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คานา
ตามทีไ คณะกรรมการตรวจงิน ผ น ดิน เดຌกาหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿นตามพระราชบั ญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการตรวจงินผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานภาครัฐนามาตรฐานการควบคุมภาย฿นทีไกาหนดเป฿ชຌป็นนวทางสาหรับการจัด วางระบบการควบคุม
ภาย฿น฿หຌมีประสิทธิผลละประสิทธิภาพ ละสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดຌกาหนดมาตรฐาน
ละตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น พืไอ฿หຌสถาบันอุดมศึกษา฿ชຌป็นกรอบการดานินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ดย฿นตัวบ งชีๅทีไ 5.1 กณฑ์ขຌอ 3 ดานินงานตามผนบริหารความสีไยง ทีไป็ นผลจากการ
วิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไเมสามารถควบคุมเดຌทีไสงผลตอการดานินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เดຌ จั ด ท าคู มื อ การด านิ น งานบริ ห ารความสีไ ย งละควบคุ ม ภาย฿น
มหาวิ ทยาลั ย อุบ ลราชธานี พ.ศ. 2561 – 2564 ดยมี วั ต ถุป ระสงค์  พืไ อ฿หຌ ผูຌ บ ริ ห ารทุก ระดั บ ละบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย มีความรูຌความขຌา฿จ฿นผนบริหารความสีไยงละผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ละสามารถปลง
เปสูการปฏิบัติ ละดานินการตามผนทีไกาหนดเวຌ พืไ อ฿หຌสามารถจัดการความสีไยง฿หຌลดลงละสามารถจัดการ
ความสีไยงเดຌ หนังสือลมนีๅ ประกอบเปดຌวยนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
ปฏิทินการดานินงาน หลักกณฑ์การพิจารณาความสีไยง ละบบฟอร์มการรายงานผลการดานินงานตามผน
บริหารความสีไยงละผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลัย ละระดับคณะ/หนวยงาน ทีไเดຌมีการ
ปรับพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภาย฿นละการประมินผลการควบคุมภาย฿น ของ
สานักงานตรวจงินผนดิน ละหวังป็นอยางยิไงวา คูมือการดานินงานดຌานการบริหารความสีไยงละการปรับปรุง
ควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2564 จะป็นประยชน์ตอบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ละผูຌสน฿จทัไวเป
กองผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กุมภาพันธ์ 2561
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บททีไ 1
บทนา
ความป็นมา

ตามทีไ คณะกรรมการตรวจงิน ผน ดิน เดຌกาหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿นตามพระราชบั ญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการตรวจงินผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานภาครัฐนามาตรฐานการควบคุมภาย฿นทีไกาหนดเป฿ชຌป็นนวทางสาหรั บการจัดวางระบบการควบคุม
ภาย฿น฿หຌมีประสิทธิผลละประสิทธิภาพ ละสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดຌกาหนดมาตรฐาน
ละตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น พืไอ฿หຌสถาบันอุดมศึกษา฿ชຌป็นกรอบการดานินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ดย฿นตัวบ งชีๅทีไ 5.1 กณฑ์ขຌอ 3 ดานินงานตามผนบริหารความสีไยง ทีไป็ นผลจากการ
วิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไเมสามารถควบคุมเดຌทีไสงผลตอการดานินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม

วัตถุประสงค์ของคูมือ

คู มื อ การด านิ น งานบริ ห ารความสีไ ย งละการควบคุ ม ภาย฿น มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
พ.ศ. 2561 – 2564 ลมนีๅจัดทาขึๅนพืไอวัตถุประสงค์ดังตอเปนีๅ
1. พืไอ฿หຌบุคลากรทุกระดับเดຌรับทราบนวปฏิบัติการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. พืไอป็นครืไองมือ฿นการสืไอสารละสรຌางความขຌา฿จกบุคลากรทุกระดับกีไยวกับการบริหาร
ความสีไยงละการควบคุมภาย฿นของมหาวิทยาลัย
3. พืไอ฿หຌมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นของมหาวิ ทยาลัย
อยางป็นระบบละตอนืไอง
4. พืไอปรับปรุงบบรายงานดຌานการบริหารความสีไยงละการปรับปรุงควบคุมภาย฿น฿หຌมีความ
สอดคลຌองกับนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภาย฿นละการประมินผลการควบคุมภาย฿นของสานักงาน
ตรวจงินผนดิน

ความหมายละคาจากัดความกีไยวกับการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น

พืไอ฿หຌขຌา฿จความหมายของการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น ผูຌอานควรทาความขຌา฿จกับ
ความหมายของคาทีไกีไยวขຌองตอเปนีๅ
1. ความสีไยง (Risk) หมายถึง อกาสทีไจะกิดความผิดพลาด ความสียหาย การรัไวเหล ความสูญปลา
หรือหตุการณ์ทีไเมพึงประสงค์ ซึไงอาจกิดขึๅน฿นอนาคต ละมีผลกระทบ หรือทา฿หຌการดานิ นงานเม ประสบ
ความสารใจตามวัตถุประสงค์ละปງาหมายขององค์กร ฿นการดานินภารกิจดຌานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ละการดานินงานดຌานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึไงการ
วิคราะห์ระบุความสีไยงทีไครอบคลุมตามบริบทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ละสอดคลຌองกับกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพตัวบงชีๅทีไ 5.1 กณฑ์ขຌอ 3 ดานินงานตามผนบริหารความสีไยง ทีไป็นผลจากการวิคราะห์
ละระบุปัจจั ยสีไยงทีไกิดจากปัจจัยภายนอก หรื อปัจจัยทีไเมสามารถควบคุมเดຌทีไสงผลตอการดานินงานตาม
พันธกิจของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม มีตัวอยางดังนีๅ
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1) ความสีไยงดຌานทรัพยากร
(1) การงิน งบประมาณ
(2) ระบบทคนลยีสารสนทศ
(3) อาคารสถานทีไ ระบบสาธารณูปภค
2) ความสีไยงดຌานยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
3) ความสีไยงดຌานนยบาย กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ
4) ความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน
(1) กระบวนการบริหารหลักสูตร
(2) การบริหารงานวิจัย
(3) ระบบงาน
(4) ระบบประกันคุณภาพ
5) ความสีไยงดຌานบุคลากรละความสีไยงดຌานธรรมาภิบาล ดยฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ละ
บุคลากร
(1) ดຌานบุคลากร
(2) ดຌานธรรมาภิบาล
(3) ดຌานจรรยาบรรณของอาจารย์ละบุคลากร
6) ความสีไยงดຌานอันตรายทีไกิดจากสารคมี สารทางชีวะ ละการผยพรชืๅอรค
7) ความสีไยงดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
8) ความสีไยงจากหตุการณ์ภายนอก
9) ความสีไ ยงดຌานอืไน โ ชน ดຌานผลประยชน์ ทับ ซຌอน ตามกณฑ์การประมินคุณธรรมละความ
ปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ป็นตຌน
ทัๅงนีๅ คาอธิบายความสีไยงดຌานตางโ ทีไชัดจนละขຌา฿จงาย สามารถจานกออกป็น 2 ประภท฿หญ
ซึไงสดงเดຌดังนีๅ (วิชดา ลิวนานนท์ชัย, 2551)
1) ความสีไยงทีไกิดจากปัจจัยภาย฿น : ประกอบดຌวย
(1) Operational Risk ความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน กิดจากขัๅนตอน อุปกรณ์ หรือทรัพยากรมนุษย์
ป็นอุปสรรคตอการดานินงาน อุบัติหตุ
(2) Financial Risk ความสีไยงทางการงิน กิดจากปัญหาดຌานการงินละงบประมาณ ชน ขาด
คลนงินทุน กูຌยืมมากกินเป ขาดสภาพคลองความผิดพลาดหรือทุจริตของฝຆายการงินหรือฝຆายบัญชี
(3) Strategic Risk ความสีไยงชิงกลยุทธ์ กิดจากความผิดพลาด฿นการกาหนดหรือดานินนยบาย
กลยุทธ์ทีไเมหมาะสม ตลอดจนการทุจริตชิงนยบายของผูຌบริหาร
(4) Policy Risk ความสีไยงดຌานนยบาย กิดจากกฎหมาย กฎระบียบขຌอบังคับ
2) ความสีไยงทีไกิดจากปัจจัยภายนอก:
(1) Political Factors ความสีไยงดຌานการมือง กฎหมาย ขຌอบังคับ
(2) Economic Factors ความสีไ ย งจากภาวะศรษฐกิ จ ช น ความสีไ ย งจากอั ต ราดอกบีๅ ย
ปลีไยนปลง
(3) Socio-cultural Factors ความสีไยงดຌานสังคม ละวัฒนธรรม
(4) Technological Factors ความสีไยงดຌานการปลีไยนปลงทคนลยี
(5) International Factors ความสีไยงระหวางประทศ ชน อัตราลกปลีไยนงินตราตางประทศ
การคลืไอนยຌายงินลงทุน ฐานกาลังการผลิตของประทศมหาอานาจทางศรษฐกิจ
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(6) ภัยธรรมชาติ
(7) ความสีไยงดຌานภาวะการขงขัน
2. ปัจจั ยสีไยง (Risk Factor) หมายถึง ตຌน หตุ หรือสาหตุทีไมาของความสีไยง ทีไจะทา฿หຌเมบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีไกาหนดเวຌ ดยตຌองระบุเดຌดຌวยวาหตุการณ์นัๅนจะกิดทีไเหน มืไอ฿ด ละกิดขึๅนเดຌอยางเร ละทาเม
ทัๅงนีๅ สาหตุของความสีไยงทีไระบุควรป็นสาหตุทีไทຌจริง พืไอจะเดຌวิคราะห์ละกาหนดมาตรการลดความสีไ ยง฿น
ภายหลังเดຌอยางถูกตຌอง
3. การประมินความสีไยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความสีไยง ละวิคราะห์
ความสีไยง พืไอจัดลาดับความสีไ ยงทีไร ะบุ ดยการพิจารณาจากอกาสทีไจะกิด (Likelihood) ละผลกระทบ
(Impact) ของความสีไยงนัๅนโ ดังนีๅ
1) อกาสทีไจ ะกิ ด (Likelihood: L) หมายถึ ง ความถีไ ห รื ออกาสทีไ จ ะกิด หตุ การณ์ ค วามสีไ ย ง
จานกป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ
1
2
3
4
5

อกาส
ตไามาก
ตไา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

คาอธิบาย
อกาสการกิดตไามาก
อกาสการกิดตไา
อกาสการกิดปานกลาง
อกาสการกิดสูง
อกาสการกิดสูงมาก

2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึ ง ขนาดความรุ น รงของความสี ย หายทีไ จ ะกิ ด ขึๅ น หากกิ ด
หตุการณ์ความสีไยง จานกป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ
1
2
3
4
5

ผลกระทบ
ตไามาก
ตไา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

คาอธิบาย
ผลกระทบตอองค์กรตไามาก
ผลกระทบตอองค์กรตไา
ผลกระทบตอองค์กรปานกลาง
ผลกระทบตอองค์กรสูง
ผลกระทบตอองค์กรสูงมาก

3) ระดับของความสีไยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความสีไยงทีไเดຌจากการประมิน
อกาสละผลกระทบของตละปัจจัยสีไยง มีคาป็นชิงปริมาณ ซึไงคานวณเดຌจากสูตร
ระดับความสีไยง = ระดับอกาส x ระดับผลกระทบของความสีไยง
หรือ
D =
L
x
I
4. การบริหารความสีไยง (Risk management) คือ กระบวนการทีไปฏิบัติดยคณะกรรมการบริหาร
ผูຌบริหาร ละบุคลากรทุกคน฿นองค์กรพืไอชวย฿นการกาหนดกลยุทธ์ละดานินงาน ดยกระบวนการบริหารความ
สีไยงเดຌรับการออกบบพืไอ฿หຌสามารถบงชีๅหตุการณ์ทีไอาจกิดขึๅนละมีผลกระทบตอองค์กร ละสามารถจัดการ
ความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไองค์กรยอมรับเดຌ พืไอ฿หຌเดຌรับความมัไน฿จอยางสมหตุสมผล฿นการบรรลุวัตถุประสงค์ทีไ
หนຌา 3

คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

องค์กรกาหนดเวຌ (ทีไมา : กรอบการบริหารความสีไยงขององค์กร: Committee of Sponsoring Organisations
of The Treadway Commision : COSO) ซึไงการจัดการความสีไยงมีหลายวิธี ดังนีๅ
ตารางทีไ 1 ความสัมพันธ์ของวิธีการบริหาร/จัดการความสีไยงละนวคิด 4T
วิธีการบริหาร/จัดการความสีไยง
1. การยอมรับความสีไยง หมายถึง การตกลงกันทีไจะยอมรับ
นืไองจากเมคุຌมคา฿นการจัดการหรือปງองกัน ตการลือกบริหาร
ความสีไยงดຌวยวิธีนีๅตຌองมีการติดตามฝງาระวังอยางสมไาสมอ
2. การลด/การควบคุม ความสีไยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
ทางาน หรือออกบบวิธีการทางาน฿หม พืไอลดอกาสทีไจะกิด
ความสียหาย หรือลดผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนจากความสีไยง ฿หຌอยู
฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ชนการจัดอบรมพนักงาน การจัดทาคูมือการ
ปฏิบัติงาน
3. การกระจาย หรืออน ความสีไยง หมายถึง การกระจายหรือถาย
อนความสีไยง฿หຌหนวยงานอืไนชวยบงความรับผิดชอบเป ชนการ
ทาประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจຌางบุคคลภายนอก
ดานินการทน (Outsource)
4. การหลีกลีไยงความสีไยง หมายถึง การจัดการกับความสีไยงทีไอยู฿น
ระดับสูงมาก ละเมอาจยอมรับเดຌจึงตຌองตัดสิน฿จยกลิกครงการ/
กิจกรรมทีไจะกอ฿หຌกิดความสีไยงนัๅนเป

ศัพท์ทีไนิยม฿ชຌทัไวเป
(กรมบัญชีกลาง)
Risk Acceptance
(Accept)

นวคิด
4T
Take

Risk Reduction
(Control)

Treat

Risk Sharing
(Transfer)

Transfer

Risk Avoidance
(Avoid)

Terminate

ทัๅงนีๅ วิธีจั ดการความสีไ ยงของตล ะหน ว ยงานอาจมีความตกตางกัน ขึๅนอยูกับ สภาพวดลຌ อมของ
หนวยงาน บางหนวยงานอาจลือกการควบคุมพียงอยางดียวทีไสามารถปງองกันความสีไยงเดຌหลายความสีไยง
หรืออาจลือกการควบคุมหลายอยางพืไอปງองกันความสีไยงพียงรืไองดียว
฿นการดานินการบริหารความสีไยงของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานีเดຌดานินการ฿หຌสอดคลຌองกับ ตัวบงชีๅ
ดຌานระบบบริหารจัดการของการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ละป็นการบูรณาการกับการจัดทารายงานการควบคุมภาย฿นตามระบียบ
คณะกรรมการตรวจงินผนดินวาดຌวยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. 2544
5. การควบคุม (Control) หมายถึง นยบาย นวทาง หรือขึๅนตอนปฏิบัติตางโ ซึไงกระทาพืไอลด
ความสีไยง ละทา฿หຌการดานินงานบรรลุวัตถุประสงค์ บงเดຌป็น 4 ประภท คือ
ตารางทีไ 2 รายละอียดประภทการควบคุม
ศัพท์ทีไ฿ชຌ
ประภทการควบคุม
1. Preventive การควบคุมพืไอปງองกันเม฿หຌกิดความสีไยงละขຌอผิดพลาดตัๅงตรก ชน การอนุมัติ
Control
การจั ดครงสรຌางองค์กร การบงยกหนຌ าทีไ การควบคุมการขຌาถึงอกสาร ขຌอมูล
ทรัพย์สิน ฯลฯ
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ศัพท์ทีไ฿ชຌ
2. Detective
Control
3. Directive
Control
4. Corrective
Control

ประภทการควบคุม
การควบคุ ม พืไ อ ฿หຌ ต รวจพบ ป็ น การควบคุ ม ทีไ ก าหนดเวຌ  พืไ อ ฿หຌ ส ามารถคຌ น พบ
ขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅนลຌว ชนการสอบทาน การวิคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจ
นับ การรายงานขຌอบกพรอง ฯลฯ
การควบคุมดยการชีๅนะทีไสงสริมหรือกระตุຌน฿หຌกิดความสารใจตามวัตถุประสงค์ทีไ
ตຌองการ ชน การ฿หຌรางวัลกผูຌมีผลงานดี ป็นตຌน
การควบคุมทีไกาหนดขึๅนพืไอกຌเขขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅน฿หຌถูกตຌอง

การควบคุมตามประภทตางโ ละวิธีการบริ หาร/จั ดการความสีไยงนัๅน จึงป็นหลั กการทางดຌาน
ความคิด ละการวิคราะห์ความสีไยง ละระบบการควบคุมภาย฿น ซึไงตຌองมีการนาเป฿ชຌควบคูกันเปดຌวยกันสมอ
6. หน ว ยรั บ ตรวจ หมายถึ ง องค์ ก รหรื อ หน ว ยงานทีไ  ป็ น หน ว ยรั บ ตรวจตามค านิ ย าม฿นระบี ย บ
คณะกรรมการตรวจงินผนดินวาดຌวยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. 2544
7. สวนงานยอย หมายถึง สวนงานภาย฿นหนวยรับตรวจ ซึไงอาจ฿ชຌชืไอ กิจกรรม หรืออาจรียกชืไอ
อยางอืไน ชน สานัก กอง ฝຆาย หรือผนกทีไยอยมาจากหนวยรับตรวจ ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับลักษณะครงสรຌางหนวยรับ
ตรวจนัๅนโ
8. หัวหนຌาสวนงานยอย หมายถึง ตาหนงสูงสุดของสวนงานยอย ทีไทาหนຌาทีไบริหารหรือควบคุมงาน
ของสวนงานยอย
9. การควบคุ ม หมายถึ ง วิ ธี ก ารทีไ น ามา฿ชຌ  พืไ อ ฿หຌ มัไ น ฿จว า การปฏิ บั ติ ง านจะบรรลุ ผ ลส ารใ จ ตาม
วัตถุประสงค์
10. ระบบการควบคุมภาย฿น หมายถึง การควบคุมทีไออกบบ฿หຌมีการชืไอมยงซึไงกันละกันเวຌ฿น
กระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตัๅงตตຌนจนจบ
11. ครงสรຌางการควบคุมภาย฿น หมายถึง การออกบบการควบคุมดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ของทรัพยากรตาง โ กระบวนการทางาน กระบวนการบริหารภาย฿นองค์กรนัๅน โ
12. การจั ดวางระบบการควบคุ มภาย฿น หมายถึง การกาหนดหรื อออกบบวิธีการควบคุมละ
นามา฿ชຌพืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จวาการปฏิบัติงานป็นเปอยางมีระบียบละมีประสิทธิภาพ
13. การติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการ
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุม฿นระหวางการปฏิบัติงานอาจรียกวาการติดตามผลอยางตอนืไอง หรือการประมินผล
บบตอนืไอง
14. การประมิน ผลป็นรายครัๅง (Separate Evaluation) หมายถึง การประมินทีไมีวัตถุประสงค์
มุงนຌนเปทีไประสิทธิผลของการควบคุม ณ ชวงวลา฿ดวลาหนึไงทีไกาหนด ดยขอบขตละความถีไ฿นการประมิน
รายครัๅงขึๅนอยูกับการประมินความสีไยงละประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอยางตอนืไองป็นหลัก
15. การควบคุมภาย฿น หมายถึง กระบวนการทีไผูຌกากับดูลฝຆายบริหารละบุคลากรทุกระดับของ
หนวยรับตรวจ กาหนด฿หຌมีขึๅนพืไอ฿หຌมีความมัไน฿จอยางสมหตุสมผลวาการดานินงานจะบรรลุผลสารใจตาม
วัตถุประสงค์ ดังตอเปนีๅ
1) การดานินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจั ดการ การ฿ชຌทรัพยากร฿หຌ ป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล รวมถึงการดูลรักษาทรัพย์สิน การปງองกันหรื อลดความผิดพลาด ความ
สียหาย การรัไวเหล การสิๅนปลืองหรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ
2) การรายงานทางการงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการงินทีไจัดทาขึๅนพืไอ฿ชຌ
ภาย฿นละภายนอกหนวยรับตรวจ ป็นเปอยางถูกตຌอง ชืไอถือเดຌ ละทันวลา
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3) การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายละระบี ย บขຌ อ บั ง คั บ ทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง (Compliance : C) เดຌ  ก
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌองกับการดานินงานของหนวยรับตรวจ
รวมทัๅงการปฏิบัติตามนยบาย ละวิธีการปฏิบัติงานทีไองค์กรเดຌกาหนดขึๅน
ทัๅงนีๅ การควบคุมภาย฿นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานินการตามระบียบคณะกรรมการตรวจงิน
ผนดินวาดຌวยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. 2544 มาตรฐานการควบคุมภาย฿นทีไคณะกรรมการ
ตรวจงินผนดินกาหนด 5 องค์ประกอบ ดังนีๅ
1. สภาพวดลຌอมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประมินความสีไยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนทศละการสืไอสาร (Information and Communications)
5. การติดตามประมินผล (Monitoring)
องค์ประกอบทัๅง 5 ประการ มีความกีไยวนืไองสัมพันธ์กัน ดยมีสภาพวดลຌอมของการควบคุมป็ น
รากฐานทีไสาคัญขององค์ประกอบอืไน โ องค์ประกอบทัๅง 5 นีๅ ป็นสิไงจาป็นทีไมีอยู฿นการดานินงานตามภารกิจของ
หนวยรับตรวจพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานบรรลุผลสารใจตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ ขຌางตຌน
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บททีไ 2
การบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นของมหาวิทยาลัย
นวปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น

พืไ อ ฿หຌ ก ารด านิ น งานการบริ ห ารความสีไ ย งละควบคุ ม ภาย฿น มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มี
ประสิทธิภาพละป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ขึงกาหนดขึๅนตอนการดานินงานเวຌ 5 ขัๅนตอน ดังนีๅ
ขัๅนทีไ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของหนวยงาน
1. ระดั บมหาวิ ทยาลัย : กาหนดวัตถุป ระสงค์ตามปງา ประสงค์ข องผนยุท ธศาสตร์ ม หาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี (พ.ศ. 2560 - 2564) ลຌวกาหนดขัๅนตอนหลัก฿นการดานินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ละ
วัตถุประสงค์ของขัๅนตอนหลักของมหาวิทยาลัย ดยสามารถดาวน์หลดผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 เดຌทีไวใบเซต์กองผนงาน : www.ubu.ac.th/web/planning ลือกหัวขຌอ กลุม
งานนยบายละผนยุทธศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย : ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประดในยุทธศาสตร์
ปງาประสงค์
(Strategic Issue)
(Goals)
1. จัดการศึกษาทีไเดຌมาตรฐานสากล พืไอป็นกาลัง บัณฑิตมีความป็นลิศทางวิชาการละชีไยวชาญ฿น
฿นการพัฒนาประทศ ละป็นทีไยอมรับ฿นภูมิภาค ทั ก ษะวิ ช าชี พ สามารถสรຌ า งนวั ต กรรมละป็ น
ผูຌ ป ระกอบการ การสรຌ า งสรรค์ น วั ต กรรม มี
ลุมนๅาขง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ดຌ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาตางประทศ ทันตอทคนลยี มีความอุตสาหะ
฿นการทางาน มีภาวะผูຌนา มีคุณธรรมจริยธรรมละ
ความพอพียง ละมีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. พัฒนางานวิจัยบบมุงปງาพืไอสรຌางองค์ความรูຌ ประชาชนละสังคมเดຌรับองค์ความรูຌละนวัตกรรม
ละนวัตกรรม ทีไมุงนຌนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ฉพาะดຌานทีไป็นทีไยอมรับ฿นระดับชาติ/นานาชาติ
ประชาชนละสังคม฿นภูมิภาคลุมนๅาขงอยางยัไงยืน ละนาองค์ความรูຌละนวัตกรรมเป฿ชຌประยชน์฿น
มิติดຌานนยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม ละชิง
พาณิชย์
3. ส ง สริ ม สนั บ สนุ น การบู ร ณาการงานบริ ก าร ประชาชน ชุ ม ชน ละสั ง คม เดຌ รั บ การบริ ก าร
วิชาการอยางมีสวนรวม พืไอสริมสรຌางความขຌมขใง วิชาการทีไนาเปสูการพิไมศักยภาพ฿นการกຌปัญหา
ละพิไมศักยภาพของชุมชนละสังคม บนพืๅนฐาน ละพั ฒ นาชิ ง พืๅ น ทีไ ตามนวทางปรั ช ญาของ
ศรษฐกิจพอพียง ละสอดคลຌองกับนยบายของ
ความพอพียง พืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน
ประทศ
4. อนุ รักษ์ สื บ สาน ภูมิปั ญญาทຌองถิไน ศิล ปะละ นักศึกษา บุคลากร ละชุมชน รวมอนุรักษ์ สืบสาน
วั ฒ นธรรม พืไ อ ฿หຌ  กิ ด จิ ต ส านึ ก รั ก ทຌ อ งถิไ น ละ ภู มิ ปั ญ ญาทຌ อ งถิไ น ศิ ล ปะละวั ฒ นธรรม พืไ อ
สรຌางสรรค์ผลงานทีไสะทຌอนคุณคาภูมิปัญญา ศิลปะ
ประทศชาติ
ละวัฒนธรรมของทຌองถิไนละภูมิภาคลุมนๅาขง
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ประดในยุทธศาสตร์
(Strategic Issue)
5. บริหารจัดการภาย฿ตຌหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัว฿หຌทันกับพลวัตรการปลีไยนปลง ยกระดับ
คุ ณ ภาพ฿หຌ  ป็ น มาตรฐ านสากล ละ สรຌ า ง
สภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการรี ยนรูຌ ละการทางาน
อยางมีความสุข
6. บริ ห ารละพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย า งป็ น
ระบบละตอนืไอง฿หຌสอดรับกับบริบททีไปลีไยนปลง
เป

ปງาประสงค์
(Goals)
องค์ ก รมี ก ารบริ ห ารจั ด การอย า งมี ธ รรมาภิ บ าล
บริ ห ารทรั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพละกิ ด
ประยชน์สูงสุด มีสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการรียนรูຌ
ละการทางานอยางมีความสุข ละเดຌรับความชืไน
ชม฿นภาพลักษณ์ทีไดีของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทีไมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม ละมี สุ ข ภาวะทีไ ดี สามารถขั บ คลืไ อ น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฿ หຌ บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น์ เ ดຌ อ ย า ง มี
ประสิทธิภ าพละประสิ ทธิผลอย างมีความสุขละ
ความผูกพันตอองค์กร
7. พั ฒ นาครงสรຌ า งพืๅ น ฐานดຌ า นทค นลยี มหาวิทยาลัยมีระบบทคนลยีสารสนทศละการ
สารสนทศละการสืไอสารทีไทันสมัย มัไนคง ปลอดภัย สืไ อ สารทีไ ทั น สมั ย พืไ อ สนั บ สนุ น การรี ย นรูຌ การ
บริ การทางการศึกษา การบริห ารจั ดการ ละการ
พืไอพัฒนาสูการป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
พิไมศักยภาพนักศึกษา ละบุคลากร พืไอขຌาสูสังคม
ดิจิทัลอยางรูຌทาทัน
2. ระดั บคณะ/หนว ยงาน: กาหนดวัตถุป ระสงค์ตามปງา ประสงค์ของผนกลยุทธ์ ของหนวยงาน
ทีไสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ลຌวกาหนดขัๅนตอน
หลัก฿นการดานินงานตามพันธกิจของหนวยงาน ละวัตถุประสงค์ของขัๅนตอนหลักของหนวยงาน
ขัๅนทีไ 2 การระบุละวิคราะห์ความสีไยง
1. ประดในความสีไยง ฿นการระบุละวิคราะห์ความสีไยง ทีไครอบคลุมตามบริบทของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ละสอดคลຌองกับ กณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบ งชีๅทีไ 5.1 กณฑ์ขຌอ 3 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีตัวอยางประดในความสีไยง ดังนีๅ
1) ความสีไยงดຌานทรัพยากร
(1.1) การงิน งบประมาณ
(1.2) ระบบทคนลยีสารสนทศ
(1.3) อาคารสถานทีไ ระบบสาธารณูปภค
2) ความสีไยงดຌานยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
(2.1) ระบบละรูปบบการถายทอดตัวบงชีๅของผนกลยุทธ์
(2.2) ผลการดานินงานตามตัวบงชีๅทีไกาหนด฿นผนกลยุทธ์
3) ความสีไยงดຌานนยบาย กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ
4) ความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน
(4.1) กระบวนการบริหารหลักสูตร
(4.2) การบริหารงานวิจัย
(4.3) การบริหารงบประมาณ
(4.4) ระบบงาน
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บุคลากร

