คํานํา
ภายใตพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุ ท ธศาสตร% ก ารบริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกนไดเห็ น ชอบกํ า หนดเป, น แผนบริ ห ารและ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยแลว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไดถูกกําหนดเป,นกลยุทธ%สําคัญของการปฏิรูป
และพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามแผนการปฏิบัติราชการและตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหนวย
รับตรวจ โดยไดดําเนินการใหมีการควบคุมภายในในทุก ๆ พันธกิจและทุก ๆ สวนงานตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อยางเครงครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกํากับการดําเนินงานดาน
การควบคุ ม ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของทุ กสวนงานของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี เป< าประสงค% แ ละที่ มุ งให
กิจกรรมการควบคุมภายในเป,นสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา และมุงใหมีความเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อใหบรรลุเป<าหมายหลักของการเป,นมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ เพื่อใหการ
จัดการของมหาวิทยาลัย เป,นไปตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายในและใหระบบการบริหารความเสี่ยงที่
ควบคุม ป?จจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป,นมูลเหตุของความเสียหายใหระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับ และควบคุมไดตลอดจนเพื่อป<องกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของป?ญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมีความมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความ
พรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุเป<าหมายของยุทธศาสตร%
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดานการประกันคุณภาพกองกลาง ซึ่งมีหนาที่ในการรับผิดชอบการดําเนินการ
ควบคุมภายในและการบริหารความ จึงไดดําเนินการวิเคราะห%และระบุป?จจัยเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของป?จจัย
เสี่ยงเพื่อจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงกองกลาง สํานักงานอธิการบดีประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2557

สารบัญ
เรื่อง

หนา

บทนํา
การวิเคราะห%ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน
( 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 )

1
8
11
16

บทนํา
1.1 ขอมูลทั่วไปของกองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก!น
เมื่อปB พ.ศ.2509 ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยไดจัดตั้งสํานักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพรอมกันนับแตบัดนั้นเป,นตนมา โดยการแบงสวนหนวยงานยอย
แบงเป,นแผนกตาง ๆ 5 แผนก คือ
1. แผนกสารบรรณ
2. แผนกการเจาหนาที่
3. แผนกคลัง
4. แผนกบริการการศึกษา
5. แผนกอาคารและสถานที่
ในเบื้องตนไมมีสํานักงานเป,นการถาวร จึงใชอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร%เป,นสํานักงานชั่วคราว จนถึงปB
พ.ศ. 2510 ตอมาในปB พ.ศ. 2511 ไดยายที่ทําการจากคณะวิศวกรรมศาสตร% มาอยูสํานักงานอธิการบดี อาคาร 1
จนถึงป?จจุบัน
ในปB พ.ศ. 2517 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดบทบาทหนาที่ใหครอบคลุมถึง ดาน
การบริหาร ดานวิชาการ ดานการวางแผนพัฒ นา ดานสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของ
นักศึกษา จึงมีการแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดีออก เป,น 5 หนวยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กอง
บริการการศึกษา กองหองสมุด และศูนยเลี้ยงสัตว
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกดาน รวมถึงการปรับ
โครงสรางองค%การ เพื่อใหสอดคลองและเพิ่มประสิทธิภาพใหสามารถสนับสนุนการ บริหารจัดการในภารกิจตาง ๆ
กองกลางเป,นหนวยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการของผูบริหาร และหนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยในปB
2554 กองกลางมีหนวยงานในสังกัด จํานวน 5 งาน ประกอบดวย
1. งานสารบรรณ

2. งานบริการยานพาหนะ
3. งานประสานงานมหาวิทยาลัย
4. งานเลขานุการผูบริหาร
5. งานบริหารงานทั่วไป

