
 
 

                       ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คร้ังที่  1/2563 

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร  ชั้น 2 อาคาร 10   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

     1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                       1.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  
                             พ.ศ. 2563 (ผ่านคณะกรรมการสภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562) 
     
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 

   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

                       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ   

                         พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 

               

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

                       แผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

      

 

 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

                       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 

                           ตามบนัทึกขอ้ความที่ อว 0621.01/ว 84 เรื่อง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลการ

ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน ) ลงวนัที่ 17 มีนาคม 2563 ไดต้ิดตามผลการดำเนนิ

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของหนว่ยงานคณะ สำนัก สถาบนั และกำหนดสง่ผลดำเนนิงานดงักลา่ว 

ภายในวันที่ 31 มนีาคม 2563 นัน้ ในการนี้จึงขอสรปุผลการดำเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 (รอบ 6 เดือน)  
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ตารางที่ 1 สรุปรายงานผลการทบทวนแผนบริหารความเสีย่งตามทีไ่ด้สำรวจจากคณะ สำนัก สถาบนั และการรายงานสถานการณ์ดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 

 

ความเสี่ยง 

 

 

จำนวน

ปัจจัย

เสีย่ง 

 

 

จำนวน 

กลยุทธ์ 

 

 

จำนวน

โครงการ

กิจกรรม 

 

 

จำนวน 

หลัก 

สูตร 

สถานการณ์ดำเนนิโครงการ/

กิจกรรม 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบหลกั ผลการทบทวนแผน

บริหารความเสี่ยง 

ยัง
ไม

่ดำ
เน

นิก
าร

 

อย
ู่ระ

หว
่าง

ดำ
เน

นิก
าร

 

ดำ
เน

นิก
าร

เรีย
บร้

อย
 

ยก
เล

ิกโ
คร

งก
าร

 

ทุก
คณ

ะ 

สำ
นกั

 ส
ถา

บนั
 ก

อง
 

สำ
นกั

ส่ง
เสริ

ม 

สำ
นกั

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สำ
นกั

งา
นอ

ธกิ
าร

บดี
 

งา
นบ

ริห
าร

บุค
คล

 

ไม่

ปรับปรุง

แก้ไข

กิจกรรม/

โครงการ 

ปรับปรุง

แก้ไข

แผน

บริหาร

ความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยง 1 : งบประมาณเงินรายได้ของมหาวทิยาลยัลดลง 4 10 12 9 8 - 1 3    - - -  - 

ความเสี่ยง 2 : ขาดการเตรียมบคุลากรให้มีคณุสมบัตดิำรง

ตำแหน่งสำคญัขององค์กร  

2 4 3 - - 1 2 -   - - -   - 

ความเสี่ยง 3 : ภัยคุกคามด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4 3 - - 3 - -   -  - - -  

ความเสี่ยง 4 : กฎหมาย ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง  ส่งผลกระทบ

ต่อการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลยั 

2 3 1 - 1 - - -   - -  -  - 

ความเสี่ยง 5 : อัคคีภัยและภัยธรรมชาต ิ 3 3 2 - - 1 1 -   - -  -  - 

รวม 16 24 21 9 9 5 4 3 - - - - - - 4 1 

 

 

 

 

เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 4 



  

ตาราง 2 สรุปข้อมูลการรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยง รายละเอียด หมายเหต ุ

ความเสี่ยง 1 : งบประมาณเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 

1. โครงการ/กิจกรรม “ยงัไมด่ำเนินการ” จำนวน 8 โครงการ ได้แก ่

1.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรยีมสอบข้อสอบมาตรฐาน     

1.2 โครงการอบรมภาษาจนีเบื้องต้น     

1.3  โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบือ้งต้น     

1.4  โครงการอบรมภาษาญี่ปุน่ 

1.5 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยเบื้องต้นหลักสูตร 1 ปี สำหรบันักศึกษาตา่งชาต ิ

1.6 โครงการอบรมการทำเบเกอรี่เพื่อประกอบอาชีพ 

1.7 โครงการอบรมศิลปะการย้อมผ้าครามแบบญีปุ่น่ 

1.8 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผักผลไม้เพื่อการตกแต่ง        

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไวรัส

โคโรนา่ 2019 หรือ COVID – 19 ทำให้มีการ

ปรับเปลี่ยนการจัดการโครงการหรือกิจกรรม  

และมีบางโครงการเลื่อนดำเนนิการ และมีแผน

ดำเนนิการในช่วงประมาณ เดือน มิถุนายน - 

กรกฎาคม 2563 

 2. โครงการ/กิจกรรม ที ่“ดำเนินการเรียบร้อย” จำนวน 1 โครงการ ได้แก ่

โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นสตัวศาสตร์ จดัขึ้นในวนัที่ 29 – 30 พ.ย. 62  

มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน 

ดำเนนิการเรียบร้อย 

 3. โครงการ/กิจกรรม ที ่”ยกเลิก” ดำเนนิการ จำนวน 3 โครงการ ไดแ้ก ่

3.1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพื่อการจดัทำแผนที่ภาษแีละทะเบียน 

     ทรัพย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หลักสตูร “การจดัทำแผนที ่

     แมบ่ทดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS และการส่งข้อมูล 

     ทะเบยีนทรัพย์สนิเข้าโปรแกรม Ltax3000”     

3.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรศาลเยาวชน จงัหวดัสกลนคร 

3.3  โครงการฝึกอบรมประสบการณ์นักศึกษาตา่งชาต ิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไวรัส

โคโรนา่ 2019 หรือ COVID – 19 ทำให้มีการ

ยกเลิกดำเนนิการโครงการเนื่องจากเพื่อเป็นการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 



