แผนบริหารความเสีย่ ง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คํานํา
แผนบริหารความเสี่ยง ของสํ านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จัดทํ าขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินงานการบริหารความ
เสี่ ย งของสํา นั กศิ ลปะและวั ฒ นธรรมให เป นไปตามวั ตถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผลทั่วทั้งองคกร รวมทั้งเพื่อใหผูบริหาร และบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีความรู ความ
เขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลและตอเนื่อง หวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนบริหารความเสี่ยงของสํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับ นี้ จะเป น
ประโยชนตอผูบริหาร และบุคลากรในการปฏิบัติงานตอไป
สํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กันยายน ๒๕๖๐

สารบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 บทนํา
• หลักการและเหตุผล
• วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง
• เปาหมาย
• ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
• ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง
บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
• ความเปนมาและวัตถุประสงคของหนวยงาน
• โครงสรางหนวยงาน
• ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
• ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
• กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
• โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
• การกําหนดวัตถุประสงค
• การประเมินความเสี่ยง
• การระบุความเสี่ยง
• การวิเคราะหความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
• การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
• การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
บทที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
• การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการปองกันความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
• แผนบริหารความเสี่ยง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
แผนการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
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บทที่ ๑
บทนํา
หลักการและเหตุผล
สํานั กศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรคตอ งปฏิ บัติตามพระราชกฤษฎี กา วา ดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในหมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑) กําหนดใหสวนราชการ
ต อ งจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติร าชการไว เป น การล ว งหน า ซึ่ ง ตามคํ า รั บ รองปฏิ บั ติร าชการของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
นครสวรรค ประจําป งบประมาณ ๒๕๖๐ สํ านักศิลปะและวัฒ นธรรมจําเป นต องได รับการประเมิ นการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตั วบ งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่ อ การ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน ขอ ๓ ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่
สงผลตอการดํ าเนินงานตามพั นธกิ จของสํานั กและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม การบริห ารจัดการโดยการ
บริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะชวยใหการบริหารงาน
และการตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน การกํ าหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทําใหเกิ ด
ความเสียหายแกองคกร ภายใตสภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องคกรลวนแตมีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไมแนนอน
ที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึงจําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยาง
เป นระบบโดยการระบุ ค วามเสี่ยงวามี ปจ จั ยเสี่ ยงใดบ า งที่ ก ระทบต อการดํ าเนิ นงานหรื อเป าหมายขององคก ร
วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงแลวกําหนดแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง โดยตองคํานึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม
วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง
๑. เพื่อใหฝายบริหารฝายปฏิบัติการ เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง
๔. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๕. เพื่ อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ ยงกับกล
ยุทธของมหาวิทยาลัยและสํานัก
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและสํานัก
เปาหมาย
๑. ผูบริหารและบุคลากร มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว

๒

๒. ผูบริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
๓. สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอยางเหมาะสมทั่วทั้งองคกร
๖. การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร
ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยผูบริหารมีขอมูลที่ใชในการตัดสินใจไดดีย่ิงขึ้น และทําใหองคกร
สามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณที่อาจทําใหองคกรเกิด
ความเสียหายประโยชนที่คาดหวังวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
๑. เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๒. สรางฐานขอมูลความรูที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร
๓. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญไดทั้งหมด
๔. เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน
๕. ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๖. ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา
หรือ เหตุ การณ ที่ไม พึ งประสงค ซึ่ งอาจเกิดขึ้ น ในอนาคต และมี ผลกระทบ หรือทํ าให การดํ าเนิ นงานไม ป ระสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเป าหมายขององคกร ในการดําเนิ นภารกิจ โดยเฉพาะด านการการทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองระบุความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ ยงที่มีนัยสําคัญ ใหครอบคลุมดานความเสี่ยงในดานตาง ๆ ตาม
บริบทของหนวยงาน โดยจําแนกไดเปน ๖ ดาน ดังนี้
๑) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
๒) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที)่
๓) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
๔) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริการวิชาการ การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
๕) ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร
๖) ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่มากระทบ
ทั้งนี้ คําอธิบายความเสี่ยงดานตางๆ ที่ชัดเจนและเขาใจงาย สามารถจําแนกออกเปน ๒ ประเภทใหญซึ่ง
แสดงไดดังนี้ (วิชดา ลิวนานนทชัย, ๒๕๕๑)
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๑) ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน: ประกอบดวย
(๑) Operational Risk ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ หรือทรัพยากรมนุษยเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน อุบัตเิ หตุ
(๒) Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปญหาดานการเงินและงบประมาณ เชน ขาดแคลน
เงินทุน กูยืมมากเกินไป ขาดสภาพคลองความผิดพลาดหรือทุจริตของฝายการเงินหรือฝายบัญชี
(๓) Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ เกิดจากความผิดพลาดในการกํ าหนดหรือดําเนินนโยบาย กล
ยุทธที่ไมเหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผูบริหาร
(๔) Policy Risk ความเสี่ยงดานนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ
๒) ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก:
(๑) Political Factors ความเสี่ยงดานการเมือง กฎหมาย ขอบังคับ
(๒) Economic Factors ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เชน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
(๓) Socio-cultural Factors ความเสี่ยงดานสังคม และวัฒนธรรม
(๔) Technological Factors ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
(๕) International Factors ความเสี่ยงระหวางประเทศ เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การ
เคลื่อนยายเงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
(๖) ภัยธรรมชาติ
(๗) ความเสี่ยงดานภาวะการแขงขัน
๒. ป จ จั ย เสี่ย ง (Risk Factor) หมายถึ ง ต น เหตุ หรือ สาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย ง ที่ จ ะทํ า ให ไม บ รรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณ นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังไดอยางถูกตอง
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะหความ
เสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงนั้นๆ
๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ซึ่งจําแนก
เปน ๕ ระดับ คือ
ระดับ ๑ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดนอยมาก
ระดับ ๒ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดนอย
ระดับ ๓ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
ระดับ ๔ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง
ระดับ ๕ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก
๒) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยง จําแนกเปน ๕ ระดับ คือ
ระดับ ๑ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีนอยมาก
ระดับ ๒ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีนอย

๔

ระดับ ๓ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีปานกลาง
ระดับ ๔ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีสูง
ระดับ ๕ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีสูงมาก
๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณ ซึ่งคํานวณไดจากสูตร
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I
๔. การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) หมายถึ ง วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ เป น ไปเพื่ อ การ
คาดการณ และลดผลเสียของความไมแนนอน ที่จะเกิดขึ้นกับองคกร ทั้งนี้เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ไดโดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม
คุมคาในการจัดการหรือปองกัน แตการเลือกบริหารความเสี่ยงดวยวิธีนี้
ตองมีการติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ
๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน หรือออกแบบวิธกี ารทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่
ยอมรับได เชนการจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
๓. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถายโอน
ความเสี่ยงใหหนวยงานอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป เชนการทํา
ประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจางบุคคลภายนอกดําเนินการ
แทน (Outsource)
๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยูใน
ระดับสูงมาก และไมอาจยอมรับไดจึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/
กิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงนั้นไป

ศัพทที่นิยมใชทั่วไป
(กรมบัญชีกลาง)

แนวคิด ๔ T

Risk Acceptance
(Accept)

Take

Risk Reduction
(Control)

Treat

Risk Sharing
(Transfer)

Transfer

Risk Avoidance
(Avoid)

Terminate

ทั้ งนี้ วิ ธีจั ดการความเสี่ ย งของแต ล ะหน วยงานอาจมี ค วามแตกต างกั น ขึ้ น อยู กั บ สภาพแวดล อ มของ
หนวยงาน บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอยางเดียวที่สามารถปองกันความเสี่ยงไดหลายความเสี่ยง หรือ
อาจเลือกการควบคุมหลายอยางเพื่อปองกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว
๕. การควบคุม (Control) หมายถึ ง นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความ
เสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค แบงไดเปน ๔ ประเภท คือ
๑. Preventive Control การควบคุมเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การ
อนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ

๕

๒. Detective Control การควบคุ มเพื่อใหตรวจพบ เปนการควบคุมที่ กําหนดไวเพื่อให สามารถคนพบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชนการสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง
ฯลฯ
๓. Directive Control การควบคุ ม โดยการชี้ แ นะที่ ส ง เสริ ม หรื อ กระตุ น ให เกิ ด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน
๔. Corrective Control การควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง
การควบคุมตามประเภทตางๆ และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น จึงเปนหลักการทางดานความคิด
และการวิเคราะหความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งตองมีการนําไปใชควบคูกันไปดวยกันเสมอ

๖

บทที่ ๒
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ประวัติความเปนมา
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เป น หน ว ยงาน ตามโครงสร า งการ
บริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีประวัติความเปนมา ดังนี้
พ.ศ.๒๕๐๑ กระทรวงวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมถู กยุบลง กองวัฒนธรรมโอนไปสั งกั ดสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๕ กองวัฒนธรรมไดโอนไปสังกัดกรมการศาสนา กรมการศาสนา
จึงไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ ที่ดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรมไทย ในนามหนวย
ประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย ซึ่งวิทยาลัยครูนครสวรรคไดรับงบประมาณสวนนี้ ดวย และไดตั้ง
คณะกรรมการหนวยประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรคขึ้น มีอธิการวิทยาลัยครู
นครสวรรคเป นประธาน ดําเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๐ เปนตนมา
ปรากฏความตามคํานําหนังสือรายงานกิจกรรมของหนวยประเคราะหฯ ๒๕๒๐ วา
“หนวยประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรค ไดรับเงินอุดหนุนจากกอง
วัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได จัดทํ าโครงการตางๆ ขึ้นเพื่อศึกษาคนควา สงเสริมและ
เผยแพรวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีประจําท องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค และจังหวัด
ใกลเคียง เปนการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกที่มีคายิ่งของไทยไวใหสืบทอดถึงอนุชนรุนหลังตอไป”
พ.ศ.๒๕๒๒ มีก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติสํ า นั ก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห งชาติ มีฐานะ
เที ยบเทากรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สงผลใหมีคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ศู นยวัฒนธรรมและศูนย
วัฒนธรรมพื้นบานแหงชาติเกิดขึ้น
พ.ศ.๒๕๒๓ มีก ารประกาศใชระเบียบกระทรวงศึ กษาธิการวาดวยศูนยสงเสริม และพั ฒ นาวัฒนธรรม
ออกตามพระราชบั ญ ญั ติสํานั กงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห งชาติ ๒๕๒๒ หน วยประเคราะห ศู น ยชุ ม ชน
ส งเสริม วัฒ นธรรมไทย วิท ยาลัย ครูน ครสวรรคจ ึง เปลี ่ย นเปน ศูน ยสง เสริม และพัฒ นาวัฒ นธรรมจัง หวัด
นครสวรรค
พ.ศ.๒๕๒๔ ได มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ เรี ย กใหม จ ากเดิ ม คื อ ศู น ย วั ฒ นธรรมจั ง หวั ดนครสวรรค เป น ศู น ย
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
พ.ศ.๒๕๒๗ มีก ารประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติวิทยาลั ยครู ฉบั บที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๗ ในประกาศฉบับ นี้
กํ าหนดให มี การแบ งส วนราชการในวิทยาลั ยครูชั ดเจนขึ้ น ซึ่ งประกอบด ว ย คณะวิช า ศู นย และสํ า นั ก มี ฐานะ
เทียบเทากัน ไดแก สํานักกิจการนักศึกษา สํานักวางแผนและพัฒนา ศูนยวิจัยและบริการ และศูนยศิลปวัฒนธรรม
เนื่องจากในมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ๒๕๑๖ ไดกําหนดบทบาทและภาระหนาที่ของวิทยาลัย
ครูไววา “วิทยาลัยครูมีหนาที่สอน และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทํ าการวิจัย สงเสริมวิชาชี พและวิทยฐานะครู

