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แบบประเมินความเสี่ยง 
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564   
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 /1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  ) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ที่ 3   
แผนงาน/โครงการ  : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค ์   : เพื่อพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีความทันสมัย 

ขั้นตอน 
 
 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง (4) การควบคุมที่ควรจะมี 
 
 
 

(5) 

การประเมิน
การควบคุม

ภายใน 
 

(6) 

การประเมิน
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

(7) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบางคน 
ไม่ให้ความสำคญัและ 
ไม่เข้าประชุม 
 
 
 
 

 คณะกรรมการบางคน 
มีภาระงานหลายด้าน 
 

2 5 10 4 1. จัดทำปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการ รายไตรมาสและ
แจ้งให้คณะกรรมการทราบ  

√ = มี  
 

 

√ = ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย 

2. จัดทำบันทึกข้อความเชิญ
ประชุมแจ้งคณะกรรมการก่อน 
การประชุม อย่างน้อย 7 วัน 
ทำการ 

√ = มี   √ = ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย     

2. กำหนดนโยบาย นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ
ไม่ครอบคลุมปญัหา 
 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด 
2. การยกเลิกการประกาศใช้
กฎหมายแม่แบบ 
 

1 4 4 5 มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายนติิ
การติดตามข้อมลูด้านกฎหมาย
จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

√ = มี   √ = ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย     

RERU-ERM1 
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ขั้นตอน 
 
 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง (4) การควบคุมที่ควรจะมี 
 
 
 

(5) 

การประเมิน
การควบคุม

ภายใน 
 

(6) 

การประเมิน
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

(7) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

  3. ความซ้ำซ้อนในการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

    ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

√ = มี   √ = ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย 
4. ความไม่ทันสมัยของ
ระเบียบข้อบังคับท่ีเป็น
ระเบียบกลาง 

มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายนติิ
การติดตามข้อมลูด้านกฎหมาย
จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 

√ = มี   √ = ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย 
 

3. กำหนดแนวปฏิบตั ิ
การดำเนินงาน 
 

ผู้ปฏิบัติงานไมด่ำเนินงาน
ครบตามแนวทาง/หลักเกณฑ์
ที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว ้
 

1. หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยับางหน่วยงาน
ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมาย 

4 4 16 1 1.1 จัดทำกรอบอัตรากำลัง  √ = ม ี × = ไม่ไดผ้ล   
1.2 จัดทำห้องให้คำปรึกษา
กฎหมายของมหาวิทยาลัย 

√ = มี   √ = ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย 
2. การประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ด้านกฎหมายไม่ครอบคลุม 

จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้าน กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
พร้อมท้ังประชาสมัพันธ์ 
ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ทราบ 

√ = มี   √ = ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย 
 

3. การพัฒนา กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเหตุการณ ์

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการดำเนินการ
พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ท่ีใช้เป็น 

√ = มี   √ = ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย 
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ขั้นตอน 
 
 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง (4) การควบคุมที่ควรจะมี 
 
 
 

(5) 

การประเมิน
การควบคุม

ภายใน 
 

(6) 

การประเมิน
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

(7) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

       แนวทางในการปฏิบัติงาน 
ให้ทันต่อเหตุการณ ์

  

3. กำหนดแนวปฏิบัต ิ
การดำเนินงาน (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติงานไมด่ำเนินงาน
ครบตามแนวทาง/หลักเกณฑ์
ที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ (ต่อ) 
 

4. การพัฒนาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานนิติกร 
ขาดความต่อเนื่อง  

    จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีนิติกร 

√ = มี   √ = ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย 

5. บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัขาดความรู้  
ความเข้าใจด้าน กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรม/ประชุม ให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั  

√ = มี   ? = ได้ผลแต่
ไม่สมบูรณ ์

6. บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยับางส่วน 
ไม่ปฏิบตัิตาม กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ให้แก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั 

√ = มี   ? = ได้ผลแต่
ไม่สมบูรณ ์

4. กำกับติดตาม 
 

คณะกรรมการขาดการกำกับ 
ติดตามโครงการ/กิจกรรม : 
การจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงด้าน กฎ ระเบยีบ  

ขาดการปฏิบตัิตามปฏิทิน
แผนการกำกับติดตาม 

3 

 
 

4 12 2 
 

จัดทำแผนการกำกับติดตาม 
ที่เป็นรูปธรรม และสรา้ง
จิตสำนึกในการปฏิบัตติาม
ปฏิทินแผนการกำกบัติดตาม 

