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ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่7 ตุลาคม พ.ศ.2563 



 

ค าน า 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ได้ตระหนักถึงคว ำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบ 

คุมภำยในและเพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักทรัพย์สิน

และรำยได้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลัก 

เกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐตำม  

พ.รบ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนงำน 

รวมทั้งเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนิน  

งำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก 

หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ หน่วยงำนให้ระดับควำม

เสี่ยงลดลงจำกเดิม ประกอบกับเกณ์กำรประเมิน “คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแหง่ชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ก ำหนดให้ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรควำม

เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

จำกหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จงึได้ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และ 

กำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่ 

บทที่ 1 บทน ำ 

บทที่ 2 แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

บทที่ 3 แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

บทที่ 4 แผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ หวังวำ่แผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2564 จะเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน ของ 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ให้มกีำรบริหำรงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

และประสิทธิผล 

 

 

 

                                                                     อำจำรย์ ดร.แก่นเพชร ศรำนนท์วัฒน์ 

รักษำกำรในต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ 

                                                                                30 กันยำยน 2563 



 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 องค์ประกอบที่  5 กำรบริหำรจัดกำร  

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกจิ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของ

คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์  

และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำม

พันธกจิของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์กำรประเมิน "คุณธรรมและควำมโปรง่ใสใน

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ" ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริต  

(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชีว้ัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยก ำหนดให้ส่วน

รำชกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ และด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรืออำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จงึได้มกีำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นไปตำม 

เป้ำประสงค์และเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตรท์ี่วำงไว้ มีระบบในกำรตดิตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำร

บริหำรควำมเสี่ยงและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจเกิดขึน้ และเพื่อใหเ้กิดกำรรับรู้ ตระหนัก และเข้ำใจ

ถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น และสำมำรถหำวิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนนิงำนจะบรรลุผลส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ได้ปรับประยุกต์ใชข้ั้นตอนปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำม

เสี่ยง ตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรรว่มของสถำบันวิชำชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

จำกระเบียบและเกณฑ์ดังกล่ำวส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

จึงได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อ 

ให้ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ มีระบบ

ในกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจเกิดขึ้น  

และเพื่อให้เกิดกำรรับรู้ ตระหนัก และเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น และสำมำรถหำวิธีกำร

จัดกำรกับควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันหรอืลดควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้รวมทั้งเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจ 

ว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ได้ปรับประยุกต์ 

ใช้ขัน้ตอนปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรรว่มของสถำบันวิชำชีพ  



 

5 แหง่ (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) 

จ ำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้จัดกำรแตล่ะควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจตดิตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

จำกขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้

วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำม

เสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อำคำรสถำนที่) ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำยกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยผล

กำรประเมินมีควำมเสี่ยงที่ต้องน ำมำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 3 ควำมเสี่ยง จำกควำมเสี่ยงที่

ได้ระบุทั้งหมด 10 ควำมเสี่ยง จ ำแนกตำมประเภททั้ง 5 ด้ำน ดังนี้ 
 

1.ด้ำนกลยุทธ์ 

  1.2 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

  2.4 โรคระบำด  

3. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 

  3.1 ไฟฟ้ำดับ (ควำมเสี่ยงเดิม ปี62) 

  3.3 กำรเกิดเหตุอัคคภีัย  (ควำมเสี่ยงเดิม ป6ี2) 

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

  
4.1 กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงำนภำยนอกมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของ

มหำวิทยำลัย (ควำมเสี่ยง ปี 62) 

5. ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

5.1 ควำมเสี่ยงทุจรติที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต  

  5.1 กำรเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ควำมเสี่ยงเดิม ปี 62) 

  5.2 กำรรับสินบนจำกผู้ประกอบกำรเพื่อให้ตรวจผำ่นมำตรฐำนงำน  

5.2 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปรง่ใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 

  5.3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมผูกขำดกับผูป้ระกอบกำรรำยเดิม  

5.3 ควำมเสี่ยงทุจรติในควำมโปรง่ใสของกำรใช้จำ่ยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 

  5.4 กำรยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสำรในกำรเบกิจำ่ย  



 

 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จำกำรระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินควำมเสี่ยงแลว้ ได้ควำมเสี่ยงที่

น ำมำด ำเนนิกำรจัดท ำเป็นแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 3 ควำม

เสี่ยง ดังนี้ 

ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ จ านวนกิจกรรม 

1. ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุ

ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

เพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรให้ได้ก ำไร

ตำมเป้ำหมำย 

5 

2. กำรเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อดูแลและรักษำควำมปลอดภัย 5 

3. กำรเอือ้ประโยชน์ตอ่พวกพ้องใน

กำรจัดซือ้จัดจ้ำง 

เพื่อป้องกันกำรทุจริต 4 

 

การควบคุมภายใน 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้สรุปกำรประเมินผลและกำร
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1.5 งำนจัดท ำรำยงำนพสัดุคงเหลือ
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เพื่อจ ำหนำ่ยพสัดุที่เสื่อมสภำพ 4 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มำตรำ 3/1 บัญญัติว่ำ“กำร

บริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ  ควำมมี

ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิก

หนว่ยงำนที่ไม่จำเป็น กำรกระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แก่ท้องถิ่น กำรกระจำยอ ำนำจตัดสินใจ กำรอ ำนวย

ควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำนกำรปรับปรุง

คุณภำพกำรให้บริกำรจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และสำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรของประชำชน ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำร

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติรำชกำร  กำรมีส่วนร่วม

ของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ทั้งนี้ตำมควำม

เหมำะสมของแต่ละภำรกิจ” 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 มำตรำ 12

ก ำหนดว่ำเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก ำหนด

มำตรกำรกับกำรปฏิบัติรำชกำร โดยวิธีกำรจัดท ำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอื่นใดเพื่อ

แสดงควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร และมำตรำ 45 กำหนดใหส้่วนรำชกำรจัดให้มคีณะผูป้ระเมินอิสระ

ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ  คุณภำพกำร

ให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมเกณฑ์ วิธีกำร และ

ระยะเวลำที ่ก.พ.ร. ก ำหนด 

ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 

5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์ข้อที่ 3 ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุ

ปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ

หน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์กำรประเมิน "คุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ" ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ส ำนักงำน 

ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยก ำหนดให้ส่วนรำชกำร

ประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ และด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำร
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ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรืออำจก่อใหเ้กิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 
 

1.2 ข้อมูลพื้นฐานส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จัดตั้งขึ้นโดยควำม

เห็นชอบของสภำประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหำ จัดสรร รำยได้ และ

หรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ตำมระเบียบสภำประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน

ทำ ว่ำด้วยกำรจัดหำ จัดสรร รำยได้และหรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ พ.ศ. 2543 

โดยได้ด ำเนินงำนภำยใต้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ วำ่ด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนส ำนัก

