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รายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
(ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565)  

 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานครบทุกพันธกิจ และมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับรู้ 
เพ่ือจะได้น าไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลง หรือยอมรับได้ในทุกความ
เสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้
ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้จัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และน าไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วนั้น 

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ด าเนินการติดตามผลการบริหารจัดการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565) จึงขอสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 

1. สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  
2. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
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1. สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วิทยาลัยฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านกล

ยุทธ์ 2) ด้านการปฏิบัติงาน 3) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 4) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 5) ด้านการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 7 ความเสี่ยง สามารถ
จ าแนกความเสี่ยงในแต่ละด้านรายละเอียดดังนี้ 

1.ด้านกลยุทธ์ 
1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  2.ด้านการปฏิบัติงาน 
   2.1 นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ/อันตรายขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการเรียน
รายวิชาฝึกปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ 
   2.2 ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   2.3 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
   2.4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด 
  3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
   3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
   4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
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2. ผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ในแต่ละด้านรายละเอียด
ดังนี้ 

ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 
ก่อนการควบคุม 

(โอกาสXผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังการควบคุม 

(โอกาสXผลกระทบ) 

สถานะความเสี่ยง 
หลังด าเนินการ 

ร้้อยละของ 
คะแนนความ 
เสี่ยงท่ีลดลง 

1.ด้านกลยุทธ์ 
1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 

4x5=20 
ความเสี่ยงสูงมาก 

3x3=9 
ความเสี่ยงปานกลาง 

ลดลง 55.00 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 
2.1 นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ/อันตรายขณะ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการเรียนรายวิชาฝึก
ปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ 

3x4=12 
ความเสี่ยงสูง 

3x4=12 
ความเสี่ยงสูง 

เท่าเดิม 0.00 

2.2 ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4x4=16 
ความเสี่ยงสูง 

3x3=9 
ความเสี่ยงปานกลาง 

เท่าเดิม 43.75 

2.3 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 

4x5=20 
ความเสี่ยงสูง 

3x3=9 
ความเสี่ยงปานกลาง 

ลดลง 55.00 

2.4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 

3x5=15 
ความเสี่ยงสูง 

3x3=9 
ความเสี่ยงปานกลาง 

ลดลง 40.00 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 4x5=20 

ความเสี่ยงสูงมาก 
3x3=9 

ความเสี่ยงปานกลาง 
ลดลง 55.00 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4.1 การเปลี่ ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ 

5x4=20 
ความเสี่ยงสูงมาก 

3x3=9 
ความเสี่ยงปานกลาง 

ลดลง 55.00 

 
 
 
หมายเหตุ : การแปลคะแนนระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงสูงมาก (20-25) หมายถึง วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 
ความเสี่ยงสูง (10-16) หมายถึง ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงปานกลาง (5-9) หมายถึง ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 
ความเสี่ยงน้อย (3-4) หมายถึง ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 
ความเสี่ยงน้อยมาก (1-2) หมายถึง ไม่ต้องท าอะไร 

 
หากพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงหลังการควบคุมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 

เดือน) เป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ระดับความเสี่ยงลดลง มีจ านวน 6 ความเสี่ยง ได้แก่ 

1.ด้านกลยุทธ์ มีจ านวน 1 ความเสี่ยง  
1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด จากระดับความ 

เสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (9 คะแนน) โดยมีร้อยละของคะแนนความ
เสี่ยงลดลงเท่ากับ 55.00 
  2.ด้านการปฏิบัติงาน มีจ านวน 3 ความเสี่ยง 
   2.1 นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ/อันตรายขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการเรียน
รายวิชาฝึกปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ ระดับความเสี่ยงสูง (12 คะแนน) เท่าเดิม 
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   2.2 ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด จากระดับ
ความเสี่ยงสูง (16 คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (9 คะแนน) โดยมีร้อยละของคะแนนความ
เสี่ยงลดลงเท่ากับ 43.75 
   2.3 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด จาก
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (9 คะแนน) โดยมีร้อยละของ
คะแนนความเสี่ยงลดลงเท่ากับ 55.00 
   2.4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด จากระดับความเสี่ยงสูง (15 คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (9 คะแนน) โดยมีร้อยละ
ของคะแนนความเสี่ยงลดลงเท่ากับ 40.00 
  3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  มี
จ านวน 1 ความเสี่ยง 
   3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน จากระดับความเสี่ยงสูงมาก (20 
คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (9 คะแนน) โดยมีร้อยละของคะแนนความเสี่ยงลดลงเท่ากับ 
55.00 
  4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีจ านวน 1 ความเสี่ยง 
   4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จากระดับความเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงปาน
กลาง (9 คะแนน) โดยมีร้อยละของคะแนนความเสี่ยงลดลงเท่ากับ 55.00 
 
