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ค าน า 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.

วินัยฯถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ

ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง

ลดลงจากเดิม นั้น จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนองจึงได้ท าแผนบริหารความ

เสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

                       บทที่ 1 บทน า  

                       บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                       บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองหวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  



 

  
   

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

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

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 

ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่ อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน 

ครบทุกพันธกิจ และมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับรู้ เพื่อจะได้น าไปสู่การปฏิบัติ  

โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การ

ประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 

ป.ป.ช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จึงได้มีการจัดท าแผนบริหาร 

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตรท์ี่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบ

ผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู ้

ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการ

บริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 

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

ขั้นตอนที ่1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่4 การด าเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางทีใ่ช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่5 การตรวจตดิตามประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก ่ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง

ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหาร

จัดการความเสี่ยง จ านวน 2 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 15 ความเสี่ยง จ าแนกตามประเภททั้ง 

5 ด้าน ดังนี้ 
 



 

 

1. ด้านกลยุทธ์ จ านวน  1 ความเสี่ยง ได้แก ่ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก ่โรคระบาด 

  

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

จ านวน - ความเสี่ยง  

 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน - ความเสี่ยง - 

 

5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน - ความเสี่ยง - 

 

การควบคุมภายใน 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

พรอ้มทั้งจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการควบคุม 

ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผดิชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจ านวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้ 
 

ล าดับ งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

ควบคุม 

1. งานธุรการ-สารบรรณ เพือ่ควบคุมและติดตามเอกสาร 2 

2. งานบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบุคคลเป็นไป

ตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

2 

3. งานการเงิน เพื่อให้การเบิกจา่ยเป็นไปตามระเบียบที่

ก าหนด 

2 

4. งานพัสดุ เพื่อให้การจัดซือ้-จัดจ้าง เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2 

5. งานประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยงานที่มีความถูกต้อง

และรวดเร็ว 

4 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้

งานและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

4 



 

  
   

ล าดับ งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

ควบคุม 

7. งานเครือข่ายและชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางที่

มหาวิทยาลัย 

4 

8. งานแผนงานและงบประมาณ  เพื่อให้มกีารจัดท าแผนงานและ

งบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5 

9. งานบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 4 

10. งานควบคุมภายใน เพื่อให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ 

2 

11. งานการจัดการความรู้ เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นไปตาม

แนวทางที่ก าหนด 

2 

12. งานวิชาการ เพื่อให้บริการนักศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3 

13. งานติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การตดิตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการมปีระสิทธิภาพและมีผล

การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนด 

5 

 



 
 สารบัญ  

  หน้า 

ค าน า  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

สารบัญ  

สารบัญภาพ  

บทที่ 1 บทน า   

 1.1 หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                   10 

 1.2 ข้อมูลพื้นฐาน (ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.      

2565                       

11 

 1.2.1 โครงสร้างหนว่ยงาน 11 

 1.2.2 โครงสรา้งการบริหารจัดการหน่วยงาน 12 

 1.2.3 วิสัยทัศน ์(Vision) 12 

      1.2.4 พันธกิจ (Mission) 12 

 1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 12 

 1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 12 

 1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 12 

 1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 12 

 1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 12 

 1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 12 

 1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 13 

 1.3 ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 14 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 14 

 1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 14 

 1.3.3 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 15 

 1.3.4 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 15 

 1.3.5 ข้อมูลบุคลากร 

1.3.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี            

งบประมาณ2564 รอบ 12 เดือน 

15 

      16 

บทที่ 2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 16 

 2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 17 



 

9 
 

 สารบัญ  

  หน้า 

และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง) 

18 

 2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

19 

บทที่ 3 แผนการบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก 1 ค าสั่งแตง่ตั้งทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 

2569) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์การศกึษา

จังหวัดระนอง 

ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมิน

ความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนด

มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน

อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  

(ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจคณะ

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน (ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 

1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  - แหลง่การเรยีนรู้  มุง่สูก่ารพัฒนาท้องถิ่น  อย่างยั่งยืน 

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 

          1.สนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

          2.ให้บริการวชิาการและเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

          3.จัดหารายได้จากทรัพย์สินและทรัพยากรเพื่อใหแ้ขง่ขันได้ อยู่รอด อย่างยั่งยืน 

           4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ และ

สังคมอย่างยั่งยืน 

1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 

           1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

           2. เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

           3.จัดหารายได้เพื่อความอยู่รอด อย่างยั่งยืน 

           4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน1.2.7 

1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 

             1.ทุนความรู้ 

    2.คุณธรรม 

    3.เครือขา่ย 

    4.ความเป็นมอือาชีพ 

1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 

            เป็นองค์กรแห่งความผาสุก ท างานด้วยใจ ให้บริการที่เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 