ทรัพย์สินและรำยได้ พ.ศ. 2558 

กำรจัดตั้งส ำนักทรัพย์สินและรำยได้   เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรรำยได้   และหรือ

ผลประโยชน์ ท ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีหน่วยงำนดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง ซึ่ง

ภำระงำนของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จะเริ่มตั้งแต่จัดหำ จัดสรร รำยได้และผลประโยชน์ตลอดจน

ประเมินผลรำยกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์ ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จะเป็นหน่วยงำนหลักที่มีบทบำท

ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนรำยได้และผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำโดยตรง จำกโครงกำร

ต่ำง ๆ เป็นไปด้วยดีและมีกิจกรรมโครงกำรเพิ่มขึ้น  จำกโครงกำรต่ำง ๆ รวมทั้งบริกำรวิชำกำรของคณะต่ำง 

ๆ (รำยได้จำกโครงกำรบริกำรวิชำกำรน ำเข้ำเป็นรำยได้ของมหำวิทยำลัยเต็มจ ำนวน ส ำนักทรัพย์สินและ

รำยได้ ท ำหน้ำที่เพียงผ่ำนเรื่อง) จึงท ำให้ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้มีรำยรับที่สูงแต่ก็มีค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำก

เชน่กัน ดังนั้นโครงกำรบริกำรวิชำกำร จึงไม่ถอืเป็นรำยได้ที่ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้เป็นผู้สร้ำงสรรค์ หำกแต่

เป็นกำรบริหำรจัดกำรของทำงคณะต่ำง ๆ ที่ให้บริกำรวิชำกำรและน ำเงินส่งเข้ำมหำวิทยำลัยผ่ำนส ำนัก

ทรัพย์สินและรำยได้ซึ่งในอนำคตจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำเนินงำนหำรำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและชัดเจน

เพื่อให้มหำวิทยำลัยได้เข้ำใจบทบำทที่แท้จริงและศักยภำพที่แท้จริงสูงสุดที่ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้จะ

สำมำรถกระท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลโดยด ำเนินกำรด้วยทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดในสภำวะ

ปัจจุบัน อันเป็นกำรสนับสนุนปรัชญำ วิสัยทัศน ์พันธกิจ  

       ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้มิได้เป็นเพียงหน่วยงำนที่ดูแลโครงกำรจัดหำรำยได้ และโครงกำรบริกำร

วิชำกำรต่ำง ๆ เท่ำนั้นแต่ในปัจจุบันส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ยังต้องด ำเนินกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์

ต่ำง ๆ จำกทรัพยำกรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำเพิ่มพูนมำกขึ้น ซึ่งในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ส ำนักทรัพย์สินและ

รำยได้ยังมแีนวทำงในกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ตำมขั้นตอนตอ่ไปนี้ 

1) ส ำนักมีกำรส ำรวจทรัพยำกรที่มีอยู่ทั้งบุคคล  วัตถุดิบ  เครื่องจักรของทุกโครงกำรเพื่อวำงแผน

พัฒนำและปรับปรุงทรัพยำกรที่มอียู่ให้มปีระสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

2) ส ำนักมีกำรจัดประชุมผู้จัดกำรเพื่อช้ีแจงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน    

3) ส ำนักมีกำรวำงแผนของฝ่ำยธุรกิจ วำงแผนกำรจัดหำรำยได้ของตนเองเพื่อน ำเสนอผู้บริหำรและ

วิเครำะหค์วำมเป็นไปได้ของแผนงำนเพื่อน ำมำปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
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ในกำรนี้ ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ยังมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ

เพิ่มพูนควำมสำมำรถให้แก่บุคลำกรจัดฝกึอบรมด้ำนบุคลิกภำพ  กำรให้บริกำรด้วยใจ กำรท ำงำนเป็นทีมและ

กำรสื่อสำรประสำนงำน เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้สอดรับกำรก้ำวสู่ประชำคม

อำเซียน ปัจจุบันส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มีหน่วยงำนที่อยู่ในกำรก ำกับดูแลแบ่งออกเป็น 5 ฝำ่ย ได้แก่   

1. ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 

2. ฝำ่ยธุรกิจผลติอำหำรและเครื่องดื่ม 

3. ฝ่ำยธุรกิจมัลตมิิเดียเพื่อกำรศกึษำ  

4. ฝ่ำยสถำบันฝกึอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศกึษำ 

5. ฝ่ำยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ  
 

1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

1.2.2 โครงสร้างการบรหิารจัดการหน่วยงาน 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศของสินค้ำและบริกำร 

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 

1. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ ลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดใหก้ับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ให้มคีุณภำพและมีประสิทธิผล โดยมีกำรบริหำรโครงกำรจัดหำรำยได้ 

2. กำรจัดหำรำยได้ควบคู่กำรให้บริกำรประสบกำรณว์ิชำชีพแก่นักศกึษำสวนสุนันทำ 

3. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ กำรลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

โดยยึดหลักธรรมำภบิำล 
 

1.2.5 พันธกิจ (Mission) 

 1. กำรจัดระบบกำรจัดกำรคุณภำพ เพื่อบริหำรจัดกำรสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินและรำยได้ ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ให้มปีระสิทธิภำพ 

 2. ส่งเสริมกิจกรรมจัดหำรำยได้ ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม พร้อมสนับสนุนกำรฝึกประสบกำรณ์ 

วิชำชีพแก่นักศกึษำและผูป้ระกอบกำรอย่ำงมคีุณภำพ 

 3. ให้ค ำปรึกษำเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ควำมรู้ แก่บุคลำกร และให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม

เพื่อพัฒนำอำชีพและยกมำตรฐำนชีวติ ให้มคีวำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ ลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดใหก้ับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ให้มคีุณภำพและมีประสิทธิผล โดยมีกำรบริหำรโครงกำรจัดหำรำยได้ 

2. กำรจัดหำรำยได้ควบคู่กำรให้บริกำรประสบกำรณว์ิชำชีพแก่นักศกึษำสวนสุนันทำ 

3. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ กำรลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

โดยยึดหลักธรรมำภบิำล 
 

1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 

บริหำรสินทรัพย์ เพิ่มมูลค่ำทรัพย์สิน สร้ำงเสริมรำยได้ ให้ประสบกำรณ์วิชำชีพ สนับสนุน 

วิชำกำร สำนักงำนในอนำคตด้วยหลักธรรมำภบิำล 
 

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 

 S : SERVICE MIND   บริกำรด้วยใจ 

 E : EMPOWERMENT    กำรกระจำยอ ำนำจให้กำรตัดสินใจ 

 R : RESULTS    เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผูร้ับบริกำร 

 V : VALUE ADDED    กำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม 

 I  : INNOVATION    กำรพัฒนำนวัตกรรม 
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 C : CONCIOUS    จติส ำนึกในกำรพัฒนำองค์กร 

 E : ETHICAL BEHAVIOR   ด ำเนนิกำรอย่ำงมีจริยธรรม 
 

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นหนว่ยงำนจัดหำรำยได้ที่ให้บริกำรและครบวงจรอย่ำงมอือำชีพ 
 

