
ข้ันตอนการติดตามผลตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
วางแผนการสรุป 

การติดตามผลตามแผนฯ  

ระดับมหาวทิยาลัย 

 

หารือและวางแนวทางการจัดทำสรุปการติดตาม

ผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน 

(มี.ค.) และ 12 เดือน (ต.ค.) 

1-2 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

2 
ติดตามผลตามแผนฯ 

ระดับมหาวทิยาลัย 

จัดทำบันทึกข้อความ ติดตามผลตามแผนฯ ระดับ

มหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) 

และ 12 เดือน (ต.ค.) พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

ประกอบความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2-3 วัน 

งานธรุการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

3 
หน่วยงานรายงาน 

การติดตามผลตามแผนฯ 

พร้อมข้อมูลสถิติ 

หน่วยงานรายงาน การติดตามผลตามแผนฯ ระดับ

มหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) 

และ 12 เดือน (ต.ค.) พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

ประกอบความเสี่ยง ตามภารกิจหน้าท่ีของรอง

อธกิารบดีท่ีกำกับดูแล 

 

2-3 สัปดาห์ 
หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

4 

ใหค้ำปรึกษา คำแนะนำ

เบ้ืองต้นแก่หน่วยงาน 

ให้ คำปรึกษา ข้อคิด เห็ น  คำแนะนำเบ้ืองต้ น 

แก่หน่วยงานเกี่ยวกับ การติดตามผลตามแผนฯ 

และข้อมูลสถิติประกอบความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

10-20 นาที/

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

5 
ลงรับเอกสารและ 

ตรวจสอบการติดตามผล 

ตามแผนฯ พร้อมข้อมูลสถิติ

เบ้ืองต้น 

ลงรับบันทึกข้อความนำส่งพร้อมเอกสารและ

ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยเบ้ืองต้นของ 

การติดตามผลตามแผนฯ และข้อมูลสถิติประกอบ

ความเสี่ยง เสนอผู้อำนวยการกองแผนงานและ

รองอธกิารบดีท่ีกำกับดูแลพิจารณา 

 

1-3 วัน 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

6 
ประสานหน่วยงาน 

ทบทวน หรือแก้ไข 

 

 

ติดต่อประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทบทวน 

หรือส่งคืนแก้ไข การติดตามผลตามแผนฯ และ

ข้อมูลสถิตปิระกอบความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

10-20 นาที/

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 2 



ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7  

 
 

ครบกำหนดระยะเวลา 

ติดตามทวงถามใหเ้ร่งจัดส่ง 

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาติดต่อประสานแจ้งแก่

หน่วยงานท่ียังไม่ได้จัดส่ง ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว 

 1-2 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

8 

รวบรวม จัดประเภท 

เพื่อเตรียมการสรุป 

การติดตามผลตามแผนฯ 

รวบรวม สำเนา จัดประเภทการติดตามผลตาม

แผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลตาม

แผนควบคุมภายใน (UP-RM) ดำเนินการต่อไป 

 

 

15-30 นาที/

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

9 
สรุปยอดจำนวนหน่วยงาน 

ท่ีส่ง-ค้างส่ง  

จัดทำบันทึกข้อความติดตามหน่วยงานท่ียังไม่ได้

จัดส่ง พร้อมสรุปยอดจำนวนหน่วยงานท่ีส่ง-ค้างส่ง 

เสนอผู้อำนวยการกองแผนงานและรองอธิการบดี

ท่ีกำกับดูแล  

2-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสีย่งฯ 

10 
จัดทำสรุป 

การติดตามผลตามแผนฯ 

ระดับมหาวทิยาลัย 

พร้อมข้อมูลสถิติ 

 

กลั่นกรอง ตรวจทาน จัดทำสรุปการติดตามผล 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผล

ตามแผนการควบคุมภายใน (UP-RM) ระดับ

มหาวิทยาลัย พร้อมข้อมูลสถิติประกอบความเสี่ยง

ท่ีเกี่ยวข้อง ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) และ 

12 เดือน (ต.ค.) รวมถึงติดต่อประสานหน่วยงาน

เพื่อชีแ้จงความเข้าใจข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

2-3 สัปดาห์ 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

11  
เสนอพจิารณา 

การติดตามผลตามแผนฯ ระดับ

มหาวิทยาลัย 

พร้อมข้อมูลสถิติ 

 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับ

ดูแลพิจารณา สรุปการติดตามผลตามแผนฯ ระดับ

มหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) 

และ 12 เดือน (ต.ค.) พร้อมท้ังปรับแก้ ไขตาม

ข้อคิดเห็น 

1 สัปดาห์ 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

12 
เสนอคณะกรรมการ 

ดำเนินงานการบริหาร 

ความเส่ียงและ 

ควบคุมภายใน 

เสนอคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความ

เสีย่งและควบคุมภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

พร้อมปรับแก้ไขตามมติ เสนอแก่หัวหน้าหน่วยงาน

และรองอธกิารบดีท่ีกำกับดูแลพิจารณา 

 

