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รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

การบริหารความเสี่ยง มีความส าคัญและมีความจ าเป็นที่จะช่วยป้องกัน ความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การวิเคราะห์ การประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยง  
เพื ่อป้องกันและควบคุมความเสี ่ยงที ่อาจจะเกิดขึ ้นจนส่งผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ท าการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง หาแนวทางควบคุม
อย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก โดยจ าแนกประเภทความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยไว้ 7 ประเภท รวมจ านวน 7 ประเด็นความเสี่ยง 
รายละเอียดดังนี้ 
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สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
การประเมินค่าระดับความเสี่ยง สถานะ 

การประเมิน ก่อนมกีิจกรรม หลังมีกิจกรรม 
ด้านกลยุทธ ์

1. อันดับของมหาวิทยาลัยลดลง ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัโลก 

4 x 4 = 16 
(สูง) 

2 x 2 = 4  
(น้อย) 

ลดลง 

ด้านการเงินและทรัพย์สิน 
2. รายรับลดลงไมเ่พียงพอต่อรายจ่าย 4 x 4 = 16 

(สูง) 
4 x 4 = 16  

(สูง) 
เท่าเดิม 

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
3. การไมด่ าเนินการตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ 

ของภาครัฐท่ีก าหนด 
2 x 5 = 10 

(สูง) 
2 x 5 = 10 

(สูง) 
เท่าเดิม 

ด้านการปฏิบัติงาน  
4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ

สารสนเทศจากการถูกจารกรรม 
2 x 5 = 10 

(สูง) 
2 x 5 = 10 

(สูง) 
เท่าเดิม 

ด้านบุคลากร 
5. อัตราการลาออกของบุคลากรเพิ่มขึ้น 3 x 2 = 6 

(ปานกลาง) 
3 x 2 = 6 
(ปานกลาง) 

เท่าเดิม 

ด้านวิบัติภัย/เหตุการณ์ 
6. ผลกระทบจากภยัพิบัต ิ 3 x 4 = 12 

(สูง) 
3 x 3 = 9 
(ปานกลาง) 

ลดลง 

ด้านการทุจริต 
7. การทุจริตในการปฏิบตัิงาน 

7.1) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
7.2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
7.3) ด้านบุคลากร 

2 x 5 = 10 
(สูง) 

2 x 5 = 10 
(สูง) 

เท่าเดิม 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง  
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ล าดับ ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
1.  ด้านกลยุทธ์ อันดับของมหาวิทยาลัยลดลง ในการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยโลก 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การผลติและการอ้างอิงผลงานวิชาการกระจุกตัว 
2. การปิดตัวของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
3. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานส่วนกลางมีข้อมลูไม่สมบูรณ ์
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. การยกระดับพัฒนาของมหาวิทยาลัยอื่น 
2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดอนัดับ (เช่น ปรับลด self-citations) 
3. ผลการจดัอันดับของแตล่ะค่าย (เช่น THE QS RUR) ไม่สอดคล้องกัน 

2.  ด้านการเงินและทรัพยส์ิน รายรับลดลงไมเ่พียงพอต่อรายจ่าย ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
รายรับลดลง 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
นโยบายจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

3.  ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

การไมด่ าเนินการตาม กฎหมาย 
ข้อบังคับ ประกาศ ของภาครัฐท่ีก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. การบัญญตัิกฎหมายใหม่ หรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับเกา่ของหน่วยงานต้นสังกัด ท่ีส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
2. การออกกฎหมายใหม่ของหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีจะส่งผลต่อการบริหารงานหรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 
3. การบัญญตัิหรือการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ใหส้อดคล้องกับ
กฎหมายภายนอก 

4.  ด้านการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศจากการถูกจารกรรม 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. อุปกรณ์ของระบบส ารองข้อมูลกรณีเกดิภัยพิบตัิ (DR-Site) ไม่เพยีงพอท่ีจะส ารองข้อมูลระบบ
สารสนเทศอ่ืน ๆ 
2. ห้อง Data Center ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
3. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) ไม่เพียงพอ 
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ล าดับ ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. มีการพัฒนารูปแบบการโจมตีจากภายนอกมากข้ึน 

5.  ด้านบุคลากร อัตราการลาออกของบุคลากรเพิ่มขึ้น ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
ขาดแนวทางในการธ ารงรักษาทรพัยากรบุคคลของหน่วยงาน 

6.  ด้านวิบัติภยั/เหตุการณ ์ ผลกระทบจากภยัพิบัต ิ ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคาร 
2. เกิดจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และการวางเพลิง 
3. วัสดุอุปกรณป์ระกอบอาคารเกดิการเสื่อมสภาพ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1.การเกิดเพลิงไหม้จากไฟป่า, เกดิเพลิงไหม้จากฟ้าผ่า, เกิดเพลิงไหม้จากการเข้ามาหาของป่า และ
ล่าสตัว์ภายในเขตมหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอก และเกดิเพลิงไหม้จากการเผาเศษวัสดุการเกษตร
ของพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย  
2.การเกิดลมพายุ ฝนตกหนัก และน ้าท่วม (ดินสไลด์ หรือเสาไฟฟ้าหัก) 
3.การเกิดหมอกควัน (PM 2.5) 

7.  ด้านการทุจรติ การทุจริตในการปฏิบตัิงาน 
7.1) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
7.2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
7.3) ด้านบุคลากร 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และวิธีการปฏิบตัิ 
2. บุคลากรไม่ปฏิบตัิตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
การให้ผลประโยชน์นทางมิชอบแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง  
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ค่ะระดับ

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1.  อันดับของมหาวิทยาลัยลดลง 

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลยั
โลก 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การผลติและการอ้างอิงผลงานวิชาการกระจุกตัว 
2. การปิดตัวของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
3. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานส่วนกลางมีข้อมลูไม่สมบูรณ ์
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. การยกระดับพัฒนาของมหาวิทยาลัยอื่น 
2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดอนัดับ (เช่น ปรับลด self-citations) 
3. ผลการจดัอันดับของแตล่ะค่าย (เช่น THE QS RUR) ไม่สอดคล้องกัน 

ด้านกลยุทธ์ 4 4 16 สูง 

2.  รายรับลดลงไมเ่พียงพอต่อ
รายจ่าย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
รายรับลดลง 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
นโยบายจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

4 4 16 สูง 

3.  การไมด่ าเนินการตาม กฎหมาย 
ข้อบังคับ ประกาศ ของภาครัฐท่ี
ก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. การบัญญตัิกฎหมายใหม่ หรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับเกา่ของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
2. การออกกฎหมายใหม่ของหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีจะส่งผลต่อการบริหารงานหรือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. การบัญญตัิหรือการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายภายนอก 

ด้านนโยบาย 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

2 5 10 สูง 

4.  การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศจาก
การถูกจารกรรม 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. อุปกรณ์ของระบบส ารองข้อมูลกรณีเกดิภัยพิบตัิ (DR-Site) ไม่เพยีงพอท่ีจะ
ส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

2 5 10 สูง 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ค่ะระดับ

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. ห้อง Data Center ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
3. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) ไม่เพียงพอ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

1. มีการพัฒนารูปแบบการโจมตีจากภายนอกมากข้ึน 
5.  อัตราการลาออกของบุคลากร

เพิ่มขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
ขาดแนวทางในการธ ารงรักษาทรพัยากรบุคคลของหน่วยงาน 

ด้านบุคลากร 3 2 6 ปานกลาง 

6.  ผลกระทบจากภยัพิบัต ิ ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคาร 
2. เกิดจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และการวางเพลิง 
3. วัสดุอุปกรณป์ระกอบอาคารเกดิการเสื่อมสภาพ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1.การเกิดเพลิงไหม้จากไฟป่า, เกดิเพลิงไหม้จากฟ้าผ่า, เกิดเพลิงไหม้จากการเข้ามา
หาของป่า และล่าสัตวภ์ายในเขตมหาวิทยาลยัจากบุคคลภายนอก และเกดิเพลิง
ไหม้จากการเผาเศษวสัดุการเกษตรของพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย  
2.การเกิดลมพายุ ฝนตกหนัก และน ้าท่วม (ดินสไลด์ หรือเสาไฟฟ้าหัก) 
3.การเกิดหมอกควัน (PM 2.5) 

ด้านวิบัติภยั/
เหตุการณ ์

3 4 12 ปานกลาง 

7.  การทุจริตในการปฏิบตัิงาน 
7.1) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
7.2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
7.3) ด้านบุคลากร 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และวิธีการปฏิบตัิ 
2. บุคลากรไม่ปฏิบตัิตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
การให้ผลประโยชน์นทางมิชอบแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ด้านการ
ทุจริต 

2 5 10 สูง 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง   
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมเพ่ือลด 
ความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 

1.  อันดับของ
มหาวิทยาลยัลดลง 
ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัโลก 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การผลติและการ
อ้างอิงผลงาน
วิชาการกระจุกตัว 
2. การปิดตัวของ
หลักสตูรระดับ
ปริญญาเอก 
3. ระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
ส่วนกลางมีข้อมลูไม่
สมบูรณ ์
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. การยกระดับ
พัฒนาของ
มหาวิทยาลยัอื่น 
2. การปรับเปลี่ยน
เกณฑ์การจัดอันดบั 
(เช่น ปรับลด self-
citations) 
3. ผลการจดัอันดับ
ของแต่ละค่าย (เช่น 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. ขยายฐานงานวิจัยและสร้างความ
เข้มแข็งในสาขาวิชาที่หลากหลายให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
1.1 การสนับสนุนหน่วย/กลุม่/ศูนย์วิจัย
และการใหร้างวัลจูงใจในการผลติผลงาน 
1.2 ต่อยอดจากความเลิศของงานวิจัย
ด้านเห็ดและรา 
2. พัฒนาระบบ BI ส าหรับติดตามข้อมูล
ส าคัญส าหรับการจดัอันดับ 
2.1 การวิเคราะหค์วามต้องการขอ้มูล
และท าความเข้าใจกับหน่วยงานหลักให้
มีระบบติดตามผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.2 ติดตามความเคลื่อนไหวของการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย 

30-ก.ย.-64 มหาวิทยาลยัรวบรวม
และส่งข้อมลูเพื่อการจดั
อันดับประจ าปี 2022 
ได้ครบถ้วน 100% 
ภายในกรอบเวลาของ 
THE 

มฟล.สามารถ
รักษาอันดับโลก
ใน THE World 
University 
Rankings และ
ปรับปรุงอันดับ 
THE Impact 
Rankings 

1. ส านักวิชา 
2. ส่วน
นโยบายและ
แผน 

1. รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
นโยบายและ
แผน 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมเพ่ือลด 
ความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 

THE QS RUR) ไม่
สอดคล้องกัน 

2.  รายรับลดลงไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
รายรับลดลง 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
นโยบายจดัสรร
งบประมาณแผ่นดิน 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. ศึกษาและวิเคราะห์อัตราการเพิ่ม/ลด
รายได ้
1.1 วิเคราะห์อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ จ าแนกแหล่งรายได ้
1.2 ศึกษาสัดส่วนรายได้ตามแหลง่
รายได ้
1.3 ศึกษารายละเอียดของรายการในทุก
แหล่งรายได ้
2. ศึกษาและวิเคราะห์อัตราการเพิ่มลด
ของรายจ่าย 
2.1 วิเคราะห์อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายจ่าย จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 
2.2 ศึกษาสัดส่วนรายจ่ายจ าแนกตาม
ประเภทรายจา่ย 
2.3 ศึกษารายการที่มีการใช้จ่ายสงูสุด
และต ่าสุด 
 
 

30-ก.ย.-64 (ร่าง) แนวทางการเพิ่ม
รายได้และลดรายจ่ายให้
เหมาะสม 

บริหารอัตราการ
เพิ่มขึ้นของ
รายได้ให้
เหมาะสมกับ
อัตราการเพิ่มขึ้น
ของรายจ่ายตาม
แนวทางที่ได้
ศึกษาไว ้

ส่วน
นโยบายและ
แผน 

1. รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
นโยบายและ
แผน 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมเพ่ือลด 
ความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 

3.  การไมด่ าเนินการ
ตาม กฎหมาย 
ข้อบังคับ ประกาศ 
ของภาครัฐท่ีก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยง 
1. การบัญญตัิ
กฎหมายใหม่ หรือ
การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายฉบับเก่า
ของหน่วยงานต้น
สังกัด ท่ีส่งผล
กระทบต่อการ
ด าเนินงาน
มหาวิทยาลยั 
2. การออกกฎหมาย
ใหม่ของหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีจะส่งผลต่อ
การบริหารงานหรือ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 
3. การบัญญตัิหรือ
การปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ของ
มหาวิทยาลยั ให้

