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จังหวัดปทุมธานี

แผนบริหารความเสี ยง
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คํานํา
แผนบริ หารความเสี ยง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ())* จัดทําขึ.นเพือให้มหาวิทยาลัย มีระบบในการบริ หารความเสี ยง โดยบริ หาร
ปั จจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั.งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพือลดมูลเหตุของโอกาสทีองค์กร
จะเกิ ด ความเสี ยหาย ทั.งในรู ปของตัวเงิ นและไม่ ใช่ ต ัวเงิ น เพื อให้ระดับความเสี ยงและขนาดของ
ความเสี ยหายที เกิ ดขึ. นอยู่ในระดับที องค์กรยอมรั บได้ ประเมิ นได้ ควบคุ มได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้ าหมายขององค์กรหรื อยุทธ์ศาสตร์เป็ นสําคัญ
การจัดทําแผนบริ หารความเสี ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ())* ได้มีการแต่งตั.งคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง เพือวางระบบการบริ หาร
ความเสี ยง และกลไกของแผนบริ หารความเสี ยง ผนวกกับการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปี การศึกษา ())* องค์ประกอบที 9 การบริ หารและการจัดการ ตัวบ่งชี. 9.; ระบบบริ หาร
ความเสี ยง และการปฏิบตั ิราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ())* ตัวชี.วดั ที <(
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหน้าทีและบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาและ การถ่ายทอด
เป้ าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่ สถาบันอุดมศึกษา ตัวย่อย ที <(.( ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด
เป้ าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ เป็ นแนวทางในการดําเนินการต่อไป
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บทสรุ ปผู้บริหาร (Executive Summary)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ได้น ําหลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ใ นการบริ ห ารจัดการ
ทําให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที"ได้มาตรฐานเป็ นระบบการจัดการที"มีคุณภาพ การดําเนิ นงานจัดการ
บริ หารความเสี" ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ +,,- นี. มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายด้านการ
บริ หารความเสี" ย ง ในประเด็น ความเสี" ย งที" ต ้องวิเคราะห์ คื อ ความเสี" ย งด้า นนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ, ความเสี" ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร สถานที" และ ความเสี" ยงด้านบุคลากรและความเสี" ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
คณะกรรมการบริ หารความเสี" ยง ได้มีมติการวิเคราะห์ความเสี" ยง ประกอบด้วย - ด้าน ดังนี.
1. ความเสี" ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
2. ความเสี" ยงด้านทรั พยากร (การเงิ น งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที")
3. ความเสี" ยงด้านบุคลากรและความเสี" ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
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นโยบายการบริหารความเสี& ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นําหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที"ดี (หลักธรรมาภิบาล)
มาใช้ในการบริ หารจัดการ ซึ" งมีระบบในการบริ หารความเสี" ยงโดยการบริ หารปั จจัย และควบคุ ม
กิจกรรม รวมทั.งกระบวนการดําเนิ นงานต่ างๆ เพื"อลดมูลเหตุ ของแต่ ละโอกาสที" มหาวิทยาลัยฯ
จะเกิ ดความเสี ย หาย (ทั.ง ในรู ป ของตัวเงิ น และไม่ ใช่ ตวั เงิ น เช่ น ชื" อ เสี ยง การฟ้ องร้ องจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลหรื อความคุม้ ค่า) ให้ระดับ
ความเสี" ยง และขนาดของความเสี ยหายที" เกิดขึ.นในอนาคต อยู่ในระดับที"ยอมรับได้โดยคํานึ งถึ ง
การบรรลุ เ ป้ าหมายของมหาวิท ยาลัย ฯ ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จึ ง กํา หนดนโยบายการบริ หาร
ความเสี" ยง ดังนี.
1. มีการกําหนดกระบวนการบริ หารความเสี" ยงเป็ นระบบมาตรฐานเดียวกันทั.ง
มหาวิทยาลัย
2. มีการบริ หารความเสี" ยงทัว" มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื"อง
3. มีการติดตามประเมินผลการบริ หารความเสี" ยง ทบทวน ปรับปรุ งอย่างสมํ"าเสมอ
4. มีการสื" อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทัว" ถึงเรื" องความเสี" ยงให้กบั ผูบ้ ริ หาร
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญใน
การบริ หารความเสี" ยงของมหาวิทยาลัย
5. มีการบริ หารความเสี" ยงเป็ นกิจกรรมของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
6. มีการดําเนินงานบริ หารความเสี" ยงตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. มีการดําเนินงานบริ หารความเสี" ยงแบบกัลยาณมิตร
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กระบวนการบริหารความเสี& ยง ดังนี8

