
หน้า | ๒๒  

ส าหรับ แนวทางการก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นระยะเวลาที่ก าหนดนั้น หากภายหลัง             
สิ้นไตรมาส ๕ วันท าการ ผู้รับผิดชอบยังไม่จัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน จะด าเนินการ
จัดท าบันทึกข้อความติดตาม ครั้งที่ ๑ โดยก าหนดระยะเวลาในการจัดส่ง ภายใน ๓ วันท าการ และหากพ้น
ก าหนดจะท าบันทึกข้อความติดตาม ครั้งที่ ๒ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๓. ปฏิทินกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก ำหนดส่ง 
ระดับมหำวิทยำลัย ระดับหน่วยงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ขั้นระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง 
เพื่อจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก ภายในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒   

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
แผน และงบประมาณมหาวิทยาลยั เพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 ขั้นเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

จัดท าแบบ ปค.๑,ปค.๔ และ ปค. ๕ เพื่อจัดส่งให้
ตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง 

กองแผนงาน ส่งให้ส านักงานตรวจสอบภายใน ให้
ความเห็นและเสนออธิการบดลีงนาม 

ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ขั้นสื่อสำรแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์สดุท้ายของเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

คณะจัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ขั้นก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนฯ 

  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนฯ ณ สิ้นไตรมำส ๒ (ณ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓) 
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เร่ือง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก ำหนดส่ง 
ระดับมหำวิทยำลัย ระดับหน่วยงำน 

การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๒  

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก/
ผู้รับผิดชอบหลัก

รายงานผลมายังกอง
แผนงาน 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓) 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของ
เดือนเมษายน ๒๕๖๓  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนฯ ณ สิ้นไตรมำส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓)  
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๓ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก/
ผู้รับผิดชอบหลัก

รายงานผลมายังกอง
แผนงาน 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

ประชุมทบทวนแนวทางและวิธีจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายในในประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่
สามารถจัดการความเสี่ยงให้สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะ/วิทยาลยั/ส านัก ภายในสัปดาห์ที่ ๒ 

ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนฯ ณ สิ้นไตรมำส ๔ (ณ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓) 
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก/
ผู้รับผิดชอบหลัก

รายงานผลมายังกอง
แผนงาน 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ขั้นระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความ
เสี่ ย ง ให้ ลดลง อยู่ ในระดับที่ ยอมรับ ได้  ให้
ด าเนินการทบทวนแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลยั 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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เร่ือง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก ำหนดส่ง 
ระดับมหำวิทยำลัย ระดับหน่วยงำน 

เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง 
เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 ขั้นเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
แผน และงบประมาณมหาวิทยาลยั เพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๓ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓  
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  
จัดท าแบบ ปค.๑,ปค.๔ และ ปค. ๕ เพื่อจัดส่งให้
ตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง 

กองแผนงาน ส่งให้ส านักงานตรวจสอบภายใน ให้
ความเห็นและเสนออธิการบดลีงนาม 

ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

หมำยเหตุ  
๑. การรายงานผลการด าเนินงานฯ ระดับมหาวิทยาลัย ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก และผู้รับผิดชอบหลักแต่ละประเด็นความ

เสี่ยง รายงานผลมายังกองแผนงาน และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงานมายังกองแผนงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔      
๒. การรายงานผลการด าเนินงานฯ ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ให้รายงานผลมายังกองแผนงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔  

 

๔. แบบรำยงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน   
    โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน www.ubu.ac.th/web/planning  
เลือก “งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์” เลือก “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย” เลือก “แผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนควบคุมภายใน” หรือที่ http://gg.gg/fxj๑q และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ที่  http://gg.gg/fxj๒๒ 
  
 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/planning
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แบบรำยงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน ดังนี้  
 

กระบวนกำร 
แบบรำยงำน 

ระดับส่วนงำนย่อย  
(คณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต/ส ำนัก) 

ระดับมหำวิทยำลัย 

ขั้นที่ ๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

- - 

ขั้นที่ ๒ การระบุและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

๑) แบบR-IC๑: แบบระบุปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน 

๑) แบบR-IC๓: กองแผนงาน จัดท าแบบ
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

ขั้นที่ ๓ การประเมินระดับความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยง  

๒) แบบR- IC๒ :  แบบรายง านผลการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ระดับ
หน่วยงาน 

๑) แบบ ปอ.๒: รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

๓) แบบ ปย.๑: รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

๒) แบบ ปอ.๑: หนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขั้นที่  ๔ การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง และแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

๔) แบบPR๑: แผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
หน่วยงาน 

๓) แบบPR๒: แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย 

๕) แบบ ปย.๒: รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ระดับหน่วยงาน) 

๔) แบบ  ปอ .๓ :  ร าย ง านแผนการ
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 
(แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย) 

ขั้นที่ ๕ การติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 

๖) แบบMPR๑: รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ ยง  ระดับ
หน่วยงาน 

๕) แ บ บ MPR๒ :  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

๗) แบบ-ปย.๒: รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ระดับหน่วยงาน 

๖) แบบM-ปอ .๓ :  ร าย ง านผลการ
ด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

๘) แ บ บ MS:  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 

 

  


