แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

Commented [Cw121]:

คำนำ
ส ำนัก ศิล ปะและวั ฒนธรรม ได้ตระหนัก ถึงควำมสำคัญ ของกำรบริหำรควำมเสี่ย งและกำร
ควบคุมภำยใน และเพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.
วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงำนดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็น
ผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่ส ำมำรถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม นั้น
จำกหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ทำแผนบริหำรควำมเสี่ย งและ
กำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
บทที่ 3 แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
บทที่ 4 กำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หวังว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จะเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ของสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีกำรบริหำรงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ
หลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติก ำรควบคุ ม ภำยในส ำหรั บ หน่ว ยงำนของรั ฐ ประกอบกั บ เกณฑ์ ก ำรประเมิน คุณ ภำพ
กำรศึ ก ษำภำยใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2557 องค์ ป ระกอบที่ 5 กำรบริ ห ำรจั ด กำร
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงำนดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเค รำะห์
และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำม
พันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์กำรประเมิน "คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ " ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริต
(สำนักงำน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยกำหนดให้ส่วน
รำชกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ และดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรดำเนินกำรที่อ ำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรืออำจก่อให้เกิดกำรขัด กันระหว่ำ ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น
จำกระเบียบและเกณฑ์ดังกล่ำวมหำวิทยำลัย รำชภัฏสวนสุนันทำ จึงได้มีกำรจัดทำแผนบริห ำร
ควำมเสี่ย งและแผนกำรควบคุม ภำยใน ประจ ำปีง บประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อ ให้ผ ลกำรด ำเนิน งำนข อง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ มีระบบในกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกำรด ำเนิน กำรบริห ำรควำมเสี่ย งและเฝ้ำระวั ง ควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจเกิด ขึ้น และเพื่อ ให้เกิด กำรรับรู้
ตระหนัก และเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น และสำมำรถหำวิ ธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนจะบรรลุผล
สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of
Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 กำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงทีใ่ ช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
จำกขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง
ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยผลกำรประเมินมีควำมเสี่ยงที่ต้องนำมำบริหำร
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จัดกำรควำมเสี่ยง จำนวน 4 ควำมเสี่ยง จำกควำมเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 9 ควำมเสี่ยง จำแนกตำมประเภท
ทั้ง 5 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนกลยุทธ์ จำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน จำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรเผยแพร่จำนวนองค์ควำมรูด้ ้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนำนำชำติ
3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่)
จำนวน 2 ควำมเสี่ยง ได้แก่ 1) ไฟฟ้ำดับ (ควำมเสี่ยงเดิม ปี63) 2) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผ
กำรควบคุมภำยใน
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ส รุ ป กำรประเมิ น ผลและกำรปรั บ ปรุ ง กำรควบคุ ม ภำยใน
พร้อมทั้งจัดทำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ซึ่ง ประกอบด้ว ย วั ต ถุป ระสงค์ กำรควบคุม ที่มีอ ยู่ ควำมเสี่ย งที่ยั งมีอยู่ กำรปรับ ปรุง กำรควบคุม
ระยะเวลำแล้ ว เสร็ จ และผู้ รั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะงำน สำมำรถสรุ ป จ ำนวนงำนที่ ค วบคุ ม ภำยใน
ได้ทงั้ หมด 21 งำน
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สำรบัญ
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำรบัญ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐำน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564
1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน
1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.4 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1.2.5 เสำหลัก (Pillar)
1.2.6 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.7 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.9 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
1.3 ผลกำรดำเนินงำนของปีท่ผี ่ำนมำ
1.3.1 ข้อมูลกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1.3.2 ข้อมูลบุคลำกร
1.3.3 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
บทที่ 2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
2.1 นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ และค่ำเป้ำหมำยของแผนบริ ห ำร
ควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2.3 ปฏิ ทิ น กำรด ำเนิ น งำนบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและกำรควบคุ ม ภำยใน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรม
2.4 ขั้ น ตอนกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย ง ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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บทที่ 3 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2564
บทที่ 4 แผนกำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2564
ภำคผนวก
ภำคผนวก 1 คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ภำคผนวก 2 ตำรำงแสดงผลกำรระบุควำมเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
กำรประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM-01)
ภำคผนวก 3 ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำ แผนปฏิบัติงำนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

17
18
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บั ญ ญั ติ ว่ า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จาเป็ น
อย่า งยิ่ง เพื่ อ ให้ก ารบริห ารราชการเป็ น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และสามารถตอบสนองตามความต้ อ งการของ
ประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ป ฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กาหนดว่า
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนดมาตรการกากับ
การปฏิ บั ติ ราชการ โดยวิ ธีก ารจั ด ท าความตกลงเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร หรือ โดยวิ ธีก ารอื่ น ใด เพื่ อ แสดงความ
รับ ผิด ชอบในการปฏิบั ติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจั ด ให้มีคณะผู้ป ระเมินอิ ส ระด าเนิน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุม้ ค่าในภารกิจ ทั้งนีต้ ามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.) ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ.2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา นามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
ฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
คู่มือ การการประกั นคุณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดับ อุ ด มศึ กษา ปีการศึ กษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3)
กาหนดให้มหาวิทยาลัยดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ท่สี ่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ตัวชีว้ ัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคาถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษา
และวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่
การกาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำนสำนักศิลปะและวัฒนธรรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนั ทำ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ฝ่ำยแผนงำน
และประกันคุณภำพ