1. ระบุความเสี& ยง
2. การประเมินและวิเคราะห์ ความเสี& ยง
3. การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี& ยง
4. แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี& ยง
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ระบุความเสี& ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความเสี& ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ด้ านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
P1 บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในเรื" องกฏระเบียบยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
P2 นักศึกษาบางส่ วนปฏิบตั ิตวั ไม่เหมาะสมในเรื" อง ระเบียบ ข้อบังคับ

ปัจจัยเสี& ยง
เกิดความเสี ยหายต่อการปฏิบตั ิงาน
เกิดความเสี ยหายต่อภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย

ด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)&
F1 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที"ต. งั ไว้ วิกฤตเศรษฐกิจและปั ญหาด้านการเมืองภายในประเทศส่ งผลให้รายได้ของรัฐบาล
ลดลง
F2 การจัดเก็บเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
จํานวนนักศึกษาตํ"ากว่าแผนที"วางไว้และนักศึกษาค้างชําระค่าธรรมเนียม
F3 การลงทุนในงานโครงการต่างๆได้ผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
สภาวะแวดล้อมภายนอกที"ไม่สามารถควบคุมได้ทาํ ให้การดําเนินงาน/โครงการไม่
เป็ นไปตามแผน
F4 ขาดความเข้าใจขั.นตอนในการปฏิบตั ิงาน
ขั.นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานไม่ครบถ้วนก่อให้เกิดการเบิกจ่ายล่าช้า
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามแผน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็ นตามแผนล่าช้า
P 1 ระบบเทคโนโลยีที"ใช้ในการปฏิบตั ิงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที"ควร
ระบบเทคโนโลยีที"ใช้มีปัญหาขาดการดูแลแก้ไข
P 2 ขาดการบูรณาการการใช้ขอ้ มูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน ฐานข้อมูลในแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบโครงสร้างที"แตกต่างกัน
P3 บุคลากรขาดความเข้าใจในการวางระบบงานอาคารสถานที"
บุคลากรในงานอาคารสถานที"ขาดระบบการดําเนินงาน
4

ความเสี& ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ปัจจัยเสี& ยง
ด้ านบุคลากรและความเสี& ยงด้ านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ และบุคลากร
P1 จํานวนคดียงั มีอยูก่ ารกระทําผิดจรรยาบรรณ
อาจารย์และเจ้าหน้าที"ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ วินยั และจรรยาบรรณ
P2 ความผิดเกี"ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรขาดความรู ้เกี"ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน
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การประเมินและวิเคราะห์ ความเสี& ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความเสี& ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ด้ านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
P1 บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในเรื" อง
กฏระเบียบยังไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
P2 นักศึกษาบางส่ วนปฏิบตั ิตวั ไม่
เหมาะสม ในเรื" อง ระเบียบ ข้อบังคับ

รายละเอียดความสู ญเสี ย
(ปัจจัยเสี& ยง)

โอกาสทีจ& ะเกิด
(F)

ผลกระทบ/ความรุ นแรง
(G)

คะแนนความเสี& ยง
(ระดับความเสี& ยง)
(1) X (2)

ลําดับความเสี& ยง

เกิดความเสี ยหายต่อการ
ปฏิบตั ิงาน

3

3

9
(ตํ"า)

O
(ความเสี" ยงที"ยอมรับได้)

เกิดความเสี ยหายต่อ
ภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย

3

3

9
(ตํ"า)

O
(ความเสี" ยงที"ยอมรับได้)

4

16
(สู ง)

+
(ความเสี" ยงสู ง)

4

16
(สู ง)

+
(ความเสี" ยงสู ง)