  
ความเสี่ยง รายละเอียด หมายเหต ุ

ความเสี่ยง 2 : ขาดการเตรียม

บุคลากรให้มีคุณสมบัติดำรง

ตำแหน่งสำคัญขององค์กร 

1. โครงการ/กิจกรรม ที ่“อยู่ระหว่างดำเนินการ” จำนวน 1 โครงการ ดังนี ้

โครงการสัมมนาทบทวนและการจดัทำแผนบริหารและพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสกลนคร ภายใตม้าตรฐานการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) 

อยู่ระหวา่งจดัทำรา่งแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและพฒันาบุคลาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เพื่อพจิารณาเห็นชอบ จะดำเนนิการให้

แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 

 

2. โครงการ/กิจกรรม “ดำเนินการเรยีบร้อย” จำนวน 2 โครงการ ไดแ้ก ่

             1) โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึน้ในแตล่ะระดบั มี 2 กจิกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง 

ตำแหนง่สูงขึน้ (สายสนบัสนนุ) ประจำมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563   

   กิจกรรมที่ 2 จัดประชมุคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง       

ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ ระดบัชำนาญการ กรณปีฏิบัติหนา้ท

หัวหน้างาน ที่มลีักษณะใช้วชิาชพีและไมไ่ด้ใช้วชิาชพี เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2563  

           2) โครงการ “ผลิตและพฒันาผลงานเพื่อเขา้สูต่ำแหนง่สงูขึ้นของบุคลากร 

สายสนบัสนนุ”ดำเนนิการเมื่อวนัที่ 27 – 28 กุมภาพนัธ ์2563   

มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 80 คน 

 

 

ดำเนนิการเรียบร้อย 



  
ความเสี่ยง รายละเอียด หมายเหต ุ

ความเสี่ยง 3 : ภัยคุกคามด้าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

1. ปรับแก้ไขกลยทุธ์ข้อที่ 1  

กลยุทธข์้อที่ 1 (เดิม) กลยุทธข์้อ 1 (ใหม)่ 

ส่งเสริมให้ความรู้ จดัอบรมสร้างความ

ตระหนักรู้ ความมั่นคงปลอดภยัดา้น

ระบบสารสนเทศให้กบับุคลากรและ

นักศึกษา 

ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาแบบประเมินความรู้

เก่ียวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดย

ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

กิจกรรม/โครงการ 

1.1 การจัดทำสื่อประชาสัมพนัธใ์ห้ความรู้

เก่ียวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดย

ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จะดำเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในเดือนเมษายน 63 

   1.2 การพัฒนาแบบประเมินความรู้

เก่ียวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดย

ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนเมษายน 63 

     2. โครงการ/กิจกรรม ที่ “อยูร่ะหว่างดำเนินการ” จำนวน 3 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก ่

        2.1 การจัดทำสื่อประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศ

โดยใช้เทคโนโลยีดจิิทัล จะดำเนนิการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 63 

2.2 การพัฒนาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้

เทคโนโลยดีิจิทัล จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 63 

 



  
ความเสี่ยง รายละเอียด หมายเหต ุ

2.3 กิจกรรมทบทวนรา่งนโยบายความมั่นคงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จะดำเนนิการให้

แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 63 

ความเสี่ยง 4 : กฎหมาย ระเบียบ

ที่เปลี่ยนแปลง  ส่งผลกระทบต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลยั 

1. โครงการ/กิจกรรม ทีย่ัง “ยังไมด่ำเนินการ” จำนวน 1 โครงการ ไดแ้ก ่

โครงการปรบัปรุงและจัดทำประมวลกฎหมายหรือฐานข้อมูลทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้มีความทนัสมัย เพื่อการบริหาร

จัดการในยุคแห่งการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 (Disruptive Change) 

เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ระบาดไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ทำให้

เลื่อนการดำเนนิโครงการ  

จะดำเนนิการเดือน กรกฎาคม 2563  

กลุ่มเปา้หมายจำนวน 30 คน 

ความเสี่ยง 5 : อัคคีภัยและภัย

ธรรมชาติ 

1. โครงการที่ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” จำนวน 1 โครงการ ดงันี ้

โครงกาปรบัปรุงระบบระบายนำ้ได้ดำเนนิการปรับปรุงระบบบสาธารณูปการภายใน

มหาวทิยาลยัโดยการวางท่อระบายนำ้ระยะทาง 755 เมตร 

2.  โครงการที่ “ดำเนินการเรียบร้อย” จำนวน 1 โครงการ ได้แก ่

  โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกนัการเกิดอุบัติภัย ภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สกลนคร ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี ้

1) กิกจรรมที่ 1 การจัดอบรมเรื่อง การป้องกนัและซักซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัย  

                    มีผู้เขา้ร่วมโครงการจำนวน 60 คน 

2) กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมเรื่อง ป้องกนัการเกิดอุบัติเหตุระหวา่งการปฏิบัตงิานและ 

                     การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ มผีู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน  

3) กิจกรรมที่ 3 การจัดอบรมเรื่อง การขบัขี่อยา่งปลอดภัยของพนักงานขบัรถ  

                    มีผู้เขา้ร่วมโครงการจำนวน 80 คน 

 



1

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสีย่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

รายงานผลรอบ 6 เดือน ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

1. จ ำนวนนักศึกษำภำคปกติและนักศึกษำ
โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (กศ.ป.) 
ภำพรวมลดลง ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
ดังน้ี

เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยภำพรวมลดลง ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563 ดังน้ี 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้เรียน

1.1 หลักสูตรใหม่ จ ำนวน 4 หลักสูตร
1.1.1 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำเคมี (4 ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

1.1.2 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน 
(4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

1.1.3 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรประถมศึกษำ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563     

1.1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

1.2 หลักสูตรปรับปรุง จ ำนวน 3 หลักสูตร
1.2.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และดิจิทัล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1.2.2 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำศิลปกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1.2.3 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำดนตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

จำกกำรส ำรวจหลักสูตรจำกทุกคณะ และส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องพบว่ำมกีำรปรับปรุงหลักสูตร 
จ ำนวน 2 หลักสูตร ที่ผ่ำนประชุมคณะกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลยัเรียบร้อยแล้ว
 มีหลักสูตรปรับปรุง จ ำนวน ...2...หลักสูตร

1) หลักสูตรนิตศิำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
นิติศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563

31 มีนำคม 2563
1. รองอธิกำรบดี

ทุกฝ่ำย
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ทุกฝ่ำย
3. คณบดีทุกคณะ
4. ผู้อ ำนวยกำรทุก
ส ำนัก สถำบัน กอง
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและ
งำทะเบียน

ปี
การศึกษา

ปกติ 
(คน)

กศ.ป. 
(คน)

รวม 
(คน)

2560 2,638 300 2,938

2561 1,927 325 2,252

2562 2,041 157 2,171

ปีงบประ
มาณ 
พ.ศ.

