
หน่วยงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

1. 
ให้

กา
รศึ

กษ
าฯ

2)
 วิ
จัย

 ฯ

3)
 บ

ริก
าร

วิช
าก

าร

4)
 ท
 านุ

บ า
รุง

ศิล
ปะ

ฯ

5)
 บ

ริห
าร

จัด
กา

รแ
ละ

อื่น
ๆ

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน

 (L
 x

 I)

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน

 (L
 x

 I)

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน

 (L
 x

 I)

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

P 2.3 โรคระบาด พบผู้ติดเช้ือเป็นบุคลากร/นักศึกษา

ของมหาวิทยาล้ย

1 1 1 ความเส่ียง

น้อยมาก

1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

ขจัดความเส่ียง 1. มีการบุคคลากรท่ีมีความเส่ียงหรือ

ใกล้ชิดผู้ท่ีติดเช้ือให้ปฏิบิตงานท่ีบ้าน

2. หน่วยงานมีการจัดเตรียม

แอลกอฮอล์และมีการท าความสะอาด

อยู่เสมอ

3. ให้บุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาท่ีท างาน

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีมาตรการให้

บุคลากรด าเนินการสวมใส่หน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการ

จัดเตรียมแอลกอฮอลฆ่าเช้ือวางไว้ทุกจุด ใน

กรณีท่ีมีบุคลากรใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือ จะการให้

ด าเนินให้ปฏิบัติงานท่ีบ้านในรูปแบบ Work from

 home โดยผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

พบว่ายังไม่มีพบผู้ติดเช้ือ

ยังไม่พบผู้ติดเช้ือ คิด

เป็นร้อยละความเป็น

ร้อย 100

1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

นางศิฐมิา เจริญศิริ / 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

P 3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 1. ไฟฟ้าช๊อตหรือลัดวงจร

2. ควันไฟ

2 2 4 ความเส่ียง

น้อย

1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

ลดความเส่ียง 1. มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการ

ดับเพลิง

2.มีจุดรวมพลกรณีเกิดอัคคีภัย

3.มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้มี

ความพร้อมอยูเสมอ

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีเตรียมอุปกรณ์

ส าหรับเม่ือเกิดอัคคีภัยรวมท้ังมีการส่งบุคลากร

เข้าร่วมอบรม และมีการตรวจสอบสภาพ

อุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้อย่างสม่ าเสมอ

ยังไม่เกิดเหตุอัคคีภัย  

 คิดเป็นร้อยละ 100

1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

นางศิฐมิา เจริญศิริ / 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

หน่วยงานเจ้าภาพ

กองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-03) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

1. นโยบายของผู้บริหาร มีการ

เปล่ียนแปลง

2. การก าหนดค่าเป้าหมายท่ีสูงเกิน

กว่าความสามารถของหน่วยงาน

3. งบประมาณมีการเปล่ียนแปลง 

ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้

4 3 12 ความเส่ียง

ปานกลาง

1

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์

P ผลการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด

มีคะแนนผลการป

กิบัติราชการ จ านวน 

3ตัวช้ีวัดคิดเป็นคะแนน

เท่ากับ 23.28

4 2 8 ความเส่ียงปาน

กลาง

นางสาวจิตรานุช 

เวสา / รอง

ผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

ลดความเส่ียง 1. ติดตามผลการด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดค ารอบรองปฏิบัติราชการ

2.รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุก

เดือนผ่านวาระการประชุม

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้มการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์และด าเนินการติดตามด าเนิน

กิจกรรม รอบ6 เดือน มีผลการด าเนินตัวช้ีวัดท่ี

ผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 ตัวช้ี จากท้ังหมด 13 

ตัวช้ีวัด

2.ด้านการปฏิบัติงาน

P 2.4 จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสาย

สุทธานภดลและพิพิธภัณฑ์3ศิลป์รัตนโกสินทร์

ลดน้องลง (เป้าเดิม 2564 18,000 คน)