๗

ทํานุ บํารุงวัฒนธรรม และใหบริการวิชาการแกสังคม” ดังนั้น ศูนยศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค (หรือศูนย
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูนครสวรรค) จึงไดปฏิบัติหนาที่ใหครอบคลุมตามภาระงานดังกลาว
พ.ศ.๒๕๓๔ ไดมีการเปลี่ยนชื่อเรียกตําแหนงของผูบริหารในระดับศูนยจากคําวา “หัวหนาศูนย” เปน
“ผูอํานวยการศูนย”
วันที่ ๑๔ กุมภาพั นธ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อ
“วิท ยาลัยครู” เป น “สถาบันราชภั ฏ” เพื่ อให สอดคล องกั บภาระงานที่ข ยายตัวกวางขึ้น และมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ วิทยาลัยครูนครสวรรค จึงไดรับการยกฐานะเปน “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค”
พ.ศ.๒๕๔๒ คณะผู บ ริ ห ารของสถาบั น ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งการบริ ห ารงานของสถาบั น ราชภั ฏ
นครสวรรคอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ “ศูนยศิลปวัฒนธรรม”
จึงเปลี่ยนเปน “สํานักศิลปวัฒนธรรม” และเรียกตําแหนงผูบริหารวา “ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม”
พ.ศ.๒๕๔๘ เปลี่ยนชื่อ เรี ยกจาก “สํา นั ก ศิลปวัฒนธรรม” เปน “สํา นัก ศิลปะและวัฒนธรรม” ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.๒๕๔๘
ปจจุบัน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติจําแนก
ตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ดังนี้
๑. ปฏิ บั ติห นา ที่ในฐานะเป น “สํ านั ก ศิ ลปะและวั ฒนธรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค ” ได รับ
จั ดสรรงบประมาณแผนดิ น และงบเงินบํ ารุงการศึก ษา แผนงาน ทํ านุ บํา รุงศิลปวัฒ นธรรม มี ภาระงานหลั ก *
กิจกรรม ไดแก งานพัฒนาบุคลากร งานอนุรักษสงเสริมเผยแพรและนิทรรศการทางวัฒนธรรม งานศึกษาคนควา
และวิจัยงานทางดานวัฒนธรรม สงเสริมงานประเพณีทองถิ่น จัดดําเนินการหอวัฒนธรรม
๒. ปฏิ บั ติ ห น าที่ ในฐานะเป น “ศู น ย วั ฒ นธรรมจั งหวั ด ” ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณแผ น ดิ น จาก
สํานั กงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห งชาติ (สวช.) แผนงานสงเสริม เผยแพร และพัฒนาศิ ลปะและวัฒนธรรม
โดยจัดสรรผานสํานั กงานวัฒนธรรมจังหวัด ประมาณป ๒๐,๐๐๐ บาท และสํานั กงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติเปนผูกําหนดภาระงาน หรือ กิจกรรมใหเปนรายป
๓. ปฏิ บั ติห น า ที่ ในฐานะเป น “หน ว ยอนุ รั ก ษ สิ่งแวดล อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท อ งถิ่ น จั ง หวั ด
นครสวรรค ” ได รั บ งบประมาณแผ น ดิ น จั ด สรรโดยสํ า นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภาระงานทั้งสิ้น ๔ แผนงาน ไดแก

๘

แผนงานที่ ๑ :
แผนงานที่ ๒ :
แผนงานที่ ๓ :
แผนงานที่ ๔ :

การจัดตั้งหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น
การประกาศเขตอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
การอบรมสัมมนา เผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
การจัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูลเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและ
แหลงชุมชนโบราณ

