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กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ปรัชญา 
“ตอบสนอง น้อมน า ท าได้” 
 
ปณิธาน 
มุ่งบริการเพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรของกองอาคารสถานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
วิสัยทัศน์ 
“พ่อบ้านมืออาชีพ” 
 
พันธกิจ 

1. ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย การซ่อม
บ ารุงและการท าความสะอาดพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

2. ดูแลและบริหารจัดการ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
3. ให้บริการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง และดูแลควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์อาคารและสิ่งก่อสร้างของงมหา

วิทยาลัย 
4. จัดบริการและสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่ความเป็นสากล 
2. เพ่ือเป็นการดูแลลควบคุมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนครุภัณฑ์ 

อุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้ 
3. เป็นหน่วยงานที่ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคารต่างๆ ตลอดจนต้นไม้และ

สวนประดับภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
ค่านิยมองค์กร 

“คุ้มค่า สามัคคี มีวินัย ใสสะอาด ถูกต้อง” (ETHIC) 
E= คุ้มค่า (Efficiency) 

- การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
- การลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
- การประหยัดพลังงาน 
- มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
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T= ใสสะอาด (Transparency) 
- มีระบบการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ 
- ส านึกในหน้าที่ของตนเอง 
- มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
- มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นจริงและถูกต้อง 

H= สามัคคี (Harmony) 
- การท างานเป็นทีม 
- ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
- ให้ก าลังใจและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน 

I= มีวินัย (Integrity) 
- มีความซื่อสัตย์ 
- ยึดถือและเชื่อมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 
- มีวินัยในตัวเอง 
- ยึดมั่นใจจรรยาบรรณ 

C= ถูกต้อง (Correctness) 
- ยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- ไม่เลือกปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่กองอาคารสถานที่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสามหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมภิบาล

ของหน่วยงาน 
 
สถานการณ์ปัจจุบันของกองอาคารสถานที่ 
ความเป็นมาของกองอาคารสถานที่ 

กองอาคารสถานที่เดิมเป็นงานอาคารสถานที่  สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติให้
จัดตั้งเป็นกองอาคารสถานที่ โดยแยกออกมาจากกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ในคราวแระชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2548  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2548 และออกประกาศให้มีการแบ่งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม  พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2548  มีพ้ืนที่ที่ต้องดูแล
รับผิดชอบ  ณ  เขตพ้ืนที่ต าบลขามเรียง  ต าบลขามเรียง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เนื้อ
ที่  1,300 ไร่   เขตพ้ืนที่ในเมือง  ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  เนื้อ
ที่  197  ไร่  และเขตพ้ืนที่ในเมือง  (คณาสวัสดิ์)  เนื้อที่  145  ไร่  มีภารกิจหลักในการให้บริการเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยความสะดวก
รวดเร็ว  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุดกับการรับบริการ 
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รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการความคุมภายใน  
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  โดยได้เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และด าเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ด้านของ
มหาวิทยาลัย  คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  และด้านการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อรับผิดชอบในการด า เนินการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกองอาคารสถานที่ ซึ่งประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ    
 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพฒันานิสิต 
  2.2 ด้านการวิจัย 
  2.3 ด้านการบริการวิชาการ 
  2.4 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.5 ด้านการบริหารจัดการ 
  
 จากการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง             
ของกองอาคารสถานที่ สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 
ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
  1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน ด าเนินการวิเคราะห์/ระบุปัจจัยความเสี่ยงโดย
ใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
   1) ข้อมูลประเด็นความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  2) วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากสถานการณ์ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โดย         
ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 6 ด้าน และให้ครอบคลุมบริบทของมหาวิทยาลัย
และคณะ/หน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ 

 (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  - ด้านการจัดการศึกษา  
  - ด้านวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะฯ 
  - ด้านบริหารจัดการและอ่ืนๆ  
 (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการท างาน/ ระบบงาน) 
 (3) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (จรรยาบรรณ/การตรวจสอบ/ 
     กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณวิชาชีพ)  
 (4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (ความม่ันคงระยะสั้น /ระยะยาว กฎระเบียบ ความปลอดภัย 
        ทางการเงิน) 
 (5) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 (6) อ่ืนๆ ตามบริบท 
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  3) คณะ/หน่วยงานได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน มาพิจารณา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองอาคารสถานที่ ได้ด าเนินการประเมินโอกาส ผลกระทบ 
ความรุนแรงของความเสี่ยง  และการจัดอันดับความเสี่ยง  โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และ
ให้ระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)   
 
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองอาคารสถานที่ มีประเด็นซึ่งประเด็นความเสี่ยง  ที่อยู่ในระดับสูง -สูง
มากที่มหาวิทยาลัยต้องน ามาด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งสิ้น จ านวน 5 
ประเด็น  ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง  ที่อยู่ในระดับสูง  จ านวน 5  ประเด็น ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ยุทธศาสตร ์

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
รุนแรง   

1 การจัดการขยะและใชป้ระโยชนจ์ากขยะ ภายใน
หน่วยงานขาดประสิทธิภาพและไม่บรรลุเปา้หมาย 

3 4 15 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

2 การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ภายใน
มหาวิทยาลยั ไมบ่รรลุผลตามเปา้หมายและ
แผนงานที่ก าหนด 

3 3 13 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

3 โครงสร้างพืน้ฐานไม่รองรับระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

3 3 13 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

4 โครงสร้างพืน้ฐานไม่รองรับการเป็นมหาวิทยาลยัสี
เขียว 

3 3 13 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

5 โครงสร้างพืน้ฐานไม่รองรับการจัดการเรียนการ
สอน 

3 3 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองอาคารสถานที่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ก าหนดให้มีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกองอาคารสถานที่ รอบ 6 ,9 และ 12 
เดือน  
 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และคณะ/หน่วยงาน ณ รอบ 12 เดือน พบว่า  มี
ประเด็นความเสี่ยงที่มี ระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 5 ประเด็น  ดังนี้ 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงเริ่มต้น 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 

