จ านวน 2 งาน 

7.1 งานออกเลขที่รับ-ส่งเอกสาร 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การออกเลขรับ-

ส่งเอกสาร  การร่าง/

พิมพ์  ถูกต้อง รวดเร็ว 

และครบถ้วน รวมทั้ง

การจัดเก็บเอกสารให้

เป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตร ีว่า

ด้วยงานสารบรรณ 

1) ตรวจสอบความถูก

ต้อง ครบถ้วนของ

เอกสารก่อนออกเลข

รับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง 

2) ออกเลขรับ-ส่ง

เอกสารตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

3) ร่าง/พิมพ์หนังสอืให้

ถูกต้องตรงตามรูปแบบ

หนังสือราชการ 

4) เสนอหัวหน้างาน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

1) มีการตรวจสอบความ

ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร

ก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสาร

ทุกครั้ง 

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสาร

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3) มีการตรวจรา่ง/พมิพ์

หนังสือใหถู้กต้องตรงตาม

รูปแบบหนังสือราชการ 

4) ให้เสนอหัวหน้างาน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

5) มีการจัดเก็บหนังสอื

- - ต.ค. 61  

–ก.ย.62 

งานธุรการ 

- 
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5) จัดเก็บหนังสือ

ราชการเข้าแฟ้มแยก

ตามประเภท 

6) จัดเรียงล าดับตามเลข

หนังสือ (จากน้อยไปหา

มาก) 

ราชการเข้าแฟ้มแยกตาม

ประเภท 

6) มีการจัดเรียงล าดับตาม

เลขหนังสอื (จากน้อยไปหา

มาก) 

8. กระบวนการจัดประชุม จ านวน 1 งาน 

8.1 งานจัดประชุม 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจัดประชุม

เป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรวี่า

ด้วยงานสารบรรณ (การ

จัดประชุม) 

1) จัดประชุมให้เป็นไป

ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรวี่าด้วย

งานสารบรรณ (การจัด

ประชุม) 

2) แจ้งแผนการประชุม

ตลอดทั้งปีให้

คณะกรรมการฯ ทราบ 

3) จัดส่งเอกสารการ

ประชุมให้ผูเ้ข้าประชุม

ล่วงหน้า 7 วัน 

4) แจ้งมตหิลังการ

ประชุมภายใน 7 วัน 

1) มีการจัดประชุมให้เป็นไป

ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรวี่าด้วยงาน

สารบรรณ (การจัดประชุม) 

2) จัดท าแผนการประชุม

ตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการ

ฯ ทราบ 

3) มีการจัดส่งเอกสารการ

ประชุมให้ผูเ้ข้าประชุม

ล่วงหน้า 7 วัน 

4) แจ้งมตหิลังการประชุม

ภายใน 7 วัน 

- - ต.ค. 61  

–ก.ย.62 

งานธุรการ 

- 
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9. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 3 งาน 

9.1 งานสรรหาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การสรรหา

บุคลากรเป็นไปตาม

ระเบียบที่ก าหนด โปรง

ใส่ ตรวจสอบได้ 

1) ตรวจสอบอัตราก าลัง

ให้เป็นไปตามกรอบ

อัตราก าลังที่มอียู่                

2) จัดส่งคุณสมบัติของ

ผูส้มัครที่ตอ้งการและ

เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง

คณะกรรมการออก

ข้อสอบ/ตรวจขอ้สอบ 

และสอบสัมภาษณ์ให้

กองบริหารงานบุคคล                   

3) ประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครก่อนวันเริ่มรับ

สมัคร อย่างน้อย 5 วัน 

4) ก าหนดระยะเวลาการ

รับสมัคร อย่างน้อย 15 

วันท าการ 

5) ส่งผลการสอบ/สอบ

สัมภาษณ์ให้กอง

1) มีการตรวจสอบ

อัตราก าลังให้เป็นไปตาม

กรอบอัตราก าลังที่มอียู่         

2) มีการจัดส่งคุณสมบัติของ

ผูส้มัครที่ตอ้งการและเสนอ

ชื่อเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการ

ออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 

และสอบสัมภาษณ์ให้กอง

บริหารงานบุคคล                                                                         

3) มีการประชาสัมพันธ์การ

รับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร 

อย่างนอ้ย 5 วัน 

4) ก าหนดระยะเวลาการรับ

สมัคร อย่างน้อย 15 วันท า

การ 

5) จัดส่งผลการสอบ/สอบ

สัมภาษณ์ให้กองบริหารงาน

บุคคลตามระยะเวลาที่

- - ต.ค. 61  

–ก.ย.62 

งานบุคคล 

- 
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บริหารงานบุคคลตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดใน

ค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการฯ 

ก าหนดในค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการฯ 

9.2. งานพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนาที่ตรงตาม

ต าแหน่งงานที่สมรรถนะ

ที่ก าหนด/เหมาะสม 

1) ส ารวจความตอ้งการ/

ความจ าเป็นในการ

พัฒนาตนเองจาก

บุคลากร 

1) มีการส ารวจความ

ต้องการ/ความจ าเป็นในการ

พัฒนาตนเองจากบุคลากร 

- - ต.ค. 61  

–ก.ย.62 

งานบุคคล 

- 

2) น าความต้อง/ความจ า

เป็นมาจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรและได้รับการ

อนุมัตจิากผู้บริหาร

ระดับสูง 

2) มีการน าความตอ้ง/

ความจ าเป็นมาจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรและ

ได้รับการอนุมัตจิากผู้บริหาร

ระดับสูง 

- -  - 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรใน

หนว่ยงานได้รับการ

พัฒนาตามแผนที่ก าหนด 

3) มีการส่งเสริมให้บุคลากร

ในหน่วยงานได้รับการพัฒนา

ตามแผนที่ก าหนด 

- -  - 

4) ติดตามการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

บุคลากรภายใน

หนว่ยงาน อย่างนอ้ยปี

4) มีการตดิตามการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ของ

บุคลากรภายในหน่วยงาน 

อย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง 

-   - 
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ละ 2 ครั้ง 

5) รายงานผลการน ารู้ไป

ใช้ประโยชน์ของบุคลากร

ให้มหาวิทยาลัยทราบ 

อย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง  

5) ให้บุคลากรรายงานผล

การน ารู้ไปใช้ประโยชน์ของ

บุคลากรใหม้หาวิทยาลัย

ทราบ อย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง  

- -  - 

9.3 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การประเมนิการ

ปฏิบัติงานเป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

1) จัดท าบัญชีรายชี่อ

ส าหรับการประเมินผล

การปฏิบัติราขการใน

ระบบ ERP 

1) มีการจัดท าบัญชีรายชี่อ

ส าหรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติราขการในระบบ ERP 

- - ต.ค. 61  

–ก.ย.62 

งานแผน 

- 

2) ตรวจสอบข้อมูลใน

ระบบ ERP พร้อมบันทึก/

ยืนยันแบบตกลง/

ประเมินภาระงาน 

2) มีการตรวจสอบข้อมูลใน

ระบบ ERP พร้อมบันทึก/

ยืนยันแบบตกลง/ประเมิน

ภาระงาน 

- -  - 

3) ด าเนนิการประเมินผล

และยืนยันข้อมูลในแบบ

ประเมิน 

3) ผูป้ระเมินด าเนินการ

ประเมินผลและยืนยันข้อมูล

ในแบบประเมิน 

- -  - 

  4) บุคลากรรับทราบผล

ประเมิน 

- -  - 

10. กระบวนการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ จ านวน 1 งาน 
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10.1 งานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มงีบประมาณใช้

ในการบริหารจัดการ

หนว่ยงานที่เหมาะสม 

1) จัดท าประมาณการ

รายรับตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  

1) ศูนย์ฯ มีการจัดท า

ประมาณการรายรับที

สอดคล้องกับแผนการรับ

นักศึกษา โดยหักค่าความ

เสี่ยงออก 20 %ตามแผนรับ 

เพื่อประกันความเสี่ยงจาก

จ านวนของนักศึกษาที่เข้า

ศกึษาไม่ตรงตามแผนการรับ

นักศึกษา 

- - งานการเงิน 

 