           เป็นนักปฏิบัติ  ถนัดวิชาการ  เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด  มีจิตสาธารณะ 

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง  ปลูกฝังองค์ความรู้  ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 

1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

          ศูนย์การศกึษาฯจะยึดในค่านิยมหลัก 4 ประการ ในการน าพาศูนย์ฯสู่ความส าเร็จในอนาคต   

                1.ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

                2.ความผาสุก และความภักดีในองค์กร 

       3.บูรณาการและความรว่มมอื 

                4.ความเป็นมอือาชีพ 
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1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ 1  สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมอือาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดหารายได้ 

ยุทธศาสตร์ 3   สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยอย่างยั่งยืน 



 

 

 

1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา  

2561 

ปีการศกึษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาการจัดการโลจสิติกส์ 1 1 1 

2.หลักสูตรศลิปศาสตรบ์ัณฑติ สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ  1 1 1 

3.หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ 1 1 1 

4.หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการคุณภาพ 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 4 4 4 

 

1.3.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

- - - 19 12 31 30 14 44 

2.หลักสูตร ศิลปะศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

12 - 12 9 - 9 9 - 9 

3.ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ศ าส ต ร์  ส าข า
รัฐศาสตร์ 

- 45 45 - 49 49 - 37 37 

4.หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการ
จัดการคุณภาพ 

- 23 23 - 24 24 - 14 14 

รวมทั้งสิ้น 12 68 80 28 85 113 39 65 104 
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1.3.3 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปงีบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

1.โครงการอาบน้ าแรแ่ลระนอง √ - - 

2.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ √ - - 

รวมท้ังสิ้น 2 0 0 

ตารางที่5 ข้อมูลการบรกิารวชิาการและวิชาชีพ 

1.3.4 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปี งบประม าณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

1.โครงการไหว้ครู  พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร   √ - - 

รวมท้ังสิ้น 1 0 0 

ตารางที6่  ข้อมลูการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

1.3.5 ข้อมูลบุคลากร 

               สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

1.ศูนย์การศึกษาจังหวัด

ระนอง 

5 4 1 10 5 4 1 10 5 4 1 10 

รวมท้ังสิ้น 5 4 1 10 5 4 1 10 5 4 1 10 

ตารางที่7  ข้อมูลบุคลากร



หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
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ลดความเส่ียง 1. ประชุมเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบรายตัวช้ีวัดและ
ช้ีแจงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด

1.ได้แจ้งในท่ีประชุมบุคลากรเพ่ือหาแนว
ทางการด าเนินงานให้บรรุลเป้าหมาย

2. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการทุก
เดือน

1.รายงานผลการด าเนิงานผ่านระบบทุกๆเดือน

3.รายงานผลปฏิบัติราชการให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการอ านวยการพิจารณา

1.เน่ืองจากสถานการณ์โควิด จึงไม่ได้รายงาน
ผลต่อคณะกรรมการอ านวยการ

งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณลดลง 5 4 20 เส่ียงสูงมาก 3 3 9 ความเส่ียง
ปานกลาง

ลดความเส่ียง 1.ประชาสัมพันธ์และหานักศึกษาเข้ามาเรียน 1.ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องออนไลน์ จ านวนผู้มาเรียนท่ีศูนย์
การศึกษาจังหวัดระนอง

2 2 4 ความเส่ียงน้อย ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
จังหวัดระนอง/ นางสาว
กนกวรรณ คชพันธ์

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-03) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการจัดการกับความเส่ียง  (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตามกิจกรรมการ

จัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด

4 ความเส่ียงน้อย ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
จังหวัดระนอง/           

นางสาวพรัชษกรณ์ เกตุลิขิตกุล

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

2 6 ความเส่ียง
ปานกลาง

ในรอบ 12 เดือน ผลการ
ปฏิบัติราชการ บรรลุเป้าหมาย
  จ านวน 9 ตัวช้ีวัด จากจ านวน
 11 ตัวช้ีวัด

2 2ร้อยละของผลปฏิบัติราชการ
ไม่บรรลุ ร้อยละ50 ในรอบ 6 
เดือน

4 5 20 เส่ียงสูงมาก 3

 

    1.3.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน 

 