เดือน 

เปรียบเทียบ 
ระดับความเสี่ยง 

(ก่อน-รอบ 12 เดือน) 
ด าเนินการตาม

แผนงาน 
1 การจัดการขยะและใชป้ระโยชนจ์ากขยะ 

ภายในหน่วยงานขาดประสิทธิภาพและไม่
บรรลุเป้าหมาย 

15 8 ลดลง 
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ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงเริ่มต้น 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 

เดือน 

เปรียบเทียบ 
ระดับความเสี่ยง 

(ก่อน-รอบ 12 เดือน) 
ด าเนินการตาม

แผนงาน 
2 การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดลอ้ม ภายใน

มหาวิทยาลยั ไมบ่รรลุผลตามเปา้หมายและ
แผนงานที่ก าหนด 

13 4 ลดลง 

3 โครงสร้างพืน้ฐานไม่รองรับระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

13 8 ลดลง 

4 โครงสร้างพืน้ฐานไม่รองรับการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว 

13 8 ลดลง 

5 โครงสร้างพืน้ฐานไม่รองรับการจัดการเรียน
การสอน 

13 4 ลดลง 

 
 สรุปผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ของ กอง
อาคารสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  พบว่า  

  ประเด็นความเสี่ยง 1) การจัดการขยะและใชป้ระโยชน์จากขยะ ภายในหน่วยงานขาด
ประสิทธิภาพและไม่บรรลุเปา้หมาย โดยกองอาคารสถานทีไ่ด้ด าเนินการดา้นการบริหารจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลยั โดยได้ด าเนินการคัดแยกขยะต้นทางก่อนน าไปก าจัด โดยมีการสรุปผลการก าจัดขยะเป็นรายเดือนและ
เปรียบเทียบปริมาณขยะกับปีทีผ่่านมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปริมาณขยะการส่งก าจัดภายในมหาวิทยาลยั 
มีจ านวนทั้งสิ้น 930.47 ตัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปริมาณขยะการสง่ก าจัดภายในมหาวิทยาลยั มีจ านวน
ทั้งสิ้น 832.1 ตัน โดยปริมาณขยะที่ส่งก าจัดลดลง 98.37 ตัน ท าให้ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ลดลง   
   

ประเด็นความเสี่ยง 2) การพัฒนาภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย ไมบ่รรลุผลตาม 

เป้าหมายและแผนงานที่ก าหนด   โดยกองอาคารสถานที่ ไดด้ าเนินการด าเนินงานปรับปรุงภูมิทศัน์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) บริเวณพื้นที่ศนูย์กีฬาและนันทนาการ เพื่อความร่มร่ืนสวยงานและเปน็สถานที่ให้
นิสิตท ากิจกรรมและออกก าลัง โดยมีพื้นที่ในการปรับปรุง 781,934.53 ตารางเมตร โดยพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย 
ทั้งหมด 2,494,763 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในการปรับปรุงภูมทิัศน์ เพิ่มข้ึน  คิดเป็นร้อยละ 31.34  ท าให้ประเด็น
ความเสี่ยงที่ 2 ลดลง 

 
  ประเด็นความเสี่ยง 3) โครงสรา้งพื้นฐานไม่รองรับระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 
กองอาคารสถานที่ ได้ด าเนินการปรับปรุงผิวถนนเสน้ทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยตามงบประมาณที่ได้รบั โดยมี
เส้นทางในการด าเนนิการปรบัปรุง ดังนี้  ปรบัปรุงพืน้ผิวถนนข้างกองกิจการนิสิติ-สนามเทนนิส /ปรับปรุงผิวถนนข้าง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง-ส านักวิทยบริการ A /ปรับปรุงพื้นผิวถนนข้างตลาดน้อย และปรับปรุงพืน้ผิวถนนข้าง
ศูนย์ประชุม-ถนนทางหลวง 
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และในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมพีืน้ที่ที่ได้รับการตรวจตราและรักษาความ
ปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัย ทัง้สิ้น 1,343,247.50 ตารางเมตร และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลบัมหาสารคามได้ด าเนนิการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจากเดิม 1 ระบบ 
จ านวนกล้อง 258 ตัว ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง โดยมีพื้นทีไ่ด้รบัการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดเพิ่มเติม จ านวน  150,295.32 ตารางเมตร จากพื้นทีท่ั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 3,262,785 ตารางเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 45.78 ท าให้ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ลดลง 

 
  ประเด็นความเสี่ยง  4) โครงสร้างพื้นฐานไม่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กองอาคารสถานที่
ได้ด าเนนิการ จากการด าเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ภายในอาคารและพืน้ที่ภายในมหาวิทยาลัย ท าให้ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า ลดลงจากปทีี่ผา่นมา โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ทั้งสิน้ 
18,539,540 (kw-h) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า18,160,993  (kw-h) ลดลง 378,547 
(kw-h)  นอกจากนี้กองอาคารสถานที่ยังได้ด าเนินการจา้งเหมารถไฟฟ้าเพื่อให้บริการนิสิต โดยไม่คิดค่าใช้จา่ย ภายใน
มหาวิทยาลยั มหาสารคาม จ านวน 5 คัน เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ท าให้
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 ลดลง 
 

ประเด็นความเสี่ยง  5) โครงสร้างพื้นฐานไม่รองรับการจัดการเรียนการสอน  กองอาคารรสถานที่  
ได้ด าเนนิการปรบัปรุงอาคารหอพักกุดรังเพื่อรองรับการเข้าพักของนิสิตต่างชาติที่เข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังด าเนินการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างทางเดินเทา้ภายในมหาวิทยาลัยเพื่ออ านวยความสะดวกให้นิสติ
และบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั และกองอาคารสถานที่ ได้ด าเนินการด าเนนิงานปรับปรุงภูมทิัศน์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) เพื่อความร่มร่ืนสวยงานและเป็นสถานที่ให้นสิิตท ากิจกรรมและออกก าลัง โดยมี
พื้นที่ในการปรับปรุง 781,934.53 ตารางเมตร  โดยพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ทัง้หมด 2,494,763 ตารางเมตร ท าให้
มีพื้นที่พักผ่อนและสวนหย่อม เพ่มขึ้นร้อยละ 31.34  ท าให้ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 ลดลง 
 