ฝ่ำยอนุรักษ์ พัฒนำ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ำยวิจัย เผยแพร่ และควำม
ร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม

1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
คณะกรรมกำรประจำ
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรและแผนงำน

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำรและกิจกรรม

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และควำมร่วมมือ

หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ ไป

หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ

ผู้เชี่ยวชำญ
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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. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสูส่ ากล
2. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจยั และแหล่งข้อมูล
เครือข่าย
1.2.4 ภำรกิจหลัก (Key result area)
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.2.5 เสำหลัก (Pillar)
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.2.6 วัฒนธรรม (Culture)
1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)
2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application)
3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)
4. เชิดชูธรรมาภิบาล (Good Governance)
5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice)
1.2.7 อัตลักษณ์ (Identity)
คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา
1.2.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
การบริการด้านศิลปวัฒนธรรม
1.2.9 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม
1.2.10 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
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1.3 ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนปีท่ผี ่ำนมำ (3 ปี ย้อนหลัง)
1.3.1 ข้อมูลกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
28โครงการ
24 โครงการ
23 โครงการ

ข้อมูลกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลบุคลำกร
1.3.2 สำยสนับสนุนวิชำกำร
หน่วยงำน
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ชั่วคราว)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ประจา)
ข้าราชการ

รวมทั้งสิ้น

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
1
-

ตรี

ปีการศึกษา 2562
โท

1
3

-

-

1
3

-

6

2

-

8

-

1

-

-

1
14

เอก

รวม
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1.3.3 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ปีการศึกษา 2562 สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
1 องค์ประกอบ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก รายละเอียด
ดังนี้
องค์ป ระกอบ
ที่

1
2
3
4
5
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

จำนวน
ตัวบ่งชี้

1

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
I
P
O

5.00

คะแนน
เฉลี่ย

5.00
5.00

ผลกำรประเมิน
0.01-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับพอใช้
3.51-4.50 ระดับดี
4.51-5.00 ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
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บทที่ 2
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
2.1 นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
เพื่อให้สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบและการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุม
ภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของคณะและให้ ระดั บ ความเสี่ ย งลดลงจากเดิ ม และมี ร ะบบบริห ารจั ด การที่ ดี (Good
Governance) สานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดาเนินการที่สาคัญของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสาคัญและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ
4. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติด ตาม ประเมิน ผลการบริห ารความเสี่ย งและการควบคุม ภายในจะด าเนิน การอย่า งเหมาะสม
สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรควบคุมภำยใน ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ และค่ำ
เป้ำหมำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุ มภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.แผนบริหำรควำมเสี่ยง
1.1 เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสีย่ งให้
อยู่ระดับทีย่ อมรับได้

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน

1.1 ร้ อ ย ล ะขอ งป ระเด็ น
ค ว า ม เสี่ ย ง ที่ ได้ รั บ ก า ร
ควบคุม และลดระดั บ ความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อ
ปี

ร้อยละ 100

พิ จ ารณ าจากความเสี่ ย งที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับ
ความเสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้น
ต่อปี

ร้อยละ 100

พิจารณาความสาเร็จของงานที่
มี ด าเนิ น การควบคุ ม ภายใน
ตามภาระงานที่กาหนด

2. กำรควบคุมภำยใน
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่ นใจว่า 2.1 ร้อ ยละของงานที่ มีการ
การด าเนิ น งานจะบรรลุ ผ ล ดาเนินการตามจุดควบคุมที่
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง กาหนด
ไว้

7

2.3 ปฏิทินกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มีการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ปฏิทินกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2) กิจกรรม
ระยะเวลำ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1.แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ก.ย. 63
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริห าร
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความ เสี่ ย งแล ะควบ คุ ม ภ ายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ก.ย. 63
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. จั ด ท า (ร่ า ง) แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
ก.ย. 63
(ร่า ง) แ ผ น บ ริห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.จั ด ส่ ง (ร่ า ง) แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
ก.ย. 63
(ร่า ง) แ ผ น บ ริห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับกองนโยบายและแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อตรวจสอบ
5.หน่วยงานดาเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหาร
ก.ย. 63
(ร่า ง) แ ผ น บ ริห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ กองนโยบายและแผน
(ถ้ามี)
6.เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
ก.ย. 63
แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับความ
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงาน และอธิ ก ารบดี เพื่ อ
เห็นชอบ
พิจารณาเห็นชอบ
7.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
ก.ย. 63
แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
พ.ศ. 2564 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. 2564
และแผน
8 .เผ ย แ พ ร่ แ ผ น บ ริ ห ารค วาม เสี่ ย ง ป ระจ าปี
ก.ย. 63
หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบ
งบประมาณ พ.ศ. 2564
หรื อ รั บ รู้ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9.ด าเนิน การตามแผนบริห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี ต.ค. 63-ก.ย. 64 ผลการด าเนิน งานตามแผนบริห าร
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเสี่ ย ง ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
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2) กิจกรรม
10.ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รอบ 6 เดือน