สถานการณ์การแพร่ระบาด 

COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถเปิด

พิพิธภัณฑ์ได้

5 4 1 ความเส่ียงสูง นางพรรษภรณ์ ฌลิ

มลอย / รอง

ผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการและกิจกรรม

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

P 3.1 ไฟฟ้าดับ

ลดความเส่ียง ปรับรูปแบบการนับจ านวนคนเป็น

รูปแบบออนไลน์ โดยนับจ านวนคน

จากผู้เข้าเย่ียมชม เว็บไซต์ ส านัก

ศิลปะวัฒนธรรม 

(www.culture.ssru.ac.th , เฟสบุ๊ค : 

ส านักศิลปะและวัฒธรรม และเว็บไซต์

 art and culture สายสุทธานภดล

ส านักศิลปะและวัฒนรรมได้มีจัดกิจจกรมผ่าน

ทางช่องทางออนไลน์ โดยเป็นการเผยแพร่

ข้อมูล และข่าวสารเก่ียวกับส านักศิลปะ

และวัฒธรรม โดยในรอบ 6 เดือน ผู้เข้าเย่ียม

ชมท้ังส้ิน 15,053 คน (อา้งองิข้อมูลจ านวนคน

โดยนับจาก  เว็บไซต์ ส านักศิลปะวัฒนธรรม 

(www.culture.ssru.ac.th , เฟสบุ๊ค : ส านัก

ศิลปะและวัฒธรรม และเว็บไซต์ art and 

culture สายสุทธานภดล)

ผู้เข้าเย่ียมชมท้ังส้ิน 

21,916 คน

1 120 ความเส่ียงสูง

มาก

5 1 5 ความเส่ียงน้อย

1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

นางศิฐมิา เจริญศิริ / 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

P

1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

ลดความเส่ียง ยังไม่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ

 คิดเป็นร้อยละ 100

11. ฝนตก พายุคะนอง ฟ้าผ่า

2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิด

ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้า

ขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

5 2 10 ความเส่ียงสูง 1

1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

นางลักขณา นาค

กล่อม/ รอง

ผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

ลดความเส่ียง มีการด าเนินงานตามบ

 กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของ

มหาวิทยาลัย คิดเป็น

ร้อยละ 100

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย

1. รัฐบาลมีการเปล่ียนกฎระเบียบ 

2. การด าเนินงานและการแจ้ง

ก าหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการ

เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

3. การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ

 และข้อบังคับ

6 3 18 ความเส่ียงสูง

1. มีการจัดต้ังเคร่ืองส ารองไฟ

2. ตรวจสอบหาสาเหตุของการไฟดับ

3. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

ส านักศิลปะและวัฒนรรมมีการติดต้ังเค่รืง

ส ารองไฟเพ่ือป้องกันการไฟดับอาจเกิดจาก

สาเหตุต่างๆ เพ่ือป้องกันข้อมูลไม่ให้สูญหาย 

รวมท้ังด าเนินงานตรวจสอบหาสาเหตุของ

ไฟดับเม่ือเกิดกรณีไฟดับข้ึนและมีการแจ้ง

ผู้บังคับบัญชารับทราบ

1. ผู้บริหารรับทราบฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ตามท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัย

2. ส่งมอบต่อผู้รับผิดชอบตามภาระงาน

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินงาน

ภายใต้ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย โดยผู้บังคับบัญชาจะมีการ

แจ้งต่อบุลากรภายส านักศิลปะฯ และ

ผู้รับผิดชอบตามภาระงาน



หน่วยงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
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หน่วยงานเจ้าภาพ

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-03) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

P การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพ่ือให้ตรวจ

ผ่านมาตรฐานงาน

มีการเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์

จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

5 3 15 ความเส่ียงสูง 1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

ลดความเส่ียง ในการตรวจรับ (ใบส่งมอบ) จะมี

คณะกรรมการในการเข้าร่วม

ตรวจสอบทีได้รับการแต่งต้ังจาก

ผู้บริหารด้วยทุกคร้ัง

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการด าเนิน

กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามข้ันตอน

ของมหาวิทยาลัยและสามารถตรวจสอบและมี

หลักฐานในการด าเนินงานอันเป็นการป้องกัน

การทุจริตในการท างาน

ไม่พบทุจริตในการ

จัดซ้ือจัดจ้างเป็น

ระยะเวลา 6 เดือน

1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

นางศิฐมิา เจริญศิริ / 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ในการจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องมีการให้

