
เปรียบเทียบแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานอธิการบดี 

แบบเดิม ผู้รับผิดช
อบ 

แบบใหม่ ผู้รับผิดชอบ 
ความ

เสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง (5) 

ความเสี่ยง
ที่ยัง

เหลืออยู่ 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง (5) 

1. 
งบประมาณ
เงิน 
รายได้ของ
มหาวิทยาลั
ยลดลง 

2.การบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
มีสัดส่วนรายรับไม่สอดคล้องกับ
รายจ่าย 

 

2. มีการวิเคราะห์และน าผลการ
วิเคราะห์ทางการเงินมาใช้ 
ส าหรับการวางแผนการบริหาร
การเงินให้เกิดประโยชน์ 
และมีประสิทธิภาพ 
3. ก าหนดแนวทางการบริหาร
งบประมาณให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กอง
นโยบาย
และแผน 

    

3. ผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง
กับแผนงานท่ี 
ก าหนดไว้ ท าให้มีผลต่อการควบคุม
การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

4. มีระบบและกลไก ก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์และแผน 
กลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 
5. มีการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณและการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

กอง
นโยบาย
และแผน 

    



แบบเดิม ผู้รับผิดช
อบ 

แบบใหม่ ผู้รับผิดชอบ 
ความ

เสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง (5) 

ความเสี่ยง
ที่ยัง

เหลืออยู่ 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง (5) 

3. บุคลากร
และ
ทรัพย์สิน
ทางราชการ
ได้รับความ
เสียหายจาก 
การเกิด
อุบัติภัย 

1. การเกิดอัคคีภัย 

2. การเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร 

1. จัดโครงการเตรียมความพร้อม
และการป้องกันการอุบัติภัยภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
กิจกรรมท่ี 1  จัดอบรม เรื่อง การ
ป้องกันและซักซ้อมแผนการเกิด
อัคคีภัย 
กิจกรรมท่ี 2จัดอบรม เรื่อง ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

หน่วยไฟฟ้า  
งานอาคาร
สถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

3. บุคลากร
และทรัพย์สิน
ทางราชการ
ได้รับความ
เสียหายจาก 
การเกิด
อุบัติภัย 

1. การเกิดอัคคีภัยบริเวณอาคารเรียน

หรืออาคารส านักงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

2. การเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณ
อาคารเรียนหรืออาคารส านักงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

1. จัดโครงการโครงการเตรียม
ความพร้อมและการป้องกัน
การอุบัติภัยภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
    กิจกรรมท่ี 1  จัดอบรม 
เรื่อง การป้องกันและซักซ้อม
แผนการเกิดอัคคีภัย 
    กิจกรรมท่ี 2  จัดอบรม 
เรื่อง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่าง 
การปฏิบัติงาน และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  
2. ด าเนินการติดตามการ
บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบ
สายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย 

หน่วยไฟฟ้า  
งานอาคาร
สถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

3. การเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา
และบุคลากร 

2. จัดโครงการเสริมสร้างวินัย
จราจร ความปลอดภัยใช้รถใช้ถนน
เพื่อให้นักศึกษามีชีวิตอยู่เรียนจบ
และไม่พิการภายในพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

3. การเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาและ
บุคลากร 

2. จัดโครงการเสริมสร้างวินัย
จราจร ความปลอดภัยใช้รถใช้
ถนน 
เพื่อให้นักศึกษามีชีวิตอยู่เรียน
จบและไม่พิการภายในพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กองพัฒนา
นักศึกษา 



แบบเดิม ผู้รับผิดช
อบ 

แบบใหม่ ผู้รับผิดชอบ 
ความ

เสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง (5) 