ระยะเวลำ

- รอบ 12 เดือน
11.รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ย ง ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ .2563 ต่ อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานเพื่อทราบ

ก.ย. 64

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 และ
12 เดือน

- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
12.จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับ
กองนโยบายและแผน
- รอบ 6 เดือน

มี.ค. 64
ก.ย. 64

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้ บ ริห า รสู งสุ ด ข อ งห น่ ว ย งา น
รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 และ
12 เดือน

- รอบ 12 เดือน
13.รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความ
เสี่ ย ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12
เดื อ น) ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานเพื่ อ พิ จ ารณ า ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

15 ก.ย. 64
ก.ย. 64

14.นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
ในปีถัดไป (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
15. เผยแพร่ ร ายงานผลการด าเนิ น งานตามแผน
บริ ห ารความเสี่ ย ง งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
ประชาคมทราบ

ก.ย. 64

มี.ค. 64

มี.ค. 64

ก.ย. 64

หน่ ว ยงานจั ด ส่ ง รายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความ
เสี่ ย ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2564 รอบ 6 และ 12 เดือ น ได้ทั น
ตามระยะเวลาที่กาหนด
มติ ก ารพิ จ ารณารายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความ
เสี่ ย ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2 5 6 4 (ร อ บ 12 เดื อ น ) ข อ ง
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ป ร ะ ช า ค ม รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร
ด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความ
เสี่ ย ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2564
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3) ปฏิทินกำรดำเนินงำนควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. ทบทวนตามโครงสร้ า งภาระงานของ
ต.ค. 63
โครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน
หน่วยงาน
3. จัดทาแผนการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน
4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับความ
เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวก
เข้าในเล่มแผนบริหารความเสีย่ ง)
6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติ
7. ดาเนินการตามแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. ประเมินผลการควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน แบบ ปค.5
- รอบ 12 เดือนแบบ ปค.4 และ ปค.5
9. รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เพื่อทราบ
10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุมภายใน
ให้กองนโยบายและแผน
- รอบ 6 เดือน แบบ ปค.5
- รอบ 12 เดือน แบบ ปค.4 และ ปค.5

ต.ค. 63
ต.ค. 63

ต.ค. 63

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบ

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. 63

หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้
แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการด าเนิ น งานตามแผนการควบคุ ม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มี.ค. 64
ก.ย. 64
มี.ค. 64

25 มี.ค. 64

15 ก.ย. 64

ผลความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น งานตาม
แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 และ 12
เดือน
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6
เดือน)
หน่ ว ยงานจั ด ส่ ง ผลประเมิ น การควบคุ ม
ภายใน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่
กาหนด
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กิจกรรม
11. รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ
12. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ
ควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564)
13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจาปี
พ.ศ. 2564

ระยะเวลำ
ก.ย. 64

ก.ย. 64

ก.ย. 64

ผลผลิต/ผลลัพธ์
มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการ
ควบคุม ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (รอบ 12 เดือ น) ของคณะกรรมการ
บริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
หน่วยงาน
แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาคมรับ ทราบผลการด าเนิ น งานตาม
แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
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2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเอประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ป รั บ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้ น ตอนป ฏิ บั ติ ง านการบ ริ ห ารความเสี่ ย ง
ตามหลั ก การของคณ ะกรรมการร่ ว มของสถาบั น วิ ช าชี พ 5 แห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นาแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคานึงถึงปัญหา
และอุ ป สรรคของการด าเนิ น การตามโครงการ ซึ่ ง สั ญ ญาณบ่ ง ชี้อั น จะน าไปสู่ ค วามเสี่ ย งที่ โครงการไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดาเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทางานข้อมูล/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
เนื่ อ งจ า ก ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งส ถ าน ก า ร ณ์ เห ตุ ก า รณ์ ภ า ย น อ ก ส่ งผ ล ต่ อ ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ก า ห น ด ไว้
ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ท่ขี าดการมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือ
กับองค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมา
ใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
3. ความเสี่ ย งด้า นทรัพ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาคารสถานที่ )
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การ
ควบคุมค่าใช้จา่ ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะพิ จ ารณ าปั จ จั ย เสี่ ย งจากด้ า นต่ า งๆ แล้ ว จะต้ อ งน าแนวคิ ด เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสีย่ งการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให
บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสีย่ งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น การประเมิ น ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด และผลกระทบของความเสี่ ย งโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง ซึ่งมีขนั้ ตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุม ภายในได้กาหนดเกณฑ์ของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ง
สามารถกาหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย
พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน
เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท
ความเสี่ย งซึ่งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุม ภายในของมหาวิท ยาลั ยได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ระดับของความเสี่ยง) Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก ดังตาราง
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ระดับผลกรทบควำมรุนแรง

ตำรำงแสดงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
5

10
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20

25

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8
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16

20

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

15

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8
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ความเสี่ยงน้อย

1

2

3
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5

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง

2.3 การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง เป็ น การน าความเสี่ ย งและปั จ จั ย เสี่ ย ง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสีย่ งที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อ ย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ม หาวิท ยาลั ยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพ ยากรได้อ ย่างถูกต้อ งภายใต้
งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ซึ่งมีขนั้ ตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ ที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง
หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุ การณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญ ให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับ ของความเสี่ยงที่เกิด จากความสั ม พั น ธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย งและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลาดับ จากระดับสูงมาก สูง
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสาคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x
ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ( Likelihood x Impact) ซึ่ ง จั ด แ บ่ ง เ ป็ น
5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพืน้ ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก

คะแนน
20-25

ควำมหมำย
วิกฤตหนัก ต้องรีบดาเนินการกาจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
14

ความเสี่ยงสูง

10-16

ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกาจัดความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

5-9

ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงน้อย

3-4

ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง

ความเสี่ยงน้อยมาก

1-2

ไม่ต้องทาอะไร
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ตำรำงแสดงกำรจัดลำดับควำมเสี่ยง
5

10

15
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ความเสี่ยงสูงมาก

4

8
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ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง

Risk Appetite Boundary

ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต้องคุม้ ค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสีย่ งทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง
หลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุ ม ที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น ซึ่ งไม่ ต้ อ งด าเนิ น การใดๆ เช่น กรณี ที่ มีค วามเสี่ย งในระดั บ ไม่รุน แรงและไม่คุ้ ม ค่ าที่ จ ะ
ดาเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบ
การทางานหรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดาเนินงานหรือ
กิจ กรรมที่ก่ อ ให้ เกิด ความเสี่ย งนั้น การเปลี่ย นแปลงวั ต ถุป ระสงค์ในการด าเนิน งาน การลดขนาดของงานที่จ ะ
ดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให้ผู้อื่ นได้ เช่น การท าประกันภั ย /ประกันทรัพ ย์สิน กับ บริษัท ประกัน การจ้างบุ คคล ภายนอกหรือการจ้างบริษั ท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดาเนินการกาหนดกิจกรรม
หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน
15

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กาหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย
ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 กำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ
อินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชีแ้ จงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำม ประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพีย งพอเหมาะสมมีป ระสิท ธิภาพประสิท ธิผล และมีการปฏิบั ติจ ริง
สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2564
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บทที่ 4
แผนกำรควบคุมภำยใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2564
งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม

1. กระบวนกำรอนุรักษ์ สืบสำน ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
1) จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาเห็นความสาคัญของศิลปะ ศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
และวัฒนธรรมไทย
2) ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านการ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้าน การดาเนินงาน (O)
3) จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและ

ระยะเวลำ
แล้วเสร็จ
ต.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

วัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
4) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร
ธ.ค 63 , เม.ย
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รอบ 6,9 เดือน
64, ก.ค 64
และ 12 เดือน)
5) รวบรวมและสรุปผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ส.ค 63 - ก.ค
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
64
6) ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อสรุปผลการดาเนินงานตาม
ก.ค 64
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับมหาวิทยาลัย
7) จัดทาแผนปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ (Improvement plan)
2. กระบวนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำภำยในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และอำคำรสำยสุทธำนภดล
ส.ค. 63
1) จัดทาบทนาชมพิพธิ ภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การให้บริการ
ทางการศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร
ศิลป์รัตนโกสินทร์และอาคารสาย
สุทธานภดลเป็นไปอย่างมี

2) ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม

ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของกำร 3) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน/ข้อเสนอแนะการ
ควบคุมภำยในด้ำน การดาเนินงาน ให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
(O)

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ส.ค. 63-ก.ค.
64
ก.ค. 64

รัตนโกสินทร์และอาคารสายสุทธานภดล
4) รายงานสรุปผลการดาเนินงานการให้บริการทาง
การศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และ

ส.ค. 63-ก.ค.
64

อาคารสายสุทธานภดล
18

งำน/วัตถุประสงค์

ระยะเวลำ
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63-ก.ย.
64

นางสาวพรรณผกา
แก้วติณ

1) จัดทาปฏิทินการประชุม
2) เตรียมการประชุม
3) จัดทาระเบียบวาระการประชุม
4) สรุปรายงานการประชุม
5) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามงาน
กระบวนการธุรการและสารบรรณ

ต.ค. 63-ก.ย.
64

นางสาวพรรณผกา
แก้วติณ

1) จัดทากรอบอัตรากาลัง
2) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ต.ค. 63-ก.ย.
64

