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คำนำ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.

วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐและ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็น

ผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทนำ  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเส่ียง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

     ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 

2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงาน”

ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้

ระดับความเสี่ยงลดลง” ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ไปใช้เป็นแนว

ทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนั้น 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นไปตาม

เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ

บริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และ

เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม

หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั ้นตอนดังกล่าวข้างต้น สำนักศ ิลปะและวัฒนธรรมได้ว ิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  2) ความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) และ 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยง

ที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 
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ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

ก ารต ิด ต าม ป ระ เม ิน ผ ล ก าร

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แผนงาน งบประมาณไม่เป็นไป

ตามระยะเวลาที่กำหนด 

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละกิจกรรมการดำเนินงาน 

2. ติดตามดำเนินกิจกรรมตามแผนยทุธศาสตร์ให้เป็นไปตามแผน 

3.รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนผ่านวาระการประชุม 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน 

2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

อาคารสายสุทธานภดลและ

พิพิธภัณฑ ์3 ศิลป์รัตนโกสินทร์มี

เป้าหมายที่สงูขึ้น 

1.  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับกับอาคารสายสุทธานภดลและ

พิพิธภัณฑ ์3ศิลป์รัตนโกสินทร ์

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

3. รายงานผลผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์อาคารสายสุทธานภดลและ

พิพิธภัณฑ ์3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ เข้าวาระการประชุมของ

หน่วยงานเปน็ประจำทุกเดือน 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ม่

เป็นไปตามแผน 

1. ดำเนินการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ 

2. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดอืน 

3. เร่งรัดการเบิกจา่ยใหเ้ป็นไปตามแผน 

4. รายงานผลและสรุปตอ่ผูบ้ังคับบัญชาตามไตรมาส 
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 สารบัญ  

  หน้า 

คำนำ ก 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข 

สารบัญ ง 

บทที่ 1 บทนำ  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 ข้อมูลพื้นฐานสำนกัศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

2 

 1.2.1 โครงสรา้งมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 2 

 1.2.2 โครงสรา้งการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 2 

 1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 2 

 1.2.4 พันธกิจ (Mission) 2 

 1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 3 

 1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 3 

 1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 3 

 1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 3 

 1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 3 

 1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 3 

 1.2.11 ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 3 

 1.3 ผลการดำเนินงานของปีทีผ่่านมา 3 

 1.3.1 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3 

 1.3.2 ข้อมูลบุคลากร 4 

บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 5 

 2.1 นโยบายบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 5 

 2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5 

 2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

6 

 2.4 ขั ้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

10 
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 สารบัญ  

  หน้า 

บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 15 

บทที่ 4 แผนการควบคมุภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 16 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

26 

 ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่

ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM-01) 

29 

 

 



บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญ ญั ต ิระเบ ียบบร ิหารราชการแผ่นด ิน  (ฉบับท ี่ 5 ) พ .ศ .2545 มาตรา 3 /1 บัญ ญั ต ิว่ า  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ

กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จำเป็น

อย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของ

ประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง

ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดว่า

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับ

การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ

ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด 

สำนักงานการตรวจเง ินแผ่นด ิน (สตง.) ระเบ ียบว่าด ้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำมาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบ ียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เก ิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) 

กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคำถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษา

และวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่

การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

 
 

1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

 

 

1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

 "The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture Resource Center at  the 

National and International levels" 

 

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 

1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล   

2. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  
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3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวฒันธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัยและแหล่งข้อมูล

เครือข่าย 

1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 

 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.2.7 วฒันธรรม (Culture) 

 1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working) 

 2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)  

 4. เชิดชูธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 

 1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

 1.2.9 เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

 การบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 

 1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 

 1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสำนักศิลปะและวฒันธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

1.3 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา  

1.3.1 ข้อมูลผลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ข้อมูลการทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 2558 2559 2560 2561 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 17 

โครงการ 

25 

โครงการ 

28โครงการ 24โครงการ 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลสรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 

2561 
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1.3.2 ข้อมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2562 

ตำ่กว่า 

ปริญาตร ี

ตร ี โท เอก รวม 

ข้าราชการ   1  1 

ลูกจ้างประจำ 1    1 

พ นั ก งา น ม ห าว ิท ย าลั ย

(ประจำ) 