(4.5) ระบบการประกันคุณภาพ
5) ความสีไยงดຌานบุคลากรละความสีไยงดຌานธรรมาภิบาล ดยฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ละ

(5.1) ดຌานบุคลากร
(5.2) ดຌานธรรมมาภิบาล
(5.3) ดຌานจรรยาบรรณของอาจารย์ละบุคลากร
6) ความสีไยงดຌานอันตรายทีไกิดจากสารคมี สารทางชีวะละการพรชืๅอรค
7) ความสีไยงดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
8) ความสีไยงจากหตุการณ์ภายนอก
9) ความสีไยงดຌานอืไนโ ชน ดຌานผลประยชน์ทับซຌอน ตามกณฑ์การประมินคุณธรรมละความ
ปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ ป็นตຌน
2. ขຌอมูลประกอบการระบุละวิคราะห์ความสีไยง ฿หຌพิจารณาตามขัๅนตอน ดังนีๅ
1) ผูຌปฏิบัติงาน/กลุมงาน/กอง/งาน (ลຌวตความหมาะสมของคณะ/หนวยงานทีไจะกาหนดวา฿หຌ
นาสนอ฿นระดับ฿ด) ศึกษาสถิติ หรือขຌอมูลผลการดานินงานดຌานตางโ ของหนวยงาน เดຌก
(1) ผลการดานินงานตามผนการดานินงานทีไกาหนด ผลการประมินคุณภาพการศึกษาภาย฿น
ละผลการประมินจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
(2) ผลการดานินงานตามผนบริหารความสีไยง
(3) ผลการดานินงานตามผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
2) ผูຌปฏิบัติงาน/กลุมงาน/กอง/งาน (ลຌวตความหมาะสมของคณะ/หนวยงานทีไจะกาหนดวา฿หຌ
นาสนอ฿นระดับ฿ด) นาสนอขຌอมูลปัญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน หรือจากการ฿ชຌชีวิต฿นมหาวิทยาลัย ตอ
หนวยงานตຌนสังกัด
3) คณะ/หนวยงาน นาขຌอมูลทีไเดຌจากขัๅนตอน (1) - (2) มาพิจารณาประมินสภาพวดลຌอมของ
หนวยงาน ทัๅง฿นระดับองค์กรละกิจกรรม ซึไงจะทา฿หຌทราบความสีไยงของหนวยงาน
ทัๅงนีๅ อาจกิดกรณี ผลการดานินงานตามผนทีไกาหนดขຌางตຌน ยังเมทราบผลการดานินงาน
อยางชัดจน ฿นชวงวลาทีไดานินการระบุละวิคราะห์ความสีไยง นืไองจากยังเมสิๅนสุดระยะวลาดานินงาน
ตามผน (ณ สิๅนปีงบประมาณ) ฿หຌมหาวิทยาลัยละคณะ/หนวยงานพิจารณาคาดการณ์ผลการดานินงานทีไ
จะกิดขึๅน ณ สิๅนปีงบประมาณ พืไอป็นขຌอมูลประกอบการระบุละวิคราะห์ความสีไยง
3. นวทางการระบุละวิคราะห์ความสีไยงทีไนຌนการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับ
1) ระดับคณะ/หนวยงาน
(1) ฿หຌบุคลากรผูຌปฏิบัติงานหรือกลุมงาน/กอง/งาน ฿นตละคณะ/หนวยงาน ป็นผูຌสนอปัญหา/
อุปสรรค฿นการดานินงาน รวมทัๅงนวทางการกຌเข พืไอป็นขຌอมูลประกอบการระบุละวิคราะห์ พืไอสนอตอ
ผูຌบริหารหรือคณะกรรมการประจาหนวยงาน
(2) คณะ/หน ว ยงาน ดยผูຌ บ ริ ห ารหรื อ คณะกรรมการประจ าหน ว ยงาน พิ จ ารณาระบุ  ละ
วิคราะห์ความสีไยงของคณะ/หนวยงาน จากขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงพิจารณาจากขຌอมูลทีไบุคลากร฿นหนวยงาน
สนอ มาพิจารณาประมิน สภาพวดลຌอมของหนวยงาน ซึไงจะทา฿หຌทราบความสีไยงของหนวยงาน ซึไงผลการ
พิจารณาดังกลาว จานกป็น 2 สวน ดังนีๅ
- ความสีไยงระดับคณะ/หนวยงาน: ป็นความสีไยงทีไคณะ/หนวยงานสามารถจัดการ฿หຌอยู
฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหารละจัดการของหนวยงาน (จัดการดຌวยวิธี Take: ยอมรับความสีไยง, Treat:
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ลด/ควบคุมความสีไ ยง, Terminate: หลี กลีไยงความสีไยง) ซึไงคณะ/หนว ยงานตຌอง฿ชຌป็นขຌอมูล ประกอบการ
ประมินละจัดลาดับความสีไยง ละจัดทาผนบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นระดับคณะ/หนวยงานตอเป
- ความสีไยงระดับมหาวิทยาลัย: ป็นความสีไยงทีไคณะ/หนวยงานเมสามารถจัดการ฿หຌอยู฿น
ระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหารละจัดการของหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงพียงหนวยงานดียว จะตຌองอาศัย
ความรวมมือจากคณะ/หนวยงานตางโ หรือตຌองบูรณาการการดานินงานจากหลายหนวยงาน ซึไงคณะ/หนวยงาน
ตຌองจัดการดຌวยวิธี Transfer: กระจาย/อนความสีไยง ดยสนอ฿หຌมหาวิทยาลัยพิจารณาวิคราะห์ความสีไ ยง
พิไมติม (สนอผานกองผนงาน) พืไอป็นขຌอมูลประกอบการประมินละจัดลาดับความสีไยง ละจัดทาผน
บริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นระดับมหาวิทยาลั ยตอเป ทัๅงนีๅ การจัดการความสีไยงระดับ มหาวิทยาลั ย
สามารถจัดการดຌวยวิธี Take : ยอมรับความสีไยง, Treat : ลด/ควบคุมความสีไยง, Terminate : หลีกลีไยงความ
สีไยง
2) ระดับมหาวิทยาลัย
(1) พิจารณาจากผลการวิคราะห์ ละประมิน ความสีไ ยงของคณะ/หน ว ยงาน มาพิจารณา
ประมินสภาพวดลຌอมของหนวยงาน พืไอสนอ฿หຌป็นความสีไยงระดับมหาวิทยาลัย (กองผนงาน ป็นหนวยงาน
ประสานขຌอมูลความสีไยงจากคณะ/หนวยงาน)
ทัๅงนีๅ ฿นการระบุละวิคราะห์ความสีไยงระดับมหาวิทยาลัย หนวยงานผูຌรับผิดชอบหลัก฿นตละ
ดຌาน ควรจั ดประชุมหารื อ ร ว มกับ คณะ/หน ว ยงานทีไ กีไยวขຌ อง พืไ อ฿หຌ การพิจารณาความสีไ ย งครอบคลุ มการ
ดานินงานดຌานตางโ ของมหาวิทยาลัย ทัๅง฿นมติดຌานยุทธศาสตร์ดานินงาน ละมติหนวยงาน
(2) มหาวิ ท ยาลั ย ดยคณะกรรมการด านิ น งานดຌ า นนยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ผนงานละ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป็นผูຌพิจารณา฿หຌความหในชอบความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย พืไอสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ละกรรมการสภามหาวิทยาลัยพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบกาหนดป็น
ความสีไยงระดับมหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ขัๅนทีไ 3 การประมินละจัดลาดับความสีไยง
1. การประมินความสีไยง ฿นการดานินการกีไยวกับการประมินความสีไยง จะตຌองประมินความ
สีไยงทัๅงจากปัจจัยภาย฿นละภายนอกทีไมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยรับตรวจอยางพียงพอ
ละหมาะสม ดย฿หຌระดับคณะ/หนวยงาน ละระดับมหาวิทยาลัยดานินการประมินความสีไยง ฿ชຌหลักกณฑ์
การพิ จารณาระดั บ ความสีไ ยง ละ Risk Matrix มหาวิท ยาลั ยเดຌก าหนดประดใ น อกาสทีไจ ะกิ ดความสีไ ย ง
ประดในความรุนรงของผลกระทบความสีไยง ฿ชຌป็นนวทาง฿นการพิจารณาระดับความสีไยง ตามลักษณะของ
ความทีไพบ฿นหนวยงาน ดยอาจจะมีหลักกณฑ์การพิจารณาระดับความสีไยงทีไตกตางออกเป ขึๅนอยูกับบริบท
ละการพิจารณาความสีไยงของตละคณะ/หนวยงาน ซึไงสดงรายละอียดเดຌดังนีๅ
1) อกาสของการกิดความสีไยง (Likelihood: L)
การพิจารณาอกาสของการกิดความสีไยง จานกป็น 5 ระดับ คือ 1 = นຌอยมาก, 2 = นຌอย, 3 =
ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก
2) ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง (Consequences: C/Impact: I)
การพิจารณาความรุนรง/ผลกระทบ หากความสีไยงนัๅนกิดขึๅน จานกป็น 5 ระดับ คือ 1 = นຌอย
มาก, 2 = นຌอย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก
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3) การวัดระดับของความสีไยง
การวั ด ระดั บ ของความสีไ ย ง ดยพิ จ ารณาอกาสทีไ จ ะกิ ด หตุ ก ารณ์ (Likelihood) ละระดั บ
ผลกระทบ (Impact) ของตละปัจจัยสีไยง ลຌวนาผลทีไเดຌมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหวางอกาสทีไจะกิดความ
สีไยงละผลกระทบวาจะ กิดความสีไยง฿นระดับ฿ด
ระดับความสีไยง = อกาสทีไจะกิดหตุการณ์ X ผลกระทบทีจไ ะกิดความสียหาย
D
Degree of Risk

L
Likelihood

I
Impact

2. การจัดลาดับความสีไยง ฿หຌพิจารณาจากระดับความสีไยง ดย฿หຌความสีไยงทีไมีระดับตไา ป็นความ
สีไยงทีไอยู฿นระดับทีไยอมรั บเดຌ สวนความสีไยงทีไมีระดับปานกลาง สูง ละสูงมาก ฿หຌพิจารณากาหนดผนบริหาร
ความสีไยง ละผนการปรั บ ปรุ งการควบคุมภาย฿น ฿หຌ อยู ฿นระดับ ทีไยอมรั บเดຌ ดย฿หຌ พิจารณาจ านกตาม
ผลกระทบความสีไยงละลักษณะความสีไยง ดังนีๅ
1) ความสีไ ย งทีไ ส ง ผลกระทบต อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ฿ นภาพรวมระดั บ คณะ/หน ว ยงาน หรื อ ระดั บ
มหาวิทยาลัย ละเมสามารถจัดการ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหารละจัดการของหนวยงาน฿ด
หนวยงานหนึไงภาย฿นคณะ/หนวยงาน หรือภาย฿นมหาวิทยาลัย ตຌองอาศัยความรวมมือจากคณะ/หนวยงานตางโ
หรือตຌองบูรณาการการดานินงานจากหลายหนวยงาน ฿หຌกาหนดป็นผนบริหารความสีไยงระดับคณะ/หนวยงาน
หรือระดับมหาวิทยาลัย
2) ความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับการปรับปรุง กຌเข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของระดับคณะ/
หนวยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย ซึไงสามารถจัดการ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหารละจัดการของ
หนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงภาย฿นคณะ/หนวยงาน หรือภาย฿นมหาวิทยาลัย ฿หຌ กาหนดป็นผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภาย฿นระดับคณะ/หนวยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย
ทัๅงนีๅ การพิจารณาประมินละจัดลาดับความสีไยง อาจดานินการควบคุมกับขัๅนทีไ 2 การระบุละ
วิคราะห์ความสีไยง ดยระดั บคณะ/หนวยงาน฿หຌผูຌบริหารหรือคณะกรรมการประจาหนวยงาน ป็นผูຌพิจารณา
สาหรั บระดับมหาวิทยาลัย ฿หຌ คณะกรรมการดานิ น งานดຌานนยบาย ยุทธศาสตร์ ผนงานละงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป็นผูຌพิจารณา พืไอสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ละกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา฿หຌความหในชอบตามลาดับ
ขัๅนทีไ 4 การกาหนดผนบริหารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
1. การกาหนดป็นผนการบริหารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ทัๅงระดับคณะ/
หนวยงาน ละระดับมหาวิทยาลัย จะตຌองป็นกิจกรรมทีไสามารถควบคุมความสีไยง หรื อชวยลดความนาจะป็น฿น
การกิดหตุการณ์ทีไป็นความสีไยง หรือลดความสียหาย/ความรุนรงจากความสีไยง ดยตຌองคานึงถึงสิไงตอเปนีๅ
ประกอบการกาหนดผน
1) ศึกษาความป็นเปเดຌละคา฿ชຌจายของกิจกรรม/ทางลือกการจัดการความสียง
2) วิคราะห์ถึงผลเดຌผลสียของตละกิจกรรม/ทางลือกการจัดการความสีไยง
- ผลเดຌ คือ ผลลัพธ์ทีไกิดขึๅนมืไอนามาตรการ/กิจกรรมนัๅนมา฿ชຌจัดการความสีไยง อาจกิด
฿นทันที หรือ฿นระยะยาว
- ผลสีย เดຌก ตຌนทุน วลา หรือความสะดวกทีไสียเป รวมเปถึงความสีไยงทีไอาจกิดขึๅนเดຌ฿น
อนาคต
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2. พืไอ฿หຌการบริหารผนบริหารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ฿หຌป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทัๅงระดับคณะ/หนวยงาน ละระดับมหาวิทยาลัย ควรระบุขัๅนตอน วิธีการดานินงาน หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ กาหนดวันลຌวสรใจ ละตัวชีๅวัดการดานินงาน฿หຌชัดจน ละจຌง/ซักซຌอม฿หຌหนวยงานทีไรับผิดชอบ
สามารถนาผนสูการปฏิบัติ ละพิจารณากาหนดผูຌรับผิดชอบป็นรายบุคคลหรือคณะบุคคล รวมทัๅง กากับติดตาม
ละประมินผลการดานินงานตามระยะวลาทีไกาหนด
3. การพิจารณากาหนดผนบริหารความสีไยง ละควบคุมภาย฿น ระดับคณะ/หนวยงาน฿หຌผูຌบริหาร
หรือคณะกรรมการประจาหนวยงาน ป็นผูຌพิจารณา สาหรั บระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดานินงานดຌาน
นยบาย ยุทธศาสตร์ ผนงานละงบประมาณ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ป็ นผูຌพิจารณา พืไอสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ละกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา฿หຌความหในชอบตามลาดับ
***฿หຌทุกคณะ/หนวยงานพิจารณากาหนดผนงบประมาณรายจายรองรับการบริหารความสีไยงละ
ควบคุมภาย฿นของหนวยงาน ดยอาจกาหนดป็นกิจกรรมยอยภาย฿ตຌครงการบริหารจัดการหนวยงาน ฿นผน
งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณตางโ ของหนวยงาน***
ขัๅนทีไ 5 การติดตามละประมินผล
1. การติ ดตามละประมินผลการด านิน งานตามผนบริ หารความสีไยงละผนการปรับปรุ ง
ควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลัย ละระดับคณะ/หนวยงาน
ป็นเปตามระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดิน วาดຌวย การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น
พ.ศ. 2544 ขຌอ 6 ตຌองรายงานระบบการควบคุมภาย฿นตอสานักงานตรวจงินผนดิน พืไอ ฿หຌกิดประสิทธิผลละ
ประสิทธิภาพ ละสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดຌกาหนดมาตรฐานละตัวบงชีๅการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย฿น พืไอ฿หຌสถาบันอุดมศึกษา฿ชຌป็นกรอบการดานินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดย฿นตัว
บงชีๅทีไ 5.1 กณฑ์ขຌอ 3 ดานินงานตามผนบริหารความสีไยง ทีไป็นผลจากการวิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไเมสามารถควบคุมเดຌทีไสงผลตอการดานินงานตามพันธกิจของสถาบันละ฿หຌ
ระดับความสีไยงลดลงจากดิม
2. กรอบระยะวลาการติดตามละประมินผล
กาหนดระยะวลา฿นการติ ด ตามละประมิ น ผลการด านิ น งานตามรอบป ง บประมาณ ดยทีไ
ผูຌรับผิดชอบรวม จะตຌองจัดสงรายงานผลการดานินงานยังผูຌรับผิดชอบหลัก ละผูຌรับผิดชอบหลัก จะตຌองรายงาน
ผลการดานิ น งานมายั งกองผนงาน ภาย฿น 5 วัน ทาการ ภายหลั งสิๅ น เตรมาส ดยกาหนดการติดตามละ
ประมินผล จานวน 3 ครัๅง คือ
ครัๅงทีไ 1 ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม)
ครัๅงทีไ 2 ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน)
ครัๅงทีไ 3 ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30กันยายน/สิๅนปงบประมาณ)
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

ผูຌรับผิดชอบรวม
(คณะ/วิทยาลัย/สานักทีไ
กีไยวขຌอง)

รายงานผลฯ

ผูຌ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก รวบรวมผล
การด านิ น งาน/สรุ ป ผลการ
ดานินงาน
รายงานผลฯ ภาย฿น 5 วัน
ทาการหลังสินๅ เตรมาส

สนอตอคณะกรรมการตางโ
ทีไกีไยวขຌอง พืไอพิจารณาละ
฿หຌขຌอสนอนะตอผลการ
ดานินงาน

รายงานผลฯ
กองผนงาน

สาหรับ นวทางการกากับติดตามผลการดานินงาน฿หຌป็นระยะวลาทีไกาหนดนัๅน หากภายหลังสิๅนเตรมาส 10
วันทาการ ผูຌรับผิดชอบหลักยังเมจัดสงขຌอมูลผลการดานินงานมายังกองผนงาน จะดานินการจัดทาบันทึกขຌอความ
ติดตาม ครัๅงทีไ 1 ดยกาหนดระยะวลา฿นการจัดสง ภาย฿น 3 วันทาการ ละหากพຌนกาหนดจะทาบันทึกขຌอความติดตาม
ครัๅงทีไ 2 สนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยละกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอเป
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ปฏิทินการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น

ปฏิทินการดานินงานตามกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึไงคณะ/หนวยงาน สามารถปรับ฿ชຌตามความหมาะสม ดังนีๅ

ลา
กระบวนการ/กิจกรรมการดานินการ
ดับ
ดຌานบริหารความสีไยง
ทีไ
1 ขัๅนทีไ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของหนวยงาน

2
3
4

- กาหนดวัตถุประสงค์ของหนวยงาน ละกาหนดหรือทบทวนนยบาย/นวทางการดานินงาน
- ศึกษาผลการดานินงาน :
1) ผลการดานินงานตามผนการดานินงานทีไกาหนด ผลการประมินคุณภาพการศึกษาภาย฿น ละผล
การประมินจากหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
2) ผลการดานินงานตามผนบริหารความสีไยง
3) ผลการดานินงานตามผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
4) ผลการประมินสภาพวดลຌอมของหนวยงานตามความชืไอมยงวัตถุประสงค์ ขัๅนตอนการดานินงาน
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภาย฿นละการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปีงบประมาณถัดเป

ต.ค.


   

พ.ย.



ธ.ค.



ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   



ขัๅนทีไ 2 การระบุละวิคราะห์ความสีไยง

 



ขัๅนทีไ 3 การประมินระดับความสีไยงละจัดลาดับความสีไยง

  



- ดานินการวิคราะห์ละระบุความสีไยง ละจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยสีไยง
- การประมินระดับความสีไยงละจัดลาดับความสาคัญของความสีไยง



ขัๅนทีไ 4 การจัดทาผนบริหารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
- จัดทาผนการบริหารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ละสืไอสารผน
- ดานินการตามผนบริหารความสีไยง

5

ปีงบประมาณ
กอนหนຌา

ขัๅนทีไ 5 การติดตามละประมินผล **

- การดานินงานตามผนการบริหารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น




 

 


           


 
 

 
(ครัๅงทีไ 1)

(ครัๅงทีไ 2)

(ครัๅงทีไ 3)
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สรุปกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นทีไนຌนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ
/

/

/

. .
/

(1)
QA,
(2)
(3)
(4)

-

. .

-

/
,

(1)
(2)
(3)
(4)

, QA,

QA

QA

R-IC1

R-IC3
R-IC2
.2
.1

..

. .

1

.2

.3

P-R1

P-R2

1

M-R1

M-R2
M- .3

M- .2

..

.1

2

2
MS

..

3

3

-

/
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

จากผนภาพขຌางตຌน ป็นการสดงสรุปภาพรวมการดานินงานตามนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความสีไยงละควบคุมภาย฿นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีไนຌนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ดยริไม
จากผูຌปฏิบัติงาน/ กลุมงาน/ กอง/ งาน (ลຌวตความหมาะสมของคณะ/หนวยงานทีไจะกาหนดวาป็นระดับ฿ด)
ป็ น ผูຌ พิ จ ารณาผลการด านิ น งาน฿นส ว นทีไ ต นองรั บ ผิ ด ชอบ ลຌ ว สนอ฿หຌ ผูຌ บ ริ ห ารของคณะ/หน ว ยงาน฿ชຌ
ประกอบการพิจารณาระบุละวิคราะห์ความสีไยง พืไอระบุป็นความสีไยงของคณะ/หนวยงาน หรือสนอตอ฿หຌ
ระดับ มหาวิทยาลั ยพิจารณา ระบุ ป็ น ความสีไ ย งระดับมหาวิทยาลั ย จากนัๅ น ฿นตล ะระดับ ทัๅงระดับ คณะ/
หนวยงาน ละระดับมหาวิทยาลัย จึงดานินการประมินละจัดลาดับความสีไยง พืไอกาหนดผนการจัดการ
ความสีไ ยง พืไอ฿หຌ ป็ น ความสีไ ยงทีไอยู ฿นระดับ ทีไยอมรั บ เดຌ วาจะเมส งผลกระทบตอการบรรลุ ปງ าหมายการ
ดานินงานของหนวยงาน ละบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿น
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

บททีไ 3
หลักกณฑ์ประกอบพิจารณาความสีไยง
1. การประมินสภาพวดลຌอมของหนวยงาน

การประมินสภาพวดลຌอมของหนวยงาน ป็นสิไงทีไคณะ/หนวยงานตางโ ตຌองพิจารณา ฿นกระบวนการ
ระบุละวิคราะห์ความสีไยง ภายหลังจากทีไผูຌปฏิบัติงาน/กลุมงาน/กอง/งาน (ลຌวตความหมาะสมของคณะ/
หนวยงานทีไจะกาหนดวา฿หຌนาสนอ฿นระดับ฿ด) นาสนอขຌอมูลปัญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน หรือจากการ
฿ชຌชีวิต฿นมหาวิทยาลัย ตอหนวยงานตຌนสังกัดลຌว คณะ/หนวยงาน จะตຌองนาขຌอมูลทีไเ ดຌ มาพิจารณาประมิน
สภาพวดลຌ อมของหน ว ยงานตามความชืไอ มยงวัต ถุป ระสงค์ ขัๅน ตอนการดานิ นงานของมหาวิท ยาลั ย กั บ
มาตรฐานการควบคุมภาย฿นละการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ซึไงจะทา฿หຌทราบความสีไยงของหนวยงาน
ความชืไอมยงวัตถุประสงค์ ขัๅนตอนการดานินงานของมหาวิทยาลัยกั บมาตรฐานการควบคุมภาย฿น
ละการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ป็น ชืไอมยงวัตถุประสงค์ ขัๅนตอนการดานินงานของมหาวิทยาลัยดຌาน
ตางโ ทัๅงดຌานการสรຌางบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ละการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (การบริหารจัดการ
ทรกอยูกับทุกดຌาน) กับมาตรฐานการควบคุม ภาย฿นละการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น พืไอ฿หຌหในภาพ
ความชืไอมยงระหวางการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น การประกันคุณภาพการศึกษา กับการดานินงาน
ตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึไงจะชวย฿หຌลดขัๅนตอนการ฿นประมินความสีไยงพืไอการบริหารความสีไยง ละการ
ประมินผลการควบคุมภาย฿นตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿น ฿หຌป็นกระบวนการดียวกัน ดยพิจารณาจากผล
การดานินงานตามขัๅนตอนดຌานตางโ ของมหาวิทยาลัย ลຌว฿ชຌความชืไอมยงทีไกาหนดป็นตัวบงบอกความสีไยง
ประกอบการระบุละวิคราะห์ความสีไยงของหนวยงาน
ความชืไอมยงวัตถุประสงค์ ขัๅนตอนการดานินงานของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภาย฿น
ละการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ดຌานตาง โ ของมหาวิทยาลัย สามารถสดงรายละอียดเดຌ ดังตอเป
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

ความชืไอมยงมาตรฐานการควบคุมภาย฿นละตัวบงชีๅการประกันคุณภาพภาย฿น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน
1. สภาพวดลຌอมการควบคุม
1.1 ปรัชญาละรูปบบการ
ทางานของผูຌบริหาร

มาตรฐานการควบคุมภาย฿น
รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น
1.1.1 มีทัศนคติทีไดีละสนับสนุนการปฏิบัติหนຌาทีไภาย฿นองค์กร รวมทัๅง
การติดตามผล การตรวจสอบละการประมินผล ทัๅงจากการตรวจสอบ
ภาย฿นละการตรวจสอบภายนอก
1.1.2 มีทัศนคติทีไหมาะสมตอการรายงานทางการงิน งบประมาณละ
การดานินงาน
1.1.2 มีทัศนคติทีไหมาะสมตอการรายงานทางการงิน งบประมาณละ
การดานินงาน
1.1.3 มีทัศนคติละการปฏิบัติทีไหมาะสมตอการกระจายอานาจ
1.1.4 มีทัศนคติทีไหมาะสม฿นการจัดการความสีไยงจากการวิคราะห์ความ
สีไยงทีไกีไยวขຌองอยางรอบคอบ ละการพิจารณาวิธีการลดหรือปງองกัน
ความสีไยง

1.2

1.1.5 มี ค วามมุ ง มัไ น ทีไ จ ะ฿ชຌ ก ารบริ ห ารบบมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน
(Performance – Based Management)
ความซืไอสัตย์ละจริยธรรม 1.2.1 มีขຌอกาหนดดຌานจริยธรรมละบทลงทษป็นลายลักษณ์อักษร ละ
วียน฿หຌพนักงานทุกคนลงนามรับทราบป็นครัๅงคราว
1.2.2 ฝຆ า ยบริ ห ารส ง สริ ม ละสนั บ สนุ น วั ฒ นธรรมองค์ ก รทีไ มุ ง นຌ น
ความสาคัญของความซืไอสัตย์ละจริยธรรม
1.2.3 ฝຆ า ยบริ ห ารก าหนดสิไ งจู ง฿จทีไ ยุ ติ ธ รรมละจ าป็ น พืไ อ ฿หຌ มัไ น ฿จว า
พนักงานจะมีความซืไอสัตย์ละถือปฏิบัติตามจริยธรรม

ตัวบงชีๅ

ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กณฑ์ขຌอทีไ
รายละอียดกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

5.1

1

พัฒนาผนกลยุทธ์จากผลการวิคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบันละพัฒนาเปสูผนกลยุทธ์ทางการงินละผนปฏิบัติ
การประจาปตามกรอบระยะวลาพืไอ฿หຌบรรลุตามตัวบงชีๅละ
ปງาหมายของผนกลยุทธ์

5.1

2

การกากับละสงสริ มสนับสนุน฿หຌทุกคณะดานินการวิคราะห์
ขຌ อ มู ล ทางการงิ น ทีไ ป ระกอบเปดຌ ว ยตຌ น ทุ น ต อ หน ว ย฿นต ล ะ
หลักสูตร สัดสวนคา฿ชຌจายพืไอการพัฒนานักศึกษา

5.1

3

5.1

6

5.1

4

การดานินงานตามผนบริหารความสีไยงทีไป็นผลมาจากการ
วิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิกจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ภาย฿นทีไเมสามารถควบคุมภาย฿นทีไสงผลตอการดานิ นงานตาม
พันธกิจของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม
ก ากั บ ติ ด ตามผลการด านิ น งานตามผนการบริ ห ารละ
ผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการละสายสนับสนุน
บริหารงานกຌวยหลักธรรมมาภิบาลอยางครบถຌวนทัๅง 10 ประการ
ทีไอธิบายการดานินงานอยางชัดจน
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน

1.3

ความรูຌ ทักษะละ
ความสามารถของบุคลากร

1.4

ครงสรຌางองค์กร

มาตรฐานการควบคุมภาย฿น
รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น
ตัวบงชีๅ
1.2.4 พนักงานทราบละขຌา ฿จลัก ษณะของพฤติกรรมทีไยอมรับละเม
ยอมรั บ ละบทลงทษตามขຌ อ ก าหนดดຌ า นจริ ยธรรม ละนวทางการ
ปฏิบัติทีไถูกตຌอง
1.2.5 ฝຆายบริหารดานินการดยรงดวนมืไอมีสัญญาณจຌงวาอาจมีปัญหา
รืไองความซืไอสัตย์ละจริยธรรมของพนักงานกิดขึๅน
1.2.6 ฝຆายบริหารมีการดานินการตามควรกกรณี มืไอเมมีการปฏิบัติตาม
นยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระบียบปฏิบัติ
1.2.7 ฝຆายบริหารกาหนดปງาหมายการดานินงานทีไป็นเปเดຌ ละเมสรຌาง
ความกดดัน฿หຌกพนักงาน฿นการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุตามปງาหมายทีไป็นเป
เมเดຌ
1.3.1 มีการกาหนดระดับความรูຌ ทักษะละความสามารถ
5.1
1.3.2 มีการจัดทาอกสารคาบรรยายคุณลักษณะงานของตละตาหนง
ละป็นปัจจุบัน
1.3.3 มี ก ารระบุ  ละจຌ ง฿หຌ พ นั ก งานทราบกีไ ย วกั บ ความรูຌ ทั ก ษะ ละ
ความสามารถทีไตຌองการสาหรับการปฏิบัติงาน
1.3.4 มี ผนการฝຄก อบรมตามความตຌ องการของพนั กงานทัๅงหมดอย า ง
หมาะสม
1.3.5 การประมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประมินปัจจัยทีไมีผล
ตอความสารใจของงาน ละมีการระบุอยางชัดจน฿นสวนพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานดี ละสวนทีไตຌองมีการปรับปรุง
1.4.1 มี ก ารจั ด ครงสรຌ า งละสายงาน การบั ง คั บ บั ญ ชาทีไ ชั ด จนละ
หมาะสมกับขนาดละลักษณะการดานินงานของหนวยงาน
1.4.2 มีการประมินผลครงสรຌางป็นครัๅงคราวละปรับปลีไยนทีไจาป็น฿หຌ
สอดคลຌองกับสถานการณ์ทีไมีการปลีไยนปลง

ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กณฑ์ขຌอทีไ
รายละอียดกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

6

กากับติดตามผลการดานินงานตามผนการบริหารละผนพัม
นาบุคลากรสายวิชาการละสายสนับสนุน
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน
1.5

การมอบอานาจละหนຌาทีไ
ความรับผิดชอบ

1.6

นยบายวิธีบริหารดຌาน
บุคลากร

2. การประมินความสีไยง
2.1 วัตถุประสงค์ระดับ
หนวยงาน

มาตรฐานการควบคุมภาย฿น
รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น
ตัวบงชีๅ
1.4.3 มีการสดงผนภูมิการจัดองค์กรทีไถูกตຌองละทันสมัย฿หຌพนักงาน
ทุกคนทราบ
1.5.1 มีการมอบหมายอ านาจละหนຌาทีไ ความรับผิด ชอบ฿หຌกับบุ คคลทีไ 5.1
หมาะสมละป็นเปอยางถูกตຌอง ละมีการจຌง฿หຌพนักงานทุกคนทราบ
1.5.2 มีทัศนคติละการปฏิบัติทีไหมาะสมตอการกระจายอานาจ
1.6.1 มี ก ารก าหนดมาตรฐานหรื อ ขຌ อ ก าหนด฿นการว า จຌ า งบุ ค ลากรทีไ 5.1
หมาะสม ดยนຌนถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซืไอสัตย์ละมีจริยธรรม
1.6.2 มีการจัดปฐมนิทศ฿หຌกับพนักงาน฿หม ละจัดฝຄก อบรมพนักงานทุก
คนอยางสมไาสมอละตอนืไอง
1.6.3 การลืไอนตาหนงละอัตรางินดือน ละการยกยຌายขึๅนอยูกับการ
ประมินผลการปฏิบัติงาน
1.6.4 การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเดຌพิจารณารวมถึงความ
ซืไอสัตย์ละจริยธรรม
2.1.1 มี ก ารก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์  ละปງ า หมายการด านิ น งานของ
หนวยงานอยางชัดจนละวัดผลเดຌ
2.1.2 มีการผยพรละชีๅจง฿หຌบุคลากรทุกระดับทราบละขຌา฿จตรงกัน

2.2

วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 2.2.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการดานินงาน฿นระดับกิจกรรม ละ
วัตถุประสงค์นีๅสอดคลຌองละสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหนวยงาน

5.1

ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กณฑ์ขຌอทีไ
รายละอียดกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
4

บริหารงานกຌวยหลักธรรมมาภิบาลอยางครบถຌวนทัๅง 10 ประการ
ทีไอธิบายการดานินงานอยางชัดจน

6

กากับติดตามผลการดานินงานตามผนการบริหารละผนพัม
นาบุคลากรสายวิชาการละสายสนับสนุน

3

การดานินงานตามผนบริหารความสีไยงทีไป็นผลมาจากการ
วิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิกจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ภาย฿นทีไเมสามารถควบคุมภาย฿นทีไสงผลตอการดานินงานตาม
พันธกิจของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม

2.2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดจน ปฏิบัติเดຌ ละวัดผลเดຌ
2.2.3 บุ ค ลากรทุ ก คนทีไ  กีไ ย วขຌ อ งมี ส ว นร ว ม฿นการก าหนดละ฿หຌ ก าร
ยอมรับ
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน
2.3 การระบุปจั จัยสีไยง

2.4 การวิคราะห์ความสียไ ง

2.5 การกาหนดวิธีการควบคุม
พืไอปງองกันความสีไยง

3. กิจกรรมการควบคุม

มาตรฐานการควบคุมภาย฿น
รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น
ตัวบงชีๅ
2.3.1 ผูຌบริหารทุกระดับมีสวนรวม฿นการระบุละประมินความสีไยง
5.1
2.3.2 มีการระบุละประมินความสีไยงทีไอาจกิดขึๅนจากปัจจัยภาย฿นละ
ภายนอก ชน การปรับลดบุคลากร การ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หม การกิดภัย
ธรรมชาติ การปลีไยนปลงทางการมืองศรษฐกิจละสังคม ป็นตຌน
2.4.1 มีการกาหนดกณฑ์฿นการพิจารณาระดับความสาคัญของความสีไยง
(หลักกณฑ์ : ชน Risk matrix, ตารางทียบคาคะนน, ละนยบายทีไ
กาหนดวาจะนาความสีไยงระดับ฿ด (ปานกลาง, สูง, สูงมาก) เปบริหาร
จัดการ ป็นตຌน)
2.4.2 มีการวิคราะห์ละประมินระดับความสาคัญหรือผลกระทบของ
ความสีไยงละความถีไทีไจะกิดหรืออกาสทีไจะกิดความสีไยง
2.5.1 มีการวิคราะห์สาหตุของความสีไยงทีไอาจกิดขึๅนละกาหนดวิธีการ
ควบคุมพืไอปງองกันหรือลดความสีไยง
2.5.2 มีการพิจารณาความคุຌมคา ของตຌนทุนทีไ จะกิดขึๅนจากการกาหนด
วิธีการควบคุมพืไอปງองกันหรือลดความสีไยง
2.5.3 มีการจຌง฿หຌบุคลากรทุกคนทราบกีไยวกับวิธีการควบคุมพืไอปງองกัน
หรือลดความสีไยง
2.5.4 มีการสืไอสารอยางชัดจน฿หຌพนักงานทุกคนทราบละขຌา฿จบทบาท
หนຌาทีไของตนกีไยวกับการควบคุมภาย฿นปัญหาละจุดออนของการควบคุม
ภาย฿นทีไกิดขึๅน ละนวทางการกຌเข
2.5.5 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมทีไกาหนดพืไอปງองกัน
หรือลดความสีไยง
กิจกรรมการควบคุมเดຌกาหนดขึๅนตามวัตถุประสงค์ละผลการประมิน
ความสีไยง
บุคลากรทุกคนทราบละขຌา฿จวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม

ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กณฑ์ขຌอทีไ
รายละอียดกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
3
การดานินงานตามผนบริหารความสีไยงทีไป็นผลมาจากการ
วิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิกจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ภาย฿นทีไเมสามารถควบคุมภาย฿นทีไสงผลตอการดานินงานตาม
พันธกิจของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน

4. สารสนทศละการสืไอสาร

มาตรฐานการควบคุมภาย฿น
รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น
ตัวบงชีๅ
มีการกาหนดขอบขตอานาจหนຌาทีไละวงงินอนุมัติของผูຌบริหารตละ
ระดับเวຌอยางชัดจนละป็นลายลักษณ์อักษร
มีมาตรการปງองกันละดูลรักษาทรัพย์สินอยางรัดกุมละพียงพอ
มีการบงยกหนຌาทีไการปฏิบัติงานทีไสาคัญหรืองานทีไสีไยงตอความสียหาย
ตัๅ ง ต ตຌ น จนจบ ช น การอนุ มั ติ การบั น ทึ ก บั ญ ชี ละการดู  ลรั ก ษา
ทรัพย์สิน
มีขຌอกาหนดป็นลายลักษณ์อักษร ละบทลงทษกรณีฝຆาฝน฿นรืไองการมี
ผลประยชน์ทับซຌอนดยอาศัยอานาจหนຌาทีไ
มีมาตรการติดตามละตรวจสอบ฿หຌการดานินงานขององค์กรป็ นเปตาม
กฎระบียบ ขຌอบังคับ ละมติคณะรัฐมนตรี
จั ด ฿หຌ มี ร ะบบสารสนทศละสายการรายงานส าหรั บ การบริ ห ารละ
ตัดสิน฿จของฝຆายบริหาร
มีการจัดทาละรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับการดานินงานการงิน ละการ
ปฏิบัติตามกฎ ระบียบ ขຌอบั งคับ ละมติ คณะรั ฐมนตรีเ วຌอยางถูกตຌอ ง
ครบถຌวน ละป็นปัจจุบัน
มีการจัดกใบขຌอมูล/อกสารประกอบการจายงินละการบันทึกบัญชีเวຌ
ครบถຌวน สมบูรณ์ ละป็นหมวดหมู
มีการรายงานขຌอมูลทีไจาป็น ทัๅงจากภาย฿นละภายนอก฿หຌผูຌบริหารทุ ก
ระดับ
มีระบบการติดตอสืไอสารทัๅงภาย฿นละภายนอกอยางพียงพอ ชืไอถือเดຌ
ละทันกาล
มีกลเกหรือชองทาง฿หຌพนักงานสามารถสนอขຌอคิดหใน หรือขຌอสนอนะ
฿นการปรับปรุงการดานินงานขององค์กร
มีการรับฟังละพิจารณาขຌอรຌองรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน
สืไอมวลชน

ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กณฑ์ขຌอทีไ
รายละอียดกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน
5. การติดตามละประมินผล

มาตรฐานการควบคุมภาย฿น
รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น
ตัวบงชีๅ
5.1 การปรียบทียบผนละผลการดานินงาน ละรายงาน฿หຌผูຌกากับ
ดูลทราบป็นลายลักษณ์อักษรอยางตอนืไองละสมไาสมอ
5.2 กรณีผลการดานินงานเมป็นเปตามผน มีการดานินการกຌเขอยาง
ทันกาล
5.3 มีการกาหนด฿หຌมีการติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงานอยางตอนืไอง
ละสมไาสมอ
5.4 มีการติดตามละตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไ
กาหนดเวຌอยางตอนืไองละสมไาสมอ
5.5 มีการประมินผลความพียงพอละประสิทธิผลของการควบคุมภาย฿น
ละประมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร฿นลักษณะการประมิน
5.6 การควบคุมดຌ วยตนอง ละ/หรือการประมินการควบคุมอยางป็น
อิสระ อยางนຌอยปละหนึไงครัๅง
5.7 มี ก ารรายงานผลการประมิ น ละรายงานการตรวจสอบของผูຌ
ตรวจสอบภาย฿นดยตรงตอผูຌกากับดูลละ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
5.8 มีการติดตามผลการกຌเขขຌอบกพรองทีไพบจากการประมินผลละการ
ตรวจสอบของผูຌตรวจสอบภาย฿น
5.9 มีการกาหนด฿หຌผูຌบริหารตຌองรายงานตอผูຌกากับดูลทันที ฿นกรณีทีไมี
การทุ จ ริ ต หรื อ สงสั ย ว า มี ก ารทุ จ ริ ต มี ก ารเม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระบี ย บ
ขຌอบังคับ ละมติคณะรัฐมนตรี ละมีการกระทาอืไนทีไอาจมีผลกระทบตอ
องค์กรอยางมีนัยสาคัญ
5.10 ผูຌบริหารมีวิธีการทีไมีประสิทธิภาพ฿นการติดตามผลการดานินงานทีไ
มอบหมาย
5.10.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบละ
ประมินผลภาคราชการ ละมีการกากับดูล การปฏิบัติงานภาย฿นองค์กร

ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กณฑ์ขຌอทีไ
รายละอียดกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน

มาตรฐานการควบคุมภาย฿น
รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น
ตัวบงชีๅ
฿หຌ  ป็ น เปตามระบบการควบคุ ม ภาย฿นทีไ ก าหนดอย า งต อ นืไ อ งละ
สมไาสมอ
5.10.2 มี ผูຌ ต รวจสอบภาย฿น ละมี ก ารรายงานผลการตรวจสอบ
ภาย฿นตอหัวหนຌาสวนราชการ

ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กณฑ์ขຌอทีไ
รายละอียดกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
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2. หลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความสีไยง
มหาวิทยาลัยเดຌกาหนดประดในอกาสทีไจะกิดความสีไยง ประดในความรุนรงของผลกระทบความสีไยง
พืไอ฿หຌคณะ/วิทยาลัย/สานัก ละหน วยงาน฿นมหาวิทยาลัย ฿ชຌป็นนวทาง฿นการพิจารณาระดับความสีไยง ตาม
ลักษณะของความสีไยงทีไพบ฿นหนวยงาน ดยอาจจะมีหลักกณฑ์การพิจารณาระดับความสีไยงทีไตกตางออกเป
ขึๅนอยูกับบริบทละการพิจารณาความสีไยงของตละคณะ/วิทยาลัย/สานัก ละหนวยงาน฿นมหาวิทยาลัย ซึไง
สดงรายละอียดเดຌดังนีๅ
1. อกาสของการกิดความสีไยง (Likelihood: L)
การพิจารณาอกาสของการกิดความสีไ ยง จ านกป็ น 5 ระดับ คือ 1 = นຌ อยมาก, 2 = นຌ อย,
3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก ละอาจจะ฿ชຌกณฑ์การพิจารณาอกาสของการกิดความสีไยง ดั งตาราง
ตอเปนีๅ
(1) ตัวอยาง อกาสทีไจะกิดชิงคุณภาพ
1
2
3
4
5

ระดับ

อกาสของการกิดความสีไยง
มีอกาสกิด฿นกรณียกวຌน
อาจมีอกาสกิดตนานโ ครัๅง
มีอกาสกิดบางครัๅง
มีอกาส฿นการกิดคอนขຌางสูงหรือบอยโ
มีอกาส฿นการกิดกือบทุกครัๅง

ตไามาก
ตไา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

(2) ตัวอยาง อกาสทีไจะกิดชิงปริมาณ
1
2
3
4
5

ระดับ

ตไามาก
ตไา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

อกาสของการกิดความสีไยง
5 ปตอครัๅง
10%*
2-3 ปตอครัๅง
20%
1 ปตอครัๅง
50%
1-6 ดือนตอครัๅง
70%
ตเมกิน 5 ครัๅง
1 ดือนตอครัๅงหรือ
80%
มากกวา
หมายหตุ *ตຌองระบุวิธีคิดละตัวตัๅง/ตัวหารประกอบ

2. ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง (Consequences: C/Impact: I)
การพิจารณาความรุนรง/ผลกระทบ หากความสีไยงนัๅนกิดขึๅน จานกป็น 5 ระดับ คือ 1 = นຌอยมาก, 2 = นຌอย,
3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมากละอาจจะ฿ชຌกณฑ์การพิจารณาความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง ดัง
ตารางตอเปนีๅ
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(1) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานทรัพย์สิน/ งิน ละทรัพยากร
1

ระดับ

ตไามาก

2

ตไา

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง
สูญสียทรัพย์สินลใกนຌอย/
เมกิน 10,000 บาท
สูญสียทรัพย์สินพอสมควร/
> 10,000 - 50,000 บาท
สูญสียทรัพย์สินมาก/
> 50,000 - 2.5 สนบาท
สูญสียทรัพย์สินมาก/
> 2.5 สนบาท - 10 ลຌานบาท
สูญสียทรัพย์สินอยางมหันต์/
> 10 ลຌานบาท

(2) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานวลา
1

ระดับ

ตไามาก

2

ตไา

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง
ทา฿หຌกิดความลาชຌาของครงการ
เมกิน 1.5 ดือน
ทา฿หຌกิดความลาชຌาของครงการ
มากกวา 1.5 ดือน ถึง 3 ดือน
ทา฿หຌกิดความลาชຌาของครงการ
มากกวา 3 ดือน ถึง 4.5 ดือน
ทา฿หຌกิดความลาชຌาของครงการ
มากกวา 4.5 ดือน ถึง 6 ดือน
ทา฿หຌกิดความลาชຌาของครงการ
มากกวา 6 ดือน

(3) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานการปฏิบัติงานละวินัยบุคลากร
1
2
3

ระดับ

ตไามาก
ตไา
ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง
เมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน โ ครัๅง
เมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครัๅง
ถูกทาทัณฑบน คุณภาพชีวิต ละ
บรรยากาศการปฏิบัติงานทีไเมหมาะสม
ถูกลงทษทางวินัย ตัดงินดือน
เมเดขึๅนงินดือน
ถูกลิกจางออกจากงาน ละอันตราย
ตอรางกายละชีวิตดยตรง
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(4) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานความปลอดภัยตอชีวิต
ระดับ

1

ตไามาก

2

ตไา

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง
เมมีการบาดจใบรุนรง
เมมีการจใบปຆวย ตทา฿หຌกิด
ความราคาญ฿จลใกนຌอย
มีการบาดจใบรุนรง
มีการจใบปຆวยลใกนຌอย
เมรุนรง สามารถหายองเดຌ
มีการบาดจใบสาหัสถึงขัๅนหยุด มีการจใบปຆวย ตຌองขຌารับการ
งาน/หยุดรียน
รักษา ละหายจากการจใบปຆวย
มีการบาดจใบสาหัสถึงขัๅนพัก มีการจใบปຆวยรืๅอรัง ตຌองขຌารับ
งาน/พักการรียน
การรักษาอยางตอนืไอง
มีการบาดจใบถึงขัๅนสียชีวิต
มีการจใบปຆวยถึงขัๅนสียชีวิต

(5) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานชืไอสียง/ภาพลักษณ์ของหนวยงาน
ระดับ

1

ตไามาก

2
3

ตไา
ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง
มีการกลาวถึงมหาวิทยาลัย
฿นทางทีไเมดี
มีขาวชิงลบ฿นสิไงพิมพ์
มีการพาดหัวขาว฿นหนຌา
พาดหัวขาว฿นหนຌาหนังสือพิมพ์,
หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทรทัศน์
วิทยุ, ทรทัศน์฿นชิงลบ
฿นชิงลบ
ผลการประมินคุณภาพ
พาดหัวขาว฿นหนຌาหนังสือพิมพ์,
ภายนอกของ สมศ. ตไากวา
วิทยุ, ทรทัศน์฿นชิงลบ 1 วัน
3.51
อยางตอนืไอง
คณะวิชา ละมหาวิทยาลัย พาดหัวขาว฿นหนຌา นสพ. , วิทยุ,
เมเดຌรับการรับรองคุณภาพ
ทรทัศน์฿นชิงลบมากกวา
1 วัน อยางตอนืไอง

(6) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานกฎ ระบียบ สัญญาละขຌอบังคับ
1
2
3
4
5

ระดับ

ตไามาก
ตไา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง
มูลคาความสูญสีย/ สียคาปรับเมกิน 1 สนบาทตอป
มูลคาความสูญสีย/ สียคาปรับ เมกิน 5 สนบาทตอป
มูลคาความสูญสีย/ สียคาปรับ เมกิน 1 ลຌานบาทตอป
มูลคาความสูญสีย/ สียคาปรับ เมกิน 2 ลຌานบาทตอป
มูลคาความสูญสีย/ สียคาปรับ ตัๅงต 2 ลຌานบาทตอป
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มาตรฐาน

(7) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงตอองค์กรดຌานการดานินงานตามกณฑ์

1
2

ระดับ

ตไามาก
ตไา

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง
ป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานทีไกาหนดอยางสมบูรณ์
ป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานบางสวนละ
สามารถปฏิบัติงานเดຌตามความหมาะสม
เมป็นเปตามกณฑ์มาตรฐาน
ตเมกอ฿หຌกิดความสียหาย฿หຌองค์กร
เมป็นเปตามกณฑ์มาตรฐาน ละ
กอ฿หຌกิดความสียหาย฿หຌองค์กรลใกนຌอย
เมป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานทีไกาหนด ละ
กอ฿หຌกิดความสียหาย฿หຌกับองค์กรอยางรุนรง

(8) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานการประกันคุณภาพการศึกษา
1
2
3
4
5

ระดับ

ตไามาก
ตไา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง
เดຌคะนนอยู฿นชวง 4.51 - 5
เดຌคะนนอยู฿นชวง 3.51 - 4.5
เดຌคะนนอยู฿นชวง 2.51 - 3.5
เดຌคะนนอยู฿นชวง 1.5 - 2.5
เดຌคะนนอยู฿นชวง 0 - 1.5

(9) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานการดานินงานตามภารกิจขององค์กร
(ดຌานยุทธศาสตร์)
1

ระดับ

ตไามาก

2

ตไา

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง
การดานินงานป็นเปดຌวยความรียบรຌอยละบรรลุปງาหมายทีไ
กาหนด
บรรลุปງาหมายทีไกาหนด การดานินงานพียงบางสวนยังพบ
ขຌอผิดพลาดหรือมีปัญหาอุปสรรค
เมบรรลุปງาหมายทีไกาหนดพียงลใกนຌอย ตการดานิ นงาน
ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย
การดานินงานยังมีขຌอผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค ละเมป็นเป
ตามปງาหมายทีไกาหนดลใกนຌอย
การดานินงานยังมีขຌอผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค ละเมป็นเป
ตามปງาหมายทีไกาหนด กิดผลสียหายตอองค์กรอยางมาก
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ผลกระทบ (C)

Risk Matrix สาหรับวัดระดับของความสีไยง (D= L x C)
มหาวิทยาลัยเดຌกาหนด Risk Matrix พืไอ฿หຌคณะ/สานัก/วิทยาลัย฿ชຌวัดระดับความสีไยง เดຌดังนีๅ
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โอกาสเกิด (L)

การปลความหมายของระดับของความสีไยง (Degree of Risk)
ระดับความสีไยง
ระดับคะนน
ดยรวม
ตไา
1-2
(Low)
ปานกลาง
3-9
(Medium)
สูง
10 - 16
(High)
สูงมาก
17 - 25
(Extreme)

ถบสี
ขาว
ฟງา
สຌม
ดง

ความหมาย
ระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ ดยเมตຌองมีการควบคุม
ความสีไยง เมตຌองมีการจัดการพิไมติม
ระดับความสีไยงทีไพอจะยอมรับเดຌ ตตຌองมีการควบคุม
พืไอเม฿หຌความสีไยงคลืไอนยຌายเปยังระดับทีไยอมรับเมเดຌ
ระดับความสีไยงทีไเมสามารถยอมรับเดຌ ดยตຌองมีการ
จัดการความสีไยงพืไอ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌตอเป
ระดับความสีไยงทีไเมสามารถยอมรับเดຌ จาป็นตຌองรง
จัดการความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌทันที
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บบรายงานการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
สรุปบบรายงานการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น

1. ประภทรายงาน
1.1 ระดับคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/สานัก/หนวยงานภาย฿นสานักงานอธิการบดี
1.1.1 บบระบุปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง฿นการดานินงานละ
รายงานการวิคราะห์ละประมินความสีไยง
- บบ R-IC1: บบระบุปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด฿นการปฏิบัติงาน
- บบ R-IC2: บบรายงานผลการวิคราะห์ละประมินความสีไยง ระดับหนวยงาน
1.1.2 บบรายงานการวิคราะห์ละประมินความสีไยงละรายงานผลการดานินงานตามผน
บริหารความสีไยง
- บบPR1:
ผนบริหารความสีไยง ระดับหนวยงาน
- บบMPR1: รายงานผลการดานินงานตามผนบริหารความสีไยง ระดับหนวยงาน
1.1.3 บบรายงานการประมินผลละการปรับปรุงควบคุมภาย฿น
- บบ ปย.1: รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
- บบ ปย.2: รายงานการประมินผลละการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น (ผนการปรับปรุง
การควบคุมภาย฿นระดับหนวยงาน)
- บบM-ปย.2: รายงานผลการด านิ น งานตามผนการปรั บ ปรุ งการควบคุ มภาย฿น ระดั บ
หนวยงาน
1.1.4 บบรายงานบริหารความสีไยงละบบรายงานการประมินผลละการปรับปรุงควบคุม
ภาย฿น
- บบMS: รายงานสรุปผลการดานินงานตามผนบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น ระดับ
หนวยงาน
1.2 ระดับมหาวิทยาลัย
1.2.1 บบระบุปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง฿นการดานินงานละ
รายงานการวิคราะห์ละประมินความสีไยง
- บบR-IC3: บบรายงานผลการวิคราะห์ละประมินความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย
1.2.2 บบรายงานการวิคราะห์ละประมินความสีไยง ละรายงานผลการดานินงานตาม
ผนบริหารความสีไยง
- บบPR2:
ผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย
- บบMPR2: รายงานผลการดานินงานตามผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย
1.2.3 บบรายงานการประมินผลละการปรับปรุงควบคุมภาย฿น
- บบ ปอ.2: รายงานผลการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
- บบ ปอ.3: รายงานผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น (ผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
ระดับมหาวิทยาลัย)
- บบ ปอ.1: หนังสือรับรองการประมินผลการควบคุมภาย฿น
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มหาวิทยาลัย

- บบM-ปอ.3: รายงานผลการด านิ น งานตามผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภาย฿นระดั บ

หมายหตุ บบรายงานทีไมีถบสี คือ บบรายงานทีไตຌองสงมหาวิทยาลัย ดยบบรายงานทีไมีถบสีออน ป็น
บบรายงานตามทีไสานักงานการตรวจงินผนดินกาหนด
2. บบรายงานตามกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
กระบวนการ

ระดับสวนงานยอย
(คณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/สานัก)

บบรายงาน

ขัๅนทีไ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของ หนวยงาน
ขัๅนทีไ 2 การระบุละวิคราะห์ความ (1) บบR-IC1: บบระบุปัญหา/อุปสรรค/
สีไยง
ขຌอจากัด฿นการปฏิบตั ิงาน
ขัๅนทีไ 3 การประมินระดับความ
สีไยงละจัดลาดับความ
สีไยง
ขัๅนทีไ 4 การจัดทาผนบริหารความ
สีไยง ละผนการปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

ขัๅนทีไ 5 การติดตามละประมินผล

ระดับมหาวิทยาลัย

(1) บบR-IC3: - บบรายงานผลการวิคราะห์
 ล ะ ป ร ะ  มิ น ค ว า ม  สีไ ย ง ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย
(2) บบ ปอ.2: รายงานผลการประมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
(3) บบ ปอ.1: หนังสือรับรองการประมินผล
การควบคุมภาย฿น
(4) บบPR2: ผนบริหารความสีไยง ระดับ
มหาวิทยาลัย
(5) บบ ปอ.3: รายงานผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภาย฿น (ผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลัย)

(2) บบR-IC2: บบรายงานผลการวิคราะห์
ละประมินความสีไยง ระดับหนวยงาน
(3) บบ ปย.1: รายงานการประมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
(4) บบPR1: ผนบริหารความสีไยง ระดับ
หนวยงาน
(5) บบ ปย.2: รายงานการประมินผลละ
การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น (ผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ระดับ
หนวยงาน)
(6) บบMPR1: รายงานผลการดานินงาน
(6) บบMPR2: รายงานผลการดานินงาน
ตามผนบริหารความสีไยง ระดับ
ตามผนบริหารความสีไยง ระดับ
หนวยงาน
มหาวิทยาลัย
(7) บบ-ปย.2: รายงานผลการดานินงานตาม (7) บบM-ปอ.3: รายงานผลการดานินงาน
ผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ระดับ
ตามผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
หนวยงาน
ระดับหนวยงาน
(8) บบMS: รายงานสรุปผลการดานินงาน
ตามผนบริหารความสีไยงละควบคุม
ภาย฿น ระดับหนวยงาน