- 

2) ผูบ้ริหารตรวจสอบ

ความถูกต้องของ

ประมาณการรายรับ 

2) ฝา่ยแผนและงบประมาณ 

ได้น าข้อมลูประมาณการ

รายรับให้รองคณบดีฝ่ายแผน

และประกันคุณภาพ

ตรวจสอบก่อนน าข้อมูลไป

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

- -  - 

3) จัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีให้กับ

โครงการกิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ให้ครบทุกโครงการ 

3) ศูนย์ฯ ได้จัดสรร

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ในกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 
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4) ผูบ้ริหารตรวจสอบ

ความถูกต้องของการ

จัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีให้กับ

โครงการกิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4) ฝา่ยแผนและงบประมาณ

ได้ด าเนินการน าเสนอ

แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2561 ได้รับ

ความเห็นชอบจากต่อ

คณะกรรมการบริหารงาน

วิทยาลัย 

- -  - 

5)  บันทึกงบประมาณ

รายจ่ายในระบบ ERP ให้

ครบทุกโครงการที่มกีาร

จัดสรรงบประมาณ 

5) ฝา่ยแผนและงบประมาณ

ได้ด าเนินการคยี์ข้อมูลการ

จัดสรรงบประมาณรยจ่าย

ระบบ ERP ตามแผนปฏบัติ

การประจ าปี 

- -  - 

6) เสนอค าขอตั้ง

งบประมาณให้ที่ประชุม

คณะกรรมการประจ า

หนว่ยงานเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ  

6) ฝา่ยแผนและงบประมาณ

ได้ด าเนินการน าเสนอ

แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2560 โดยได้รบั

ความเห็นชอบจากต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ 

 

 

- -  - 
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11. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 1 งาน 

11.1 งานจัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้หนว่ยงานมี

ทิศทางองค์กรที่ชัดเจน

และสามารถน าไปสู่การ

ปฏิบัติได้ 

1) รวบรวมข้อมูล

ภายใน-ภายนอก ของ

หนว่ยงาน 

1) ศูนย์ฯ ได้สง่แบบฟอร์ม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรคตามมุมมองของท่าน

ในการด าเนินงานของศูนย์ฯ 

และได้น าความคิดเห็นของ

บุคลากรทั้งหมดมาวิเคราะห์

โดยการจัดประชุมระดับ

ผูบ้ริหาร หัวหนา้สาขาวิชาฯ 

ในการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกองค์กรเพื่อทราบถึง

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

ภัยคุกคามของวิทยาลัยฯ 

  ต.ค. 61  

–ก.ย.62 

งานแผน 

 

2) วิเคราะห์ทิศทางของ

หนว่ยงาน 

     

3) บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น

หน่วยงานมีส่วนร่วมใน

การวางแผนยุทธศาสตร์

2) ศูนย์ ฯ  ได้ ให้บุ คลากรมี

ส่วนร่วมในการวางแผนการ

ด าเนินงาน โดยส่งแบบฟอร์ม
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แล ะแผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ประจ าปี 

ส ารวจการจัดโครงการที่จะ

จัดขึน้  

4) จั ด ท า แ ผ น

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

แผนปฏิบัติการประจ าปี

ให้สอดคล้องกับทิศทาง

ของมหาวิทยาลัย 

3) ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการจัดท า

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

แผนปฏิบัติการประจ าปีโดย

แผนดังกล่าวสอดคล้องกับ

ทิศทางของมหาวิทยาลัย 

    

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์

แ ล ะแผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ป ร ะ จ า ปี ใ ห้

คณะกรรมการประจ า

ค ณ ะ เพื่ อ พิ จ า รณ า

เห็นชอบ 

4) ศู น ย์ ฯ  ไ ด้ น า แ ผ น

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

ก ารป ระจ าปี ได้ รั บ ค วาม

เ ห็ น ช อ บ จ า ก ต่ อ

คณะกรรมการอ านวยการ  

    

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์

แ ล ะแผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ประจ าปี ให้อธิการบดี

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

5) ศูนย์ ฯ  ได้น า เสนอแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ให้อธิการบดี

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

    

7) สื่ อ ส า ร แ ผ น

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

แผนปฏิบัติการประจ าปี

ให้กับบุคลากรภายใน

6)  ผู้อ านวยการมอบแต่ละ

ฝ่ ายด า เนิ นก ารตามแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี งบประมาณ 
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หน่ วยงาน ให้ รับ รู้ เพื่ อ