นางสาวลักขณา
นาคกล่อม

กิจกรรมกำรควบคุม

3. กระบวนงำนธุรกำรและสำรบรรณ
1) ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ (หนังสือราชการ/คาสั่ง/ใน
วัตถุประสงค์
ระบบ e-office)
เพื่อให้กระบวนการธุรการมี
2) การออกเลขที่สง่ เอกสารในระบบ e-office
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
3) จัดเก็บสาเนาเอกสาร
ด้านการดาเนินงาน (O
4) การออกเลขที่รับเอกสารภายนอก-ภายใน (กระดาษ)
5) จัดทาซองและจัดส่ง (หนังสือภายนอก/การ์ด/หนังสือ/
ปฏิทิน)
6) จัดเก็บสาเนาเอกสาร
7) การสืบค้นและติดตามเอกสาร
8) การรับ-ส่งโทรสาร
9) การจองยานพาหนะ
10) การตรวจสอบกล่องจดหมาย
11) การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
12) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามงาน
กระบวนการธุรการและสารบรรณ
4. กระบวนกำรงำนจัดประชุม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนงานประชุมมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)
5. กระบวนกำรงำนบุคลำกร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนงานบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

3) จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานสรุปผล
4) รายงานข้อมูลการปฏิบัตริ าชการ (การขาด/การลา)
5) ตรวจสอบการลงวันลาของบุคลากร (ลาพักผ่อน/ลา
ป่วย/ลากิจ)
6) สรุปการลงเวลาปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ และวัน
เสาร์ วันอาทิตย์
7) บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/ การฝึกอบรม/พัฒนา
19

ระยะเวลำ
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย.
64

นางศิฐิมา เจริญ
สิริ

1) จัดทาสัญญายืมเงินทดรองราชการ
ต.ค. 63
2) ติดตามการใช้เงินทดรองราชการ
ต.ค. 63 - ก.ย.
64
3) เบิกจ่ายกรณีทั่วไปในระบบ ERP (ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่ากองทุน
สารองเลีย้ งชีพ ค่าเบีย้ ประชุม ค่าเดินทางไปราชการ)
4) เบิกจ่ายกรณีทั่วไปในระบบ ERP (ค่าตอบแทนปฏิบัตงิ าน
นอกเวลาราชการ / ค่าจ้างชั่วคราว / เงินประจาตาแหน่ง)
5) รับส่งใบเสร็จควบคุม
6) ควบคุมการเบิกจ่ายนอกระบบ ERP

นางสาวลักขณา
นาคกล่อม

งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม
บุคลากร
8) บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามตัวชีว้ ัด
ในระบบ ERP
9) ตรวจสอบประวัตบิ ุคลากร
10) การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของบุคลากร ใน
ระบบ ERP
11) การจัดทาหนังสือรับรอง
12) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
กระบวนการงานบุคคลากร (Agenda)

6. กระบวนกำรงำนพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนงานพัสดุมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

1) จัดหาพัสดุ
2) จัดซือ้ -จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
3) บันทึกข้อมูลจัดซือ้ /จัดจ้างในระบบ EGP
4) บริหารวัสดุ
5) ควบคุมครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร
6) ให้บริการยืม – คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์
7) ตรวจสอบครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรประจาปีเพื่อ
ดาเนินการจาหน่าย
8) ตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง
9) โอนครุภัณฑ์
10) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามงาน
กระบวนการธุรการและสารบรรณ

7. กระบวนกำรงำนกำรเงิน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนงานการเงินมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O
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7) จัดทาข้อมูลเงินเดือนของบุคากร/เลื่อนขั้นเงินเดือน
8) จัดเตรียมซองปัจจัย ซองใบปวารณา สาหรับถวายพระ
9) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
กระบวนการงานการเงิน (Agenda)
8. กระบวนกำรงำนประชำสัมพันธ์
1) จัดทาแผนประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนงานประชาสัมพันธ์มี 2) จัดทาคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
3) เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
ประสิทธิภาพ
4) จัดทาภาพข่าวเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
5) จัดทาป้ายโปสเตอร์
ด้านการดาเนินงาน (O)
6) จัดทาการ์ดเชิญ
7) จัดทาซองการ์ดเชิญ
8) จัดทาแผ่นพับหรือใบปลิวรายละเอียดกิจกรรม

ต.ค. 63 - ก.ย.
64

9) เผยแพร่ขา่ วผ่านสื่อต่างๆ Facebook Twitter Instagram
E-office
10) จัดทาคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์
11) จัดทาฐานข้อมูลงานประชาสัมพันธ์
12) บันทึกภาพ
13) ให้บริการ One Stop Service
14) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์
15) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามงาน
กระบวนการประชาสัมพันธ์
9. กระบวนกำรงำนสำรสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนงานสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O

1) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ต.ค. 63 - ก.ย.
64
2) เพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
3) ติดตัง้ อุปกรณ์ใหม่
4) ตรวจสอบรายการซ่อมบารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแล
อุปกรณ์
5) ซ่อมบารุงฮาร์ดแวร์
6) ซ่อมบารุงซอฟต์แวร์
7) งานติดตั้งระบบ Windows (OS) สาหรับการบริการแหล่ง
เรียนรู้
8) ติดตัง้ /ซ่อมบารุง/ซอร์ฟแวร์/ฮาร์ดแวร์/สารองข้อมูล/
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
9) งานบริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง

นายวาทะฤทธิ์
ลีลาฤทธิ์
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(กรณีส่งซ่อม)
10) ระบบเครือข่าย
11) จัดทาระบบบริการแหล่งเรียนรู้และพัฒนาระบบบริการ
แหล่งเรียนรู้ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
12) ให้บริการยืม คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานสารสนเทศและโสต
ฯ
13) จัดทาReportเพื่อรายงานผลการเผยแพร่ขา่ วบนหน้า
เว็บไซต์
14) จัดทาระบบสารสนเทศ Online
15) จัดทา Update และปรับปรุง ข้อมูลเพิ่มระบบ
สารสนเทศเพิ่มเติม
10. กระบวนกำรงำนแผนงำนและงบประมำณ
1) จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบรายได้
ต.ค. 63 - ก.ย.
วัตถุประสงค์
64
เพื่อให้กระบวนการงานแผนงานและ 2) จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบลงทุน
3) ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต
งบประมาณมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปี (งบประมาณ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
แผ่นดิน)
ด้านการดาเนินงาน (O)
4) จัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี –
งบแผ่นดิน
5) จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
6) การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
7) จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามคาขอตัง้ งบประมาณ
8) จัดทาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
9) สารวจความต้องการของผู้รบั บริการและผู้มีสว่ นได้สว่ น
เสียเพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
10) จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
11) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
12) จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
13) บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP
14) จัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
15) การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
16) บันทึกข้อมูลผลการดาเนินงานในระบบ ERP
17) จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จา่ ยงบประมาณและผลการ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวจิตรานุช
เวสา
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กิจกรรมกำรควบคุม

จัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดาเนินงานประจาปี
18) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนว
ทางการดาเนินงาน การติดตาม และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
19) เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
จากกองนโยบายและแผน
20) การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆตามภารกิจ
21) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
กระบวนการงานแผนงานและงบประมาณ
11. งำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1) เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายบริหารความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
2) จัดทาโครงการบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพ
3) จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
4) จัดทาแนวทางและวิเคราะห์ความเสี่ยงและปฏิทินการ
ด้านการดาเนินงาน (O)
บริหารความเสี่ยง
5) จัดประชุมวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง

ระยะเวลำ
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63-ก.ย.
64

นายกษิดศิ คง
ปาน

6) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยงาน
7) ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง
8) รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
9) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยง
12. กระบวนกำรงำนควบคุมภำยใน
1) เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายบริหารความเสี่ยงและ
ต.ค. 63
นายกษิดศิ คงปาน
วัตถุประสงค์
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
เพื่อให้กระบวนการงานควบคุม
2) จัดทาโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ภายในมีประสิทธิภาพ
3) จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน (O)
4) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางพัฒนา ต.ค. 63 - ก.ย.
/ ปรับปรุงและปฏิทินการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน (JD)
64
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ต.ค. 63-ก.ย.
64

นางสาวจิตรานุช
เวสา

ระดับหน่วยงาน
5) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยงาน
6) เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
7) วางแผนและกาหนดแนวทางการทางานด้านปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
8) จัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
9) ติดตามกระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
10) จัดทารายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในของหน่วยงาน
(ตามโครงสร้างของหน่วยงาน)
11) รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
12) ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
13) รับการตรวจประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายใน
13. กระบวนกำรงำนโครงกำรวำระสำคัญประจำปี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนการงานโครงการ
วาระสาคัญประจาปีมปี ระสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

1) รับนโยบายวาระสาคัญประจาปี (Agenda)
2) กาหนดโครงการสาคัญประจาปี (Agenda)
3) จัดทาแผนงานโครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)
ระดับหน่วยงาน
4) จัดทาโครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda) ระดับ
หน่วยงาน
5) ดาเนินงานโครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)
ระดับหน่วยงาน
6) การติดตามการดาเนินงานโครงการวาระสาคัญประจาปี
(Agenda) ระดับหน่วยงาน
7) รายงานผลการดาเนินงานโครงการวาระสาคัญประจาปี
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(Agenda) ระดับหน่วยงาน
8) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการ
วาระสาคัญประจาปี
9) เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดาเนิน งานตาม
โครงการวาระสาคัญประจาปี
14. งำนประกันคุณภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนการงานประกัน
คุณภาพมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและ
ต.ค. 63-ก.ย. นายกษิดศิ คงปาน
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนว
64
ทางการดาเนินงาน การติดตาม และการรายงานผลการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตลอดปี
การศึกษา
2) กาหนดแนวทางและเครื่องมือการดาเนินงานตัวบ่งชีก้ าร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยที่
ได้รับมอบหมาย
3) จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานและติดตามผลการ
ดาเนินงานตามบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ได้รับมอบหมาย
4) จัดประชุมคณะทางานตามตัวชีว้ ัดเพื่อชีแ้ จงแนวทางการ
ดาเนินงานและปฏิทินดาเนินงาน
5) จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพตาม
ตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
6) ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนผลักดันการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน
7) ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ของหน่วยงาน
8) สรุปและรายงานผลดาเนินงานตามเกณฑ์ประกัน
ม.ค. 64 , ก.ค.
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (หน่วยงาน
64
เจ้าภาพ)
9) จัดทาต้นแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ต.ค. 64
ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัว
บ่งชีท้ ี่ได้รับมอบหมาย และชี้แจงให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทราบ
10) จัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย
ต.ค. 64
ตามตัวบ่งชีท้ ี่ได้รับมอบหมาย
11) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ต.ค. 64
25

งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำ
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย
12) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ

ต.ค. 64

13) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานประกันคุณภาพ

ต.ค. 64

15. กระบวนกำรงำนพัฒนำเอกลักษณ์
1. เข้ า ร่ ว มประชุ ม รั บ ทราบนโยบายบริ ห ารเอกลั ก ษณ์
วัตถุประสงค์
และอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย
เพื่อให้กระบวนการงานประกัน
คุณภาพมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

ต.ค. 63-ก.ย.
64

นายกษิดิศ คงปาน

2. แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์
3. จัดทาแผนการพัฒนาเอกลักษณ์
4.การติดตามการดาเนินงานโครงการพัฒนาเอกลักษณ์
ระดับหน่วยงาน
5. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์
6. รายงานการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์
7. ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
เอกลักษณ์

16. กระบวนกำรงำนจัดกำรควำมรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนการงานจัดการ
ความรู้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

1) เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายบริหารจัดการจัดการ
ความรู้
2) แต่งตัง้ คณะกรรมการการจัดการความรู้
3) จัดทาแนวทางการดาเนินงานจัดการความรู้ และ องค์
ความรู้ที่จาเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) จัดทาแผนการจัดการความรู้
5) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อชีแ้ จง
แนวทาง ปฏิทิน และแผนการจัดการจัดการความรู้

ต.ค. 63-ก.ย.
64

6) ติดตามผลการจัดการความรู้
7) จัดทารายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
ระดับหน่วยงานรอบ
8) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
26

งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำ
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63-ก.ย.
64

นางสาวจิตรานุช
เวสา

9) รายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
10) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อ
นาเสนอ Best Practice
11) ส่งกลุม่ ความรู้เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหา Best
Practice
12) เข้าร่วมกิจกรรม KM SHOW & SHARE
13) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ
14) เผยแพร่ผลการดาเนินงานกลุ่มความรู้
15) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานการ
17. กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัตริ ำชกำร
1) เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการติดตามและ
วัตถุประสงค์
ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้กระบวนการงานจัดการ
2) จัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการระหว่างผู้อานวยการ
ความรู้มีประสิทธิภาพ
กับรองอธิการบดีที่กากับดูแลตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
3) จัดทาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ด้านการดาเนินงาน (O)
ราชการ
4) แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัตริ าชการ
5) จัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับ
หน่วยงาน
6) จัดทาปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
7) กระจายตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงานลงสูร่ ะดับบุคคล
8) จัดทาคู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ
9) จัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
10) การจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับบุคคล
11) การบันทึกข้อมูลพืน้ ฐานในระบบติดตามและประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการของมหาวิทยาลัย
12) บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัตริ าชการในระบบ eMENSCR
13) จัดประชุมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการ กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำ
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63-ก.ย.
64

นางสาววิมลฉัตร์
เลิศคชสีห์

14) ติดตามผลการปฏิบัติราชการของระดับมหาวิทยาลัย
และระดับหน่วยงาน ประจาเดือน และรายงานผลต่อกอง
นโยบายและแผน
15) จัดทาแผนผลักดันการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองฯ
ของหน่วยงาน
16) จัดทารายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
17) รับตรวจประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการจากมหาวิทยาลัย
18) รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัตริ าชการตามคา
รับรองฯ ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
19) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดทาแผน
ปรับปรุงการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองฯ ของปีถัดไป
20) กาหนดแนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด
การปฏิบัตริ าชการระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
21) จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานและติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
22) จัดประชุมคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
23) ติดตามผลการปฏิบัตริ าชการตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับ
มอบหมาย
24) จัดทาแผนผลักดันการปฏิบัตริ าชการตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการระดับมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมาย
25) จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจติดตามจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
26) สารวจความพึงพอใจตัวชีว้ ดั การปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี
27) เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดาเนินงานการ
ปฏิบัตริ าชการของคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
18. กระบวนกำรงำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนการงานจัดการ
ความรู้มีประสิทธิภาพ

1) การจัดทาทะเบียนศิลปวัตถุ
2) การดูแลรักษาศิลปวัตถุ
3) การดูแลรักษาอาคารอนุรักษ์
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งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำ
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63-ก.ย.
64

