คำนำ
ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ. 2541 และเชื่ อ มต่ อ กั บ พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่น พ.ศ. 2558 และนโยบายและยุทธศาสตร์ก ารบริห ารมหาวิทยาลั ยขอนแก่น โดยสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกาหนดเป็นแผนบริหารและ การพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุม
ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ถู ก ก าหนดเป็ น กลยุ ท ธ์ ส าคั ญ ของการปฏิ รู ป และพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ ดาเนินการ
ให้มีการควบคุมภายในในทุก ๆ พันธกิจและทุก ๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกากับการดาเนินงานด้าน การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นไป
ตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายในและให้ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุม ปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ย อมรับ และควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา
รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของยุ ท ธศ าสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพกองกลาง ซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการดาเนินการควบคุมภายในและการ
บริหารความ จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงเพื่อจัดทาแผนการ
บริ ห ารความเสี่ ย งกองกลาง ส านั กงานอธิก ารบดี ส าหรับการรายงานผลของแผนบริห ารความเสี่ ย ง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บทนำ
1.1 ข้อมูลทั่วไปของกองกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น

กองกลางในฐานะหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารระดับสูง และสนับสนุนให้การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความคล่องตัว
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ สามารถตอบสนอง
เป้ าหมายและผลลั พธ์ยุทธศาสตร์ ภายใต้ แผนบริหารราชการของมหาวิทยาลั ยขอนแกน ปัจจุบันกองกลางมี
หน่วยงานในสังกัดจานวน 5 งาน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งำนสำรบรรณ มีภาระหน้าที่ในการรับ-ส่ง จัดเก็บหนังสือเอกสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ
ควบคุมความถูกต้องของหนังสือราชการ คาสั่ง ประกาศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการ ประสานภารกิจ และรองรับการ
บริหารจัดการส่วนกลางขององค์กร ออกเลขที่หนังสือภายนอก ออกเลขที่คาสั่ง ประกาศ ศูนย์ผลิตเอกสาร และ
ศูนย์รับส่งหนังสือกลาง
2. งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร มีภาระหน้าที่ อานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุ กฝ่าย โดยมีหน้าที่หลักได้แก่ รับส่ง
หนั ง สื อ การเงิ น พั ส ดุ การจั ด ท าก าหนดนั ด หมาย การจั ด ท าและจั ด เก็ บ หนั ง สื อ หรื อ เอกสารต่ า ง ๆ ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ให้การรับรองแขก ร่วมเป็นฝ่ายต้อนรับและพิธีการในการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนบริกำรยำนพำหนะ มีภาระหน้าที่ในการให้บริการยานพาหนะแก่ หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร
และนักศึกษา การจดต่อทะเบียนรถยนต์ – จักรยานยนต์ จัดทาประกันภัยรถยนต์ จัดหาน้ามันเชื้อเพลิง – หล่อ
เลื่อน และควบคุมการเบิกจ่าย ควบคุมบารุงรักษายานพาหนะ ควบคุมการจ้างเหมายานพาหนะ ข้อมูลสถิติการ
ใช้น้ามันเชื้อเพลิง จัดทาสถิติการให้บริการรถยนต์ และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. งำนบริหำรงำนทั่วไป มีภาระหน้าที่ ด้านการสนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การ
อานวยการด้านต่างๆ ให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ ด้านการพัสดุ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน การบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
สนับสนุนจัดการด้านการพัสดุงานเลขานุการผู้บริหาร และบริหารจัดการห้องประชุมอาคารสิริ คุณากร และดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยอาคารสิริคุณากรสานักงานอธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร รวมพื้นที่ใช้สอย
23,071.20 ตารางเมตร รวมทั้งการแจ้ งซ่อมแซม บารุงรักษา และดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสิ ริ
คุณากร
5. งำนประสำนงำนมหำวิทยำลัย มีภาระหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในเขต
กรุงเทพมหานคร การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย
เตรียมการและอานวยความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยในบางกรณี อานวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดทาหนังสือเดินทางของบุคลากร
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้การดาเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
ค่ำนิยม (Values)
TEAM
Trust