ผลการด าเนินงานควบคุมภายใน 
 
 คณะ/หน่วยงาน ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2565 ด้วย
วิธีการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 และประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการ
ควบคุมภายในของคณะ/หน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2565 เป็นไปตามระบบการควบคุมที่มี
ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 ผู้บริหารกองอาคารสถานที่ โดยรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน วิจยั และนวัตกรรม ได้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ตามที่มหาวทิยาลัยมหาสารคามก าหนดให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามด าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลยั ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้ทุกหน่วยงานน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ภายใน
องค์กร มีหลักการในการหาทางลดความเสียหายหรือป้องกันปญัหาที่เป็นอุปสรรคในการด าเนนิงาน  เพื่อให้การด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงด าเนินไปอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ตามที่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงเปน็การด าเนินการทีส่ าคัญของหน่วยงาน โดยต้องด าเนนิการบริหารความเสี่ยงให้ 
ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานทุกด้าน ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทุกระดบัต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นการปฏบิัติหรือด าเนินการตามภารกิจที่
ต้องปฏิบัติตามปกต ิ

2. การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต้องมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่มหาวทิยาลัยก าหนด  
มีการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม และมีการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัตงิาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัเหตุการณ์ 

3. การบริหารความเสี่ยงต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายใน 
ด้านตา่งๆ 

 
ขอบเขตและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ขอบเขตและแนวทางบริหารความเสี่ยง 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  
กองอาคารสถานที่ โดยจะต้องครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัและยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

2. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยให้ครอบคลุมพันธกิจ 
หลัก 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย คือด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ดา้นการบริการวิชาการ และด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. พิจารณาความเสี่ยงจากการรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยงัหลงเหลอือยู่ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง และน ามา
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับแผนความเสีย่งที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. น าข้อเสนอแนะการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาปรับปรงุงานบริหาร 
ความเสี่ยง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานมาพิจารณาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

5. ต้องด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่กิดให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 7 ดด้าน และให้ครอบคลุมบริบทของ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี ้
1)  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
2)  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
3)  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ 
4)  ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน เช่น ความเสีย่งของกระบวนงาน ระบบงาน 
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5)  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
6)  ความเสี่ยงด้านบุคลากร ด้านการป้องกันการเกิดการทุจริตและความเสี่ยงดา้นธรรมาภบิาล 
7)  อ่ืนๆ ตามบรบิท 

6. การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงให้ใช้เกณฑ์การ 
ประเมินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้ระบุความรุนแรงของความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดงันี ้
 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  (L) 

โอกาสที่
จะเกิด 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจารณาโอการที่จะเกิดความเสี่ยง  (L) 
ความถ่ีจะเกิด
ข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) 

โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ 

การทบทวนการ
ปฏิบัติงาน/สอนงาน/

การฝึกอบรม 

มีการควบคุม 
ติดตาม และ

ตรวจสอบ โดย
ผู้บังคับบัญชา/
หน่วยงานอื่น 

มีระเบียบและคู่มือ
ปฏิบัติ 

สูงมาก 5 1 เดือนต่อครั้ง
หรือมากกว่าต่อ

เดือน 

เกิดขึ้นเกือบ
แน่นอน 
(Almost 
certain) 

มากกว่า  1  ปี มากกว่า 1 เดือน ไม่มีท้ัง  2  อย่างและ
ไม่ถือปฏิบัติ 

สูง 4 1-6 เดือนต่อครั้ง
แต่ไม่เกิน  5  

ครั้ง 

น่าจะเกิด
เหตุการณ์  
(Likely) 

ทุก  1  ปี ทุก 1 เดือน มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่
ไม่ถือปฏิบัติ 

ปาน
กลาง 

3 1 ปีต่อครั้ง เป็นไปได้ทีจ่ะ
เกิดเหตุการณ์ 
(Possible) 

ทุก  6  เดือน ทุก 3 สัปดาห์ มีท้ัง  2  อย่าง แต่
ปฏิบัติตามอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือไม่ถือ

ปฏิบัติ 
น้อย 2 2-3  ปีต่อครั้ง ไม่น่าเป็นไปได้ 

(Unlikely) 
ทุก   3  เดือน ทุก 2 เดือน มีอย่างใดอย่างหนึ่ง

และมีการปฏิบัติตาม 
น้อยมาก 1 4-5 ปีต่อครั้ง  

หรือมากกว่า 
เกิดขึ้นได้ยาก  

(Rare) 
ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ มีท้ัง  2  อย่างและมี

การปฏิบัติตาม 
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ความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กร ( C ) 

ผลกระทบ
ต่อองค์กร 

ระดับ
คะแนน 

ความเสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร  (C ) 

งบประมา
ณ/สูญเสีย

เงิน 

สูญเสีย
ทรัพย์สิน 

สูญเสียผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
หน่วยงาน โดยพิจารณาผล
การส ารวจทัศนคติที่ได้รับ/