 
โดยผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) แสดงกราฟดังภาพที่ 1 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
ระดับความ 

เสี่ยง 
ก่อนการ 
ควบคุม 

กิจกรรมการจัดการความเสีย่ง 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการความเสีย่ง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

หลังการจัดการ 
ควบคุม 

สถานะความ
เสี่ยง 
หลัง

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล 

1.ด้านกลยุทธ์ มีจ านวน 2 ความเสี่ยง 
1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

5x4=20 
สูงมาก 

1.วิทยาลัยฯ มอบหมาย และกระจายตัวชี้วัด
ส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่รองคณบดี
และระดับปฏิบัติการ 
2 . วิ ท ยาลั ยฯ  ด า เ นิ นก ารติ ดตาม  และ
ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการรายงาน
ผลการปฎิบัติราชการทุกเดือน 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 
เดือน) วิทยาลัยฯ มีร้อยละการบรรลุเป้าหมาย
ที่ ร้อยละ 21.28 

3x3=9 
ปานกลาง 

ลดลง รองคณบดี
ทุกฝ่าย 

2.ด้านการปฏบิัติงาน มีจ านวน 4 ความเสี่ยง 
2.1 นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ/อันตรายขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการเรียนรายวิชาฝึกปฏบิัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัต ิ

3x4=12 
สูงมาก 

1.อาจารย์พิจารณามอบหมายงานให้เหมาะสม
ตามระดับความสามารถของนักศึ กษา
รายบุคคล 
2.อาจารย์ประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียดก่อน
มอบหมายงานให้นักศึกษา เพื่อลดความเสี่ยง 
3.จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้น
ฝึกปฏิบัติ 
4.พัฒนาความรู้และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน
สอนภาคทฤษฎี/ก่อนขึ้นฝึกปฏิ บัติ ในทุก
รายวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติพยาบาล เพื่อให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
5.ประเมินความพร้อมของการปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ 
6.จัดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์นิเทศใน
การป้องกันความเสี่ยง/อันตรายที่นักศึกษาจะ
ได้รับในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

วิทยาลัยฯ ก าหนดแนวทางความปลอดภัยของ
นักศึกษาขณะไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ 
แหล่งฝึกดังนี้ 
1.ประสานแหล่งฝึกเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ
ประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าฝึกงาน 
2.ปฐมนิเทศนักศึกษาเรื่องระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
3.นักศึกษาประเมินและค้นหาความเสี่ยงใน
ผู้ป่วยที่ได้รับการมอบหมายร่วมกับอาจารย์
นิเทศ 
4.นักศึกษาวางแผนการพยาบาลป้องกันการ
เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงผู้ป่วยที่ประเมินและค้นพบและ 
Pre-conference ร่วมกับทีมการพยาบาล 
5 . บันทึ ก อุ บั ติ ก า รณ์คว าม เสี่ ย ง เมื่ อพบ
อุบัติการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้น 
6.นักศึกษาสรุปรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นตลอดการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยและ
ประเด็นข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหอผู้ป่วย 
7.จัดท าฐานข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยง ความ
ไม่ปลอดภัยผู้ ป่วยและการฝึกปฏิ บัติของ
นักศึกษาและรายงานผู้บริหาร 
     นั ก ศึ กษาติ ด เชื้ อ โ ควิ ด  19  ขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาฝึกปฏิบัติ ณ 
แหล่งฝึกปฏิบัติดังนี้ 
- ชั้นปีที่ 2 จ านวน 7 คน 
- ชั้นปีที่ 3 จ านวน 32 คน 
- ชั้นปีที่ 4 จ านวน 4 คน 

3x4=12 
สูงมาก 

เท่าเดิม รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

2.2 ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
4x4=16 

สูง 
1.ส่ งอาจารย์ใหม่  เข้ าร่ วมในการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัด 
2.พัฒนาแกนน าการท าวิจัยเพื่อขอทุนและให้
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
3.ก ระตุ้ น ใ ห้อาจาร ย์ เข้ า ร่ วมกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัด 
4.จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องการตีพิมพ์
บทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
5.สนับสนุนให้ท าวิจัยโดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ 