หมายหตุ
- บบ ปอ.1 ละ บบ ปอ.3 มหาวิ ท ยาลั ย ตຌ อ งส ง ฿หຌ ส านั ก งานการตรวจงิ น ผ น ดิ น , ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป
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บบรายงานตามกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุม ภาย฿น ระดับคณะ/หนวยงาน ละ
ระดับมหาวิทยาลัย ดังนีๅ
บบรายงานระดับคณะ/หนวยงาน
1. บบรายงาน R-IC 1

บบ R-IC 1
บบระบุปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง฿นการดานินงานของผูຌปฏิบัติงาน/
กลุมงาน/กอง/งาน (ลຌวตความหมาะสมของคณะ/หนวยงานทีไจะกาหนดวา฿หຌนาสนอ฿นระดับ฿ด)
พืไอประกอบการวิคราะห์ละประมินความสีไยงของคณะ/หนวยงาน
ชืไอหนวยงาน : ภาควิชา/ฝຆาย/กอง/งาน/ผูຌระบุ
..............................................................................
สังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/สานัก
...............................................................................
1. ดຌานการดานินงาน
...............................................................................
...............................................................................
2. ปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง
...............................................................................
...............................................................................
3. สาหตุของปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด฿นการปฏิบตั ิงาน/ความ
...............................................................................
สีไยง
...............................................................................
4. ความถีไ฿นการกิดปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด฿นการปฏิบัติงาน/ ...............................................................................
ความสียไ ง
...............................................................................
5. ผลกระทบทีไกิดจากปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด฿นการ
...............................................................................
ปฏิบัติงาน/ความสีไยง
...............................................................................
6. การควบคุมทีไมีอยูทีไลຌวทีไคาดวาจะจัดการปัญหา/อุปสรรค/
...............................................................................
ขຌอจากัด฿นการปฏิบตั ิงาน/ความสีไยงเดຌ
...............................................................................
7. ระดับการจัดการปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง (ปรดระบุ )
 1) ดຌวยตนอง
 2) ดยคณะ/หนวยงานทีไสังกัด (ปรดระบุฝຆาย/งาน) ....................................................................
 3) ดยระดับมหาวิทยาลัย (ปรดระบุหนวยงาน)
.....................................................................
8. ขຌอสนอนะ/นวทาง฿นการกຌเขปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง
1) ดຌวยตนอง
...............................................................................................................................................................................................
2) ดยฝຆาย/งานอืไน฿นคณะ/หนวยงาน
...............................................................................................................................................................................................
3) ดยหนวยงานอืไน฿นมหาวิทยาลัย
................................................................................................................................................................................................
ลงชืไอ ...........................................
(..............................................)
ตาหนง.............................................
วันดือนปี...........................................
ทร ....................................................
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คาอธิบายบบR-IC1
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
1. ดຌานการดานินงาน
2. ปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด
฿นการปฏิ บั ติ ง าน/ความ
สีไยง
3. ส า  ห ตุ ข อ ง ปั ญ ห า /
อุ ป สรรค/ขຌ อ จ ากั ด ฿นการ
ปฏิบัติงาน/ความสีไยง
4. ความถีไ ฿นการกิด ปั ญ หา/
อุ ป สรรค/ขຌ อ จ ากั ด ฿นการ
ปฏิบัติงาน/ความสีไยง
5. ผ ล ก ร ะ ท บ ทีไ  กิ ด จ า ก
ปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัด
฿นการปฏิ บั ติ ง าน/ความ
สีไยง
6. การควบคุ ม ทีไมี อยู ทีไ ลຌ ว ทีไ
คาดว า จะจั ด การปั ญ หา/
อุ ป สรรค/ขຌ อ จ ากั ด ฿นการ
ปฏิบัติงาน/ความสีไยงเดຌ

7. ระดั บ การจั ด การปั ญ หา/
อุ ป สรรค/ขຌ อ จ ากั ด ฿นการ
ปฏิ บั ติ ง าน/ความสีไ ย ง
(ปรดระบุ )
8. ขຌ อ สนอนะ/นวทาง฿น
การกຌเขปัญหา/อุปสรรค/
ขຌอจากัด฿นการปฏิบัติงาน/
ความสีไยง

ความ
ชืไอมยง
- ระบุอยาง฿ดอยางหนึไงจาก ดังนีๅ การสรຌางบัณฑิต , การวิจัย, การบริการวิชาการ บบR-IC2
หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดยหากตຌองการระบุหลายดຌาน จานวนบบจะมี
ขຌอ1
จานวนทากับจานวนดຌานทีไระบุ
- ระบุปั ญ หา/อุป สรรค/ขຌ อ จากั ด฿นการดานิน งาน฿นส ว นทีไ  กีไย วขຌอ ง ดยควรมี บบR-IC2
ขຌอ มู ล /สถิ ติ อຌ า งอิ งประกอบดຌ ว ย ยกตั ว อย า งช น ดຌ า นการสรຌ า งบั ณ ฑิ ต : ผูຌ ส ารใ จ
(1)
การศึกษาสาขาวิชา....สวน฿หญเมมีงานทาหลังสารใจการศึกษา พราะผลการศึกษา
รຌอยละของบัณฑิตทีไมีงานทาของสาขาวิชา... ป ....ทากับ 40 ทานัๅน ป็นตຌน
- ระบุสาหตุของปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัดทีไระบุ฿นขຌอ 2 ดยชีๅ฿หຌหในวาสาหตุกิด บบR-IC2
จากตัวบุคคล ระบบ/กระบวนการ วัสดุ อุปกรณ์ นยบาย หรืออืไนโ ละ฿หຌอธิบายถึง
(2)
ลั ก ษณะของสิไ ง ทีไ  ป็ น สาหตุ ฿หຌ ชัด จน ช น จากขຌ อ 2 ระบุ ส าหตุ  ป็ น การจั ด
กระบวนการรียนการสอนของสาขาวิชา...ยังเมนຌนการจัดประสบการณ์ภาคสนาม฿น
สถานประกอบการ หรือหลงงานทีไตรงกับสาขาวิชา ทาทีไควร ป็นตຌน
- ระบุความถีไ฿นการกิดปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัดทีไระบุ฿นขຌอ 2 ยกตัวอยางชน จาก บบR-IC2
ขຌอ 2 ระบุความถีไ ป็นประจาทุกป, 2-3 ปตอครัๅง, รຌอยละ 60 ของผูຌสารใจการศึกษา
(10)
ทัๅงหมด ป็นตຌน
- ระบุผลกระทบทีไกิดจากปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัดทีไระบุ฿นขຌอ 2 ชน จากขຌอ 2 บบR-IC2
ระบุผลกระทบ ป็น สงผล฿หຌความนิยมตอการรียน฿นสาขาวิชา...ลดลง, ผลการ
(9)
ดานินงานดຌานการสรຌางบัณฑิตของสาขาวิชา...เมบรรลุตามปງาหมายทีไกาหนด ป็น
ตຌน
- ระบุการควบคุมทีไมีอยูลຌว ซึไงป็นขัๅนตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นยบาย/กฎกณฑ์ทีไ฿ชຌ บบR-IC2
ปฏิบัติอยูสาหรับกิจกรรมตาง โ ทีไคาดวาจะจัดการปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัดทีไระบุ (4),(5)
฿นขຌอ 2 เดຌ ละระบุผลการประมินการควบคุมนัๅน ตอการจัดการปัญหา/อุปสรรค/
ขຌอจากัดทีไระบุ ชน จากขຌอ 2 ระบุป็น สาขาวิชา...เดຌกาหนด฿หຌนักศึกษาขຌาฝຄกงาน
฿นสถานประกอบการป็นวลาเมนຌอยกวา 300 ชัไวมง ดยสาขาวิชายังเมมีสวนชวย
สงสริมหรือสนับสนุน฿หຌนักศึกษาขຌาฝຄกประสบการณ์฿นหลงงานทีไตรงตามสาขาวิชา
ละสาขาวิชาหรือคณะยังเมมีความรวมมือกับหลงงาน กีไยวกับหลงงาน฿นอนาคต
ของนักศึกษา สงผล฿หຌนักศึกษาสวน฿หญยังเมมีงานทาหลังสารใจการศึกษา ป็นตຌน
- ระบุ ก ารระดั บ การจั ด การปั ญ หา/อุ ป สรรค/ขຌ อ จ ากั ด ทีไ ร ะบุ ฿ นขຌ อ 2 ดยท า บบR-IC2
ครืไองหมาย ลง฿น ซึไงสามารถระบุเดຌมากกวา 1 ตัวลือก ละหากลือก 2) ละ 3)
(16)
฿หຌระบุฝຆาย/งาน หรือหนวยงานทีไควรป็นผูຌจัดการ ดยพิจารณาจากสาหตุของปัญหา
ฯ วาสาหตุกิดทีไระดับ฿ด การจัดการควรอยู฿นระดับนัๅน
- ระบุขຌอสนอนะ/นวทางการกຌเขปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจากัดทีไระบุ฿นขຌ อ 2 ดย บบR-IC2
จานกตามทีไระบุ฿นขຌอ 7 ละควรระบุ฿หຌชัดจน฿นรูปบบละวิธีการดานินการ พืไอ
(19)
ป็นขຌอมูล฿หຌหนวยงานตຌนสังกัดพิจารณากาหนดนวทางการจัดการความสีไยงตอเป
คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
- ผูຌลงชืไอ฿นการสนอขຌอมูล

คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564
ความ
คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
ชืไอมยง
- ผูຌลงชืไอ฿นการสนอขຌอมูล ฿หຌป็นชืไอผูຌสนอ กรณีทีไหนวยงานจัด฿หຌมีการนาสนอ
ป็นรายบุคคล หรือป็นหัวหนຌาภาควิชา/ฝຆาย/กอง/งาน กรณีทีไหนวยงานจัด฿หຌมีการ
รายงาน฿นภาพของฝຆาย/กอง/งาน
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2. บบ R-IC2 บบรายงานผลการวิคราะห์ละประมินความสีไยง

บบ R-IC2

บบรายงานผลการวิคราะห์ละประมินความสีไยง (คณะ/สานัก/หนวยงาน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ......

หนวยนับ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ขຌอความ
ระบุความ
รุนรง

ขຌอความ
ระบุอกาส

วิธีจัดการความสียไ ง

ตัวบงชีๅ
ความสีไยง

ระดับความสีไยง

การ
ประมินผล
การควบคุม

ผลคูณ

การ
ควบคุมทีไ
มีอยู

ระดับอกาส

ประภท
ความสีไยง

2. ขัๅนตอนหลักทีไ ___________________________________________________
2.2 หัวขຌอยอย (ถຌามี) ___________________________________________________
ระดับความรุนรง

ความสีไยง

สาหตุหรือปัจจัย
ทีไทา฿หຌกิดความ
สีไยง

ปງาหมายตัวบงชีๅ

1. ดຌานการดานินงาน: ___________________________________________________
2.1 หัวขຌอรอง (ถຌามี)
___________________________________________________
3. วัตถุประสงค์ขัๅนตอนหลัก ___________________________________________________

ผูຌรับ
ผิดชอบ

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

R

IC

นวทาง/
ขຌอสนอนะ/วิธีการ
ดานินการพืไอจัดการ
ความสีไยง

(17)

(18)

(19)

การจัดการ

หมายหตุ
(20)
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คาอธิบายบบ R-IC2
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก

ชืไอสวนงานยอย
- ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/สานัก/หนวยงาน ซึไงมีสถานะป็นสวนงาน
ละปงบประมาณ ยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ละระบุปงบประมาณ ป็นปงบประมาณทีไจะ
ดานินการตอเป
1. ดຌานการ
- ระบุอยาง฿ดอยางหนึไงจาก ดังนีๅ การสรຌางบัณฑิต , การวิจัย, การบริการวิชาการ
ดานินงาน
หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดยหากตຌองการระบุหลายดຌาน จานวนบบจะมี
จานวนทากับจานวนดຌานทีไระบุ
2. ขัๅนตอนหลักทีไ
- ระบุ ขัๅ น ตอนหลั ก ตามขัๅ น ตอนการด านิ น งานดຌ า นต า งโ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ชน หาก 1. ระบุป็นดຌานการสรຌางบัณฑิต ขัๅนตอนหลัก ลือกระบุป็นขัๅนตางโ ทีไ
กีไยวขຌอง ชน 1. สรຌางละ/หรือพัฒนาหลักสูตร ละบริหารหลักสูตร, 5. จัดการ
รียนการสอนละพัฒนานักศึกษา ป็นตຌน ดยหากตຌองการระบุหลายขัๅนตอนหลัก
จานวนบบจะมีจานวนทากับจานวนขัๅนตอนหลักทีไระบุ
2.1 หัวขຌอรอง (ถຌามี)
- ระบุหัวขຌอรองของขัๅนตอนหลัก (ถຌามี) ดยระบุ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอ 1. ละ 2. ชน
หาก 1. ระบุป็นดຌานการสรຌางบัณฑิต , 2. ระบุป็น 5. จัดการรียนการสอนละ
พัฒนานักศึกษา, 2.1 อาจระบุป็น 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ดยนຌนผูຌรียนป็นสาคัญ กระบวนการรียนรูຌทีไ฿หຌ
นักศึกษามีประสบการณ์฿นการทางานจริง รียนรูຌรวมกับชุมชน ละรองรับการปຂด
ประชาคมอาซียน ป็นตຌน ดยหากตຌองการระบุหลายหัวขຌอรอง จานวนบบจะมี
จานวนทากับจานวนหัวขຌอรองทีไระบุ
2.2 หัวขຌอยอย (ถຌามี) - ระบุหัวขຌอยอยของขัๅนตอนรอง (ถຌามี) ดยระบุ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอ 1., 2., 2.1
ชน หาก 1. ระบุป็นดຌานการสรຌางบัณฑิต, 2. ระบุป็น 5. จัดการรียนการสอนละ
พัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุป็น 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ดยนຌนผูຌรียนป็นสาคัญ กระบวนการรียนรูຌทีไ฿หຌ
นักศึกษามีประสบการณ์฿นการทางานจริง รียนรูຌรวมกับชุมชน ละรองรับการปຂด
ประชาคมอาซียน, 2.2 จะเมตຌองระบุ นืไองจาก หัวขຌอรอง 5.1 เมมีหัวขຌอยอย ฿หຌ
฿ส "-" เวຌ ป็นตຌน หากหัวขຌอรองมีหัวขຌอยอย ฿หຌระบุลาดับละชืไอหัวขຌอยอยนัๅนโ
ดยหากตຌองการระบุหลายหัวขຌอยอย จานวนบบจะมีจานวนทากับจานวนหัวขຌอ
ยอยทีไระบุ
3. วัตถุประสงค์
- ระบุวัตถุประสงค์ของขัๅนตอนหลัก ดยระบุ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอ 1., 2., 2.1, 2.2
ขัๅนตอนหลัก
ชน หาก 1. ระบุป็นดຌานการสรຌางบัณฑิต, 2. ระบุป็น 5. จัดการรียนการสอนละ
พัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุป็น 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ดยนຌนผูຌรียนป็นสาคัญ กระบวนการรียนรูຌทีไ฿หຌ
นักศึกษามีประสบการณ์฿นการทางานจริง รียนรูຌรวมกับชุมชน ละรองรับการปຂด
ประชาคมอาซี ย น, 2.2 ระบุ  ป็ น "-", 3. จะระบุ  ป็ น พืไ อ ฿หຌ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรูຌ
ความสามารถ ละทักษะ สามารถรียนรูຌละพัฒนาตนองเดຌอยางตอนืไอง ละ
รองรับการปຂดประชาคมอาซียน ป็นตຌน
(1) ความสียไ ง
- ระบุหตุการณ์ทีไเมพึงประสงค์ ซึไงอาจกิดขึๅน฿นอนาคต ละมีผลกระทบ หรือทา
฿หຌ ก ารด านิ น งานเม ป ระสบความส ารใ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์  ละปງ า หมายของ
หนวยงาน รวมทัๅงกระทบตอความสารใจตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมดຌาน฿ด
ดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน คือ
1. ดຌานการดานินงาน (Operation) = O
-

ความ
ชืไอมยง
บบR-IC1
ขຌอ 1
-

-

-

-

บบR-IC1
ขຌอ 2,
บบ ปย.2
(4)
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
ความ
ชืไอมยง
2. ดຌานความถูกตຌองชืไอถือเดຌของรายงานทางการงิน (Financial Reporting) = F
3. ดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C
ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC1 ขຌอ 2 หรือจากการประชุมพิจารณา
รวมกันของบุคลากร฿นหนวยงาน ละสอดคลຌองกับบบ ปย.2 ฿น (4) ดยมีขຌอมูล/
สถิติรองรับการระบุ พืไอจะเดຌ฿ชຌประกอบการกาหนดตัวบงชีๅของความสีไยง ชน
ดຌานการสรຌางบัณฑิต: ผูຌสารใจการศึกษาคณะ....สวน฿หญเมมีงานทาหลังสารใจ
การศึกษา พราะผลการศึกษารຌอยละของบัณฑิตทีไมีงานทาของคณะ... ป ....ทากับ
40 ทานัๅน ป็นตຌน
(2) สาหตุ ห รื อ ปั จ จั ย - ระบุสาหตุหรือปัจจัยทีไทา฿หຌกิดความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ดยชีๅ฿หຌหในวาสาหตุ บบR-IC1
ทีไ ท า฿หຌ  กิ ด ความ กิดจากตัวบุคคล ระบบ/กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ นยบาย หรืออืไนโ ละ฿หຌ
ขຌอ 3
สีไยง
อธิบายถึงลักษณะของสิไงทีไป็นสาหตุ ฿หຌชัดจน ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบ
R-IC1 ขຌอ 3 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากร฿นหนวยงาน ชน
จากตัวอยางการระบุ฿น (1) อาจระบุสาหตุ฿น (2) ป็น การจัดกระบวนการรียน
การสอนของคณะ...ยังเมนຌนการจัดประสบการณ์ภาคสนาม฿นสถานประกอบการ
หรือหลงงานทีไตรงกับสาขาวิชา ทาทีไควร ป็นตຌน
(3) ประภทความ
- ระบุประภทความสีไยงซึไงสอดคลຌองกับสาหตุฯ ทีไระบุ฿น (2) ดยลือกระบุป็น
สีไยง
อยาง฿ดอยางหนึไง จากประภทตางโ ดังนีๅ
1. ดຌานทรัพยากร (การงิน งบประมาณ)
2. ดຌานทรัพยากร (ระบบทคนลยีสารสนทศ)
3. ดຌานทรัพยากร (อาคารสถานทีไ ระบบสาธารณูปภค)
4. ดຌานยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
5. ดຌานนยบาย กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ
6. ดຌานการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร)
7. ดຌานการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวิจัย)
8. ดຌานการปฏิบัติงาน (ระบบงาน)
9. ดຌานการปฏิบัติงาน (ระบบประกันคุณภาพ)
10. ดຌานบุคลากร
11. ดຌานธรรมาภิบาล
12. ดຌานจรรยาบรรณของอาจารย์ละบุคลากร
13. ดຌานอันตรายทีไกิดจากสารคมี สารทางชีวะ ละการผยพรชืๅอรค
14. ดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
15. ดຌานอืไนโ (ระบุ)
(4) การควบคุมทีไมีอยู - ระบุการควบคุมทีไมีอยูลຌว ซึไงป็นขัๅนตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นยบาย/กฎกณฑ์ทีไ฿ชຌ บบR-IC1
ปฏิบัติอยูสาหรับกิจกรรมตาง โ ทีไคาดวาจะจัดการความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็น
ขຌอ 6,
การสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC1 ขຌอ 6 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของ บบ ปย.2
บุคลากร฿นหนวยงาน ละสอดคลຌองกับบบ ปย.2 ฿น (2) ชน จาก (1) อาจระบุ
(2)
(4) ป็น คณะ...เดຌกาหนด฿หຌนักศึกษาขຌาฝຄกงาน฿นสถานประกอบการป็นวลาเม
นຌอยกวา 300 ชัไวมง ป็นตຌน
(5) การประมินผล
- ระบุผลการประมินการควบคุมทีไมีอยูทีไระบุ฿น (4) พืไอ฿หຌหในวาพียงพอละมี บบR-IC1
การควบคุม
ประสิทธิผลหรือเม ดยตอบคาถามตอเป
ขຌอ 6,
1. การกาหนด/สัไงอยางป็นทางการ฿หຌปฏิบัติตามการควบคุมหรือเม
บบ ปย.2
2. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือเม
(3)
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คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
ความ
ชืไอมยง
3. ถຌา มีก ารปฏิ บั ติจ ริง การควบคุ มช ว ย฿หຌงานส ารใจ ตามวัต ถุป ระสงค์ ทีไก าหนด
หรือเม
4. ประยชน์ทีไเดຌรับ คุຌมคากับตຌนทุนของการควบคุมหรือเม
ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC1 ขຌอ 6 หรือจากการประชุมพิจารณา
รวมกันของบุคลากร฿นหนวยงาน ละสอดคลຌองกับบบ ปย.2 ฿น (3) กรณีทีไการ
ควบคุมเมพียงพอตอการจัดการความสีไยง ชน จากตัวอยางการระบุ (1) ละ (4)
อาจระบุ (5) ป็ น คณะยั ง เม มี ก ารก าหนดมาตรการทีไ มี ส ว นช ว ยส ง สริ ม หรื อ
สนับสนุน฿หຌนักศึกษาขຌาฝຄกประสบการณ์฿นหลงงานทีไตรงตามสาขาวิชา ดยการ
สรຌางความรวมมือกับหลงงาน฿นอนาคตของนักศึกษา สงผล฿หຌนักศึกษาสวน฿หญ
ยังเมมีงานทาหลังสารใจการศึกษา ป็นตຌน
(6) ตัวบงชีๅความสีไยง - ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ดย฿น 1 ความสีไยงอาจมีตัวบงชีๅหลายตัวเดຌ ดยมีทัๅงตัว
บงชีๅทีไวัดระดับกระบวนการ ละตัวบงชีๅวัดระดับผลผลิต
(7) ปງาหมายตัวบงชีๅ
- ระบุ  ปງ า หมายตั ว บ งชีๅ ทีไ ร ะบุ ฿ น (6) ดย฿ชຌ ค า ปງ า หมายตามผนกลยุ ท ธ์ ข อง
หนวยงาน ทีไสอดคลຌองกับผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
(8) หนวยนับ
- ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ชน จากตัวอยางการระบุ (6) ฿หຌระบุ (7)
ป็น คะนน, รຌอยละ ป็นตຌน
(9) ขຌอความระบุความ - ระบุผลกระทบจะกิดขึๅนจากความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไ เดຌ บบR-IC1
รุนรง
จากบบR-IC1 ขຌอ 5 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากร฿นหนวยงาน
ขຌอ 5
ดยนวทางการระบุ฿หຌพิจารณาจากหลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความ
สีไยง ชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (9) ป็น สงผล฿หຌความพึงพอ฿จ/ความ
นิยมตอสาขาวิชา หลือรຌอยละ 40 ทานัๅน, ผลการดานินงานดຌานการสรຌางบัณฑิต
ของสาขาวิชา...เมบรรลุตามปງาหมายทีไกาหนด ป็นตຌน
(10) ขຌอความระบุ
- ระบุอกาสหรือความถีไ฿นการความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌ บบR-IC1
อกาส
จากบบR-IC1 ขຌอ 4 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากร฿นหนวยงาน
ขຌอ 4
ดยนวทางการระบุ฿หຌพิจารณาจากหลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความ
สีไยงชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (10) ป็น ป็นประจาทุกป, 2-3 ปตอ
ครัๅง, รຌอยละ 60 ของผูຌสารใจการศึกษาทัๅงหมด (ตัวตัๅง=30x100 ตัวหาร=50) ป็น
ตຌน
(11) ระดับความรุนรง - ระบุ ตั ว ลข จาก 1 - 5 พืไ อ บอกค า ความรุ น รงจากการกิ ด ความสีไ ย ง ทีไ
สอดคลຌองกับการระบุ฿น (9) ละ฿ชຌหลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความ
สีไยง ประกอบ ชน จากตัวอยางการระบุ (9) จะเดຌ (11) ป็น 4, 3 ป็นตຌน
(12) ระดับอกาส
- ระบุตัวลข จาก 1 - 5 พืไอบอกคาอกาส฿นการกิดความสีไยง ทีไสอดคลຌองกับ
การระบุ฿น (10) ละ฿ชຌหลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความสีไยง ประกอบ
ชน จากตัวอยางการระบุ (10) จะเดຌ (12) ป็น 5, 2, 3 ป็นตຌน
(13) ผลคูณ
- ระบุผลคูณระหวางระดับความรุนรงกับระดับอกาส ดยอาตัว ลข฿น (11) คูณ
กับตัวลข฿น (12)
(14) ระดับความสีไยง
- ระบุระดับความสีไยง ดยอาผลคูณ฿น (13) เปทียบกับ Risk Matrix: สาหรับวัด
ระดับของความสีไยง
(15) วิธีจัดการความ
- ระบุวิธีจัดการความสีไยงทีไหมาะสมกับสาหตุความสีไยง ดยพิจารณาลือกจาก
สีไยง
วิธกี ารจัดการบบ 4T ดังนีๅ
1. Take: ยอมรับความสีไยง
2. Treat: ลด/ควบคุมความสีไยง
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
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ความ
ชืไอมยง
3. Terminate: หลีกลีไยงความสีไยง 4. Transfer: กระจาย/อนความสีไยง
ซึไ ง ฿นการระบุ ฿ หຌ ร ะบุ  ฉพาะชืไ อ ภาษาอั ง กฤษ ท า นัๅ น ช น Take, Treat,
Terminate, Transfer ป็นตຌน
(16) ผูຌรับผิดชอบ
- ระบุชืไอหนวยงาน/ฝຆาย ทีไจะป็นหนวยงานหลัก฿นการจัดการความสีไยง ซึไงควร บบR-IC1
ป็นหนวยงานทีไสามารถจัดการความสีไยงตามสาหตุของการกิดความสีไยง ซึไงป็น
ขຌอ 7
การสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC1 ขຌอ 7 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกัน ของ
บุคลากร฿นหนวยงาน
(17) การจัดการบบ R - ระบุ  กรณีทีไป็นความสีไยงทีไสงผลกระทบตอวัตถุประสงค์฿นภาพรวมระดับ
คณะ/หนวยงาน ละเมสามารถจัดการ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหาร
ละจัดการของหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงภาย฿นคณะ/หนวยงาน ตຌองอาศัยความ
รวมมือจากหนวยงานตางโ หรือตຌองบูรณาการการดานินงานจากหลายหนวยงาน
พืไอจะเดຌกาหนดป็นผนบริหารความสีไยงระดับคณะ/หนวยงานตอเป
(18) การจัดการบบ IC - ระบุ  กรณี ทีไ ป็ นความสีไ ยงทีไ กีไ ย วขຌ อ งกั บ การปรับ ปรุง กຌ เ ข หรื อพั ฒ นา
กระบวนการปฏิบั ติ ง านของระดั บ คณะ/หนว ยงาน หรือ ระดั บมหาวิ ทยาลัย ซึไ ง
สามารถจั ด การ฿หຌ อ ยู ฿ นระดั บ ทีไ ย อมรั บ เดຌ ภาย฿ตຌ ก ารบริ ห ารละจั ด การของ
หนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงภาย฿นคณะ/หนวยงาน พืไอจะเดຌกาหนดป็นผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภาย฿นระดับคณะ/หนวยงานตอเป
(19) นวทาง/
- ระบุนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการดานินการพืไอจัดการความสีไยง ซึไงป็นการ บบR-IC1
ขຌอสนอนะ/
สรุ ป ขຌ อ มู ล ทีไ เ ดຌ จ ากบบR-IC1 ขຌ อ 8 หรื อ จากการประชุ ม พิ จ ารณาร ว มกั น ของ
ขຌอ 8,
วิธีการดานินการ บุคลากร฿นหนวยงาน ละสอดคลຌองกับสรุปผลจากบบ ปย.2 ฿น (5) ดยป็ น บบ ปย.2
พืไอจัดการความ วิธีการทีไจะชวยปງองกันหรือลดอกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุ
(5)
ความสีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความสียหายจากความ
สีไยง
สีไยง กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ
(20) หมายหตุ
- ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว
-
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3. บบ ปย.1 รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น