จ านวน
ลดลงร้อย

ละ

2560 237,802,978 -

2561 172,809,689 27
2562 145,678,960 16

2563 122,068,630 16

ความเสี่ยง 1 : งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง



2

ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง รายงานผลรอบ 6 เดือน

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

1. จ ำนวนนักศึกษำภำคปกติและนักศึกษำ
โครงกำรกำรจัดกำรศกึษำเพื่อปวงชน 
(กศ.ป.) ภำพรวมลดลง ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2560 – 2562 ดังนี้

เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยลดลง ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563 ดังน้ี 

2. มหำวิทยำลัยเพิ่มควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
กับสถำบันกำรศึกษำ เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนในบำงหลักสูตร   และสร้ำงควำมร่วมมือ
กับภำคเอกชน เช่น สมำคมธนำคำรจังหวัด
สกลนคร หอกำรค้ำจังหวัดสกลนคร 
อุตสำหกรรมจังหวัดสกลนครเพื่อให้ทรำบถึง
ควำมต้องกำรใช้บัณฑิตของผู้ประกอบกำร 
และเป็นกำรสื่อสำรทำงตรงให้ทรำบถึง
คุณภำพกำรศึกษำของมหำวทิยำลัย

 มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศึกษา จ านวน ...2....
หน่วยงาน

1) โรงเรียนเครือข่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
2) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เรื่อง กำรส่งเสริมกำรจัดสหกิจศึกษำ

และกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (CWIE) ระหว่ำง 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ ที่
ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย  

 มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานเอกชน จ านวน...8... 
หน่วยงาน
1) บริษัท ออโต ไดแด็กติก จ ำกัด
2) บริษัท ยูเอส.อี.โฟล-ไลน์ จ ำกัด
3) บริษัท แอพพลแิคด จ ำกัด (มหำชน)
4) บริษัท บ้ำนดี สถำปนิกออกแบบและก่อสร้ำง จ ำกัด
5) บริษัท สุธีสถำปนิก จ ำกัด
6) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุญธนไมนิง
7) บริษัทอึ้งกุย่เฮงสกลนคร จ ำกัด
8) บริษัท ซี พี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในกลุ่ม ฯ

31 มีนำคม 2563
1. รองอธิกำรบดี
ทุกฝ่ำย
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีทุก
ฝ่ำย
3. คณบดีทุกคณะ
4. ผู้อ ำนวยกำรทุก
ส ำนัก สถำบัน กอง
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำ
ทะเบียน

ปี
การศึกษา

ปกติ 
(คน)

กศ.ป. 
(คน)

รวม 
(คน)

2560 2,638 300 2,938

2561 1,927 325 2,252

2562 2,041 157 2,171

ปีงบประ
มาณ 
พ.ศ.

จ านวน
ลดลงร้อย

ละ

2560 237,802,978 -

2561 172,809,689 27
2562 145,678,960 16

2563 122,068,630 16

ความเสี่ยง 1 : งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง รายงานผลรอบ 6 เดือน

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

1. จ ำนวนนักศึกษำภำคปกติและนักศึกษำ
โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (กศ.ป.) 
ภำพรวมลดลง ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
ดังน้ี

เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยลดลง ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563 ดังน้ี 

3. สร้ำงกำรสื่อสำรให้กลุ่มเป้ำหมำย
เห็นว่ำไม่เพียงแต่ท ำกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงเดียวแต่กำรรับผิดชอบ
ต่อสังคมรอบด้ำนเป็นสิ่งท่ี
มหำวิทยำลัยไม่ได้ละท้ิงผ่ำน
โครงกำรดี กิจกรรมเด่น และหวัง
ดึงใจคนรุ่นใหม่ให้มำเรียนจำก
ภำพลักษณ์มหำวิทยำลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม

1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรเรียนกำรสอนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จังหวัดสกลนคร มุกดำหำร และนครพนม ใน
รำยวิชำภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และยกระดับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์และกำรสอบ O-NET

2) โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้ำนกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วิทยำศำสตร์ฯ)

3) โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อควำมยั่งยืน ปี 2563 เพื่อถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรแก่ชุมชน และโรงเรียน
ใกล้เคียง
ด ำเนินกำรจัดช่วงเดือนก.ค.- ส.ค 2563
กลุ่มเป้ำหมำย บ้ำนม่วงลำย ต ำบลม่วงลำย อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
จ ำนวน 400 คน
4) โครงกำรยกระดับกำรท่องเท่ียวชุมชนบ้ำนแป้น ในพื้นท่ีศำสตร์พระรำชำเพื่อ
ส่งเสริม พัฒนำและยกระดับกำรท่องเท่ียวของชุมชนบ้ำนแป้น ต ำบลบ้ำนแป้น อ ำเภอ
โพนนำแก้ว จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 4 กิจกรรม  ได้แก่1) ประชุมวำงแผนแนว
ทำงกำรพัฒนำและยกระดับร่วมกับชุมชน 2) จัดงำน “ตุ้มโฮมไทญ้อ” และนิทรรศกำร
ทำงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นท่ีบ้ำนไทญ้อฯ 3) พัฒนำพ้ืนท่ีป่ำชุมชนให้เป็นปอดชุมชนท่ี
สำมำรถเรียนรู้ได้ เท่ียวได้ กินได้และขำยได้ 4) ถอดบทเรียนด้ำนกำรจัดท ำพิพิธภัณฑ์
มีชีวิต: โซ่พิสัยโมเดล
กิจกรรมท่ี 1-2 ด ำเนินกำรแล้วในช่วงเดือน ม.ค. 63
กิจกรรมท่ี 3-4 วำงแผนจะด ำเนินกำรในช่วง พ.ค. – ก.ค. 63