:

สร้างความเชื่อมัน่ ไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก
รวดเร็ว ยืดหยุ่นผ่อนปรน ปฏิบตั ิอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม
Efficiency : มุ่งปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผล
ในทางทีด่ ีกว่าเสมอ โดยมุ่งเน้นลดการสูญเสียของทรัพยากรในทุกๆ ด้าน
Attitude : มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะ
ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ทมี่ หาวิทยาลัยตั้งไว้
Manpower : ให้ความสาคัญต่อคุณค่าของบุคลากร โดยยึดมัน่ ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสมบัตทิ ี่
มีค่าที่สุด จัดสรรให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ จัดให้ได้รับการฝึกฝน พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ดูแลด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม

วัฒนธรรมองค์กร
“สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ผู้บังคับบัญชา สร้างความศรัทธาแก่ผู้รับบริการ”
โครงสร้ำงองค์กรกองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
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1.2 กรอบคิด
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3 (1) และ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายสาคัญ
คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น และเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่าเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระบบราชการไทย ( พ.ศ.2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555-2558) ตามพระราชบัญญัติ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กาหนดให้ส่วนราชการต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น
เพื่อให้การจัดการของกองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน
และให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความ
เสียหายให้ ระดับ ความเสี่ย ง และขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
ตลอดจนป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่า
ระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของ กองกลาง
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วัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
1. เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจ
2. เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานที่กาหนดไว้
4. เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของกองกลาง ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือวิธีการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น
กำรจำแนกกลุ่ม (Classifying) ของควำมเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จาแนกกลุ่มของความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
1.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1.4 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ( Risk Avoidance) การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุด
ดาเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็ นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทางาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็น
ต้น
2) การยอมรับความเสี่ยง ( Risk Acceptance) การไม่ต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้กับ ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหาร
ความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้
3) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความ
น่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับ
กาหนดแผนสารองในเหตุฉุกเฉิน
4) การกระจาย (Risk sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทาประกันภัยกับองค์กรภายนอก หรือการจ้าง
บุคคลภายนอกดาเนินการแทน (Outsource) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กำรจัดทำแผนภูมิควำมเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ ( Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะ
เกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ผลกระทบที่จะเกิด ความเสียหาย) ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 5 ระดับความเสี่ยง คือ
-4-

1. ระดับความเสี่ยงต่า (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับ ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
3. ระดับความเสี่ยงสูง ( High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยง ที่ไม่
สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่
สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที
กำรวิเครำะห์ลักษณะของควำมเสี่ยง
ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood)
ระดับ
โอกำสที่จะเกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact)
ระดับ
ผลกระทบ
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก
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ผลกระทบของควำมเสี่ยง

ระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยง
ต่อไปนี้
5
4
3
2
1

สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
1
3
2
4
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง

5

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์รองรับการบริหารจัดการภารกิจประจาและงานเฉพาะกิจ
ส่วนกลาง รวมถึงภารกิจที่ไม่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
3. ผู้นาหน่วยงานมีภาวะความเป็นผู้นา สร้างขวัญและกาลังใจแก่ทีมงาน มีความเป็นอิสระ กล้าคิด กล้าทา
กล้านาเสนอโครงการที่นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์โดยรวม
4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลเอกสารราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและจัดระบบความพร้อมในการสืบค้น
5. สามารถนาเสนอโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพงานนาไปสู่การปฏิบัติ เกิดประสิทธิผลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
6. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
2. การเข้าถึงเทคโนโลยีบางกรณียังต้องรับการพัฒนา
3. โอกาส (Opportunities)
4. มีผลงานที่เกิดจากแนวคิดนาไปสู่การปฏิบัติในส่วนกลางอย่างกว้างขวาง
5. มีศักยภาพในการดาเนินภารกิจที่บัญชาในทุกกรณี
6. สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการ สู่การเป็นสานักงานอัตโนมัติ (One stop service)
ภัยคุกคำม (Threats)
1. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปี
-6-