บทที่ 2 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

           เพื่อให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบตัิการควบคมุภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ.2561 ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐั ตาม พ.ร.บ.วินยัฯถือ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบตักิารควบคมุภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั รวมทั้งเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหาร

จัดการที่ดี (Good Governance) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

               1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนองโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน  

              2. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ

และมีสว่นร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

              3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ  

               4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์  

               5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่าง

เหมาะสม สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 



 

 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค ์
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ค่าเปา้หมาย 
 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
 

1.แผนบริหารความเสี่ยง  

1.1 เพื่ อ ให้บุ คลากรของ 

ห น่ วย งาน ส าม ารถห า

วิธีการจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่

ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็ น

ความ เสี่ ย งที่ ได้ รั บ ก าร

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ ย ง เที ย บกั บ ป ระ เด็ น

ค ว า ม เสี่ ย ง ทั้ ง ห ม ด ที่

ก าหนดขึน้ต่อปี  

รอ้ยละ 100 

 

พิจารณาจากความเสี่ยงที่ได้รับ

การควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี  

 

2. แผนการควบคุมภายใน  

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่ า ก า ร ด า เนิ น ง า น จ ะ

บ ร ร ลุ ผ ล ส า เร็ จ ต า ม

วัตถุประสงคท์ี่วางไว้  

 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุม

ที่ก าหนด  

 

รอ้ยละ 100 

 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่

ด าเนินการควบคุมภายในตาม

ภาระงานที่ก าหนด  
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์ ระยะเวลา 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง  

 

1. เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้

ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยง

และควบคุ มภ าย ใน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผูบ้ริหาร

หนว่ยงาน 

ความรู้ความเข้าใจการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 

2565 

ต.ค.64-พ.ย.64 

2. แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

ก.ย.64-ต.ค.64 

3. จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ก.ย.64-ต.ค.64 

4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ

ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบป ระมาณ  พ .ศ . 2565  ต่ อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

แผนบริหารความเสี่ ยงและ

ค วบ คุ ม ภ าย ใน  ป ร ะจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่าน

ความเห็นชอบ  

ก.ย.64-ต.ค.64 

5. จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและ

ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับ

ความเห็นชอบให้กับกองนโยบาย

และแผน 

 

 

 

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับ

กองนโยบายและแผนตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด  

 

 

 

ต.ค.64 



 

 

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์ ระยะเวลา 

 

ข้ันตอนที ่4 การด าเนินการตามกลยุทธ/์แนวทางทีใ่ช้จัดการแต่ละความเส่ียง  
6. ด าเนินการตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

คณะกรรมการ ผลการด าเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

 

ต.ค.64-ก.ย.65 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง  

7. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

รอบ3เดือน ,6เดือน ,9เดือน ,12

เดือน 

นั ก วิ เค ราะห์

น โยบ ายและ

แผน 

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง ก า ร

ด าเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 

2565  

ต.ค.64-ก.ย.65 

8. รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 ต่อคณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงานเพื่อทราบ  รอบ3เดือน

,6เดือน,9เดือน,12เดือน 

 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหารรับทราบรายงานผล

การด าเนนิงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565  
 

ก.ย.65 

 

  

 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง  (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง)ได้ปรับประยุกต์ ใช้ขั้นตอนปฏิบัติ งานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

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

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหา

และอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ

ความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองคก์ร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน

ราชการ วัฒนธรรมองคก์ร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบ

สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบรกิาร เครอืข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวเิคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้

โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแกไ้ขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบรกิารหรอืผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย หรอืเป็นความเสี่ยงที่เกดิขึน้จากการตัดสินใจผิดพลาดหรอืน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององคก์รท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน  งบประมาณ  

การควบคุมคา่ใช้จา่ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ

ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การ

รา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวเิคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่

เก่ียวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปรง่ใส 



 

 

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผดิชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสีย่งการทุจรติ หมายถงึ ความเสี่ยงของการด าเนินงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม หรอืการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี ภารกิจให

บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสีย่งการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหนา้ที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 

(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

สามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย

พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน

เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ

ระบุเป็นตัวเลขหรอืจ านวนเงินที่ชัดเจนไดใ้ห้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรอืก าหนดเป็นเกณฑเ์ฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลั ยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถงึโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณต์่างๆ ที่จะเกดิผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

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

น้อยมาก ดังตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

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   ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง    
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2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถงึระดับของความเสีย่งที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ

เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้

งบประมาณ ก าลังคน หรอืเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งต้น ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 

หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่ากอ่ให้เกดิระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขต 

ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิด

เหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดง 

เป็น Risk Profile แบ่งพืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 



 

 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงต้องคุม้คา่กับการลดระดบัผลกระทบความเสีย่งทางเลือกหรอืกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง

หลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

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

การท างานหรอืการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิหรอืลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ

ด าเนินการหรอืกิจกรรมลง 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

หรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว  แต่ไม่

สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบรหิารความเสีย่งของมหาวิทยาลยัได้ โดยกจิกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย

ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

 

 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสงูมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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ขั้นตอนที่  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก

ฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ

อินทราเน็ต หนังสือเวยีน การประชุมชีแ้จงโดยผู้บริหาร หรอืการฝกึอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ

ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีการปฏิบัติจริง

สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 



บทที่ 3 

แผนการบริหารความเสี่ยง ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พันธกิจ/ประเภทความเสี่ยง (3)ความ

เสี่ยง 

(4)สัญญาณ

เตือนภัย 

(5)ประเมินก่อนควบคุม (6)ระดับความเสี่ยงที ่ (7)วิธีการ

จัดการกับความ

เสี่ยง 

(8)กิจกรรมการ

จัดการความเสี่ยง 

(9)ระยะเวลา (10)ผู้ก ากับดูแล 
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1.ด้านกลุยุทธ ์

     ผลการ

ปฏิบัติ

ราชการไม่

บรรลุตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด 

ร้อยละของผล

ปฏิบัติราชการ

ไม่บรรลุ รอ้ย

ละ50 ในรอบ 6 

เดือน 

4 5 20 เสี่ยง

สูงมาก 

3 2 6 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ลดความเสี่ยง 1) ประชุมเพื่อก าหนด

ผู้รับผดิชอบราย

ตัวชี้วัดและชีแ้จง

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับตัวชี้วัด                   

2) ติดตามและ

รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการทุกเดือน                    

3) รายงานผลปฏิบัติ

ราชการให้ที่ประชุม

คณะกรรมการ

อ านวยการพิจารณา 

ต.ค.64-ก.ย.65 ผู้อ านวยการศูนย์

การศึกษาจังหวัด

ระนอง /  

นายพรีะพัฒน์  

เพชรสังข ์

2.ด้านการปฏิบัตงิาน 

     โรคระบาด งบประมาณ

ลดลง 

5 4 20 เสี่ยง

สูงมาก 

3 3 6 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ลดความเสี่ยง 1.ฉีดพ่นท าความ

สะอาดและฆ่าเชือ้ทุก

วัน 

ต.ค.64-ก.ย.65 ผู้อ านวยการศูนย์

การศึกษาจังหวัด

ระนอง 



บทที่ 4 

แผนการควบคุมภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

งาน/วัตถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ  ผู้รับผิดชอบ  

1.งานธุรการ-สารบรรณ 

1. เพือ่ควบคุมและติดตามเอกสาร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ด้านการด าเนินงาน (O) 

1) ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร  

2) ตรวจสอบเอกสาร 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

ฝา่ยบริหารงาน

ทั่วไป 

2.งานบุคคล 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบุคคลเป็นไปตาม

กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ © 

 

1.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.ตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

ฝา่ยบริหารงาน

บุคคล 

3.งานการเงิน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การเบิกจา่ยเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ © 

 

1. จ าแนกประเภทการเบิกจ่าย 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย 

 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

 

 

 

ฝา่ยการเงนิ 

 

 



 

 

งาน/วัตถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ  ผู้รับผิดชอบ  

4.งานพัสดุ 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การจัดซือ้-จัดจ้าง เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจา้งและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 

 

 

1. จัดซื้อจัดจ้างแตล่ะประเภท 

- วิธีประกาศเชิญชวน  

- วิธีคัดเลือก  

- วิธีเฉพาะเจาะจง 

2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซือ้จัดจ้างให้เป็นไป

ตามระเบียบ 

 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

 

ฝา่ยพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

5.งานประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ 

    เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

หนว่ยงานที่มคีวามถูกต้องและรวดเร็ว 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

1) ลงพืน้ที่/ส ารวจกิจกรรมที่ขึ้นในแตล่ะวัน 

2) ประสานตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลที่เป็นแหล่งข่าว 

3) เขียนและเรียบเรียงข่าว 

4) ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขความถูกต้อง 

 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

ฝา่ย

ประชาสัมพันธ์ 

 

6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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งาน/วัตถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ  ผู้รับผิดชอบ  

วัตถุประสงค์ 

     เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใชง้านและสามารถ

เข้าถึงได้งา่ย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. ส ารวจความพร้อมใช้งานเป็นประจ า 