ปี
การศึกษา

ปกติ 
(คน)

กศ.ป. 
(คน)

รวม 
(คน)

2560 2,638 300 2,938

2561 1,927 325 2,252

2562 2,041 157 2,171

ปีงบประ
มาณ 
พ.ศ.

จ านวน
ลดลงร้อย

ละ

2560 237,802,978 -

2561 172,809,689 27
2562 145,678,960 16

2563 122,068,630 16

ความเสี่ยง 1 : งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง รายงานผลรอบ 6 เดือน

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

2. ขำดหลักสูตร
กำรจัดหำรำยได้

4. ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรสร้ำงและผลิต
บัณฑิต นอกจำกผลิตบัณฑิตเป็นลูกจ้ำง
ในภำครัฐหรือภำคเอกชนแล้ว ควรเพิ่ม
กำรผลิตบัณฑิตเป็นผู้ประกอบกำร

โครงกำรกำรพัฒนำทกัษะทำงอำชพีเพือ่ยกระดับคุณภำพชวีิต เพื่อส่งเสริมกำรใช้วัสดุในทอ้งถิ่น
ให้ครูและนักเรียนได้พัฒนำทกัษะทำงอำชีพเพือ่ยกระดับคุณภำพชวีิต เพื่อให้ได้รับควำมรู้
ประสบกำรณ์และทักษะต่ำง ๆ
ในกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับผลผลติทำงกำรเกษตร
กลุ่มเป้าหมาย ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้ำนม่วงลำยรำษฎร์ผดุงศิลป์  ต ำบลม่วงลำย  อ ำเภอ
เมืองสกลนคร จ ำนวน 200 คน
ก าหนดจัดโครงการ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563

31 มีนำคม 2563
1. รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
3. คณบดีทุกคณะ
4. ผู้อ ำนวยกำรทุกส ำนัก 
สถำบัน กอง
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำร
และงำนทะเบียน5.ปรับเปล่ียนหลักสูตรระยะสั้น ที่พัฒนำ

ควำมรู้และทักษะได้ตลอดเวลำ เช่น 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำร Relearn 
Reskill/Upskill และสร้ำง Network
เป็นต้น

หลักสูตรระยะสั้น ที่พัฒนำควำมรู้และทักษะ จ ำนวน 7 หลักสุตร
1) หลักสูตรอบรมกำรเรียนรู้ด้ำนเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทดสอบทำงอุตสำหกรรม จัดขึ้นใน

วันที่ 5 ก.พ.63  มีผู้เข้ำร่วมหลักสูตร จ ำนวน 41 คน
2) หลักสูตรอบรมเร่ืองกำรควบคุมและกำรท ำงำนแขนกลอตุสำหกรรม จัดขึ้นในวันที่ 29-30

พ.ย. 62 และ 1 ธ.ค. 62 มีผู้เข้ำร่วมหลักสูตร จ ำนวน 10 คน
3) อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรติดตั้งบริหำรและกำรซ่อมบ ำรุงระบบเครือข่ำยใน

สถำนศึกษำ 
จัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 ธ.ค. 62 มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 15 คน

4) อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งและกำรบริหำร
จัดกำรระบบคอมพิวเตอร์ด้วยระบบไร้ฮำร์ดดิสก์(Diskless)  ในโรงเรียนจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20
ธ.ค. 62 มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน  15 คน

5) กำรเขียนโปรแกรมโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT บน Node MCU เพื่อสร้ำงสรรค์
โครงงำน จัดขึ้นในวันที่19 – 20 ธ.ค. 62 มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน  15 คน

6) อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรตัดต่อภำพ ภำพเคลื่อนไหว วีดีโอส ำหรับกำรจัดท ำสื่อกำรเรียน
กำรสอนเพื่อขอผลงำน จัดขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค. 62 มีผู้เข้ำร่วมอบรม  15 คน

7) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสืบค้นฐำนข้อมูลหนังสือออนไลน์ GALE กำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรสืบค้นฐำนข้อมูลหนังสือออนไลน์  EBSCO จัดขึ้นในวันที่ 19 ธ.ค. 62 มีผู้เข้ำร่วม
อบรม  15 คน

ความเสี่ยง 1 : งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง รายงานผลรอบ 6 เดือน

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

2. ขำดหลักสูตร
กำรจัดหำรำยได้

6. เพิ่มกำรจัดหำรำยได้จำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมหรือกำร
จัดหลักสูตรกำรอบรมระยะสั้น (Short Course) ให้กับนักศึกษำ
หรือบุคคลทั่วไป เช่น
6.1 อบรม เรื่อง ควบคุมและกำรท ำงำนแบบกลอตุสำหกรรม
6.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 
“กำรจัดท ำแผนที่แม่บทดว้ยโปรแกรมระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ QGIS และกำรส่งข้อมูลทะเบียนทรพัย์สินเขำ้
โปรแกรม Ltax3000”
6.3 โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรบับุคลำกร

ศำลเยำวชน จังหวัดสกลนคร
6.4 โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรเตรียมสอบ

ข้อสอบมำตรฐำน 
6.5  โครงกำรอบรมภำษำจีนเบื้องต้น    
6.6 โครงกำรอบรมภำษำเวียดนำมเบื้องต้น    
6.7 โครงกำรอบรมภำษำญีปุ่่น    
6.8 โครงกำรฝึกอบรมประสบกำรณ์นักศกึษำตำ่งชำติ 

ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
6.9 โครงกำรฝึกอบรมภำษำไทยเบื้องต้นหลักสูตร 1 ปี 

ส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ
6.10 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนสัตวศำสตร์
6.11 โครงกำรอบรมกำรท ำเบเกอรี่เพื่อประกอบอำชีพ
6.12 โครงกำรอบรมศิลปะกำรยอ้มผ้ำครำมแบบญีปุ่่น
6.13 โครงกำรอบรมศิลปะกำรแกะสลกัผักผลไมเ้พื่อ
กำรตกแต่ง

6. เพิ่มกำรจัดหำรำยได้จำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมหรือกำรจัด
หลักสูตรกำรอบรมระยะสั้น (Short Course) ใหก้บันกัศกึษาหรอื
บคุคลทั่วไป เช่น
6.1 อบรม เรื่อง ควบคุมและกำรท ำงำนแบบกลอตุสำหกรรม
6.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “กำร
จัดท ำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ QGIS 
และกำรส่งข้อมูลทะเบียนทรพัย์สินเขำ้โปรแกรม Ltax3000”
6.3 โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรบั

บุคลำกรศำลเยำวชน จังหวัดสกลนคร
6.4 โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อ

กำรเตรียมสอบข้อสอบมำตรฐำน
6.5  โครงกำรอบรมภำษำจีนเบื้องต้น    
6.6 โครงกำรอบรมภำษำเวียดนำมเบื้องต้น    
6.7 โครงกำรอบรมภำษำญีปุ่่น    
6.8 โครงกำรฝึกอบรมประสบกำรณ์นักศกึษำ

ต่ำงชำติ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
6.9 โครงกำรฝึกอบรมภำษำไทยเบื้องต้น

หลักสูตร 1 ปี ส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ
6.10 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนสัตวศำสตร์
6.11 โครงกำรอบรมกำรท ำเบเกอรี่เพื่อประกอบอำชีพ
6.12 โครงกำรอบรมศิลปะกำรยอ้มผ้ำครำมแบบญีปุ่่น
6.13 โครงกำรอบรมศิลปะกำรแกะสลกัผักผลไมเ้พื่อกำรตกแต่ง

31 มีนำคม 2563
1. รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีทุก
ฝ่ำย
3. คณบดีทุกคณะ
4. ผู้อ ำนวยกำรทุกส ำนัก 
สถำบัน กอง
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน

ความเสี่ยง 1 : งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

รายงานผลรอบ 6 เดือน ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

3. กำรบริหำรสินทรัพย์
ยังไปไม่ถึงเป้ำหมำยตำม
แผนรำยได้

7. ตั้งคณะท ำงำนเพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดหำ
รำยได้ และจัดท ำแผนกำรจัดหำรำยได้ในระยะ 3 ปีแรก 
พร้อมมอบหมำยภำระหน้ำที่และมอบอ ำนำจให้
บุคลำกรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดหำรำยได้ตำมทีแ่ผน
ก ำหนด

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดต้ังคณะท ำงำนเพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
จัดหำรำยได้ ในระยะ 3 ปีแรก โดยจะด ำเนินกำร ดังน้ี
- เดือนพฤษภำคม 2563 ปรึกษำหำรือผู้บริหำร และทำบทำม
คณะกรรมกำร เพื่อออกค ำสั่งแตง่ต้ังคณะท ำงำน
- เดือนมิถุนำยน 2563 จัดประชุมคณะท ำงำนเพื่อท ำแผนกำรจัดหำรำยได้ 
ในระยะ 3 ปีแรก
- เดือนกรกฎำคม 2563 คำดว่ำจะได้แผนกำรจัดหำรำยได้ ในระยะ 3 ปี
แรก และจะได้มอบหมำยภำระหน้ำที่และมอบอ ำนำจให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดหำรำยได้ตำมทีแ่ผนก ำหนดต่อไป

31 มีนำคม 2563
1. รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
3. คณบดีทุกคณะ
4. ผู้อ ำนวยกำรทุกส ำนัก 
สถำบัน กอง
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำ
ทะเบียน

8. ทบทวนแผนกลยุทธท์ำงกำรเงินให้สอดคลอ้งกับ
แผนกำรจัดหำรำยได้ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย

จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธท์ำงกำรเงิน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563 – 2566 และ
ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงแผนกลยุทธท์ำงกำรเงิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
เดือนพฤษภำคม 2563 และส่งให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยตรวจสอบ
เพื่อปรับหรือแก้ไขแผน

9. รำยได้จำกกำรเป็นที่ปรึกษำโครงกำร อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลรำยได้จำกกำรเป็นทีป่รึกษำโครงกำรหรือผู้
ด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆจำกหน่วยงำนภำยนอก หรือวิจัย

4. ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ
สิ้นเปลืองสูง

10. ส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยต้องควบคุมวสัดุ
สิ้นเปลืองให้ลดน้อยลง อย่ำงน้อยร้อยละ 20 เช่น 
กระดำษ หมึกพิมพ์   และควบคุมกำรเบิกจ่ำยตำม
ควำมจ ำเป็น

รำยงำนกำรใช้วัสดุสิ้นเปลือง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนำคม 2563

ความเสี่ยง 1 : งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง

ท่ี รายการ
ปีงบประมาณ + 

เพ่ิม/-
ลด

2562 2563

1 หมึกพิมพ์ 456 448 - 8

2 กระดำษ (รีม) 7,068 7,354 + 286

3 ซองจดหมำยสีน้ ำตำล 5,854 2,860 - 2,994

รวม 13,387 10,662
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1. ไม่มีกำรเตรียมบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติในกำรด ำรงต ำแหน่งท่ี
เหมำะสมเพื่อถ่ำยทอดงำนใน
หน้ำท่ีรำชกำรท่ีส ำคัญของ
มหำวิทยำลัย (ระดับหัวหน้ำ
งำน)

