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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (การเงิน – งบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม : ก.การบริหารจัดการการเงิน – การคลัง 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมี
งบประมาณในการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

1.1 มหาวิทยาลัยยังคง
ไดรบัการจดัสรรไม
เปนไปตามเปาหมาย
และไมเพียงพอตอการ
บริหารจดัการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.1.1 ผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
สงผลใหรายไดของรัฐบาล 
มหาวิทยาลยั ลดลง 
1.1.2 บางหนวยงาน
จัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณยังไมสมบูรณ
และไมสอดคลองกับ
แผนการใชจาย 
 

1.1.1 – 1.1.2 ทบทวน
แผนการใชจายเงินและกําหนด
มาตรการกํากับดแูลการใชจาย
ใหเปนไปตามแผนงานและเกิด
ความคุมคาและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 มหาวิทยาลัย
ยังคงไดรับการ
จดัสรรไมเปนไป

ตามเปาหมายและ
ไมเพียงพอตอการ
บริหารจดัการอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

 

1.1.1 – 1.1.2 
ทบทวนแผนการใช
จายเงินและ
กําหนดมาตรการ
กํากับดแูลการใช
จายใหเปนไปตาม
แผนงานและเกิด
ความคุมคาและ
สอดคลองกับ
สภาพแวดลอม 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงิน 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง /          
กองแผนงาน/          
กองคลงั/คณะ/
สํานัก/สถาบนั 

ก.ย.57 

1.1.1-1.1.2 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหงไดมีการ
แตงตัง้คณะกรรมการ
เรงรัดตดิตามการใช
เงินภาครัฐประจาํป
งบประมาณ 2557 
และไดมีการประชุม
ติดตามความคืบหนา
ของการเบกิจาย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (การเงิน – งบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม : ก.การบริหารจัดการการเงิน – การคลัง 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 1.2 การจดัเก็บรายได

ของมหาวิทยาลัยไม
เปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด 

1.2.1 จํานวนนักศึกษา
ต่าํกวาแผนการรับ
นักศึกษาที่ประมาณการ 
 
 
1.2.2 จํานวนนักศึกษาที่
ออก/หยุดลงทะเบียน
กลางคัน 

1.2.1 ปรับแผนการรับสมัคร
นักศึกษาใหสอดคลองกับ
สถานการณและจุดคุมทนุของ
หลักสูตร 
 
1.2.2 กําหนดมาตรการการ
สรางแรงจงูใจนกัศึกษาให
สนใจศึกษาตอจนจบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ไมรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 การจดัเก็บ
รายไดของ
มหาวิทยาลยัไม
เปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 

 

1.2.1-1.2.2 
ปรับหลกัสตูรและ
กลยุทธการรับ
สมัครใหเหมาะกับ
สถานการณ 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงิน 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง/          
กองแผนงาน/

สวป./บว./คณะ/
สํานัก 

ก.ย.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยงัไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 

 

มร.คส.7 ปรับปรุง 



แบบตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผน ประจาํปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) ดานทรพัยากรการเงิน งบประมาณ Page 3 
 

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (การเงิน – งบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม : ก.การบริหารจัดการการเงิน – การคลัง 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
2. เพื่อใหการใชจายเงิน
งบประมาณเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณถูกตองตาม
กฏ/ระเบียบขอบังคับ มติ
ตาง ๆ และเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูมสีวนไดสวนเสีย 

2.1 การใชจาย
งบประมาณบางสวนไม
เปนไปตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใชจาย
งบประมาณ 

2.1.1 บางหนวยงานยัง
ไมไดจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณทีส่อดคลอง
กับแผนปฏิบัติงาน 
 
 
2.1.2 ไมดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย
งบประมาณ และไมปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 
 

2.1.1 ทบทวนแผนการใช
จายเงินและกําหนดมาตรการ
กํากับดูแลการใชจายใหเปนไป
ตามแผนงานและเกิดความ
คุมคาและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม 
2.1.2 ติดตามการใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตาม
แผนการใชจายงบประมาณ
และเปนไปตามกฎ/ระเบยีบ
ขอบังคับ 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 การใชจาย
งบประมาณ
บางสวนไมเปนไป
ตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 

