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ค าน า 

                      ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในศูนย์

การศึกษาจังหวัดระนองเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 

ตาม พ.ร.บ.วินัยฯถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงาน

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกจิของคณะและให้ระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม น้ัน จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจึงได้ท าแผน

บริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมี

สว่นประกอบ 4 บท ได้แก่  

                       บทที่ 1 บทน า  

                       บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                       บทที่ 3 แผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

             บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองหวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นแนวทางการบรหิารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของ

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ให้มีการบรหิารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

และประสทิธิผล  

 

 

 

 

 

 



 

  
   

 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ

คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์  

และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม

พันธกิจของหนว่ยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ตัวช้ีวัดที่ 10 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยก าหนดให้ส่วน

ราชการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

การจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกั นระหว่าง

ผลประโยชนส์ว่นตนกับผลประโยชนส์ว่นรวม นัน้ 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้มีการจัดท าแผนบริหาร 

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบ

ผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ 

ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการ

บริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 4 การด าเนนิการตามกลยุทธ/์แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง



 

  
   

ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหาร

จัดการความเสี่ยง จ านวน .. ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ไดร้ะบุทั้งหมด... ความเสี่ยง จ าแนกตามประเภททั้ง 

5 ดา้น ดังนี้ 
 

1. ดา้นกลยุทธ์ จ านวน 1  ความเสี่ยง ได้แก่ ผลการปฏิบัตริาชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  

2. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัตงิาน จ านวน.. 0... ความเสี่ยง  
  

3. ความเสี่ยงดา้นทรัพยากร (งบประมาณ) จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่  งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
4. ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ จ านวน 0 ความเสี่ยง   
 
5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน จ านวน 0 ความเสี่ยง  

 

 

การควบคุมภายใน 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

พร้อมทั้งจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 

ระยะเวลาแล้ว เสร็จ  และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจ านวนงานที่ควบคุมภายใน  

 

 

 



 

 

 
 สารบัญ  

  หน้า 

ค าน า  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

สารบัญ  

สารบัญภาพ  

บทที ่1 บทน า  

 1.1 หลกัการและเหตุผล 1 

 1.2 ข้อมูลพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 

 1.2.1 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 2 

 1.2.2 โครงสร้างการบรหิารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 2 

 1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 3 

 1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 3 

 1.2.5 พันธกจิ (Mission) 3 

 1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 3 

 1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 3 

 1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 3 

 1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 4 

 1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 4 

 1.2.11 ค่านยิมหลัก (Core Values) 4 

 1.2.12 นโยบายในการบรหิารและพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 4 

 1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 4 

 1.2.14 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 4 

 1.3 ผลการด าเนนิงานของปีที่ผ่านมา 4 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 4 

 1.3.2 ข้อมูลบุคลากร 5 

บทที่ 2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 6 

 2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง

และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
7 

 2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง    

8 



 

 

 สารบัญ  

  หน้า 

 2.4 ขั้นตอนการบรหิารจัดการความเสี่ยง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

10 

บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก 1 ค าสั่งแตง่ต้ังทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564 

) และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนอง 

ก 

 ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

ข 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

บทที ่1  

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหน่ึงที่จ าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้ค านงึถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแตล่ะภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนด

มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตริาชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน

อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้ มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 

3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจคณะและให้

ระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดมิ  
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน 

 
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงาน 
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              1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

              “แหลง่การเรียนรู้   พ่ึงพาตนเองได้   มีความย่ังยืน” 

                  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง    มุ่งที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและโลจิสติกส ์   

ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมคีวามยั่งยืน 

            1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 

                   ผลติบัณฑิตให้พ่ึงพาตนเองได้และมีความย่ังยืน 

            1.2.5 พันธกจิ (Mission) 

                       1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้ม

เป็นนานาชาติ มีจติวิญญาณในการท้าทาย โดยไมก่ลัวล้มเหลว 

                       2) วิจัย (To conduct research)   มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ  ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข  และความเจ ริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาดว้ยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปดว้ยความคิดสร้างสรรค์ 

                       3) บรกิารวิชาการ (To provide academic services) การสง่มอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแกป้ัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

                     4) ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การสง่เสริมและสนับสนุน

ศิลปะ 

                1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 
                      1) เป็นแหลง่การเรียนรู้ให้แก่ชุมชน 

                      2) ผลติบัณฑิตเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และโลจสิติกส์ 

                      3) บรกิารวิชาการมุ่งตอบและแก้ไขปัญหาสังคมโดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 

                    1)  แหลง่การเรียนรู้ (Local Learning Resource) 

                    2) ธรรมาภิบาล (Good governance) 

                    3) เครือข่าย (Partnership) 

                    4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 
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1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 

              “เป็นองค์กรแห่งความผาสุก  ท างานดว้ยใจ  ให้บรกิารที่เป็นเลศิ  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 

              เป็นนักปฏิบัต ิ ถนัดวิชาการ  เช่ียวชาญวิชาชีพ  ช านาญการคิด   มีจติสาธารณะ 

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

               เช่ียวชาญทักษะวิชาชีพ   

1.2.11 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

                มุ่งมั่นพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาที่มีคุณภาพ   

1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

                พัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองให้เป็นแหลง่การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและโลจสิติกส์   ที่

สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมคีวามยั่งยืน 

1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

                     ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาศูนย์การศึกษาให้เป็นเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน 

1.2.14 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

             พัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองให้เป็นแหลง่การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและโลจสิติกส์    ที่

สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความย่ังยืน 

 
 

 1.3 ข้อมูลผลการด าเนนิงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปี 

การศึกษา  

2560 

ปี

การศึกษา 

2561 

ป ี

การศึกษา 

2562 

ป ี

การศึกษา 

2563 

1.หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิ

สติกสแ์ละซัพพลายเชน 

1 1 1 1 

2.หลักสูตร ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

1 1 1 1 

3.หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ 1 1 1 1 
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4.หลักสูตรบรหิารธุรกิจ สาขาการจัดการคุณภาพ 1 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 4 4 4 4 

 
 

           1.3.2 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา2563 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 
ศูนย์

การศึกษา

จังหวัด

ระนอง 

4 1 - 5 4 1 - 5 2 3 - 5 2 3 - 5 

รวมทั้งสิ้น 4 1 - 5 4 1 - 5 2 3 - 5 2 3 - 5 
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บทท่ี 2 
แนวทางการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

           เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมีระบบและการด าเนนิงานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายเป็นไปอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนนิการวางระบบควบคุมภายใน พร้อม

ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้ง

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตาม

แผนบรหิารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกจิของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมี

ระบบบรหิารจัดการที่ดี (Good Governance) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจึงก าหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยง 

ดังน้ี  

               1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนองโดยครอบคลุมพันธกจิทุกดา้น  

              2. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ

และมสีว่นร่วมในกิจกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

              3. การปฏิบัตหิรือการด าเนินการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัตติามปกติ  

               4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพ และอ านวยความสะดวกตอ่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาได้อยา่งทันเหตุการณ์  

               5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่าง

เหมาะสม สม่ าเสมอ และต่อเน่ืองตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 



 

7 
 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบรหิารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบรหิารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

 

วัตถุประสงค ์
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
 

1.แผนบริหารความเสี่ยง  

1.1 เพื่อ ใ ห้บุคลากรของ 

หน่ ว ย งา นส ามา ร ถหา

วิธีการจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่

ยอมรับได้  

1. 1 ร้อยละของประเด็ น

ความ เสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ ย ง เที ยบกับปร ะ เ ด็ น

ค ว า ม เ สี่ ย ง ทั้ ง ห ม ด ที่

ก าหนดขึ้นตอ่ปี  

ร้อยละ 100 

 

พิจารณาจากความเสี่ยงที่ได้รับ

การควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี  

 

2. แผนการควบคุมภายใน  

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่ า ก า ร ด า เ นิ น ง า น จ ะ

บ ร ร ลุ ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุม

ที่ก าหนด  

 

ร้อยละ 100 

 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่

ด าเนินการควบคุมภายในตาม

ภาระงานที่ก าหนด  
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2.3 ปฏิทินการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  

ล าดับ กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ ผลลัพธ์ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  

ข้ันตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ/์แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเส่ียง  
1. เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ผู้บริหาร

หน่วยงาน 

ความรูค้วามเขา้ใจการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. แตง่ต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  

 

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

ค าสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

3. จัดท า (ร่าง) แผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2564 ที่ผ่านความเห็นชอบ  

5. จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 256 ที่ไดรั้บความเห็นชอบ