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. ศึกษาผลกระทบจาก พรบ. ข้อบังคับ 
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานของรัฐอื่น ประกาศกฎหมายที่
ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
2. น าประเด็นทางกฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับมหาวิทยาลยั มาประชุมหารือกับ
ผู้บริหารเพื่อหาแนวทางการด าเนนิงาน
ต่อไป 
3. แจ้งผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อ
ทราบ 
4. เข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานที่ให้
ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายใหม่ (ถ้ามี) 
5. หาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ด้วย
ตนเอง 
6. ประชุมฝ่ายนติิการเพื่อเสนอ
ความเห็นและแลกเปลีย่นความรู้ทาง
กฎหมาย 

30-ก.ย.-64 ไม่พบผลกระทบท่ีเกิด
จากกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ไม่เกดิผล
เสียหายจากการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่
ประกาศจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายนิติการ 
ส่วนสาร
บรรณ 
อ านวยการ 
และนิติการ 

1. รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
สารบรรณ 
อ านวยการ 
และนิติการ 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมเพ่ือลด 
ความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 

สอดคล้องกับ
กฎหมายภายนอก 

4.  การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลู
และระบบ
สารสนเทศจากการ
ถูกจารกรรม 

ปัจจัยเสี่ยง 
1. อุปกรณ์ของ
ระบบส ารองข้อมูล
กรณีเกดิภัยพิบตัิ 
(DR-Site) ไม่เพียง
พอที่จะส ารองข้อมูล
ระบบสารสนเทศอ่ืน 
ๆ 
2. ห้อง Data 
Center ยังไมเ่ป็นไป
ตามมาตรฐาน 
3. มีการพัฒนา
รูปแบบการโจมตี
จากภายนอกมากขึ้น 
4. อุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุก 
(Firewall) ไม่
เพียงพอ 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. ท าการส ารองข้อมูลและจัดเก็บแยก
ออกจากเครือข่าย (Offline Backup) 
2. จัดหาอุปกรณ์ของระบบส ารองข้อมูล
กรณีเกดิภัยพิบตัิให้เพียงพอท่ีจะส ารอง
ข้อมูลระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ได ้
3. ปรับปรุงห้อง Data Center ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
4. ตรวจสอบพฤติกรรมการโจมต ี
5. เก็บข้อมูลการใช้งานระบบ และ
วิเคราะห์ข้อมูล 
6. ปรับปรุง Software และ Hardware 
ของอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุก 
(Firewall) ให้เป็นปัจจุบัน 
7. เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันการบุกรกุ 
(Firewall) เป็นรุ่นท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม 
8. การตรวจสอบหาช่องโหว่ของระบบ 
(Vulnerability Check) เพื่อท าการอุด
รอยรั่วท่ีจะท าให้ข้อมลูรั่วไหลออกไปได ้

30-ก.ย.-64 ข้อมูลระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ไม่สญูหาย 
หรือเสยีหาย 

ข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ ไม่
สูญหาย หรือ
เสียหาย 

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล  
2. ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมเพ่ือลด 
ความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 

5.  อัตราการลาออก
ของบุคลากรเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. ขาดแนวทางใน
การธ ารงรักษา
ทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. จัดสรรสวสัดิการที่สามารถดึงดดู
บุคลากรที่มคีวามสามารถสูงให้
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้  
2. มอบหมายภาระงานท่ีมีความท้าทาย
และก าหนดค่าตอบแทนพิเศษเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 
3. จัดกิจกรรมภายในเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความผกูพัน
ต่อองค์กร 
4. สร้างระบบพ่ีเลี้ยงหรือผู้ที่มี
ประสบการณ์สูง ท าหน้าท่ีในการให้
ค าปรึกษา แนะน า สอนงาน และ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการ
ท างาน 
5. จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
เพื่อก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
6.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งใน
ต าแหน่งท่ีว่างลง หรือก าลังจะว่างลง
ในช่วงระยะ 5 ปี  
 
 

30-ก.ย.-64 1. อัตราการลาออกของ
บุคลากรลดลง 
2. บุคลากรมีอายุงาน
เฉลี่ยเพิม่มากข้ึน 

อัตราการ
ลาออกของ
บุคลากรลดลง 

ส่วนการ
เจ้าหน้าท่ี 

1. รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
การเจ้าหน้าที ่
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมเพ่ือลด 
ความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 

6.  ผลกระทบจากภยั
พิบัติ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. เกิดเพลิงไหม้จาก
ไฟฟ้าลัดวงจร
ภายในอาคาร 
2. เกิดจากความ
ประมาท ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
และการวางเพลิง 
3. วัสดุอุปกรณ์
ประกอบอาคารเกิด
การเสื่อมสภาพ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1.การเกิดเพลิงไหม้
จากไฟป่า, เกิดเพลิง
ไหม้จากฟ้าผ่า, เกดิ
เพลิงไหมจ้ากการ
เข้ามาหาของป่า 
และลา่สตัว์ภายใน
เขตมหาวิทยาลัย
จากบุคคลภายนอก 
และเกดิเพลิงไหม้
จากการเผาเศษวสัดุ

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาวัสดแุละ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ตู้ 
MDB) และรายงานผลเป็นประจ าทุกปี 
- สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการ
เกิดอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น การ
ฝึกอบรม การซ้อมหนีภยั และส่วน
อาคารสถานท่ี ร่วมมือกับบริษัทรกัษา
ความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบ ดูแลการ
ป้องกัน การวางเพลิง 
2. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ
อาคารโดยการจดัท าแผนการตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณเ์พื่อหาความ
ช ารุดบกพร่อง หรือเสื่อมสภาพเปน็
ประจ าทุกป ี
3. ได้จัดบุคลากรนอนเวรเฝ้าระวังการ
เกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 
31 พ.ค. ของทุกปี อีกท้ังมีการจัดท า
แนวกันไฟ เพื่อตั้งรับและยับยั้งการเกิด
ไฟป่า ,มีการลาดตะเวนเฝ้าระวังการเกิด
ไฟป่า รวมถึงมีการจัดเตรียมรถบรรทุก
น ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟป่า 

30-ก.ย.-64 1. มีแผนการในการเข้า
ตรวจสอบบ ารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
การตรวจสอบระบบเป็น
ประจ าทุกปี รวมถึงมี
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเกิด
อัคคีภัยภายในอาคาร 
โดยการฝึกอบรมการ
ซ้อมหนีภัย 
2. มีแผนการควบคมุ
ติดตั้งอุปกรณ์และ
ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์
ประกอบอาคารเพื่อให้มี
ความความถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกครั้ง 
3. มีการจัดท าแนวกันไฟ 
และมีการจัดบคุลากร
และอุปกรณ์ในการดับ
ไฟป่าเพื่อนอนเวรเฝ้า
ระวังไฟป่า 
4. มีแผนรณรงค์ 

 ไม่มีการสญูเสยี
ชีวิตและ
ทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลยัอัน
เกิดจากภยัพิบัต ิ

ส่วนอาคาร
สถานท่ี 

1. รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
อาคารสถานท่ี 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมเพ่ือลด 
ความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 

การเกษตรของพื้นที่
ใกล้มหาวิทยาลัย  
2.การเกิดลมพายุ 
ฝนตกหนัก และน ้า
ท่วม (ดินสไลด์ หรือ
เสาไฟฟ้าหัก) 
3.การเกิดหมอกควัน 
(PM 2.5)    

ส าหรับบคุลากรที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า
ในเวลาท าการ และนอกเวลาท าการ 
และมีการ 
4. มีการจัดท าหนังสือประชาสัมพนัธ์
ชุมชน และขอความอนุเคราะห์หมูบ่้าน
โดยรอบมหาวิทยาลัยในการเขา้มาหา
ของป่า ล่าสัตว์ และงดเผาเศษวสัดุ
เกษตรตามแนวรั้วท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การ
ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า                                                                
6. มีการวางแผนการเตรยีมความพร้อม
เพื่อรองรับกรณีเกิดลมพายุ ฝนตกหนัก 
และน ้าท่วม                                                              
7. มีการวางแผนการเตรยีมความพร้อม
เพื่อรองรับกรณีเกิดหมอกควันภาย   

ประชาสมัพันธ์ และการ
จัดท าหนังสือเพื่องดการ
เข้ามาหาของป่าล่าสัตว์ 
และงดเผาเศษวสัดุ
เกษตร 
5. มีการตรวจสอบและ
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
ฟ้าผ่า                                                                     
6. มีแผนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับ
การเกิดลมพายุ ฝนตก
หนัก และน ้าท่วม                                                                   
7. มีแผนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับ
การเกดิหมอกควัน 

7.  การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. บุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ และวิธีการ
ปฏิบัต ิ

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1.ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1.1จัดระบบในการก ากบั ติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้างให้ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 

30-ก.ย.-64 ไม่มีข้อทักท้วงจาก
ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) 

ไม่เกดิการทุจรติ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ส่วนพัสด ุ
2. ส่วน
การเงินและ
บัญช ี
3. ส่วนการ
เจ้าหน้าท่ี 

1. รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
พัสด ุ
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมเพ่ือลด 
ความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 

2. บุคลากรไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. การให้
ผลประโยชน์แก่
บุคลากร 

1.1.1 ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง เรื่อง จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุพ.ศ.2554 
1.1.2 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560  
1.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560  
1.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านการจัดซื้อ จัดจ้างให้แก่
บุคลากรทีร่ับผดิชอบด้านนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.1 จัดระบบในการก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรที่
เกี ่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณให้
ปฏิบัต ิตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

3. หัวหน้าส่วน
การเงินและ
บัญช ี
4. หัวหน้าส่วน
การเจ้าหน้าที ่
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมเพ่ือลด 
ความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 

2.1.1 ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2542  
2.1.2 ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงิน  
2.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วย เงิน
ยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 และ
พ.ศ.2560) 
2.1.4 ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 
2560 
2.1.5 ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วย เงิน
ส ารองจ่าย 
2.1.6 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 
4 การบัญชี การรายงาน และการ
ตรวจสอบ 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมเพ่ือลด 
ความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 

2.1.7 ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 
2.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้แก่บุคลากรที่รบัผิดชอบอย่างตอ่เนื่อง 
3. ด้านบุคลากร 
3.1 จัดระบบในการก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากร
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
3.1.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคล ปี 2557 
3.1.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วย เงิน
ค่าอาหารท าการนอกเวลา พ.ศ.2556 
3.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านการบริหารบุคลากรให้
ผู้บริหารและบุคลากรการบริหารงาน
บุคคลอย่างต่อเนื่อง 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
การติดตามความเสี่ยง 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
1.  ความเสี่ยง 

อันดับของ
มหาวิทยาลยัลดลง 
ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัโลก 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การผลติและการ
อ้างอิงผลงานวิชาการ
กระจุกตัว 
2. การปิดตัวของ
หลักสตูรระดับ
ปริญญาเอก 
3. ระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
ส่วนกลางมีข้อมลูไม่
สมบูรณ ์
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. การยกระดับ
พัฒนาของ
มหาวิทยาลยัอื่น 
2. การปรับเปลี่ยน
เกณฑ์การจัดอันดบั 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
1. ขยายฐานงานวิจัยและสร้างความ
เข้มแข็งในสาขาวิชาที่หลากหลายให้
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
1.1 การสนับสนุนหน่วย/กลุม่/
ศูนย์วิจัยและการใหร้างวัลจูงใจในการ
ผลิตผลงาน 
1.2 ต่อยอดจากความเลิศของงานวิจัย
ด้านเห็ดและรา 
2. พัฒนาระบบ BI ส าหรับติดตาม
ข้อมูลส าคญัส าหรับการจัดอันดับ 
2.1 การวิเคราะหค์วามต้องการขอ้มูล
และท าความเข้าใจกับหน่วยงานหลัก
ให้มีระบบติดตามผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
2.2 ติดตามความเคลื่อนไหวของการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลยัรวบรวม
และส่งข้อมลูเพื่อการ
จัดอันดับประจ าปี 
2022 ได้ครบถ้วน 
100% ภายในกรอบ
เวลาของ THE 
เป้าหมาย 
มฟล.สามารถรักษา
อันดับโลกใน THE 
World University 
Rankings และ
ปรับปรุงอันดับ THE 
Impact Rankings 

30-ก.ย.-64 1. ส านัก
วิชา 
2. ส่วน
นโยบาย
และแผน 

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
นโยบายและแผน 

ผลการด าเนินงาน 
ได้จัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ THE WUR 2022 แล้วในวันท่ี 30 มีนาคม 
2564 โดยรวบรวมครบถ้วนท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาทุกสาขา
ยกเว้นด้านจติวิทยาท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงไม่มีหลักสตูรในด้านนี้ 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
(เช่น ปรับลด self-
citations) 
3. ผลการจดัอันดับ
ของแต่ละค่าย (เช่น 
THE QS RUR) ไม่
สอดคล้องกัน 

2.  ความเสี่ยง 
รายรับลดลงไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
รายรับลดลง 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
นโยบายจดัสรร
งบประมาณแผ่นดิน 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
1. ศึกษาและวิเคราะห์อัตราการเพิ่ม/
ลดรายได ้
1.1 วิเคราะห์อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ จ าแนกแหล่งรายได ้
1.2 ศึกษาสัดส่วนรายได้ตามแหลง่
รายได ้
1.3 ศึกษารายละเอียดของรายการใน
ทุกแหล่งรายได ้
2. ศึกษาและวิเคราะห์อัตราการเพิ่ม
ลดของรายจ่าย 