พัฒนาการของกองกลาง
กองกลาง มีการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น และเป,นแบบอยางที่ดีในการพัฒนาและ
ปรับปรุงของคณะ/หนวยงานอื่น ๆ ดังนี้
1. การสรางความรวมมือในลักษณะเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลั ย
ไดแก เครือขายประชาสัมพันธ% ซึ่งประกอบดวยผูรับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธ%ของคณะ หนวยงาน มีการจัด
กิจกรรม โครงการที่เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายอยางตอเนื่อง ทําใหผลงานตางๆในระดับคณะ หนวยงาน
สงผานเขามาสูระบบประชาสัมพันธ%กลางอยางตอเนื่องและครอบคลุม นอกจากนั้นกองกลางยังสรางเครือขายความ
รวมมือกับสื่อมวลชน ทั้งสื่อสวนกลาง และสื่อสวนทองถิ่น ทําใหเกิดชองทางการสื่อสารและสงผานขอมูลขาวสารที่
มีประสิทธิภาพ เป,นผลใหขาวสาร ผลงานตางของมหาวิทยาลัย ไดรับการเผยแพรในวงกวางผานสื่อมวลชนทุกแขนง
2. กองกลางไดริเริ่ม และพัฒนาโครงการ แปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข อยางตอเนื่องจนป?จจุบันเขาสู
การดําเนินงานปBที่ 2 เป,นโครงการที่สนองตอบนโยบายดานการสรางเสริมสุขภาวะ สงเสริมการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจวิถีพอเพียง และเป,นการสรางโอกาสใหเกิดวัฒนธรรมองค%กรที่พึงประสงค%ของสํานักงานอธิการบดี
โดยเป,นการทํางานรวมกันขามสายงาน สรางบรรยากาศแหงความใสใจ หวงใย แบงป?น และเอื้ออาทร ระหวาง
บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี
3. การจัดกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพ โดยจัดการแขงขันกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ เสริมสรางความสัมพันธ%อันดี
ระหวางบุคลากร เพื่อใหบุคลากรกองกลางมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่พรอมที่จะทํางานอยางมีความสุข
4. การจัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศในองค%กร ที่เอื้อตอการทํางาน และใหบริการอยางมีความสุข เนนความ
สะอาด สะดวก ปลอดภัย และใสใจในคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมองค,กร
“สรางความเชื่อมั่นและไววางใจใหผูบังคับบัญชา สรางความศรัทธาแกผูรับบริการ”
ค!านิยม HEALTHY

Human resource comes first
Efficiency
Accountability
Learning organization
Trust
Happiness
Yield

: ใหความสําคัญแกผูปฏิบัติงานทุกระดับ
: มุงเนนประสิทธิภาพ
: รับผิดชอบตอสังคม
: มุงเนนการเรียนรู
: มีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน
: ทํางานอยางมีความสุข
: มุงเนนผลลัพธ%

วิสัยทัศน,
กองกลาง เป,นหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร%ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหการ
ดําเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ
1. บริหารจัดการระบบรับ สง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการและผลิตเอกสารราชการ
2. สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย
3. อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร
4. การใหบริการยานพาหนะ และบริหารจัดการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน
5. สนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองกลาง และบริหารจัดการอาคารสิริคุณากร และอาคาร 2
สํานักงานอธิการบดี (ความสะอาดอาคาร)

โครงสรางองค,กรกองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1.2 กรอบคิด
ตามพระราชบัญญัติร ะเบียบบริ หารราชการแผนดิน (ฉบั บที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 และ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ%และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปดวยเป<าหมายสําคัญ
คือ เพื่อประโยชน%สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป,น และเพื่อใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยาง
สม่ําเสมอ โดยใชเป,นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดทําแผนยุทธศาสตร% การพัฒนา
ระบบราชการไทย ( พ.ศ.2551-2555) และแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555-2558) ตามพระราชบัญญัติ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กําหนดใหสวนราชการตองมีการ
ประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น
เพื่อใหการจัดการของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เป,นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน
และใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมป?จจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป,นมูลเหตุของความ
เสี ยหายใหระดับความเสี่ ยง และขนาดความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคตอยู ในระดั บที่ ยอมรับและควบคุมได