ข่าวสารจากสื่อมวลชนในเชิง
ลบ 

ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ 

สูงมาก 5 >  
มากกว่า  
10  ล้าน

บาท 

ทรัพย์สิน
เสียหาย
ทั้งหมด 

มีผลแตกต่างจาก
ตัวชี้วัด  >  50 

% 

ความพึงพอใจ≤ 20% หรือ 
≥ 5  ข่าว 

พิสูจน์ได้,  สาธารณะ
รับทราบ  มี

ผลกระทบสูงมาก 

สูง 4 >  2.5  
แสนบาท 

– 10  ล้าน
บาท 

สูญเสีย
ทรัพย์สิน

จ านวนมาก 

มีผลแตกต่างจาก
ตัวชี้วัด  20 – 

50  % 

ความพึงพอใจ 20 – 40 %
หรือ 4 ข่าว 

พิสูจน์ได้,  สาธารณะ
รับทราบ  ผลกระทบ

สูง,                        
มีการแสดงออกจาก

บุคคลภายนอก 

ปานกลาง 3 >  50,000 
– 2.5 แสน

บาท 

ทรัพย์สิน
สูญเสียหรือ

เสียหาย 

มีผลแตกต่างจาก
ตัวชี้วัด  10-25  

% 

ความพึงพอใจ 40 – 60 % 
หรือ 3 ข่าว 

พิสูจน์ได้,  สาธารณะ
รับทราบ   

ผลกระทบปานกลาง 
น้อย 2 >  10,000 

– 50,000  
บาท 

ทรัพย์สิน
สูญเสียหรือ
เสียหายน้อย 

มีผลแตกต่างจาก
ตัวชี้วัด  5-10  

% 

ความพึงพอใจ 60 – 80 % 
หรือ 2 ข่าว 

พิสูจน์ได้,  
ผลกระทบน้อย 

น้อยมาก 1 ไม่เกิน  
10,000
บาท 

เล็กน้อย
หรือไม่

กระทบกับ
ทรัพย์สิน 

มีผลแตกต่างจาก
ตัวชี้วัด  ไม่เกิน  

5  % 

ความพึงพอใจ 80 %  
หรือ  1  ข่าว 

พิสูจน์ไม่ได้,  ผลกระ
บทน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

ความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กร ( C ) 

ผลกระทบ
ต่อองค์กร 

ระดับ
คะแนน 

ความเสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร  (C ) 

รายละเอียด จ านวนผู้
ร้องเรียน  
(ต่อเดือน) 

หยุด
ให้บริการ 

เหตุการณ์
(นโยบาย) 

ความ
ปลอดภัย/
อันตรายต่อ

ชีวิต 

จ านวนบุคลากร/
ผู้ใช้บริการ/ผู้ที่

ได้รับความเสียหาย
หรือผลกระทบ 

สูงมาก 5 เสียหาย
ทั้งหมด 

7 รายขึ้นไป มากกว่า  
1  เดือน 

เสียหายมาก
ที่สุดไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มีผู้ตายหลาย
คนหรือ
เสียหาย
อย่าง

ต่อเนื่อง 

กระทบผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรง
ทั้งหมดและผู้อื่น

มากมาย 

สูง 4 เสียหายมาก 5-6 ราย 1 อาทิตย์ 
– 1 เดือน 

บรรลุ
เป้าหมายต่ า

กว่ามาก 

ตายหรือมี
ผู้บาดเจ็บ

สาหัส 

กระทบผู้เก่ียวข้อง
โดยตรงทั้งหมด

และผู้อื่นบางส่วน 
ปานกลาง 3 ต้องให้ความ

สนใจ 
3-5 ราย > 1 วัน 

ถึง  < 1 
อาทิตย์ 

บรรลุนโยบาย
ต่ ากว่า

เป้าหมายปาน
กลาง 

มีผู้บาดเจ็บท่ี
ต้องได้รับ
การรักษา

ทาง
การแพทย์ 

กระทบเฉพาะกลุ่ม
ผู้เก่ียวข้องโดยตรง

ทัง้หมด 

น้อย 2 น้อย 1-2 ราย ½ - 1 วัน บรรลุนโยบาย
ต่ ากว่า

เป้าหมาย
เล็กน้อย 

มีผู้บาดเจ็บ
เล็กน้อย / 

ให้การรักษา
เบื้องต้น 

กระทบเฉพาะกลุ่ม
ผู้เก่ียวข้องโดยตรง
ทั้งหมดเป็นส่วน

ใหญ่ 
น้อยมาก 1 ไม่ส าคัญ น้อยกว่า 1 

ราย 
<  ½  วัน นโยบายบรรลุ

เป้าหมาย/
บรรลุเกิน
เป้าหมาย 

ไมไ่ด้รับ
บาดเจ็บ / 

เหตุ
เดือดร้อน/
เกิดความ
ร าคาญ 

กระทบเฉพาะกลุ่ม
ผู้เก่ียวข้องโดยตรง

บางราย 
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 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงต าแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความ
เสี่ยงใดมีความส าคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามล าดบัความส าคญั โดยแบ่งความเสี่ยง
เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยส าคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง), สูง 10-17 (สีส้ม), ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง), ต่ า 1-5 (สีเขียว)  
ตามภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองอาคารสถานที่จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงใน 

ระดับสูง-สูงมาก  
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองอาคารสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากการด าเนินการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินและจดัอันดับความเสี่ยง 
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองอาคารสถานที่พบประเด็นความเสี่ยง ทัง้สิ้น 21 ประเด็น 21 ปัจจัยเสี่ยง ดงันี้ 

ขั้นตอน/
กระบวนงานหลัก/

กิจกรรมหลัก 

ความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง  ล าดับ
ความเสี่ยง  โอกาส  ผล 

กระทบ  
ระดับ
ความ
เสี่ยง  

2.2 การบริหาร
จัดการและส่งเสริม
การประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงานและ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
ภายในมหาวิทยาลัย 

โครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่รองรับ
การเป็น
มหาวิทยาลัยสี
เขียว 

โครงสร้าง
พ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัยไม่
รองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยสี
เขียว ด้าน
พลังงาน
ทางเลือกท่ียังไม่
หลากหลาย 

3 3 13 1 

2.4 การจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัย 

การจัดการขยะ
และใช้ประโยชน์
จากขยะภายใน
หน่วยงานขาด
ประสิทธิภาพ
และไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การจัดการขยะ
ต้นทางที่มี
จ านวนมาก ท า
ให้การจ าแนก
ประเภทขยะยัง
ไม่สามารถ
ด าเนินการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และมีปริมาณ
ขยะที่ถูกส่ง
ก าจัดจ านวน
มาก 