น าไปสู่การปฏิบัติ 

2552 และศูนย์ฯ ได้น าแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560  - 2564) แผนปฏิบัติ

การประจ าปี 2561 เผยแพร่

ในเว็บไซต์วทิยาลัยฯ  

12. กระบวนการตดิตามและการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1 งาน 

12.1 งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การรายงานผล

การใชจ้่ายงบประมาณ

และผลการด าเนินงานมี

ความถูกต้อง 

1) ประมวลผลการใช้จา่ย

ของโครงการกิจกรรม

ย่อยในระบบ ERP ทุก

โครงการพร้อมบันทึกผล

การด าเนินงานของ

โครงการที่แล้วเสร็จ 

1) ฝา่ยแผนงานมกีาร

ประมวลผลการใช้จา่ยของ

โครงการย่อยในระบบ ERP 

ทุกไตรมาส และบันทึกผล

การด าเนินงานของโครงการ

ที่แล้วเสร็จ 

    

2) บันทึกผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการผ่าน

ระบบ ERP  

   

2) มีการรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การผ่านระบบ ERP เงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) ทุก

ไตรมาส เงินในงบประมาณ 

(เงินแผน่ดิน) ทุกเดือน 
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 3) ผูบ้ริหารตรวจสอบ

ความถูกต้องของ

รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

3) ฝ่ายแผนงานได้สรุปการใช้

งบประมาณประจ าปีในระบบ 

ERP ให้ผู้บริหารหน่วยงาน

ได้รับทราบทุกไตรมาส 

    

 4) รายงานผลการใช้จา่ย

งบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ ให้

มหาวิทยาลัยทราบทุก

เดือน 

4) มีการรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงานให้กับกองนโยบาย

และแผนได้รับทราบ 

    

13. กระบวนการถา่ยทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

13.1งานติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การตดิตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมปีระสิทธิภาพ

และมีผลการปฏิบัติ

ราชการบรรลุตาม

1) รายงานความก้าวหน้า

การปฏิบัติราชการตาม

ค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการในระบบติดตาม

ให้มหาวิทยาลัยทราบทุก

1) ศูนย์การศกึษาจังหวัด

อุดรธานี เนื่องจากผลการ

ปฏิบัติราชการบางตัวชี้วัดไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย และมี

ผลการด าเนินงานล่าช้า 

1) ชีแ้จงแนวทาง

การด าเนินงาน

ร่วมกันในแต่ละ

ยุทธศาสตรก์ับ

บุคลากรใน

หนว่ยงาน 

 

1) รายงานระดับ

ความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติราชการพร้อม

แนบเอกสารหลักฐาน

ที่แสดงให้เห็นถึงการ

 

เจ้าหน้าที่แผน 

ศูนย์ฯอุดรธานี 

 

1) แนบหลักฐานที่ศูนย์

ได้ปฏิบัติราชการตาม

แผนการปฏิบัติ

ราชการในทุกๆ เดือน 



46 
 

เป้าหมายที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O) 

เดือน และน าผลการ

ด าเนนิงานเข้าที่

ประชุม ผู้บริหาร

ทุกเดือนเพื่อ

ก ากับและ

ติดตาม พร้อม

วิเคราะห์สาเหตุ

และแนว

ทางแก้ไข 

ด าเนนิงานตาม

แผนการปฏิบัติ

ราชการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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                                                      ค ำสั่ง ศูนย์กำรศึกษำจงัหวัดอุดรธำน ี
                                                                    ที ่๒๔/ ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง และควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

.................................................................. 
 ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และเพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร
ด ำเนินกำรวำงระบบควบคุมภำยใน พร้อมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยด ำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม นั้น 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี 
ดงัต่อไปนี้ 
คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ให้คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งแผนด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงศูนย์กำรศึกษำ

จังหวัดอุดรธำนี ส่งเสริมสนับสนุน และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในเรื่องต่ำง ๆ แก่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และควบคุมภำยใน 