ตัวชี้วัด 
(ร่าง) แนวทางการ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายใหเ้หมาะสม 
เป้าหมาย 
บริหารอัตราการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ให้
เหมาะสมกับอัตรา
การเพิ่มขึ้นของ
รายจ่ายตามแนวทาง
ที่ได้ศึกษาไว ้

30-ก.ย.-64 1. ส านัก
วิชา 
2. ส่วน
นโยบาย
และแผน 

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
นโยบายและแผน 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลยัอยู่ระหว่างการหาแนวทางการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้
เหมาะสม โดยมหาวิทยาลยัได้ก าหนดดัวช้ีวัดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ฉบับท่ี 5 (6.3.1 ผลการด าเนินการในภาพรวม มรีายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย) 
ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความ
พลิกผัน ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.3 การสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะรับไปด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
2.1 วิเคราะห์อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายจ่าย จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 
2.2 ศึกษาสัดส่วนรายจ่ายจ าแนกตาม
ประเภทรายจา่ย 
2.3 ศึกษารายการที่มีการใช้จ่ายสงูสุด
และต ่าสุด 

3.  ความเสี่ยง 
การไมด่ าเนินการตาม 
กฎหมาย ข้อบังคับ 
ประกาศ ของภาครัฐ
ที่ก าหนด 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. การบัญญตัิ
กฎหมายใหม่ หรือ
การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายฉบับเก่าของ
หน่วยงานต้นสังกัด ท่ี
ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน
มหาวิทยาลยั 
2. การออกกฎหมาย
ใหม่ของหน่วยงานอ่ืน 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
1. ศึกษาผลกระทบจาก พรบ. 
ข้อบังคับ กฎระเบียบ ท่ีเกีย่วข้องกับ
มหาวิทยาลยัในกรณีที่หน่วยงานตน้
สังกัดหรือหน่วยงานของรัฐอื่น 
ประกาศกฎหมายทีส่่งผลกระทบตอ่
มหาวิทยาลยั 
2. น าประเด็นทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย มาประชุม
หารือกับผู้บริหารเพื่อหาแนวทางการ
ด าเนินงานต่อไป 

ตัวชี้วัด 
ไม่พบผลกระทบท่ีเกิด
จากกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
เป้าหมาย 
ไม่เกดิผลเสยีหายจาก
การปฏิบัตติาม
กฎหมายที่ประกาศ
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

30-ก.ย.-64 ฝ่ายนิติการ 
ส่วนสาร
บรรณ 
อ านวยการ 
และนิติ
การ 

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
สารบรรณ 
อ านวยการ และ
นิติการ 

ผลการด าเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้
หน่วยงานท่ีจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งฝ่ายนิติการไดร้ับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเรือ่งดังกล่าว ฝ่ายนิติการจึงได้ด าเนนิการ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยด าเนินการตามกจิกรรม ดังน้ี  
1. ฝ่ายนิติการไดศ้ึกษาผลกระทบของกฎหมายดังกล่าวแล้วพบว่าหาก
มหาวิทยาลยัไมด่ าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดแล้วเกิดความเสยีหายขึ้น 
จะมีโทษความผิดทางปกครอง แพ่ง และอาญา และหากผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมายไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดอาจความความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ีด้วย  
2. ฝ่ายนิติการไดม้ีการประชุมหารอืกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะมีการ
จัดท าหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย (อยู่
ระหว่างด าเนินการ)  
3. แจ้งผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร (ยังไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากขอ้มูล 
หลักเกณฑ์อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
ๆ ที่จะส่งผลต่อการ
บริหารงานหรือ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 
3. การบัญญตัิหรือ
การปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ของ
มหาวิทยาลยั ให้
สอดคล้องกับ
กฎหมายภายนอก 

3. แจ้งผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
เพื่อทราบ 
4. เข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานที่
ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายใหม่ 
(ถ้ามี) 
5. หาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายใหม่
ด้วยตนเอง 
6. ประชุมฝ่ายนติิการเพื่อเสนอ
ความเห็นและแลกเปลีย่นความรู้ทาง
กฎหมาย 

4. มีการจัดสัมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับ
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 
2564 ณ ห้องประชุมค ามอกหลวง เพื่อสร้างการรับรู้เกีย่วกับ
พระราชบัญญัติข้อมลูส่วนบุคคลกบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
5. หาความรู้ที่เกี่ยวกับกฏหมายจากการสืบค้นข้อมลูจากอินเตอร์เนต็ และ
หนังสือจากห้องสมดุ อีกทั้งพูดคุยแลกเปลีย่นความรู้กับหน่วยงานตา่งๆ  
6. ได้น าเรื่องดังกล่าวพูดคุยในการประชุมฝา่ยนิติการเพื่อเสนอความเห็น
ทางกฎหมาย เป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัต่อไป 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 

4.  ความเสี่ยง 
การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลู
และระบบสารสนเทศ
จากการถูกจารกรรม 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. อุปกรณ์ของระบบ
ส ารองข้อมูลกรณเีกิด
ภัยพิบัติ (DR-Site) ไม่
เพียงพอท่ีจะส ารอง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
1. ท าการส ารองข้อมูลและจัดเก็บ
แยกออกจากเครือข่าย (Offline 
Backup) 
2. จัดหาอุปกรณ์ของระบบส ารอง

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ไม่สญูหาย หรือ
เสียหาย 
เป้าหมาย 
ข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ไม่สญูหาย หรือ
เสียหาย 

30-ก.ย.-64 ศูนย์บริกา
ร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล  
2. ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการส ารองข้อมูลส าคัญบางสว่นแยก
ออกจากระบบเครือข่าย ได้แก่ ระบบ Reg ซึ่งได้ท าการส ารองในอุปกรณ์
ส ารองข้อมูลภายนอก (External Harddisk) จ านวน 2 ครั้ง/วัน  
2. ปัจจุบันศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศมีการส ารองและจัดเก็บข้อมูล
หลัก ได้แก่ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP) ระบบบริการ
การศึกษา (Reg) MFU Website และระบบบุคลากร (HR) แต่เนื่องจากมี
การพัฒนาระบบใหม่มากข้ึน ท าให้ระบบส ารองข้อมูลทีม่ีอยู่ไมเ่พียงพอ 
ศูนย์ ฯ จึงได้เตรยีมความพร้อม โดยมีแผนการจดัซื้อจัดจา้งระบบส ารอง
ข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัตเิพิ่ม เพื่อให้รองรับต่อการใช้งาน  
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศอ่ืน ๆ 
2. ห้อง Data Center 
ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
3. มีการพัฒนา
รูปแบบการโจมตจีาก
ภายนอกมากขึ้น 
4. อุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุก (Firewall) 
ไม่เพียงพอ 

ข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติใหเ้พียง
พอที่จะส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ
อื่น ๆ ได ้
3. ปรับปรุงห้อง Data Center ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
4. ตรวจสอบพฤติกรรมการโจมต ี

5. เก็บข้อมูลการใช้งานระบบ และ
วิเคราะห์ข้อมูล 
6. ปรับปรุง Software และ 
Hardware ของอุปกรณ์ป้องกันการ
บุกรุก (Firewall) ให้เป็นปัจจุบัน 
7. เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันการบุกรกุ 
(Firewall) เป็นรุ่นท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม 
8. การตรวจสอบหาช่องโหว่ของ
ระบบ (Vulnerability Check) เพื่อ
ท าการอุดรอยรั่วที่จะท าให้ข้อมูล
รั่วไหลออกไปได ้

3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศไดร้ับ
จัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้อง Data Center เพื่อยกระดับใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐาน Tier 3 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
4. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตรวจสอบพฤติกรรมการโจมตีทุก
วัน โดยมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ได้แก่ Firewall และ Web 
Application Firewall  
5. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานระบบทุก
วัน และมีการวเิคราะห์ข้อมลู  
6. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุง Software และ 
Hardware ของอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) โดยจัดซื้ออุปกรณ์ให้
เป็นรุ่นปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ และ
ด าเนินการติดตั้งไปแล้วบางส่วน (เดือนเมษายน 2564)  
7. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุง Software และ 
Hardware ของอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) โดยจัดซื้ออุปกรณ์ให้
เป็นรุ่นปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการจดัซื้ออุปกรณ์ และ
ด าเนินการติดตั้งไปแล้วบางส่วน (เดือนเมษายน 2564)  
8. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตรวจสอบหาช่องโหว่ของระบบ 
(Vulnerability Check) โดยร่วมมือกับส านักวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
มีแผนการตรวจสอบประจ าปีเพื่อหาช่องโหว่โดยผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก จะ
เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การบรรลุตัวชี้วัด 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 

5.  ความเสี่ยง 
อัตราการลาออกของ
บุคลากรเพิ่มขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. ขาดแนวทางใน
การธ ารงรักษา
ทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
1. จัดสรรสวสัดิการที่สามารถดึงดดู
บุคลากรที่มคีวามสามารถสูงให้
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้  
2. มอบหมายภาระงานท่ีมีความท้า
ทายและก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ
เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
3. จัดกิจกรรมภายในเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร 
4. สร้างระบบพ่ีเลี้ยงหรือผู้ที่มี
ประสบการณ์สูง ท าหน้าท่ีในการให้
ค าปรึกษา แนะน า สอนงาน และ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการ

ตัวชี้วัด 
1. อัตราการลาออก
ของบุคลากรลดลง 
2. บุคลากรมีอายุงาน
เฉลี่ยเพิม่มากข้ึน 
เป้าหมาย 
อัตราการลาออกของ
บุคลากรลดลง 

30-ก.ย.-64 ส่วนการ
เจ้าหน้าท่ี 

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
การเจ้าหน้าที ่

ผลการด าเนินงาน 
     ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีพนักงานท่ีลาออก รวม
จ านวน 83 ราย โดยแบ่งเป็น พนกังานสายบริหารวิชาการ 1 ราย (หมด
วาระการด ารงต าแหน่ง) , สายวิชาการ 19 ราย, สายปฏิบัติการ 36 ราย 
และ ลูกจา้ง 27 ราย  
1. มหาวิทยาลัยได้จดัสวสัดิการและประโยชน์เกื้อกูลตา่งๆ ให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสม อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนไวเ้ป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานในต าแหน่งที่
ขาดแคลนและมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ค่าตอบแทนวิชาชีพ เงินตอบ
แทนผลงานวิจัย เงินสนบัสนุนทุนการศึกษา การจดัสรรกองทุนพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น  
2. การสร้างความสัมพันธ์ และวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน มหาวิทยาลยัได้จดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสมัพันธ์ดังกล่าว เช่น กิจกรรมพนักงานสมัพันธ์ 
กิจกรรมวันครอบครัว การแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมความสามคัค ี
กิจกรรมมุฑิตาจิตผูเ้กษียณอายุการท างาน กิจกรรมวันครบรอบการ
สถาปนาฯ กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสต่างๆ พร้อมกันน้ีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมความผูกพันและความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อท า
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
ท างาน 
5.  
จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
เพื่อก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
6.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งใน
ต าแหน่งท่ีว่างลง หรือก าลังจะว่างลง
ในช่วงระยะ 5 ปี 

หน้าท่ีวางนโยบายและกรอบการด าเนินงานด้านการส่งเสริมความผูกพัน
และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะมีการส ารวจความพึง
พอใจและความผูกพันของบุคลากร และน าผลการส ารวจมาจัดท าเปน็
กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันอย่างต่อเนื่อง  
3. ส่วนการเจ้าหนา้ที่ไดด้ าเนินการสรา้งระบบพ่ีเลี้ยงส าหรับให้ค าแนะน า 
ปรึกษา หรือสอนงาน ให้แก่พนักงานท่ีไม่มีประสบการณ์หรือเริ่มงานใหม่ 
โดยในระยะแรกไดเ้ริม่ต้นการสรา้งระบบผ่านเครือข่ายกลุ่มหัวหนา้ฝ่ายใน
การเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือต่างหน่วยงาน รวมถงึ
มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการเป็นพีเ่ลี้ยงและ
การสอนงานให้กับบุคลากรที่มีอายุงาน 4 ปีขึ้นไป เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้แก่พ่ีเลี้ยงในหน่วยงานสามารถสอนงาน แนะน างานการท างาน
ให้กับพนักงานใหม่ในทีมงานได้  
4. ส าหรับพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยได้จดัท าเส้นทาง
ความก้าวหน้า คือ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และพนักงานสาย
ปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยได้จดัท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพใน
ระดับต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2664 
มหาวิทยาลยัยังไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการก้าวศุ่ต าแหน่งที่
สูงขึน้ของบุคลากรสายปฏิบตัิ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาออก
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ท้ังนี้คาดวา่จะสามารถออกหลักเกณฑ์ได้ในปี พ.ศ. 
2565  
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
5. ส่วนการเจ้าหนา้ที่ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี พ.ศ. 2564-2569 ซึ่งได้ก าหนดแผนงานการพัฒนาระบบการ
บริหารผู้สืบทอดต าแหน่งไว้ โดยจะเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 