ให้กับกองนโยบายและแผน  

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2564 ให้กับกองนโยบายและ

แผนตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

6. ด า เ นินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

คณะกรรมการ ผลการด าเ นินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง  

7. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง ก า ร
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ล าดับ กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ ผลลัพธ์ 

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ3เดอืน,6เดอืน,9เดอืน,12เดอืน 

นโยบายและแผน ด า เนินการตามแผนบริหาร

ค ว า ม เ สี่ ย ง  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานเพ่ือทราบ  รอบ

3เดอืน,6เดอืน,9เดอืน,12เดอืน 

 

คณะกรรมการ ผู้บริหารรับทราบรายงาน

ผลการด า เนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564  
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัตติามแผนการบรหิารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้ป รับประ ยุกต์ใ ช้ขั้นตอนปฏิบั ติงานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนนิการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น าแนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวขอ้งแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหา

และอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งช้ีอันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ

ความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนนิการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโ้ดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน

ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบ

สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

     2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอ้ม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพจิารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายดา้น เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เ นื่ อ งจ า กกา ร เ ปลี่ ย น แปล ง ขอ งสถานก ารณ์  เ หตุ ก า รณ์ ภ า ยนอกส่ ง ผลต่ อ กล ยุ ท ธ์ ที่ ก า หนด ไ ว้ 

ไม่สอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร ์วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธท์ี่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือ

กับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการหรือผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมา

ใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัตงิานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรซึ่งสง่ผลตอ่การปฏิบัตงิานตา่งๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การ

ควบคุมค่าใช้จา่ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที ่
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ

ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การ

ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนนิงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาปัจจัย เสี่ ยงจากด้านต่างๆ  แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่ อ ง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวขอ้งในแตล่ะดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ดา้นกลยุทธ ์โครงการที่คัดเลอืกมาน้ันอาจมีความเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธผิล และการมีส่วนร่วม 

4.2 ด้านการด าเนนิงาน อาจมีความเสี่ยงตอ่เรือ่งประสิทธภิาพ และความโปร่งใส 

4.3 ดา้นการเงิน อาจมีความเสี่ยงตอ่เรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ดา้นกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงตอ่เรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนนิงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชนส์ว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม หรือการรับสนิบน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให

บริการประชาชนอนุมัต ิหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี ้

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 

(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

สามารถก าหนดไดท้ั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย

พินิจการตัดสนิใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน

เชิงปริมาณจะเหมาะกับขอ้มูลที่มีตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ

ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแตล่ะประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย  

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

นอ้ยมาก ดังตาราง 
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ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสยีหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ

เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้

งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างตน้ ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

นอ้ยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลตอ่มหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 

หรือมีความเสยีหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินไดต้ามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ขัน้ตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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 แบ่งพืน้ที่เป็น 5 สว่น (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี ้

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง    

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรบีด าเนินการก าจดัความเสี่ยงโดยเร็ว 
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ตารางแสดงการจัดล าดับความเส่ียง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงตอ้งคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลอืกหรือกลยุทธใ์นการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง

หลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

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

การท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนัน้ไปอยู่นอกเง่ือนไขการด าเนนิงาน โดยมีวิธกีารจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ

ด าเนนิการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท

ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรม

หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่

สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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หนว่ยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนดตอ้งเป็นกจิกรรมที่ยังไม่เคย

ปฏิบัตหิรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเตมิ 

 

ขั้นตอนที่  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก

ฝา่ยทีเ่กี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ

อนิทราเน็ต หนงัสอืเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การตดิตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการตดิตามและประเมินผลวา่แตล่ะหนว่ยงานมีการ

ประเมินประสิทธผิลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างตอ่เนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจวา่

มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธภิาพประสิทธผิล และมีการปฏิบัตจิริง

สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน



 
 
 
 

บทที ่3  

แผนการบริหารความเสี่ยง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
พันธกิจ/ประเภทความเสี่ยง (3)ความเสี่ยง (4)สัญญาณ