๒. ก ำกับติดตำม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

๑.  นำยสุพัฒน์  สมสุข ประธำนกรรมกำร 

๒.  นำงสำวกำนดำ สำรพล กรรมกำร 

๓.  นำงสำวมยุรี กันยำเลศิ กรรมกำร 
๔.  นำงสำวธีรตำ  พำงกำสำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
ให้คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้  

๑. ด ำเนินกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก  หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจของ ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี และครอบคลุมบริบทในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  ๔ ด้ำน คือ ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบ เทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) และด้ำนนโยบำย กฏหมำย ระเบียบ 

ข้อบังคับ  

๒.  ประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และจัดอันดับควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 

๓. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน และด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน 

๑.  นำยศุภมติร ศรสีวัสดิ ์ ประธำนกรรมกำร 

๒.  นำยสุพัฒน์  สมสุข กรรมกำร 

๓.  นำงสำวขวัญข้ำว  พูลเพิ่ม  กรรมกำร 

๔.  นำยศรำยุทธ ขวัญเมือง กรรมกำร 

๕.  นำงสำวจำรวลั  ของอ่อน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๔. ประเมินกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

๕. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรควบคุมภำยใน 

๖. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำนหรือผู้บริหำรสูงสุด
ของหน่วยงำน 

๗. น ำผลกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในไปปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน
หรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในปีถัดไป  
 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

         สั่ง  ณ  วันท่ี   ๒๑ กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                                                                     
                                 (นำยศุภมิตร  ศรีสวสัดิ์) 

         ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำน ี
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ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินความ

เสี่ยง (FM-RM 01) 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยงและ

ข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการก าหนดความ

เสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย 
โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ ค าอธบิาย 

ผล 

กระทบ 
ระดับ 

1.ด้านกลยุทธ์ 

งานจัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางการ

บรหิารงานท่ีชัดเจนและ

สามารถน าไปสู่การปฏบัิติได้

อย่างมปีระสทิธิภาพ 

การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอกท า

ให้มีผลต่อการก าหนด

ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ท่ีไม่

ตอบสนอง 

1.การปรับเปลี่ยนนโยบายของ

รัฐบาล 

2.การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งขัน 

3.เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึน้ภายในรอบ 

1 เดอืน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อย

กว่าร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึน้ภายในรอบ 

3 เดอืน 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ยละ 

80-84 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึน้ภายในรอบ 

6 เดอืน 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ยละ 

85-89 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึน้ภายในรอบ 

9 เดอืน 

น้อย 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ยละ 

90-94 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึน้ภายในรอบ 

1 ปี 

น้อยมาก 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 

น้อยมาก 1 
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2.ด้านการปฏิบัตงิาน 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

วัตถุประสงค ์

เพื่อป้องกันการเผยแพร่

ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน ์

(social media) ที่มผีลตอ่

ภาพลักษณ์ของศูนย์

การศึกษาในเชงิลบ 

การเผยแพร่ขอ้มูลทางสื่อ

สังคมออนไลน ์(social 

media) ที่มผีลตอ่

ภาพลักษณ์ของศูนย์

การศึกษาในเชงิลบ 

1.ความรวดเร็วของการ

เผยแพร่ขอ้มลทางสื่อสังคม

สังคมออนไลน ์(Social media) 

2.เทคโนโลยคีวามก้าวหนา้

ของสื่อสังคมออนไลน์ (Social 

media) 

ในอนาคตมมีากขึ้น 

3.การเข้าถึงสื่อออนไลน ์

(Social media) ได้งา่ย 

4.การเข้าถึงสื่ออยา่งขาด

วจิารณญาณของบุคคลในสื่อ

สังคมออนไลน ์(Social media) 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึ้นภายในทุก

วัน 

สูงมาก 5 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ นอ้ยกว่า 10 

ชอ่งทาง 

สูงมาก 5 

มโีอกาสที่อาจ

เกิดขึ้นภายใน

รอบสัปดาห์ 

สูง 4 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ นอ้ยกว่า 5 ช่องทาง 

สูง 4 

มโีอกาสที่อาจ

เกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 เดอืน 

ปานกลาง 3 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึ้นภายใน

รอบ 3 เดอืน 

น้อย 2 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ นอ้ยกว่า 1 ชอ่งทาง 

น้อย 2 

มโีอกาสที่อาจ

เกิดขึ้นภายใน

รอบ 6 เดอืน 

 

