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แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

-------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือหนวยงาน  หนวยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม   โครงการอบรม เรื่อง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน 

 สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม  สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมแลว 

3. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

             ความเสี่ยงเปนสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนและสงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคกร 

เกิดความเสียหาย ผิดพลาด ฉอโกง สูญเปลา หรือทําใหวัตถุประสงคขององคกรเบี่ยงเบนไป อีกท้ังยังมีโอกาสท่ีจะ

สงผลกระทบตอเงิน ทรัพยสิน และภาพลักษณขององคกร ขวัญและกําลังใจของบุคลากร ความม่ันคงของประเทศ 

การปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย เม่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงในองคกร แบงตามประเภทความเสี่ยง ไดแก 

ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ความเสี่ยงดาน

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ความเสี่ยงดานการ

ปฏบิัติงาน เชน ความเสี่ยงของการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความ

เสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร                                                                                                                                                                                                          

            สวนการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีจะทําใหหนวยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงคดานใดดานหนึ่ง หรือ

หลายดาน ไดแก ดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

การควบคุมภายในเปนสวนประกอบท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ เปนสิ่งท่ีตองกระทําอยางเปนข้ันตอน

และตอเนื่อง มิใชเปนผลสุดทายของการกระทํา เกิดข้ึนไดโดยบุคลากรของหนวยงานของรัฐ โดยผูกํากับดูแล ฝาย

บริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูตรวจสอบภายใน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําใหมีการควบคุมภายในเกิดข้ึน โดย

สามารถใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดหากมีการกําหนดใหเหมาะสมกับ

โครงสรางองคกรและภารกิจของหนวยงานของรัฐ                                                    

            เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับองคกรอยูในระดับท่ียอมรับได จึงตองปฏิบัติ

ตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 7 ข้ันตอน คือ การกําหนดวัตถุประสงค, การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง, 

การประเมินความเสี่ยง, การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง, การรายงาน

และติดตามผล และการทบทวนการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังองคกรจะตองมีการกําหนดการควบคุมภายใน 
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ในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง หากมีการกําหนดการควบคุมภายในอยางเหมาะสม องคกรก็จะ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีวางไว ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคกร

จึงมีความสําคัญ และจําเปนตองมีการวางแผนและควบคุมใหอยูในระดับท่ียอมรับได หรือหากเกิดความเสียหาย

ก็ตองนอยที่สุดหรือไมเกิดขึ้นเลย หนวยตรวจสอบภายในจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในข้ึน 

4. วัตถุประสงค 

       เพื่อใหผูบริหาร อาจารย และบุคลากร มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและ

รายงานการควบคุมภายใน 

5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 

 5.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)   ผูเขารวมโครงการไดรับความรู และมีความเขาใจในการจัดทํา 

แผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รอยละ 80 

    5.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)   ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาท่ีสามารถปองกันความเสี่ยง 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปจจัยเสี่ยงดานตาง ๆ ได 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 2 วัน  ในวันท่ี 23 - 24 พฤศจิกายน 2563  เวลา 8.30 - 16.30 น. 
 

7. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม 

  บรรยาย จํานวน 2 หัวขอ ๆ ละ 3 ชม. รวมเวลา 6 ชม.  

  ฝกปฏิบัติการ (Workshops)  จํานวน 2 หัวขอ ๆ ละ 3 ชม. รวมเวลา 6 ชม.   

                                                  แบงกลุมจํานวน 4 กลุม ๆ ละ 30 คน 
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนนิการ*  
 

8. ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 

    ผูเขารวมโครงการอบรมนําความรูไปใชในการจัดแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทํารายการควบคุมภายใน

ของหนวยงานไดดียิ่งข้ึน สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงขององคกรลดนอยลง.  

9. ภาพกิจกรรม 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง 

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

และรายงานการควบคุมภายใน 

   

 

 

         

2. ติดตามประเมินผลโครงการ 
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10. งบประมาณ 

 10.1 งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน  51,900.00  บาท 

 10.2 งบประมาณท่ีใชไป จํานวน  50,500.00  บาท 

 10.3 แหลงงบประมาณ งบประมาณเงินรายได (เงินบํารุงการศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต สนับสนุนการจัดการเรียน     

การสอน โครงการบริหารงานหนวยตรวจสอบภายใน กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน งบดําเนินงาน 

11. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 11.1 ปญหา อุปสรรค  

   - 

11.2 ขอเสนอแนะ 

     - ควรจัดอบรมแควันเดียว 

 - ควรมีการเตรียมเอกสารท่ีมีแบบฟอรมในการฝกปฏิบัติการตลอดทุกข้ันตอน เพ่ือใหงายตอการ 

             ฝกเชิงปฏิบัติการ 

 - ควรสรรหาวิทยากรท่ีมีทักษะการบรรยายท่ีสูง 

 - วิทยากรตอบขอคําถามไมคอยชัดเจน, โทนเสียงไมนาฟง 
 

12. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

  ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อการจัดแผนการบริหารความ

เสี่ยง และจัดทํารายการควบคุมภายในของหนวยงานไดดียิ่งข้ึน สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และความ

เสี่ยงขององคกรลดนอยลง.  
 

13. ผูรายงาน   นางบุศรา  ชะนะ    ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 

  โทรศัพท  081-4782939  E-mail :  Butsara.ch@skru.ac.th  

14. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2564 