ด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)&
F1 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
วิกฤตเศรษฐกิจและปั ญหา
P
ด้านการเมืองภายในประเทศ
งบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที"ต. งั ไว้
ส่ งผลให้รายได้ของรัฐบาล
ลดลง
F2 การจัดเก็บเงินรายได้ของ
จํานวนนักศึกษาตํ"ากว่าแผนที"
P
มหาวิทยาลัยไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
วางไว้และนักศึกษาค้างชําระ
ค่าธรรมเนียม
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ความเสี& ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
F3 การลงทุนในงานโครงการต่างๆได้
ผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย

รายละเอียดความสู ญเสี ย
(ปัจจัยเสี& ยง)

สภาวะแวดล้อมภายนอกที"ไม่
สามารถควบคุมได้ทาํ ให้การ
ดําเนินงาน/โครงการไม่เป็ นไป
ตามแผน
F4 ขาดความเข้าใจขั.นตอนในการ
ขั.นตอนและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานไม่ครบถ้วน
ก่อให้เกิดการเบิกจ่ายล่าช้า
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไป
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่
ตามแผน
เป็ นตามแผนล่าช้า
P 1 ระบบเทคโนโลยีที"ใช้ในการ
ระบบเทคโนโลยีที"ใช้มีปัญหา
ปฏิบตั ิงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที"ควร ขาดการดูแลแก้ไข
P 2 ขาดการบูรณาการการใช้ขอ้ มูลระบบ ฐานข้อมูลในแต่ละหน่วยงานมี
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน รู ปแบบโครงสร้างที"แตกต่าง
กัน
P3 บุคลากรขาดความเข้าใจในการวาง บุคลากรในงานอาคารสถานที"
ระบบงานอาคารสถานที"
ขาดระบบการดําเนินงาน

โอกาสทีจ& ะเกิด ผลกระทบ/ความรุ นแรง
(F)
(G)

คะแนนความเสี& ยง
(ระดับความเสี& ยง)
(1) X (2)
16
(สู ง)

ลําดับความเสี& ยง

P

4

+
(ความเสี" ยงสู ง)

P

4

16
(สู ง)

+
(ความเสี" ยงสู ง)

P

4

-

-

-

-

16
(สู ง)
9
(ตํ"า)
9
(ตํ"า)

+
(ความเสี" ยงสู ง)
O
(ความเสี" ยงที"ยอมรับได้)
O
(ความเสี" ยงที"ยอมรับได้)

-

-

9
(ตํ"า)

O
(ความเสี" ยงที"ยอมรับได้)
7

ความเสี& ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

รายละเอียดความสู ญเสี ย
(ปัจจัยเสี& ยง)

โอกาสทีจ& ะเกิด ผลกระทบ/ความรุ นแรง
(F)
(G)

ด้ านบุคลากรและความเสี& ยงด้ านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ และบุคลากร
P1 จํานวนคดียงั มีอยูก่ ารกระทําผิด
อาจารย์และเจ้าหน้าที"ไม่ปฏิบตั ิ
จรรยาบรรณ
ตามระเบียบ วินยั และ
จรรยาบรรณ
P2 ความผิดเกี"ยวกับจรรยาบรรณในการ บุคลากรขาดความรู ้เกี"ยวกับ
ปฏิบตั ิงาน
จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน

คะแนนความเสี& ยง
(ระดับความเสี& ยง)
(1) X (2)

ลําดับความเสี& ยง

-

9
(ตํ"า)

O
(ความเสี" ยงที"ยอมรับได้)

-

9
(ตํ"า)

O
(ความเสี" ยงที"ยอมรับได้)

หมายเหตุ
เลือกกิจกรรมที"มีความเสี" ยงสู ง (อยูใ่ นระดับ + หรื อ -) ต้องนํามาจัดการความเสี" ยงต่อไป

8

การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี& ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ลําดับ