2.1.1 ทบทวน
แผนการใชจายเงิน
เปนระยะ และ
กําหนดมาตรการ
กํากับดแูลการใช
จายใหเปนไปตาม
แผนงานและเกิด
ความคุมคาและ
สอดคลองกับ
สภาพแวดลอม 
2.1.2 ติดตามการ
ใชจายงบประมาณ
ใหเปนไปตาม
แผนการใชจาย
งบประมาณและ
เปนไปตามกฎ/
ระเบียบขอบังคับ
อยางเขมงวด 
 

 
 
 
 

กองแผนงาน/          
กองคลงั/คณะ/
สํานัก/สถาบนั 

ก.ย. 57 

2.1.2 มหาวิทยาลัย
รามคําแหงไดมีการ
แตงตัง้คณะกรรมการ
เรงรัดตดิตามการใช
เงินภาครัฐประจาํป
งบประมาณ 2557 
และไดมีการประชุม
ติดตามความคืบหนา
ของการเบกิจาย
งบประมาณ 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (การเงิน – งบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม : ก.การบริหารจัดการการเงิน – การคลัง 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  2.1.3 บุคลากรบางสวน

ของหนวยงานยงัไมเขาใจ
กฎ/ระเบียบที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัติงาน 
2.1.4 มีบางหนวยงานยัง
ขาดความสนใจในการ
รายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณในแตละไตร
มาส 

2.1.3 อบรมใหความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบที่
เก่ียวของ 
 
2.1.4 เรงรัดทาํรายงานการ
เบิกจายงบประมาณ 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.3 อบรมให
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกฎ 
ระเบียบที่เก่ียวของ 
2.1.4 กําหนดให
ทํารายงาน                  
การเบกิจาย
งบประมาณทุก 
ไตรมาส 

 
 
 

กองคลงั 
ก.ย. 57 

 
 

กองคลงั/คณะ/
สํานัก/สถาบนั/

สาขาวทิยบริการฯ 
ก.ย.57 

2.1.3  ยังไมได
ดําเนินการตาม
มาตรการควบคุม 
 
2.1.4 มหาวิทยาลัย
รามคําแหงไดมีการ
แตงตัง้คณะกรรมการ
เรงรัดตดิตามการใช
เงินภาครัฐประจาํป
งบประมาณ 2557 
และไดมีการประชุม
ติดตามความคืบหนา
ของการเบกิจาย
งบประมาณ 
 

 

 
มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเสีย่ง : ดานทรัพยากร (การเงิน – งบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม : ก.การบริหารจัดการการเงิน – การคลัง 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 2.2 การลงทนุใน

สินทรัพยบางสิ่งยังไม
ไดผลตามเปาหมาย 

2.2.1 บคุลากรขาด
ความรู ความเขาใจในการ
วเิคราะหและการประเมิน
ความคุมคากอนการลงทนุ 
2.2.2 การลงทนุใน
สินทรัพยตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัไดผลลัพธ 
ไมเปนไปตามเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 – 2.2.2 จดัอบรมให
ความรูเก่ียวกับการวิเคราะห
โครงการลงทนุที่สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและประเมิน
ความคุมคากอนการลงทนุ 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 
 
 
 
 

 

2.2 การลงทนุใน
สินทรัพยบางสิ่งยัง
ไมไดผลตาม
เปาหมาย 
 

 
 
 
 
 

 

2.2.1-2.2.2            
เรงจดัอบรมให
ความรูเก่ียวกับการ
วเิคราะหโครงการ
ลงทุนที่สอดคลอง
กับสภาพแวดลอม
และประเมินความ
คุมคากอนการ
ลงทุน 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงิน 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง/           
กองคลงั/                

กองแผนงาน/          
คณะ/สํานัก/

สถาบนั 
ก.ย. 57 

2.2.1 – 2.2.2 ยัง
ไมไดดําเนินการตาม
มาตรการควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจาํปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (การเงิน – งบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม : ก.การบริหารจัดการการเงิน – การคลัง 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
3. เพื่อใหผูบริหารสามารถ
ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินงานตามแผนงาน
ตลอดจนสามารถนาํขอมูล
ปญหาอุปสรรคจากการ
ดําเนินงานมาพิจารณา
ตัดสินใจทบทวนแผนงาน
หรือปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินงานใหดีข้ึน 