2. รายงานผลการส ารวจให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบ 

3. ด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ไม่พรอ้มใชท้ันที 

 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

ช่างเทคนิค 

 

7. งานเครอืข่ายและชุมชน 

วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย 

 

1.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

2.ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่ม

เครือขา่ย 

3.ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการฯของหน่วยงาน 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

ตุลาคม 2564  

 

ตุลาคม 2564 

 

พฤศจกิายน 2564  

 

ตุลาคม 2564-

กันยายน 2565 

ฝา่ยบริหารงาน

ทั่วไป 

 

 

8. งานแผนงานและงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 

    เพื่อให้มีการจัดท าแผนงานและงบประมาณเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1.จัดเตรียมขอ้มูลเพื่อจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ เงิน

รายได้ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูลค าขอตัง้งบประมาณ (เงิน

รายได้) เพื่อจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี 

3. บันทึกข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณตามขั้นตอนผา่น

กันยายน 2564 

   

 

 

ตุลาคม 2564 

ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

 

 

 



 

 

งาน/วัตถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ  ผู้รับผิดชอบ  

ด้านการด าเนินงาน (O) 

 

 

ระบบ ERP 

4. จัดท าวาระการประชุม และเอกสารการประชุม 

 

5.บันทึกข้อมูลวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผา่นระบบ 

ERP และตรวจสอบรายละเอียดค าขอตัง้งบประมาณใน

ระบบ ERP 

 

ตุลาคม 2564 

 

ตุลาคม 2564 

 

ตุลาคม2564-

พฤศจกิายน2564 

 

 

 

 

 

 

9. งานบริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้ด าเนินการการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

งาน/วัตถุประสงค์ 

1. ดา้นการด าเนินงาน (O) 

 

1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. ขออนุมัตโิครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ 

3. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

4. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปยังกอง

นโยบายและแผน 

5.ประชุมมอบหมายใหผู้ร้ับผดิชอบด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

ตุลาคม 2564 

ตุลาคม 2564 

พฤศจกิายน 2564 

 

ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

10. งานควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธิภาพ 

1. ช้ีแจงแนวทางการควบคุมภายในให้คณะกรรมการฯ 

ทราบ 

ตุลาคม 2564  

 

ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
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งาน/วัตถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ  ผู้รับผิดชอบ  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1. ดา้นการด าเนินงาน (O) 

2. ดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 

2. ก าหนดให้ทุกหนว่ยงานทบทวนวัตถุประสงค์และ

กิจกรรมการควบคุม 

3. จัดท ารายงานความก้าวหนา้การควบคุมภายในราย

ไตรมาส 

ตุลาคม 2564 

 

มีนาคม 65 ,  

กันยายน65 

 

11.งานการจัดการความรู้  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นไปตามแนวทางที่

ก าหนด 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

1.การก าหนดองค์ความรูห้ลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญต่องาน

หรอืกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนดเป้าหมายของ

การจัดการความรู้ 

2.การน าความรูท้ี่ได้จากการจัดการความรูม้าปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานจริง 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

 

12.งานวิชาการ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริการนักศึกษาเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1. ดา้นการด าเนินงาน (O) 

2. ดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 

 

 

1. ตรวจสอบปฏิทินวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัย 

พร้อมพมิพ์และจัดเก็บ     

2.ประชาสัมพันธ์ใหผู้เ้กี่ยวข้องทราบตามช่วงเวลาที่ 

3. ให้บริการนักศึกษา 

 

 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

ฝา่ยวิชาการ 

13.งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



 

 

งาน/วัตถปุระสงค์  กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ  ผู้รับผิดชอบ  

วัตถุประสงค ์เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมปีระสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การด าเนินงาน (O) 

1.ก าหนดผูร้ับผิดชอบตัวชี้วัด ตุลาคม 2564  ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 2.สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดตัวชีว้ัด

ให้กับผูร้ับผิดชอบ 

ตุลาคม 2564  

3.ก าหนดปฏิทินการตดิตาม ตุลาคม 2564 

4.ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามปฏิทินที่ก าหนด ตุลาคม 2564-

กันยายน 2565 

5.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตอ่

มหาวิทยาลัยทุกเดือนและน าเข้าที่ประชุมศูนย์ 

กันยายน 2565 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)  

และจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง 
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ภาคผนวก 2  
แบบฟอร์มการระบคุวามเสี่ยง และก าหนดเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินความเสีย่ง 

(FM-RM 01) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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