F

ความเสี& ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

การควบคุมทีค& วรจะมี

การควบคุมทีม& ีอยู่แล้ ว การควบคุมทีม& ีอยู่แล้ วได้ ผล
หรือไม่
(F)
(G)
(G)
(L)
ด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)&
√
F1 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
ติดตามสถานการณ์อย่าง
O
งบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็ นไป ต่อเนื"องและปรับ
ตามเป้ าหมายที"ต. งั ไว้
แผนการดําเนิ นงานให้
สอดคล้องกับนโยบาย
ทางรัฐบาล
√
F2 การจัดเก็บเงินรายได้ของ
จัดทําแผนกลยุทธ์การ
O
มหาวิทยาลัยไม่เป็ นไปตาม
รับนักศึกษาให้
เป้ าหมาย
สอดคล้องกับสภาวะ
ปั จจุบนั และกําหนด
ระเบียบการรับชําระ
ค่าธรรมเนียมนักศึกษา
ให้ชดั เจน

วิธีจัดการความเสี& ยง

หมายเหตุ

(M)

(N)

√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ่ายโอน
หลีกเลี"ยง
√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ่ายโอน
หลีกเลี"ยง
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ลําดับ

ความเสี& ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

การควบคุมทีค& วรจะมี

การควบคุมทีม& ีอยู่แล้ ว การควบคุมทีม& ีอยู่แล้ วได้ ผล
หรือไม่
(G)
(L)
√
O

(F)
(G)
F3 การลงทุนในงานโครงการต่างๆ จัดทําแผนการใช้งาน
ได้ผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย หรื อการประมาณการใช้
งานในการลงทุนใน
โครงการต่างๆ
√
F4 ขาดความเข้าใจขั.นตอนในการ จัดอบรม/สัมมนาในการ
O
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานเฉพาะงาน
เพื"อสร้างความเข้าใจ
ขั.นตอนได้ถูกต้อง
√
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
ติดตามผล/รายงานผล
O
เป็ นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงินและการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนทุก
ไตรมาส
หมายเหตุ
ช่ อง P √ หมายถึง มี , O หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่มี
ช่ อง L √ หมายถึง ได้ผลตามที"คาดหมาย , O หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที"คาดหมาย

วิธีจัดการความเสี& ยง

หมายเหตุ

(M)
√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ่ายโอน
หลีกเลี"ยง
√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ่ายโอน
หลีกเลี"ยง
√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ่ายโอน
หลีกเลี"ยง

(N)
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี& ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
การควบคุมทีม& ีอยู่
ระดับ
การจัดการ
กิจกรรม/ด้ านของงานทีป& ระเมิน
ความเสี& ยง ความเสี& ยง
และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม
(F)
(G)
(P)
(L)
ด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)&
+
ยอมรับ
F1 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื"อง
งบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็ นไป และปรับแผนการดําเนิ นงานให้
ตามเป้ าหมายที"ต. งั ไว้
สอดคล้องกับนโยบายทาง
รัฐบาล
วัตถุประสงค์
เพื"อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณ
ในการบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
F2 การจัดเก็บเงินรายได้ของ
จัดทําแผนกลยุทธ์การรับ
+
ยอมรับ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะ
มหาวิทยาลัยไม่เป็ นไปตาม
ปั จจุบนั และกําหนดระเบียบการ
เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
รับชําระค่าธรรมเนียมนักศึกษา
ให้ชดั เจน
เพื"อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้
เป็ นไปตามเป้ าหมายที"ต. งั ไว้

ความเสี& ยงทีย& ังมีอยู่
(ปัจจัยเสี& ยง)
(M)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุ ง
การควบคุม)
(N)

จัดประชุมสัมมนาวิเคราะห์
วิกฤตเศรษฐกิจและ
ปั ญหาด้านการเมือง
ปั จจัยภายนอกที"ส่งผลต่อการ
ภายในประเทศส่ งผลให้ ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
รายได้ของรัฐบาลลดลง

จํานวนนักศึกษาตํ"ากว่า
แผนที"วางไว้และ
นักศึกษาค้างชําระ
ค่าธรรมเนียม

จัดประชุมสัมมนาการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ในการรับสมัคร
นักศึกษาและออกข้อบังคับ
การชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(R)
-S ก.ย.,สํานักงาน
อธิ การบดี
(กองนโยบาย
และแผน)