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นควำมเป็นวัง ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นผู้น ำด้ำนสินค้ำและบริกำร 
 

1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 S : SERVICE MIND   บริกำรด้วยใจ 

 E : EMPOWERMENT    กำรกระจำยอ ำนำจให้กำรตัดสินใจ 

 R : RESULTS    เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผูร้ับบริกำร 

 V : VALUE ADDED    กำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม 

 I  : INNOVATION    กำรพัฒนำนวัตกรรม 

 C : CONCIOUS    จติส ำนึกในกำรพัฒนำองค์กร 

 E : ETHICAL BEHAVIOR   ด ำเนนิกำรอย่ำงมีจริยธรรม 
 

1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนาหน่วยงน 

1. ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรหนว่ยงำน 

2. พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำของหน่วยงำนให้มปีระสิทธิภำพ 

3. กระจ ำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนเพื่อเพื่อประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

4. กำรท ำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ปลูกฝัง สืบสำน และเผยแพร่ เอกลักษณ์ของสวนสุนันทำ 

5. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและสภำพสิ่งแวดล้อมเพื่อสรำ้งควำมผำสุกให้แก่บุคลำกร 

6. สนับสนุนโครงกำรที่ใช้องค์ควำมรูเ้พื่อเสริมสร้ำงรำยได้เพื่อกำรพึ่งตนเองของหน่วยงำน 

7. มีแผนยุทธศำสตร์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

8. กำรบริหำรงบประมำณยึดควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน 

  9. กำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ลดขั้นตอน ระยะเวลำ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้                หนา้ที่ 6 

1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศำสตร์ของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด มี 2ยุทธศำสตร์ 

4 เป้ำประสงค์ 4 แผนกลยุทธ์ 5 โครงกำร/กิจกรรม ดังมรีำยละเอียดต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 มรีะบบกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้มคีวำมมั่นคงและเสถียรภำพทำงกำรเงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

   เป้ ำประสงค์  : 1.1 ส่ งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรทรัพย์ สิน  สินทรัพย์ก่อ ให้ เกิด 

                                        รำยได้เพื่อให้มีเสถียรภำพทำงกำรเงนิ 

   กลยุทธ์: 1.1.1 พัฒนำและสง่เสริมสินค้ำและบริกำร 

  โครงกำร/กิจกรรม :โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำและบริกำร 

        โครงกำรบริหำรจัดกำรกลำง 
 

   เป้ ำประสงค์  : 1.2 บุคลำกรทุกระดับมีควำมก้ ำวหน้ ำ มีทั กษะ ควำมรู้  คุณ ธรรม 

                                         และจรยิธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

  กลยุทธ์ :1.1.2 กำรพัฒนำควำมพร้อมของบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 

                                       และมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 

   โครงกำร/กิจกรรม:โครงกำรพัฒนำทุนมนุษย์ 
    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีระบบการบรหิารทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน 

   เป้ ำประสงค์  :2.1 ผู้ รับบริกำร มึควำมพึงพอใจต่อระบบบริหำรจัดกำรขององค์กร 

                                       และมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของสินค้ำและบริกำร    

   กลยุทธ์: 2.1.1 พัฒนำกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่ำงนักศึกษำ/นักเรียนและองค์กร 

   โครงกำร/กิจกรรม: โครงกำรพัฒนำฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพให้กับนักศึกษำ 
    

   เป้ ำประสงค์  :2.2 พัฒ นำปรับปรุงวิสำหกิจ ให้มีป ระสิทธิภำพ เพื่ อ ให้ มีผลิตภั ณฑ์ 

                                   หรอืบริกำรใหม่ๆ และสร้ำงรำยได้เพิ่มมำกขึ้น    

   กลยุทธ์: 2.2.1 จัดหำรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และทรัพย์สิน 

   โครงกำร/กิจกรรม: 2.2.3 โครงกำรจัดหำรำยได้ 
 

1.2.14 เป้าหมายการพัฒนา (Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน  : เพื่อสนับสนุนกำร

ด ำเนินกำรของผู้บริหำรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม ควำมคำดหวังในผลกำรด ำเนินกำรกำรให้

ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรสร้ำงนวัตกรรมและ

กำรเรียนรู้ กำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี กำรจัดกำรกระบวนกำร กำรให้บริกำร และกระบวนกำรอื่นที่ช่วยสร้ำง



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้                หนา้ที่ 7 

คุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนกำรสนับสนุน เพื่อให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงำน

และด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และกำรพัฒนำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์

เพื่อสนับสนุนบูรณำกำรเครื่องมอืกำรสื่อสำรกำรตลำดใหม้ีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ 

สังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันกำรตลำดได้มีวัฒนำกำรปรับเปลี่ยนไปตำมปัจจัยสภำพแวดล้อม  

ต่ำงๆ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรสร้ำงเครือข่ำยเป็นปัจจัยส ำคัญ

ที่สุดของกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเพรำะเครือข่ำยต่ำงมีบทบำทส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนให้

บรรลุเป้ำหมำยโดยใช้กลไกของกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบกำรณ์ มีกำรรว่มมอืกันในเรื่องต่ำง ๆ 

พัฒนำไปสู่ระดับของกำรลงมอืทำกิจกรรมรว่มกัน ด้วยเป้ำหมำยที่รว่มกันด้วย 

เป้าหมายที่ 2 มีระบบกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้มีควำมมั่นคงและเสถียรภำพทำงกำรเงิน  : เพื่อ

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ให้มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ด้วยกำรสร้ำง

รำยได้ให้เกิดขึน้ตำมฝ่ำยธุรกิจของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร งำนวิจัยและ

ให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร งำนบริกำรวิชำกำร งำนกำรจัดสัมมนำและฝกึอบรม งำนให้เชำ่พืน้ที่ โดยสินค้ำและ 

บริกำรที่จ ำหน่ำยมุ่งเน้นที่คุณภำพถึงแม้จะมีต้นทุนในกำรผลิตที่ค่อนข้ำงสูงแต่ยังเน้นสินค้ำและบริกำรที่ตอบ 

สนอง เอื้อประโยชน์ต่อบุคลำกร นักเรียนและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ  ถือเป็นว่ำเป็นสวัสดิกำร 

ให้บริกำรแก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยฯ   และมีรำคำที่ถูกกว่ำคู่แขง่ขันในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียง นอกจำกนี ้

ยังเน้นควำมเอกลักษณ์ ควำมเป็นชำววังสวนสุนันทำ ดว้ยกำรตกแต่งร้ำนค้ำ สถำนที่ และกำรให้บริกำรที่ช่วย 

เสริมภำพลักษณ์ของสินค้ำและกำรบริกำรให้มีควำมโดดเด่นมำกขึ้น และยังเป็นกำรจูงใจให้ลูกค้ำเกิดควำม 