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
จั งหวั ดนครสวรรค มี บทบาทและความสํ าคั ญ ทั้ งในฐานะที่ เป นแหล งชุ ม ชนโบราณแหล งวั ฒ นธรรม
การละเล น พื้ น บ า น แหล ง ศิ ล ปหั ต ถกรรม และแหล ง ท อ งเที่ ย วตามธรรมชาติ แต ยั ง ขาดศู น ย ก ลางที่ จ ะ
ประชาสัมพันธเรื่องราวและบอกเลาถึงความสําคัญเหลานั้นใหเปนที่แพรหลายแมแตชาวจังหวัดนครสวรรคเองให
ไดรับรู ดวยเหตุนี้คณะอนุกรรมการวัฒนธรรรมจังหวัดนครสวรรคจึงมีมติใหจัดตั้งหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
ขึ้นในบริเวณเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร ดานหนาสถาบันราชภัฏนครสวรรคโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่ อเป น ศู นยขอ มูลดา นประวัติศาสตร โบราณคดีแ ละศิลปวัฒ นธรรมของจังหวัดนครสวรรค ซึ่ง
สามารถใหบริการการศึกษา คนควา วิจัย เรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค ในดานตางๆ ไดเปนอยางดี อันจะเปน
การอนุรกั ษและเผยแพรเรื่องราวของทองถิ่น
๒. เพื่ อ เป นศู น ยข อ มู ล การท อ งเที่ ย วของจั งหวั ดนครสวรรค ทํ าหน าที่ ในการประชาสั ม พั น ธ แหล ง
ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรคแกนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ
๓. เพื่อเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การแสดงและกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะ
เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นแลวยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรคอีกแหงหนึ่งดวย
สถาบั น ราชภั ฏ นครสวรรคในขณะนั้ น ได รับงบประมาณ ๘ ลา นบาท จากการท องเที่ ยวแห งประเทศไทย เพื่ อ
จั ด สร า งหอวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครสวรรค เพื่ อ เป น อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ อาคารนี้จึง
เป นศูนยรวมจิตใจของพสกนิกรชาวนครสวรรค ดวย พรอมกัน นี้ได ขอพระราชทานกราบบังคมทู ลอัญ เชิญ เสด็ จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการพัฒนาการ ของวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค ในวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๓๕ หอวัฒนธรรมประกอบดวยหองตางๆ ดังนี้
๑. หองโสฬส ใชจัดนิทรรศการดานศิ ลปวัฒนธรรมระยะยาวหมุนเวียนไปตามเนื้อหาและวัตถุประสงค
ในรูปของศิลปวัตถุ ชิ้นสวนโบราณสถาน เครื่องมื อเครื่องใชสมัยโบราณ ฯลฯ ทั้งที่พ บในจังหวัดนครสวรรคและ
สวนอื่นๆ ของประเทศไทย
๒. ห องนิมมานนรดี ใช จัดนิ ทรรศการชั่ วคราวเปนระยะๆ เกี่ ยวกับสภาพแวดลอมต างๆ และดานการ
ทองเที่ยว
๓. หอ งบุญ ชู โรจนเสถีย ร ใชสํ า หรับ จัด การแสดงการละเล น พื ้ น บ า นฉายสไลดท างดา น
ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ตลอดจนการประกวดกิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรรมและการอบรมสัมมนา

๙

๔. หองศูนยขอมูลทองถิ่น สําหรับใชบริการการศึกษา คนควา วิจัยเรื่องราว ของจังหวัดนครสวรรค ใน
ดานตางๆ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันในรูปของ เอกสารตํารา งานวิจัย สมุดขอย ใบลาน จดหมายเหตุ แผนที่ ภาพถาย
สไลด เทปบันทึกเสียง และวีดีโอเทป
๕. หองประชาสัมพันธ ใชเปน สถานที่ติดตอ ประสานงานของศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค และ
งานประชาสัมพันธของหอวัฒนธรรม
๖. หองดุสิตา เปนห องที่ใชเปนที่ประทั บของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี เมื่อ
เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดหอวัฒนธรรม รักษาไวใหอยูในสภาพเดิม
สวนภายนอกอาคารประกอบด วย ลานแสดงกลางแจงทางด านหน าของอาคารสํ าหรั บจั ดกิ จกรรมหรือ
มหกรรมตางๆ ทางดานวัฒนธรรม เชน การแสดงดนตรี การละเลนพื้นบาน เปนตน
จังหวัดนครสวรรคได มอบหมายให สถาบั นราชภั ฏนครสวรรค ในขณะนั้ น เป นผู ดํ าเนิ นงานและดู แลหอ
วัฒนธรรม ซึ่งอยูในความดูแลและรับผิดชอบของสํานักศิลปวัฒนธรรมตามภาระหนาที่ในสายงาน
สถานที่ตั้ง
สํา นั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค มี ที่ ทํ าการตั้ งอยู บริ เวณสว นหน า ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีลักษณะเปนอาคารสองชั้น จัดสรางตามแบบสถาป ตยกรรมไทยประยุ กตตรีมุข
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องและบริเวณใกลเคียงมีอาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
โครงสรางการบริหารงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนหนวยงาน ตามโครงสรางการบริหารงาน
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้

๑๐

ปรัชญา
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ํา
เจาพระยา
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมา
ซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ
๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการแกทองถิ่นและสังคมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. พัฒนาแนวทางบริหารจัดการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน
เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพ
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดมี ีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลัก ธรร
มาภิบาล
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมในดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๒. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาชาวบาน
๓. เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมในทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๑๒