 

 

พิจารณา  

2-3 ชั่วโมง 

/ ปรับแก้ไขและ

เสนอ 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

2 

3 



ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

13 

เสนอคณะกรรมการ 

บรหิารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัย 

พะเยา 

เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวทิยาลัย

พะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณา พร้อม

ปรับแก้ไขตามมติ เสนอแก่หัวหน้าหน่วยงานและ

รองอธกิารบดีท่ีกำกับดูแลพิจารณา 

 

 

 

 

 

พิจารณา  

3-4 ชั่วโมง 

/ ปรับแก้ไขและ

เสนอ 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

14 

เสนอท่ีประชุม 

รองอธกิารบดี  

มหาวทิยาลัย 

พะเยา 

เสนอท่ีประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการในส่วน 

ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป พร้อมปรับแก้ไขตามมติ เสนอแก่

หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล

พิจารณา 

 

พิจารณา  

1-2 ชั่วโมง 

/ ปรับแก้ไขและ

เสนอ 

1-2 สัปดาห์ 

 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

15  

สรุปมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะ 

จัดทำสรุปมติท่ีประชุมต่างๆ พร้อมบันทึกข้อความ 

ชี้แจงมติท่ีประชุมและข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้า

หน่วยงานและรองอธกิารบดีท่ีกำกับดแูลพิจารณา 

 

 

  

1 สัปดาห์ 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบรหิาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

16  

 

เวยีนแจ้งมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน 

เวียนแจ้งการติดตามผลตามแผนบริหารความ

เสี่ ยง และการควบคุมภายใน (UP-RM) ระดั บ

มหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) 

และ 12 เดือน (ต.ค.)แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

พิ จ ารณ าดำเนิ น ก ารตาม ม ติ ท่ี ป ระชุม แล ะ

ข้อเสนอแนะต่อไป 

 

1 วัน 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

17 ใหค้ำชีแ้จงแก่หน่วยงานตาม

มติท่ีประชุมและข้อเสนอแนะ 

ใหค้ำปรึกษา คำแนะนำ เพื่อชี้แจงมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานท่ีสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

10-20 นาที/

หน่วยงาน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

3 

4 



 

ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

18 
 

 

หน่วยงานทบทวน  

ตามมติท่ีประชุมและ

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนการติดตาม

ผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภ า ย ใน  (UP-RM) ต า ม ม ติ ท่ี ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ

ข้อเสนอแนะ พร้อมท้ังรายงานผลการปรับปรุง

แก้ไขแก่มหาวทิยาลัย 

 

2-3 สัปดาห์ 
หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

19 
ประสานหน่วยงาน 

ชีแ้จงรายละเอียด 

การปรับปรุงแก้ไข 

ลงรับเอกสารตามท่ีหน่วยงานรายงานผลการ

ปรับปรุงแก้ไข พร้อมท้ังติดต่อประสานหน่วยงาน

เพื่อชีแ้จ้งความเข้าใจในรายละเอียดการแก้ไข 1-2 สัปดาห์ 

 

งานธุรการและ

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

 

20 

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไข 

เสนอการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน 

(UP-RM) ตาม ท่ีหน่ วยงาน ได้ รายงานผลการ

ปรับปรุงแก้ ไขแก่หั วหน้ าหน่ วยงานและรอง

อธกิารบดีท่ีกำกับดูแลพิจารณา 

2-3 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสีย่งฯ 

21 

ประชุมชีแ้จงรายละเอียด 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อรับทราบและชี้แจง

รายละเอียดการติดตามผลตามแผนบริหารความ

เสี่ยง และการติดตามผลตามแผนการควบคุม

ภายใน(UP-RM)  ระดับมหาวิทยาลัย ตามรอบ

ระยะเวลา 6 เดือน (มี.ค.) และ 12 เดือน (ต.ค.) 

 

1-3 ชั่วโมง 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

22 
รวบรวมจัดเก็บหมวดหมู ่

การติดตามผลตามแผนฯ 

ระดับมหาวทิยาลัย 

พร้อมข้อมูลสถิติ 

สรุป รวบรวม และจัดเก็บหมวดหมู่ เอกสาร  

ผ ล ก าร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว าม เสี่ ย ง  ร ะดั บ

มหาวิทยาลัยพร้อมข้อมูลสถิติ ตามรอบระยะเวลา 

6 เดือน (มี.ค.) และ 12 เดือน (ต.ค.)   

 

 

3-4 วัน 

งานสนับสนุน

การบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 

4 