3 3 13 2 

2.3 การด าเนินงาน
ด้านพัฒนาภูมิทัศน์ 

การพัฒนาภูมิ
ทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม
ภายใน
มหาวิทยาลัยยัง

การพัฒนาภูมิ
ทัศน์ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
ก าหนด 

3 3 13 3 
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ขั้นตอน/
กระบวนงานหลัก/

กิจกรรมหลัก 

ความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง  ล าดับ
ความเสี่ยง  โอกาส  ผล 

กระทบ  
ระดับ
ความ
เสี่ยง  

ไม่บรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนงานที่
ก าหนด 

1.4 ด าเนินการซ่อม
บ ารุงระบบไฟฟ้า 
ภายในอาคารและ
พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัย 

อาคารเรียน
ห้องเรียน หอพัก
นิสิต มีอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าช ารุด
ไม่พร้อมในการ
ใช้งาน 

ขาดการ
ตรวจสอบและ
ก ากับติดตาม
การปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิดและ
การเข้า
ด าเนินการ
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ใน
บางครั้งไม่
สามารถ
ด าเนินการได้ใน
เวลาที่ก าหนด 

2 3 8 4 

1.5 ด าเนินการซ่อม
บ ารุงระบบประปา
ภายในอาคารและ
พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัย 

อาคารเรียน
ห้องเรียน หอพัก
นิสิต มีอุปกรณ์
ระบบประปา
ช ารุดไม่พร้อมใน
การใช้งาน 

ขาดการ
ตรวจสอบและ
ก ากับติดตาม
การปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิดและ
การเข้า
ด าเนินการ
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ใน
บางครั้งไม่
สามารถ
ด าเนินการได้ใน
เวลาที่ก าหนด 

2 3 8 5 
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ขั้นตอน/
กระบวนงานหลัก/

กิจกรรมหลัก 

ความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง  ล าดับ
ความเสี่ยง  โอกาส  ผล 

กระทบ  
ระดับ
ความ
เสี่ยง  

1.6 ด าเนินการซ่อม
บ ารุงระบบปรับ
อากาศภายใน
อาคารและพ้ืนที่
ภายในมหาวิทยาลัย 

อาคารเรียน
ห้องเรียน หอพัก
นิสิต มีอุปกรณ์
ระบบ
เครื่องปรับอากา
ศช ารุดไม่พร้อม
ในการใช่งาน 

ขาดการ
ตรวจสอบและ
ก ากับติดตาม
การปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิดและ
การเข้า
ด าเนินการ
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ใน
บางครั้งไม่
สามารถ
ด าเนินการได้ใน
เวลาที่ก าหนด 

2 3 8 6 

1.7 ด าเนินการซ่อม
บ ารุงวัสดุอุปกรณ์
ภายในอาคารและ
พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัย 

อาคารเรียน
ห้องเรียน หอพัก
นิสิต มีอุปกรณ์
ช ารุดไม่พร้อมใน
การใช้งาน 

ขาดการ
ตรวจสอบและ
ก ากับติดตาม
การปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิดและ
การเข้า
ด าเนินการ
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ใน
บางครั้งไม่
สามารถ
ด าเนินการได้ใน
เวลาที่ก าหนด 

2 3 8 7 

1.9 ด าเนินการด้าน
รักษาความ

ปลอดภัยด้วยระบบ
กล้องวงจรปิด 

(CCTV) ครอบคลุม

ระบบรักษา
ความปลอดภัย
โดยเทคโนโลยี
กล้องวงจรปิด 
และพนักงาน

การรักษาความ
ปลอดภัยโดย
เทคโนโลยีกล้อง
วงจรปิดและ
พนักงานรักษา

2 3 8 8 
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ขั้นตอน/
กระบวนงานหลัก/

กิจกรรมหลัก 

ความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง  ล าดับ
ความเสี่ยง  โอกาส  ผล 

กระทบ  
ระดับ
ความ
เสี่ยง  

พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัย 

รักษาความ
ปลอดภัย ไม่
เพียงพอ 

ความปลอดภัย 
ไม่ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย  

1.11 ด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เกิดความสูญเสีย
เนื่องจากการไม่
สามารถ
แก้ปัญหา
เบื้องต้นกรณีเกิด
เหตุอัคคีภัยได้ 

การเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการระงับเหตุ
อัคคีภัย 

2 3 8 9 

2.5 บริหารจัดการ
ระบบขนส่งและการ
จัดการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่รองรับ
ระบบรักษา
ความปลอดภัยที่
มีประสิทธิภาพ 

เส้นทางสัญจร
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ก่อให้เกิด
อันตรายและ
เส้นทางสัญจรไม่
มีไฟส่องสว่าง
ตลอดเส้นทาง 

2 3 8 10 

1.1 ด าเนินการด้าน
ที่พักอาศัยของนิสิต
และนิสิตต่างชาติ 

 จ านวนที่พักท่ี
จัดสรรให้นิสิต
และนิสิตต่างชาติ 
ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

ห้องพักภายใน
หอพัก
มหาวิทยาลัยไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิต
ทั้งนิสิต
มหาวิทยาลัย
และนิสิตต่างชาติ 

2 2 4 11 

1.2 ด าเนินการด้าน
ที่พักอาศัยของ
บุคลากร 

การบริหาร
จัดการด้านที่พัก
อาศัยของ
บุคลากรไม่มี

จ านวนห้องพัก
ส าหรับอาจารย์ 
นักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญ 

2 2 4 12 
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ขั้นตอน/
กระบวนงานหลัก/

กิจกรรมหลัก 

ความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง  ล าดับ
ความเสี่ยง  โอกาส  ผล 

กระทบ  
ระดับ
ความ
เสี่ยง  

ประสิทธิภาพ
และไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ชาวต่างชาติมี
จ านวนไม่
เพียงพอ 