6.  ความเสี่ยง 
ผลกระทบจากภยั
พิบัติ 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. เกิดเพลิงไหม้จาก
ไฟฟ้าลัดวงจรภายใน
อาคาร 
2. เกิดจากความ
ประมาท ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ
การวางเพลิง 
3. วัสดุอุปกรณ์
ประกอบอาคารเกิด
การเสื่อมสภาพ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
1. มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาวัสดุ
และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
(ตู้ MDB) และรายงานผลเป็นประจ า
ทุกป ี
- สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการ
เกิดอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น การ
ฝึกอบรม การซ้อมหนีภยั และส่วน
อาคารสถานท่ี ร่วมมือกับบริษัทรกัษา

ตัวชี้วัด 
1. มีแผนการในการ
เข้าตรวจสอบ
บ ารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และ
การตรวจสอบระบบ
เป็นประจ าทุกปี 
รวมถึงมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเกดิ
อัคคีภัยภายในอาคาร 
โดยการฝึกอบรมการ
ซ้อมหนีภัย 
2. มแีผนการควบคมุ
ติดตั้งอุปกรณ์และ

30-ก.ย.-64 ส่วนอาคาร
สถานท่ี 

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
อาคารสถานท่ี 

ผลการด าเนินงาน 
1. การตรวจสอบบ ารุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า -ส่วนอาคารสถานท่ีได้
ด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
อาคาร (ตู้ MDB) ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 - ปัจจุบัน ซึ่งจะด าเนินการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีการายงานผลการ
ตรวจสอบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ -ส่วนอาคาร
สถานท่ีมีการจดัอบรมเกี่ยวกับการสาธิตและทดสอบการดับเพลิง และเติม
ผงเคมีดับเพลิง (ครั้งท่ี2) ให้กับบุคลากรของส่วนอาคารสถานท่ี และ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 66 คน เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 
ณ ลานจอดรถอาคารเฉลมิพระเกยีรติ และส่วนอาคารสถานท่ีและบริษัท
รักษาความปลอดภัยมีการจดัโครงการอบรมเพื่อสร้างความเกี่ยวกับทฤษฎี
การเกิดเพลิงไหม้ และประเภทของเพลิงแนะน าการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
ประเภทต่างๆ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย จ านวน 204 คน เมื่อ
วันจันทร์ ท่ี 28 ธันวาคม 2563 การบรรลุตัวช้ีวัด  
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
1.การเกิดเพลิงไหม้
จากไฟป่า, เกิดเพลิง
ไหม้จากฟ้าผ่า, เกดิ
เพลิงไหมจ้ากการเข้า
มาหาของป่า และล่า
สัตว์ภายในเขต
มหาวิทยาลยัจาก
บุคคลภายนอก และ
เกิดเพลิงไหม้จากการ
เผาเศษวสัดุ
การเกษตรของพื้นที่
ใกล้มหาวิทยาลัย  
2.การเกิดลมพายุ ฝน
ตกหนัก และน ้าท่วม 
(ดินสไลด์ หรือเสา
ไฟฟ้าหัก) 
3.การเกิดหมอกควัน 
(PM 2.5)    

ความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบ ดูแล
การป้องกัน การวางเพลิง 
2. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ
อาคารโดยการจดัท าแผนการ
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
เพื่อหาความช ารุดบกพร่อง หรือ
เสื่อมสภาพเป็นประจ าทุกปี 
3. ได้จัดบุคลากรนอนเวรเฝ้าระวังการ
เกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่ 1 ม.ค. 
– 31 พ.ค. ของทุกปี อีกท้ังมีการ
จัดท าแนวกันไฟ เพื่อตั้งรับและยับยั้ง
การเกิดไฟป่า ,มีการลาดตะเวนเฝา้
ระวังการเกดิไฟป่า รวมถึงมีการ
จัดเตรียมรถบรรทุกน ้า และอุปกรณ์ที่
ใช้ในการดับไฟป่า ส าหรับบุคลากรที่
เฝ้าระวังการเกดิไฟป่าในเวลาท าการ 
และนอกเวลาท าการ และมีการ 
4. มีการจัดท าหนังสือประชาสัมพนัธ์
ชุมชน และขอความอนุเคราะห์
หมู่บ้านโดยรอบมหาวิทยาลยัในการ
เข้ามาหาของป่า ล่าสัตว์ และงดเผา
เศษวัสดเุกษตรตามแนวรั้วทั้งภายใน

ตรวจสอบวสัดุ
อุปกรณ์ประกอบ
อาคารเพื่อให้มีความ
ความถูกต้องสมบรูณ์
ทุกครั้ง 
3. มีการจัดท าแนวกัน
ไฟ และมีการจดั
บุคลากรและอุปกรณ์
ในการดับไฟป่าเพื่อ
นอนเวรเฝ้าระวังไฟ
ป่า 
4. มีแผนรณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ และ
การจัดท าหนังสือเพื่อ
งดการเข้ามาหาของ
ป่าล่าสตัว์ และงดเผา
เศษวัสดเุกษตร 
5. มีการตรวจสอบ
และตดิตั้งอุปกรณ์
ป้องกันฟ้าผ่า 
6. มีแผนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อ

2. ส่วนอาคารสถานท่ีมีการควบคมุการตดิตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารให้
ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานทุกครั้ง และอยู่ระหว่างการหารือเพื่อ
วางแผนการจัดท าแผนการเข้าตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารเพื่อ
หาความช ารุดบกพร่อง หรือเสื่อมสภาพ เป็นประจ าทุกเดือน และมกีาร
รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคบับัญชาทราบทุกครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ การ
บรรลตุัวช้ีวัด  
3. ส่วนอาคารสถานท่ีมีการจดับุคลากรนอนเวรเพื่อเฝา้ระวังการเกิดไฟป่า
ในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค.64-31 พ.ค.64 จ านวน 4 คน/วัน (คนงาน
เกษตรรายเดือน 1 คน,คนงานเกษตรรายวัน 3 คน และพนักงานขับรถน ้า 1 
คน) และมีการจัดท าแนวไฟป่ารอบมหาวิทยาลยั เมื่อวันท่ี 22 ก.ย.- 12 
พ.ย.2563 จ านวน 12 แนว ระยะทาง 32.1 กิโลเมตร ใช้เวลา 21 วัน ใช้
แรงงาน จ านวน 357 แรง ใช้น ้ามัน 714 ลิตร พร้อมรถแทรกเตอร์ จ านวน 
1 คัน และมีการจดัเตรียมอุปกรณใ์นการดับไฟป่าดังนี ้3.1ถังน ้าดับเพลิง
พร้อมหัวฉีด 26 ชุด 3.2ไม้ตบไฟ 40 ด้าม 3.3มีดดายหญ้า 11 ด้าม 3.4มีด
ตัดหญา้ 15 ด้าม 3.5คราดดายหญ้า 5 ด้าม 3.6เลื่อยคันธนู 10 ด้าม 3.7
เครื่องเป่าใบไม้ 2 เครื่อง  
4. ส่วนอาคารสถานท่ีมีการประชาสัมพันธ์ชุมชน และขอความอนุเคราะห์
หมู่บ้านโดยรอบมหาวิทยาลยัในการงดเข้ามาหาของป่า ล่าสตัว์ และงดเผา
เศษวัสดเุกษตรตามแนวรั้วทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการติด
ป้าย “งดหาของป่า และห้ามล่าสตัว์ ในเขตพื้นท่ีมหาวิทยาลยั” ตามแนวรั้ว
มหาวิทยาลยั เมื่อวันท่ี 20 ต.ค. 2563 รวมจ านวน 4 จุด ดังนี้ 1. แทงค์สูง
ทิศเหนือ 2.แทงค์สูงทิศใต้ 3.ทางเข้าวนาศรม 4.เตาเผาขยะ  
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การ
ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า                                                                
6. มีการวางแผนการเตรยีมความ
พร้อมเพื่อรองรับกรณีเกดิลมพายุ ฝน
ตกหนัก และน ้าท่วม                                                               
7. มีการวางแผนการเตรยีมความ
พร้อมเพื่อรองรับกรณีเกดิหมอกควัน
ภาย 

รองรับการเกดิลม
พายุ ฝนตกหนัก และ
น ้าท่วม 
7. มีแผนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อ
รองรับการเกดิหมอก
ควัน 
เป้าหมาย 
ไม่มีการสญูเสียชีวิต
และทรัพยส์ินภายใน
มหาวิทยาลยัอันเกิด
จากภัยพิบัต ิ

5. ส่วนอาคารสถานท่ีมีการจดัท าแผนการตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกัน
ความเสยีหายจากฟ้าผ่า (ระบบล่อฟ้า)ส าหรับอาคารเป็นประจ าทุกเดือน 
ตั้งแต่เดือนต.ค.63-ปัจจุบัน ซึ่งจะด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีการายงานผลการตรวจสอบให้กับ
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ  
6. ส่วนอาคารสถานท่ีอยูร่ะหว่างการหารือเพื่อวางแผนการจดัท าแผน
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดลมพายุ ฝนตกหนัก และน ้าท่วม ก่อน
ฤดูแล้งท่ีจะเกดิขึ้น  
7. ส่วนอาคารสถานท่ีได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรณี
เกิดหมอกควันโดยให้บุคลากรของส่วนอาคารสถานท่ี ท่ีปฏิบัติงานภายนอก
อาคาร (คนงานเกษตร) สวมใส่หนา้กากเพื่อป้องกันฝุ่นละออง และเมื่อวันที่ 
10 มี.ค. 2564 ส่วนอาคารสถานท่ีได้รับความอนุเคราะหห์น้ากากอนามัย
จากรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ให้กับส่วนอาคารสถานท่ี โดยมี อ.ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง พร้อมผูแ้ทนเป็นตัวแทนรับมอบ  
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
7.  ความเสี่ยง 

การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. บุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ และวิธีการ
ปฏิบัต ิ
2. บุคลากรไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. การให้
ผลประโยชน์นทางมิ
ชอบแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
 

ตัวชี้วัด 
ไม่มีข้อทักท้วงจาก
ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) 
เป้าหมาย 
ไม่เกดิการทุจรติใน
การปฏิบัติงาน 

30-ก.ย.-64    

1.ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1.1 จัดระบบในการก ากับ ตดิตาม
และตรวจสอบการด าเนินงานของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดซื้อจดั
จ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบ ท่ีเกีย่วข้องประกอบด้วย 
1.1.1 ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง เรื่อง จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2554 
1.1.2 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
1.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัด

  1. ส่วน
พัสด ุ

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
พัสด ุ

ผลการด าเนินงาน 
1.1 มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรจากการ
ประชุมส่วนพัสดุประจ าเดือน 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560  
1.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดซื้อ จัด
จ้างให้แก่บุคลากรที่รบัผิดชอบดา้นนี้
อย่างต่อเนื่อง 

    ผลการด าเนินงาน 
1.2 จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการด าเนินการด้านพัสดุ จ านวน 2 กิจกรรม 
รายละเอียดดังนี้  
1.2.1 จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อวัน
อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 5 (C5) ห้อง 301 ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 12.00 น. - มีผู้เข้าร่วมจ านวน 123 คน - ผู้เข้าร่วม มรีะดับ
ความพึงพอใจในด้านเนื้อหาและดา้นท่ัวไปส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ มาก คิด
เป็นร้อยละ 44.72 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
  ไม่บรรลุ** 
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 
**เนื่องจากส านักงานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ไดม้ีข้อเสนอแนะในประเด็น
ของการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ของปีงบประมาณ 2563 โดยขอให้
มหาวิทยาลยัก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี
ของหน่วยภายใต้ก ากับของมหาวทิยาลัยให้สอดคล้องและทันกาล ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 มาตรา 48 โดยให้ก าชับผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครดัต่อไป 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 
1.2.2 จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการก าหนดขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านโปรแกรม 
Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. - มีผู้เข้าร่วมจ านวน 166 
คน - ผู้เข้าร่วมมรีะดับความพึงพอใจในด้านเนื้อหาและด้านท่ัวไป ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 43.44 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 

2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.1 จัดระบบในการก ากับ ตดิตาม
และตรวจสอบการด าเนินงานของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณให้ปฏิบตัิตามข้อบังคบั 
กฎ ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
2.1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การ
จ่ายเงินของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2542  
2.1.2 ปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย 

  2. ส่วน
การเงิน
และบัญช ี

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
การเงินและบัญช ี

ผลการด าเนินงาน 
2.1 ระบบในการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินปฏิบตัิตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ดังนี้ 
   - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ประกาศ 
ข้อบังคับ 
   - บันทึกรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ  
   - การมอบอ านาจอนุมัติการจดัซื้อจัดจ้างและการอนุมตัิเบิกจ่ายเงิน 
   - วิธีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มสีทิธิรับเงิน ดังนี้ 
ภายใน : 
     วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จ่ายเป็น เงินสด 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2560 และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงิน  
2.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วย 
เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 
และพ.ศ.2560) 
2.1.4 ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับเงิน
ยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2560 
2.1.5 ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วย 
เงินส ารองจ่าย 
2.1.6 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และ
การตรวจสอบ 
2.1.7 ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 