 6 2  7 

พ นั ก งาน ม ห าว ิท ย าลั ย

(ชั่วคราว) 

 3   3 

ลูกจ้างชั่วคราว  1   1 

รวมทั้งสิ้น 1 10 3 - 14 
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บทที่ 2  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 เพื่อให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการ

ควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่

เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ

การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good 

Governance) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ

ตามปกติ 

4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่า

เป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักศลิปะและวัฒนธรรม หน้า 6 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดัความสำเรจ็ ค่าเป้าหมาย เกณฑท์ี่ใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1 เพื่อให้บุคลากรของ 

หน่วยงานสามารถหาวิธีการ

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1 .1  ร ้อ ย ล ะขอ งป ระ เด็ น

ค ว าม เส ี่ย งท ี่ได ้รั บ ก า ร

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อ

ปี 

ร้อยละ 100 พ ิจารณ าจากความเส ี่ยงท ี่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเส ี่ยงเท ียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้น

ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การดำเน ินงานจะบรรลุผล

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ดำเนินการตามจุดควบคุมที่

กำหนด 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากจำนวนของงานที่

ดำเนินการควบคุมภายในตาม

ภาระงานที่กำหนด 

 

2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

1.แต่งตั ้งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 ก.ย. 62 คำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหาร

ค วาม เส ี่ย งแล ะค วบ คุ มภ าย ใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยง ก.ย. 62 แนวทางการบร ิหารความ เส ี่ย ง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเส ี่ยง ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก.ย. 62 (ร่ า ง ) แ ผ น บ ร ิห า รค ว าม เส ี่ย ง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเส ี่ยง ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับกองนโยบายและแผน 

เพื่อตรวจสอบ 

ก.ย. 62 (ร่ า ง ) แ ผ น บ ร ิห า รค ว าม เส ี่ย ง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5.หน่วยงานดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ กองนโยบายและแผน 

(ถ้ามี)  

 ก.ย. 62 (ร่ า ง )  แ ผ น บ ร ิห า รค ว าม เส ี่ย ง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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2) กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

6.เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย. 62 แผนบริหารความเส ี่ยง ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับความ

เห็นชอบ 

7.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบาย

และแผน 

ก.ย. 62 แผนบริหารความเส ี่ยง ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

8 .เผ ยแพ ร่ แผ นบ ร ิห ารค วาม เส ี่ย ง  ป ระจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก.ย. 62 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบ

หร ือรับรู ้แผนบร ิหารความเส ี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9.ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร

ความเส ี่ยง ประจำป ีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

10.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  ผลความก้าวหน้าการดำเน ินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 

และ 12 เดือน 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 63 

- รอบ 12 เดือน ก.ย. 63 

11.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เส ี่ย ง  ป ร ะ จ ำ ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .2563 ต่ อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานเพื่อทราบ 

  คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู ้บ ร ิห า รสู งสุ ด ข อ งห น่ ว ย งาน

รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 

และ 12 เดือน 

  
- รอบ  6 เดือน มี.ค. 63 

- รอบ  12 เดอืน ก.ย. 63 

12.จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับ

กองนโยบายและแผน 

 หน่วยงานจัดส่ งรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เส ี่ยง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทัน

ตามระยะเวลาที่กำหนด 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 63 

- รอบ 12 เดือน 15 ก.ย. 63 

13.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 

เด ือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู ้บร ิหารสูงสุดของหน่วยงานเพ ื่อพ ิจารณา ให ้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ              

ก.ย. 63 มติการพ ิจารณารายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เส ี่ยง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 

2 5 6 2  (ร อ บ  12 เด ือ น )  ข อ ง

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
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2) กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

14.นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

ในปีถัดไป (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ก.ย. 63 แผนบริหารความเส ี่ยง ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

15. เผยแพร่รายงานผลการดำเน ินงานตามแผน

บริหารความเส ี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให ้

ประชาคมทราบ 

ก.ย. 63 ป ร ะ ช า ค ม รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร

ดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เส ี่ยง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

 

3) ปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

2 ก.ย. 62 คำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารความ

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

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน ก.ย. 62 แนวทางการควบคุมภายใน  ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. จัดทำแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงาน 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน และอธิการบดีเพือ่พิจารณา

เห็นชอบ 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับความเห็นชอบ 

5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับความ

เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวก

เข้าในเล่มแผนบริหารความเสี่ยง) 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัต ิ

 

ก.ย. 62 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้

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

งบประมาณ พ.ศ. 25623 

7. ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค.62-ก.ย.63 ผลการดำเน ินงานตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. ประเมินผลการควบคุมภายใน   ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ ำ ป ี- รอบ 6 เดือน แบบ ปค.5 25 มี.ค. 63 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

- รอบ 12 เดือนแบบ ปค.4 และ  ปค.5 

 

15 ก.ย. 63 งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 และ 12 

เดือน 

9. รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(รอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรมการบริหาร

หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

เพื่อทราบ 

มี.ค. 63 คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 

เดือน) 

10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุมภายใน 

ให้กองนโยบายและแผน 

25 มี.ค. 63 หน่วยงานจัดส่งผลประเม ินการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่

กำหนด 

- รอบ 6 เดือน แบบ ปค.5   

- รอบ 12 เดือน แบบ ปค.4 และ  ปค.5 15 ก.ย. 63 

11. รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

เพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ก.ย. 63 มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรือผู ้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน 

12. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ

ควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ก.ย. 63 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ ำ ป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจำปี 

พ.ศ. 2563  

ก.ย. 63 ประชาคมรับทราบผลการดำเนินงานตาม

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

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

ส ำนั ก ศ ิล ป ะแ ล ะวั น ธ ร ร ม  ได ้ป รั บ ป ร ะยุ ก ต์ ใช ้ขั ้น ต อ น ป ฏ ิบั ต ิง า น ก าร บ ร ิห า ร ค ว าม เส ี่ย ง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเส่ียง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหา

และอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ

ความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน

ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบ

สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เน ื่อ งจ าก ก าร เป ล ี่ย น แป ล งขอ งส ถ าน ก ารณ์  เห ตุ ก ารณ์ ภ าย น อ ก ส่ งผ ล ต่ อ ก ล ยุ ท ธ์ ท ี่ก ำห น ด ไว ้ 

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือ

กับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมา

ใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การ

ควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ

ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การ

ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเส่ียงนั้น  

นอกจากมหาว ิทยาลัยฯ จะพ ิจารณ าปัจจัย เส ี่ยงจากด ้านต่ างๆ  แล ้วจะต ้องนำแนวค ิด เร ื่อง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ ์โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 

4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให

บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 

(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

สามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย

พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์

ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ

ระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ

น้อยมาก ดังตาราง 
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ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเม ินโอกาสและผลกระทบของความเส ี่ยง เป็นการนำความเส ี่ยงและปัจจัยเส ี่ย ง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความ

เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้

งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 

หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับ

ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x 

ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึง่จัดแบ่งเป็น  

5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี ้

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   ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง    

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 



แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักศลิปะและวัฒนธรรม หน้า 13 

 

 

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง

หลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ ้มค่าที่จะ

ดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ 

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

การทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั ้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ

ดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยง

น้อย 

 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2  ไม่ต้องทำอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป

ให้ผู ้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท

ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรม

หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่

สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่

เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ

อินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ

ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง

สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสีย่ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
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บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็น

ความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

ส.ค. 62 สำนักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

  

  

 

2) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน    

     3) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัดของ

โครงการและได้รับความเห็นชอบจากผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงาน 
 

  
 

4) รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อผู้บริหารและคณะกรรมการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ปีละ 3 ครั้ง (รอบ 6 ,9 ,12 

เดือน) 

ธ.ค 62 

เม.ย 63 

ก.ค 63 
 

 

5) เผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ ส.ค 62 - ก.ค 63  

6) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทราบ 

7) นำผลการประเมินของแผนปฏิบัตกิารด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมมาปรับปรุง 

ส.ค 63 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. งานพัสดุ   
 

 

 วัตถุประสงค ์เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การ

จัดซื้อจัดจา้งเป็นไปตามระเบียบและตรงความ

ต้องการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจา้ง (โดยวิธตีกลงราคา เงินนอกงบประมาณ) ต.ค. 62-ก.ย. 63 นางศิฐมิา  