สนใจ 
 

1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 
 

1.3.1 ข้อมูลบุคลากร 

 
 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้                หนา้ที่ 8 

 
 

 
 

 
 

 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้                หนา้ที่ 9 

 

 

ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

ข้ำรำชกำร      

พนักงำนมหำวิทยำลัย      

-ประเภทประจ ำงบประมำณ

แผ่นดนิ 

 7 2 2 11 

-ประเภทงบประมำณเงินรำยได้ 56 58 1  511 

-ประเภทงบประมำณแผ่นดิน

ช่ัวครำว 

 4   4 

พนักงำนรำชกำร  2 1  3 

ลูกจำ้งประจ ำ  1   1 

รวม 56 72 4 2 134 

 

1.3.2 ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
      รายงานและงบการเงิน ส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558-2563* 

 

หมายเหตุ :  

      1. รำยงำนและงบกำรเงนิ ประจ ำปีงบประมำณ 2558-2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบบัญช ี 

     2. รำยงำนและงบกำรเงนิ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563 

 

 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้                หนา้ที่ 10 

กราฟเปรียบเทยีบประมาณการรายรับ – รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564* 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย (ร้อยละ) ดังน้ี 

 

 
 

หมายเหตุ :  

    1. รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2558-2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบบัญช ี 

    2. รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 รอบ 10 เดือน (1ตุลำคม 2562-20 กรฏำคม 2563) 

 

กราฟรายงานและงบการเงนิ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2563* 

 
 

หมายเหตุ :  

    1. รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2558-2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบบัญช ี 

    2. รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 รอบ 10 เดือน (1ตุลำคม 2562-20 กรฏำคม 2563) 

 

 

 

 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้                หนา้ที่ 11 

 

กราฟรายงานผลก าไรสุทธิ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2563* 
 

 
 

หมายเหตุ :  

     1. รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2558-2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบบัญช ี 

    2. รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 รอบ 10 เดือน (1ตุลำคม 2562-20 กรฏำคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้                หนา้ที่ 12 

1.3.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
 

 

 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ส ำนกัทรัพย์สนิและรำยได้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564                หนา้ที่ 13 | 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้                หนา้ที่ 14 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ส ำนกัทรัพย์สนิและรำยได้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564                หนา้ที่ 15 | 

บทที่ 2  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

เพื่อให้ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้มีระบบและกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำย

เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร

ควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำม

มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 กำร

บริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 

ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำก

ปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับ

ควำมเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์กำรประเมิน "คุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ" ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำร

ด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยก ำหนดให้ส่วนรำชกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ และด ำเนินกำรหรอืกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกดิกำรทุจริตหรือ

อำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และตำมระเบียบส ำนักงำนกำรตรวจ

เงินแผ่นดิน (สตง.) ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก ำหนดให้

หน่วยงำนน ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 

และประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล พร้อมรำยงำนต่อผู้บริหำรและผู้ที่

เกี่ยวข้องทรำบส ำนักทรัพย์สินและรำยได้จงึก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเป็นกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญของส ำนักทรัพย์สินและ

รำยได้โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำน 

2. ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ทุกระดับต้องตระหนัก  ให้ควำมส ำคัญและมี

ส่วนรว่มในกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

3. กำรปฏิบัติหรือกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  ให้ถือเป็นภำรกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตำมปกติ 

4. กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม

ภำยในเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และอำนวยควำมสะดวกต่อผู้บริหำรและผูป้ฏิบัติงำน เพื่อรองรับกำรตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ 

5. กำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในจะด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม 

สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตำมสถำนกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้                หนา้ที่ 16 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1.แผนบริหารความเสี่ยง   

เพื่อให้หน่วยงำนบริหำรจัดกำรกับ

ควำมเสี่ยง ป้องกันหรือลดควำม

เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

1.1 ร้อยละของประเด็นควำมเสี่ยง

ที่ได้รับกำรควบคุมและลดระดับ

ควำมเสี่ยงเทียบกับประเด็นควำม

เสี่ยงทั้งหมดที่ก ำหนดขึ้นตอ่ไป 

ร้อยละ 100 

2.การควบคุมภายใน   

2.1 เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำร

ด ำเนินงำนจะบรรลุผลส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 

2.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง ำ น ที่ มี ก ำ ร

ด ำ เนิ น ก ำรต ำมจุ ด ค วบ คุ ม ที่

ก ำหนด 

ร้อยละ 100 

 

2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 หน่วยงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564 

ต.ค.63 

2 หน่วยงำนจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564 

9 ต.ค.63 

3 รวบรวมเอกสำร/ข้อมูลในกำรจัดเล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

9-10 ต.ค.63 

4 ส่งเล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ให้แก่กองนโยบำยและแผน 

6-16 ต.ค.64 

5 ปรับแก้ไขเล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2564 ตำมค ำแนะน ำของกองนโยบำยและแผน 

19-22 ต.ค.64 

6 หน่วยงำนน ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2564 ต่อผู้บริหำรหนว่ยงำน 

30ต.ค.63 

7 เผยแผรแ่ผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ต.ค.63 

8 ด ำเนนิตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ต.ค.63-ก.ย.64 

9 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564 ต่อมหำวิทยำลัย 

- รอบ 6 เดือน 

- รอบ 12 เดือน 

 

 

15 ม.ีค.64 

15 ก.ย.64 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ส ำนกัทรัพย์สนิและรำยได้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564                หนา้ที่ 17 | 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมหลักกำรของ

คณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tradeway Commission) จ ำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมนิควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใชใ้นกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

กำรวเิครำะห์ เพื่อระบุควำมเสี่ยง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ให้น ำแนวคิดเรื่อง

ธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละโครงกำร โดยควรค ำนึงถึงปัญหำ

และอุปสรรคของกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร ซึ่งสัญญำณบ่งชี้อันจะน ำไปสู่ควำมเสี่ ยงที่โครงกำรไม่ประสบ

ควำมส ำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกเป็นส่วนประกอบในกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ ดังกล่ำว 

 1. ปัจจัยภำยใน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่สำมำรถควบคุมได้โดยองคก์ร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน

รำชกำร วัฒนธรรมองคก์ร นโยบำยกำรบริหำร ควำมรู ้ควำมสำมำรถของบุคลำกร กระบวนกำรท ำงำนข้อมูล/ระบบ

สำรสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภำยนอก หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคุมกำรเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภำวะเศรษฐกิจ

สังคม กำรเมือง กฎหมำย ผู้รับบรกิำร เครือข่ำย เทคโนโลยี ภัยธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในกำรวเิครำะห์เพื่อระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ อำจพิจำรณำจำกปัจจัยเสี่ยงในหลำยด้ำน เช่น 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวม 

เนื่ อ งจ ำกก ำร เป ลี่ ย น แป ล งขอ งสถ ำน ก ำรณ์  เห ตุ ก ำ รณ์ ภ ำยน อกส่ งผ ล ต่ อ กล ยุ ท ธ์ ที่ ก ำ ห น ด ไว้  