ความเสี่ยง
ที่ยัง

เหลืออยู่ 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง (5) 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมรณรงค์การ
สวมใส่ หมวกนิรภัยปฏิบัติวินัย
จราจรในพ้ืนท่ี 
กิจกรรมท่ี 2  กระบวนการสร้าง
แรงจูงใจ ปลูกจิตส านึก 
สวมหมวกนิรภัยและวินัยจราจร 
3. จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมงาน
วินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
กิจกรรมท่ี 1  รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมงานวินัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมรณรงค์
การสวมใส่ หมวกนิรภัยปฏิบัติ
วินัยจราจรในพ้ืนท่ี 
 กิจกรรมท่ี 2กระบวนการสร้าง
แรงจูงใจ ปลูกจิตส านึกสวม
หมวกนิรภัยและวินัยจราจร 
3. จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริม
งานวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
     กิจกรรมท่ี 1  รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมงานวินัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
4. จัดท าสื่อวิดีทัศน์การ
น าเสนอการเกิดอุบัติเหตุของ
นักศึกษา ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ทางจอวิดิทัศน์
ของมหาวิทยาลัย การน าเสนอ
เวลาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
และอาจารย์ผู้สอนน าเสนอสื่อ
ผ่านการเรียนการสอน 



แบบเดิม ผู้รับผิดช
อบ 

แบบใหม่ ผู้รับผิดชอบ 
ความ

เสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง (5) 

ความเสี่ยง
ที่ยัง

เหลืออยู่ 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง (5) 

5. ด าเนินการปรับปรุง 
ซ่อมแซมสีเส้นจราจร ติดตั้ง
ป้ายจราจร เช่น  
ป้ายท่ีจอดรถยนต์ ป้ายจอด
รถจักรยานยนต์ หรือป้ายห้าม
จอด เป็นต้น 
6. ก าหนดมาตรการเพิ่มเติม
กรณี นักศึกษา บุคลากรขับขี่
ไม่สวม 
หมวกนิรภัย ดังน้ี 
    6.1. ก าหนดพ้ืนท่ีจอด
รถจักรยานยนต์ กรณีไม่สวม
หมวกนิรภัยบริเวณประตู 1 
และประตู 3 
    6.2. ก าหนดการลงโทษทาง
วินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาฝ่า
ฝืนวินัยจราจร โดยการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และการเป็น 
จิตอาสา 



แบบเดิม ผู้รับผิดช
อบ 

แบบใหม่ ผู้รับผิดชอบ 
ความ

เสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง (5) 

ความเสี่ยง
ที่ยัง

เหลืออยู่ 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง (5) 

4. ค่าใช้จ่าย
ด้าน
บุคลากร
จาก 
งบประมาณ
เงินรายได้
เพิ่มมากขึ้น  
(เงินเดือน) 

ในการบริหารงานบุคคล มีแนวโน้ม
การจ่ายงบประมาณด้านบุคลากร
เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่งบประมาณ  
พ.ศ. 2557 –2561 ดังน้ี 
 

ปีงบ 
ประม
าณ 

งบ
บุคลาก

ร 
(เงิน

รายได้) 

งบ
ด าเนินง

าน 
(เงิน

รายได้) 

สัดส่วน 
(ร้อย
ละ) 

2557 26,215,
515.92 

92,802,
430.33 

22.03 : 
77.97 

2558 25,320,
800.30 

83,271,
053.07 

23.32 : 
76.68 

2559 32,974,
880.22 

89,435,
249.33 

26.94 : 
73.06 

2560 30,510,
073.02 

81,258,
967.79 

27.30 : 
72.70 

2561 26,266,
066.43 

60,817,
584.12 

 

 

1. จัดท าการวิเคราะห์แนวโน้ม
รายจ่ายทางด้าน 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและ
สายวิชาการ  
(พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์
พิเศษ ลูกจ้าง 
ชั่วคราวรายเดือน/รายวัน) 
2. จัดท าการวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลังของบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพนักงาน 
มหาวิทยาลัย) 
3. จัดสรรอัตราก าลังท่ีมีอยู่เดิมไป
ช่วยราชการใน 
หน่วยงานท่ีขาดแคลนบุคลากรให้
เหมาะสมกับปริมาณงาน 

งานบริหาร
บุคคลและ 

นิติการ  
กองกลาง 

4. ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
จาก
งบประมาณ
เงินรายได้
เพิ่มมากขึ้น  
(เงินเดือน) 