ผู้ประกอบการย่ืนเสนอใบราคาและ

ย่ืนต่อผู้บริหารรับทราบ รวมท้ังใน

กรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างเกิน 10,000

 บาท ต้องมีคู่มีเปรียบ 1 คนข้ึนไป

มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 

ให้มีความถูกต้อง พร้อมแจ้งให้

ผู้บริหารรับทราบ

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการด าเนิน

กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามข้ันตอน

ของมหาวิทยาลัยและสามารถตรวจสอบและมี

หลักฐานในการด าเนินงานอันเป็นการป้องกัน

การทุจริตในการท างาน

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการด าเนิน

กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามข้ันตอน

ของมหาวิทยาลัยและสามารถตรวจสอบและมี

หลักฐานในการด าเนินงานอันเป็นการป้องกัน

การทุจริตในการท างาน

P 1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

นางลักขณา นาค

กล่อม/ รอง

ผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

5. ความเส่ียงการทุจริต

1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

ลดความเส่ียง มีการด าเนินงานตามบ

 กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของ

มหาวิทยาลัย คิดเป็น

ร้อยละ 100

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย

1. รัฐบาลมีการเปล่ียนกฎระเบียบ 

2. การด าเนินงานและการแจ้ง

ก าหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการ

เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

3. การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ

 และข้อบังคับ

6 3 18 ความเส่ียงสูง

ความเส่ียงสูง 1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

5.1 ความเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

P การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัด

จ้าง (ความเส่ียงเดิม ปี 62)

มีการเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์

จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

5 3

13 15 ความเส่ียงสูง 1 1 1

นางศิฐมิา เจริญศิริ / 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

P การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อ

ประสานงานเก่ียวข้องกับ

ผู้ประกอบการ

5

ลดความเส่ียง ไม่พบทุจริตในการ

จัดซ้ือจัดจ้างเป็น

ระยะเวลา 6 เดือน

1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

15

1 ความเส่ียงน้อย

มาก

ลดความเส่ียง ไม่พบทุจริตในการ

จัดซ้ือจัดจ้างเป็น

ระยะเวลา 6 เดือน

1 15 3 15 ความเส่ียงสูง 1 1 1 ความเส่ียงน้อย

มาก

นางศิฐมิา เจริญศิริ / 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

1. ผู้บริหารรับทราบฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ตามท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัย

2. ส่งมอบต่อผู้รับผิดชอบตามภาระงาน

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินงาน

ภายใต้ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย โดยผู้บังคับบัญชาจะมีการ

แจ้งต่อบุลากรภายส านักศิลปะฯ และ

ผู้รับผิดชอบตามภาระงาน

1. ในการจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องมีการย่ืน

เอกสารทุกคร้ัง

2. ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างเกิน 

10,000 บาท ต้องมีคู่มีเปรียบ 1 คนข้ึน

ไป

3. แจ้งผู้บริหารรับทราบพร้อม จัดท า

ใบ PR และแต่งต้ังคณะกรรมการใน

การตรวจสอบ  

5. ตรวจรับใบเสร็จ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

4.ตรวจสอบ RE ตรวจสอบ (ใบส่งมอบ)

 โดยมีคณะกรรมการในการเข้าร่วม

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการด าเนิน

กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามข้ันตอน

ของมหาวิทยาลัยและสามารถตรวจสอบและมี

หลักฐานในการด าเนินงานอันเป็นการป้องกัน

การทุจริตในการท างาน

ความเส่ียงน้อย

มาก

นางศิฐมิา เจริญศิริ / 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

5.3 ความเส่ียงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

P การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการ

เบิกจ่าย

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อ

ประสานงานเก่ียวข้องกับ

ผู้ประกอบการ

ความเส่ียงน้อย

มาก

ลดความเส่ียง ไม่พบทุจริตในการ

จัดซ้ือจัดจ้างเป็น

ระยะเวลา 6 เดือน

1 1