บทที่ ๓
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนหน วยงานหนึ่ งภายใตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ซึ่งได ยึดถื อแนว
ทางการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้ที่
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน ขอ
๓ ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก
หรื อป จจัยที่ ไมสามารถควบคุม ได ที่สงผลต อการดําเนิ นงานตามพันธกิ จของสํานัก และใหระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม
กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในโดยการบริหาร
ปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะ
เกิดความเสียหายใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับได โดย
คํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดระดับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไว ๒
ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ดังนี้
๑.ระดับมหาวิทยาลัย: “ระดับหนวยรับตรวจ” ตามคํานิยามในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ งการดํ าเนิ นการในระดั บนี้ รับผิ ดชอบโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเจาหนาที่อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
ในแตละพั นธกิจหลักของมหาวิทยาลั ย และผู บริห ารระดับ สูงของคณะ/สํานั ก/วิทยาลั ย ดําเนิ นการภายใตการ
กํากับดูแลของอธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๒. ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย: “ระดับสวนงานยอย” ตามคํานิยามในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ หมายถึง หนวยงาน หรือกิจการที่ไดรับเงิน
อุดหนุ น หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจ (มหาวิทยาลัย) เป นหน วยงานระดั บต่ํ ากวาหนวยรับตรวจตาม
ระเบียบฯซึ่งอาจใชชื่อ “สวนงาน” “หนวยงานยอย” “กิจกรรม” หรือเรียกชื่ออยางอื่น เชน สํานัก กอง ฝาย หรือ
แผนกที่ยอยมาจากหนวยงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงสรางองคกร ซึ่งการดําเนินการในระดับนี้รับผิดชอบ
โดยคณะกรรมการที่คณะ/สํานัก/วิทยาลัย แตงตั้งขึ้น ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณบดี/ผูอํานวยการ
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
สํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการบริ หารความเสี่ยง โดยมี การ
แต งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ ตามคําสั่งที่ ๗๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหการดําเนินการดาน
บริห ารความเสี่ยงและควบคุ ม ภายใน สํานั กศิ ลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค เป น ไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และเกณฑ

๑๓

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงและผูมี
นามตอไปนี้เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
๒. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
๓. อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม
๔. อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
๕. ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
๖. อาจารยพัทธดนย สนธิรกั ษ
๗. อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
๘. นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
๙. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
๑. นํานโยบาย การบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในสูการปฏิบัติ
๒. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห/ประเมินความเสี่ยงภายในหนวยงานของตน
๓. จัดทําแผนปองกันหรือลดความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
๔. เสนอมาตรการปองกันความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
๕. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในตอผูอํานวยการสํานักฯ

๑๔

บทที่ ๔
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
เพื่อจัดการความเสี่ยงโดยกําหนดแนวทางการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่ง
กระบวนการดังกลาวนี้จะสําเร็จได ต องมีการสื่อสารใหคนในองคกรมีความรู ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เปน ๖ กระบวนการ ดังนี้
๑) การกําหนดวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
๒) การประเมินความเสี่ยง
๓) การระบุความเสี่ยง
๔) การจัดการความเสี่ยง
๕) การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
๖) การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดไดดังตอไปนี้
๑. การกําหนดวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดกําหนดวัตถุ ประสงค จําแนกตามพันธกิจ ๔ ดาน (การผลิตบั ณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) และการบริหารจัดการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสาระสําคัญของ
การบริหารความเสี่ยง
๑. การบริหารความเสี่ยงเปนการพิจารณาความเสี่ยงภาพใหญ ในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย
๒. ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและสงผลกระทบ
ตอมหาวิทยาลัยดานชื่อเสียง คุณ ภาพการศึ กษา รวมถึ งความสูญ เสี ยทางด านชี วิต บุ คลากรและทรั พยสินของ
มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ
๓. จุดเนนในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
- ภาพลักษณ/ชื่อเสียง
- ความยั่งยืนขององคกร
๔. แผนการบริหารความเสี่ยง ตองมี ๒ แผน คือ
- แผนปองกันความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกดาน
- แผนแกไขเพื่อลดความรุนแรงของความเสี่ยง กรณีเกิดความเสี่ยง
๕. ตองมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง
๖. การควบคุมภายในมีขอแตกตางจากการบริหารความเสี่ ยงในสวนที่ การควบคุมภายใน พิ จารณาใน
รายละเอียดของกิจกรรม หรือการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนด

๑๕

๒. การประเมินความเสี่ยง
กระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวยการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะหความเสี่ ยงใหทราบ
ระดับความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององคกร สําหรับ
ประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม และคุมคาในการดําเนินการควบคุมตอไป
๓. การระบุความเสี่ยง
เพื่อใหการระบุความเสี่ยง ที่จะกอใหเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และมีผลกระทบ หรือทําใหการ
ดํ าเนิ นงานไม ประสบความสํ าเร็ จตามวั ตถุ ประสงค แ ละเป า หมายขององค กร ครอบคลุ ม ทุ กพั นธกิ จ และการ
ดําเนิ นงานดานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย รวมทั้ งสอดคลองกั บตัวบ งชี้ การประกันคุ ณภาพการศึ กษา
มหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง จําแนกไดเปน ๖ ดาน โดยไดจําแนกประเด็นความเสี่ยงยอยที่
คาดวาจะเกิดขึ้น เพื่อเปนแนวทางใหคณะไดดําเนินการดังนี้
ดานที่ ๑ กลยุทธของสถาบัน
ดานที่ ๒ ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ดานที่ ๓ ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ดานที่ ๔ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
ดานที่ ๕ ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
ดานที่ ๖ ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่มากระทบ
การวิเคราะหความเสี่ยง
วิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร จะตองพิจารณาระดับโอกาสที่จะ
เกิ ดความเสี่ยง (Likelihood: L) และระดั บความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ ยง (Impact: I) หากเกิ ดเสี่ยงนั้น
เพื่อหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) ตามสูตร D = L x I
มหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
และ Risk Matrix เพื่อใหคณะใชเปนแนวทางในการวิเคราะหความเสี่ยงตามลักษณะของความที่พบในหนวยงาน