ในการบริหารงานบุคคล มีแนวโน้มการ
จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรต่อ
งบประมาณด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่
งบประมาณ พ.ศ. 2557 –2561 ดังน้ี 
 

ปีงบ 
ประมา

ณ 

งบ
บุคลากร 

(เงิน
รายได้) 

งบ
ด าเนนิงา

น 
(เงิน

รายได้) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

2557 26,215,
515.92 

92,802,4
30.33 

22.03 : 
77.97 

2558 25,320,
800.30 

83,271,0
53.07 

23.32 : 
76.68 

2559 32,974,
880.22 

89,435,2
49.33 

26.94 : 
73.06 

2560 30,510,
073.02 

81,258,9
67.79 

27.30 : 
72.70 

2561 32,519,
576.11 

75,557,9
73.34 

30.09 : 
69.91 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 30 กันยายน 
2561 

1. จัดท าการวิเคราะห์แนวโน้ม
รายจ่ายทางด้าน 
    บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการและสายวิชาการ  
    (อาจารย์พิเศษ ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน/รายวัน)2. 
จัดท าการวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลังของบุคลากร 
    ให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ 
    มหาวิทยาลัย (อาจารย์
พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว 
    รายเดือน/รายวัน) 
3. จัดสรรอัตราก าลังท่ีมีอยู่เดิม
ไปช่วยราชการในหน่วยงานท่ี
ขาดแคลนบุคลากรให้
เหมาะสมกับปริมาณงาน 

งานบริหาร
บุคคลและ 

นิติการ  
กองกลาง 

5. การดูแล
ระบบ 
บ าบัดน้ า
เสียและ

1. ระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร
และร้านค้าไม่สามารถบ าบัดน้ าได้
ครบทุกกระบวนการขั้นตอน 

1. ด าเนินการสร้างระบบบ าบัดน้ า
เสียให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดและ 
ครบทุกขั้นตอน 

งานอาคาร
สถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

5. การดูแล
ระบบ 
บ าบัดน้ าเสีย
และระบบน้ า

1. ระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคารและ
ร้านค้า ไม่สามารถบ าบัดน้ าได้ เนื่องจาก
ช ารุด/ขาดการดูแล 

1. จัดท าโครงการปรับปรุง
ระบบบ าบัดน้ าเสียภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 



แบบเดิม ผู้รับผิดช
อบ 

แบบใหม่ ผู้รับผิดชอบ 
ความ

เสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง (5) 

ความเสี่ยง
ที่ยัง

เหลืออยู่ 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

กลยุทธ์แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง (5) 

ระบบน้ าท้ิง
ไม่ได้ 
มาตรฐาน 

2. ไม่มีการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ า
ท้ิง จากเทศบาลนครสกลนครได้ 
เนื่องจากขาดงบประมาณ 

 

2. ปรับเปลี่ยนการใช้วัสดุเคมีภัณฑ์
ในการท าความสะอาดห้องน้ า
ประจ าอาคารและก าหนดให้ร้านค้า
บ าบัดน้ าก่อนท้ิงลงท่อของ
มหาวิทยาลัย 

 ทิ้งไม่ได้
มาตรฐาน 

2. ไม่มีจุดบ าบัดน้ าเสียรวม ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

2. จัดท าโครงการขุดบ่อดิน
ส าหรับบ าบัดน้ าเสีย 

 

 

3. ไม่มีการตรวจสอบหรือติดตาม
คุณภาพน้ าท้ิงของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง 
 

3. จัดให้มีการติดตามคุณภาพน้ าท้ิง
ของมหาวิทยาลัย จาก
คณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 

 3. ไม่มีการตรวจสอบหรือติดตาม
คุณภาพน้ าท้ิงของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

3. จัดให้มีการติดตามคุณภาพ
น้ าท้ิงของมหาวิทยาลัย จาก
คณะกรรมการเป็นประจ าทุก
เดือน 

 

 

 

 

 

 

 