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร ์วิสัยทัศน์ กำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ขำดกำรมีสว่นรว่มจำกภำคประชำชน กำรร่วมมือ

กับองค์กรอิสระท ำให้โครงกำรขำดกำรยอมรับโครงกำรไม่ได้น ำไปสู่กำรแก้ไขกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ

ผู้รับบรกิำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรอืเป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจผิดพลำดหรือน ำกำรตัดสินใจนั้นมำ

ใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผลหรือผล

กำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร กำรบริหำรหลักสูตร 

กำรบริหำรงำนวิจัย งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควำมปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกรซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ขององคก์รท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 

หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่พร้อมหรือขำดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน งบประมำณ กำร

ควบคุมคำ่ใช้จำ่ย ระบบสำรสนเทศ และด้ำนสถำนที่ 
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4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติ

ตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกดิขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำม

ไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของนโยบำย กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ รวมทั้งกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำร

รำ่งสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนในกำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยงนั้น  

นอกจำกมหำวิทยำลัยฯ จะพิ จำรณ ำปัจจัย เสี่ ยงจำกด้ ำนต่ ำงๆ  แล้ วจะต้องน ำแนวคิด เรื่อ ง  

ธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยง อำทิ 

4.1 ด้ำนกลยุทธ์ โครงกำรที่คัดเลือกมำนั้นอำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และกำรมีส่วนร่วม 

4.2 ด้ำนกำรด ำเนินงำน อำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภำพ และควำมโปรง่ใส 

4.3 ด้ำนกำรเงิน อำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภำระรับผดิชอบ 

4.4 ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ อำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และควำมเสมอภำค   

5. ควำมเสี่ยงควำมเสีย่งกำรทุจรติ หมำยถงึ ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนทีอ่ำจกอ่ใหเ้กิดกำรขัดกัน

ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม หรอืกำรรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน 

5.1 ควำมเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหนวยงำนท่ีมี ภำรกิจให

บริกำรประชำชนอนุมัติ หรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ อนุญำตของทำง

รำชกำร พ.ศ. 2558) 

5.2 ควำมเสีย่งกำรทุจริตในควำมโปรง่ใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหนำ้ที่ 

5.3 ควำมเสี่ยงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ภำครัฐ 

 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  

กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกำรประเมินระดับโอกำสที่จะเกิดและผลกระทบของควำมเสี่ยงโดยคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนเพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบ

ของควำมเสี่ยงและด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน เป็นกำรก ำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ได้แก ่

ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของควำมเสี่ยง 

(Degree of Risk) โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในได้ก ำหนดเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย ซึ่ง

สำมำรถก ำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับข้อมูลสภำพแวดล้อมในมหำวิทยำลัยและดุลย

พินิจกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและควบคุมภำยในและผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย โดยเกณฑ์ใน

เชิงปริมำณจะเหมำะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ ำนวนเงินมำใช้ในกำรวิเครำะห์ ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณที่ไม่สำมำรถ

ระบุเป็นตัวเลขหรอืจ ำนวนเงินที่ชัดเจนไดใ้ห้ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพหรอืก ำหนดเป็นเกณฑเ์ฉพำะในแต่ละประเภท

ควำมเสี่ยงซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ใ นกำร

ประเมินควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำถงึโอกำสในกำรเกิดและควำมรุนแรงของเหตุกำรณต์่ำงๆ ที่จะเกดิผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  

2.2 ระดับของควำมเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก ำหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง น้อย และ

น้อยมำก ดังตำรำง 
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ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง เป็นกำรน ำควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มำประเมินโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และประเมินระดับควำมรุนแรงหรือมูลค่ำ

ควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยง เพื่อให้เห็นถงึระดับของควำมเสีย่งที่แตกต่ำงกัน ท ำให้สำมำรถก ำหนดกำรควบคุมควำม

เสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้มหำวิทยำลัยสำมำรถวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำงถูกต้องภำยใต้

งบประมำณ ก ำลังคน หรอืเวลำที่มีจ ำกัด โดยอำศัยเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ขำ้งต้น ซึ่งมีขัน้ตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) พิจำรณำโอกำสและควำมถี่ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ว่ำมีโอกำสและควำมถี่ที่จะเกิดนั้นมำก

น้อยเพียงใด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 

2) พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงที่มีผลต่อมหำวิทยำลัยว่ำมีระดับควำมรุนแรง 

หรอืมีควำมเสียหำยเพียงใดตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 

2.4 กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง เมื่อพิจำรณำโอกำสและควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ

ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อมหำวิทยำลัยว่ำกอ่ให้เกดิระดับของควำมเสี่ยงในระดับใด 

2.5 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เมื่อได้ค่ำระดับควำมเสี่ยงแล้วจะน ำมำจัดล ำดับควำมรุนแรงของควำม

เสี่ยงที่มีผลต่อมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมในแต่ละสำเหตุของควำมเสี่ยงที่ส ำคัญให้

เหมำะสมโดยพิจำรณำจำกระดับของควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและ

ผลกระทบของควำมเสี่ยงที่ประเมินได้ตำมตำรำงกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยจัดเรียงตำมล ำดับ จำกระดับสูงมำก สูง 

ปำนกลำง น้อย และน้อยมำก แล้วเลือกควำมเสี่ยงที่มีระดับสูงมำกและสูง มำจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน

ขั้นตอนต่อไป 

ในกำรประเมินควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำจัด

ระดับควำมส ำคัญจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกดิขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับ

ควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 

x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณต์่ำงๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่ง

พืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 

 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ควำมเสี่ยงสูงมำก 

4 8 12 16 20   ควำมเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

2 4 6 8 10   ควำมเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ควำมเสี่ยงน้อยมำก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง    
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ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหำวิทยำลัยสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยกำรก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงสำมำรถท ำได้หลำยวิธี และสำมำรถปรับเปลี่ยน

ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำม

เสี่ยงต้องคุม้คำ่กับกำรลดระดบัผลกระทบควำมเสีย่งทำงเลือกหรอืกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทำง

หลัก คอื 

3.1 กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ กำรที่ควำมเสี่ยงนั้นสำมำรถยอมรับได้ภำยใต้กำร

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ เช่น กรณีที่มีควำมเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่ำที่จะ

ด ำเนินกำรใดๆ ให้ขออนุมัติหลักกำรรับควำมเสี่ยงไว้และไม่ด ำเนินกำรใดๆ 

3.2 กำรลดควำมเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Control) คือ กำรปรับปรุงระบบ

กำรท ำงำนหรอืกำรออกแบบวิธีกำรท ำงำนใหม่ เพื่อลดโอกำสที่จะเกดิหรอืลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหำวิทยำลัย

ยอมรับได้ 

3.3 กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับและต้องจัดกำรให้

ควำมเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขกำรด ำเนินงำน โดยมีวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น กำรหยุดด ำเนินงำนหรือ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงนั้น กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน กำรลดขนำดของงำนที่จะ

ด ำเนินกำรหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 กำรกระจำย (Risk Sharing) หรือโอนควำมเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ควำมเสี่ยงที่สำมำรถโอนไป

ให้ผู้อื่นได้ เช่น กำรท ำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน กำรจ้ำงบุคคล ภำยนอกหรือกำรจ้ำงบริษัท

ภำยนอกมำจัดกำรในงำนบำงอย่ำงแทน เช่น งำนรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ควำมเสี่ยงสูงมำก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด ำเนินกำรก ำจัดควำมเสี่ยงโดยเร็ว 

 ควำมเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หำทำงแก้ไขก ำจัดควำมเสี่ยง 

 ควำมเสี่ยงปำนกลำง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหำแนวทำงป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับควำมเสี่ยงน้อย 

 ควำมเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้ำระวัง 

 ควำมเสี่ยงนอ้ยมำก 1-2  ไม่ต้องท ำอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ควำมเสี่ยงสงูมำก 

4 8 12 16     ควำมเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

2 4 6 8     ควำมเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ควำมเสี่ยงน้อยมำก 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ส ำนกัทรัพย์สนิและรำยได้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564                หนา้ที่ 21 | 

เมื่อได้ประเมินควำมเสี่ยงและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้วจึงด ำเนินกำรก ำหนดกิจกรรม

หรอืมำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่

สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงได้ นอกจำกนี้ยังต้องก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรแต่ละกิจกรรมตลอดจน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบในแผนบรหิำรควำมเสีย่งของมหำวิทยำลยัได้ โดยกจิกรรมที่ก ำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย

ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก ำหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

กำรสื่อสำรถือได้ว่ำเป็นหัวใจของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรให้ทุก

ฝ่ำยที่เก่ียวข้องได้รับควำมเข้ำใจที่ตรงกันอย่ำงทั่วถึง โดยมีกำรเปิดช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลด้ำนกำรบริหำรควำม

เสี่ยงให้กับผู้บริหำร คณะท ำงำน และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้เข้ำถึง และรับทรำบข้อมูลด้ำนกำรบริหำรควำม

เสี่ยงให้กับผู้บริหำร คณะท ำงำน และบุคลำกรของหน่วยงำนได้เข้ำถึง และทรำบข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ระบบ

อินทรำเน็ต หนังสือเวยีน กำรประชุมชีแ้จงโดยผู้บริหำร หรอืกำรฝกึอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงโดยกำรก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลว่ำแต่ละหน่วยงำนมีกำร

ประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง และสม่ ำเสมอ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ

มำตรกำรในกำรปรับปรุงควำมเสี่ยงที่วำงไว้เพียงพอเหมำะสมมีประสิทธิภำพประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติจริง

สำมำรถลดหรอืป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น 



 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้                หนา้ที่ 22 

บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยงส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ

1.ฝ่ายพัสดุ

1.1 งานบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ จัดซ้ือ จัดจ้าง

1) รายงานพัสดุเป็นประจ าทุกเดือน

2) เทียบราคาพัสดุท่ีจะจัดซ้ือ จ านวน 2 ร้านค้าข้ึนไป

3) การจัดซ้ือ จัดจ้าง กระท าได้ 3 วิธี

3) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

    3.1 วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินในการซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงิน 1 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

    3.2 วิธีคัดเลือก วงเงินในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงมีวงเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

    3.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินในการจัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 5,000,000 บา ข้ึนไป

4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

ควบคุมพัสดุ

1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกคร้ัง

2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน

3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงช่ือการเบิกจ่าย

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจ าเดือนและประจ าปีงบประมาณ

การควบคุมครุภัณฑ์

1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP

2) เขียนหมายเลขท่ีครุภัณฑ์

3) จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์

4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน

การจ าหน่ายวัสดุ

1) ส ารวจครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความจ าเป็นในการใช้งาน

2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความจ าเป็นในการใช้งานเพ่ือขอจ าหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย

3) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ ช ารุด สูญหาย

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ ช ารุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

5) คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลางของครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ ช ารุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

6) ขออนุมัติจ าหน่ายตามระเบียบท่ีก าหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)

7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์

8) รายงานการจ าหน่ายครุภัณฑ์ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี

9) ส ารวจเศษวัสดุท่ีเส่ือมสภาพ ช ารุด หมดความจ าเป็นในการใช้งาน

10) ขออนุมัติจ าหน่ายตามระเบียบท่ีก าหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)

11) รายงานการจ าหน่ายเศษวัสดุให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

12) รวบรวมข้อมูลพัสดุจากผู้รับผิดชอบ

13) แต่งต้ังคณะกรรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

14) ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี

15) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

1.2 งานเบิกจ่ายโครงการอบรมสัมมนา

1) โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง

2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ

4) บันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP

5) อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ ERP โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

6) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ

เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปตามระเบียบและ

ตรงความต้องการ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ (C)

ฝ่ายพัสดุ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายพัสดุ

ต.ค.63-ก.ย.64

บทท่ี 4
แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย

- ระเบียบกระทรวงการคลัง

- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

- ด้านการรายงานทางการเงิน (F)

- ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ ©

แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 23



งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ

2.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2.1 งานประชาสัมพันธ์

1) แต่งต้ังคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3) เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

4) ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ถ่ายภาพข่าว/จัดส่ือประชาสัมพันธ์

 www.bam.ssru.ac.th
https://twitter.com/ssru_bam

https://www.instagram.com/bam_ssruoffice

Facebook : ส านักทรัพย์สินและรายได้

ส่งข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์แก่กองกลางเพ่ือจัดท าหนังสือพิมพ์แก้วเจ้าจอม

5) รายงานผลการด าเนินการตามเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้ผู้บริหารทุกเดือน

6) ส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อหน่วยงาน 

7) ประเมินความส าเร็จของแผนเทคโนโลยีและสารสนเทศของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารทราบ

8) น าผลการประเมินตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงในปีถัดไป

2.2 งานธุรการและสารบรรณ

  1) ลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน/ภายนอก

2) การติดตามหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

3) ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

4) จัดท าหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ เช่นหนังสือราชการ ค าส่ัง ประกาศ บันทึกข้อความ

 แบบฟอร์ม

5) จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงาน

2.3 งานจัดประชุม

1) จัดประชุม

2) แจ้งแผนการประชุมตลอดท้ังปี

3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุม

4) แจ้งมติหลังการประชุม

2.4 งานจัดอบรม

1) จัดท าปฏิทินการฝึกอบรม งานฝึกอบรม

ต.ค.632) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร ต.ค.63-ก.ย.64

3) ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

4) รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

5) ด าเนินการจัดฝึกอบรม

6) สรุปโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสนอผู้บริหาร

3.ฝ่ายบุคลากร

3.1 งานเบิกจ่ายค่าตอบแทน

1) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน

2) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ

3) บันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP

4) อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ ERP โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

5) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ

3.2 งานบุคลากร

จัดท ากรอบอัตราก าลัง

1) ทบทวนและตรวจสอบกรอบอัตราก าลังในภาพรวม

2) จัดท าบันทึกข้อความส ารวจความต้องการอัตราก าลัง พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

3) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความต้องการอัตราก าลัง ของแต่ละฝ่ายเพ่ือจัดท าร่างกรอบอัตราก าลัง

4) จัดเก็บร่างกรอบอัตราก าลังของส านัก

5) รับ ตรวจสอบกรอบอัตราก าลัง และจัดเก็บไว้ใช้เพ่ือการด าเนินงานต่อไป

วัตถุประสงค์

เพ่ือจัดท าภาระงานให้กับบุคลากรของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O)

ฝ่ายบุคคล

ต.ค.63-ก.ย.64

วัตถุประสงค์

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O)

งานประชาสัมพันธ์

ต.ค.63

ต.ค.63-ก.ย.64

วัตถุประสงค์

เพ่ือด าเนินการจัดอบรม สัมมนาให้กับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O)

วัตถุประสงค์

เพ่ือเบิกจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O)

ฝ่ายบุคคล

ต.ค.63-ก.ย.64

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พิมพ์  ถูกต้อง 

รวดเร็ว และครบถ้วน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O)

งานธุรการ

ต.ค.63-ก.ย.64

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้การจัดประชุมมีประสิทธิภาพมากข้ึน

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O)

งานจัดประชุม

ต.ค.63-ก.ย.64
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ

สรรหาบุคลากร

1) ตรวจสอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังท่ีมีอยู่

2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครท่ีต้องการและเสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเร่ิมรับสมัคร

4) ก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร

5) ประกาศผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

จัดท าสัญญาจ้าง

1) จ่ายแบบฟอร์ม

2) ตรวจสอบรายละเอียดถูกต้อง ให้ครบถ้วน

3) เสนอผู้บริหารลงนาม

4) ออกเลขท่ีสัญญาจ้าง

5) น าส่งกองบริหารงานบุคคล

จัดท าเงินเดือน

1) ตรวจสอบรายการ ในระบบ ERP

2)  บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ERP

3) ตรวจสอบและบันทึกแจ้งข้อมูลท่ีถูกต้องให้กองคลัง มหาวิทยาลัยรับทราบ

4) จัดพิมพ์ใบรายงาน เพ่ือน ามาตรวจสอบยอดรายการรับ-จ่าย แต่ละคนให้ถูกต้อง

พัฒนาบุคลากร

1) ส ารวจความต้องการ/ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร

2) น าความต้อง/ความจ าเป็นมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีก าหนด

4) ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ปีละ 2 คร้ัง

5) รายงานผลการน ารู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 คร้ัง

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1) จัดท าบัญชีรายช่ีอส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราขการในระบบ ERP งานบุคลากร

ก.พ.632) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน มี.ค.63,ก.ย.64

3) ด าเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน

4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปด าเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP

จัดท าหนังสือรับรอง

1) จ่ายและแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

2) ตรวจสอบรายละเอียดถูกต้อง ให้ครบถ้วน

3) เสนอผู้บริหารลงนาม

ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ

1) รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร (การขาด/การลา/การมาสาย

2) รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ลาป่วย ,ลากิจ , ลาพักผ่อน )

3) ลงบันทึกข้อมูลพนักงานในระบบ

4) จัดเก็บข้อมูลการลงบันทึกเวลาการเข้าออกของพนักงาน

4.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

4.1 งานจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ

1) จัดท าประมาณการรายรับตามแบบฟอร์ม

2) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครบทุก

โครงการ3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับโครงการกิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี4)  บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการท่ีมีการจัดสรรงบประมาณ

5) เสนอค าขอต้ังงบประมาณให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

4.2 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารธุรกิจ

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน

2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารธุรกิจ

4) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารธุรกิจต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

6) เสนอแผนบริหารธุรกิจต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

7) ส่ือสารแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารธุรกิจให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพ่ือน าไปสู่การ

ปฏิบัติ

ฝ่ายบุคคล

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายบุคคล

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายบุคคล

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายบุคคล

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายบุคคล

ต.ค.63-ก.ย.64

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานท่ี

เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O)

ฝ่ายแผนงาน

ก.ค.-ก.ย.63

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ีชัดเจนและสามารถน าไปสู่

การปฏิบัติได้

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O)

ฝ่ายแผนงาน

ก.ค.-ก.ย.63

ฝ่ายบุคคล

ต.ค.63-ก.ย.64
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ

4.3 งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน

1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการ

ด าเนินงานของโครงการท่ีแล้วเสร็จ2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้ผู้บริหารรับทราบทุก

เดือน

4.4 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

3) จัดท าปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน

4) จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ

6) ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล

7) สร้างความรู้ความเข้าใจและช้ีแจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ท่ี

เก่ียวข้องรับทราบ
8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลทุกเดือน
9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้

มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและรายงานให้

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาทุกไตรมาส

4.5 งานจัดท าแผนโครงการจัดหารายได้

1) มีการประชุมเพ่ือช้ีแจงและถ่ายทอดกระบวนการด าเนินงานการจัดท าแผนโครงการจัดหารายได้

2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าแผนโครงการจัดหารายได้

3) มีการก าหนดปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

4)  มีการช้ีแจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ

5)  มีการก ากับติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของผลการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับหลักฐาน

ท่ีมีทุกเดือน6) มีการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการให้มหาวิทยาลัยทราบทุกส้ินเดือน

7) มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการให้มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส

4.6 งานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

1) แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

3) มีการประเมินความเส่ียงและวิเคราะห์ความเส่ียง

4) น าเสนอแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

5) รายงานผลการด าเนินงานตามบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน มี.ค.63,ก.ย.64

5.ฝ่ายบัญชี

5.1 งานรับและเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์

เพ่ือบันทึกรายรับ รายจ่ายของหน่วยงาน

1) รับเร่ืองการน าส่งเงินโครงการบริการวิชาการ

2) ตรวจสอบและติดตามบันทึกของอนุมัติเบิกเงินโครงการบริการวิชาการ ในระบบ E-Office

3) การเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ

4)  การน าส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัย

5)  การรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ

ฝ่ายแผนงาน

ต.ค.63

ต.ค.63-ก.ย.64

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมี

ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีก าหนด

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O)

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้การจัดท าแผนโครงการจัดหารายได้ ติดตามและ

ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O)

ฝ่ายแผนงาน

ก.ย.63

ต.ค.63-ก.ย.64

งานจัดหารายได้

ต.ค.63-ก.ย.64

วัตถุประสงค์

เพ่ือจัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O)

