
(หน้า 1-4) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………….2563..………….. 

ชื่อหน่วยงาน  ………........................................กองแผนงาน...................................................………… 

การบริหารจัดการความเส่ียงตามพันธกิจ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   3. บริการวชิาการ สร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนและสังคม 

   4. ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร์ 6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ค่าเป้าหมาย หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวปฏิบัติของมหาวทิยาลัย 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวเิคราะหต์้นทุนดาเนินการท่ีดี 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 

 

 

 

การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยไม่เป็นไป

ตามรูปแบบที่ก าหนด 

 

 

 

 

2x2=4 

(ปานกลาง) 

การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

1. จัดท าค าอธิบายเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

ตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรงบประมาณเผยแพร่ 

แก่หน่วยงานภายในรับทราบด าเนินการตามแนวปฏบิัติของ

มหาวิทยาลัย 

2. จัดหาช่องทางในการตอบข้อซักถาม และให้ค าปรกึษาแนะน า

วิธีการด าเนนิการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แก่หน่วยงานภายใน 

 3. รวบรวม และตรวจสอบเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ตามแนวปฏบิัติของมหาวิทยาลัย 

แก่หน่วยงานภายในให้ทั่วถึง 

2. ให้ค าปรกึษาแนะน าวิธีการด าเนินการจัดท าค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแก่หน่วยงานที่ยังขาดความรู้ 

ความเข้าใจ พร้อมทั้ง ชี้แจงรายละเอียดข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 

3. ด าเนินการตรวจสอบและส่งคนืแก้ไขแกห่น่วยงานที่จัดท า

เอกสาร/ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด ซ่ึงหน่วยงานได้รับ

ทราบข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ กรณี

หน่วยงานมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถาม

1x2=2 

(น้อย) 



(หน้า 2-4) 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1. มีการจัดประชุมเพื่อท าความเข้าใจและด าเนินกระบวนการ 

จัดการเรียนรู้ KM ในทุกปีงบประมาณ 

2. ประสานแจง้ประสานแจง้ส่งคนืแก้ไขแก่หน่วยงานที่จัดท าเอกสาร

ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดให้ทราบถึงข้อผิดพลาด พร้อมทั้ง ให้

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดการจัดท า 

ค าขอตั้งงบประมาณฯ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แนวปฏบิัต ิ

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

รายละเอียดการแก้ไขได้โดยตรง ณ ส านักงานของ 

กองแผนงาน งานงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. ประชุมชีแ้จงแก่หน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบ

และขั้นตอนการจัดท าทีถู่กต้อง 

5. ในรอบ 6 เดือนแรก มีจ านวนหน่วยงานภายใน 

ทีด่ าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด น้อยกว่าร้อยละ 20  

ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด  

 

 

 

ลายมือชื่อ ...................................................................................  

(นางสาวฐิตพิร  มณีจันสุข) 

รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 

วันท่ี ...............................30 มีนาคม 2563.................................. 

 

 

 

 



(หน้า 3-4) 

 (RM-R6) 

   รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………..2563.………….. 

ชื่อหน่วยงาน  ……….........................................กองแผนงาน..................................................………… 

การบริหารจัดการความเส่ียงตามพันธกิจ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   3. บริการวชิาการ สร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนและสังคม 

   4. ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร์ 6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ค่าเป้าหมาย 1. บุคลากรภายในหนว่ยงานมีการบริหารและด าเนินงานท่ีคล่องตัว มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้   

 2. หนว่ยงานมีสว่นร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

2 

 

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

การท างานอย่างโปร่งใส

ตามหลักธรรมาภิบาล  

ต่อต้านการทุจริต  

2x2=4 

(ปานกลาง) 

การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

1. บุคลากรทุกระดับภายในหนว่ยงานพึงปฏบิัติตนตามกรอบระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร 

พ.ศ. 2554  

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึง

การปฏบิัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอน 

ที่ก าหนดอย่างโปร่งใส 

1. บุคลากรทุกระดับภายในหนว่ยงานพึงปฏบิัติตนภายใต้

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่

รับผิดชอบต่อสาธารณชน ยึดม่ันในวัฒนธรรมการท างาน 

อย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

2. มุ่งด าเนินงานให้เปน็ไปตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง 

และมกีารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน รวมถึง 

มีช่องทางร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ https://plan.up.ac.th/ 

3. มุ่งปลูกฝังคา่นิยมให้บุคลากรตระหนักและด าเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณ  

1x2=2 

(น้อย) 

https://plan.up.ac.th/


(หน้า 4-4) 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การด าเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

3. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดม่ันในวัฒนธรรมการท างานอย่าง

โปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1. ผลักดันให้มีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

อย่างย่ังยืนและมกีารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน 

ที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม 

2. เสริมสร้างคา่นิยมให้บุคลากรตระหนกัและด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณ สมานฉันท์ สันติวิธี 

และพึ่งพาตนเองได ้

3. เผยแพรแ่ละส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจรติ ให้บุคลากรทุกระดับมสี่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสประจ าปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง 

 

3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร ่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจรติแก่บุคลากรภายใน พร้อมทั้ง 

ให้บุคลากรทุกระดบัมสี่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสประจ าปีอย่างกว้างขวาง 

4. หน่วยงานให้ความร่วมมือและด าเนินการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานประจ าปีที่ก าหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 80 

ของเกณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง https://plan.up.ac.th/ 

5. ในรอบ 6 เดือนแรก ไม่พบเร่ืองการร้องเรียน ร้องทุกข์

เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปรง่ใสในการบรกิารหรือ 

การปฏบิัติงานที่ไม่เหมาะสม/ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณและคุณธรรม 

 

 

ลายมือชื่อ ...................................................................................  

(นางสาวฐิตพิร  มณีจันสุข) 

รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 

วันท่ี ............................... 30 มีนาคม 2563.................................. 

 

https://plan.up.ac.th/