๑๖

ระดับความเสี่ยง แสดง Risk Matrix สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง

โดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เปน ๔ ระดับดังนี้

๔. การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงเปนการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยผูบริหาร
ของหนวยงาน (พิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดั บความเสี่ ยงในระดับสู งเปนอันดับแรก) ทั้ งนี้ ในการพิจารณา
เลือกวิธกี ารจัดการความเสี่ยง หนวยงานตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
๑) ศึกษาความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลือก
๒) วิเคราะหถึงผลไดผลเสียของแตละทางเลือก
(๑) ผลได คือผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาตรการนั้นมาใชลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันที หรือในระยะยาว
(๒) ผลเสีย ไดแก ตนทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคตซึ่ง
วิธกี ารจัดการกับความเสี่ยงโดยทั่วไปมี ดังนี้
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงตามแนวคิด ๔T

๑๗

ทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแบงได ๔ แนวทางหลัก คือ
๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยู
ในปจจุบันซึ่งไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดําเนินการใดๆ ให
ขออนุมัตหิ ลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใดๆ
๒) การควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับไดแตตองมีการแกไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน
เพื่อใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะใน
การทํางานใหกับพนักงานและการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน เปนตน
๓) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตองจัดการให
ความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชนการหยุดดําเนินงาน
หรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ
ดําเนินการหรือกิจกรรมลง เปนตน
๔) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอื่นไดเชน การ
จางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปน
ตน
การกําหนดกิจกรรมควบคุม: กําหนดแผนการควบคุม
นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติตางๆ ที่กําหนดขึ้นเปนกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง และ
ทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปนี้
๑) ภายใตแนวทางตางๆที่เลือกนั้น จะประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองตอ
ความเสี่ยง
๒) กิจกรรมควบคุมในต อ งประกอบด ว ยความคิ ดริ เริ่ มใหม ๆ และกิ จ กรรมที่ ชว ยลดความน าจะเป นที่
เหตุการณที่เปนความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณนั้นไดเกิดขึ้น การกําหนดกิจกรรมควบคุม
จึงมีความครอบคลุมการดําเนินงานในทุกๆ ดานของมหาวิทยาลัย
๓) กํ า หนดตั ว ผู รั บ ผิ ดชอบในแต ละกิ จ กรรม ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ และควรวิเคราะห ตน ทุ น และ
ผลประโยชนของกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยคาใชจายสําหรับกิจกรรม และระดับความเสี่ยงที่คงเหลือจากการปฏิบัติ
กิจกรรมดวย
๕. การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดทันกาล โดยกําหนดใหมีการ
ติดตามผลเป นรายครั้ง (Separate Monitoring) ทุ ก ๖ เดื อน และประเมิ นผลทุกสิ้ นป ทั้ งนี้ การติดตามผลใน
ระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) คณะดําเนินการโดยใหเปนการติดตามที่รวมอยูในการดําเนินงาน
ตางๆ ตามปกติของหนวยงาน และเมื่อการติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะกอใหเกิดความผิดพลาด หรือพบโอกาสในการ
พัฒนาใหดีขึ้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรจะตองมีการรายงานความบกพรอง(Reporting Deficiencies)
ใหผูบริหารทราบ

๑๘

๖. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เห็นชอบใหคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเปนรายไตรมาส และ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย ๖ เดือนตอครั้ง
แสดงขั้นตอนกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ ๑

ระบุความเสี่ยง
จากการดําเนินงานตามพันธกิจ/วัตถุประสงคของหนวยงาน

ขั้นตอนที่ ๒

วิเคราะหความเสี่ยง
(วั(วัดระดับความเสี่ยง)ง)
โอกาส + ผลกระทบ + Risk Model ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓

พิจารณาจัดการความเสี่ยง
(ตามระดับความเสี่ยง ๔ T)

ขั้นตอนที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๕

ขัน้ ตอนที่ ๖

กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง

ติดตาม/ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะและ
รายงานตอมหาวิทยาลัย

๑๙

บทที่ ๕
แผนบริหารความเสี่ยง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการวิเคราะหปจจัยความ
เสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการปองกันความเสี่ยง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

๒๐

การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการปองกันความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

๒๑

ตารางวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการปองกันความเสี่ยง ปงบประมาณ ๒๕๖๐
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