นอ้ยมาก 1 มกีารเผยแพร่ขา่วทางลบ

เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย 

นอ้ยมาก 1 
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3. ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่ 

งานอาคารและสถานท่ี 

วัตถุประสงค ์

เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ภายในศูนย์การศึกษา 

การเกิดอัคคีภัย 1. ความประมาท การใช้

เครื่องใช/้อุปกรณท่ี์ใชไ้ฟฟ้า  

และเชื้อเพลงิ 

2. ไฟฟา้ลัดวงจร 

3. เกิดจากธรรมชาติ เชน่ การ

เผาหญ้าแห้ง การเผาขยะ 

4. การใชฟ้ิวไมถ่กูขนาดกับ

ก าลังไฟฟา้ท าให้เกิดการ

ลัดวงจร หรอื ไฟฟา้เกนิก าลัง

แตฟ่ิวไมข่าด 

 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึ้นทุกวัน 

สูงมาก 5 มผีู้ทุพพลภาพหรือเสียชวีติ 

หรือมูลค่าความเสียหายเกิน

กว่า 500,001 บาท 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึ้นทุก

สัปดาห์ 

สูง 4 มกีารบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ี

รุนแรง หรอืความเสียหาย 

100,001-50,000 บาท 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึ้นทุกเดือน 

ปานกลาง 3 มกีารบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ี

รุนแรง หรอืความเสียหาย 

50,000 -10,001บาท 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึ้นทุก 3 

เดอืน 

น้อย 2 ไม่มกีารบาดเจ็บ หรือความ

เสียหาย 5,001-50,000 บาท 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีอาจ

เกิดขึ้น 6 เดือน 

นอ้ยมาก 1 ไมม่กีารบาดเจ็บ หรือมูลค่า

ความเสียหายไม่เกิน 5,000 

บาท 

 

 

 

 

 

 

นอ้ยมาก 1 
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4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   

งานบุคคล 

วัตถุประสงค ์

เพื่อบุคลากรศกึษาและ

ปฏบัิตติามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับ ที่อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ทันท ี

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

หนว่ยงานภายนอกมีผล

ตอ่การปฏบัิตงิานของ

ศูนยฯ์ 

1.มีการสื่อสาร เผยแพร่

ความรู้เกีย่วกับกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับให้กับ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งรับทราบ

และถือปฏิบัต ิ

มีโอกาสเกิดขึ้น

ภ า ย ใน ร อ บ  1 

เดอืน 

สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ

งานให้กับหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกิดขึ้น

ภายในรอบ 3 

เดอืน 

สูง 4 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานของมหาวิทยาลัย 

สูง 4 

มโีอกาสเกิดขึ้น

ภายในรอบ 6 

เดอืน 

ปานกลาง 3 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานระหว่างหน่วยงาน

ภายในมหาวทิยาลัย 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสเกิดขึ้น

ภายในรอบ 9 

เดอืน 

น้อย 2 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานภายในหน่วยงาน 

น้อย 2 

มโีอกาสเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 ป ี

นอ้ยมาก 1 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานภายในหรือสว่นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอ้ยมาก 1 
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5. ด้านการปฏิบัตงิานท่ีอาจเกดิจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

งานจดัหาพสัดุ -จัดซื้อจัด

จ้าง 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไป

ตามระเบียบส านักงาน

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการ

พัสด ุ

การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่

เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

1.ศึกษาระเบยีบการเบกิจ่าย

พัสด ุ

2.ติดตามผลการเบิกจ่าย

ตามระเบยีบ 

มโีอกาสเกิดขึ้น 

ภายในรอบ 6 

เดอืน 

สูงมาก 5 มูลค่าความเสียหายเกินกวา่ 

100,001 บาท 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกิดขึ้น 

ภายในรอบ 1 ปี 

สูง 4 มูลค่าความเสียหายเกินกวา่ 

50,001-100,000  

สูง 4 

มโีอกาสเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 ป ี

6 เดอืน 

ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหายเกินกวา่ 

10,001-50,000 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสเกิดขึ้น

ภายในรอบ 2 ปี 

น้อย 2 สูญเสียงบประมาณน้อยท่ีสุด 

ไมเ่กิน 5,001-10,000 

น้อย 2 

มโีอกาสเกิดขึ้น 

มากกวา่ 2 ป ี

นอ้ยมาก 1 สูญเสียงบประมาณน้อยท่ีสุด 

ไมเ่กิน 5,000 

 