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้สามารถหาวิธีการจัดการกับความเส่ียงเพ่ือป้องกันหรือ

ลดความเส่ียงให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ด้านการด าเนินงาน (O)

2.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)

3.ด้านการรายงานทางการเงิน (F)

ฝ่ายแผนงาน

ต.ค.63

ฝ่ายแผนงาน

ต.ค.63-ก.ย.64
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ

5.2 งานการเงิน บัญชีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลทางบัญชี

1) บันทึกรายจ่าย

2) บันทึกรายรับ

3) บันทึกค่าเส่ือมราคา

5.3 งานจัดท ารายงานทางบัญชี

1) สรุปรายรับรายจ่ายประจ าเดือน และปีงบประมาณ

2) การน าส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยสรุปรายงานลูกหน้ีคงเหลือประจ าเดือน และปีงบประมาณ

3) สรุปรายงานเงินสดคงเหลือประจ าเดือน และปีงบประมาณ

6.1 งานน าส่งเงินกองคลัง

1) รับเงินจากฝ่ายธุรกิจ

2) ตรวจสอบความถูกต้องจ านวนเงินท่ีฝ่ายธุรกิจน าส่ง

3) จัดท าใบน าส่งการเงิน จ านวน 2 ชุด

4)  น าใบน าส่งและเงินส่งกองคลัง

5) ส่งใบน าส่งให้ฝ่ายบัญชีเพ่ือบันทึกข้อมูล

6.3 งานเบิกเล่มใบเสร็จ

1)  ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเบิกใบเสร็จตามบันทึก

2) ให้ผู้รับใบเสร็จลงนามในสมุดคุมใบเสร็จ

6.2 งานเบิกจ่ายเช็คหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ 1) ตรวจสอบบันทึกจากหน่วยงานบ่มเพาะ

เพ่ือเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 2) ออกเช็คตามจ านวนเงินจากบันทึก

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3) ส่งเช็คให้หน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจด าเนินการ

ด้านการด าเนินงาน (O)

วัตถุประสงค์
เพ่ือบันทึกข้อมูลทางการบัญชีของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O)

ฝ่ายบัญชี
ต.ค.63-ก.ย.64

งานการเงิน
ต.ค.63-ก.ย.64

งานการเงิน
ต.ค.63-ก.ย.64

งานการเงิน
ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายบัญชี
ต.ค.63-ก.ย.64
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มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 - 11 สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 6 - 8 ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 - 5 น้อย 2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 - 2 

หรือไม่เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา น้อยมาก 1

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

กองนโยบายและแผน ทุกหน่วย1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปล่ียนแปลง

2. การก าหนดค่าเป้าหมายท่ีสูงเกินกว่าความสามารถ

ของหน่วยงาน

3. งบประมาณมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานได้

4.เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด  ชุมนุมประท้วง 

เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 รอบ 11 เดือน 

พบว่า มีตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 45 ตัวช้ีวัด 

จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 61 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 73.77

5 5 25 ความ

เส่ียงสูง

มาก

P

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

1.ด้ำนกลยุทธ์

แบบฟอร์มกำรระบุควำมเส่ียง และประเมินควำมเส่ียง (FM-RM 01) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2564

หน่วยงำน  ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

หน่วยงานเจ้าภาพ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

หน่วยงานเจ้าภาพ

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 5 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

สูงมาก 5 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

เกินกว่า 3 วัน

สูงมาก 5

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

สูง 4 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3

 วัน

สูง 4

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

ปานกลาง 3 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 2

 วัน

ปานกลาง 3

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

น้อย 2 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 1

 วัน

น้อย 2

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

น้อยมาก 1 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ีโดยรอบ น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึน 4 คร้ัง/ปี สูงมาก 5 มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาท

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ัง/ปี สูง 4 มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีรุนแรง หรือความเสียหาย 100,001

 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ัง/ปี ปานกลาง 3 มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 – 

100,000 บาท

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง/ปี น้อย 2 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

ไม่เกิดข้ึนเลย น้อยมาก 1 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกท่ี

เก่ียวข้อง

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 6 ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 9 น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน น้อยมาก 1

2 1 2 ความ

เส่ียง

น้อยมาก

กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ

P 4.1 การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผล

ต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

(ความเส่ียง ปี 62)

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ 

สป.อว มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้

นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้

มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ (T:60)

5 10 ความ

เส่ียงสูง

กองกลาง ทุกหน่วยงานP 3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย  (ความเส่ียง

เดิม ปี62)

1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบ

ไฟฟ้าอาจมีการช ารุด หรือการดูแลท่ีไม่ท่ัวถึง

2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดต้ังอุปกรณ์

ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดท่ีเป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อตหรือ

ลัดวงจร

2

2 4 ความ

เส่ียงน้อย

กองกลาง ทุกหน่วยงาน

3. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงนิ งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี)

P 3.1 ไฟฟ้าดับ (ความเส่ียงเดิม ปี62) 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง

 ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า 

2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเล้ือยข้ึนไปบนเสาไฟฟ้า เเละสายไฟฟ้า

 แมวหรือตุ๊กแกปีนข้ึนสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนก

เกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวนก

ลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องท างาน ท าให้ไฟดับ 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์

ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้า

ต้นไม้ท่ีข้ึนขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปแตะสายไฟฟ้า

2

ทุกหน่วยงานมีการแพร่ระบาด และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเช่ือเป็น

บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

กองกลาง2.4 โรคระบาด

แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 31



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

อืน่
ๆ

ค ำอธิบำย
โอกำส

ท่ีจะเกิด
ระดับ ค ำอธิบำย ผลกระทบ ระดับ

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน


(L
 x

 I)

ระ
ดับ

คว
ำม

เสี่
ยง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

หน่วยงานเจ้าภาพ

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

หมำยเหตุ

2 4 ความ

เส่ียงน้อย

กองคลัง ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

5.3 ควำมเส่ียงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ

P 5.4 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง

เอกสารในการเบิกจ่าย

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานงานเก่ียวข้อง

กับผู้ประกอบการ

2

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานงานเก่ียวข้อง

กับผู้ประกอบการ

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

กองคลังP 5.3 การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาด

กับผู้ประกอบการรายเดิม

1 1 ความ

เส่ียง

น้อยมาก

กองคลัง ทุกหน่วยงาน

5.2 ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี

P 5.2 การรับสินบนจากผู้ประกอบการ

เพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

1

5 3 15 ความ

เส่ียงสูง

กองคลัง ทุกหน่วยงาน

5. ควำมเส่ียงกำรทุจริต

5.1 ควำมเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

P 5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง (ความเส่ียงเดิม ปี 62)

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและมี

ช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ

ของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการ

เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน

การสร้างอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับ

ผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อ

ผู้อืน่ท่ีเก่ียวข้อง

แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 32
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ภาคผนวก 2  

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
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ภาคผนวก 3  

หนังสือขออนุมัติแผนบรหิำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
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