นางพรรษภรณ์
โฆษิตกานต์

ต.ค. 63-ก.ย.
64

นางสาววณิชยา
บุษบงส์

4) การดูแลรักษาพิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
5) การบริการนาชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
6) การให้บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
7) โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม: โครงการความร่วมมือ
เครือข่าย, โครงการกิจกรรมส่งเสริม, โครงการสร้างและ
เผยแพร่องค์ความรู้
8) สร้างความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม (MOU)
9) จัดทาจุลสารศิลปวัฒนธรรม
10) ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
กระบวนการงานความร่วมมือองค์กรและหน่วยงาน

19. กระบวยกำรอนุรักษ์ พัฒนำแหล่งเรียนรู้
1) การจัดคู่มือการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
2) จัดทาสถิติการเข้าเยี่ยมชมพิพธิ ภัณฑ์อาคารสาย
เพื่อให้กระบวยการอนุรักษ์ พัฒนา
สุทธานภดและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
3) การจัดทารายงานการเข้าเยี่ยมชม ระดับมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)
4) การสงวนรักษาศิลปวัตถุของพิพิธภัณฑ์อาคารสาย
สุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ศิลปฒนธรรม
5) บริการนาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
20. กระบวนกำรงำนทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
1) การจัดทาทะเบียนศิลปวัตถุ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนการงานทานุบารุง
2) การดูแลรักษาศิลปวัตถุ
และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมมี 3) การดูแลรักษาอาคารอนุรักษ์
ประสิทธิภาพ
4) การดูแลรักษาพิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
5) การบริการนาชมพิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ด้านการดาเนินงาน (O)
6) การให้บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
7) การขอจดสิทธิบัตรจากมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา
8) ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา
9) ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคคลภายนอก
21. กระบวนกำรงำนพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
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งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนการงานพัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O

กิจกรรมกำรควบคุม
1.การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

1) จัดทาแผนโครงการที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย

งานโครงการตามแผนฝ่ายเป็นไป

2) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ

อย่างมีประสิทธิภาพ
ภำยในด้ำน การดาเนินงาน (O)

ผู้รับผิดชอบ
นายชนะภพ วัณณ
โอฬาร

2. การผลิตสื่อและเผยแพร่ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
3. การจัดทาทะเบียนศิลปวัตถุ
4.การดูแลรักษาศิลปวัตถุ
5. การดูแลรักษาอาคารอนุรักษ์
6. การดูแลรักษาพิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
7. การบริการนาชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
8. การให้บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

22. งำนโครงกำรตำมฝ่ำย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

ระยะเวลำ
แล้วเสร็จ
ต.ค. 63-ก.ย.
64

3) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานความสาเร็จ

ต.ค. 62
ต.ค. 62-ก.ย.
63
ก.ย 63

ฝ่ายงานตาม
โครงสร้างของ
หน่วยงาน

โครงการตามแผนของฝ่าย
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

32

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๒๗๔/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
___________________________
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และเพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชี้ที่ ๕.๑ (ขอ ๓) กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผล
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรวมทั้งเกณฑการ
ประเมิน "คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ" นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังตอไปนี้
๑. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ปรึกษา
๒. รองผูอํานวยการฝายบริหารและแผนงาน
ประธาน
๓. รองผูอํานวยการฝายวิชาการและกิจกรรม
กรรมการ
๔. รองผูอํานวยการฝายวิเทศสัมพันธและความรวมมือ กรรมการ
๕. นางสาวสุลาวัลย
พันธศรี
กรรมการ
๖. นางพรรษภรณ
๗. นางสาวลักขณา
๘. นายวาทะฤทธิ์

เฉลิมลอย
นาคกลอม
ลีลาฤทธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๙. นางสาวสาลินี
๑๐. นายชนะภพ
๑๑. นางสาววิมลฉัตร

บุญสมเคราะห
วัณณโอฬาร
เลิศคชสีห

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

- ๒ ๑๒. นางสาววณิชยา
๑๓. นางสาวศิฐิมา
๑๔. นางสาวพรรณผกา
๑๕. นายกษิดิศ

บุษบงส
เจริญสุข
แกวติน
คงปาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๖. นางสาวจิตรานุช

เวสา

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มีหนาที่ดังนี้
๑. วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่
สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมและครอบคลุมบริบทในการวิเคราะหความ
เสี่ยง ๕ ดาน คือ ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และดานการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการ
ทุจริต รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะหและ
ระบุปจจัยเสี่ยง
๒. จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเสนอตออธิการบดี
พิจารณาเห็นชอบ
๓. ประเมินการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๔. สื่อสารขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหบุคลากรหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
๕. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๖. รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หนวยงาน
๗. นําผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปรับปรุงและวิเคราะห
ความเสี่ยงในปถัดไป
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการไดปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นายอนันตชัย เอกะ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
20ต.ค.63 เวลา 15:26:24 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RAA3A-DEAOA-BCAEU-ANwA2

ภำคผนวก 2
ตำรำงแสดงผลกำรระบุควำมเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง (FM-RM-01)
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ภำคผนวก 3
ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
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