     วงเงินเกิน 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท จ่ายเป็นเงินโอน 
     วงเงินตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป จ่ายเป็นเช็ค 
ภายนอก :  
     วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท จ่ายเป็นเงินโอน  
     วงเงินตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป จ่ายเป็นเช็ค  
   - ขั้นตอนการติดตามเงินยืมทดรอง  
ส่วนการเงินและบัญชี ตรวจสอบและออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม โดย
แจ้งให้ผู้ยืมน าส่งใบส าคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจา่ยคืน ภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันครบก าหนดช าระ  
   กรณีผู้ยมืไมส่่งคืนใบส าคญัคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย เมื่อพ้นก าหนด 30 วัน 
หลังจากวันเสร็จสิ้นภารกิจ ให้หัวหน้าส่วนการเงินและบญัชีรายงานต่อ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดมีอบหมายภายใน 3 วันท าการ เพื่อพิจารณา
ค าสั่งการและบังคับให้เป็นไปตามเง่ือนสัญญาเงินยมืทดรองจ่าย  
   - ใช้ Google sheet เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ สถานะ
เอกสาร  
   - เผยแพร่และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ใน 
website ของส่วนการเงินและบัญชี  
   - เวียนแจ้งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 ให้เจ้าหน้าที่บริหารส่วนการเงินและบญัชีทราบและ
ถือปฏิบัติแล้ว  
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 

2.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณให้แก่บุคลากรที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

    ผลการด าเนินงาน 
2.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเบิกจา่ยเงิน
ให้แก่บุคลากรที่รบัผิดชอบอย่างตอ่เนื่อง  
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้  
** เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ส่วน
การเงินและบัญชีไมส่ามารถจดัประชุมช้ีแจงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ส่วนการเงิน
และบัญชไีด้ด าเนินการ ดังนี้  
- แจ้งเวียนปรับเปลีย่นรูปแบบรายการเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย (Check 
List) และแจ้งแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบญัชี  
- เผยแพร่และแจ้งการเปลีย่นแปลงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบั ใน 
website ของส่วนการเงินและบัญชี 
 

3. ด้านบุคลากร 
3.1 จัดระบบในการก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบการด าเนินงานของ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

  3. ส่วนการ
เจ้าหน้าท่ี 

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
การเจ้าหน้าที ่

ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลแบบรวมศูนย์ โดยมสี่วน
การเจ้าหน้าทีเ่ป็นผูร้ับผดิชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลยั เป็นส่วนงานท่ีส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบคุลากรเพื่อให้
บรรลภุารกจิหลักของมหาวิทยาลยั อนึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
3.1.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคล ปี 2557 
3.1.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วย เงิน
ค่าอาหารท าการนอกเวลา พ.ศ.2556 

จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลยัซึ่งประกอบไปด้วยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั รวมทั้งการด าเนินกจิกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะด าเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาหาข้อสรุปในประเดน็ต่างๆ 
กระบวนการดังกล่าวจึงถือเป็นระบบการควบคุมการปฏิบตัิงานอีกอย่าง
หนึ่ง นอกจากนี้ด าเนินงานของส่วนการเจ้าหน้าท่ีจะยึดตามระเบยีบ 
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวทิยาลัยเป็นหลัก เพื่อให้การท างานเป็นไป
อย่างมีระบบและขั้นตอนท่ีชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
2. กรณีการเบิกเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาส าหรับพนักงาน 
มหาวิทยาลยัด าเนินการตามระเบยีบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยเงิน
ค่าอาหารท าการนอกเวลา พ.ศ. 2556 ระบุว่า เงินค่าอาหารท าการนอก
เวลา หมายถึง เงินท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายให้เป็นค่าอาหาร เนื่องจากพนกังานได้
ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ หรือนอกวันท าการปกติ หรือในวันท าการปกติ 
แต่เป็นวันหยุดประจ าปีตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งการปฏิบัตงิานท่ี
จะสามารถเบิกคา่อาหารท าการนอกเวลาได้นั้น ต้องเป็นการปฏิบัตงิานตาม
แผนงานท่ีมีลักษณะดังนี ้
     1) งานท่ีไม่สามารถปฏิบัติใหแ้ล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในเวลาท า
การ หรือในวันท าการปกติ และจ าเป็นต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
โดยเร็ว เพื่อประโยชน์และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 
     2) งานประจ าที่ไมส่ามารถปฏบิัติได้ในเวลาท าการหรือวันท าการปกติ 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
     3) งานรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลซึ่งได้มาปฏิบัตงิาน 
หรือมาตดิต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของมหาวทิยาลัย 
     ซึ่งในการปฏิบัติงานท่ีจะขอเบิกเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาหน่วยงาน
จะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ เสนอผู้บังคับบญัชา
พิจารณาก่อนการปฏิบตัิงานในแตล่ะเดือน และให้อธิการบดีหรือผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย เป็นผู้สั่งการหรือพิจารณาอนุมัติแผนงานท่ีจะต้องปฏบิัต ิโดย
แผนงานท่ีจะขออนุมัติต้องแสดงรายละเอียดของงาน เหตผุล และความ
จ าเป็นในการปฏบิัติงานน้ัน ๆ ด้วย 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 

3.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหาร
บุคลากรใหผู้้บริหารและบุคลากรการ
บริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

    ผลการด าเนินงาน 
3.2 ส่วนการเจ้าหน้าท่ีมีการด าเนนิการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านการบริหารงานบุคคล ผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นประจ าทุกปี เช่น 
กิจกรรมคา่ยพนักงานใหม่, กิจกรรมนิติพรพบพนักงาน, การสัญจรไปยัง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลที่
เกี่ยวข้อง, การชี้แจงในท่ีประชุมบริหารหรือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานภายใน   
(ในกรณีที่มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ), การเผยแพร่นโยบายการ
บริหารงานบุคคลและข้อมลูส าคญัที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในเว็บไซตส์่วน
การเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งไดม้ีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปีอย่างตอ่เนื่อง 
การบรรลุตัวชี้วัด 



38 

ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปการจัดการความเสี่ยง 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

1.  ความเสี่ยง 
อันดับของมหาวิทยาลัยลดลง ในการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การผลติและการอ้างอิงผลงาน
วิชาการกระจุกตัว 
2. การปิดตัวของหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 
3. ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ส่วนกลางมีข้อมลูไม่สมบูรณ ์
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. การยกระดับพัฒนาของ
มหาวิทยาลยัอื่น 
2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดอนัดับ 
(เช่น ปรับลด self-citations) 
3. ผลการจดัอันดับของแตล่ะค่าย 
(เช่น THE QS RUR) ไม่สอดคล้องกัน 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
1. ขยายฐานงานวิจัยและสร้างความเข้มแข็งในสาขาวิชาที่
หลากหลายให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  
1.1 การสนับสนุนหน่วย/กลุม่/ศูนย์วิจัยและการให้รางวัลจูงใจ
ในการผลติผลงาน 
1.2 ต่อยอดจากความเลิศของงานวิจัยด้านเหด็และรา 
2. พัฒนาระบบ BI ส าหรับติดตามข้อมูลส าคญัส าหรับการจัด
อันดับ 
2.1 การวิเคราะหค์วามต้องการขอ้มูลและท าความเข้าใจกับ
หน่วยงานหลักให้มรีะบบตดิตามผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.2 ติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลยัรวบรวมและส่ง
ข้อมูลเพื่อการจดัอันดับ
ประจ าปี 2022 ได้ครบถ้วน 
100% ภายในกรอบเวลา
ของ THE 
เป้าหมาย 
มฟล.สามารถรักษาอันดับ
โลกใน THE World 
University Rankings และ
ปรับปรุงอันดับ THE 
Impact Rankings 

หน่วยงาน 
1. ส านักวิชา 
2. ส่วนนโยบายและ
แผน 
ผู้บริหารที่ก ากับ
ติดตาม 
1. รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
นโยบายและแผน 
 

4 x 4 = 16 
(สูง) 

2 x 2 = 4  
(ปานกลาง) 

ผลการด าเนินงาน 
ทางมหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการส่งข้อมูลประกอบการจัดอันดับมหาวทิยาลัยที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ 2564 ครบถ้วน ได้แก่ THE World University Rankings 2022, THE Impact Rankings 

2021, QS Star Rating, UI GreenMetric World University Rankings 2021 และไดด้ าเนินการส่งข้อมูลให้กับ UPM ซึ่งเป็นระบบประเมินของมหาวิทยาลัยในอาเซียนเพิ่มเตมิในปีน้ี 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
ส่งข้อมูลได้ครบถ้วน 100% 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวงยังคงอยู่ในช่วงอันดับที่ 601-800 เป็นอันดับ 1 ร่วมของประเทศไทยใน THE World University Rankings 2022 (ประกาศผลอย่างเป็นทางการ 2 ก.ย. 
2564) และมีระดับรวม 4 ดาวจาก QS Star Rating System 
การบรรลุตัวชี้วัด  บรรลุ 

2.  ความเสี่ยง 
รายรับลดลงไมเ่พียงพอต่อรายจ่าย 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
รายรับลดลง 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
นโยบายจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
1. ศึกษาและวิเคราะห์อัตราการเพิ่ม/ลดรายได้ 
1.1 วิเคราะห์อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ จ าแนกแหล่งรายได้ 
1.2 ศึกษาสัดส่วนรายได้ตามแหลง่รายได้ 
1.3 ศึกษารายละเอียดของรายการในทุกแหล่งรายได้ 
2. ศึกษาและวิเคราะห์อัตราการเพิ่มลดของรายจ่าย 
2.1 วิเคราะห์อัตราการเพิ่มขึ้นของรายจ่าย จ าแนกตาม
ประเภทรายจา่ย 

ตัวชี้วัด 
(ร่าง) แนวทางการเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายให้เหมาะสม 
เป้าหมาย 
บริหารอัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ให้เหมาะสมกับอัตรา
การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายตาม
แนวทางที่ได้ศึกษาไว ้

หน่วยงาน 
1. ส านักวิชา 
2. ส่วนนโยบายและ
แผน 
ผู้บริหารที่ก ากับ
ติดตาม 
1. รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
นโยบายและแผน 

4 x 4 = 16 
(สูง) 

4 x 4 = 16  
(สูง) 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

2.2 ศึกษาสัดส่วนรายจ่ายจ าแนกตามประเภทรายจ่าย 
2.3 ศึกษารายการที่มีการใช้จ่ายสงูสุดและต ่าสุด 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลยัอยู่ระหว่างการหาแนวทางการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้เหมาะสม โดยมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดดัวช้ีวัดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 5 (6.3.1 ผลการด าเนินการในภาพรวม มี

รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.3 การสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท้ังนี้จะได้
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องต่อไป 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ - 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ - 
การบรรลุตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิ้น 

3.  ความเสี่ยง 
การไมด่ าเนินการตาม กฎหมาย 
ข้อบังคับ ประกาศ ของภาครัฐท่ี
ก าหนด 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. การบัญญตัิกฎหมายใหม่ หรือการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับเก่าของ
หน่วยงานต้นสังกัด ที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานมหาวิทยาลยั 
2. การออกกฎหมายใหม่ของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลต่อการ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
1. ศึกษาผลกระทบจาก พรบ. ข้อบังคับ กฎระเบยีบ ท่ี
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกรณทีี่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานของรัฐอื่น ประกาศกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลยั 
2. น าประเด็นทางกฎหมายที่เกีย่วข้องกับมหาวิทยาลัย มา

ตัวชี้วัด 
ไม่พบผลกระทบท่ีเกิดจาก
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เป้าหมาย 
ไม่เกดิผลเสยีหายจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่
ประกาศจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
ฝ่ายนิติการ ส่วนสาร
บรรณ อ านวยการ 
และนิติการ  
ผู้บริหารที่ก ากับ
ติดตาม 
1. รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วนสาร
บรรณ อ านวยการ 
และนิติการ 

2 x 5 = 10 
(สูง) 

2 x 5 = 10 
(สูง) 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

บริหารงานหรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 
3. การบัญญตัิหรือการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลยั ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายภายนอก 

ประชุมหารือกับผู้บริหารเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
3. แจ้งผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบ 
4. เข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายใหม่ (ถ้ามี) 
5. หาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ด้วยตนเอง 
6. ประชุมฝ่ายนติิการเพื่อเสนอความเห็นและแลกเปลีย่น
ความรู้ทางกฎหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้หน่วยงานท่ีจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนนิการตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งฝา่ยนิติการไดร้ับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลยัให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ฝ่ายนติิการจึงได้ด าเนินการเพื่อป้องกันความเสีย่งโดยด าเนินการตามกิจกรรม ดังน้ี 
1. ฝ่ายนิติการไดศ้ึกษาผลกระทบของกฎหมายดังกล่าวแล้วพบว่าหากมหาวิทยาลยัไม่ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดแล้วเกิดความเสียหายขึ้น จะมีโทษความผิดทางปกครอง แพ่ง และอาญา และ