เจริญสุข 

 

2) งานควบคุมพัสดุ 
 

 

3) งานจำหน่ายพัสดุ   
 

  
 

3. 3.งานการเงนิ  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม

ระเบียบการเบิกจ่าย     

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

- ระเบยีบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

วัตถุประสงค์ด้าน  

- การรายงานทางการเงิน (F) 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมภายในด้าน การ

ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บรหิารระดับสูง ต.ค. 62-ก.ย. 63 นางศิฐมิา เจริญ

สุข 2) รวบรวมเอกสารการเบกิจ่ายให้ครบถ้วน 

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 

    - กรณีเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

    - กรณีเงินรายได้เบกิจ่ายตามระเบยีบเงินรายได้ 

4) บันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP 

5) อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ ERP โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

6) จัดทำทะเบยีนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ 

4. งานประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข่าวสารท่ีเผยแพร่มีความ 1) ประสานงานข้อมูลปฏิทินการจัดกิจกรรม/ประชุมจากบุคลากรในหน่วยงาน ต.ค. 62-ก.ย. 63 นางสาวสาลิน ี
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

2) คัดเลือกประเด็นข่าวที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อหน่วยงาน บุญสมเคราะห์ 

3) ลงพื้นที่เพื่อทำข่าวก่อนเวลาเริ่มกจิกรรมอย่างน้อย 30 นาที 

4) เขียนข่าวตามหลัก 5W 1H 

5) ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องกับแหล่งข่าว 

6) เสนอข่าวต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเผยแพร่ 

7) เผยแพร่ข่าวตามช่องทางต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก 

5. งานธุรการและสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมด้าน

ธุรการและสารบัญมีถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน 

เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

งานสารบรรณและสามารถค้นหาได้สะดวก

รวดเร็ว 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมภายในด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) งานออกเลขรับ-ส่งเอกสารในระบบ e-office ต.ค. 62-ก.ย. 63 ฝ่ายธุรการ  

2) งานร่าง/พิมพ์ หนังสือราชการ/คำสั่ง 

3) งานจัดเก็บเอกสาร 

6. งานจัดประชุม 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ว่าด้วยเรื่องการจัดประชุม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ ต.ค. 62 นางสาวพรรณ

ผาก 2) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน ต.ค. 62 -ก.ย. 63 

3) จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

7. งานบุคลากร 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไป

ตามระเบียบที่กำหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบยีบ ขอ้บังคับที่

เกี่ยวขอ้ง ( C ) 

1) งานสรรหาบุคลากร 

 

ต.ค. 62 -ก.ย. 63/ นางสาวลักขณา 

นาคกล่อม 

2) งานพัฒนาบุคลากร ต.ค. 62 -ก.ย. 63/ 

3) งานประเมินผล รอบที่ 1 ม.ีค. 61 

รอบที่ 2 ต.ค. 61 

8. งานแผนงานและงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการ

บรหิารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ครบ

ทุกโครงการ 

ต.ค. 62 นางสาวจิตรานุช 

เวสา  

2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปใีห้กบัโครงการ

กจิกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี 

3)  บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ 

4) เสนอคำขอตั้งงบประมาณให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

 

9. งานโครงการวาระสำคัญประจำปี 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กร

ที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอก ของหน่วยงาน ต.ค. 62 นางสาวจิตรานุช 

เวสา  2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน 

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารประจำปี 

4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปใีห้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย 

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปใีห้คณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้อธกิารบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปใีห้กับบุคลากรภายในหน่วยงานให้รับรูเ้พื่อ

นำไปสู่การปฏิบัติ 

10. งานติดตามและประเมินผล กพร 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตดิตามและประเมินผล

การปฏบิัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการ

ปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ต.ค. 62 นางสาวจิตรานุช 

เวสา  2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏบิัติราชการของหน่วยงาน 

3) จัดทำปฏิทนิการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน 

4) จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบตดิตามฯ 

6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล 

7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องรับทราบ 

8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัตกิารประจำปีและตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของข้อมูลทุกเดือน 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัตริาชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบตดิตามให้

มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

10) รายงานความกา้วหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้

คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 

11. งานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการทางวิชาการอาคาร 1) มีการรายงานผลจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ต.ค. 62-ก.ย. 63 นางพรรษภรณ์ 

โฆษิตกานต์ 2) มีกระบวนการนำชมในแต่ละอาคารจัดแสดง 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

สายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

     3) ตรวจสอบเอกสารแบบสำรวจความพึงพอใจมีการสำรวจความพึงพอใจ 

12. งานสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน

สารสนเทศภายในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ต.ค. 62-ก.ย. 63 นายวาทะฤทธิ์ 

ลลีาฤทธิ ์ 2) เพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 

3) ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ /ตรวจสอบรายการซ่อมบำรุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 

4) ซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์/ซ่อมบำรุงซอฟต์แวร์ 

5) งานติดตั้งระบบ Windows (OS) สำหรับการบริการแหล่งเรียนรู้ 

6) ติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/ซอร์ฟแวร์/ฮาร์ดแวร์/สำรองข้อมูล/คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

7) ดูแลระบบเครือข่าย 

8) ถ่ายวีดีโอ 

13. งานควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภาย

มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1. จัดทำโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ก.ย. 62 

 

นายกษิดศิ คง

ปาน 
2. จัดทำนโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

4. จัดทำแนวทางและปฏทินิการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุมภายใน 

5. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

6. จัดประชุมชีแ้จงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุมภายใน 

7. จัดทำคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

8. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุม

ภายในให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน 

9. ติดตามและสรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน (ปย.2) ก.ย. 62-ต.ค 63 

10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน   

11. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุมภายใน 

12. ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

14. การจัดการความรู้ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการ

ความรูม้ีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ก.ย. 62 

 

นายกษิดศิ คง

ปาน 2.จัดทำโครงการการจัดการความรู้ 

     3. จัดทำ (ร่าง)ปฏิทนิการดำเนินงานการจัดการความรู้ 

4. จัดทำแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ และ องค์ความรู้ท่ีจำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. จัดทำแผนการจัดการความรู้ 

     6. จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูเ้พื่อชี้แจงแนวทาง ปฏิทนิ และแผนการจัดการ

จัดการความรู 

7. ติดตามผลการจัดการความรู้   ก.ย. 62-ต.ค 63 

8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานรอบ 

9. จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูเ้พื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ 

ระดับหน่วยงาน   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

     10. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้  

 

     11. จัดอบรมเสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกับ KM  

 

12. จัดประชุมกลุ่มความรูเ้พื่อชี้แจงเกณฑ์การสรรหา Best Practice 

13. จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูเ้พื่อคัดเลือกกลุ่มความรู้เข้าร่วมกิจกรรมการสรร

หา Best Practice 

     14. ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมกจิกรรมการสรรหา Best Practice 

     15. ประเมินระบบการจดัการความรู้ระดับหน่วยงาน  

     16. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรูป้ระจำปีงบประมาณ 

     17.รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการความรู ้(KM) 

15. งานพัฒนาเอกลักษณ์ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการ

ความรูม้ีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเอกลักษณ์ ก.ย. 62 

 

นายกษิดศิ คง

ปาน 2. จัดทำแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ 

3. จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์   

4. การติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน ก.ย. 62-ต.ค 63 

5. จดัประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ 

6. ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ 

16. งานบรหิารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารเสี่ยง 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ก.ย. 62 นายกษิดศิ คง



แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักศลิปะและวัฒนธรรม หน้า 24 

 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

2. จัดทำแนวทางและปฏทินิการบรหิารความเสี่ยง  ปาน 

3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินการบรหิารความเสี่ยง 

4. จัดทำเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมใน 

5. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ

หน่วยงาน 

6. จัดประชุมวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

7. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ก.ย. 62-ต.ค 63 

8. จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ต.ค 63 
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ภาคผนวก 1 

คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักศลิปะและวัฒนธรรมหน้า 27 

    

 

 

 
 

 



แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักศลิปะและวัฒนธรรม หน้า 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักศลิปะและวัฒนธรรมหน้า 29 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ตารางแสดงผลการระบคุวามเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

ความเสีย่ง (FM-RM-01) 
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