ตลอดจนป<องกันหารือบรรเทาความรุนแรงของป?ญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมีความมั่นใจ
วาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุ
เป<าหมายยุทธศาสตร%ของ กองกลาง
วัตถุประสงค,การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
1. เพื่อเป,นแนวทางการตัดสินใจ
2. เพื่อป<องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามพันธกิจของหนวยงานที่กําหนดไว
4. เพื่อใหความมั่นใจตอผูบริหารเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกองกลาง ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทาง
การเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย หรือวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
การจําแนกกลุ!ม (Classifying) ของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจําแนกกลุมของความเสี่ยงออกเป,น 4 ดาน ประกอบดวย
1.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ% คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
1.3 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1.4 ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
กลยุทธ,ในการจัดการความเสี่ยง
1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหลีกเลี่ยงเหตุการณ%ที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน หยุด
ดําเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค%หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป,นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับไดมากกวา เป,น
ตน
2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การไมตองมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใชกับความเสี่ยงที่มีนอย ความนาจะเกิดนอยหรือเห็นวามีตนทุนในการบริหาร
ความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว
3) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความ
นาจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป<องกันการปรับปรุงแกไขกระบวนการรวมกับ
กําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน

4) การกระจาย (Risk sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การกระจายหรือถายโอน
ความเสี่ยงใหหนวยงานอื่ นชวยแบงความรับผิดชอบไป เชน การทําประกั นภัยกับองค% กรภายนอก หรือการจาง
บุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ% (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact)
ของแตละป?จจัยเสี่ยง แลวนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธ%ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบวาจะ
เกิดความเสี่ ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิ ดเหตุการณ%ผลกระทบที่จะเกิ ดความเสียหาย) ซึ่ ง
จัดแบงเป,น 5 ระดับความเสี่ยง คือ
1. ระดับความเสี่ยงต่ํา (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เทากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับไดโดยไมตองควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเทากับ 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อป<องกันมิใหความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ขึ้นไปอยูในระดับที่ยอมรับไมได
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเทากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยง ที่ไม
สามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได 6
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เทากับ 17-25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม
สามารถยอมรับได จําเป,นตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับไดทันที
การวิเคราะห,ลักษณะของความเสี่ยง
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ,ต!างๆ (Likelihood)
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
นอย
1
นอยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ระดับ
ผลกระทบ
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
นอย
1
นอยมาก

ผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากประเมินโอกาสและผลกระทบของ
แตละป?จจัยเสี่ยง กําหนดเกณฑ%ไว 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยง
ตอไปนี้
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
1
3
2
4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

5

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ประจําปZงบประมาณ 2557

RM1

การวิเคราะห, และการประเมินความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค,
1.ความเสี่ยงดานกลยุทธ,
1.1 เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ%ของกองกลาง
บรรลุเป<าหมาย
1.2 เพื่อใหการติดตามประเมินผลเป,นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

2. ความเสี่ยงดานธรรมภิบาล
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ
ความ
เสียง

1.1 บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร%และ
แผนปฏิบัติราชการ
1.2 การถายทอดแผนยุทธศาสตร%และแผนปฏิบัติราชการลงสูระดับ
ปฏิบัติการยังไมทั่วถึง
1.3 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร%และแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานไมเป,นไปตามแผน

3

5

15

ST1

4

4

16

ST 2

3

5

15

ST 3

2.1 การเปzดเผยขอมูลที่เป,นความลับของทางราชการ
2.2 การบิดเบือนขอมูลในการปฏิบัติงาน
2.3 ความเป,นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.4 ขาดการถายทอดนโยบายการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีสูผูปฏิบัติ
บานเมืองที่ดีสูผูปฏิบัติ
2.5 ขาดบทลงโทษทางวินัยแกผูที่กระทําผิดอยางจริงจัง
3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
3.2 ความถูกตอง รวดเร็วในการรายงานขอมูล
3.3 ความพรอมในการใหบริการดานขอมูลสารสนเทศ
3.4 ระดับสิทธิในการเขาถึงขอมูล
3.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