1.3 ด าเนินการด้าน
การท าความสะอาด
อาคารและพ้ืนที่
ภายในมหาวิทยาลัย 

อาคารเรียน และ
ห้องน้ าไม่พร้อม
ใช้งาน และ
บรรยากาศไม่น่า
ใช้งาน 

อาคารเรียน 
ห้องน้ าไม่พร้อม
ใช้งาน สุขภัณฑ์
ช ารุดและไม่มี
บรรยากาศน่าใช้ 

2 2 4 13 

1.8 ด าเนินการ
บริการทั่วไปวัสดุ 
อุปกรณ์ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ระบบการบริการ
วัสดุอุปกรณ์ไม่
พร้อมในการใช้
งาน 

ขาดการ
ตรวจสอบและ
ก ากับติดตาม
การปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิดและ
การเข้า
ด าเนินการ
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ใน
บางครั้งไม่
สามารถ
ด าเนินการได้ใน
เวลาที่ก าหนด 

2 2 4 14 

1.10 ด าเนินการ
ด้านสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยของ
บุคลากรและนิสิต 

เกดิเหตุการณ์ท่ี
เป็นอันตรายต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน
ของนิสิตและ
บุคลากร 

เกิดเหตุการณ์ท่ี
เป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของ
นิสิตและ
บุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย
และบริเวณ

2 2 4 15 
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ขั้นตอน/
กระบวนงานหลัก/

กิจกรรมหลัก 

ความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง  ล าดับ
ความเสี่ยง  โอกาส  ผล 

กระทบ  
ระดับ
ความ
เสี่ยง  

โดยรอบ
มหาวิทยาลัย 

1.12 การจ าแนก
ที่ดินการใช้
ประโยชน์ที่ดินและ
ก่อสร้าง 

ห้องว่างภายใน
อาคารและพ้ืนที่
ว่างเปล่าไม่มีการ
น าไปใช้
ประโยชน์ 

พ้ืนที่ว่างและ
อาคารต่างๆ
ภายใน
มหาวิทยาลัยมี
ห้องว่างที่ไม่ได้
น าไปใช้งานให้
เกิดประโยชน์ 

2 2 4 16 

1.13 ด าเนินการ
ออกแบบและ
ตรวจสอบ
สิ่งก่อสร้างตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย 

การด าเนินการ
ออกแบบ/
ตรวจสอบ
สิ่งก่อสร้าง ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย ไม่
เป็นไปตาม
ก าหนด 

มีนโยบายงาน
เร่งด่วนเข้ามา
แทรกในการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน ท าให้
ไม่สามารถ
ด าเนินการได้
ตามก าหนด 

2 2 4 17 

2.1 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ า
และน้ าเสีย ภายใน
มหาวิทยาลัย 

การบริหาร
จัดการน้ าและน้ า
เสีย ภายใน
มหาวิทยาลัย
ขาด
ประสิทธิภาพ
และไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ขาดการก ากับ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 2 4 18 

3.2 ด าเนินงานตาม
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

2 2 4 19 
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ขั้นตอน/
กระบวนงานหลัก/

กิจกรรมหลัก 

ความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง  ล าดับ
ความเสี่ยง  โอกาส  ผล 

กระทบ  
ระดับ
ความ
เสี่ยง  

3.3 การด าเนินงาน
ตามแผนป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

การด าเนินงาน
ตามแผนป้องกัน
การทุจริตไม่
บรรลุตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

การด าเนินงาน
ตามแผนป้องกัน
การทุจริตไม่
เป็นไปตามที่
ก าหนด 

2 2 4 20 

3.1 ระบบการ
จัดซื้อ/จัดจ้างอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้าไม่มี
ประสิทธิภาพ 

การจดัซื้อจัดจ้าง
ล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่
ก าหนด 

1 2 3 21 
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองอาคารสถานที่ 
ล าดับความเสี่ยง ท่ี 1                  ด้าน ด้านบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

1. ความเสี่ยง : โครงสร้างพ้ืนฐานไม่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  

2. ปัจจัยเสี่ยง : โครงสร้างพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยไม่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้านพลังงานทางเลือกท่ียังไม่หลากหลาย  

3. ระดับความเสี่ยง : 3 : 3 : 13  

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) :  ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีท่ีผ่านมา  
 

โครงการ/กิจกรรม/วิธีการบริหารความเสี่ยง 
( 5 ) 

ระยะเวลาด าเนินการ ( 6 ) ผู้รับผิดชอบ ( 9 ) 

เริ่มต้น 
( 7 ) 

แล้วเสร็จ 
( 8 ) 

เพ่ิมพลังงานทางเลือก เพ่ือทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย 
รณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใช้รถไฟฟ้า แทนรถส่วนตัว  
ก าหนดให้คณะ/หน่วยงานมีมาตรการเพ่ิมเติมในการลดใช้พลังงานภายในอาคาร 

01 กุมภาพันธ์ 2023 30 กันยายน 2023 ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
นายสมเกียรติ  สรรพทรัพย์ 
นางจารุณีย์  รัตน์พร 
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ล าดับความเสี่ยง ท่ี 2                  ด้าน ด้านบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

1. ความเสี่ยง : การจัดการขยะและใช้ประโยชน์จากขยะภายในหน่วยงานขาดประสิทธิภาพและไม่บรรลุเป้าหมาย  

2. ปัจจัยเสี่ยง : การจัดการขยะต้นทางที่มีจ านวนมาก ท าให้การจ าแนกประเภทขยะยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณขยะที่ถูกส่งก าจัด
จ านวนมาก  

3. ระดับความเสี่ยง : 3 : 3 : 13  

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) : ปริมาณขยะท่ีถูกส่งก าจัดลดลงจากปีที่ผ่านมา 

 

โครงการ/กิจกรรม/วิธีการบริหารความเสี่ยง 
( 5 ) 

ระยะเวลาด าเนินการ ( 6 ) ผู้รับผิดชอบ ( 9 ) 

เริ่มต้น 
( 7 ) 

แล้วเสร็จ 
( 8 ) 