ชืไอสวนงานยอย
รายงานผลการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25......
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
(1)
1. สภาพวดลຌอมการควบคุม
1.1 ..........................................................
1.2 ..........................................................
ฯลฯ
2. การประมินความสีไยง
2.1 ...........................................................
2.2 ...........................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 ...........................................................
3.2 ...........................................................
ฯลฯ
4. สารสนทศละการสืไอสาร
4.1 ...........................................................
4.2 ...........................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประมินผล
5.1 ...........................................................
5.2 ..........................................................
ฯลฯ

บบ ปย.1

ผลการประมิน/ ขຌอสรุป
(2)

ผลการประมินดยรวม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชืไอผูຌรายงาน ...........................................
(ชืไอหัวหนຌาสวนงานยอย)
ตาหนง........................................
วันดือนปี...........................................
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คาอธิบายบบ ปย.1
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
ความชืไอมยง
- ชืไอสวนงานยอย
- ระบุชืไอ ของคณะ/วิท ยาลัย/วิทยาขต/ส านัก/หนวยงาน ซึไงมี
สถานะป็นสวนงานยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ชืไอรายงาน
- ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานผลการประมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภาย฿น"
- งวดรายงาน
- ระบุวันสุดทຌายของรอบระยะวลา฿นการประมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภาย฿น ดยระบุป็น "ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน
พ.ศ. 25....." ละระบุปลง฿น.....ลຌวตปงบประมาณ
(1) องค์ประกอบของ - ระบุขຌอมูลสรุปการควบคุมภาย฿นของตละองค์ประกอบ ดย
การควบคุมภาย฿น ระบุ฿หຌสอดคลຌองกณฑ์มาตรฐานทีไกาหนด (ดยสามารถดูตัวอยาง
การรายงานเดຌจากคูมือนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภาย฿น
ละการประมินการควบคุมภาย฿นของสานักงานการตรวจงิน
ผนดิน
(2) ผลการประมิน/
- ระบุผ ลการประมิน /ขຌ อสรุป ของตล ะองค์ ประกอบของการ
บบR-IC2
ขຌอสรุป
ควบคุ ม ภาย฿น พรຌ อ มจุ ด อ อ น หรื อ ความสีไ ย งทีไ ยั ง มี อ ยู ซึไ ง
(1)
สอดคลຌ อ งกั บ ความสีไ ย งตามบบR-IC2 (1) ละสามารถระบุ
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿นทีไพบจุดออน หรือความสีไยง
ตามความชืไอมยงวัตถุประสงค์ละขัๅนตอนการดานินงานดຌาน
ตางโ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาย฿น ละมาตรฐานการควบคุมภาย฿น
- ผลการประมิน
- ระบุ ส รุ ป ผลการประมิ น ดยรวมขององค์ ป ระกอบของการ
ดยรวม
ควบคุมภาย฿น ซึไงป็นการสรุปจากผลการประมิน/ ขຌอสรุป฿น (2)
- ชืไอผูຌรายงาน
- ลงลายมื อ ชืไ อ หรื อ ลายซใ น คณบดี / ผูຌ อ านวยการของคณะ/
ตาหนงละวันทีไ วิทยาลัย/ สานัก หรือผูຌเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการจัดทา
พรຌอมทัๅงตาหนงละลงวันทีไ ดือน ป พ.ศ. ทีไจัดทาสรใจสิๅน
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

4. บบ PR1 ผนบริหารความสีไยง ระดับหนวยงาน

บบ PR1

(1)

ความสียไ ง
(2)

ตัว
สาหตุหรือปัจจัยทีไทา บงชีๅ
฿หຌกิดความสีไยง ความ
สีไยง
(3)

(4)

หนวยนับ

ดຌานการดานินงาน/
ขัๅนตอนหลัก/
วัตถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก

ปງาหมายตัวบงชีๅ

ผนบริหารความสีไยง คณะ/หนวยงาน ...........................ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...........
วิธีการดานินการ
พืไอจัดการความ
สีไยง

(5)

(6)

(7)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
จากการดานินงาน

หลักฐาน
ประกอบการ
ดานินงาน

กาหนด
ลຌวสรใจ

(8)

(9)

(10)

ผูຌรับผิดชอบ หมายหตุ
(11)

(12)

ชืไอผูຌรายงาน ..............................................................
(ชืไอหัวหนຌาสวนงานยอย)
ตาหนง.....................................................................
วันดือนป...................................................................
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

คาอธิบายบบ PR1
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
-

ชืไอรายงาน

-

ชืไอสวนงานยอย

(1)

(2)

(3)

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุ ชืไ อ รายงานป็ น ผนบริ ห ารความสีไ ย ง คณะ/หน ว ยงาน
...........................ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ...........

- ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/สานัก/หนวยงาน ซึไงมีสถานะป็น
สวนงานยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งวดรายงาน
- ระบุ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. .........
ดຌ า นการด านิ น งาน/ขัๅ น ตอน - ระบุอยาง฿ดอยางหนึไงจาก ดังนีๅ การสรຌางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการ
หลัก/วัตถุประสงค์ขัๅนตอนหลัก วิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม, ขัๅนตอนหลัก, หัวขຌอรอง (ถຌา
มี ) , หั ว ขຌ อ ย อ ย (ถຌ า มี ) ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องขัๅ น ตอนหลั ก ตามความ
ชืไ อ มยงวั ต ถุ ป ระสงค์  ละขัๅ น ตอนการด านิ น งานดຌ า นต า งโ ของ
มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ละ
มาตรฐานการควบคุมภาย฿น
ความสียไ ง
- ระบุ  หตุ ก ารณ์ ทีไ เ ม พึ ง ประสงค์ ซึไ ง อาจกิ ด ขึๅ น ฿นอนาคต ละมี
ผลกระทบ หรื อ ท า฿หຌ ก ารด านิ น งานเม ป ระสบความส ารใ จ ตาม
วัตถุประสงค์ละปງาหมายของหนวยงาน ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ
R-IC2 ฿น (1)
สาหตุหรือปัจจัยทีไทา฿หຌกิด
- ระบุสาหตุหรือปัจจัยทีไทา฿หຌกิดความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็นขຌอมูล
ความสียไ ง
ดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (2)

(4)

ตัวบงชีๅความสีไยง

- ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ R-IC2 ฿น (6)

(5)

ปງาหมายตัวบงชีๅ

(6)

หนวยนับ

(7)

วิธีการดานินการพืไอจัดการ
ความสียไ ง

- ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2
฿น (7)
- ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบRIC2 ฿น (8)
- ระบุนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการดานินการพืไอจัดการความสีไยง
ดยป็นวิธีการทีไจะชวยอกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิด
สาหตุความสีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความ
สียหายจากความสีไยง กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ
ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿นบบ R-IC2 ฿น (19) ดยอาจระบุขัๅนตอน
ป็นขຌอโ พืไอ฿หຌหในวิธีการดานินการทีไชัดจนขึๅน
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการดานินงานตามวิธีการดานินการพืไอจัดการ
ความสีไยง (7)
ป็นตั วอยา งอกสาร/หลัก ฐานประกอบการดานินงาน ฿หຌหนว ยงาน
รายงานการดานินงานละนบอกสาร/หลักฐาน
ระบุวันดือนปทีไจะดานินการตาม (7) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30
กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไกาหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน
30 กั น ยายน ... ละหาก฿น (7) ระบุ ขัๅ น ตอนป็ น ขຌ อ โ ละต ล ะ
ขຌอกาหนดลຌวสรใจเมทากัน ควรระบุจานกตามขัๅนตอน

(8)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ
ดานินงาน
(9) หลักฐานประกอบการ
ดานินงาน
(10) กาหนดลຌวสรใจ

ความ
ชืไอมยง
-

-

บบR-IC2
(1)

บบR-IC2
(2)
บบR-IC2
(6)
บบR-IC2
(7)
บบR-IC2
(8)
บบR-IC2
(19)

-
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
(11) ผูຌรับผิดชอบ
(12) หมายหตุ
- ชืไอผูຌรายงาน ตาหนงละวันทีไ

คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564
ความ
คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
ชืไอมยง
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการด านินการพืไ อ บบR-IC2
จัดการความสีไยง฿น (7) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (16) ดย
(16)
ระบุผูຌรับผิดชอบ฿นตละประดในความสีไยง
- ระบุขຌอมูลอืไนทีตไ ຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว
- ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในคณบดี/ผูຌอานวยการของคณะ/วิทยาลัย/
สานัก หรือผูຌเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการรายงานผล พรຌอมทัๅง
ตาหนงละลงวันทีไ ดือน ป พ.ศ. ทีไรายงานผล
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

5. บบ ปย.2 รายงานการประมินผลการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น (ผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ระดับหนวยงาน)

บบ ปย.2

รายงานการประมินผลการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
(ผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น คณะ/หนวยงาน ...........................ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...........)
สาหรับงวดปีสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือนกันยายน พ.ศ. 25.........
กระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน/ครงการ/
กิจกรรม/ดຌานของงาน
ทีไประมินละ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

(1)

การ
การควบคุม
ประมินผล
ทีไยังมีอยู
การควบคุม
(2)

(3)

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู
(4)

ตัว
บงชีๅ

(5)

ปງาหมาย หนวย
ตัวบงชีๅ
นับ
(6)

(7)

งวด/วลา
การปรับปรุง
ทีไพบ
การควบคุม
จุดออน
(8)

(9)

ผลทีไคาดวาจะ
เดຌรับจากการ
ดานินงาน
(10)

หลักฐาน
ประกอบการ
ดานินงาน
(11)

กาหนด
ลຌว ผูຌรับผิดชอบ หมายหตุ
สรใจ
(12)

(13)

(14)

ชืไอผูຌรายงาน ..............................................................
(ชืไอหัวหนຌาสวนงานยอย)
ตาหนง.....................................................................
วันดือนปี...................................................................
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

คาอธิบายบบ ปย.2
-

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
ชืไอสวนงานยอย

-

ชืไอรายงาน

-

งวดรายงาน

(1)

(2)

กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน/
 ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม /
ดຌ า น ข อ ง ง า น ทีไ ป ร ะ  มิ น
 ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
การควบคุม
การควบคุมทีไยังมีอยู

(3)

การประมินผลการควบคุม

(4)
(5)

ความสีไยงทีไยังมีอยู
ตัวบงชีๅ

(6)

ปງาหมายตัวบงชีๅ

(7)

หนวยนับ

(8)
(9)

งวดวลาทีไพบจุดออน
การปรับปรุงการควบคุม

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/สานัก/หนวยงาน ซึไงมีสถานะป็น
สวนงานยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ระบุชืไอรายงานป็ น "รายงานการประมิ นผลการปรับ ปรุ งการควบคุ ม
ภาย฿น"
- ระบุสาหรับงวดปสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือนกันยายน พ.ศ. 25xx (กรณีรายงาน
ตามปงบประมาณ)
- ระบุรายละอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/ครงการ/กิจกรรม/ดຌานของงาน
ทีไประมิน ซึไงป็นกระบวนการยอยตไากวาขัๅนตอนหลักทีไกาหนด หรืออาจป็น
หัวขຌอรอง/หัวขຌอยอยของขัๅนตอนหลักทีไกาลังประมิน ละระบุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมดังกลาว ซึไงป็นขຌอมูลยอยจากบบR-IC2 ขຌอ 1, 2, 2.1, 2.2
ดย฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละบรรทัดภาย฿นคอลัมน์ดียวกัน
- ระบุการควบคุมทีไยังมีอยู ซึไงป็นขัๅนตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นยบาย/กฎกณฑ์
ทีไ฿ชຌปฏิบัติอยูสาหรับกิจกรรมตาง โ ดยป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น
(4) หรืออาจป็นรายละอียดยอยของขຌอมูลดังกลาวกใเดຌ
- ระบุผลการประมินการควบคุมทีไยังมีอยู ฿น (2) วาพียงพอละมี
ประสิทธิผลหรือเม ดยตอบคาถามตอเป
1. การกาหนด/สัไงอยางป็นทางการ฿หຌปฏิบัตติ ามการควบคุมหรือเม
2. มีการปฏิบัตจิ ริงตามการควบคุมหรือเม
3. ถຌามีการปฏิบัตจิ ริง การควบคุมชวย฿หຌงานสารใจตามวัตถุประสงค์ทีไ
กาหนดหรือเม
4. ประยชน์ทีไเดຌรับ คุຌมคากับตຌนทุนของการควบคุมหรือเม
ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (5) หรือผลการประมินการ
รายละอียดการควบคุมทีไยังมีอยู฿น (2)
- ระบุความสีไยงทีไยังมีอยู ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (1)
- ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ R-IC2 ฿น (6)
- ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น
(7)
- ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2
฿น (8)
- ระบุงวด/วลาทีไพบหรือทราบความสีไยงทีไยังมีอยูตามทีไระบุ฿น (4)
- ระบุ ก ารปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ซึไ ง ป็ น นวทาง/ขຌ อ สนอนะ/วิ ธี ก าร
ดานินการพืไอจัดการความสีไยง ดยป็นวิธีการทีไจะชวยปງ องกันหรือลด
อกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความสีไ ยง หรือป็น
วิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความสียหายจากความสีไยง กรณีทีไเม
สามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿นบบ
R-IC2 ฿น (19) ดยอาจระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ พืไอ฿หຌหในวิธีการดานินการทีไ
ชัดจนขึๅน

ความชืไอมยง
บบR-IC2
ขຌอ 1,2,
2.1,2.2

บบR-IC2 (4)
บบR-IC2 (5)

บบR-IC2 (1)
บบR-IC2
(6)
บบR-IC2
(7)
บบR-IC2
(8)
บบR-IC2 (19)
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(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
-

คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
ความชืไอมยง
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการดานินงานตามวิธีการการปรับปรุงการควบคุม
฿น (9)
ดานินงาน
ห ลั ก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการดานินงาน ฿หຌหนวยงานรายงาน
การดานินงานละนบอกสาร/หลักฐาน
ดานินงาน
กาหนดลຌวสรใจ
- ระบุวันดือนปทีไจะดานินการตาม (9) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30
กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไกาหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 30
กันยายน ... ละหาก฿น (9) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละขຌอกาหนดลຌว
สรใจเมทากัน ควรระบุจานกตามขัๅนตอน
ผูຌรับผิดชอบ
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการดานินการปรับปรุง
บบR-IC2
การควบคุม ฿น (9) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (16)
(16)
หมายหตุ
- ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว
ชืไ อ ผูຌ ร ายงาน ต าหน งละ - ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในคณบดี/ผูຌอานวยการของคณะ/วิทยาลัย/สานัก
วันทีไ
หรือผูຌเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการจัดทา พรຌอมทัๅงตาหนงละลง
วันทีไ ดือน ป พ.ศ. ทีไจัดทาสรใจสิๅน
หมายหตุ

คอลัมน์หมายลข (1) – (4) ,(9), (12) – (14) ป็นบบ ปย. 2 ตามนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภาย฿น
ละการประมินผลการควบคุมภาย฿น ของสานักงานการตรวจงินผนดิน
สาหรับ (5) – (8) ละ (10) – (11) ป็นบบรายงานทีไมหาวิทยาลัยพิไมติมหัวขຌอ฿นบบรายงาน พืไอ฿หຌสามารถ
กากับติดตามการดานินงานตามวิธีการปรับปรุงควบคุมภาย฿น
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

6. บบ MS บบรายงานผลการดานินการตามผนบริหารความสีไยงละผนการปรับปรุงการควบคุม
ภาย฿น

บบ MS

บบรายงานผลการดานินการตามผนบริหารความสีไยงละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
คณะ/หนวยงาน .................ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25…….. ณ สิๅนเตรมาส ......... (ณ ..........25.......)
ชืไอหนวยงาน
...............................................................................................
คาชีๅจง ปรดทาครืไองหมาย  ลง฿น ละกรอกขຌอมูลผลการดานินงานตามประดในทีไกาหนด
฿หຌตอเป
1. ผนบริหารความสีไยง
1) การกาหนดผนบริหารความสีไยง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหนวยงาน
(1) มี จานวนความสีไยง฿นผนทัๅงหมด .............ความสีไยง
(2) เมมี นืไองจาก ........................................................................................................
ทัๅงนีๅ คาดวาจะทาผนบริหารความสีไยงลຌวสรใจ มืไอ .................................................
2) สถานะการดานินการตามผนบริหารความสีไยง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถานะการดานินการ
จานวนความสีไยง
(1) ยังเมเดຌดานินการ
(2) อยูระหวางดานินการ ยังเมลຌวสรใจ
(3) ดานินการลຌวสรใจ
รวม
3) ปัญหา/อุปสรรค฿นการดานินการตามผน฿นภาพรวม ………………………………………………………………
4) นวทางการกຌเขปัญหา/อุปสรรค ………………………………………………………………………………………….
2. ผนปรับปรุงควบคุมภาย฿น
1) การกาหนดผนผนปรับปรุงควบคุมภาย฿น ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหนวยงาน
(1) มี จานวนความสีไยง฿นผนทัๅงหมด .............ความสีไยง
(2) เมมี นืไองจาก ........................................................................................................
ทังๅ นีๅ คาดวาจะทาผนผนปรับปรุงควบคุมภาย฿น มืไอ .................................................
2) สถานะการดานินการตามผนผนปรับปรุงควบคุมภาย฿น ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถานะการดานินการ
จานวนความสีไยง
(1) ยังเมเดຌดานินการ
(2) อยูระหวางดานินการ ยังเมลຌวสรใจ
(3) ดานินการลຌวสรใจ
รวม
3) ปัญหา/อุปสรรค฿นการดานินการตามผน฿นภาพรวม ………………………………………………………………
4) นวทางการกຌเขปัญหา/อุปสรรค ………………………………………………………………………………………….

ลงชืไอ.......................................................ผูຌรายงาน
(.......................................................)
ตาหนง........................................................
วันทีไ.........ดือน......................... พ.ศ. 25……
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
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คาอธิบายบบ MS
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
- ชืไอหนวยงาน
-

ณ สิๅนเตรมาส ............
(ณ.............25....)

ขຌอ 1 ผนบริหารความสีไยง

ขຌอ 2 ผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภาย฿น

-

ชืไอผูຌรายงาน ตาหนง
ละวันทีไ

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/สานัก/หนวยงาน ซึไงมี
สถานะป็นสวนงานยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ระบุปงบประมาณของผนทีไทาการติดตามผล ละระบุครัๅงทีไ
ละวันดือนป ทีไป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหาร
ความสีไยงละควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
1) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 25....)
(ระบุป พ.ศ. ทีไรายงาน)"
2) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 25....)
(ระบุป พ.ศ. ทีไรายงาน)"
3) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 25....)
(ระบุป พ.ศ. ทีไรายงาน)"
- ทาครืไองหมาย  ลง฿น  ละติมขຌอมูลผลการดานินงาน
ตามประดในทีไกาหนด฿หຌครบถຌวน ดยป็นขຌอมูลสรุปจากบบ
MPR1 ของหนวยงาน ซึไง฿นสวนปัญหา/อุปสรรค ละนวทาง
กຌ เ ข ฿หຌ ร ะบุ  ฉพาะกรณี ทีไ ตຌ อ งอาศั ย ความร ว มมื อ กั บ คณะ/
หนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง ฿นภาพรวมของมหาวิทยาลัย
- ทาครืไองหมาย  ลง฿น  ละติมขຌอมูลผลการดานินงาน
ตามประดในทีไกาหนด฿หຌครบถຌวน ดยป็นขຌอมูลสรุปจากบบMปย.2 ของหน วยงาน ซึไง฿นส ว นปั ญหา/อุ ป สรรค ละนวทาง
กຌ เ ข ฿หຌ ร ะบุ  ฉพาะกรณี ทีไ ตຌ อ งอาศั ย ความร ว มมื อ กั บ คณะ/
หนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง ฿นภาพรวมของมหาวิทยาลัย
- ลงลายมื อ ชืไ อ หรื อ ลายซใ น คณบดี / ผูຌ อ านวยการของคณะ/
วิ ท ยาลั ย /ส านั ก หรื อ รองคณบดี / รองผูຌ อ านวยการทีไ เ ดຌ รั บ
มอบหมาย฿หຌ รั บ ผิ ด ชอบ฿นการจั ด ท า พรຌ อ มทัๅ ง ต าหน ง ของ
ผูຌรายงาน

ความชืไอมยง
-

บบMPR1

บบM-ปย. 2

-
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
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7. บบ MPR1 บบรายงานผลการดานินงานตามผนบริหารความสีไยง ระดับคณะ/หนวยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25....

บบ MPR1

รายงานผลการดานินงานตามผนบริหารความสีไยง ระดับคณะ/หนวยงาน ............... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25....
ณ สิๅนเตรมาส ............ (ณ.............25....)

(1)

ความสีไยง

สาหตุหรือ
ปัจจัยทีไทา
฿หຌกิดความ
สีไยง

ตัว
บงชีๅ
ความ
สีไยง

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

หนวยนับ

ดຌานการ
ดานินงาน/
ขัๅนตอนหลัก/
วัตถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก

ปງาหมายตัวบงชีๅ

ผนการดานินงาน

ผลการดานินงาน

วิธีการ
ดานินการ
พืไอจัดการ
ความสีไยง

ผลทีไคาดวา
จะเดຌรับจาก
การ
ดานินงาน

หลักฐาน
ประกอบการ
ดานินงาน

กาหนด
ลຌว
สรใจ

(7)

(8)

(9)

(10)

ผูຌรับผิดชอบ

ผลการ
ดานินงาน

คาตัว
บงชีๅ

สถานะ
ทียบกับ
ผน

ประมินผล
การจัดการ

หมายหตุ

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

ชืไอผูຌรายงาน ..............................................................
(ชืไอหัวหนຌาสวนงานยอย)
ตาหนง.....................................................................
วันดือนป...................................................................
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

คาอธิบายบบ MPR1
-

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
ชืไอรายงาน

-

ชืไอสวนงานยอย

-

งวดรายงาน
ณ สิๅนเตรมาส ........
(ณ.............25....)

(1)

ดຌานการดานินงาน/ขัๅนตอน
หลัก/วัตถุประสงค์ขัๅนตอนหลัก

(2)

ความสียไ ง

(3)

สาหตุหรือปัจจัยทีไทา฿หຌกิด
ความสียไ ง

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุชืไอรายงานป็น รายงานผลการดานินงานตามผนบริหารความ
สีไ ย ง คณะ/หน ว ยงาน ...........................ประจ าป ง บประมาณ
พ.ศ. ...........
- ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/สานัก/หนวยงาน ซึไงมีสถานะป็น
สวนงานยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ระบุ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. .........
- ระบุปงบประมาณของผนทีไทาการติดตามผล ละระบุครัๅงทีไละวัน
ดือนป ทีไป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความสีไยงละ
ควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
1) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 25....)
2) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 25....)
3) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 25....)
- ระบุอยาง฿ดอยางหนึไงจาก ดังนีๅ การสรຌางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการ
วิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม, ขัๅนตอนหลัก, หัวขຌอรอง (ถຌา
มี ) , หั ว ขຌ อ ย อ ย (ถຌ า มี ) ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องขัๅ น ตอนหลั ก ตามความ
ชืไ อ มยงวั ต ถุ ป ระสงค์  ละขัๅ น ตอนการด านิ น งานดຌ า นต า งโ ของ
มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ละ
มาตรฐานการควบคุมภาย฿น
- ระบุ  หตุ ก ารณ์ ทีไ เ ม พึ ง ประสงค์ ซึไ ง อาจกิ ด ขึๅ น ฿นอนาคต ละมี
ผลกระทบ หรื อ ท า฿หຌ ก ารด านิ น งานเม ป ระสบความส ารใ จ ตาม
วัตถุประสงค์ละปງาหมายของหนวยงาน ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ
R-IC2 ฿น (1)
- ระบุสาหตุหรือปัจจัยทีไทา฿หຌกิดความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็นขຌอมูล
ดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (2)

ความชืไอมยง
-

(4)

ตัวบงชีๅความสีไยง

- ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ R-IC2 ฿น (6)

บบR-IC2 (6)

(5)

ปງาหมายตัวบงชีๅ

บบR-IC2 (7)

(6)

หนวยนับ

(7)

วิธีการดานินการพืไอจัดการ
ความสียไ ง

(8)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ
ดานินงาน

- ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2
฿น (7)
- ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบRIC2 ฿น (8)
- ระบุนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการดานินการพืไอจัดการความสีไยง
ดยป็นวิธีการทีไจะชวยอกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิด
สาหตุความสีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความ
สียหายจากความสีไยง กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ
ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿นบบ R-IC2 ฿น (19) ดยอาจระบุขัๅนตอน
ป็นขຌอโ พืไอ฿หຌหในวิธีการดานินการทีไชัดจนขึๅน
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการดานินงานตามวิธีการดานินการพืไอจัดการ
ความสีไยง (7)

-

-

บบR-IC2 (1)

บบR-IC2 (2)

บบR-IC2 (8)
บบR-IC2 (19)

-

หนຌา | 51

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
(9) หลักฐานประกอบการ
ดานินงาน
(10) กาหนดลຌวสรใจ

(11) ผูຌรับผิดชอบ
(12) ผลการดานินงาน

(13) คาตัวบงชีๅ

(14) สถานะทียบกับผน

(15) ประมินผลการจัดการ
(16) หมายหตุ

-

ชืไอผูຌรายงาน ตาหนงละวันทีไ

คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564
คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
ความชืไอมยง
ป็นตัวอย างอกสาร/หลักฐานประกอบการดานิ นงาน ฿หຌ หนวยงาน
รายงานการดานินงานละนบอกสาร/หลักฐาน
ระบุวันดือนปทีไจะดานินการตาม (7) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30
กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไกาหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน
30 กั น ยายน ... ละหาก฿น (7) ระบุ ขัๅ น ตอนป็ น ขຌ อ โ ละต ล ะ
ขຌอกาหนดลຌวสรใจเมทากัน ควรระบุจานกตามขัๅนตอน
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการดานินการพืไอ บบR-IC2 (16)
จัดการความสีไ ยง฿น (7) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (16)
ดยระบุผูຌรับผิดชอบ฿นตละประดในความสีไยง
- ระบุผลการดานินงาน฿นลักษณะทีไสอดคลຌองกับวิธีการดานินการ ฿น
(6) พืไอสนอ฿หຌหในผลการดานินงานตามผนทีไกาหนด ชน หาก฿น (7)
ระบุวิธีการดานินงานป็นขຌอโ ฿หຌรายงานผลการดานินงาน฿นตละขຌอ
วาดานินการอยางเรบຌาง ป็นตຌน
- ฿หຌระบุคาตัวบงชีๅทีไกาหนด฿นผนฯ ณ ปัจจุบัน ดยระบุ฿หຌสอดคลຌอง
กับหนวยนับ ละคาปງาหมายทีไกาหนด หากยังเมมีผลทีไชัดจน ฿หຌระบุ
ป็น N/A
- การรายงานผล ณ สิๅนเตรมาส 4 จะตຌองเมระบุ N/A ทัๅงนีๅ หากเม
สามารถบรรลุตามคาปງาหมายทีไระบุเวຌ ฿หຌรายงานสาหตุ/ปัญหาทีไทา฿หຌ
เมสามารถจัดการความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ
฿หຌระบุสถานะของการดานินงานทียบกับผนวิธีการดานินการพืไอ
จัดการความสีไยง ดยระบุป็น (1) ยังเมเดຌดานินการ หรือ (2) อยู
ระหวางดานินการ ยังเมลຌวสรใจ หรือ (3) ดานินการลຌวสรใจ
฿หຌระบุผลการประมินผลการจัดการความสีไยง ดยระบุป็น (1)
ยอมรับความสีไยงเดຌ หรือ (2) ยังยอมรับความสีไยงเมเดຌ หรือ (3) ยัง
สรุปเมเดຌ
- ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว
- หากมีปัญหา/อุปสรรคตางโ ทีไทา฿หຌเมสามารถดานินงาน฿หຌป็นเป
ตามผนละระยะวลาทีไกาหนดเวຌ ละเดຌดานินงานการกຌเขปั ญหา
นัๅน อย า งเรบຌ าง ฿หຌ ร ะบุ ฿ นบบฟอร์ ม ระบุ ปั ญ หา/อุ ปสรรคละนว
ทางกຌเขพืไอ฿หຌการจัดการความสีไยงมีประสิทธิภาพมากขึๅน ละจัดทา
ป็นบันทึกขຌอความขຌามาพืไอขอปรับวิธีการจัดการความสีไยงพืไอ฿หຌ
สามารถจัดการความสีไยงพืไอ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ
- ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในคณบดี/ผูຌอานวยการของคณะ/วิทยาลัย/
สานัก ทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการจัดทา พรຌอมทัๅงตาหนง
ของผูຌรายงาน

-
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

8. บบ M-ปย. 2 บบรายงานผลการดานินงานตามผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ระดับคณะ/หนวยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

M-ปย.2
รายงานผลการดานินงานตามผนผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ระดับคณะ/หนวยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระบุชืไอหนวยงาน ................................................................. ณ สิๅนเตรมาส .... (ณ.............2560)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ผลทีไคาดวา
จะเดຌรับ
จากการ
ดานินงาน

หลักฐาน
ประกอบการ
ดานินงาน

กาหนด
ลຌว
สรใจ

(10)

(11)

(12)

ผูຌรับ
ผิดชอบ

ผลการ
ดานิน
งาน

ประมินผลการจัดการ

(2)

การ
งวด
ปรั
บปรุง
วลาทีไ
การควบคุม
พบ
จุดออน

สถานะทียบกับผน

การประมินผล
การควบคุม

ตัวบงชีๅ
ความ
สีไยง

ผลการดานินงาน
คาตัวบงชีๅ

การควบคุมทีไ
ยังมีอยู

ความ
สีไยงทีไ
ยังมีอยู

หนวยนับ

กระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน/
ครงการ/กิจกรรม/
ดຌานของงานทีไ
ประมินละ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

ปງาหมายตัวบงชีๅ

ผนการดานินงาน

หมาย
หตุ

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

ชืไอผูຌรายงาน ..............................................................
(ชืไอหัวหนຌาสวนงานยอย)
ตาหนง.....................................................................
วันดือนป...................................................................
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คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564

คาอธิบายบบ M-ปย.2
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
ชืไอสวนงานยอย

-

ชืไอรายงาน

-

งวดรายงาน
-

ณ สิๅนเตรมาส ........
(ณ.............25....)

(2)

กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน/
 ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม /
ดຌ า น ข อ ง ง า น ทีไ ป ร ะ  มิ น
 ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
การควบคุม
การควบคุมทีไยังมีอยู

(3)

การประมินผลการควบคุม

(4)
(5)
(6)

ความสีไยงทีไยังมีอยู
ตัวบงชีๅ
ปງาหมายตัวบงชีๅ

(7)

หนวยนับ

(8)
(9)

งวดวลาทีไพบจุดออน
การปรับปรุงการควบคุม

(1)

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/สานัก/หนวยงาน ซึไงมีสถานะป็น
สวนงานยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ระบุชืไอรายงานป็ น "รายงานการประมิ นผลการปรับ ปรุ งการควบคุ ม
ภาย฿น"
- ระบุสาหรับงวดปสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือนกันยายน พ.ศ. 25xx (กรณีรายงาน
ตามปงบประมาณ)
- ระบุปงบประมาณของผนทีไทาการติดตามผล ละระบุครัๅงทีไละวันดือนป
ทีไป็ นรอบของการติด ตาม ตามปฏิ ทินการบริ หารความสีไย งละควบคุ ม
ภาย฿น ดังนีๅ
1) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 25....)
2) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 25....)
3) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 25....)
- ระบุรายละอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/ครงการ/กิจกรรม/ดຌานของงาน
ทีไประมิน ซึไงป็นกระบวนการยอยตไากวาขัๅนตอนหลักทีไกาหนด หรืออาจป็น
หัวขຌอรอง/หัวขຌอยอยของขัๅนตอนหลักทีไกาลังประมิน ละระบุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมดังกลาว ซึไงป็นขຌอมูลยอยจากบบR-IC2 ขຌอ 1, 2, 2.1, 2.2
ดย฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละบรรทัดภาย฿นคอลัมน์ดียวกัน
- ระบุการควบคุมทีไยังมีอยู ซึไงป็นขัๅนตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นยบาย/กฎกณฑ์
ทีไ฿ชຌปฏิบัติอยูสาหรับกิจกรรมตาง โ ดยป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น
(4) หรืออาจป็นรายละอียดยอยของขຌอมูลดังกลาวกใเดຌ
- ระบุผลการประมินการควบคุมทีไยังมีอยู ฿น (2) วาพียงพอละมี
ประสิทธิผลหรือเม ดยตอบคาถามตอเป
1. การกาหนด/สัไงอยางป็นทางการ฿หຌปฏิบัตติ ามการควบคุมหรือเม
2. มีการปฏิบัตจิ ริงตามการควบคุมหรือเม
3. ถຌามีการปฏิบัตจิ ริง การควบคุมชวย฿หຌงานสารใจตามวัตถุประสงค์ทีไ
กาหนดหรือเม
4. ประยชน์ทีไเดຌรับ คุຌมคากับตຌนทุนของการควบคุมหรือเม
ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (5) หรือผลการประมินการ
รายละอียดการควบคุมทีไยังมีอยู฿น (2)
- ระบุความสีไยงทีไยังมีอยู ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (1)
- ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ R-IC2 ฿น (6)
- ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น
(7)
- ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2
฿น (8)
- ระบุงวด/วลาทีไพบหรือทราบความสีไยงทีไยังมีอยูตามทีไระบุ฿น (4)
- ระบุ ก ารปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ซึไ ง ป็ น นวทาง/ขຌ อ สนอนะ/วิ ธี ก าร
ดานินการพืไอจัดการความสีไยง ดยป็นวิธีการทีไจะชวยปງ องกันหรือลด

ความชืไอมยง
-

บบR-IC2
ขຌอ 1,2,
2.1,2.2

บบR-IC2 (4)
บบR-IC2 (5)

บบR-IC2 (1)
บบR-IC2 (6)
บบR-IC2 (7)
บบR-IC2 (8)
บบR-IC2 (19)
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง

(10)

(12)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ
ดานินงาน
ห ลั ก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ดานินงาน
กาหนดลຌวสรใจ

(13)

ผูຌรับผิดชอบ

(14)

ผลการดานินงาน

(15)

คาตัวบงชีๅ

(16)

ส ถ า น ะ  ที ย บ กั บ  ผ น

(17)

ประมินผลการจัดการ

(18)

หมายหตุ

-

ชืไ อ ผูຌ ร ายงาน ต าหน งละ
วันทีไ

(11)

คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564
คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
ความชืไอมยง
อกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความสีไยง หรือป็น
วิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความสียหายจากความสีไยง กรณีทีไเม
สามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿นบบ
R-IC2 ฿น (19) ดยอาจระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ พืไอ฿หຌหในวิธีการดานินการทีไ
ชัดจนขึๅน
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการดานินงานตามวิธีการการปรับปรุงการควบคุม
฿น (9)
ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการดานินงาน ฿หຌหนวยงานรายงาน
การดานินงานละนบอกสาร/หลักฐาน
- ระบุวันดือนปทีไจะดานินการตาม (9) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30
กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไกาหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 30
กันยายน ... ละหาก฿น (9) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละขຌอกาหนดลຌว
สรใจเมทากัน ควรระบุจานกตามขัๅนตอน
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการดานินการปรับปรุง บบR-IC2 (16)
การควบคุม ฿น (9) ซึงไ ป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (16)
- ระบุผลการดานินงาน฿นลักษณะทีไสอดคลຌองกับวิธีการดานินการ ฿น (9)
พืไอสนอ฿หຌหในผลการดานินงานตามผนทีไกาหนด ชน หาก฿น (9) ระบุ
วิ ธี ก ารด านิ น งานป็ น ขຌ อ โ ฿หຌ ร ายงานผลการด านิ น งาน฿นต ล ะขຌ อ ว า
ดานินการอยางเรบຌาง ป็นตຌน
- ฿หຌระบุคาตัวบงชีๅทีไกาหนด฿นผนฯ ณ ปัจจุบัน ดยระบุ฿หຌสอดคลຌองกับ
หนวยนับ ละคาปງาหมายทีไกาหนด หากยังเมมีผลทีไชัดจน ฿หຌระบุป็น N/A
- การรายงานผล ณ สิๅ น เตรมาส 4 จะตຌ อ งเม ร ะบุ N/A ทัๅ ง นีๅ หากเม
สามารถบรรลุตามคาปງาหมายทีไระบุเวຌ ฿หຌรายงานสาหตุ/ปัญหาทีไทา฿หຌเม
สามารถจัดการความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ
฿หຌ ร ะบุ ส ถานะของการดานิน งานที ยบกับ ผนวิ ธี ก ารดานิ น การพืไ อ
จัดการความสีไยง ดยระบุป็น (1) ยังเมเดຌดานินการ หรือ (2) อยูระหวาง
ดานินการ ยังเมลຌวสรใจ หรือ (3) ดานินการลຌวสรใจ
฿หຌระบุผลการประมินผลการจัดการความสีไยง ดยระบุป็น (1) ยอมรับ
ความสีไยงเดຌ หรือ (2) ยังยอมรับความสีไยงเมเดຌ หรือ (3) ยังสรุปเมเดຌ
- ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว
- หากมีปัญหา/อุปสรรคตางโ ทีไทา฿หຌเมสามารถดานินงาน฿หຌป็นเปตาม
ผนละระยะวลาทีไกาหนดเวຌ ละเดຌดานินงานการกຌเขปัญหานัๅนอยางเร
บຌาง ฿หຌระบุ฿นบบฟอร์ม ระบุปัญหา/อุปสรรคละนวทางกຌเขพืไอ฿หຌการ
จัดการความสีไยงมีประสิทธิภาพมากขึๅน ละจัดทาป็นบันทึกขຌอความขຌามา
พืไอขอปรับวิธีการจัดการความสีไยงพืไอ฿หຌสามารถจัดการความสีไยงพืไอ฿หຌ
อยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ
- ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในคณบดี/ผูຌอานวยการของคณะ/วิทยาลัย/สานัก
ทีเไ ดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการจัดทา พรຌอมทัๅงตาหนงของผูຌรายงาน
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บบรายงานระดับมหาวิทยาลัย
1. บบ R-IC3 ผลการวิคราะห์ ระบุ ประมินละจัดลาดับความสีไยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บบ R-IC3

ผลการวิคราะห์ ระบุ ประมินละจัดลาดับความสีไยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25…..
/

ภ

้

โ
(1)

(2)

(3)

/
พื

โ

ื

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) (12) (13) (14)

(15)

(16)

R

IC

(17)

(18)

(19)

(20)
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คาอธิบายบบ R-IC3
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
(1)

ปงบประมาณ
ความสียไ ง

(2)

สาหตุหรือปัจจัยทีไ
ทา฿หຌกิดความสีไยง

(3)

ประภทความสีไยง

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุปงบประมาณ ป็นปงบประมาณทีไจะดานินการตอเป
- ระบุหตุการณ์ทีไเมพึงประสงค์ ซึไงอาจกิดขึๅน฿นอนาคต ละมีผลกระทบ หรือ
ทา฿หຌการดานินงานเมประสบความสารใจตามวัตถุประสงค์ละปງาหมายของ
มหาวิทยาลัย รวมทัๅงกระทบตอความสารใจตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมดຌาน
฿ดดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน คือ
1. ดຌานการดานินงาน (Operation) = O
2. ดຌานความถูกตຌองชืไอถือเดຌของรายงานทางการงิน (Financial Reporting) = F
3. ดຌ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระบี ย บ ขຌ อ บั งคั บ ฯลฯ (Compliance) = C
ดยมีขຌอมูล/สถิติรองรับการระบุ พืไอจะเดຌ฿ชຌประกอบการกาหนดตัวบงชีๅของ
ความสีไยง ชน ดຌานการสรຌางบัณฑิต: ผูຌสารใจการศึกษาคณะ....สวน฿หญเมมีงาน
ทาหลังส ารใ จการศึก ษา พราะผลการศึก ษารຌ อยละของบัณ ฑิตทีไ มีงานทาของ
มหาวิทยาลัย ป ....ทากับ 40 ทานัๅน ป็นตຌน ดยพิจารณาสรุปขຌอมูลทีไเดຌจาก
บบR-IC2 ฿น (1)
- ระบุสาหตุหรือปัจจัยทีไทา฿หຌกิดความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ดยชีๅ฿หຌหในวาสาหตุ
กิดจากตัวบุคคล ระบบ/กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ นยบาย หรืออืไนโ ละ฿หຌ
อธิบายถึงลักษณะของสิไงทีไป็นสาหตุ ฿หຌชัดจน ชน จาก (1) อาจระบุสาหตุ฿น
(2) ป็ น การจั ด กระบวนการรี ย นการสอนของมหาวิท ยาลั ยยั งเม  นຌน การจั ด
ประสบการณ์ภาคสนาม฿นสถานประกอบการ หรือหลงงานทีไตรงกับสาขาวิชา
ทาทีไควร ป็นตຌน ดยพิจารณาสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC2 ฿น (2)
- ระบุประภทความสีไยงซึไงสอดคลຌองกับสาหตุฯ ทีไระบุ฿น (2) ละสอดคลຌอง
กณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ดยลือกระบุป็นอยาง฿ดอยางหนึไง จาก
ประภทตางโ ดังนีๅ
1. ดຌานทรัพยากร (การงิน งบประมาณ)
2. ดຌานทรัพยากร (ระบบทคนลยีสารสนทศ)
3. ดຌานทรัพยากร (อาคารสถานทีไ ระบบสาธารณูปภค)
4. ดຌานยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
5. ดຌานนยบาย กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ
6. ดຌานการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร)
7. ดຌานการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวิจัย)
8. ดຌานการปฏิบัติงาน (ระบบงาน)
9. ดຌานการปฏิบัติงาน (ระบบประกันคุณภาพ)
10. ดຌานบุคลากร
11. ดຌานธรรมาภิบาล
12. ดຌานจรรยาบรรณของอาจารย์ละบุคลากร
13. ดຌานอันตรายทีไกิดจากสารคมี สารทางชีวะ ละการผยพรชืๅอรค
14. ดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน

ความ
ชืไอมยง

บบR-IC2
(1)

บบR-IC2
(2)
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
(4)

การควบคุมทีไมีอยู

(5)

การประมินผลการ
ควบคุม

(6)

ตัวบงชีๅความสีไยง

(7)

ปງาหมายตัวบงชีๅ

(8)

หนวยนับ

(9)

ขຌอความระบุความ
รุนรง

(10)

ขຌอความระบุอกาส

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
15. ดຌานอืไนโ (ระบุ) ชน ดຌานผลประยชน์ทับซຌอน ป็นตຌน
- ระบุการควบคุมทีไมีอยูลຌว ซึไงป็นขัๅนตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นยบาย/กฎกณฑ์ทีไ
฿ชຌปฏิบัติอยูสาหรับกิจกรรมตาง โ ทีไคาดวาจะจัดการความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ชน
จาก (1) อาจระบุ (4) ป็น มหาวิทยาลัยดยคณะวิชาตางโ เดຌกาหนด฿หຌนักศึกษา
ขຌาฝຄกงาน฿นสถานประกอบการป็นวลาเมนຌอยกวา 300 ชัไวมง ป็นตຌน ดย
พิจารณาสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC2 ฿น (4)
- ระบุผลการประมินการควบคุมทีไมีอยู ทีไระบุ฿น (4) พืไอ฿หຌหในวาพียงพอละมี
ประสิทธิผลหรือเม ดยตอบคาถามตอเป
1. การกาหนด/สัไงอยางป็นทางการ฿หຌปฏิบัติตามการควบคุมหรือเม
2. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือเม
3. ถຌามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวย฿หຌงานสารใจตามวัตถุประสงค์ทีไกาหนด
หรือเม
4. ประยชน์ทีไเดຌรับ คุຌมคากับตຌนทุนของการควบคุมหรือเม
ดยพิจารณาสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC2 ฿น (5) กรณีทีไการควบคุมเมพียงพอ
ตอการจัดการความสีไยง ชน จากตัวอยางการระบุ (1) ละ (4) อาจระบุ (5) ป็น
มหาวิทยาลัยยังเมมีการกาหนดมาตรการทีไชัดจนทีไสวนชวยสงสริมหรือสนับสนุน
฿หຌนักศึกษาขຌาฝຄกประสบการณ์฿นหลงงานทีไตรงตามสาขาวิชา ดยการสรຌาง
ความรวมมือกับหลงงาน฿นอนาคตของนักศึกษา สงผล฿หຌนักศึกษาสวน฿หญยังเม
มีงานทาหลังสารใจการศึกษา ป็นตຌน
- ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ดย฿น 1 ความสีไยงอาจมีตัวบงชีๅหลายตัวเดຌ ดยมีทัๅง
ตัวบงชีๅทีไวัดระดับกระบวนการ ละตัวบงชีๅวัดระดับผลผลิต ดยพิจารณาสรุป
ขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC2 ฿น (6)
- ระบุ ปງ า หมายตัว บ งชีๅ ทีไ ระบุ ฿ น (6) ดย฿ชຌ ค า ปງ า หมายตามผนกลยุ ทธ์ ข อง
หนวยงาน ทีไสอดคลຌองกับผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดยพิจารณาสรุปขຌอมูลทีไ
เดຌจากบบR-IC2 ฿น (7)
- ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ชน จากตัวอยางการระบุ (6) ฿หຌระบุ (7)
ป็น คะนน, รຌอยละ ป็นตຌน
- ระบุผลกระทบจะกิดขึๅนจากความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌ
จากบบR-IC2 ฿น (9) ดยนวทางการระบุ ฿ หຌ พิ จ ารณาจากหลั ก กณฑ์
ประกอบการพิจารณาระดับความสีไยง ชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (9)
ป็น สงผล฿หຌความพึงพอ฿จ/ความนิยมตอสาขาวิชา หลือรຌอยละ 40 ทานัๅน, ผล
การดานินงานดຌานการสรຌางบัณฑิตของสาขาวิชา...เมบรรลุตามปງาหมายทีกไ าหนด
ป็นตຌน
- ระบุอกาสหรือความถีไ฿นการความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌ
จากบบR-IC2 ฿น (10) ดยนวทางการระบุ ฿ หຌ พิ จ ารณาจากหลั ก กณฑ์
ประกอบการพิจารณาระดับความสีไยงชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (10)
ป็น ป็นประจาทุกป, 2-3 ปตอครัๅง, รຌอยละ 60 ของผูຌสารใจการศึกษาทัๅงหมด
(ตัวตัๅง=30x100 ตัวหาร=50) ป็นตຌน

ความ
ชืไอมยง
บบR-IC2
(4)

บบR-IC2
(5)

บบR-IC2
(6)

บบR-IC2
(9)

บบR-IC2
(10)
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
(11)

ระดับความรุนรง

(12)

ระดับอกาส

(13)

ผลคูณ

(14)

ระดับความสีไยง

(15)

วิธีจัดการความสียไ ง

(16)

ผูຌรับผิดชอบ

(17)

การจัดการบบ R
(Risk : ความสีไยง)

(18)

การจั ด การบบ IC
(Internal Control :
ควบคุมภาย฿น)

(19)

นวทาง/
ขຌอสนอนะ/วิธีการ
ดานินการพืไอ
จัดการความสียไ ง

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุ ตั ว ลข จาก 1 - 5 พืไ อ บอกค า ความรุ น รงจากการกิ ด ความสีไ ย ง ทีไ
สอดคลຌองกับการระบุ฿น (9) ละ฿ชຌหลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความ
สีไยง ประกอบ ชน จากตัวอยางการระบุ (9) จะเดຌ (11) ป็น 4, 3 ป็นตຌน
- ระบุตัวลข จาก 1 - 5 พืไอบอกคาอกาส฿นการกิดความสีไยง ทีไสอดคลຌองกับ
การระบุ ฿ น (10) ละ฿ชຌ ห ลั ก กณฑ์ ป ระกอบการพิ จ ารณาระดั บ ความสีไ ย ง
ประกอบ ชน จากตัวอยางการระบุ (10) จะเดຌ (12) ป็น 5, 2, 3 ป็นตຌน
- ระบุผลคูณระหวางระดับความรุนรงกับระดับอกาส ดยอาตัวลข฿น (11)
คูณกับตัวลข฿น (12)
- ระบุระดับความสีไยง ดยอาผลคูณ฿น (13) เปทียบกับ Risk Matrix: สาหรับ
วัดระดับของความสีไยง
- ระบุวิธีจัดการความสีไยงทีไหมาะสมกับสาหตุความสีไยง ดยพิจารณาลือกจาก
วิธีการจัดการบบ 4T ดังนีๅ
1. Take: ยอมรับความสีไยง
2. Treat: ลด/ควบคุมความสีไยง
3. Terminate: หลีกลีไยงความสีไยง ละ 4. Transfer: กระจาย/อนความสีไยง
ซึไ ง ฿นการระบุ ฿ หຌ ร ะบุ  ฉพาะชืไ อ ภาษาอั ง กฤษ ท านัๅ น ช น Take, Treat,
Terminate, Transfer ป็นตຌน
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการดานินการพืไอจัดการความ
สีไยง฿น (7) ดยระบุผูຌรับผิดชอบหลัก ละผูຌรับผิดชอบรวม฿นตละประดในความ
สีไยง
- ระบุ  กรณีทีไป็นความสีไยงทีไสงผลกระทบตอวัตถุประสงค์฿นภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัย ละเมสามารถจัดการ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหาร
ละจัดการของหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงภาย฿นคณะ/หนวยงาน ตຌองอาศัยความ
รวมมือจากหนวยงานตางโ หรือตຌองบูรณาการการดานินงานจากหลายหนวยงาน
พืไอจะเดຌกาหนดป็นผนบริหารความสีไยงระดับมหาวิทยาลัยตอเป ดยป็นผล
การพิจารณาของผูຌบริหารหนวยงาน฿นสานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง ละเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการบริหารความสีไยงฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย
- ระบุ  กรณีทีไป็นความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับการปรับปรุง กຌเข หรือพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานของระดับมหาวิทยาลัย ซึไงสามารถจัดการ฿หຌอยู฿นระดับทีไ
ยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหารละจัดการของหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไ งภาย฿น
คณะ/หนวยงาน พืไอจะเดຌกาหนดป็นผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿นระดับ
คณะ/หนวยงานตอเป ดยป็นผลการพิจารณาของผูຌบริหารหนวยงาน฿นสานักงาน
อธิ ก ารบดี ร ว มกั บ หน ว ยงานทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง ละเดຌ รั บ ความหใ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความสีไยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
- ระบุนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการดานินการพืไอจัดการความสีไยง ซึไงป็นการ
สรุป ขຌอ มูล ทีไเ ดຌจ ากบบR-IC1 ขຌ อ 8 หรื อจากการประชุ มพิ จารณาร วมกัน ของ
บุคลากร฿นหนวยงาน ดยป็นวิธีการทีไจะชวยอกาส฿นการกิดความสีไ ยง คือ
กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความสีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความ

ความ
ชืไอมยง

บบR-IC2
(19)
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง

(20)

หมายหตุ

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
สียหายจากความสีไยง กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ ดย
พิจารณาสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC2 ฿น (19)
- ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ ชน วิธีดานินการละอกสารหลักฐานทีไ
กีไยวขຌอง ป็นตຌน นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว

ความ
ชืไอมยง
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2. บบ PR2 ผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย

บบ PR2

(1)

ความสียไ ง

สาหตุหรือ
ปัจจัยทีไทา฿หຌ
กิดความสียไ ง

(2)

(3)

ตัว
บงชีๅ
ความ
สีไยง
(4)

หนวยนับ

ดຌานการดานินงาน/
ขัๅนตอนหลัก/
วัตถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก

ปງาหมายตัวบงชีๅ

ผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ........
วิธีการดานินการพืไอ
จัดการความสีไยง

(5)

(6)

(7)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
จากการดานินงาน

หลักฐาน
ประกอบการ
ดานินงาน

กาหนด
ลຌวสรใจ

(8)

(9)

(10)

ผูຌรับผิดชอบ
ผูຌรับผิดชอบ ผูຌรับผิดชอบ หมายหตุ
หลัก
รวม
(11)

(12)
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คาอธิบายบบ PR2
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง

ความ
ชืไอมยง
-

(4)

- ระบุชืไอรายงานป็น "ผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. ........"
งวดรายงาน
- ระบุ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. .........
ดຌ า น ก า ร ด า  นิ น ง า น / - ระบุ อย า ง฿ดอย า งหนึไ งจาก ดั งนีๅ การสรຌ างบั ณฑิ ต , การวิจั ย , การบริ ก าร บบR-IC3
ขัๅนตอนหลัก/วัตถุประสงค์ วิชาการ หรื อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม, ขัๅนตอนหลัก , หัวขຌอรอง (ถຌามี) ,
ขຌอ 1-3
ขัๅนตอนหลัก
หัวขຌอยอย (ถຌามี) ละวัตถุประสงค์ของขัๅนตอนหลักของมหาวิทยาลัย ซึไงป็น
ขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ขຌอ 1-3 ดย฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละบรรทัด
ภาย฿นคอลัมน์ดียวกัน
ความสีไยง
- ระบุหตุการณ์ทีไเมพึงประสงค์ ซึไงอาจกิดขึๅน฿นอนาคต ละมีผลกระทบ บบR-IC3 (1)
หรือทา฿หຌการดานินงานเมประสบความสารใจตามวัตถุประสงค์ละปງาหมาย
ของหนวยงาน ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (1)
สาหตุ ห รื อ ปั จ จั ย ทีไ ท า฿หຌ - ระบุ ส าหตุ ห รื อ ปั จ จั ย ทีไ ท า฿หຌ  กิ ด ความสีไ ย งทีไ ร ะบุ ฿ น (1) ซึไ ง ป็ น ขຌ อ มู ล บบR-IC3 (2)
กิดความสีไยง
ดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (2)
ตัวบงชีๅความสีไยง
- ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (6)
บบR-IC3 (6)

(5)

ปງาหมายตัวบงชีๅ

(1)

(2)

(3)

ชืไอรายงาน

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก

- ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (4) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (7) บบR-IC3 (7)

หนวยนับ
- ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (5) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3(8) บบR-IC3 (8)
วิ ธี ก ารด านิ น การพืไ อ - ระบุนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการดานินการพืไอจัดการความสีไยง ดยป็น บบR-IC3
จัดการความสีไยง
วิธีการทีไจะชวยอกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความ
(19)
สีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความสียหายจากความสีไยง
กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล
฿นบบR-IC3 ฿น (19) ดยอาจระบุ ขัๅ น ตอนป็ น ขຌ อ โ พืไ อ ฿หຌ  หใ น วิ ธี ก าร
ดานินการทีไชัดจนขึๅน
(8) ผลทีไ ค าดว า จะเดຌ รั บ จาก ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการดานินงานตามวิธีการดานินการพืไอจัดการความ
การดานินงาน
สีไยง (7)
(9) หลั ก ฐานประกอบการ ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการดานินงาน ฿หຌหนวยงานรายงาน
ดานินงาน
การดานินงานละนบอกสาร/หลักฐาน
(10) กาหนดลຌวสรใจ
ระบุ วั น ดื อ นป ทีไ จ ะด านิ น การตาม (7) ลຌ ว สรใ จ ดยเม ค วรระบุ  ป็ น 30
กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไกาหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 30
กันยายน ... ละหาก฿น (7) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละขຌอกาหนดลຌว
สรใจเมทากัน ควรระบุจานกตามขัๅนตอน
(11) ผูຌรับผิดชอบ
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการดานินการพืไอจัดการ บบR-IC3
ความสีไ ย ง฿น (7) ซึไ ง ป็ น ขຌ อ มู ล ดี ย วกั น กั บ บบR-IC3 ฿น (16) ดยระบุ
(16)
ผูຌรับผิดชอบหลัก ละผูຌรับผิดชอบรวม฿นตละประดในความสีไยง
(12) หมายหตุ
- ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว
(6)
(7)
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3. บบ ปอ.2 รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
ชืไอหนวยรับตรวจ
รายงานผลการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25......
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
(1)
1. สภาพวดลຌอมการควบคุม
1.1 ..........................................................
1.2 ..........................................................
ฯลฯ
2. การประมินความสีไยง
2.1 ...........................................................
2.2 ...........................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 ...........................................................
3.2 ...........................................................
ฯลฯ
4. สารสนทศละการสืไอสาร
4.1 ...........................................................
4.2 ...........................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประมินผล
5.1 ...........................................................
5.2 ..........................................................
ฯลฯ

บบ ปอ.2

ผลการประมิน/ ขຌอสรุป
(2)

ผลการประมินดยรวม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชืไอผูຌรายงาน ...........................................
(ชืไอหัวหนຌาหนวยรับตรวจ)
ตาหนง....................................................
วันดือนปี...........................................
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คาอธิบายบบ ปอ.2
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
- ชืไอหนวยรับตรวจ