 

 

 

นอ้ยมาก 1 
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ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ง (FM-RM 02)
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม  

(ปี 2561) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่

จะเกิดขึน้ 
ผลกระทบ 

คะแนนความ

เสี่ยง (โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ ์

งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้หน่วยงาน

มทิีศทางการบริหารงานท่ี

ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ

ปฏบัิตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอก

ท าให้มีผลต่อการ

ก าหนดยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ท่ีไม่ตอบสนอง 

1. วเิคราะห์รูปแบบการด าเนนิงานของศูนย์ 

เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

2.ก าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการด าเนินงาน

เป็นไปตามระบบ 

3.มกีารก าหนดผู้ท่ีรับผิดชอบในแตล่ะ

ยุทธศาสตร์ 

3 4 12 ควำมเสี่ยงสูง 

4. ชี้แจ้งแนวทางการด าเนนิงานร่วมกันในแต่

ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ตดิตาม และประเมินผลการด าเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร์ทุกเดือน 

6. รายงานผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์

ตอ่มหาวิทยาลัยทุกเดือน เพื่อพิจารณาและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏบัิติ

ราชการทุกไตรมาส 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม  

(ปี 2561) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่

จะเกิดขึน้ 
ผลกระทบ 

คะแนนความ

เสี่ยง (โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

2.ด้านการปฏิบัตงิาน 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

วัตถุประสงค ์

เพื่อป้องกันการเผยแพร่ขอ้มูล

ทางสื่อสังคมออนไลน ์(social 

media) ที่มผีลตอ่ภาพลักษณ์

ของศูนย์การศึกษาในเชงิลบ 

การเผยแพร่ขอ้มูลทาง

สื่อสังคมออนไลน์ (social 

media) ที่มผีลตอ่

ภาพลักษณ์ของศูนย์

การศึกษาในเชงิลบ 

1. มีแนวปฏบัิตใินการเผยแพร่ขอ้มูลสื่อสังคม

ออนไลน(์social media) 

2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใชส้ื่อ

สังคมออนไลน ์(social media) ท่ีสง่ผลตอ่

ภาพลักษณ์ของศูนยก์ารศึกษาให้กับบุคลากร

และนักศกึษา  

 

2 3 6 ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

3. ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่ 

งานอาคารและสถานท่ี 

วัตถุประสงค ์

เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ภายในศูนย์การศึกษา 

การเกิดอัคคีภัย 1.ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนด

ผู้รับผิดชอบ และมีการจัดท าแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย 

2.มกีารด าเนนิการจัดอบรม ปอ้งกันและระงับ

อัคคีภัยให้กับนักศกึษา และบุคลากรวทิยาลัย 

3.มกีารตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัย  

 

3 5 15 ควำมเสี่ยงสูง 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม  

 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่

จะเกิดขึน้ 
ผลกระทบ 

คะแนนความ

เสี่ยง (โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   

งานบุคคล 

เพื่อบุคลากรศกึษาและปฏบัิติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบังคับ ที่อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ทันท ี

การเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหนว่ยงาน

ภายนอกมผีลตอ่การ

ปฏบัิตงิานของศูนยฯ์ 

1.มีการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

รับทราบและถือปฏิบัต ิ

2 3 6 ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

5. ด้านการปฏิบัตงิานท่ีอาจเกดิจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

งานจดัหาพสัดุ -จัดซื้อจัด

จ้าง 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไป

ตามระเบียบส านักงาน

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัสดุ 

การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่

เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

1.ศึกษาระเบยีบการเบกิจ่ายพัสด ุ

2.ติดตามผลการเบิกจ่ายตามระเบยีบ 

2 3 6 ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

 