มีคณะกรรมการด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกับ
คณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
มีแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใน
มหาวิทยาลัย 
มีการจัดกิจกรรมโครงการจากคณะ/หน่วยงานในการรณรงค์การลดปริมาณขยะมูล
ฝอยภายในมหาวิทยาลัย 

01 กุมภาพันธ์ 2023 30 กันยายน 2023 ว่าที่ร้อยตรี ยศนนท์  ศรีวิจารย์ 
นายธวัชชัย  ศรียศ 
นางสาวจุฬาลักษณ์  ปะวันนา 
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ล าดับความเสี่ยง ท่ี 3                  ด้าน ด้านบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

1. ความเสี่ยง : การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยยังไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนด  

2. ปัจจัยเสี่ยง : การพัฒนาภูมิทัศน์ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

3. ระดับความเสี่ยง : 3 : 3 : 13  

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) : มีพ้ืนที่สุทรียภาพจ านวน 1 จุด เพ่ือให้บริการนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 

โครงการ/กิจกรรม/วิธีการบริหารความเสี่ยง 
( 5 ) 

ระยะเวลาด าเนินการ ( 6 ) ผู้รับผิดชอบ ( 9 ) 

เริ่มต้น 
( 7 ) 

แล้วเสร็จ 
( 8 ) 

จัดท าแผนในการพัฒนาพ้ืนที่ว่างบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย  
มีจัดการเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยในการดูแลพ้ืนที่พักผ่อน ออกก าลังกาย 
และภูมิทัศน์ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
เพ่ิมพ้ืนที่สุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บริการนิสิตในการใช้งานพ้ืนที่
ภายในมหาวิทยาลัย 

01 กุมภาพันธ์ 2023 30 กันยายน 2023 ว่าที่ร้อยตรียศนนท์  ศรีวิจารย์ 
นางมยุรี  ชาวดอน 
นายนิกร  นาชัยเพิ่ม 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน  
กองอาคารสถานที่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองอาคารสถานที่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วันที่ 

 
การด าเนินการ แบบฟอร์มที่ใช้ในการ

ด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ต.ค.65 

 
มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายและ
แนว 
ทางการบริหารความเสี่ยงและการ 
ควบคุมภายใน ปี 2566 แก่
คณะท างาน 
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
ประจ าคณะ/หน่วยงาน 

 แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง 
และการควบคุมภายใน ปี 
66 
 

พ.ย.65 
 

อบรมทบทวนการวิเคราะห์และ
จัดท า 
แผนบริหารความเสี่ยง 

  

พ.ย.65-
ธ.ค. 
65 
 

คณะ/หน่วยงาน จัดท ารายงานการ 
บริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ระดับหน่วยงาน 
และบันทึกค าสั่งแต่งตั้ง ลงในระบบ 
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ERM (E-Risk 
Management) 

1. จัดท ารายงานผลการ
ติดตาม 
การปฏิบัติตามแผนการ 
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
ในระบบบริหารความ
เสี่ยง 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ERM (E-Risk 
Management) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฯ 
(ตามภารกิจ) 
 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุ ความ
เสี่ยงปัจจัยเสี่ยง/ประเมินโอกาส 
ผลกระทบ 
ความรุนแรง/จัดอันดับความเสี่ยง
ลงใน 
ระบบบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ERM (E-Risk 
Management) และบันทึกลงใน
ระบบ 
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ERM (E-Risk 

2. จัดท ารายงานผลการ
ความ 
คุมภายใน (ปค.4,ปค.5, 
ผนวก 
ก, ผนวก ข,) ในระบบ
บริหาร 
ความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ERM (E-
Risk 
Management) และ
รายงาน 

บริหารความเสี่ยง 
- แบบฟอร์ม ERM 1 
- แบบฟอร์ม ERM 2 
 
ควบคุมภายใน 
- แบบฟอร์มติดตาม ปค.5 
ปี 66 (ติดตามปค.5 ปี 65) 
- ภาคผนวก ก 
- ภาคผนวก ข 
- แบบ ปค.4 
- แบบ ปค.5 
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วันที่ 
 

การด าเนินการ แบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

Management) ต่อผู้บริหารคณะ/
หน่วยงาน 
 

 3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง( 
ERM3) 
ในระบบบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ERM (E-Risk 
Management) 

 - แบบฟอร์ม ERM 3 

 4. จัดท ารายงานผลการบริหาร
ความ 
เสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง 
งวด 
ก่อน (ERM 4) ในระบบบริหาร
ความ 
เสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ERM 
(E-Risk Management) 

 - แบบฟอร์ม ERM 4 
ติดตาม 
ปี 65 

31 มี.ค.66 รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน 
ความเสี่ยงฯ ปี 2566 รอบ 6 เดือน 
ในระบบบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ERM (E-Risk 
Management) และรายงานต่อ 
ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 

รายงานความก้าวหน้า
การ 
ด าเนินงานตามแผนการ 
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
(แบบ ปค.5) รอบ 6 
เดือน 

บริหารความเสี่ยง 
- แบบรายงาน
ความก้าวหน้า 
ERM 5 รอบ 6 เดือน 
ควบคุมภายใน 
- แบบติดตาม ปค.5 
รอบ 6 เดือน 

30 มิ.ย.66 รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน 
ความเสี่ยงฯ ปี 2566 รอบ 9 เดือน 
ในระบบบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ERM (E-Risk 
Management) และรายงานต่อ 
ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 

รายงานความก้าวหน้า
การ 
ด าเนินงานตามแผนการ 
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
(แบบ ปค.5) รอบ 9 
เดือน 
 

บริหารความเสี่ยง 
- แบบรายงาน
ความก้าวหน้า 
ERM 5 รอบ 9 เดือน 
ควบคุมภายใน 
- แบบติดตาม ปค.5 
รอบ 9 เดือน 
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วันที่ 
 

การด าเนินการ แบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

2 ต.ค.66 1. รายงานผลการด าเนินงานความ
เสี่ยง 
ฯ ปี 2566 รอบ 12 เดือน ในระบบ 
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ERM (E-Risk 
Management) และรายงานต่อ 
ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน 