เตือนภัย 

(5)ประเมินก่อนควบคุม (6)ระดับความเสี่ยงที่ (7)วิธีการ

จัดการกับความ

เสี่ยง 

(8)กิจกรรมการ

จัดการความเสี่ยง 

(9)ระยะเวลา (10)ผู้ก ากับดูแล 

1.ใ
ห้ก

าร
ศึก

ษา
 

2.
วิจ

ัย 

3.
บร

กิา
รว

ิชา
กา

ร 

4.
ท า

นุบ
 าร

ุง

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
มฯ

 
5.
บร

หิา
รจ

ัดก
าร

 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

คะ
แน

น 
(L

xI)
 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

คะ
แน

น 
(L

xI)
 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

    

1.ด้านกลุยุทธ ์

     ผลการปฏบิัติ

ราชการไม่

บรรลุตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด 

ร้อยละของผล

ปฏบิัติราชการ

ไม่บรรลุ ร้อย

ละ50 ในรอบ 6 

เดือน 

4 5 20 เสี่ยง

สูงมาก 

3 2 6 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ลดความเสี่ยง 1) ประชุมเพื่อก าหนด

ผู้รับผิดชอบราย

ตัวชีว้ดัและชีแ้จง

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับตัวชีว้ัด                   

2) ติดตามและ

รายงานผลการปฏบิัติ

ราชการทุกเดือน                    

3) รายงานผลปฏบิัติ

ราชการให้ที่ประชุม

คณะกรรมการ

อ านวยการพิจารณา 

ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้อ านวยการศูนย์

การศึกษาจังหวดั

ระนอง / 

นางสาวพรัชษ

กรณ์  เกตุลิขติกุล 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

     งบประมาณไม่ งบประมาณ 5 4 20 เสี่ยง 3 3 6 ความ ลดความเสี่ยง 1.ประชาสัมพันธ์และ ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้อ านวยการศูนย์
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พันธกิจ/ประเภทความเสี่ยง (3)ความเสี่ยง (4)สัญญาณ

เตือนภัย 

(5)ประเมินก่อนควบคุม (6)ระดับความเสี่ยงที่ (7)วิธีการ

จัดการกับความ

เสี่ยง 

(8)กิจกรรมการ

จัดการความเสี่ยง 

(9)ระยะเวลา (10)ผู้ก ากับดูแล 
1.ใ

ห้ก
าร

ศึก
ษา

 

2.
วิจ

ัย 

3.
บร

กิา
รว

ิชา
กา

ร 

4.
ท า

นุบ
 าร

ุง

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
มฯ

 
5.
บร

หิา
รจ

ัดก
าร

 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

คะ
แน

น 
(L

xI
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

คะ
แน

น 
(L

xI
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

    

เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

ลดลง สูงมาก เสี่ยงปาน

กลาง 

หานักศกึษาเข้ามา

เรียน 

การศึกษาจังหวดั

ระนอง 

 

บทที่ 4 

แผนการควบคุมภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งาน/วตัถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว้

เสร็จ  

ผู้รับผิดชอบ  

1.งานธุรการ-สารบรรณ 

1. เพ่ือควบคุมและตดิตามเอกสาร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

1) ลงทะเบียนรับ-สง่เอกสาร  

2) ตรวจสอบเอกสาร 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2.งานบุคคล 

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การปฏิบัตงิานด้านบุคคลเป็นไปตาม

กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

 

1.ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

2.ตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 

ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
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งาน/วตัถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว้

เสร็จ  

ผู้รับผิดชอบ  

1.ดา้นการด าเนินงาน (O) 

2.ดา้นการปฏิบัตติามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 

 

3.งานการเงิน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การเบิกจา่ยเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนินงาน (O) 

2.ดา้นการปฏิบัตติามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 

 

1. จ าแนกประเภทการเบิกจา่ย 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจา่ย 

 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

 

 

 

 

ฝ่ายการเงิน 

 

 

 

 

4.งานพัสด ุ
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งาน/วตัถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว้

เสร็จ  

ผู้รับผิดชอบ  

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การจัดซือ้-จัดจ้าง เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติ การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนินงาน (O) 

2.ดา้นการปฏิบัตติามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 

 

 

1. จัดซือ้จัดจ้างแตล่ะประเภท 

- วิธีประกาศเชิญชวน  

- วิธีคัดเลอืก  

- วิธีเฉพาะเจาะจง 

2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจา่ยจัดซือ้จัดจ้างให้เป็นไป

ตามระเบียบ 

 

ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

 

ฝ่ายพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

5.งานประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ 

    เพ่ือเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ

หน่วยงานที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนินงาน (O) 

 

1) ลงพืน้ที่/ส ารวจกิจกรรมที่ขึน้ในแตล่ะวัน 

2) ประสานตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลที่เป็นแหลง่ข่าว 

3) เขียนและเรียบเรียงข่าว 

4) ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขความถูกต้อง 

 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 

6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 1. ส ารวจความพร้อมใช้งานเป็นประจ า ตุลาคม 2563 – ช่างเทคนคิ 
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งาน/วตัถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว้

เสร็จ  

ผู้รับผิดชอบ  

     เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานและสามารถ

เข้าถงึได้งา่ย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนินงาน (O) 

2. รายงานผลการส ารวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

3. ด าเนนิการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้ทันที 

 

กันยายน 2564  

7. งานเครือข่ายและชุมชน 

วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้การปฏิบัตงิานเป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย 

 

1.เสนอแตง่ต้ังคณะกรรมการปฏิบัตงิานดา้นการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

2.ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่ม

เครอืข่าย 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

 

 

 3.ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของ

แผนปฏิบัตกิารฯของหน่วยงาน 

4. จัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครอืข่าย ระยะ 5 ป ี(2560-2564) 

 

  

8. งานแผนงานและงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 

    เพ่ือให้มกีารจัดท าแผนงานและงบประมาณเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

1. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ เงิน

รายได้ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลค าขอต้ังงบประมาณ (เงิน

รายได้) เพ่ือจัดท าค าขอต้ังงบประมาณประจ าปี 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

 

 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
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งาน/วตัถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว้

เสร็จ  

ผู้รับผิดชอบ  

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

 

 

3. บันทึกข้อมูลค าขอต้ังงบประมาณตามขัน้ตอนผ่าน

ระบบ ERP 

4. จัดท าวาระการประชุม และเอกสารการประชุม 

5.บันทึกข้อมูลวางแผนข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ผ่านระบบ 

ERP และตรวจสอบรายละเอียดค าขอต้ังงบประมาณใน

ระบบ ERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. งานบริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้ด าเนินการการบรหิารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

งาน/วัตถุประสงค์ 

1. ดา้นการด าเนินงาน (O) 

 

1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

2. ขออนุมัติโครงการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงฯ 

3. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

4. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

 

 

 

       

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 ประจ าปีงบประมาณที่ไดรั้บอนุมัติไปยังกองนโยบายและ

แผน 

6.ประชุมมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยง 
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งาน/วตัถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว้

เสร็จ  

ผู้รับผิดชอบ  

10. งานควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1. ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2. ดา้นการปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ (C) 

1. ชีแ้จงแนวทางการควบคุมภายในให้คณะกรรมการฯ 

ทราบ 

2. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานทบทวนวัตถุประสงค์และ

กิจกรรมการควบคุม 

3. จัดท ารายงานความก้าวหน้าการควบคุมภายในราย

ไตรมาส 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

 

11.งานการจัดการความรู้  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การจัดการความรูเ้ป็นไปตามแนวทางที่

ก าหนด 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนนิงาน (O) 

1.การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องาน

หรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนดเป้าหมายของ

การจัดการความรู้ 

2.การน าความรู้ที่ไดจ้ากการจัดการความรูม้าปรับใช้ใน

การปฏิบัตงิานจริง 

 

 

 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

 

12.งานวิชาการ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บริการนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

1. ตรวจสอบปฏิทินวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัย 

พร้อมพิมพ์และจัดเก็บ     

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

ฝ่ายวิชาการ 
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งาน/วตัถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว้

เสร็จ  

ผู้รับผิดชอบ  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1. ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2. ดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 

2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามชว่งเวลาที่ 

3. ให้บรกิารนักศึกษา 

13.งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมีประสทิธิภาพและมีผลการปฏิบัตริาชการบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การด าเนนิงาน (O) 

1    ก าหนดผูรั้บผิดชอบตัวชีว้ัด 

1 สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดตัวชี้วัด

ให้กับผู้รับผิดชอบ 

2 ก าหนดปฏิทินการติดตาม 

3 ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามปฏิทินที่ก าหนด 

4 สรุปและรายงานผลการปฏิบัตริาชการต่อ

มหาวิทยาลัยทุกเดอืนและน าเข้าที่ประชุมศูนย์ 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งแตง่ต้ังทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดท าแผนปฏิบติัการ         

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
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แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ต่อ) 

 

 