3.1 ผูบริหารไดขอมูลไม
ถูกตอง ครบถวน              
ทันกําหนด 

3.1.1 ไมมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนนิงาน
ตามแผนงาน และ
แผนการใชจาย
งบประมาณ 
 
 
3.1.2 บคุลากรขาด
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการติดตาม
ประเมินผลการดําเนนิงาน
ตามแผนงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ 

3.1.1 จัดทําแผนกํากับดูแล
และติดตาม เรงรัดการ
ดําเนินงานตามแผนงาน 
แผนการใชจายรวมถึงการ
จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร
ดวยขอมูลที่เปนปจจุบนั 
 
3.1.2 จดัอบรมเร่ืองการ
จัดทําแผนการใชจายและ
ประเมินผลการใชจายตาม
แผน 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 

3.1 ผูบริหารได
ขอมูลไมถูกตอง                
ครบถวนทันกําหนด 

 
 
 
 
 
 

 

3.1.1 ใหทุก
หนวยงานกํากับให
จัดทําแผนกํากับ
ดแูลและติดตาม 
เรงรัดการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน แผนการ
ใชจายรวมถึงการ
จัดทํารายงานเสนอ
ผูบริหารดวยขอมูล
ที่เปนปจจุบนั 
3.1.2เรงจดัอบรม
เร่ืองการจัดทํา
แผนการใชจาย
และประเมินผล
การใชจายตาม
แผน 
 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงิน 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง/          
กองคลงั/ 

กองแผนงานคณะ/
สํานัก/สถาบนั 

ก.ย. 57 

3.1.1 มหาวิทยาลัย
รามคําแหงไดมีการ
แตงตัง้คณะกรรมการ
เรงรัดตดิตามการใช
เงินภาครัฐประจาํป
งบประมาณ 2557 
และไดมกีารรายงาน
เสนอตอผูบริหาร 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (การเงิน – งบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม : ข.การรับเงิน – จายเงิน  
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 

1. เพื่อใหการรับเงิน
ครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว 
เปนไปตามที่ราชการ
กําหนดและผูใชบริการพึง
พอใจ 

การรับเงิน  
1.1 การรับเงนิบางกรณี
ไมถูกตอง ไมครบถวน 
ไมเปนไปตามที่ราชการ
กําหนด ผูใชบริการไมพึง
พอใจ 

 
1.1.1 เจาหนาที่ขาด
ความรอบคอบ ไมปฏิบัติ
ตามระเบียบและขาด
จติสาํนกึในการใหบริการ 
1.1.2 ระบบควบคุม
ตรวจสอบไมรัดกุมพอ 
เปนชองทางใหเกิดการ
ทุจริต 
1.1.3 เจาหนาที่การเงิน
ขาดความรอบคอบ ไม
ปฏิบัติตามระเบียบ 
1.1.4 ขอกําหนดของทาง
มหาวิทยาลยัมีความ
ยุงยากทําใหผูรับบริการ
ไมไดรับความสะดวก 

1.1.1 – 1.1.4 จดัอบรมให
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของ
และการบริการทีด่ ี

การรับเงิน  
ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 

 

 
1.1 การรับเงนิ
บางกรณีไมถูกตอง 
ไมครบถวน ไม
เปนไปตามที่
ราชการกําหนด 
ผูใชบริการไมพงึ
พอใจ 

 
 
 
 
 

 

 
1.1.1 – 1.1.4 
เรงจดัอบรมให
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบ 
ขอบังคับ ที่
เก่ียวของและระดม
ความคิดใหเกิดการ
บริการที่ด ี

 
กองคลงั 
ก.ย. 57 

 
1.1.1-1.1.4 จัด
อบรมเสวนาเร่ือง 
“รายงานทางการเงิน
ของหนวยงานภาครัฐ 
เมื่อวันที่19 พ.ย.56”  
 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (การเงิน – งบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม : ข.การรับเงิน – จายเงิน  
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 

1. เพื่อใหการจายเงิน
ถูกตอง ครบถวนตาม
เอกสาร และเปนไปตาม
ระเบียบราชการ 

การจายเงิน 

 
 
 
2. เพื่อใหการบันทึก
รายการในระบบบัญชี 3 
มิติ ถูกตอง โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

 
1.1 การจายเงินบาง
กรณีไมถูกตอง ครบถวน 
ตามเอกสาร 
 
 
 
 
2.1 การบนัทกึรายการ
ไมถูกตอง ไมครบถวน 
 
 

 
1.1.1 เจาหนาที่ขาด
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับข้ันตอนการ
ดําเนินงานตามระเบียบ 
1.1.2 ไมมีการกําหนด
แนวทางปฏิบัติ (คูมือ) ที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
2.1.1 เจาหนาที่การเงิน
ทําหนาที่ทั้งรับเงนิและ
บันทึกบญัชีขาดความ   
ระเอียดรอบคอบ 
2.1.2 ออกใบเสร็จรับเงนิ
แลวแตไมบนัทึกเขาระบบ
ในวันนัน้ 

1.1.1 – 2.1.2 จดัอบรมให
บุคลากรมีความรู ความเขาใจ
ในขั้นตอนการดําเนนิงานตาม
ระเบยีบ 

การจายเงิน 

1.1.1 – 2.1.2 จัดทําคูมือ
เพื่อใหปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน 

 
ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 

 
 

 

 
1.1 การจายเงนิ
บางกรณีไมถูกตอง 
ครบถวนตาม
เอกสาร 
 
 
2.1 การบนัทกึ
รายการไมถกูตอง 
ไมครบถวน 

 
 
 
 

 

 
1.1.1 – 2.1.2       
- เรงจดัอบรมให
บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจใน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตาม
ระเบียบและให
ปฏิบัติอยาง
เครงครัด 
-ทบทวนคูมือการ
ปฏิบัติงานใหเขาใจ
ไดงายข้ึน 
2.1.1-2.1.2 ใหมี
การประชมุระดม
ความคิดเพื่อแกไข
ความผิดพลาด 

 
 

 
กองคลงั 
ก.ย. 57 

 

 

 

1.1.1 – 2.1.2            
จดัอบรมเสวนาเร่ือง 
“รายงานทางการเงิน
ของหนวยงานภาครัฐ 
เมื่อวันที่19 พ.ย.56” 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย   × มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย ?  มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ    O ยังไมไดปฏิบัตติามมาตรการการควบคุม 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (การเงิน – งบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม : ข.การรับเงิน – จายเงิน  
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 

3. เพือ่ใหทราบปญหา 
อุปสรรคจากการดาํเนนิงาน
และนาํไปปรับปรุงใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

การจายเงิน 

 

 
3.1 ไมทราบปญหา 
อุปสรรคจากการ
ดําเนนิงาน ทําใหการ
ปฏิบัติงานขาด
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
3.1.1 ขาดการติดตาม 
วเิคราะหสภาพปญหาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จายเงินอยางตอเนื่องและ
เปนระบบ 

3.1.1 เรงรัดใหปฏิบัติตาม
นโยบาย 

การจายเงิน 

 
3.1.2 กระตุนใหเกิดการ
เรียนรูปญหาและแนว
ทางแกไขอยางตอเนื่อง 

 
ยังไมไดปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุม 

 
ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 
 
 
 

 

 
3.1 ไมทราบ
ปญหา อุปสรรค
จากการดําเนนิงาน 
ทาํใหการ
ปฏิบัติงานขาด
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

 

 
3.1.1-3.1.2 ใหมี
การตดิตามการ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย เพื่อ
คนหาปญหาและ
แกไขปญหาอยาง
ตอเนือ่ง 

 
 
 
 

กองคลงั 
ก.ย. 57 

 
3.1.1 ยังไมได
ดําเนินการตาม
มาตรการควบคุม 
3.1.2 ยังไมได
ดําเนินการตาม
มาตรการควบคุม 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (การเงิน – งบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม : ค. การเบิกจายเงินยืมทดรองราชการ  
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
1. การใหยมืและการคืนเงนิ
ทดรองราชการถูกตอง
รวดเร็วและเปนไปตาม
ระเบยีบ 
 
 
 
 
 