หากผู้มีอ านาจตามกฎหมายไม่ปฏบิัติตามที่กฎหมายก าหนดอาจความความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ีด้วย 
2. ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
3. แจ้งผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร (ยังไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากขอ้มูลหลักเกณฑ์อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
4. มีการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2564 ณ ห้องประชุมค ามอกหลวง เพื่อสร้างการรับรู้

เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั 
5. หาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายจากการสืบค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็ และหนังสือจากห้องสมดุ อีกทั้งแลกเปลีย่นความรู้กับอาจารย์ส านกัวิชานิติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเรือ่งดังกล่าว (คุณชยธวัช     

อติแพทย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี) 
6. ได้น าเรื่องดังกล่าวพูดคุยในการประชุมฝา่ยนิติการเพื่อเสนอความเห็นทางกฎหมาย เป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
จัดประชุมช้ีแจงให้กับหน่วยงานเพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่เกดิจากการปฏิบัตติามกฎหมาย ดังนี ้
1. โครงการสมันาวิชาการ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ในวันท่ี 23 มีนาคม  2564  
2. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวงที่ 1244/2564 ครั้งท่ี 1 วันที่ 20 พฤษภาคม  2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 13 กันยายน  2564 
ในการประชุมทั้ง 2 ครั้ง คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแผนการด าเนนิงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้ง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง นโยบายการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดให้มีหลักเกณฑ์และมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ไม่มีการเกิดผลเสยีหายจากการไมป่ฏิบัติตามกฎหมายที่ประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การบรรลุตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิ้น* 
* อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลภายในมหาวิทยาลยั เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดท าหลักเกณฑ์ทีเ่หมาะสม 

4.  ความเสี่ยง 
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และระบบสารสนเทศจากการถูกจาร
กรรม 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. อุปกรณ์ของระบบส ารองข้อมูลกรณี
เกิดภัยพิบตัิ (DR-Site) ไม่เพียงพอท่ีจะ
ส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ 
2. ห้อง Data Center ยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
1. ท าการส ารองข้อมูลและจัดเก็บแยกออกจากเครือข่าย 
(Offline Backup) 
2. จัดหาอุปกรณ์ของระบบส ารองข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติให้
เพียงพอท่ีจะส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ได้ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ไม่สญูหาย หรือ
เสียหาย 
เป้าหมาย 
ข้อมูลระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ไม่สญูหาย หรือ
เสียหาย 

หน่วยงาน 
ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ผู้บริหารที่ก ากับ
ติดตาม 
1. รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล  
2. ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 x 5 = 10 
(สูง) 

2 x 5 = 10 
(สูง) 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

3. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก 
(Firewall) ไม่เพียงพอ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. มีการพัฒนารูปแบบการโจมตีจาก
ภายนอกมากขึ้น 

3. ปรับปรุงห้อง Data Center ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
4. ตรวจสอบพฤติกรรมการโจมต ี

5. เก็บข้อมูลการใช้งานระบบ และวิเคราะห์ข้อมูล 
6. ปรับปรุง Software และ Hardware ของอุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุก (Firewall) ให้เป็นปัจจุบัน 
7. เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันการบุกรกุ (Firewall) เป็นรุ่นท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
8. การตรวจสอบหาช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability 
Check) เพื่อท าการอุดรอยรั่วท่ีจะท าให้ข้อมูลรั่วไหลออกไปได้ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการส ารองข้อมูลระบบที่ส าคญั เช่น ฐานข้อมูล REG โดยส ารองใส่อุปกรณ์จดัเก็บข้อมูลภายนอก จ านวน 2 ครั้ง (เที่ยงวัน-เที่ยงคืน) / วัน โดยท าทุกวันเป็นประจ า  
2. ในปีงบประมาณ 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ส ารองข้อมูล และชุดอุปกรณส์ ารองข้อมูลกรณเีกิดภยัพิบัติ DR Site เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการส ารองข้อมูล รองรับการ

ส ารองข้อมูลส าหรับระบบใหม่ๆทีจ่ะเกิดขึ้น และระบบสารสนเทศมคีวามมั่นคงสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  
3. ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้อง Data Center แบ่งเป็น 2 งาน คือ 3.1 งานปรับปรุงห้อง Data Center ท าการตรวจรับแล้ว เดือน ส.ค. 2564 3.2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกอบห้อง Data Center อยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565  
4. มีการตรวจสอบ และเฝา้ระวังการโจมตีระบบทุกวัน  
5. มีการจัดเก็บ Log การใช้งานทุกวัน  
6. ได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ Firewall เป็นรุ่นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ  
7. มีการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบสารสนเทศร่วมกับส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าการรายงานผลให้ส่วนบริหารงานวิจัย และในปีงบประมาณ 2565 ได้รับจดัสรรงบประมาณในการจ้าง

ตรวจสอบความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศโดยผู้เชียวชาญภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสีย่งครบทุกด้าน ดังน้ัน ความเสี่ยงในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศจากการถูกจารกรรมจึงอยู่ใน
สถานะที่ควบคุมได้ แต่อย่างไรกต็าม ศูนย์ ฯ จะต้องท าการเฝา้ระวัง และควบคุมต่อไป 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

มีการโจมตรีะบบฐานข้อมลูฯ - ระดับทั่วไป 500,456 ครั้ง โดยสามารถป้องกันการโจมตีและแก้ไขได้  500,456 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ระดับปานกลาง 290,144 ครั้ง โดยสามารถป้องกันการโจมตีและแก้ไขได้  290,144 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ระดับปานสูง 1,795,004 ครั้ง โดยสามารถป้องกันการโจมตีและแก้ไขได้ 1,795,004 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
มีระบบป้องกันการโจมตี จ านวน 5 ระบบ ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่  
1. Network Firewall  
2. Web Application Firewall  
3. Load Balance  
4. Backup และ DR site  
5. Antivirus และ Antimalware 

การบรรลุตัวชี้วัด  บรรลุ 
5.  ความเสี่ยง 

อัตราการลาออกของบุคลากรเพิ่มขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
ขาดแนวทางในการธ ารงรักษา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 

ตัวชี้วัด 
1. อัตราการลาออกของ
บุคลากรลดลง 
2. บุคลากรมีอายุงานเฉลี่ย
เพิ่มมากข้ึน 
เป้าหมาย 

หน่วยงาน 
ส่วนการเจา้หน้าท่ี 
ผู้บริหารที่ก ากับ
ติดตาม 
1. รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล  

3 x 2 = 6 
(ปานกลาง) 

3 x 2 = 6 
(ปานกลาง) 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

1. จัดสรรสวสัดิการที่สามารถดึงดดูบุคลากรที่มีความสามารถ
สูงให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได ้ 
2. มอบหมายภาระงานท่ีมีความท้าทายและก าหนด
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
3. จัดกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร 
4. สร้างระบบพ่ีเลี้ยงหรือผู้ที่มีประสบการณ์สูง ท าหน้าท่ีใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า สอนงาน และสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน 
5. จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อก้าวข้ึนสู่ต าแหน่ง
ที่สูงข้ึน 
6.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งในต าแหน่งที่ว่างลง หรือ
ก าลังจะว่างลงในช่วงระยะ 5 ปี 

อัตราการลาออกของ
บุคลากรลดลง 

2. หัวหน้าส่วนการ
เจ้าหน้าท่ี 

ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยได้จดัสวสัดิการและประโยชน์เกื้อกูลตา่งๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ การประกันอุบัตเิหตุ 

และอื่นๆ รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนไว้เป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานในต าแหน่งที่ขาดแคลนและมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ค่าตอบแทนวิชาชีพ เงินตอบแทนผลงานวิจัย เงินสนับสนุนทุนการศึกษา 
การจัดสรรกองทุนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

2. การสร้างความสัมพันธ์ และวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน มหาวิทยาลยัได้จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ กิจกรรมวันครอบครัว การแข่งขันกีฬาภายในเพื่อ
เชื่อมความสามัคคี กิจกรรมมฑุิตาจิตผู้เกษยีณอายุการท างาน กิจกรรมวันครบรอบการสถาปนาฯ กิจกรรมท าบญุตักบาตรเนื่องในโอกาสต่างๆ พร้อมกันนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้



48 

ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสง่เสริมความผูกพันและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพือ่ท าหน้าท่ีวางนโยบายและกรอบการด าเนินงานด้านการส่งเสริมความผูกพันและความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะมีการส ารวจความพึงพอใจและความผกูพันของบุคลากร และน าผลการส ารวจมาจดัท าเป็นกิจกรรมส่งเสรมิความผูกพันอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่วนการเจ้าหนา้ที่ไดด้ าเนินการสรา้งระบบพ่ีเลี้ยงส าหรับให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือสอนงาน ให้แก่พนักงานท่ีไม่มีประสบการณ์หรือเริ่มงานใหม่ โดยในระยะแรกไดเ้ริม่ต้นการสร้างระบบผ่าน
เครือข่ายกลุ่มหัวหน้าฝ่ายในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือต่างหน่วยงาน รวมถึงมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจดัหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการเป็นพ่ีเลี้ยงและการสอนงานให้กับบุคลากรทีม่ี
อายุงาน 4 ปีขึ้นไป เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พี่เลี้ยงในหนว่ยงานสามารถสอนงาน แนะน างานการท างานให้กับพนักงานใหม่ในทีมงานได้  

4. ส าหรับพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยได้จดัท าเส้นทางความก้าวหน้า คือ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยได้จดัท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพในระดับต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2664 มหาวิทยาลัยยังไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายปฏิบัติ ซึ่งอยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาออกหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ท้ังนี้คาดว่าจะสามารถออกหลักเกณฑไ์ด้ในปี พ.ศ. 2565  

5. ส่วนการเจ้าหนา้ที่ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2564-2569 ซึ่งได้ก าหนดแผนงานการพัฒนาระบบการบริหารผูส้ืบทอดต าแหน่งไว้ โดยจะเริม่ด าเนินการใน
ปี พ.ศ. 2565 - 2566 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 มีพนักงานท่ีลาออก รวมจ านวน 132 ราย โดยแบ่งเปน็ สายวิชาการ 35 ราย, สายปฏิบตัิการ 60 ราย และ ลูกจ้าง 37 ราย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีพนักงานลาออกจ านวน 136 ราย เช่นกัน ซึ่งเหตุผลในการลาออก เนื่องมากจากกลับภมูลิ าเนา สอบติดข้าราชการ เหตุผลส่วนตัว เป็นต้น 

2. บุคลากรมีอายุงานเฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 6.44 ปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอายุงานเฉลี่ยเท่ากับ 6.54 ปี 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
• ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
1. ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านองค์กร อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม 3.83 คะแนน 
2. ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยรวม 3.57 คะแนน 
3. ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านภาวะผู้น า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม 3.90 คะแนน 
• ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

1. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม 4.33 คะแนน 
2. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่กับองค์กร อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม 4.25 คะแนน 
3. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม 4.32 คะแนน 
การบรรลุตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิ้น 

6.  ความเสี่ยง 
ผลกระทบจากภยัพิบัต ิ
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร
ภายในอาคาร 
2. เกิดจากความประมาท ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และการวางเพลงิ 
3. วัสดุอุปกรณป์ระกอบอาคารเกดิ
การเสื่อมสภาพ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1.การเกิดเพลิงไหม้จากไฟป่า, เกดิ
เพลิงไหมจ้ากฟ้าผ่า, เกิดเพลิงไหมจ้าก
การเข้ามาหาของป่า และล่าสตัว์
ภายในเขตมหาวิทยาลยัจาก
บุคคลภายนอก และเกิดเพลิงไหมจ้าก
การเผาเศษวัสดุการเกษตรของพื้นที่

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
1. มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาวัสดแุละอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ตู้ MDB) และรายงาน
ผลเป็นประจ าทุกปี 
- สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการเกิดอัคคภีัยภายใน
อาคาร เช่น การฝึกอบรม การซ้อมหนีภัย และส่วนอาคาร
สถานท่ี ร่วมมือกับบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบ 
ดูแลการป้องกัน การวางเพลิง 
2. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบอาคารโดยการจดัท า
แผนการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อหาความช ารุด
บกพร่อง หรือเสื่อมสภาพเป็นประจ าทุกป ี

ตัวชี้วัด 
1. มีแผนการในการเข้า
ตรวจสอบบ ารุงรักษาวสัดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และการ
ตรวจสอบระบบเป็นประจ า
ทุกปี รวมถึงมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเกิดอัคคภีัยภายใน
อาคาร โดยการฝึกอบรมการ
ซ้อมหนีภัย 
2. มีแผนการควบคมุติดตั้ง
อุปกรณ์และตรวจสอบวสัดุ
อุปกรณ์ประกอบอาคาร
เพื่อให้มีความความถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกครั้ง 
3. มีการจัดท าแนวกันไฟ 