√ = มี   √ = ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย   
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ขั้นตอน 
 
 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง (4) การควบคุมที่ควรจะมี 
 
 
 

(5) 

การประเมิน
การควบคุม

ภายใน 
 

(6) 

การประเมิน
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

(7) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด อย่าง
ต่อเนื่อง  

     ใหแ้ก่คณะกรรมการ   

5. ตรวจสอบ 
การดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการขาดการ
พิจารณาผลทีเ่กิดจากการ
ดำเนินการเพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง 

คณะกรรมการบางส่วน 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
ตามปฏิทินท่ีกำหนดไว ้

3 

 
 

4 12 2 
 

 จัดทำปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการรายไตรมาส แจง้
ให้คณะกรรมการทราบ จดัทำ
และ จัดทำบันทึกข้อความเชิญ
ประชุมแจ้งคณะกรรมการก่อน 
การประชุม อย่างน้อย 7 วัน 
ทำการ 

√ = มี   √ = ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย   

 
(6)   √ = มี  ,  × = ไม่มี  ,  ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ 
(7)   √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย  ,  × = ไม่ได้ผล  ,  ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์ 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564   
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 /1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  ) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ที่ 3   
แผนงาน/โครงการ  : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค์   : เพื่อพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีความทันสมัย 

ขั้นตอน ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ 
3. กำหนดแนวปฏิบัต ิ
การดำเนินงาน 
 

ผู้ปฏิบัติงานไมด่ำเนินงานครบ
ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่ฝ่าย
บริหารกำหนดไว ้
 

1. หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยับางหน่วยงาน 
ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมาย 

1.1 จัดทำกรอบอัตรากำลัง  ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  
และ ฝ่ายนิติการ 

สิงหาคม 2562 

1.2 จัดทำห้องให้คำปรึกษากฎหมายของ
มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายนิติการ ตุลาคม 2562 

2. การประชาสมัพันธ์ข้อมูลดา้น
กฎหมายไม่ครอบคลมุ 

จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมลูด้าน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ 

ฝ่ายนิติการ ตุลาคม 2562 

3. การพัฒนา กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเหตุการณ ์

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการ
พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลยั ท่ีใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ทนัต่อเหตุการณ ์

ฝ่ายนิติการ ตุลาคม 2562 

4. การพัฒนาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานนิติกร 
ขาดความต่อเนื่อง  

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีนิติกร 

ฝ่ายนิติการ ตุลาคม 2562 

5. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ขาดความรู้ ความเข้าใจด้าน กฎ 

จัดอบรม/ประชุม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย  

สำนักงานอธิการบดี และ 
ฝ่ายนิติการ 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

RERU-ERM2 
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ระเบียบ ข้อบังคับของ 
ขั้นตอน ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ 

  มหาวิทยาลยัที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

   

3. กำหนดแนวปฏิบัต ิ
การดำเนินงาน (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติงานไมด่ำเนินงานครบ
ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่ฝ่าย
บริหารกำหนดไว้ (ต่อ) 
 

6. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บางส่วนไม่ปฏิบัตติาม กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานใหถู้กต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลยั ให้แก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 

สำนักงานอธิการบดี และ 
ฝ่ายนิติการ 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 
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 แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564   
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 /1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  ) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ที่ 3   
แผนงาน/โครงการ  : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค์   : เพื่อพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีความทันสมัย 

ขั้นตอน ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ การจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

กำหนดแล้วเสร็จ 

3. กำหนด 
แนวปฏิบัติการ
ดำเนินงาน 
 

ผู้ปฏิบัติงานไมด่ำเนินงานครบ
ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่
ฝ่ายบรหิารกำหนดไว ้
 

1. จัดทำกรอบอัตรากำลัง  ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  
และ ฝ่ายนิติการ 

*  = ดำเนินการและเสร็จ
ตามกำหนด 

- - 

2. จัดทำห้องให้คำปรึกษากฎหมายของ
มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายนิติการ *  = ดำเนินการและเสร็จ
ตามกำหนด 

- - 

3. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขอ้มูลด้าน 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
พร้อมท้ังประชาสมัพันธ์ให้บคุลากรภายใน
มหาวิทยาลยัทราบ 

ฝ่ายนิติการ *  = ดำเนินการและเสร็จ
ตามกำหนด 

- - 

4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ดำเนินการพัฒนา กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ท่ีใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้ทันต่อเหตุการณ ์