RM๑_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตรที่ : ๑ ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
เปาประสงคที่ : ๑ หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรที่ : ๓ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการใหบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนว
พระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
ระดับความเสี่ยง (คะแนน)
แนวทางการปองกัน/
การตอบสนอง
ระยะเวลา/
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
หมายเหตุ
ความ
แกไขความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ผูรับผิดชอบ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
ดานที่ ๑ กลยุทธของสถาบัน
การดําเนินงาน ๑.๑.๑ กิจกรรม/โครงการ
๒
๒
๔ ๑. จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการ
ปงบประมาณ
 การหลีกเลี่ยง
ไมบรรลุตาม
บริการวิชาการที่ตอบสนอง
นอย ดําเนินงานดานการบริการวิชาการของ
 การลด/ควบคุม ๒๕๖๐/
เปาหมายที่ตั้งไว ความตองการของชุมชน
สํานักฯ
ผูอํานวยการ
 การยอมรับ
รองผูอํานวยการ
ทองถิ่นมีจํานวนนอย
๒. จัดกิจกรรม/โครงการดานการบริการ
 การถายโอน
หัวหนากลุมงาน
วิชาการที่เปนความรวมมือระหวางสํานักฯ ความเสี่ยง
วิจัยและบริการ
กับชุมชนทองถิ่น
วิชาการ

๒๒

ตารางวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการปองกันความเสี่ยง ปงบประมาณ ๒๕๖๐
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

RM๑_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตรที่ : ๒ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ : ๒ มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรที่ : ๔ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
ระดับความเสี่ยง (คะแนน)
แนวทางการปองกัน/
การตอบสนอง
ระยะเวลา/
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
ความ
แกไขความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ผูรับผิดชอบ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
ดานที่ ๒ ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่
อาคารหอ
๒.๒.๑ อาคารหอวัฒนธรรม
๔
๔
๑๖ ๑. จัดทําบันทึกขอความแจงไปยัง
ปงบประมาณ
 การหลีกเลี่ยง
สูง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อให
วัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรคอาจเกิด
 การลด/ควบคุม ๒๕๖๐/
มาก เจาหนาที่เขามาดูแลและประเมินความ
จังหวัด
อัคคีภัยเนื่องจากระบบไฟฟา
ผูอํานวยการ
 การยอมรับ
รองผูอํานวยการ
นครสวรรคไม
เกิดการชํารุด
เสียหาย และของบประมาณสนับสนุนจาก  การถายโอน
หัวหนาสํานักงาน
สามารถเปด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อ
ความเสี่ยง
ผูอํานวยการ
ใหบริการได
ซอมแซมระบบไฟฟาอาคารหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค
๒.๒.๒ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
๔
๕
๒๐ ๑. จัดทําบันทึกขอความแจงไปยัง
ปงบประมาณ
 การหลีกเลี่ยง
สูง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อให
ทําใหอาคารหอวัฒนธรรม
 การลด/ควบคุม ๒๕๖๐/
มาก เจาหนาที่เขามาดูแลและประเมินความ
จังหวัดนครสวรรค และศาลา
ผูอํานวยการ
 การยอมรับ
รองผูอํานวยการ
ไทยเกิดการชํารุดเสียหาย
เสียหาย และของบประมาณสนับสนุนจาก  การถายโอน
หัวหนาสํานักงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อซอมแซมอาคารหอ
ความเสี่ยง
ผูอํานวยการ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค และศาลา
ไทย
การดําเนินงาน ๒.๒.๓ งบประมาณในการ
๓
๒
๖ ๑. สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  การหลีกเลี่ยง
ปงบประมาณ

หมายเหตุ

๒๓

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ไมบรรลุตาม
ดําเนินงานดานศิลปะและ
เปาหมายที่ตั้งไว วัฒนธรรมยังไมเพียงพอ

ระดับความเสี่ยง (คะแนน)
แนวทางการปองกัน/
ความ
แกไขความเสี่ยง
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
ปาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
กลาง ของสํานักฯ
๒. จัดกิจกรรม/โครงการที่หารายไดใหกับ
สํานักฯ

ดานที่ ๖ ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่มากระทบ
ศิลปะและ
๒.๒.๔ ขาดการสืบทอดศิลปะ
๓
วัฒนธรรมภูมิ
และวัฒนธรรมภูมิปญญา
ปญญาทองถิ่น ทองถิ่น หุนกระบอกแมเชวง
กําลังจะสูญ
หายไป

๓

๙ ๑. เชิญปราชญชาวบานมาถายทอดองค
ปาน ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเก็บ
กลาง เปนฐานขอมูลความรูสําหรับผูที่มีความ
สนใจเรียนรู
๒. จัดอบรมกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการที่ถายทอดองคความรูใหกับอาจารย
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเปนการ
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา/
ผูรับผิดชอบ

 การลด/ควบคุม
 การยอมรับ
 การถายโอน
ความเสี่ยง

๒๕๖๐/
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

 การหลีกเลี่ยง
 การลด/ควบคุม
 การยอมรับ
 การถายโอน
ความเสี่ยง

ปงบประมาณ
๒๕๖๐/
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
หัวหนากลุมงาน
กลุมงานสงเสริม
และเผยแพร
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

หมายเหตุ

หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

ชื่อผูร ายงานขอมูล
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๔

ระดับความรุ นแรง

แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Map profile)

๕

๒.๒.๒

๔

๒.๒.๑

๓

๒.๒.๔

๒

๑.๑.๑

๒.๒.๓

๑

Risk tolerance
boundary

๑

๒

๓
โอกาสทีจะเกิด
(Likelihood)