-S ก.ย.,สํานักงาน
อธิ การบดี
(กองกลาง)
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การจัดการ
ระดับ
การควบคุมทีม& ีอยู่
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
ความเสี& ยง ความเสี& ยง
กิจกรรม/ด้ านของงานทีป& ระเมิน
และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม
(L)
(P)
(G)
(F)
ด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)&
จัดทําแผนการใช้งานหรื อการ
+
ยอมรับ
F3 การลงทุนในงานโครงการ
ประมาณการใช้งานในการลงทุน
ต่างๆได้ผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตาม
ในโครงการต่างๆ
เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื"อให้การลงทุนในงานโครงการ
ต่างๆของมหาวิทยาลัยเกิด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ด
F4 ขาดความเข้าใจขั.นตอนในการ จัดอบรม/สัมมนาในการ
+
ยอมรับ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานเฉพาะงานเพื"อสร้าง
วัตถุประสงค์
ความเข้าใจขั.นตอนได้ถูกต้อง
เพื"อให้การบริ หารจัดการระบบ
การเบิกจ่ายไปตามแผนและมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ความเสี& ยงทีย& ังมีอยู่
(ปัจจัยเสี& ยง)
(M)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุ ง
การควบคุม)
(N)

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(R)

สภาวะแวดล้อมภายนอก
ที"ไม่สามารถควบคุมได้
ทําให้การดําเนินงาน/
โครงการไม่เป็ นไป
ตามแผน

วิเคราะห์สถานการณ์จาก
สภาวะแวดล้อมภายนอก
ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง
นํามาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

-S ก.ย.,สํานักงาน
อธิ การบดี
(กองกลาง)

ขั.นตอนและ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน
ไม่ครบถ้วนก่อให้เกิด
การเบิกจ่ายล่าช้า

จัดประชุมสัมมนาหน่วยงาน
ต่างๆให้ความรู ้ความเข้าใจใน
กระบวนการขั.นตอนในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง

-S ก.ย.,สํานักงาน
อธิ การบดี
(กองกลาง)
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ความเสี& ยงทีย& ังมีอยู่
การจัดการ
ระดับ
การควบคุมทีม& ีอยู่
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
(ปัจจัยเสี& ยง)
ความเสี& ยง ความเสี& ยง
กิจกรรม/ด้ านของงานทีป& ระเมิน
และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม
(M)
(L)
(P)
(G)
(F)
ด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)&
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
ติดตามผล/รายงานผลการใช้
+
ยอมรับ การเบิกจ่ายเงิน
เป็ นไปตามแผน
จ่ายเงินและการปฏิบตั ิงานตาม
งบประมาณไม่เป็ นตาม
แผนทุกไตรมาส
วัตถุประสงค์
แผนล่าช้า
เพื"อให้การดําเนิ นงานด้านการเงิน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุ ง
การควบคุม)
(N)

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

จัดประชุมสัมมนาหน่วยงาน
ต่างๆให้ความรู ้ความเข้าใจใน
เรื" องของการเบิกจ่าย
การจัดทําซื.อ-จ้าง อย่าง
ถูกต้อง

-S ก.ย.,สํานักงาน
อธิ การบดี
(กองกลาง)

(R)
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ทีปรึ กษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
อาจารย์จิตเจริ ญ
อาจารย์วา่ ทีร้อยตรี อดุลย์
อาจารย์ ดร.สุ พจน์
รองศาสตราจารย์สมศิริ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร้อยโทหญิงวิภาวี
อาจารย์ ดร.สุ เทพ

คชสิ ทธิ
ศรขวัญ
วิวฒั นปฐพี
ทรายแก้ว
อรุ โณทัย
จรู ญธรรม
เกียรติศิริ
บุญซ้อน

คณะกรรมการดําเนินงาน

นางสาวฉวีวรรณ
นางสาวกรรณิ การ์
ว่าทีร้อยตรี สมยศ
นางนงลักษณ์
นายชูสิญจ์
นางนิธิวดี

ศิละวรรณโณ
พราหมณ์สาํ ราญ
มงคลเดช
สมณะ
อ่อนจันทร์
เจริ ญสุ ข

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat univercity under the royal patronage
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