หน่วยงาน 
ส่วนอาคารสถานท่ี  
ผู้บริหารที่ก ากับ
ติดตาม 
1. รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วนอาคาร
สถานท่ี 

3 x 4 = 12 
(สูง) 

3 x 3 = 9 
(ปานกลาง) 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

ใกล้มหาวิทยาลัย  
2.การเกิดลมพายุ ฝนตกหนัก และน ้า
ท่วม (ดินสไลด์ หรือเสาไฟฟ้าหัก) 
3.การเกิดหมอกควัน (PM 2.5) 

3. ได้จัดบุคลากรนอนเวรเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง 
ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 พ.ค. ของทุกปี อีกท้ังมีการจัดท าแนวกัน
ไฟ เพื่อตั้งรับและยับยั้งการเกิดไฟป่า ,มีการลาดตะเวนเฝ้า
ระวังการเกดิไฟป่า รวมถึงมีการจดัเตรียมรถบรรทุกน ้า และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟป่า ส าหรบับุคลากรที่เฝ้าระวังการ
เกิดไฟป่าในเวลาท าการ และนอกเวลาท าการ และมีการ 
4. มีการจัดท าหนังสือประชาสัมพนัธ์ชุมชน และขอความ
อนุเคราะหห์มู่บ้านโดยรอบมหาวทิยาลัยในการเข้ามาหาของ
ป่า ล่าสตัว์ และงดเผาเศษวัสดเุกษตรตามแนวรั้วท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกันความเสียหายจาก
ฟ้าผ่า 
6. มีการวางแผนการเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับกรณีเกดิลม
พายุ ฝนตกหนัก และน ้า 
7. มีการวางแผนการเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับกรณีเกดิ
หมอกควันภาย 

และมีการจัดบคุลากรและ
อุปกรณ์ในการดับไฟป่าเพื่อ
นอนเวรเฝ้าระวังไฟป่า 
4. มีแผนรณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ และการ
จัดท าหนังสือเพื่องดการเข้า
มาหาของป่าล่าสัตว์ และงด
เผาเศษวสัดเุกษตร 
5. มีการตรวจสอบและตดิตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า 
6. มีแผนการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเกิดลม
พายุ ฝนตกหนัก และน ้าท่วม 
7. มีแผนการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเกิด
หมอกควัน 
เป้าหมาย 
ไม่มีการสญูเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินภายใน
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

มหาวิทยาลยัอันเกิดจากภัย
พิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบบ ารุงรักษาวัสดุและอุปกรณไ์ฟฟ้า 

- ได้ด าเนินการตรวจสอบและบ ารงุรักษาระบบไฟฟ้า วัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้าภายในอาคาร (ตู้ MDB)  โดยมีการด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมีการรายงานผล
การตรวจสอบให้กับผู้บังคับบญัชาทราบทุกครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 

- มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการสาธติและทดสอบการดบัเพลิง และเตมิผงเคมีดับเพลิง (ครั้งท่ี2) ให้กับบุคลากรของส่วนอาคารสถานท่ี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน 66 คน เมื่อวันท่ี 4 
ธันวาคม 2563 มีการจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความเกีย่วกับทฤษฎีการเกดิเพลิงไหม้ และประเภทของเพลิงแนะน าการใช้อุปกรณด์ับเพลิงประเภทต่างๆ  ส าหรับเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 
204 คน เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 และ ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อบรมผ่านระบบ Online) โดยมผีู้เข้าร่วม
อบรม จ านวน 50 คน เมื่อท่ี 6 สิงหาคม 2564  
กิจกรรมที่ 2 มีการควบคมุการตดิตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารให้ถูกตอ้งสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานทกุครั้ง และมีการหารือเพื่อวางแผนการจัดท าแผนการเข้าตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ประกอบอาคารเพื่อหา
ความช ารุดบกพร่อง หรือเสื่อมสภาพ เป็นประจ าทุกเดือน และมีการรายงานผลการตรวจสอบใหผู้้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 
กิจกรรมที่ 3 มีการจัดบุคลากรนอนเวรเพื่อเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค.64- 30 มิ.ย.64 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 ตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค.64-31 พ.ค.64 จ านวน 4 คน/วัน  และมีการจดัท าแนวไฟป่ารอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22  ก.ย.- 12 พ.ย.2563 จ านวน 12 แนว ระยะทาง 32.1 กิโลเมตร  และมีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการดับไฟป่าทีพ่ร้อมและเพียงพอในการปฏิบัตงิาน 

3.2 ตั้งแต่วันท่ี 1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64 จ านวน 4 คน/วัน โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ในการอยู่เวรเฝ้าระวังไฟป่า เพื่อใช้ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังการเกดิไฟป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยและมีการรายงาน
สรุปผลการเฝ้าระวังประจ าเดือนให้กับรองอธิการที่ก ากับดูแลส่วนอาคารสถานท่ีทุกเดือน  
กิจกรรมที่ 4 มีการประชาสัมพันธชุ์มชน และขอความอนุเคราะห์หมูบ่้านโดยรอบมหาวิทยาลัยในการงดเข้ามาหาของป่า ล่าสตัว์ และงดเผาเศษวสัดเุกษตรตามแนวรั้วท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
โดยการติดป้าย “งดหาของป่า และห้ามล่าสตัว์ ในเขตพื้นท่ีมหาวิทยาลัย” ตามแนวรั้วมหาวิทยาลัย เมือ่วันท่ี 20 ต.ค. 2563 รวมจ านวน 4 จุด ดังนี้ แทงค์สูงทิศเหนือ แทงค์สูงทิศใต้ ทางเข้าวนาศรม 
เตาเผาขยะ 
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กิจกรรมที่ 5 มีการจัดท าแผนการตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า (ระบบล่อฟ้า) ส าหรับอาคารเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.63-ก.ย.64 (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ซึ่งจะ
ด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีการายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ  
กิจกรรมที่ 6 มีการจัดท าแผนเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดลมพายุ ฝนตกหนัก และน ้าท่วม ก่อนฤดูแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยมรีายละเอียดในจัดท าแผนเตรียมความพร้อมท่ีจะเกิดขึ้นดังนี้  

6.1. การเตรียมความพร้อมรองรับฤดูแล้ง 
6.1.1 งานจ้างก่อสร้างบ่อธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด ได้เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีบริเวณอ่างเก็บน ้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อหาแนวทางในการเตมิน ้าให้กับอ่างเก็บน ้า เนื่องจากช่วงฤดูแล้งท่ีผ่านมา

มหาวิทยาลยัไดป้ระสบปัญหาระดบัน ้าในอ่างที่ใช้ผลิตน ้าประปาส าหรับการอุปโภคบรโิภค ลดปรมิาณลงเป็นอย่างมาก ดังน้ัน จึงไดด้ าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างบ่อธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด บรเิวณอ่าง
เก็บน ้า เพื่อดึงน ้าใต้ดินมาใช้เติมในอ่างเก็บน ้ามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

6.1.2 งานจ้างเหมาขุดลอกอ่างเกบ็น ้า ได้ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน า้มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง และเนื่องจากช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมามหาวิทยาลยัไดป้ระสบปญัหาระดับน ้าในอ่างที่ใช้ผลิต
น ้าประปาส าหรบัการอุปโภคบรโิภค ลดปรมิาณลงเป็นอย่างมาก จึงได้ด าเนินการขุดลอกอ่างเก็บน ้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเพิ่มปรมิาตรการกักเก็บรองรับปริมาตรน า้ในช่วงฤดูฝน  

6.1.3 ปัจจุบันอาคารต่าง ๆ ได้ใช้ในการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มาเป็นระยะเวลานาน พบว่ามีระบบท่อน ้าปะปา ช ารดุและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และปัจจุบันทาง
มหาวิทยาลยัประสบปญัหาปรมิาณน ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจ าเป็นต้องหาแหล่งน ้าจากแหล่งอื่นมาเพื่อส ารองในการใช้งาน  เพื่อด าเนินการปรับปรุงระบบท่อน ้าภายในมหาวิทยาลยั จึงไดด้ าเนินการ
งานขยายเขตเช่ือมต่อระบบน ้าประปา โดยไดด้ าเนินการงานขยายเขตเชื่อมต่อระบบน ้าประปา จ านวน 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ต าแหน่งงานก่อสร้างถังเก็บน ้าส ารอง บริเวณหน้ามหาวิทยาลยั (แยกหอพักรี
เจนท์) สามารถกักเก็บน ้าได้ จ านวน 250 ลูกบาศก์เมตร จดุที่ 2 ต าแหน่งงานก่อสร้างถังเก็บน ้าส ารอง บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย สามารถกักเก็บน ้าได้ จ านวน 1,250 ลูกบาศก์เมตร โดยมีระยะทางจากจดุที ่
1 มาจุดที่ 2 จ านวน 1,475 เมตร จุดที่ 3 ต าแหน่งงานก่อสร้างถังเก็บน ้าส ารอง บริเวณทางเข้าโครงการสวนพฤกษศาสตรฯ์ สามารถกักเก็บน ้าได้ จ านวน 250 ลูกบาศก์เมตร โดยมรีะยะทางจากจุดที่ 2 
มาจุดที่ 3 จ านวน 1,255 เมตร จดุที่ 4 ต าแหน่งงานก่อสร้างถังเก็บน ้าส ารอง บริเวณเนินวิหารพระเจา้ล้านทองฯ สามารถกักเก็บน ้าได้ จ านวน 500 ลูกบาศก์เมตร โดยมรีะยะทางจากจดุที่ 3 มาจุดที่ 4 
จ านวน 353 เมตร 

6.2 การตัดแต่งกิ่งไมภ้ายในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้ง 
6.2.1 การตัดแต่งก่ิงไมภ้ายในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้ง โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ส่วน ดังนี้ การด าเนนิงานตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ในพ้ืนท่ีและถนนภายในมหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมาณ 2564 ประจ าวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) จ านวนท้ังสิ้น 68 วัน โดยใช้รถบรรทุกเครนของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย พนักงาน(ผู้คุมงาน)  จ านวน 1 คน ลูกจ้างช่ัวคราวราย
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เดือน จ านวน 1 คน .ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน จ านวน 6 คน พนักงานขับรถเครน จ านวน 1 คน โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ดังน้ี มีดด้ามยาว 8 ด้าม เคียว 2 ด้าม เลื่อยยนต์ 2 เครื่อง เลื่อย
คันธนู 2 ด้าม บันได 1 อัน เชือก 1 ม้วน รถบรรทุกเครน 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน 

6.2.2 การด าเนินงานตัดแต่งกิ่งไมต้ามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและต้นไม้ใหญ่ใกล้อาคารภายในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุและป้องกันสตัว์เลื้อยคลานตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูง  
6.3 ด าเนินการตรวจสอบรางระบายน ้าภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการอุดตันของเศษกิ่งไม้ และเศษใบไม้ ส าหรับภายในอาคาร ส่วนอาคารสถานท่ีได้มอบหมายให้แม่บ้านประจ าอาคาร

ท าความสะอาดเศษใบไม้บรเิวณดาดฟ้า และรางระบายน ้าทุกๆ 2 เดือน ส าหรับภายนอกอาคารสถานท่ีได้มอบหมายให้บุคลากรของสว่นอาคารสถานท่ีเข้าตรวจสอบทางระบายน ้าภายในมหาวิทยาลัย 
ก่อนเข้าช่วงฤดูฝน 
กิจกรรมที่ 7 มีการวางแผนเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับกรณีเกิดหมอกควันโดยให้บุคลากรของส่วนอาคารสถานท่ี ท่ีปฏิบตัิงานภายนอกอาคาร (คนงานเกษตร) สวมใสห่น้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละออง  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

ร้อยละการปฏิบตัิตามแผนการป้องกันภัยพิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบบ ารุงรกัษาวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1.1 ด าเนินการตรวจสอบและบ ารงุรักษาระบบไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ  100 
1.2 จัดการอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงและการระงับอัคคภีัย คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรมที่ 2 การควบคมุการติดตัง้อุปกรณ์ประกอบอาคารให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานทุกครั้้ง ร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 3 การจดับุคลากรนอนเวรเพื่อเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง ร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 4 การประชาสมัพันธ์ชุมชน และขอความอนุเคราะหห์มูบ่้านโดยรอบมหาวิทยาลัยในการงดเข้ามาหาของป่า ฯลฯ ร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 5 การจดัท าแผนการตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกันความเสียหายจากฟ้าผา่ (ระบบล่อฟ้า) ร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 6 มีการจัดท าแผนเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดลมพายุ ฝนตกหนัก และน ้าท่วม ก่อนฤดูแล้งที่จะเกิดขึ้น 