๔

๕

๒๕

๑. ระดับความเสี่ยงของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประเมินได ๔ ระดับ ดังนี้
๑.๑ ความเสี่ยงระดับนอย (๑ - ๔ คะแนน)
๑.๑.๑ กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่นมีจํานวนนอย
๑.๒ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
๒.๒.๔ ขาดการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น หุนกระบอกแมเชวง
๒.๒.๓ งบประมาณในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมยังไมเพียงพอ
๑.๓ ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๕ คะแนน)
๑.๔ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๖ - ๒๕ คะแนน)
๒.๒.๑ อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรคอาจเกิดอัคคีภัยเนื่องจากระบบไฟฟาเกิดการชํารุด
๒.๒.๒ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ทําใหอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค และศาลาไทยชํารุด

๒๖

แผนบริหารความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

๒๗

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๐

RM๒_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตรที่ : ๒ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ : ๒ มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรที่ : ๔ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
ความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
แนวทางการปองกัน/
กระบวนการ
วัตถุประสงคของ
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)
ระยะเวลา
แกไขความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน/
การควบคุม
โครงการ/
ดําเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
ดานที่ ๒ ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
อาคารหอ
๒.๒.๑ อาคารหอ ๑. จัดทําบันทึกขอความ ๑. มีการโทรศัพท
เพื่อปองกันความ
๑๗๖,๙๕๕
ระบบไฟฟา ปงบประมาณ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
แจงไปยังมหาวิทยาลัย แจงไปยังฝายที่ดูแล เสียหายที่อาจจะเกิด (งบประมาณ
อาคารหอ ๒๕๖๐/
จังหวัด
จังหวัด
ราชภัฏนครสวรรค
เรื่องไฟฟาใน
ขึ้นกับบุคคลและ
จาก
วัฒนธรรม ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
นครสวรรคไม
นครสวรรคอาจ เพื่อใหเจาหนาที่เขามา มหาวิทยาลัยเพื่อให ทรัพยสินในอาคาร มหาวิทยาลัย)
จังหวัด
หัวหนาสํานักงาน
สามารถเปด
เกิดอัคคีภัย
ดูแลและประเมินความ มาทําการประเมิน
หอวัฒนธรรม
นครสวรรค ผูอํานวยการ
ใหบริการได
เนื่องจากระบบ เสียหาย และขอ
ความเสียหายใน
จังหวัดนครสวรรค
ไดรับการ
ไฟฟาเกิดการ
งบประมาณสนับสนุน
เบื้องตน
ซอมแซม
ชํารุด
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒. มีการจัดทําบันทึก
สามารถใชงาน
นครสวรรค เพื่อ
ขอความแจงไปยัง
ไดตามปกติ
ซอมแซมระบบไฟฟา
มหาวิทยาลัยเพื่อแจง
อาคารหอวัฒนธรรม
ใหมีการซอมแซม
จังหวัดนครสวรรค
ระบบไฟฟา

หมายเหตุ

๒๘

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

แนวทางการปองกัน/
แกไขความเสี่ยง

๒.๒.๒ ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ
ทําใหอาคารหอ
วัฒนธรรม
จังหวัด
นครสวรรค และ
ศาลาไทยเกิดการ
ชํารุดเสียหาย

๑. แจงมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเจาหนาที่เขามา
ดูแลและประเมินความ
เสียหาย และขอ
งบประมาณสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยเพื่อ
ซอมแซมอาคารหอ
วัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค และศาลา
ไทย

กระบวนการ
วัตถุประสงคของ
ปฏิบัติงาน/
การควบคุม
โครงการ/กิจกรรม/
๑. มีการโทรศัพท
เพื่อปองกันความ
แจงไปยังฝายที่ดูแล เสียหายที่อาจจะเกิด
เรื่องอาคารสถานที่
ขึน้ กับบุคคลและ
ในมหาวิทยาลัย
ทรัพยสินในอาคาร
เพื่อใหมาทําการ
หอวัฒนธรรม
ประเมินความ
จังหวัดนครสวรรค
เสียหายในเบื้องตน
และศาลาไทย
๒. จัดทําบันทึก
ขอความแจงไปยัง
มหาวิทยาลัยเพื่อแจง
ใหมีการซอมแซม
อาคารหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค
และศาลาไทย

งบประมาณ

๕๙๙,๑๕๐
(งบประมาณ
จาก
มหาวิทยาลัย)

ตัวชี้วัด (KPI)
โครงการ/
กิจกรรม
อาคารหอ
วัฒนธรรม
จังหวัด
นครสวรรค
ไดรับการ
ซอมแซม
สามารถเปด
ใหบริการ
ตามปกติ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน/
ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ
๒๕๖๐/
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

หมายเหตุ

หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

ชื่อผูร ายงานขอมูล
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๙

แผนการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
แผนการดําเนินการในรอบปงบประมาณตางๆ
ลําดับ

กิจกรรมการดําเนินการ
๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กําหนดนโยบาย/แนวทางการ
ดําเนินงาน (ถามีการปรับปรุง)
วิเคราะหและระบุความเสี่ยง และจั ดลําดับความสํ าคัญของ
ปจจัยเสี่ยง
ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยง
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อระบุปญหา อุปสรรค และกําหนดแนวทางแกไข
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกําหนดแนว
ทางแกไขความเสี่ยงรวมทั้งปรับแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อประกอบการจัดทําแผนในปงบประมาณตอไป

ปงบประมาณ ๒๕๖๐
๒๕๖๐
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