2. เพื่อใหผูยืมไดรับเงิน
ครบถวน ถูกตองรวดเร็ว
เปนไปตามระเบยีบและมี
ความพึงพอใจ 

1.1 การใหยืมเงินทด
รองราชการบางกรณไีม
เปนไปตามระเบยีบ 
 
 
 
 
 
 
2.1 การจายเงนิทดรอง
ราชการใหผูยืมไมถูกตอง
ไมเปนไปตามระเบียบ  
ผูยืมไมพอใจ 

1.1.1 เอกสาร
ประกอบการยมืเงนิทด
รองจายไมถูกตอง 
ครบถวน 
1.1.2 เจาหนาที่ขาด
ความรอบคอบตรวจสอบ
ขอมูลการยืมเงินทดรอง
จายไมถูกตองตาม
ระเบยีบ 
2.1.1 โอนเงินผิดบัญช ี

1.1.1-1.1.2 มีการควบคุม
การปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ระเบียบทีบ่ังคับใช 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 ใหบุคลากรเพิ่มความ
ระมัดระวังและความละเอียด
รอบคอบ 

ไดผลตามที่คาดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไดผลตามที่คาดหมาย 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

กองคลงั 
ก.ย. 57 

 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั/คณะ/
สํานัก/สถาบนั/

สาขาวทิยบริการ ฯ  
ก.ย.57 

1.1.1-2.1.1 มี
หนงัสอืขอความ
รวมมือไปยังหนวย
จายเงินใหตรวจสอบ
เอกสารการจายเงนิให
ถูกตอง ครบถวน ตาม
ระเบยีบราชการ และ
ใหบุคลากรเพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบ ใน
การตรวจสอบเอกสาร
การจายเงินแตละ
รายการใหเปนไปตาม
ระเบียบปฏิบัติ 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร (การเงิน – งบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม : ค. การเบิกจายเงินยืมทดรองราชการ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
3. เพื่อใหการชดใชเงินยืม
ทดรองราชการจากลกูหนี้
ครบถวนถูกตองตามเวลาที่
ไดกําหนดไวในสัญญายืม
เงินและเปนไปตามระเบยีบ 

3.1 การชดใชเงินยืม 
ทดรองราชการจาก
ลูกหนี้ของหนวยงาน 
บางหนวยงานไม
ครบถวน ไมเปนไปตาม
ระยะเวลาทีก่าํหนดใน
สัญญายืมเงนิและไม
เปนไปตามระเบยีบ
ราชการ 

3.1.1 เมื่อเสร็จสิ้น
ภาระกิจไมสงเงนิสดชดใช
เงินยืมเพื่อลดหนี้ 
3.1.2 ไมสงหลักฐานการ
ใชจายภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
3.1.3 ผูรับผิดชอบในการ
ยืมเงินรองจายไมตดิตาม
อยางสม่ําเสมอ 

3.1.1 – 3.1.3 ตองเรงรัด
ติดตามลูกหนี้เงินยืม โดยให
คณะ/สํานัก/สถาบนั เรงกํากับ
ดูแลใหลูกหนี้เงินยืมที่สังกัด
หนวยงานปฏิบตัิตามระเบยีบ 
มร. วาดวยการยืมเงินทดรอง
จาย 

ไมไดผลตามทึ่คาดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1  การชดใชเงนิ
ยมื ทดรองราชการ
จากลูกหน้ีของ

หนวยงาน บาง
หนวยงานไม
ครบถวน ไมเปนไป
ตามระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญา
ยืมเงินและไม
เปนไปตามระเบยีบ
ราชการ 
 

3.1.1 – 3.1.3 
ออกมาตรการ
เพื่อใหมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบอยาง
เครงครัด 

กองคลงั/คณะ/
สํานัก/สถาบนั 

ก.ย. 57 

3.1.1-3.1.3 กอง
คลังไดมีการบันทึก
ลูกหนี้เงินยืมเพื่อ
ยืนยันยอดเงินยืม และ
เมื่อถึงเวลาคืนเงินแลว
ลูกหนี้ยังไมนําเงินมา
คืน ทางกองคลังจะหัก
เงินเดือนเพื่อคืนเงินยืม
ใหลูกหนี้เงินยืมทราบ 
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