6.1 การตัดแต่งกิ่งไมภ้ายในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้ง ร้อยละ 100 
6.2 การด าเนินงานตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและต้นไมใ้หญ่ใกล้อาคารภายในมหาวิทยาลยั ร้อยละ 100 
6.3 ด าเนินการตรวจสอบรางระบายน ้าภายในและภายนอกอาคาร ร้อยละ 100 
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กิจกรรมที่ 7 การวางแผนเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับกรณเีกิดหมอกควัน ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
      จ านวนการปฏิบัติการภายหลังการเกิดภัยพิบัติทีส่ามารถด าเนนิการต่อเนื่องได้โดยทันที  
กิจกรรมที่ 1 การระงับอัคคีภัย จ านวน 2 ครั้ง  
กิจกรรมที่ 2 ไม่พบความช ารุดบกพร่อง หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
กิจกรรมที่ 3 ไมม่ีการเกิดไฟป่าภายในมหาวิทยาลยั 
กิจกรรมที่ 4 ไมม่ีการ เข้ามาหาของป่า ล่าสัตว์ และงดเผาเศษวสัดุเกษตรตามแนวรั้วท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 5 ไมม่ีความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่า 
กิจกรรมที่ 6.1 ปริมาณน ้าลดระดบัลงมาก แต่ยังเพียงพอต่อการใช้งาน จึงไม่พบปัญหาการงดจ่ายน ้าในช่วงฤดูแล้ง 

6.2 การเกิดกิ่งไม้หักภายในมหาวทิยาลัย ส่วนอาคารสถานท่ีไดด้ าเนินการตัด และจดัเก็บได้ทันที 
6.3 ความเสียหายที่เกิดจากพายุ ฝนตกหนัก จ านวน 18 ครั้ง (หลังคารั่ว) 

กิจกรรมที่ 7 ลูกจ้างช่ัวคราวรายวนั (งานเกษตร) มีการสวมหน้ากากอนามัยระหวา่งปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยป้องกันกรณีเกิดหมอกควันขณะปฏิบัติงาน 
การบรรลุตัวชี้วัด  บรรลุ 

7.  ความเสี่ยง 
การทุจริตในการปฏิบตัิงาน 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
วิธีการปฏิบัต ิ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 

ตัวชี้วัด 
ไม่มีข้อทักท้วงจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
เป้าหมาย 
ไม่เกดิการทุจรติในการ
ปฏิบัติงาน 
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ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

2. บุคลากรไม่ปฏิบตัิตามข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
การให้ผลประโยชน์นทางมิชอบแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1.1 จัดระบบในการก ากับ ตดิตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้
ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
1.1.1 ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ พ.ศ.
2554 
1.1.2 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
1.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
1.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการ
จัดซื้อ จัดจ้างให้แก่บุคลากรที่รบัผดิชอบด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 

 หน่วยงาน 
ส่วนพัสด ุ
ผู้บริหารที่ก ากับ
ติดตาม 
1. รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วนพัสด ุ

2 x 5 = 10 
(สูง) 

2 x 5 = 10 
(สูง) 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรจากการประชุมส่วนพัสดุประจ าเดือน 
2. จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการด าเนินการด้านพัสดุ จ านวน 4 กิจกรรม 

รายละเอียดดังนี ้
2.1 จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เรือ่ง แนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 5 (C5) ห้อง 301 ตั้งแต่เวลา 

08.30 - 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมจ านวน 123 คน ผู้เข้าร่วม มีระดับความพึงพอใจในด้านเนื้อหาและด้านทั่วไป ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 44.72 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
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ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

2.2 จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เรือ่ง แนวทางการก าหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมจ านวน 166 คน ผู้เข้าร่วมมรีะดับ
ความพึงพอใจในด้านเนื้อหาและดา้นท่ัวไป ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.44 

2.3 จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เรือ่ง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจดัซื้อจดัจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสรมิหรอืสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยเป็นการประชุมผา่นโปรแกรม Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมจ านวน 144 คน 
ผู้เข้าร่วมมีระดับความพึงพอใจในด้านเนื้อหาและด้านท่ัวไป ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 55.80 

2.4 จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เรือ่ง การด าเนินงานตรวจสอบและตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยเป็น
การประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 114 คน ผู้เข้าร่วมมรีะดับความพึงพอใจในด้านเนื้อหาและด้านท่ัวไป 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 56.17 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

จัดกิจกรรมการชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานด้านพัสดุจ านวน 4 กิจกรรม 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  

มีข้อทักท้วงด้านพัสดุจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 1 ข้อเสนอแนะ ในประเด็นของการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ของปีงบประมาณ 2563 โดย
ขอให้มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปีของหน่วยภายใต้ก ากับของมหาวิทยาลัยใหส้อดคล้องและทันกาล ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 48 โดยให้
ก าชับผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 

ส่วนพัสดุจึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการด าเนินการตรวจสอบและตรวจนับพัสดุประจ าปี ตามบันทึกที่  อว 7701(7)/ว 1186 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2564 
และได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติ และไดด้ าเนินการจัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เรื่อง การด าเนินงานตรวจสอบและตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจ าปี พ.ศ.
2564 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบยีบฯ และแนวทางที่ก าหนด เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 26 สิงหาคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านโปรแกรม 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 114 ผู้เข้าร่วมมรีะดับความพึงพอใจในด้านเนื้อหาและด้านท่ัวไป ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 56.17 
การบรรลุตัวชี้วัด  ไม่บรรล ุ
2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.1 จัดระบบในการก ากับ ตดิตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
2.1.1 ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย 
การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542  
2.1.2 ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย 
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน  
2.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ายของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 และพ.ศ.
2560) 
2.1.4 ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 
2560 
2.1.5 ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วย เงินส ารองจ่าย 

 หน่วยงาน 
ส่วนการเงินและบัญชี 
ผู้บริหารที่ก ากับ
ติดตาม 
1. รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
การเงินและบัญช ี

2 x 5 = 10 
(สูง) 

2 x 5 = 10 
(สูง) 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

2.1.6 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ 
2.1.7 ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 
2.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

1 ระบบในการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ดังนี้ 
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ประกาศ ข้อบังคับ 
- บันทึกรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบญัชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
- การมอบอ านาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมตัิเบิกจ่ายเงิน 
- วิธีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผูม้ีสิทธิรับเงิน ดังนี้ ภายใน : วงเงินไม่เกนิ 10,000 บาท จ่ายเป็น เงินสด วงเงินเกิน 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท จ่าย

เป็นเงินโอน วงเงินตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป จ่ายเป็นเช็ค ภายนอก : วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท จ่ายเป็นเงินโอน วงเงินตั้งแต่ 1,000,001 บาท ข้ึนไป 
จ่ายเป็นเช็ค  

- ขั้นตอนการติดตามเงินยืมทดรอง 
ส่วนการเงินและบัญชี ตรวจสอบและออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม โดยแจ้งให้ผู้ยมืน าส่งใบส าคัญคูจ่า่ยและเงินเหลือจา่ยคืน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวัน

ครบก าหนดช าระ 
กรณผีู้ยืมไมส่่งคืนใบส าคญัคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย เมื่อพ้นก าหนด 30 วัน หลังจากวันเสร็จสิ้นภารกิจ ให้หัวหน้าส่วนการเงินและบญัชีรายงานต่ออธิการบดี

หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายภายใน 3 วันท าการ เพื่อพิจารณาค าสั่งการและบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย 
ใช้ Google sheet เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ สถานะเอกสาร  
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- เผยแพร่และแจ้งการเปลีย่นแปลงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบั ใน website ของส่วนการเงินและบัญชี  
- เวียนแจ้งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 ให้เจ้าหน้าท่ีบริหารส่วนการเงินและบญัชีทราบและถือ

ปฏิบัติแล้ว 
2 จัดการประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคลากรที่รบัผิดชอบอยา่ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโร

นา 2019 ท าให้ส่วนการเงินและบญัชีไมส่ามารถจัดประชุมชี้แจงดังกล่าวได้  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

1. แจ้งเวียนปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย (Check List) และแจ้งแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี 
2. เผยแพร่และแจ้งการเปลีย่นแปลงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ใน website ของส่วนการเงินและบัญชี 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
ไม่มีจ านวนข้อทักท้วงด้านการเงินจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

การบรรลุตัวชี้วัด  บรรลุ* 
* ทั้งนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน  2564 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการตรวจสอบระหว่างปีในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2564 และจะด าเนินการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2564 ในช่วงเดือนมกราคม 2565  และจะรายงานผลการตรวจสอบงบ
การเงินให้กับมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนมีนาคม 2565  
3. ด้านบุคลากร 
3.1 จัดระบบในการก ากับ ตดิตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบุคลากรให้ปฏิบัตติามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ท่ี
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
3.1.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล ปี 2557 

 หน่วยงาน 
ส่วนการเจา้หน้าท่ี 
ผู้บริหารที่ก ากับ
ติดตาม 
1. รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล  

2 x 5 = 10 
(สูง) 

2 x 5 = 10 
(สูง) 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

3.1.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วย เงินค่าอาหารท าการนอก
เวลา พ.ศ.2556 

2. หัวหน้าส่วนการ
เจ้าหน้าท่ี 

ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลแบบรวมศูนย์ โดยมสี่วนการเจา้หน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลยั เป็นส่วนงานท่ีส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบคุลากรเพื่อให้บรรลภุารกจิหลักของมหาวทิยาลัย อนึ่งการบรหิารทรัพยากรบุคคลดังกลา่วจะอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัยซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาหาขอ้สรุปในประเด็นต่างๆ กระบวนการดังกล่าวจึงถือเป็นระบบ
การควบคุมการปฏิบตัิงานอีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ด าเนินงานของส่วนการเจ้าหน้าท่ีจะยึดตามระเบยีบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เพื่อให้
การท างานเป็นไปอยา่งมีระบบและขั้นตอนท่ีชัดเจน รวมถึงมีการปรบัปรุงระเบยีบ ข้อบังคับ และประกาศให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบตัิงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

2. กรณีการเบิกเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาส าหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยด าเนินการตามระเบยีบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยเงินค่าอาหารท าการ
นอกเวลา พ.ศ. 2556 ระบุว่า เงินค่าอาหารท าการนอกเวลา หมายถึง เงินท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายใหเ้ป็นคา่อาหาร เนื่องจากพนักงานได้ปฏบิัติงานนอกเวลาท าการ 
หรือนอกวันท าการปกติ หรือในวนัท าการปกติ แต่เป็นวันหยุดประจ าปีตามประกาศของมหาวิทยาลยั ซึ่งการปฏิบัติงานท่ีจะสามารถเบิกค่าอาหารท าการนอก
เวลาได้นั้น ต้องเป็นการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีมลีักษณะดังนี ้

2.1 งานท่ีไม่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในเวลาท าการ หรือในวันท าการปกติ และจ าเป็นต้องปฏบิัติให้แล้วเสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อ
ประโยชน์และป้องกันไม่ใหเ้กิดความเสยีหายแก่มหาวิทยาลยั 

2.2 งานประจ าที่ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ในเวลาท าการหรือวันท าการปกติ 
2.3 งานรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบคุคลซึ่งได้มาปฏิบัติงาน หรือมาติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
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ล าดับ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่พบ 
(ต้นปีงบประมาณ) 

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

(ปลายปงีบประมาณ) 

ซึ่งในการปฏิบัติงานท่ีจะขอเบิกเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนการปฏิบตัิงานนอกเวลาท าการ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาก่อน
การปฏิบัติงานในแตล่ะเดือน และให้อธิการบดีหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย เป็นผูส้ั่งการหรือพิจารณาอนุมตัิแผนงานท่ีจะต้องปฏิบัติ โดยแผนงานท่ีจะขออนุมัติต้อง
แสดงรายละเอียดของงาน เหตผุล และความจ าเป็นในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ด้วย 

3. ส่วนการเจ้าหนา้ที่มีการด าเนินการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือให้ความรู ้ความเข้าใจ ด้านการบริหารงานบุคคล ผ่านกจิกรรมต่างๆ เป็นประจ าทุกปี เช่น กิจกรรม
ค่ายพนักงานใหม่, กิจกรรมนิติกรพบพนักงาน, การสัญจรไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรูค้วามเขา้ใจด้านการบริหารงานบุคคลที่เกีย่วข้อง, การชี้แจงในท่ี
ประชุมบรหิารหรือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานภายใน   (ในกรณีที่มีการปรับปรุงระเบยีบ ข้อบังคับ), การเผยแพร่นโยบายการบริหารงานบุคคลและข้อมูลส าคญัที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในเว็บไซตส์่วนการเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น ซึ่งไดม้ีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง   
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ในปีงบประมาณ 2565 ส่วนการเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายนักบริหารทรัพยากรบคุคล (Human Resource Network and Partnership) เพื่อ
ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยผู้เข้าร่วมเครือข่ายสามารถถ่ายทอดความรู้
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ ในงานด้านทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์อันดีด้านองค์กรภายในมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

จ านวนบุคลากรที่ถูกให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน เนื่องจากการผิดวินัยร้ายแรง 1 คน 
การบรรลุตัวชี้วัด  บรรลุ 
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