1. จัดท ำแผน Succession planning 
เพื่อวำงแผนพัฒนำบุคลำกรให้มีภำวะผู้น ำ ส่งเสริมให้บุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีศักยภำพ (talent) มีควำมก้ำวหน้ำใน
หน้ำท่ีกำรงำนและพร้อมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนท่ีวำงลง 
(Key Position) ให้มีควำมต่อเนื่อง (Leadership Continuity)

งำนบริหำรบุคคลและนิติกำร จัดท ำโครงกำรสัมมนำทบทวน
และกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลยั
รำชภัฏสกลนคร ภำยใต้มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (Integrity 
and Transparency Assessment :ITA)
โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดงันี้
- จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรโครงกำร
- ประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรโครงกำร ตำมค ำสั่งแต่งตั้ง
- จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำน เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
ก.บ.ม. ครั้งท่ี 3/2563
- จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำบุคลำกรฯ บทที่ 1 – 3

31 มีนำคม 2563
1. รองอธิกำรบดี
ทุกฝ่ำย
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อ ำนวยกำรทุกส ำนัก 
สถำบัน กอง
4. หัวหน้ำงำนบริหำร
บุคคลและนิติกำร

2. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำของบุคลำกร พัฒนำตำม
สมรรถนะ ประเมินศักยภำพท่ีจะพัฒนำไปสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นไป

เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมสมรรถนะ และประเมิน
ศักยภำพที่จะพัฒนำไปสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นไปนั้น ประกอบด้วย
แผนดังนี้
1) แผนกำรศึกษำต่อของบุคลำกรในระดับท่ีสูงขึ้น (ป.โท/ป.
เอก) ซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจ ำนวน 12 รำย 
2) แผนพัฒนำรำยบุคคล (ฝึกอบรม/สัมมนำ) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 อยูร่หว่ำงส ำรวจ/รวบรวมข้อมูล 
แผนพัฒนำรำยบุคคล (เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ)
3) แผนพัฒนำบุคลำกรรำยคณะ ส ำนัก สถำบัน จ ำนวน 11 
โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 7 โครงกำร ด ำเนินกำร
เรียบร้อยแล้วจ ำนวน 6 โครงกำร

ความเสี่ยง 2 : ขาดการเตรียมบุคลากรให้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งส าคัญขององค์กร 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

รายงานผลรอบ 6 เดือน ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

2. ส่วนรำชกำรไม่ปฏิบัติตำม
แผนบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสกลนคร

3. จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่ง  สูงข้ึนใน
แต่ละระดับ

จัดประชุมคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่งสูงขึ้น สำยสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (สำยสนับสนุน) ประจ ำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2563 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรประเมินเพื่อแตง่ตั้ง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญ
เฉพำะ ระดับช ำนำญกำร กรณีปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำน ที่มี
ลักษณะใช้วิชำชีพและไม่ได้ใช้วิชำชีพ เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 
2563 
กลุ่มเป้าหมาย ในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งฯ จ ำนวน 27  คน

31 มีนำคม 2563
1. รองอธิกำรบดี
ทุกฝ่ำย
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อ ำนวยกำรทุก
ส ำนัก สถำบัน กอง
4. หัวหน้ำงำนบริหำร
บุคคลและนิติกำร

4. ส่งเสริมบุคลำกรเพื่อพัฒนำควำมเป็นมืออำชีพ
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร “ผลิตและพัฒนำผลงำนเพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งสูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุน”
ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภำพันธ์ 2563 
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 80 คน

ความเสี่ยง 2 : ขาดการเตรียมบุคลากรให้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งส าคัญขององค์กร 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

รายงานผลรอบ 6 เดือน ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

1. ขำดควำมตระหนักของบุคลำกรและนักศึกษำ 
ทำงด้ำนควำมปลอดภัยทำงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

1. ส่งเสริมให้ควำมรู้ จัดอบรมสร้ำงควำม
ตระหนักรู้ ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนระบบสำรสนเทศ
ให้กับบุคลำกรและนักศึกษำ

1. ส่งเสริมให้ควำมรู้ พัฒนำแบบประเมินควำมรู้เกี่ยวกับภัย
คุกคำมด้ำนระบบสำรสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรม/โครงกำร
1.1 กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับภัย
คุกคำมด้ำนระบบสำรสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะ
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 63
1.2 กำรพัฒนำแบบประเมินควำมรู้เกี่ยวกับภัยคุกคำมด้ำน
ระบบสำรสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 63

31 มีนำคม 2563
1. รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 
2. คณบดีทุกคณะ 
3. ผู้อ ำนวยกำรทุก 

ส ำนัก สถำบัน กอง 
4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

วิทยบริกำรและเทคโนโลยี

2. โปรแกรมป้องกันไวรัสไม่มีประสิทธิภำพ 
หมดอำยุกำรใช้งำน และไม่มีกำรอัพเดทโปรแกรม
ท ำให้เกิดควำมเสียหำย รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีไม่
ทันสมัยต่อกำรป้องกันภัยคุกคำมทำงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนเว็บไซต์และกำรพบ
ข้อผิดพลำดของโปรแกรมท่ีใช้งำน  และกำร
เผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสังคมออนไลน์ (social 
media) ท่ีมีผลต่อภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ในทำงลบ

2. ก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศโดยจัดท ำแผนป้องกันภัยคุกคำม
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2560) และตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมแผนท่ีก ำหนด และจัดกิจกรรม/
โครงกำรกำรเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำรและกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย

2. นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร อยู่ระหว่ำงทบทวนร่ำง
นโยบำยควำมมั่นคงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะ
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 63

3. รำยงำนสถิติโจมตี/ถูกคมุคำมจำกหนว่ยงำนภำยใน/
ภำยนอก

ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2563 ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี

3. มีกำรโจมตีจำกกลุ่มบุคคลภำยนอกและภำยใน
มหำวิทยำลัย รำยงำนสถิติกำรโจมตีระบบ
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  
พ.ศ. 2560 – 2562 ดังนี้ 

- พ.ศ. 2560 จ ำนวน 43,726  ครั้ง
- พ.ศ. 2561 จ ำนวน 129,686  ครั้ง
- พ.ศ. 2562 จ ำนวน 176,544   ครั้ง

3. ติดตำม และประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรป้องกันภัย
คุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4. สร้ำงเครือข่ำยป้องกันภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัย

ความเสี่ยง 3 : ภัยคุกคามด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การโจมตี สถิติการโจมตี (ครั้ง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ภำยใน 2,974,475 1,887,462

ภำยนอก 13,872 8,511
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

รายงานผลรอบ 6 เดือน ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

1. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกับระเบียบกำรเบิกจ่ำย  เน่ืองจำกมี
กำรปรับเปล่ียนระเบียบในระดับกระทรวง
บ่อยคร้ังและขำดหน่วยงำนหลักที่
รับผิดชอบในมหำวิทยำลัย

1. หน่วยงำนที่รับผิดชอบในแต่ละงำนวิเครำะห์ถึงกำร
เปล่ียนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ของหน่วยงำนภำยนอก
ที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยและสื่อสำร
ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องรับทรำบและถือปฏิบัติ

1. งำนคลังมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์งำนคลัง
(http://tre.snru.ac.th/) ดังน้ี

1.1 เรื่องแนวทำงกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรับเงิน ตำมระเบียบ
กรมบัญชีกลำง 

1.2 แจ้งกำรปรับเปล่ียนรูปแบบสลิปเงินเดือนและกำรใช้งำนระบบ 
SNRU ESLIP

1.3 แนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับกำรยืมเงินทดรองรำชกำร เริ่มตั้งแต่ 
ตุลำคม 2561 เป็นต้นไป
2. งำนพัสดุมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ 
(http://invent.snru.ac.th/) ดังน้ี

2.1 พระรำชบัญญัติ กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560

2.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ

2.3  คู่มือพระรำชบัญญัติ กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560
2.4 คู่มือกำรจัดท ำแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในระบบ e-GP
2.5 คู่มือใช้งำนระบบ e-GP กรณีจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก 

ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
2.6 คู่มือใช้งำนระบบ e-GP กรณีจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ

1. องอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 
2. คณบดีทุกคณะ 
3. ผู้อ ำนวยกำรทุก 
ส ำนัก สถำบัน กอง 
4. ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

ความเสี่ยง 4 : กฎหมาย ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง  ส่งผลกระทบต่อการปฏบิัตงิานของมหาวิทยาลยั

http://tre.snru.ac.th/)%20ดังนี้
http://invent.snru.ac.th/)%20ดังนี้
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

รายงานผลรอบ 6 เดือน ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

1. เจ้ำหน้ำท่ีขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบกำร
เบิกจ่ำย  เนื่องจำกมีกำร
ปรับเปลี่ยนระเบียบในระดับ
กระทรวงบ่อยครั้งและขำด
หน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบใน
มหำวิทยำลัย

1. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบในแต่ละงำนวิเครำะห์
ถึงกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ของ
หน่วยงำนภำยนอกท่ีมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของ
มหำวิทยำลัยและสื่อสำรควำมรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เกี่ยวข้องรับทรำบและถือปฏิบัติ

1. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบุคคล จ านวน....2....ฉบับ ได้แก่                                                
(1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำ

คุณวุฒิของพนักงำนมหำวิทยำลัยมำใช้เป็นคุณสมบัติส ำหรบัต ำแหนง่ประเภท
วิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำร พ.ศ. 2562
(ประกำศ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2562) 

(2) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรนับ
ระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรส ำหรบัพนักงำนรำชกำรซึ่งไดร้ับบกำรบรรจแุต่งตั้ง
ต่อเนื่องเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเพื่อก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2562 (ประกำศ ณ วันท่ี 19 ธันวำคม 2562)
2. กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน จ านวน.......1..........ฉบับ ได้แก่

(1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติกำรจ่ำย
เงินกองทุนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและสำธำรณประโยชน์ พ.ศ. 2563
(ประกำศ ณ วันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2563)
4. กฎหมายอื่น จ านวน....2.... ฉบับ ได้แก่

(1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนมหำวิทยำลัยผู้ได้รบัค่ำตอบแทนเงินเดือนถึงขั้น
สูงของแต่ละประเภทต ำแหน่ง พ.ศ. 2562 (ประกำศ ณ วันท่ี 6 มกรำคม 2563) 
(2) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย

ค่ำตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงช่ัวครำวผู้ได้รับคำ่จ้ำงถึง ขั้นสูงของ   แต่ละ
ประเภทต ำแหน่ง พ.ศ. 2563 (ประกำศ ณ วันท่ี 24 มกรำคม 2563)

1. องอธิกำรบดีทุก
ฝ่ำย 
2. คณบดีทุกคณะ 
3. ผู้อ ำนวยกำรทุก 
ส ำนัก สถำบัน กอง 
4. ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

ความเสี่ยง 4 : กฎหมาย ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง  ส่งผลกระทบต่อการปฏบิัตงิานของมหาวิทยาลยั



12

ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

รายงานผลรอบ 6 เดือน ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

2. มหำวิทยำลัยใช้ระเบียบ/ แนวปฏิบัติ
หลำยฉบับ ไม่สอดคล้องกับระเบียบ
กรมบัญชีกลำงในบำงเรื่อง และระเบียบที่
ถือใช้ในมหำวิทยำลัย ไม่เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน เช่น หนังสือสั่งกำร มติ
คณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน ต่ำง ๆ

2. ปฏิรูปกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยของหน่วยงำนภำยนอก

มีการปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
จ านวน............3.............ฉบับ  ได้แก่
(1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขกำรให้ทุนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำวิชำกำรแก่
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2562 (ประกำศ ณ วันท่ี 30 ตุลำคม 2562)

(2) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรสอนต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2562
(ประกำศ ณ วันท่ี 2 ธันวำคม 2562)

(3) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง มำตรฐำน
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID – 19) (ประกำศ ณ วันท่ี 12 มีนำคม 2563)

1. องอธิกำรบดี
ทุกฝ่ำย 

2. คณบดีทุกคณะ 
3. ผู้อ ำนวยกำรทุก 
ส ำนัก สถำบัน กอง 
4. ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

3. จัดโครงกำรปรับปรุงและจัดท ำประมวลกฎหมำย
หรือฐำนข้อมูลทำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ให้มีควำม
ทันสมัย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรในยุคแห่งกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (Disruptive Change)

เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคระบำดไวรัส
โคโรน่ำ 2019 ท ำให้เลื่อนกำรด ำเนินโครงกำร จะด ำเนินกำรจัด ำ
ช่วงเดือน ก.ค. 2563 กล่มเป้ำหมำยจ ำนวน 30 คน

ความเสี่ยง 4 : กฎหมาย ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง  ส่งผลกระทบต่อการปฏบิัตงิานของมหาวิทยาลยั
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

รายงานผลรอบ 6 เดือน ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

1.กำรเกิดอัคคีภัยเกิดได้จำก
หลำยสำเหตุด้วยกัน สำเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจำกควำม
ประมำทและควำม
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ มองข้ำม
สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น 
ประมำทในกำรใช้เครื่องใช้/
อุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้ำ และ
เชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น น้ ำมัน 
แก๊ส เป็นต้น หรือโดยเหตุ
จำกธรรมชำติ

จัดท ำแผนป้องกันด้ำนอัคคีภัย
และภัยธรรมชำติให้เป็นปัจจุบันและด ำเนินกำร
ตำมแผน เช่น จัดอบรมกำรดับเพลิงและซ้อมอพยพ
หนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง 
อุปกรณ์ส่งสัญญำณ ป้ำยสัญลักษณ์บอกทำงหนีไฟ
และช่องทำงหนีไฟให้มีสภำพพร้อม
ใช้งำน และจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
“ทักษะกำรกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทำงน้ ำเบื้องต้น” 

จัดท ำโครงกำรเตรียมควำมพร้อมและป้องกันกำรเกิดอุบัติภัย ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังน้ี
1) กิกจรรมกำรจัดอบรมเรื่อง กำรป้องกันและซักซ้อมแผนกำรเกิดอัคคีภัย มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 60 คน
2) กำรจัดอบรมเรื่อง ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนและกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้น มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 60 คน 
3) กิจกรรม กำรจัดอบรมเรื่อง กำรขับขี่อย่ำงปลอดภัยของพนักงำนขับรถ มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 80 คน
นอกจำกนี้ยังจัดท ำมำตรกำร/แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเหตุอัคคีภัยภำยใน
มหำวิทยำลัยด้วย

1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร 
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อ ำนวยกำรทุก 
ส ำนัก สถำบัน กอง

2. อำคำรเรียน บ้ำนพัก
อำจำรย์และบุคลำกรบำง
หลังภำยในมหำวิทยำลัย มี
สภำพเก่ำและทรุดโทรม
โดยเฉพำะระบบสำยไฟฟ้ำ

ให้ส ำรวจและปรับปรุงบ้ำนพักอำจำรย์และบุคลำกร
อำคำรเรียน ท่ีมีสภำพเก่ำ ช ำรุด ทรุดโทรม

มีกำรส ำรวจอำคำรเรียน บ้ำนพักอำจำรย์และบุคลำกรในมหำวิทยำลัย พบว่ำ มีอำคำรเรียน
จ ำนวน 20 หลัง บ้ำนพักอำจำรย์ จ ำนวน 115 หลง และด ำเนินกำรกำรซ่อมระบบไฟฟ้ำ
แล้วจ ำนวน 5 หลัง และมีกำรแต่งตั้งต้ังคณะกรรมกำรเพื่อจัดท ำแผนปรับปรุงบ้ำนพัก
อำจำรย์และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยที่มีสภำพเก่ำและทรุดโทรม โดยเฉพำะระบบ
ไฟฟ้ำ เพื่อป้องกำรกำรเกิดอัคคีภัย

3. กำรเกิดอุทกภัย ภัยทำง
ธรรมชำติ เช่น พำยุ น้ ำท่วม 
แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่ำ เป็น
ต้น

ควรมีศูนย์แจ้งเตือนในมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับ
ภัยทำงธรรมชำติ 

เพื่อป้องกันกำรเกิดอุทก หรือภัยธรรมชำติ น้ ำท่วมขังภำยในมหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำ
โครงกำร ดังน้ี

1) ขุดลอกล ำห้วยทรำย ซ่ึงมีแผนในกำรด ำเนินกำรช่วงระหว่ำง 15 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 
63 เนื่องจำกเป็นกำรขอควำมอนุเครำะห์จำกหน่วยงำนรำชกำรภำยนอก ซ่ึงขณะน้ียังติด
ภำรกิจ จึงไม่สำมำรถมำด ำเนินกำรได้

2) โครงกำปรับปรุงระบบระบำยน้ ำได้ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบบสำธำรณูปกำรภำยใน
มหำวิทยำลัยโดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำระยะทำง 755 เมตร โดยใช้งบประมำณในกำร
ก่อสร้ำง 636,118.0775 บำท

3) กำรป้องกันไฟไหม้ป่ำมีกำรจัดเก็บเศษใบไม้และวัสดุอื่นท่ีเป็นเชื้อเพลิง ซ่ึงมีเจ้ำหน้ำ
หน้ำท่ีด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ

ความเสี่ยง 5 : อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ


