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ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  
รำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  

ส ำหรับงวดวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง วันที่ 31  มีนำคม  2562   
ด้ำนกำรเงิน  

 
 
 

ขั้นตอนหลัก
และ

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

(2) 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
(3) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(4) 

ก ำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

(6) 

วิธีกำรติดตำมผลและเสนอ
ข้อคิดเห็น  

หรือปัญหำอุปสรรค 
(7) 

หมำยเหตุ  
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ขั้นตอนหลัก 
การจัดท า
งบประมาณ 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้มี
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงาน
ตามพันธกิจ
พอเพียง 

แนวโน้มของ
รายรับจากเงิน
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย
ลดลง 

ภายใน 
1. จ านวนนักศึกษาที่ออก
กลางคันมีจ านวนเพิม่ขึ้น 

1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น 
เรื่องการสื่อสาร การช่วยเหลือนักศึกษา 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและ
วิชาการให้กับนักศึกษา 

ปีงบประมาณ  
2562  

 1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ประเด็นการสื่อสาร และการช่วยเหลือ
นักศึกษา 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
และวิชาการให้กับนักศึกษา 

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารฯ /
รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ/
กองกลาง/กอง

พัฒนานักศกึษา/
กองนโยบายและ

แผน 
ภายนอก 
1. นโยบายของรัฐบาลใน
การจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของรายจ่ายประจ า
ลดลง 

1. รณรงค์โครงการประหยดัพลังงาน ปีงบประมาณ  
2562  

 1. มีโครงการประหยดัพลังงาน 
2. มีการด าเนินงานตามโครงการ 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
4. มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 
5. การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง
จากปีท่ีผ่านมา 

                     
           ช่ือผู้จัดท า  นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ                       

                                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     
                       วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

 

หมายเหต ุ  *  ผลการด าเนินงาน     ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด      ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากวา่ก าหนด                                                                                                                     
    อยู่ระหวา่งด าเนินการ    ยังไม่ได้ด าเนินการ             
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  
รำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  

ส ำหรับงวดวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง วันที่ 31  มีนำคม  2562   
ด้ำนอ่ืนๆ (จำกเหตุกำรณ์ภำยนอก) 

 
 
 

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

(2) 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
(3) 

กำรจัดกำรควำมสี่ยง 
(4) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

(6) 

วิธีกำรติดตำมผลและเสนอ
ข้อคิดเห็น  

หรือปัญหำอุปสรรค 
(7) 

หมำยเหตุ  
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ขั้นตอนหลัก 
ตรวจสอบอาคารและ
จัดพื้นที่ “เขตปลอด
บุหรี่” และ “เขตสูบ
บุหรี่”   
วัตถุประสงค์  
การลดผลกระทบ/
อันตรายจากการเกิด
อัคคีภัย  
 

การเกิดอัคคีภัย  
 

1. การเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์ 
2. มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติมเกินกว่า
ระบบไฟฟ้าที่ได้
ออกแบบไว้ 
3. บุคลากรขาด
ความรู้ในการปฏิบัติ
ตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
4. ผู้สูบบุหรี่ขาด
ความรับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงการจัดโหลดไฟฟา้แต่ละ
เฟสให้สมดุล  
2. จัดท าประกันอัคคีภัย 
3. จัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และ เขต
สูบบุหรี่ ให้ชัดเจน ตามความ
เหมาะสม 
4. ประชาสัมพันธโ์ทษทางร่างกาย
และทางกฎหมายส าหรับผู้สูบบหุรี่  
5. จัดท าแนวป้องกันไฟ 
6. ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์เม่ือเกิด
อัคคีภัย เช่น ท่อประปาหัวแดงของ
การประปา  

ปีงบประมาณ  
2562  

 

 1. จัดโหลดไฟฟ้าแตล่ะเฟสให้สมดุล  
2. มีประกันอัคคีภัย 
3. มีพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และ เขต
สูบบุหรี่ ที่ชดัเจน ตามความ
เหมาะสม 
4. มีการประชาสัมพันธโ์ทษทาง
ร่างกายและทางกฎหมายส าหรบัผู้
สูบบุหรี่  
5. มีแนวป้องกันไฟ 
6. มีการตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์เมื่อเกิดอัคคีภัย เช่น ท่อ
ประปาหัวแดงของการประปา 
จากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารฯ/
งานอาคารฯ 

กองกลาง/งาน
พัสดุ กองคลัง 

                     
           ช่ือผู้จัดท า  นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ                       

                                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     
                       วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

 

หมายเหต ุ  *  ผลการด าเนินงาน     ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด      ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากวา่ก าหนด                                                                                                                     
    อยู่ระหวา่งด าเนินการ    ยังไม่ได้ด าเนินการ             
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  
รำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  

ส ำหรับงวดวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง วันที่ 31  มีนำคม  2562    
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน  

 

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

(2) 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
(3) 

กำรจัดกำรควำมสี่ยง 
(4) 

ก ำหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

(6) 

วิธีกำรติดตำมผลและ 
เสนอข้อคิดเห็น  

หรือปัญหำอุปสรรค 
(7) 

หมำยเหตุ  
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ขั้นตอนหลัก 
การรับช าระเงินสด 
วัตถุประสงค์  
ลดข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดจากการรับช าระเงิน
สดการทุจริตและการ
ยักยอกเงินสด 

ข้อผิดพลาดจาก
การรับช าระเงิน
สด การทุจริต
และการยักยอก
เงินสด 

1. จ านวนเงินที่รับ
ไม่ตรงกับยอดรับใน
ใบเสร็จรับเงิน 
2. ความปลอดภัย
ในการเก็บรักษาเงิน
สด 3. ไม่มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์
การรับและการเก็บ
รักษาเงินให้รัดกุม 
เหมาะสม และเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

1. ประสำนงำนกับธนำคำรเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรช ำระเงิน เช่น 
กำรช ำระเงินผ่ำนแอพพลิเคช่ัน 
2. แบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรรับเงินและกำร
บันทึกบัญชีให้ชัดเจน  
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรเก็บรักษำเงินให้เป็นไป
ตำมระเบียบและข้อบังคับท่ีก ำหนด  
4. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรรับและกำรเก็บรักษำเงินให้รัดกุม 
เหมำะสม และเป็นลำยลักษณ์อักษร  
5. ให้มีกำรควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด  
6. ให้มีกำรออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังเมื่อมีกำรรับเงิน  
7. ก ำหนดให้มีกำรตรวจยอดเงินกับหลักฐำนกำรรับเงินทุก
คร้ัง  
8. จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทุกสิ้นวันและสอบทำนโดยผู้มี
อ ำนำจ  
9. จัดให้มีตู้นิรภัยหรือสถำนท่ีส ำหรับเก็บรักษำเงินท่ีปลอดภัย  
10. ก ำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรรับเงินผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิคส์และจัดท ำเป็นคู่มือส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่ถือปฏิบัติ 

ปีงบประมาณ  
2562  

 

 1. ธนำคำรมีช่องทำงกำรช ำระเงินเพิ่มมำกข้ึน 
2. มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำร
รับเงินและกำรบันทึกบัญชีไว้อย่ำงชัดเจน  
3. มีผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรเก็บรักษำเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับท่ีก ำหนด  
4. มีหลักเกณฑ์กำรรับและกำรเก็บรักษำเงินให้
รัดกุม เหมำะสม และเป็นลำยลักษณ์อักษร  
5. มีกำรควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นตำม
ระเบียบท่ีก ำหนด  
6. มีกำรออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังเมื่อมีกำรรับ
เงิน  
7. มีกำรตรวจยอดเงินกับหลักฐำนกำรรับเงินทุก
คร้ัง  
8. มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินทุกสิ้นวันและสอบ
ทำนโดยผู้มีอ ำนำจ  
9. มีตู้นิรภัยหรือสถำนที่ส ำหรับเก็บรักษำเงินท่ี
ปลอดภัย  
10. มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรรับเงินผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิคส์และจัดท ำเป็นคู่มือส ำหรับ 
เจ้ำหน้ำท่ีถือปฏิบัติ 
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน/

กองคลัง 

                     
           ช่ือผู้จัดท า  นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ                    

                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    
                       วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

หมายเหต ุ  *  ผลการด าเนินงาน     ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด      ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากวา่ก าหนด                                                                                                                     
    อยู่ระหวา่งด าเนินการ    ยังไม่ได้ด าเนินการ             
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  
รำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  

ส ำหรับงวดวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง วันที่ 31  มีนำคม  2562    
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน  

 

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

(2) 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
(3) 

กำรจัดกำรควำมสี่ยง 
(4) 

ก ำหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

(6) 

วิธีกำรติดตำมผลและ 
เสนอข้อคิดเห็น  

หรือปัญหำอุปสรรค 
(7) 

หมำยเหตุ  
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ขั้นตอนหลัก 
การบริหารจัดการ
ห้องเรียนคุณภาพ
ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์  
ลดข้อผิดพลาดที่
อาจเกิดจากการ
การบริหารจัดการ
ห้องเรียนคุณภาพ
ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
และท่ีเกี่ยวข้องกับ
ห้องเรียนคุณภาพขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานห้องเรียน
คุณภาพ 
2. ยังไม่มีแบบประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
ห้องเรียนคุณภาพของ
หน่วยงานเพื่อน าผลท่ีได้
ไปใช้พัฒนางาน 
3. ยังไม่มีงานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับห้องเรียนคุณภาพ
ของหน่วยงานเพื่อน าผลท่ี
ได้ไปใช้พัฒนางาน 

1. การบริหารจัดการ
ห้องเรียนคุณภาพใน
ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานขาด
ประสิทธิภาพ 

1. ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
ห้องเรียนคุณภาพ 
2. หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ด าเนินการจัดท า
ตัวอยา่งห้องเรียนคุณภาพ 1 – 3 หอ้ง  
3. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
ห้องเรียนคุณภาพของหนว่ยงานเพื่อน าผลที่ได้ไปใช้
พัฒนางาน 
4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ในงานวิจัยที่เกีย่วกับห้องเรียนคุณภาพของหน่วยงาน
เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางาน  
5. จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องกับ
ห้องเรียนคุณภาพไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินงานห้องเรียนคุณภาพ 

ปีงบประมาณ  
2562  

 

 1. มีแผนการด าเนินงานห้องเรียนคุณภาพ 
2. มีตวัอยา่งห้องเรียนคุณภาพ 1 – 3 
ห้อง  
3. มีงบประมาณในการด าเนินงาน
ห้องเรียนคุณภาพ 
4. มีแบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการห้องเรียนคุณภาพของ
หน่วยงานเพือ่น าผลที่ได้ไปใช้พัฒนางาน 
4. มีงานวิจัยที่เกีย่วกับหอ้งเรียนคุณภาพ
มาใชใ้นการพัฒนางาน 
5. มีงานวิจัยเกีย่วกับหอ้งเรียนคุณภาพ
ของหน่วยงาน 
6. บุคลากรที่รับผิดชอบและที่เกีย่วขอ้ง
กับห้องเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินงาน
ห้องเรียนคุณภาพ 

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารฯ/
งานอาคารฯ 

กองกลาง/งาน
พัสดุ กองคลัง 

                     
           ช่ือผู้จัดท า  นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ                    

                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    
                       วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

หมายเหต ุ  *  ผลการด าเนินงาน     ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด      ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากวา่ก าหนด                                                                                                                     
    อยู่ระหวา่งด าเนินการ    ยังไม่ได้ด าเนินการ             