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
ความชืไอมยง
- ระบุ ชืไอ "มหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานี " ซึไ งมี ฐ านะป็ น หน ว ยรั บ
ตรวจ
- ชืไอรายงาน
- ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานผลการประมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภาย฿น"
- งวดรายงาน
- ระบุวันสุดทຌายของรอบระยะวลา฿นการประมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภาย฿น ดยระบุป็น "ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน
พ.ศ. 25....." ละระบุปลง฿น.....ลຌวตปงบประมาณ
(1) องค์ประกอบของการ
- ระบุขຌอมูลสรุปการควบคุมภาย฿นของตละองค์ประกอบ ดย
ควบคุมภาย฿น
ระบุ฿หຌสอดคลຌองกณฑ์มาตรฐานทีไกาหนด (ดยสามารถดูตัวอยาง
การรายงานเดຌจากคูมือนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภาย฿น
ละการประมินการควบคุมภาย฿นของสานักงานการตรวจงิ น
ผนดิน
(2) ผลการประมิน/
- ระบุผ ลการประมิ น/ขຌอ สรุป ของต ละองค์ป ระกอบของการ บบR-IC3 (1)
ขຌอสรุป
ควบคุ ม ภาย฿น พรຌ อ มจุ ด อ อ น หรื อ ความสีไ ย งทีไ ยั ง มี อ ยู ซึไ ง
สอดคลຌ อ งกั บ ความสีไ ย งตามบบR-IC3 (1) ละสามารถระบุ
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿นทีไพบจุดออน หรือความสีไยง
ตามความชืไอมยงวัตถุประสงค์ละขัๅนตอนการดานินงานดຌาน
ตางโ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาย฿น ละมาตรฐานการควบคุมภาย฿น
- ผลการประมินดยรวม - ระบุ ส รุ ป ผลการประมิ น ดยรวมขององค์ ป ระกอบของการ
ควบคุมภาย฿น ซึไงป็นการสรุปจากผลการประมิน/ ขຌอสรุป฿น (2)
- ชืไอผูຌรายงาน ตาหนง - ลงลายมื อ ชืไ อ หรื อ ลายซใ น ของอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ละวันทีไ
อุบลราชธานี ซึไงป็นหัวหนຌาหนวยรับตรวจ หรือผูຌบริหาร หรือผุຌ
รับผิดชอบ฿นการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
พรຌอมทัๅงตาหนงละลงวันทีไ ดือน ป พ.ศ. ทีไจัดทาสรใจสิๅน
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4. บบ ปอ. 3

บบ ปอ. 3

รายงานผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ........
สาหรับงวดปีสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือนกันยายน พ.ศ. 25.........
กระบวนการปฏิบัติงาน/
ครงการ/กิจกรรม/ดຌานของ
งานทีไประมินละ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

ความสีไยงทีไ
ยังมีอยู
(2)

ตัวบงชีๅ
ความสีไยง
(3)

ปງาหมาย
ตัวบงชีๅ
(4)

หนวย งวด/วลาทีไ
นับ พบจุดออน
(5)

(6)

การปรับปรุง
การควบคุม
(7)

ผูຌรับผิดชอบ
ผลทีไคาดวาจะ หลักฐาน กาหนด
เดຌรับจากการ ประกอบการ ลຌว ผูຌรับผิดชอบ ผูຌรับผิดชอบ
ดานินงาน ดานินงาน สรใจ
หลัก
รวม

(8)

(9)

(10)

หมายหตุ

(11)

(12)

ชืไอผูຌรายงาน ..............................................................
(ชืไอหัวหนຌาหนวยรับตรวจ)
ตาหนง.....................................................................
วันดือนปี...................................................................
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คาอธิบายบบ ปอ.3
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก

-

ชืไอหนวยรับตรวจ
ชืไอรายงาน
งวดรายงาน

(1)

(2)

กระบวนการปฏิบัติงาน/
ค รงกา ร /กิ จ กรร ม /
ดຌ า นของงานทีไ ป ระมิ น
ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การควบคุม
ความสีไยงทีไยังมีอยู

(3)

ตัวบงชีๅความสีไยง

- ระบุชืไอ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึไงมีฐานะป็นหนวยรับตรวจ
- ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น"
- ระบุวันสุดทຌายของรอบระยะวลาของผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
ดยระบุป็น "ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25....." ละระบุปลง฿น.....
ลຌวตปงบประมาณ
- ระบุรายละอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/ครงการ/กิจกรรม/ดຌานของงาน
ทีไประมิน ซึไงป็นกระบวนการยอยตไากวาขัๅนตอนหลักทีไกาหนด หรืออาจ
ป็ น หั ว ขຌ อ รอง/หั ว ขຌ อ ย อ ยของขัๅ น ตอนหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ละระบุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมดังกลาว ซึไงป็นขຌอมูลยอยจากบบR-IC2 ขຌอ 1,
2, 2.1, 2.2 ดย฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละบรรทัดภาย฿นคอลัมน์ดียวกัน
- ระบุความสีไยงทีไยัง มีอยู ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (1) ซึไง
สรุปมาจากบบR-IC2 ฿น (1)
- ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (6)

- ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (3) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น
(7)
(5) หนวยนับ
- ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (4) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3
฿น (8)
(6) งวด/วลาทีพไ บจุดออน
- ระบุงวด/วลาทีไพบหรือทราบความสีไยงทีไยังมีอยูตามทีไระบุ฿น (2)
(7) การปรับปรุงการควบคุม - ระบุ ก ารปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ซึไ ง ป็ น นวทาง/ขຌ อ สนอนะ/วิ ธี ก าร
ดานินการพืไอจัดการความสีไยง ดยป็นวิธีการทีไจะชวยปງองกันหรือลด
อกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความสีไยง หรือป็น
วิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความสียหายจากความสีไยง กรณีทีไเม
สามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿น
บบR-IC3 ฿น (19) ดยอาจระบุ ขัๅ น ตอนป็ น ขຌ อ โ พืไ อ ฿หຌ  หใ น วิ ธี ก าร
ดานินการทีไชัดจนขึๅน
(8) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจาก ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการดานินงานตามวิธีการการปรับปรุงการควบคุม
การดานินงาน
฿น (7)
(9) หลั ก ฐานประกอบการ ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการดานินงาน ฿หຌหนวยงานรายงาน
ดานินงาน
การดานินงานละนบอกสาร/หลักฐาน
(10) กาหนดลຌวสรใจ
- ระบุวันดือนปทีไจะดานินการตาม (5) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30
กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไกาหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 30
กันยายน ... ละหาก฿น (7) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละขຌอกาหนดลຌว
สรใจเมทากัน ควรระบุจานกตามขัๅนตอน
(4)

ปງาหมายตัวบงชีๅ

ความ
ชืไอมยง
-

บบR-IC3
ขຌอ 1,2,
2.1,2.2

บบR-IC3
(1)
บบR-IC3
(6)
บบR-IC3
(7)
บบR-IC3
(8)
บบR-IC3
(19)

-
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ความ
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
ชืไอมยง
(11) ผูຌรับผิดชอบ
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการดานินการพืไอจัดการ บบR-IC3
ความสีไย ง฿น (7) ซึไงป็น ขຌ อมู ลดี ยวกัน กั บบบR-IC3 ฿น (16) ดยระบุ
(16)
ผูຌรับผิดชอบหลัก ละผูຌรับผิดชอบรวม฿นตละประดในความสีไยง
(12) หมายหตุ
- ระบุ ร ายละอี ย ดพิไ ม ติ ม กรณี ทีไ ตຌ อ งการ฿หຌ ท ราบรายละอี ย ดอืไ น โ
นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว
ชืไ อ ผูຌ ร ายงาน ต าหน ง - ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึไง
ละวันทีไ
ป็ นหั วหนຌ าหนว ยรับ ตรวจ หรือ ผูຌ บริ หาร หรือ ผุຌ รับ ผิด ชอบ฿นการปฏิ บั ติ
ราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรຌอมทัๅงตาหนงละลงวันทีไ
ดือน ป พ.ศ. ทีไจัดทาสรใจสิๅน

หมายหตุ
คอลัมน์หมายลข (1), (2), (6), (7), (10) – (12) ป็นบบ ปอ. 3 ตามนวทาง : การจัดวางระบบ
การควบคุมภาย฿น ละการประมินผลการควบคุมภาย฿น ของสานักงานการตรวจงินผนดิน
สาหรับคอลัมน์หมายลข (3) – (5) ละ (8) – (9) ป็นบบรายงานทีไมหาวิทยาลัยพิไมติมหัวขຌอ฿น
บบรายงาน พืไอ฿หຌสามารถกากับติดตามการดานินงานตามวิธีการปรับปรุงควบคุมภาย฿น
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5. บบ ปอ.1
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คาอธิบายบบ ปอ.1
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
- ชืไอรายงาน
- ผูຌรับรายงาน

วรรครก
- ชืไอหนวยรับตรวจ
- สิๅนสุดวันทีไ....ดือน..........
พ.ศ. ...........
วรรคสอง
- สรุ ป ผลการประมิ น ระบบ
การควบคุมภาย฿นวาป็นเป
ตามทีไหนวยรับตรวจกาหนด
มี ค ว า ม  พี ย งพอ บ ร ร ลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร
ควบคุมภาย฿นหรือหม

- ชืไอผูຌรายงาน ตาหนงละ
วันทีไ

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุป็น "หนังสือรับรองการประมินผลการควบคุมภาย฿น"
- ระบุผูຌรับรายงาน เดຌก คณะกรรมการตรวจงินผนดิน ผูຌกากับดูล
หน ว ยรั บ ตรวจ ละคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบละประมินผลภาครับราชการ (ถຌามี) ซึไง฿นทีไ นีๅ ฿หຌระบุป็น
"คณะกรรมการตรวจงินผนดิน"

ความชืไอมยง
-

- ระบุชืไอ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึไงมีฐานะป็นหนวยรับตรวจ
- ระบุป็น "สิๅนสุดวันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25.....(ระบุป พ.ศ. ทีไ
ทาการประมินขณะนัๅน)

-

- ลือกรายงานตามกรณีทีไประมินพบ ดย
1) กรณี เ ม พ บจุ ด อ อ นของการควบคุ ม ภาย฿น ฿หຌ ร ะบุ "จากผลการ
ประมิ นดังกล าวหใน วาการควบคุ มภาย฿นของ (ชืไอหนวยรับ ตรวจ)
สาหรับปสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25..... (ปปัจจุบัน) ป็นเป
ตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไกาหนดเวຌ มีความพียงพอละบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ภาย฿นตามทีไ ก ล า ว฿นวรรครก "
2) กรณีพบจุดออนของการควบคุมภาย฿น ฿หຌระบุ "จากผลการประมิน
ดังกลา วหใน วา การควบคุ มภาย฿นของ (ชืไอ หนว ยรั บตรวจ) สาหรั บ
ปสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25..... (ปปัจจุบัน) ป็นเปตาม
ระบบการควบคุ ม ภาย฿นทีไ ก าหนดเวຌ มี ค วามพี ย งพอละบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ภาย฿นตามทีไ ก ล า ว฿นวรรครก
อนึไ ง การควบคุ ม ภาย฿นยั ง คงมี จุ ด อ อ นทีไ มี นั ย ส าคั ญ ดั ง นีๅ
1. ……….......................................................................................
2. ……….......................................................................................
ดยลือกบบรายงานลຌวตกรณี
- ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึไงป็นหัวหนຌาหนวยรับตรวจ หรือผูຌบริหาร หรือผุຌรับผิดชอบ฿นการ
ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรຌอมทัๅงตาหนง
ละลงวันทีไ ดือน ป พ.ศ. ทีไรายงาน

-

-
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6. บบ MPR2

บบ MPR2
รายงานผลการดานินงานตามผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25……
ณ สิๅนเตรมาส …… (ณ .................. 25……)

ดຌานการดานินงาน/
ขัๅนตอนหลัก/
วัตถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก

ความ
สีไยง

สาหตุหรือ
ปัจจัยทีไทา฿หຌ
กิดความสีไยง

ตัว
บงชีๅ
ความ
สีไยง

ปງาหมายตัวบงชีๅ

หนวยนับ

ผนการดานินงาน
วิธีการ
ดานินการ
พืไอจัดการ
ความสีไยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ผลการดานินงาน

ผลทีไคาด
หลักฐาน
วาจะเดຌรับ
ประกอบการ
จากการ
ดานินงาน
ดานินงาน

(8)

(9)

กาหนด
ลຌว
สรใจ

(10)

ผูຌรับผิดชอบ
ผูຌรับผิดชอบ
หลัก

(11)

คาตัว
ผลการ
ผูຌรับผิดชอบ ดานินงาน บงชีๅ
รวม

(12)

(13)

สถานะ
ทียบ
กับ
ผน

ประมินผล
การจัดการ

(14)

(15)

หมายหตุ

(16)
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คาอธิบายบบ MPR2
บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
ชืไอรายงาน

-

-

ปงบประมาณ
ณ สิๅนเตรมาส ........
(ณ.............25....)

(1) ดຌานการดานินงาน/
ขัๅนตอนหลัก/วัตถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก
(2) ความสียไ ง
(3) สาหตุ ห รื อ ปั จ จั ย ทีไ ท า฿หຌ  กิ ด
ความสีไยง
(4) ตัวบงชีๅความสีไยง
(5) ปງาหมายตัวบงชีๅ
(6) หนวยนับ
(7) วิ ธี ก ารด านิ น การพืไ อ จั ด การ
ความสีไยง
(8) ผลทีไ ค าดว า จะเดຌ รั บ จากการ
ดานินงาน
(9) หลักฐานประกอบการดานินงาน

(10) กาหนดลຌวสรใจ
(11) ผูຌรบั ผิดชอบ

(12) ผลการดานินงาน

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก

ความ
ชืไอมยง
-

- ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานผลการดานินงานตามผนบริหาร
ความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 25..."
- ระบุปงบประมาณของผนทีไทาการติดตามผล
- ระบุปงบประมาณของผนทีไทาการติดตามผล ละระบุครัๅงทีไละ
วันดือนป ทีไป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความ
สีไยงละควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
1) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 25....)
2) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 25....)
3) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 25....)
- ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (1) ดย฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละ บบPR2 ฿น (1)
บรรทัดภาย฿นคอลัมน์ดียวกัน
- ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (2)
- ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (3)

บบPR2 ฿น (2)
บบPR2 ฿น (3)

- ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (4)
- ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (5)
- ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (6)
- ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (7)

บบPR2 ฿น (4)
บบPR2 ฿น (5)
บบPR2 ฿น (6)
บบPR2 ฿น (7)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการดานินงานตามวิธีการดานินการพืไอ
บบPR2 ฿น (8)
จัดการความสียไ ง (7)
ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการดานินงาน ทีไสอดคลຌอง บบPR2 ฿น (9)
กับผลการดานินงาน (12) ฿นตละวิธีการจัดการความสีไยง พรຌอม
ทัๅงนบอกสารหลักฐานประกอบการดานินงานมายังผูรຌ ับผิดชอบ
หลัก พืไอจัดสงมายังกองผนงาน ณ สิๅนเตรมาส 4 ของทุกป
- ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (10)
บบPR2 ฿น (10)
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการดานินการพืไอ
บบR-IC3
จัดการความสีไยง฿น (7) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (16)
(16)
ดยระบุ ผูຌรั บผิ ดชอบหลั ก ละผูຌ รับ ผิด ชอบร วม฿นต ละประดใ น
ความสีไยง
- ระบุผลการดานินงาน฿นลักษณะทีไสอดคลຌองกับ วิธีการดานินการ
พืไอจัดการความสีไยง (7) พืไอสนอ฿หຌหในผลการดานินงานตาม
ผนทีไกาหนด ชน หาก฿น (7) ระบุวิธีการดานินงานป็นขຌอโ ฿หຌ
รายงานผลการดานินงาน฿นตละขຌอวาดานินการอยางเรบຌาง ป็น
ตຌ น ดยผูຌ รั บ ผิ ด ชอบร ว มจะตຌ อ งรายงานผลการด านิ น งานมายั ง
ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นตละประดในความสีไยง ละผูຌรับผิดชอบหลัก
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง

(13) คาตัวบงชีๅ

(14) สถานะทียบกับผน

(15) ประมินผลการจัดการ

(16) หมายหตุ

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
รายงานผลการดานินงานมายังกองผนงาน ภาย฿น 5 วันทาการ
ภายหลังสิๅนเตรมาส
- ฿หຌ ร ะบุ ค า ตั ว บ ง ชีๅ ทีไ ก าหนด฿นผนฯ ณ ปั จ จุ บั น ดยระบุ ฿ หຌ
สอดคลຌองกับหนวยนับ ละคาปງาหมายทีไกาหนด หากยังเมมีผลทีไ
ชัดจน ฿หຌระบุป็น N/A
- การรายงานผล ณ สิๅนเตรมาส 4 จะตຌองเมระบุ N/A ทัๅงนีๅ หาก
เมสามารถบรรลุตามคาปງาหมายทีไระบุเวຌ ฿หຌรายงานสาหตุ/ปัญหา
ทีไทา฿หຌเมสามารถจัดการความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ
- ระบุสถานะของผลการดานินงาน฿น (11) ทียบกับผนวิธีการ
ดานินการพืไอจัดการความสีไยง ฿น (7) ดยระบุตัวลขตางโ ตาม
สถานะการดานินการตามผนทีไกาหนด ดังนีๅ
(1) หมายถึง ยังเมเดຌดานินการ
(2) หมายถึง อยูระหวางดานินการ ยังเมลຌวสรใจ
(3) หมายถึง ดานินการลຌวสรใจ
จากตัวอยางการระบุ฿น (11) ทา฿หຌสามารถระบุ (12) ป็น "(2)"
- ระบุผลการประมินผลการจัดการความสีไยง ดยพิจารณาสถานะ
ทียบกับผน ฿น (12) ละคาตัวบงชีๅ ฿น (13) วามืไอมีการ
ดานินการตามผนลຌว คาตัวบงชีๅความสีไยง บรรลุตามปງาหมายทีไ
กาหนดเวຌหรือเม ดยระบุป็นตัวลขตางโ ดังนีๅ
(1) หมายถึง ยอมรับความสีไยงเดຌ นืไองจากคาตัวบงชีๅบรรลุ
ปງาหมายทีไกาหนด
(2) หมายถึง ยังยอมรับความสียไ งเมเดຌ นืไองจากคาตัวบงชีๅยังเม
บรรลุปງาหมายทีไกาหนด
(3) หมายถึง ยังสรุปเมเดຌ นืไองจากยังดานินการตามผนเมลຌว
สรใจ ละยังเมทราบผลตัวบงชีๅทีไชัดจน
- ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว

ความ
ชืไอมยง
-

-

-

-
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7. บบ M-ปอ.3
รายงานผลการดานินงานตามผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25…..
ณ สิๅนเตรมาส …… (ณ .................. 25…..)

(2)

(3)

(4)

หนวยนับ

ความสีไยงทีไ
ยังอยู

ตัว
บงชีๅ
ความ
สีไยง

ปງาหมายตัวบงชีๅ

กระบวนการปฏิบัติงาน/
ครงการ/กิจกรรม/ดຌาน
ของงานทีไประมินละ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)

ผนการดานินงาน
งวด/
วลาทีไพบ
จุดออน

การ
ปรับปรุง
การควบคุม

(5)

(6)

(7)

บบ M-ปอ.3

ผลการดานินงาน
ผลทีไคาด
หลักฐาน
วาจะเดຌรับ
ประกอบการ
จากการ
ดานินงาน
ดานินงาน

(8)

(9)

กาหนด
ลຌว
สรใจ

(10)

ผูຌรับผิดชอบ
ผูຌรับผิดชอบ
หลัก

(11)

ผูຌรับผิดชอบ
รวม

ผลการ
ดานินงาน

คาตัว
บงชีๅ

สถานะ
ทียบกับ
ผน

ประมินผล
การจัดการ

หมายหตุ

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
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คาอธิบายบบ M-ปอ.3

-

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง

คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก

ชืไอหนวยรับตรวจ
ชืไอรายงาน

- ระบุชืไอ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึไงมีฐานะป็นหนวยรับตรวจ
- ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานผลการดานินงานตามผนการปรับปรุง

-

งวดรายงาน

-

ณ สิๅนเตรมาส ........
(ณ.............25....)

(1)

(2)

กระบวนการปฏิบัติงาน/
ครงการ/กิจกรรม/
ดຌานของงานทีไประมิน
ละวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
ความสียไ งทีไยังมีอยู

(3)

ตัวบงชีๅความสีไยง

(4)

ปງาหมายตัวบงชีๅ

(5)

หนวยนับ

(6)
(7)

งวด/วลาทีพไ บจุดออน
การปรับปรุงการควบคุม

(8)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจาก
การดานินงาน

ความ
ชืไอมยง
-

ควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 25….."

- ระบุวันสุดทຌายของรอบระยะวลาของผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ดย
ระบุป็น "ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25....." ละระบุปลง฿น.....ลຌวต
ปงบประมาณ
- ระบุปงบประมาณของผนทีไทาการติดตามผล ละระบุครัๅงทีไละวันดือนป ทีไ
ป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
ดังนีๅ
1) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 25....)
2) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 25....)
3) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 25....)
- ระบุรายละอียดกระบวนการปฏิบั ติงาน/ครงการ/กิจกรรม/ดຌานของงานทีไ
ประมิ น ซึไงป็นกระบวนการย อยตไากวาขัๅน ตอนหลักทีไก าหนด หรืออาจป็ น
หัวขຌอรอง/หัวขຌอยอยของขัๅนตอนหลักของมหาวิทยาลัย ละระบุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมดังกลาว ซึไงป็นขຌอมูลยอยจากบบR-IC2 ขຌอ 1, 2, 2.1, 2.2 ดย
฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละบรรทัดภาย฿นคอลัมน์ดียวกัน
- ระบุความสีไยงทีไยังมีอยู ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (1) ซึไงสรุปมา
จากบบR-IC2 ฿น (1)
- ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (6)

-

-

บบR-IC3
ขຌอ 1,2,
2.1,2.2

บบR-IC3
(1)
บบR-IC3
(6)
- ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (3) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (7) บบR-IC3
(7)
- ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (4) ซึไงป็นขຌอมูลดี ยวกันกับบบR-IC3 ฿น บบR-IC3
(8)
(8)
- ระบุงวด/วลาทีไพบหรือทราบความสีไยงทีไยังมีอยูตามทีไระบุ฿น (2)
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม ซึไงป็นนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการดานินการ บบR-IC3
พืไอจัดการความสีไยง ดยป็นวิธีการทีไจะชวยปງองกันหรือลดอกาส฿นการกิด
(19)
ความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความสีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจาก
ความสีไยง ความสียหายจากความสีไยง กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของ
ความสีไยงเดຌ ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿นบบR-IC3 ฿น (19) ดยอาจระบุ
ขัๅนตอนป็นขຌอโ พืไอ฿หຌหในวิธีการดานินการทีไชัดจนขึๅน
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการดานินงานตามวิธีการการปรับปรุงการควบคุม ฿น
(7)
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง
หลักฐานประกอบการ
ดานินงาน
(10) กาหนดลຌวสรใจ
(9)

(11) ผูຌรับผิดชอบ
(12) ผลการดานินงาน

(13) คาตัวบงชีๅ

(14) สถานะทียบกับผน

(15) ประมินผลการจัดการ

(16) หมายหตุ

คูมือการดานินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564
ความ
คาอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก
ชืไอมยง
ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการดานินงาน ฿หຌหนวยงานรายงานการ
ดานินงานละนบอกสาร/หลักฐาน
- ระบุ วั น ดื อ นป ทีไ จ ะด านิ น การตาม (5) ลຌ ว สรใ จ ดยเม ค วรระบุ  ป็ น 30
กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไกาหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 30
กันยายน ... ละหาก฿น (7) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละขຌอกาหนดลຌวสรใจ
เมทากัน ควรระบุจานกตามขัๅนตอน
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการดานินการพืไอจัดการความ บบR-IC3
(16)
สีไยง฿น (7) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (16) ดยระบุผูຌรับผิดชอบ
หลัก ละผูຌรับผิดชอบรวม฿นตละประดในความสีไยง
- ระบุผลการดานินงาน฿นลักษณะทีไสอดคลຌองกับ วิธีการดานินการพืไอจัดการ
ความสีไยง (7) พืไอสนอ฿หຌหในผลการดานินงานตามผนทีไกาหนด ชน หาก฿น
(7) ระบุวิธีการดานินงานป็นขຌอโ ฿หຌรายงานผลการดานินงาน฿นตละขຌอวา
ดานิ น การอย า งเรบຌ า ง ป็ น ตຌ น ดยผูຌ รั บ ผิ ด ชอบร ว มจะตຌ อ งรายงานผลการ
ดานินงานมายังผูຌรับผิดชอบหลัก฿นตละประดในความสีไยง ละผูຌรับผิดชอบ
หลักรายงานผลการดานินงานมายังกองผนงาน ภาย฿น 5 วันทาการภายหลัง
สิๅนเตรมาส
- ฿หຌระบุคาตัวบงชีๅทีไกาหนด฿นผนฯ ณ ปัจจุบัน ดยระบุ฿หຌสอดคลຌองกับ
หนวยนับ ละคาปງาหมายทีไกาหนด หากยังเมมีผลทีไชัดจน ฿หຌระบุป็น N/A
- การรายงานผล ณ สิๅนเตรมาส 4 จะตຌองเมระบุ N/A ทัๅงนีๅ หากเมสามารถ
บรรลุต ามค าปງาหมายทีไ ระบุ เวຌ ฿หຌ รายงานสาหตุ/ ปัญ หาทีไทา฿หຌ เมส ามารถ
จัดการความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ
- ระบุสถานะของผลการดานินงาน฿น (11) ทียบกับผนการปรับปรุงควบคุม
พืไอจัดการความสีไยง ฿น (7) ดยระบุตัวลขตางโ ตามสถานะการดานินการ
ตามผนทีไกาหนด ดังนีๅ
(1) หมายถึง ยังเมเดຌดานินการ
(2) หมายถึง อยูระหวางดานินการ ยังเมลຌวสรใจ
(3) หมายถึง ดานินการลຌวสรใจ
จากตัวอยางการระบุ฿น (11) ทา฿หຌสามารถระบุ (12) ป็น "(2)"
- ระบุผลการประมินผลการจัดการความสีไยง ดยพิจารณาสถานะทียบกับ
ผน ฿น (12) ละคาตัวบงชีๅ ฿น (13) วามืไอมีการดานินการตามผนลຌว คาตัว
บงชีๅความสีไยง บรรลุตามปງาหมายทีไกาหนดเวຌหรือเม ดยระบุป็นตัวลขตางโ
ดังนีๅ
(1) หมายถึ ง ยอมรับ ความสีไ ยงเดຌ นืไ อ งจากค า ตั วบ งชีๅ บรรลุ ปງ า หมายทีไ
กาหนด
(2) หมายถึ ง ยั งยอมรั บ ความสีไ ย งเม เ ดຌ นืไ อ งจากค า ตั ว บ งชีๅ ยั ง เม บ รรลุ
ปງาหมายทีไกาหนด
(3) หมายถึง ยังสรุปเมเดຌ นืไองจากยังดานินการตามผนเมลຌวสรใจ ละ
ยังเมทราบผลตัวบงชีๅทีไชัดจน
- ระบุ ร ายละอี ย ดพิไ ม ติ ม กรณี ทีไ ตຌ อ งการ฿หຌ ท ราบรายละอี ย ดอืไ น โ
นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว
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ภาคผนวก

ระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดิน วาดຌวย การกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภาย฿นพ.ศ. 2544
..................................................

ดยทีไสมควรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿น พืไอ฿หຌหนวยรับตรวจมีนวทำง฿นกำรจัดระบบกำร
ควบคุมภำย฿น฿หຌป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล อันจะสงผล฿หຌกิดประยชน์สูงสุด฿นกำรดำนินงำน
ละกกำร฿ชຌจำยงินละทรัพย์สินของประทศชำติดยรวม
อำศัยอำนำจตำมควำม฿นมำตรำ 5 ละมำตรำ 15 (3) (ก) (ค) หงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวำดຌวยกำรตรวจงินผนดินจึงออกระบียบเวຌ ดังตอเปนีๅ
ขຌอ 1 ระบียบนีๅรียกวำ ระบียบคณะกรรมกำรตรวจงินผนดินวำดຌวยกำรกำหนดมำตรฐำน
กำรควบคุมภำย฿น พ.ศ. 2544
ขຌอ 2 ระบียบนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจำกวันประกำศ฿นรำชกิจจำนุบกษำป็นตຌนเป
ขຌอ 3 ฿นระบียบนีๅ
หนวยรับตรวจ หมำยควำมวำ
(1) กระทรวง ทบวง กรม สวนรำชกำรทีไรียกชืไออยำงอืไนทีไมีฐำนะป็นกระทรวง ทบวง หรือ
กรม
(2) หนวยงำนของรำชกำรสวนภูมิภำค
(3) หนวยงำนของรำชกำรสวนทຌองถิไน
(4) รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยวำดຌวยวิธีกำรงบประมำณหรือตำมกฎหมำยอืไน
(5) หนวยงำนอืไนของรัฐ
(6) หนวยงำนทีไเดຌรับอนุมัติอุดหนุน หรือกิจกำรทีไเดຌรับงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจำกหนวยงำน
รับตรวจตำม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
(7) หนวยงำนอืไน฿ดหรือกิจกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนจำกรัฐทีไมีกฎหมำยกำหนด฿หຌสำนักงำนกำร
ตรวจงินผนดินป็นผูຌตรวจสอบ
หน ว ยงำนของรำชกำรส วนทຌองถิไน หมำยควำมวำ องค์กำรบริ หำรส ว นจั งหวัด ทศบำล
องค์กำรบริหำรสวนตำบล กรุงทพฯ มืองพัทยำ ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมำยจัดตัๅงขึๅน
ผูຌกำกับ ดูล หมำยควำมวำ บุ คคล หรือคณะบุ คคลผูຌ มีหนຌ ำทีไรั บผิ ดชอบ฿นกำรกำกับ ดูล
หรือบังคับบัญชำผูຌรับตรวจ หรือหนวยรับตรวจ
ผูຌ รั บ ตรวจ หมำยควำมวำ หั ว หนຌ ำส ว นรำชกำร หั ว หนຌ ำหน ว ยงำน หรื อผูຌ บ ริ ห ำรระดับ สู ง
ผูຌรับผิดชอบ฿นกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรบริหำรของหนวยรับตรวจ
ฝຆำยบริหำร หมำยควำมวำ ผูຌรับตรวจ หรือผูຌบริหำรทุกระดับของหนวยรับตรวจ
ผูຌตรวจสอบภำย฿น หมำยควำมวำ ผูຌดำรงตำหนงผูຌตรวจสอบภำย฿นของหนวยรับตรวจ
หรือ ดำรงตำหนงอืไนทีไทำหนຌำทีไชนดียวกับผูຌตรวจสอบภำย฿น
กำรควบคุมภำย฿น หมำยควำมวำ กระบวนกำรปฏิ บัติงำนทีไผูຌกำกับดูล ฝຆำยบริหำรละ
บุคคลกรของหนวยงำนรับตรวจจัด฿หຌมีขึๅน พืไอสรຌำงควำมมัไน฿จอยำงสมหตุสมผลวำ กำรดำนินงำนของหนวย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿นดຌำนประสิทธิผลละประสิทธิภำพของกำรดำนินงำน ซึไง
รวมถึงกำรดูลรักษำทรัพย์สิน กำรปງองกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมสียหำย กำรรัไวเหล กำรสิๅนปลือง หรือ
กำรทุจริต฿นหนวยรับตรวจ ดຌำนควำมชืไอถือเดຌของรำยงำนทำงกำรงิน ละดຌำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระบียบ ขຌอบังคับ ละมติคณะรัฐมนตรี

ขຌอ 4 ฿หຌผูຌกำกับดูล ละหรือฝຆำยบริหำรป็นผูຌ รับผิดชอบ฿นกำรนำมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำย฿นของคณะกรรมกำรตรวจงินผนดินทຌำยระบียบนีๅ เป฿ชຌป็นนวทำงสำหรับกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำย฿นของหนวยรับตรวจ฿หຌป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ ละบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿น
ขຌอ 5 ฿หຌหนวยรับตรวจจัดวำงระบบกำรควบคุม ภำย฿น ดย฿ชຌมำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿น
ทຌำยระบียบนีๅ ป็นนวทำง฿หຌลຌวสรใจภำย฿นหนึไงปีนับตวันทีไระบียบนีๅ฿ชຌบังคับ ดยอยำงนຌอยตຌองสดงขຌอมูล
ดังนีๅ
(1) สรุปภำรกิจละวัตถุประสงค์กำรดำนิน งำนทีไสำคัญ฿นระดับหน วยรับตรวจ ละระดับ
กิจกรรม
(2) ขຌอมูลกีไยวกับสภำพวดลຌอมกำรควบคุม ดยฉพำะกีไยวกับควำมซืไอสัตย์ละจริยธรรม
ของผูຌบริหำรระดับสูงละบุคลำกร฿นหนวยรับตรวจ
(3) ควำมสีไยงทีไสำคัญทีไมีผลกระทบตอกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿น
(4) ขຌอมูลกีไยวกับกิจกรรมกำรควบคุมพืไอปງองกันหรือลดควำมสีไยงทีไสำคัญตำม (3)
(5) ผูຌรับผิดชอบประมินระบบกำรควบคุมภำย฿น ละวิธีกำรติดตำมประมินผล
฿หຌหนวยรับตรวจรำยงำนควำมคืบหนຌำ฿นกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำย฿นตอผูຌกำกับดูล
ละคณะกรรมกำรตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถຌำมี) ทุกหกสิบวัน พรຌอมทัๅงสงสำนำ฿หຌสำนักงำนกำรตรวจ
งินผนดินดຌวย วຌนตสำนักงำนกำรตรวจงินผนดินจะขอ฿หຌดำนินกำรป็นอยำงอืไน
ขຌอ 6 ฿หຌผูຌรับตรวจรำยงำนตอคณะกรรมกำรตรวจงินผนดิน ผูຌกำกับดูล ละคณะกรรมกำร
ตรวจสอบกีไยวกับกำรควบคุมภำย฿นอยำงนຌอยปีละหนึไงครัๅง ภำย฿นกຌำสิบวันนับจำกวันสิๅนปีงบประมำณ หรือ
ปีปฏิทิน ลຌวตกรณี วຌนตกำรรำยงำนครัๅ งรก฿หຌกระทำภำย฿นสองรຌอยสีไสิบวันนับจำกวันวำงระบบกำร
ควบคุมภำย฿นลຌวสรใจ ดยมีรำยละอียด ดังนีๅ
หรือเม

(1) ทำควำมหในวำระบบกำรควบคุมภำย฿นของหนวยรับตรวจทีไอยูมีมำตรฐำนตำมระบียบนีๅ

(2) รำยงำนผลกำรประมินควำมพียงพอละประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำย฿น฿นกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ละปງำหมำยทีไกำหนด รวมทัๅงขຌอสรุปผลกำรประมินตละองค์ประกอบของกำรควบคุม
ภำย฿น ประกอบดຌวย
(ก) สภำพวดลຌอมของกำรควบคุม
(ข) กำรประมินควำมสีไยง
(ค) กิจกรรมกำรควบคุม
(ง) สำรสนทศละกำรสืไอสำร
(จ) กำรติดตำมประมินผล
(3) จุดออนของระบบกำรควบคุมภำย฿นพรຌอมขຌอสนอนะผนกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุม
ภำย฿น
ขຌอ 7 ฿นกรณี ห น ว ยรั บ ตรวจเมส ำมำรถปฏิบั ติต ำมระบี ย บนีๅ เดຌ ฿หຌ ขอทำควำมตกลงกั บ
คณะกรรมกำรตรวจงินผนดิน
ขຌอ 8 ฿นกรณีหนวยรับตรวจมีจตนำหรือปลอยปละละลย฿นกำรปฏิบัติตำมระบียบนีๅ หรือ
ตำมขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรตรวจงิน ผนดินหรือสำนักงำนกำรตรวจงินผนดินดยเมมีหตุอันควร
คณะกรรมกำรตรวจงินผนดินสำรถสนอขຌอสังกตละควำมหในพรຌอมทัๅงพฤติกำรณ์ของหนวยรับตรวจนัๅน฿หຌ
กระทรวงจຌำสังกัด หรือผูຌบังคับบัญชำ หรือผูຌควบคุมกำกับรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ ลຌวตกรณี พืไอ
กำหนดมำตรกำรทีไจำป็น฿หຌหนวยรับตรวจเปปฏิบัติ

฿นกรณีกระทรวงจຌำสังกัด หรือผูຌบังคับบัญชำ หรือผูຌควบคุมกำกับหรือรับผิดชอบของหนวยรับ
ตรวจเมดำนินกำรตำมวรรคหนึไงภำย฿นระยะวลำอันสมควร คณะกรรมกำรตรวจงินผนดินสำมำรถรำยงำนตอ
ประธำนรัฐสภำ พืไอจຌงเปยังคณะกรรมำธิกำรของรัฐสภำทีไกีไยวขຌองพืไอพิจำรณำดำนินกำรตำมอำนำจหนຌำทีไ
ละจຌงเปยังคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจำปีของรัฐสภำ พืไอประกอบกำรพิจำรณำรำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำปี
ขຌอ 9 ฿หຌประธำนกรรมกำรตรวจงินผนดินรักษำกำรตำมระบียบนีๅ ละ฿หຌคณะกรรมกำร
ตรวจงินผนดินมีอำนำจตีควำมละวินิจฉัยปัญหำทีไกิดขึๅนจำกกำรบังคับ฿ชຌระบียบนีๅ
฿นกรณีมีหตุอันสมควร คณะกรรมกำรตรวจงินผนดินอำจยกวຌนหรือผอนผันกำรปฏิบัติตำม
ควำม฿นระบียบนีๅเดຌ
ประกำศ ณ วันทีไ 28 กันยำยน พ.ศ. 2544
(นำยปัญญำ ตันติยวรงค์)
ประธำนกรรมกำรตรวจงินผนดิน
คณะกรรมกำรตรวจงินผนดิน

บทนา

มาตรฐานการควบคุมภาย฿น

1. กำรควบคุ มภำย฿นป็ นปั จจั ยส ำคั ญทีไจะช วย฿หຌ กำรดำนิ นงำนตำมภำรกิจมี ประสิ ทธิ ภำพ
ประหยัด ละมีประสิทธิผล ละชวยปງองกันหรือลดควำมสีไยงจำกกำรผิดพลำด ควำมสียหำย เมวำจะ฿นรูป
ของควำมสิๅนปลือง ควำมสูญปลำของกำร฿ชຌทรัพย์สิน หรือกำรกระทำอันป็นกำรทุจริต
2. มำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿นทีไกำหนดดยคณะกรรมกำรตรวจงินผนดินนีๅ เดຌจัดทำจำกผล
กำรตรวจสอบละประสบกำรณ์ ก ำรตรวจสอบของส ำนั ก งำนกำรตรวจงิ น ผ น ดิ น รวมทัๅ ง เดຌ อ นุ วั ติ ต ำม
มำตรฐำนสำกล คือ รำยงำนของคณะกรรมกำรรวมของสถำบันวิชำชีพ 5 หง ละนวทำงปฏิบัติกีไยวกับ
มำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿นของสถำบันกำรตรวจงินผนดินระหวำงประทศ (International Organization of
Supreme Audit Institutions – INTOSAI) มำปรับ฿ชຌตำมควำมหมำะสมกับสภำพวดลຌอมของเทย
นวคิด
3. นวคิดกีไยวกับกำรควบคุมภำย฿น มีดังนีๅ
(1) การควบคุ มภาย฿นป็น สวนประกอบทีไ ทรกอยู฿ นการปฏิบัติ งานตามปกติ กำร
ควบคุมภำย฿นป็นสิไงทีไตຌองกระทำอยำงป็นขัๅนตอน มิ฿ชป็นผลสุดทຌำยของกำรกระทำ ตป็นกระบวนกำรทีไ
ตอนืไองละทรกอยู฿นกำรปฏิบัติงำนตำมปกติของหนวยรับตรวจ ฝຆำยบริหำรจึงควรนำกำรควบคุมภำย฿นมำ฿ชຌ
ดยรวมป็นสวนหนึไงของกระบวนกำรบริหำรงำน ซึไงเดຌก กำรวำงผน กำรดำนินกำร ละกำรติดตำมผล
(2) การควบคุมภาย฿นกิดขึๅนเดຌดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลำกรทุกระดับของ
หนวยรับตรวจป็นผูຌมีบทบำทสำคัญ฿นกำรทำ฿หຌมีกำรควบคุมภำย฿นกิดขึๅน฿นหนวยรับตรวจ ฝຆำยบริหำรป็น
ผูຌรับผิดชอบ฿นกำรจัด฿หຌมีระบบกำรควบคุมภำย฿นทีไดี ดยกำรกำหนดวัตถุประสงค์ กำรวำงกลเกกำรควบคุม
ละกำรกำหนดกิจกรรมตำง โ รวมทัๅงกำรติดตำมผลกำรควบคุมภำย฿น สวนบุคลำกรอืไนของหนวยรับตรวจ
รับผิดชอบตอกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรควบคุมภำย฿นทีไกำหนดขึๅน
(3) การควบคุมภาย฿น฿หຌความมัไน฿จอยางสมหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีไกาหนด
มຌวำกำรควบคุมภำย฿นจะออกบบเวຌดีพียง฿ดกใตำมกใเมสำมำรถ฿หຌควำมมัไน฿จวำจะทำ฿หຌกำรดำนินงำนบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์อยำงสมบูรณ์ พรำะกำรควบคุมภำย฿นยังมีขຌอจำกัดจำกปัจจัยอืไนซึไงมีผลกระทบตอกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหนวยรับตรวจ ชน กำร฿ชຌดุลยพินิจผิดพลำด กำรสมรูຌรวมคิดกัน กำรปฏิบัติผิดกฎหมำย
ระบี ย บละกฎกณฑ์ ทีไ ก ำหนดเวຌ นอกจำกนีๅ ก ำรวำงระบบกำรควบคุ ม ภำย฿นจะตຌ อ งค ำนึ ง ถึ ง ตຌ น ทุ น ละ
ผลประยชน์ทีไกีไยวขຌองกันวำผลประยชน์ทีไเดຌรับจำกกำรควบคุมภำย฿นจะคุຌมคำกับตຌนทุนทีไกิดขึๅน
คานิยาม
4. Ķ หนวยรับตรวจķ หมำยควำมวำ
(1) กระทรวง ทบวง กรม สวนรำชกำรทีไรียกชืไออยำงอืไนทีไมีฐำนะป็นกระทรวง
ทบวง หรือ กรม
(2) หนวยงำนของรำชกำรสวนภูมิภำค
(3) หนวยงำนของรำชกำรสวนทຌองถิไน เดຌก องค์กำรบริหำรสวนจังหวั ด ทศบำล
องค์กำรบริ ห ำรส ว นตำบล กรุ งทพฯ มืองพัทยำ ละองค์กรปกครองส ว น
ทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมำยจังตัๅงขึๅน
(4) รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยวำดຌวยวิธีกำรงบประมำณหรือตำมกฎหมำยอืไน
(5) หนวยงำนอืไนของรัฐ เดຌก หนวยงำนอิสระ องค์กำรมหำชน ป็นตຌน
(6) หนวยงำนทีไเดຌรับงินอุดหนุน หรือกิจกำรทีไเดຌรับงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจำก
หนวยรับตรวจตำม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) เดຌก องค์กรอกชน ป็นตຌน

(7) หน ว ยงำนอืไ น ฿ดหรื อกิ จ กำรทีไ เ ดຌรั บ งิ น อุ ด หนุ น จำกรั ฐ ทีไมี ก ฎหมำยกำหนด฿หຌ
สำนักงำนกำรตรวจงินผนดินป็นผูຌตรวจสอบ
5. ผูຌกำกับดูล หมำยควำมวำ บุคคลหรือคณะบุคคลผูຌมีหนຌำทีไรับผิดชอบ฿นกำรกำกับดูล
หรือบังคับบัญชำผูຌรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ
 ฿นกรณีหนวยรับตรวจระดับกรม เดຌก ปลัดกระทรวง หรือผูຌดำรงตำหนงทียบทำ
 ฿นกรณีหนวยรับตรวจป็นรัฐวิสำหกิจ เดຌก คณะกรรมกำรบริหำรของรัฐวิสำหกิจนัๅน
 ฿นกรณีหนวยรับตรวจป็นหนวยงำน฿นรำชกำรสวนภูมิภำค เดຌก ผูຌวำรำชกำรจังหวัด สวน
฿นกรณีหนวยรับตรวจป็นหนวยงำนของรำชกำรสวนกลำงตตัๅงอยู฿นสวนภูมิภำค เดຌก อธิบดี หรือผูຌดำรง
ตำหนงทียบทำ
 ฿นกรณีหนวยรับตรวจป็นหนวยงำนของรำชกำรสวนทຌองถิไน เดຌก ผูຌวำรำชกำรจังหวัด
นำยอำภอ
 ฿นกรณีหนวยงำนอืไนของรัฐ เดຌก บุคคลหรือคณะบุคคลทีไป็นผูຌบังคับบัญชำสูงสุดของ
หนวยงำนนัๅน
6. Ķผูຌรับตรวจķ หมำยควำมวำ หัวหนຌำสวนรำชกำร หัวหนຌำหนวยงำนหรือผูຌบริหำรระดับสูง
ผูຌรับผิดชอบ฿นกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรบริหำรของหนวยรับตรวจ
7. Ķฝຆายบริหารķ หมำยควำมวำ ผูຌรับตรวจ หรือผูຌบริหำรทุกระดับของหนวยรับตรวจ
8. ผูຌตรวจสอบภาย฿นķ หมำยควำมวำ ผูຌดำรงตำหนงผูຌตรวจสอบภำย฿นของหนวยรับตรวจ
หรือ ดำรงตำหนงอืไนทีไทำหนຌำทีไชนดียวกับผูຌตรวจสอบภำย฿น
9. Ķการควบคุมภาย฿นķ หมำยควำมวำ กระบวนกำรปฏิบัติงำนทีไผูຌกำกับดูล ฝຆำยบริหำร
ละบุคคลกรของหนวยงำนรับตรวจจัด฿หຌมีขึๅน พืไอสรຌำงควำมมัไน฿จอยำงสมหตุสมผลวำ กำรดำนินงำนของ
หนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿นดຌำนประสิทธิผลละประสิทธิภำพของกำรดำนินงำน
ซึไงรวมถึงกำรดูลรักษำทรัพย์สิน กำรปງองกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมสียหำย กำรรัไวเหล กำรสิๅนปลือง
หรือกำรทุจริต฿นหนวยรับตรวจ ดຌำนควำมชืไอถือเดຌของรำยงำนทำงกำรงิน ละดຌำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระบียบ ขຌอบังคับ ละมติคณะรัฐมนตรี
ขอบขตการ฿ชຌ
10. มาตรฐานการควบคุมภาย฿นจัดทาขึๅนป็นมบทสำหรับหนวยรับตรวจทุกหนวย฿ชຌป็น
นวทำงจัดวำงระบบกำรควบคุมภำย฿น฿หຌหมำะสมกับลักษณะ ขนำด ละควำมสลับซับซຌอนของสวนงำน฿น
ควำมรับผิดชอบละมีกำรติดตำมประมินผลกำรควบคุมภำย฿นละปรับปรุงกำรควบคุมภำย฿น฿หຌมีประสิทธิภำพ
ละประสิทธิผลป็นทีไนำพอ฿จอยูสมอ อยำงเรกใตำมกำรนำมำตรฐำนเป฿ชຌจะตຌองเมขัดกับกฎหมำย นยบำย
ละระบียบทีไทำงรำชกำรกำหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿น
11. ผูຌกำกับดูล ฝຆำยบริหำรละบุคลำกรของหนวยรับตรวจตຌอง฿หຌควำมสำคัญตอวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุมภำย฿นตำมมำตรฐำนนีๅ ซึไงมีวัตถุประสงค์ทีไสำคัญ 3 ประกำร คือ
(1) พืไอ฿หຌกิดประสิทธิผลละประสิทธิภาพของการดานินงาน (Operation Objectives)
เดຌก กำรปฏิบัติงำนละกำร฿ชຌทรัพ ยำกรของหนวยรับตรวจ฿หຌป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล ซึไง
รวมถึงกำรดูลรักษำทรัพย์สิน กำรปງองกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมสียหำย กำรรัไวเหล กำรสิๅนปลือง
หรือกำรทุจริต฿นหนวยรับตรวจ
(2) พืไ อ ฿หຌ  กิ ด ความชืไ อ ถื อ เดຌ ข องการรายงานทางการงิ น (Financial Reporting
Objectives) เดຌก กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรงินทีไ฿ชຌภำย฿นละภำยนอกหนวยรับตรวจ฿หຌป็นเปอยำงถูกตຌอง
ชืไอถือเดຌละทันวลำ

(3) พืไอ฿หຌกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง (Compliance
Objectives) เดຌก กำรปฏิบั ติตำมกฎหมำย ระบียบ ขຌอบั งคับ หรื อมติคณะรัฐ มนตรีทีไกีไยวขຌองกับกำร
ดำนินงำนของหนวยรับตรวจเดຌกำหนดขึๅน
12. วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿นของตละหนวยรับ ตรวจจะตกตำงกันเป ขึๅนกับฝຆำย
บริหำร฿หຌควำมสำคัญกับวัตถุประสงค์฿ดมำกกวำกัน กลำวคือ บำงหนวยงำนอำจนຌ นรืไองระวังปງองกันกำรทุจริต
กำรรัไวเหล บำงหนวยงำนนຌนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ทำงกำรบริหำร บำงหนวยงำนอำจนຌนรืไองกำร฿ชຌประยชน์
สูงสุดจำกทรัพยำกร บำงหนวยงำนอำจนຌนรืไองกำรรำยงำนถูกตຌอง ซึไงป็นรืไองของนยบำย ทัศนคติ ลักษณะ
หนวยงำนหรือทุกรืไองผสมผสำนกัน กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำย฿น จึงควร฿หຌควำมสำคัญกับกำรกำหนด
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมทีไกำหนด ละปรับปรุงกำรควบคุมภำย฿น฿หຌมีประสิทธิภำพ ละประสิทธิผลอยู
สมอ
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภาย฿น
13. มำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿นประกอบดຌวยองค์ประกอบ 5 ประกำร ซึไงผูຌกำกับดูลละ
ฝຆำยบริหำร จะตຌองจัด฿หຌมี฿นกำรดำนินงำนพืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿น
(1) สภำพวดลຌอมของกำรควบคุม (Control Environment)
(2) กำรประมินควำมสีไยง (Risk Assessment)
(3) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
(4) สำรสนทศ ละกำรสืไอสำร (Information and Communications)
(5) กำรติดตำมประมินผล (Monitoring)
14. สภำพวดลຌอมของกำรควบคุม
สภำพวดลຌอมของกำรควบคุม หมำยถึง ปัจจัยตำง โ ซึไงรวมกันสงผล฿หຌมีกำรควบคุมขึๅน฿น
หนวยรับตรวจ หรือทำ฿หຌกำรควบคุมทีไมีอยูเดຌผลดีขึๅน หรือ฿นทำงตรงขຌำมสภำพวดลຌอมอำจทำ฿หຌกำรควบคุม
ยอหยอนลงเดຌ
ตัวอยำงปัจจัยกีไยวกับสภำพวดลຌอมกำรควบคุมภำย฿น ชน ปรัชญำละรูปบบกำรทำงำน
ของผูຌบริหำร ควำมซืไอสัตย์ละจริยธรรม ควำมรูຌ ทักษะละควำมสำมำรถของบุคลำกร ครงสรຌำงกำรจัด
องค์กร กำรมอบอำนำจละหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ นยบำยละวิธีบริหำรดຌำนบุคลำกร ป็นตຌน
฿นกำรดำนินกำรกีไยวกับสภำพวดลຌอมของกำรควบคุมผูຌกำกับดูล ฝຆำยบริหำร ละบุคลำกร
ของหนวยรับ ตรวจตຌองสรຌำงบรรยำกำศของกำรควบคุมพืไอ฿หຌกิดทัศนคติทีไดีตอกำรควบคุมภำย฿น ดยสงสริม฿หຌ
บุคลำกรทุกคน฿นหนวยรับตรวจกิดจิตสำนึกทีไดี฿นกำรปฏิบัติงำน฿นควำมรับผิดชอบ ละตระหนักถึงควำมจำป็น
ละควำมสำคัญของกำรควบคุมภำย฿น รวมทัๅงดำรงรักษำเวຌซึไงสภำพวดลຌอมของกำรควบคุมทีไดี
15. การประมินความสีไยง
ควำมสีไยง หมำยถึง อกำสทีไจะกิดควำมผิดพลำด ควำมสียหำย กำรรัไวเหล ควำมสูญ
ปลำ หรือหตุกำรณ์ซึไงเมพึงประสงค์ทีไทำ฿หຌงำนเมประสบควำมสำรใจตำมวัตถุประสงค์ละปງำหมำยทีไกำหนด
กำรประมินควำมสีไยง หมำยถึง กระบวนกำรทีไ฿ชຌ฿นกำรระบุละกำรวิครำะห์ควำมสีไยงทีไมี
ผลกระทบตอกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยรับตรวจ รวมทัๅงกำรกำหนดนวทำงทีไจำป็นตຌอง฿ชຌ฿นกำรควบคุม
ควำมสีไยง หรือกำรบริหำรควำมสีไยง
฿นการดานินการกีไยวกับการประมินความสีไยง ฝຆายบริหารตຌองประมินความสีไยงทัๅงจาก
ปัจจั ยภาย฿นละภายนอกทีไมีผลกระทบต อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยรั บตรวจอยา งพียงพอละ
หมาะสม
16. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมกำรควบคุม หมำยถึง นยบำย ละวิธีกำรตำง โ ทีไฝຆำยบริหำรกำหนด฿หຌ
บุคลำกรของหนวยรับตรวจปฏิบัติพืไอลดหรือควบคุมควำมสีไยง ละเดຌรับกำรสนองตอบดยมีกำรปฏิบัติตำม

ป็นตຌน

ตัวอยำงกิจกรรมกำรควบคุม ชน กำรสอบทำนงำน กำรดูลปງองกันทรัพย์สิน กำรบงยกหนຌำทีไงำน

฿นการด านินการกีไยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝຆายบริ หารตຌ องจั ด฿หຌมีกิจกรรมการควบคุมทีไ มี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลพืไอปງองกันหรือลดความสียหาย ความผิดพลาดทีไอาจกิดขึๅน ละ฿หຌสามารถบรรลุ
ตามความตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿น สาหรับกิจกรรมการควบคุม ฿นบืๅองตຌนจะตຌองบงยกหนຌาทีไ
งานภาย฿นหนวยรับตรวจอยางหมาะสม เมมอบหมาย฿หຌบุคคล฿ดบุคคลหนึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบปฏิบัติ งานทีไ
สาคัญหรืองานทีไสีไยงตอความสียหายตัๅงตตຌนจนจบตถຌามีความจาป็น฿หຌกาหนดกิจกรรมทีไหมาะสมทดทน
17. สารสนทศละการสืไอสาร
สารสนทศ หมำยถึง ขຌอมูลขำวสำรทำงกำรงิน ละขຌอมูลขำวสำรอืไน โ กีไยวกับกำร
ดำนินงำนของหนวยรับตรวจเมวำป็นขຌอมูลจำกหลงภำย฿นหรือภำยนอก
฿นการดานินการกีไยวกับสารสนทศละการสืไอสาร ฝຆายบริหารตຌองจัด฿หຌมีสารสนทศอยาง
พียงพอ ละสืไอสาร฿หຌฝຆายบริหารละบุคคลากรอืไน ๆ ทีไหมาะสมทัๅงภาย฿นละภายนอกหนวยรับตรวจ ซึไง
จาป็นตຌอง฿ชຌสารสนทศนัๅน฿นรูปบบทีไหมาะสมละทันวลา
18. การติดตามละประมินผล
การติดตามประมินผล หมำยถึง กระบวนกำรประมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนละประมิน
สิ ทธิผ ลของกำรควบคุมภำย฿นทีไว ำงเวຌอย ำ งตอนืไ อ งละอย ำงสมไำสมอ ดยกำรติดตำมผล฿นระหวำงกำร
ปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) ละกำรประมินผลป็น รำยครัๅง (Separate Evaluation) ซึไงยกป็นกำร
ควบคุมดຌวยตนอง (Control Self-Assessment) ชน กำรประมินกำรควบคุมดยกลุมผูຌปฏิบัติงำนภำย฿นสวน
นัๅน โ ละกำรประมินกำรควบคุมอยำงอิสระ (Independent Assessment) ชน กำรประมินดยผูຌตรวจสอบ
ภำย฿น กำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น กำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น ดยผูຌตรวจสอบภำยนอก ป็นตຌน
฿นการดานินการกีไยวกับการติดตามประมินผล ฝຆายบริหารตຌองจัด฿หຌมีการติดตามประมินผล
ดยการติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงาน ละการประมินผลรายครัๅงอยางตอนืไองละสมไาสมอ พืไอ฿หຌ
มีความมัไน฿จวา
 ระบบการควบคุมภาย฿นทีไวางเวຌพียงพอ หมาะสม มีประสิทธิภาพละมีการปฏิบัติจริง
 การควบคุมภาย฿นดานินเปอยางมีประสิทธิผล
 ขຌอตรวจพบจากการตรวจสอบละการสอบทานอืไนๆ เดຌรับการปรับปรุงกຌเขอยางหมาะสมละ
ทันวลา
 การควบคุมภาย฿นเดຌรับการปรับปรุงกຌเข฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงเป
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