รายงานความก้าวหน้า
การ 
ด าเนินงานตามแผนการ 
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
(แบบ ปค.5) รอบ 12 
เดือน 
 

บริหารความเสี่ยง 
- แบบรายงาน
ความก้าวหน้า 
ERM 5 รอบ 12 เดือน 
ควบคุมภายใน 
- แบบติดตาม ปค.5 
รอบ 12 เดือน 

 2. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการ 
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และ 
รายงานต่อผู้บริหารคณะ/
หน่วยงาน เพ่ือ 
น าข้อเสนอแนะมาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

 - แบบฟอร์มการรายงาน 
สรุปผลการด าเนินงานต่อ 
ผู้บริหาร 
 

 3. จัดท าสรุปผลการบริหารความ
เสี่ยง 
และควบคุมภายในเสนอต่อ
อธิการบดี 
ผ่านกองแผนงาน 

 - แบบฟอร์มการรายงาน 
สรุปผลการด าเนินงานต่อ 
ผู้บริหาร 

 4. จัดท ารูปเล่มรายงานผลการ
บริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปี 2566 ส่งมหาวิทยาลัย
และ 
ส านักตรวจสอบภายใน 

 - ตามองค์ประกอบรูปเล่ม 
รายงานที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด 

ต.ค.-ธ.ค.66 รับการตรวจประเมินการบริหาร
ความ 
เสี่ยงและการความคุมภายในจาก
ส านัก 
ตรวจสอบภายใน 

 เล่มรายงานผลการบริหาร
ความ 
เสี่ยงฯ คณะ/หน่วยงาน 
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ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ค าสั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่       /๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองอาคารสถานที่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

เพ่ือให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ
กองอาคารสถานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงตาม
มหาวิทยาลัย ตามภารกิจหลักท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกองอาคารสถานที่ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๓๗ และค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๗๔/๒๕๖๕ เรื่อง
มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วิจัย และนวัตกรรม     ประธานกรรมการ 
๒)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค       กรรมการ 

๓)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้       กรรมการ 

๔)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม       กรรมการ 

๕)  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่          กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่

     ๑)  ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงของกองอาคารสถานที่ 

     ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนและให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 

     ๓)  ก ากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

     ๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองอาคารสถานที่ 
๒.๑ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การด าเนินงานตามพันธ
กิจของหน่วยงาน 
 ๑) นายกรกฎ  ปางลิลาศ     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธวัชชัย  พลศรี     กรรมการ 
 ๓) นายวิญญู  ศาลา     กรรมการ 
 ๔) นางสาวดารุณี  ศรีธรรมา    กรรมการ 
 ๕) นายชัชวาลย์  แสนพินิจ    กรรมการ 
 ๖) นายรุ่งศักดิ์  อินทะโภคา    กรรมการ 
 ๗) นายกนกพล  จันร์สวดี     กรรมการ 
 ๘) นายสุขสันต์  พิทา     กรรมการ 
 ๙) นายสมศักดิ์  โฉมสุภาพ    กรรมการ 
 ๑๐) นายสุวรรณ์  ศรีทองบูรณ์    กรรมการ 
 ๑๑) นายส าเนียง  โคตรบรรเทา    กรรมการ 
 ๑๒) นางสวนีย์  แท่นทอง     กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวสิรินทิพย์  พันธ์มัฆวาฬ   กรรมการ 
 ๑๔) นางลัดดา พาโพธิ์     กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวนราวดี  สิงเกื้อ    กรรมการ 
 ๑๖) นางชุติมา  บุญสิทธิ์     กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวจิราภรณ์  โตรบรรเทา   กรรมการ 
 ๑๘) นางพวงพะยอม  บุญหลักค า    กรรมการ 
 ๑๙) นายณัฐรดา  ผิวผุย     กรรมการ 
 ๒๐) นางบุษรา  มะโพธิ์ศรี    กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.๒ ด้านการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๑) นายยศนนท์  ศรีวิจารย์    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ชุ่มอภัย     กรรมการ 

๓) นางจารุณีย์  รัตน์พร     กรรมการ 
 ๔) นายชัชวาลย์  แสนพินิจ    กรรมการ 
 ๕) นายธวัชชัย ศรียศ     กรรมการ 
 ๖) นางศิริลักษณ์  ไชยสงเมือง    กรรมการ 
 ๗) นางสาวจุฬาลักษณ์  ปะวันนา    กรรมการ 
 ๘) นายสมเกียรติ  สรรพทรัพย์    กรรมการ 
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 ๙) นางมยุรี  ชาวดอน     กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวนราวดี  สิงเกื้อ    กรรมการ 
 ๑๒) นายรพีภัทร เตชะรุ่งเรืองสกุล    กรรมการ 
 ๑๓) นางสาววรลักษณ์  ศรีบรรณสาร   กรรมการ 
 ๑๔) นายวาธิต  สาล ี     กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิ
บาลของหน่วยงาน 
 ๑) นายสมเกียรติ  สรรพทรัพย์    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาววรลักษณ์  ศรีบรรณสาร   กรรมการ 
 ๓) นางสาวฐิติมา  จันทวฤทธิ์    กรรมการ 
 ๔) นายสมเกียรติ  สรรพทรัพย์    กรรมการ 
 ๕) นางสาวลัดดาวัลย์  พรสอน    กรรมการ 
 ๖) นางนุจิรา  ชมพูหลง     กรรมการ 
 ๗) นางสาววรินทร  มุทุกันต์    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่
๑) ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความล้มเหลว  

ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของกองอาคารสถานที่ ให้ครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 

๒) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ 
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

๓) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และด าเนินการตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

๔) ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
และการประเมินผลควบคุมภายใน 

๕) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๖) รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้บริหารกอง 

อาคารสถานที่และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

๗) น าผลประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความ 
เสี่ยงและควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 

๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      สั่ง ณ วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

 

 

         (ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วิจัย และนวัตกรรม 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 