ฝ่ายนิติการ *  = ดำเนินการและเสร็จ
ตามกำหนด 

- - 

5. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีนิติกร 
 

ฝ่ายนิติการ *  = ดำเนินการและเสร็จ
ตามกำหนด 

- - 
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6. จัดอบรม/ประชุม ใหบุ้คลากรภายใน
มหาวิทยาลยั มคีวามรู้  

สำนักงานอธิการบดี 
และฝา่ยนิติการ 

o   = อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- กันยายน 2563 

ขั้นตอน ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่ การจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

กำหนดแล้วเสร็จ 

3. กำหนดแนว
ปฏิบัติการดำเนินงาน 
(ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติงานไมด่ำเนินงานครบ
ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่
ฝ่ายบรหิารกำหนดไว้ (ต่อ) 
 

7. สร้างจิตสำนึกในการปฏบิัติงาน 
ใหถู้กต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยให้แกบุ่คลากรภายใน
มหาวิทยาลยั 

สำนักงานอธิการบดี 
และฝา่ยนิติการ 

o   = อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค 
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยับางส่วน 
ยังปฏิบัติหน้าที ่
ไม่ถูกต้องตาม กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ  
ทีม่หาวิทยาลัยที่กำหนด 

กันยายน 2563 

 
 

ชื่อ ..................................................... ประธานคณะกรรมการติดตามผล 
        (อาจารย์สุริยา  ปัญญจิตร) 

                                                                                                      ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                                                 วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 

สถานะการดำเนินการ 

*  = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด 

√  = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด 
×   = ยังไม่ได้ดำเนินการ 
o   = อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของผู้ตรวจประเมินภายนอก 
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564   
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 /1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  ) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ที่ 3   
แผนงาน/โครงการ  : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค ์   : เพื่อพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีความทันสมัย 

ขั้นตอน ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ การจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

กำหนดแล้วเสร็จ 

3. กำหนด 
แนวปฏิบัติการ
ดำเนินงาน 
 

ผู้ปฏิบัติงานไมด่ำเนินงานครบ
ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่
ฝ่ายบรหิารกำหนดไว ้
 

1. จัดทำกรอบอัตรากำลัง  ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  
และ ฝ่ายนิติการ 

*  = ดำเนินการและเสร็จ
ตามกำหนด 

- - 

2. จัดทำห้องให้คำปรึกษากฎหมายของ
มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายนิติการ *  = ดำเนินการและเสร็จ
ตามกำหนด 

- - 

3. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขอ้มูล 
ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ 

ฝ่ายนิติการ *  = ดำเนินการและเสร็จ
ตามกำหนด 

- - 

4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ดำเนินการพัฒนา กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ท่ีใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้ทันต่อเหตุการณ ์
 

ฝ่ายนิติการ *  = ดำเนินการและเสร็จ
ตามกำหนด 

- - 
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5. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีนิติกร 

ฝ่ายนิติการ *  = ดำเนินการและเสร็จ
ตามกำหนด 

- - 

6. จัดอบรม/ประชุม ใหบุ้คลากรภายใน
มหาวิทยาลยั มคีวามรู้  

สำนักงานอธิการบดี 
และฝา่ยนิติการ 

o   = อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- กันยายน 2563 

ขั้นตอน ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ การจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

กำหนดแล้วเสร็จ 

3. กำหนดแนว
ปฏิบัติการดำเนินงาน 
(ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติงานไมด่ำเนินงานครบ
ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่
ฝ่ายบรหิารกำหนดไว้ (ต่อ) 
 

7. สร้างจิตสำนึกในการปฏบิัติงาน 
ให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยให้แกบุ่คลากรภายใน
มหาวิทยาลยั 

สำนักงานอธิการบดี 
และฝา่ยนิติการ 

o   = อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- กันยายน 2563 

 
 
  

                                                                                                                                                  ช่ือ ..................................................... ประธานคณะกรรมการตดิตามผล 
                                                                                                        (รองศาสตราจารย์วิรตัน์  พงษ์ศิริ) 

                                                                                                                       ตำแหน่ง ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
                                                                                                                    วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 

สถานะการดำเนินการ 

*  = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด 

√  = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด 
×   = ยังไม่ได้ดำเนินการ 
o   = อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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แบบรายความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ที่ 3   
แผนงาน/โครงการ  : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค ์   : เพื่อพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีความทันสมัย 

ขั้นตอน ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ การจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข 
 

หมายเหตุ 

- - 
 

- - - - - 

 
 

ชื่อ ..................................................... หัวหน้าหนว่ยงาน 
                                                                                                                                                             (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์) 
                                                                                                                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                                                                                                                                                         วันที่................ เดอืน..................พ.ศ............
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