แผนการบริหารความเสี่ยง
***************

กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
ประจำปีงบประมำณ 2559
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ตำรำงที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

โอกำส

ผลกระทบ

ระดับ
ควำม
เสียง

1.1 งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทวี่ างไว้

3

5

15

ST1

1.2 บุคลากรยังต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

4

4

16

ST 2

2.1 การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของทางราชการ
2.2 การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน
2.3 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสผู่ ู้ปฏิบัติ

2
2
2

5
5
5

10
10
10

GD 1
GD 2
GD 3

3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล
3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
3.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
3.5 ขาดการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ
3.6 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดความถูกต้อง
3.7 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสารองข้อมูล
การป้องกันไวรัส

4
4
3
3

5
5
4
4

20
20
12
12

IT 1
IT 2
IT 3
IT 4

5
2
5

3
5
5

15
10
25

IT 5
IT 6
IT 7

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์
1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
1.1 เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
1.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพและสร้างมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน
2. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล
การปฏิบัตติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

RM1

8

รหัส

ตำรำงที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง
โอกำส

ผลกระทบ

ระดับ
ควำม
เสียง

4.1.1 การปฏิบตั ิงานมีหลายขั้นตอนทาให้เกิดความล่าช้า
4.1.2 ระบบการรายงานผลการดาเนินงานขาดประสิทธิภาพ
4.1.3 ระบบการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการขาดประสิทธิภาพ

4
4
4

5
5
5

20
20
20

PC 1
PC 2
PC 3

4.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อ
นาไปปฏิบตั ิงาน
4.2.2 บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผล
การปฏิบัติงาน
4.2.3 ขาดคู่มือกระบวนการทางาน

4

4

16

HR 1

4

3

12

HR 2

3

4

12

HR 3

4.3.1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดประเภท/ วัตถุประสงค์
4.3.2 การใช้ทรัพยากรทรัพย์สินของกองฯ ยังไม่คุ้มค่า
4.3.3 ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและประเมินประสิทธิภาพของการใช้
งบประมาณ
4.3.4 ขาดแผนการบารุงรักษาครุภัณฑ์

3
3
3

4
3
3

12
9
9

FN 2
FN 3
FN 4

3

3

9

FN 5

4.4.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความปลอดภัยของอาคาร
4.4.2 ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้
งาน

3

3

3

SA1

3

3

3

SA2

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์
4.ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร
4.1 ด้านการบริหาร

4.2 ด้านบุคลากร

4.3 ด้านการเงินและพัสดุ
- ด้านการเงิน

- ด้านการพัสดุ
4.4 ด้านความปลอดภัย
4.4.1 การให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวกรณีเกิด
ภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยของอาคาร
4.4.2 การให้บริการยานพาหนะ

RM1

ปัจจัยเสี่ยง

9

รหัส

RM2

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กองกลำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์
1.ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
1.1 เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

2. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล
2.1 การปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

1.1 งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ ไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทวี่ างไว้

1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง เพื่อ
หารือแนวทางแก้ไขและดาเนินงาน

1.2 บุคลากรยังต้องได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

1.2 ประชุมสัมมนาด้านการจัดการองค์ความรู้ดา้ น
การประกันคุณภาพ

2.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
ของทางราชการ

2.1 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นหากมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ
ทางราชการ
2.2 การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน 2.2 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นหากมีการบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน
2.3 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหาร 2.3 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจการบริหารจัดการ
จัดการ บ้านเมืองที่ดีสผู่ ู้ปฏิบัติ
บ้านเมืองทีด่ ี
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ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

– ผู้อานวยการกองกลาง
– คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
– บุคลากรกองกลาง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

– ผู้อานวยการกองกลาง
– คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
– บุคลากรกองกลาง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์
3. ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงาน
ข้อมูล
3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ
3.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้ใน
การปฏิบัติงานไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
3.5 ขาดการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ ๆ
3.6 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ขาดความถูกต้อง
3.7 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ เช่น การสารองข้อมูล การ
ป้องกันไวรัส

3.1 กาหนดให้มรี ะบบสารองข้อมูล
3.2 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทันเวลา
3.3 มีระบบการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ
พร้อมให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างทันท่วงที
3.4 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานอยูเ่ สมอ
3.5 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
และโปรแกรมใหม่ ๆ
3.6 Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั และตรวจสอบ
ความถูกต้องอยู่เสมอ
3.7 มีมาตรการป้องกันและรักษาข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ เช่น การสารองข้อมูล การป้องกัน
ไวรัส
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ผู้รับผิดชอบ
– ผู้อานวยการกองกลาง
– คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
– บุคลากรกองกลาง

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์
4.ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร
4.1 ด้านการบริหาร

4.2 ด้านบุคลากร

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

4.1.1 การปฏิบตั ิงานมีหลายขั้นตอนทา
ให้เกิดความล่าช้า

4.1.1 ดาเนินการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะในกระบวนการที่สาคัญตามพันธกิจของ
กองฯ
4.1.2 ระบบการรายงานผลการ
4.1.2 กาหนดให้มรี ะบบการรายงานผลการ
ดาเนินงานขาดประสิทธิภาพ
ดาเนินงาน ในแต่ละกิจกรรมพร้อมแสดงหลักฐาน
ของการดาเนินการกิจกรรมดังกล่าว
4.1.3 ระบบการกากับติดตามและ
4.1.3 กาหนดให้มรี ะบบการกากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิราชการขาด แผนปฏิบัตริ าชการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
4.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน และความรู้ใหม่ๆ เพื่อนาไป
ปฏิบัติงาน
4.2.2 บุคลากรยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
4.2.3 ขาดคู่มือกระบวนการทางาน

4.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้าน
การบริหารงานบุคคล ความรูเ้ ฉพาะด้านและ
ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนาไปปฏิบัติงาน
4.2.2 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้มีความรู้และความ
เข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
4.2.3 กาหนดให้บุคลากรจัดทาคู่มอื กระบวนการ
ทางาน
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ผู้รับผิดชอบ
– ผู้อานวยการกองกลาง
– คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
– บุคลากรกองกลาง

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์
4.3 ด้านการเงินและพัสดุ
- ด้านการเงิน

- ด้านการพัสดุ
4.4 ด้านความปลอดภัย
4.4.1 การให้ความความรู้
ความเข้าใจในการเตรียมตัวกรณีเกิด
ภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยของ
อาคาร
4.4.2 การให้บริการ
ยานพาหนะ

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงำน/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

4.3.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอ
4.3.2 ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและ
ประเมินประสิทธิภาพของการใช้
งบประมาณ
4.3.3 ขาดแผนการบารุงรักษาครุภัณฑ์

4.3.1 จัดทาแผนสารองในการจัดสรรงบประมาณ

งานบริหารงานทั่วไป

4.3.2 รายงานวิเคราะห์งบการเงินและประเมิน
ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ

4.4.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การเตรียมตัวต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
ด้านความปลอดภัยของอาคาร

4.4.1 จัดอบรมเพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจในการ
เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความ
ปลอดภัยของอาคาร

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

4.3.3 จัดทาแผนการบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์

4.4.2 ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็ค 4.4.2 จัดทาแบบฟอร์มการตรวจเช็คความพร้อม
ความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งาน ของยานพาหนะก่อนใช้งาน และมีการรวบรวม
ข้อมูลการตรวจเช็คเพื่อรายงานผล

คณะทางานบริหารจัดการ
อาคารสิริคุณากร
งานบริหารยานพาหนะ
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ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปีงบประมำณ 2558
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ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2558
รอบระยะเวลำ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2558
ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
1.1 เพื่อให้การดาเนินงานตามแผน 1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
กลยุทธ์ของกองกลางบรรลุเป้าหมาย การจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ
1.2 เพื่อให้การติดตามประเมินผล
1.2 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
เป็นไปตามแผนปฏิบัตริ าชการ
แผนปฏิบัตริ าชการลงสู่ระดับปฏิบตั ิการยัง
ไม่ทั่วถึง
1.3 ความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการของ
หน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน
2. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมภิบำล
2.1 การปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

RM3
ระดับควำม
เสี่ยง
ปัญหำอุปสรรค
คงเหลือ

โอกำส
คงเหลือ

ผลกระทบ
คงเหลือ

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ในการจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริ าชการ
1.2 จัดประชุมเพื่อสื่อสารนโยบายและถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์

2

2

4

1

3

3

1.3 ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานเพื่อ
ความสาเร็จ/บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตริ าชการของหน่วยงาน

2

2

4

1

3

3

1

3

3

1

3

3

2

2

4

2

2

4

รำยงำนผลกำรดำเนินกำร

2.1 การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของ
ทางราชการ

2.1 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นความลับของทางราชการ
2.2 การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน
2.2 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการบิดเบือนข้อมูลใน
การปฏิบัติงาน
2.3 ความเป็นธรรมในการประเมินผล
2.3 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจระบบการ
การปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.4 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการ
2.4 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจการบริหาร
บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีสผู่ ู้ปฏิบัติ
จัดการบ้านเมืองที่ดี
2.5 ขาดบทลงโทษทางวินัยแก่ผทู้ ี่กระทา 2.5 มีบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทาผิดอย่าง
ผิดอย่างจริงจัง
จริงจัง
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ประเภทควำมเสี่ยง/วัตถุประสงค์
3. ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง

รำยงำนผลกำรดำเนินกำร

3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงาน
ข้อมูล

3.1 กาหนดให้มรี ะบบสารองข้อมูล
3.2 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลทีม่ ี
ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลและทันเวลา
3.3 มีระบบการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และพร้อมให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ทันท่วงที
3.4 มีการกาหนดระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
3.5 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
3.6 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ
3.7 Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั และ
ตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ
3.8 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการ Update
ข้อมูล
3.9 มีมาตรการป้องกันและรักษาข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ เช่น การสารองข้อมูล การป้องกัน
ไวรัส

3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ
3.4 ระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
3.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร
3.6 ขาดการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ ๆ
3.7 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันขาดความถูกต้อง
3.8 ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักในการ
Update ข้อมูล
3.9 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ เช่น การสารองข้อมูล การ
ป้องกันไวรัส
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ระดับควำม
เสี่ยง
ปัญหำอุปสรรค
คงเหลือ
4
4

โอกำส
คงเหลือ

ผลกระทบ
คงเหลือ

2
2

2
2

2

1

2

2
2

1
1

2
2

3

2

6

1

2

2

2

2

4

3

2
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4.ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร
4.1 ด้านการบริหาร

4.2 ด้านบุคลากร

ระดับควำม
เสี่ยง
ปัญหำอุปสรรค
คงเหลือ

โอกำส
คงเหลือ

ผลกระทบ
คงเหลือ

4.1.1 การปฏิบตั ิงานมีหลายขั้นตอนทาให้ 4.1.1 ดาเนินการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้า
โดยเฉพาะในกระบวนการที่สาคัญตามพันธกิจ
ของกองฯ
4.1.2 ระบบการรายงานผลการ
4.1.2 กาหนดให้มรี ะบบการรายงานผลการ
ดาเนินงานขาดประสิทธิภาพ
ดาเนินงาน ในแต่ละกิจกรรมพร้อมแสดง
หลักฐานของการดาเนินการกิจกรรมดังกล่าว
4.1.3 ระบบการกากับติดตามและ
4.1.3 กาหนดให้มรี ะบบการกากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิราชการขาด แผนปฏิบัตริ าชการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

2

3

6

2

3

6

2

2

4

4.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน และความรู้ใหม่ๆเพื่อนาไป
ปฏิบัติงาน
4.2.2 ขาดการสารวจ Competency gap
ของบุคลากรทั่วทั้งกอง

3

2

6

3

2

6

1

2

2

2

2

4

2

2

4

2

2

4

ปัจจัยเสี่ยง

4.2.3 บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงงาน
4.2.4 ไม่มีการควบคุมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
4.2.5 บุคลากรยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
4.2.6 ขาดคู่มือกระบวนการทางาน

รำยงำนผลกำรดำเนินกำร

4.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ด้านการบริหารงานบุคคล ความรูเ้ ฉพาะด้าน
และความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนาไปปฏิบตั ิงาน
4.2.2 กาหนดให้มีการสารวจ Competency
gap ของบุคลการทั่วทั้งกองและนาผลจากการ
สารวจมาหาแนวทางแก้ไข
4.2.3 กาหนดให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงงาน
4.2.4 กาหนดมาตรการควบคุมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
4.2.5 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
4.2.6 กาหนดให้บุคลากรจัดทาคู่มอื
กระบวนการทางาน
17
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4.3 ด้านการเงินและพัสดุ
- ด้านการเงิน

- ด้านการพัสดุ

4.4 ด้านความปลอดภัย
4.4.1 การป้องกันอัคคีภัย
4.4.2 การให้บริการ
ยานพาหนะ

ปัจจัยเสี่ยง

รำยงำนผลกำรดำเนินกำร

โอกำส
คงเหลือ

ผลกระทบ
คงเหลือ

ระดับควำม
เสี่ยง
ปัญหำอุปสรรค
คงเหลือ

4.3.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอ
4.3.2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิด
ประเภท/วัตถุประสงค์
4.3.3 ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและ
ประเมินประสิทธิภาพของการใช้
งบประมาณ
4.3.4 ขาดการจัดทาแผนการจัดซื้อ-จัด
จ้างประจาปีงบประมาณ

4.3.1 จัดทาแผนสารองในการจัดสรร
งบประมาณ
4.3.2 ปฏิบัตติ ามคูม่ ือการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบคาสั่งด้านการเงิน
4.3.3 รายงานวิเคราะห์งบการเงินและประเมิน
ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ

2

3

6

2

2

4

2

2

4

4.3.4 จัดทาแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มีราคา
ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป

2

2

4

4.4.1 ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็ค
ความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง
4.4.2 ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็ค
ความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งาน
4.4.3 ขาดการกาหนดมาตรการในการ
ให้บริการของบุคลากรงานยานพาหนะ

4.4.1 จัดทาแบบฟอร์มการตรวจเช็คถัง
ดับเพลิง
4.4.2 จัดทาแบบฟอร์มการตรวจเช็คความ
พร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งาน
4.4.3 กาหนดมาตรการในการให้บริการ
ยานพาหนะของบุคลากร

2

2

4

2

3

6

2

2

4

18

กองกลำงได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ตำมแผนภำพ ดังนี้
ขั้นตอน
1

กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภำพแวดล้อม

2

กำรระบุควำมเสี่ยง
(Event Identification)

3

ประเมินควำมเสี่ยง
(Risk Assessment)

4

ตอบสนองควำมเสี่ยง
(Risk Assessment)

5

ติดตำมควำมเสี่ยง
(Risk Assessment)
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แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ที่ปรึกษำ
นายธัญญา ภักดี

ผู้อานวยการกองกลาง

จัดทำและออกแบบปกโดย
นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ
นางสาวกรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ

รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
พนักงานธุรการ

จัดพิมพ์โดย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4320 2057 เบอร์ภายใน 40164 http://gad.kku.ac.th
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สำรบัญ
บทนำ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
2. แผนการบริหารความเสี่ยง
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 )
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หน้ำ
1
5
7
14