1.มีอาจารย์ 1 คนเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดและอ ยู่
ระหว่างการขอ IRB 
2.มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ
จ านวน 7 เรื่อง และระดับนานาชาติฐาน 
Scopus/SJR จ านวน 4 เรื่อง 
3.กระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.การจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการกับ
การเรียนการสอนอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

3x3=9 
ปานกลาง 

เท่าเดิม รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 
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ระดับความ 
เสี่ยง 

ก่อนการ 
ควบคุม 

กิจกรรมการจัดการความเสีย่ง 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการความเสีย่ง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

หลังการจัดการ 
ควบคุม 

สถานะความ
เสี่ยง 
หลัง

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล 

     ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
เท่ากับ 18.78 

2.3 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เปน็ไปตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด 
4x5=20 
สูงมาก 

1.ปรับรูปแบบกิจกรรม/โครงการ แบบ
ออนไลน์และมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข 
2.วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ก าหนดรูปแบบขั้นตอนการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
จั ด กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ บ ร ร ลุ ต า ม
วัตถุประสงค์ 

สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่ก าหนดและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3x3=9 
ปานกลาง 

ลดลง รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศกึษา 

2.4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
3x5=15 

สูง 
1.ปรับตารางฝึกปฏิบัติตามความพร้อมของ
แหล่งฝึกปฏิบัติ 
2.เพิ่มแหล่งฝึกปฏิบัติ 

1.วิทยาลัยฯ ด าเนินการประสานแหล่งฝึกเพื่อ
ปฏิบัติตามมาตรการประเมินความเสี่ยงก่อน
เข้าฝึกของแหล่งฝึกปฏิบัติได้ 
2.วิทยาลัยฯ ติดต่อประสานงานเพิ่มแหล่งฝึก
ปฏิบัติ เพื่อทดแทนแหล่งฝึกปฏิบัติเดิม ซ่ึงยัง
ไม่สามารถให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติได้ เช่น 
ศู น ย์ ก า ร แ พ ท ย์ ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก  ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลบาง
กรวย โรงพยาบาลอัมพวา โรงพยาบาลนภาลัย 
เป็นต้น 

3x3=9 
ปานกลาง 

ลดลง รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

4x5=20 
สูงมาก 

1.วิทยาลัยฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณที่ใช้ในการเยียวยานักศึกษาตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2.วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงรายจ่าย โดยลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เพื่อเป็นการลดภาระ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ 

วิ ท ย า ลั ย ฯ  มี ก า ร ป รั บป รุ ง ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ใ ห้มี ค ว าม เหมาะสม  กั บ
สถานการณ์ เพื่อให้ด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยการใช้จ่ ายงบประมาณ จะค านึ งถึ ง
กิจกรรม/โครงการ ที่มีความส าคัญและลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เพื่อเป็นการลดภาระ
รายจ่ายที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากที่มีการจัดสรร
ไว้ตามแผนของวิทยาลัยฯ 
     วิทยาลัยฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายได้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 37.16 
ซ่ึงการเบิกจ่ายงบประมาณยังอยู่ภายใต้กรอบ
งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการของ
วิทยาลัยฯ 

3x3=9 
ปานกลาง 

ลดลง รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
4.1 การเปลีย่นแปลงกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

4x5=20 
สูงมาก 

1.มอบหมายผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของหน่วยงานภายนอก เพื่อน าไปสู่แนว
ทางการแก้ไขปัญหา 
2. น า กฎหมาย  ร ะ เ บี ยบ  ข้ อ บั งคั บของ
หน่ ว ย ง าน ภายนอก  มาปรั บ ใช้ ใ นก า ร
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ และหาแนวทางใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

วิทยาลัยฯ มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน
วิ เ คราะ ห์ถึ งการ เปลี่ ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยฯ วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้สอดคล้องและถูกต้อง ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก 
วิทยาลัยฯ ปรับแนวทางการด าเนินงาน ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

3x3=9 
ปานกลาง 

ลดลง รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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ระดับความ 
เสี่ยง 

ก่อนการ 
ควบคุม 

กิจกรรมการจัดการความเสีย่ง 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการความเสีย่ง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

หลังการจัดการ 
ควบคุม 

สถานะความ
เสี่ยง 
หลัง

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล 

3.ด าเนินการสื่อสาร ให้ความรู้  เกี่ยวกับ
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้บริหาร 
บุคลากร เจ้าหน้าที่รับทราบ 

หน่วยงานภายนอก ส่ งผลให้วิทยาลั ยฯ 
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ต่ อ ไ ป ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