2
2
2
4

5
5
5
4

10
10
10
16

GD 1
GD 2
GD 3
GD 4

4
4
4
3
3
4

5
5
5
4
4
4

20
20
20
12
12
16

GD 5
IT 1
IT 2
IT 3
IT 4
IT 5

ป\จจัยเสี่ยง

รหัส

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค,

4.ความเสี่ยงดานกระบวนการ
4.1 ดานการบริหาร

4.2 ดานบุคลากร

4.3 ดานการเงินและพัสดุ
- ดานการเงิน

โอกาส

ผลกระทบ

3.6 ขาดการฝ~กอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม ๆ
3.7 ขาดการ Update ขอมูลใหเป,นป?จจุบัน ขาดความถูกตอง
3.8 ไมมีผูรับผิดชอบหลักในการ Update ขอมูล
3.9 ขาดการป<องกันและรักษาขอมูลในคอมพิวเตอร% เชน การสํารอง
ขอมูล การป<องกันไวรัส

5
2
5
4

3
5
5
5

ระดับ
ความ
เสียง
15
10
25
20

4.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทําใหเกิดความลาชา
4.1.2 ระบบการรายงานผลการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ
4.1.3 ระบบการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร%และแผนปฏิบัติราชการขาดประสิทธิภาพ
4.2.1 บุคลากรขาดความรูความสามารถเฉพาะดานและความรูใหม ๆ เพื่อ
นําไปปฏิบัติงาน
4.2.2 ขาดการสํารวจ Competency gap ของบุคคลากรทั่วทั้งกอง
4.2.3 บุคคลากรไมมีสวนรวมในการปรับปรุงงาน
4.2.4 ไมมีการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.2.5 บุคลากรยังขาดความรูและความเขาใจในระบบรายงานและติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน
4.2.6 ขาดคูมือกระบวนการทํางาน

4
4
4

5
5
5

20
20
20

PC 1
PC 2
PC 3

4

4

16

HR 1

4
3
3
3

3
3
3
4

12
9
9
12

HR 2
HR 3
HR 4
HR 5

4

3

12

HR 6

4.3.1 การเบิกจายเงินงบประมาณไมทันปBงบประมาณ

2

4

8

FN 1

ป\จจัยเสี่ยง

รหัส
IT 6
IT 7
IT 8
IT 9

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค,

- ดานการพัสดุ

4.4 ดานความปลอดภัย
4.4.1 การป<องกันอัคคีภัย
4.4.2 การใหบริการยานพาหนะ

โอกาส

ผลกระทบ

4.3.3 การใชจายเงินงบประมาณผิดประเภท/ วัตถุประสงค%
4.3.4 การใชทรัพยากรทรัพย%สินของกองฯ ยังไมคุมคา
4.3.5 ขาดการวิเคราะห%งบการเงินและประเมินประสิทธิภาพของการใช
งบประมาณ
4.3.6 ขาดการจัดแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปBงบประมาณ

3
3
3

4
3
3

ระดับ
ความ
เสียง
12
9
9

3

3

9

FN 6

4.4.1 ขาดความเขมงวดในการตรวจเช็คความพรอมใชงานของถังดับเพลิง
4.4.2 ขาดความเขมงวดในการตรวจเช็คความพรอมของยานพาหนะกอนใช
งาน
4.4.3 ขาดการกําหนดมาตรการในการใหบริการของบุคลากรงาน
ยานพาหนะ

3

3

3

SA1

3

3

3

SA2

3

3

3

SA3

ป\จจัยเสี่ยง

รหัส
FN 3
FN 4
FN 5

RM2

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง ประจําปZงบประมาณ พ.ศ.2557
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค,

ป\จจัยเสี่ยง

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ,
1.1 เพื่อใหการดําเนินงานตามแผน 1.1 บุคลากรขาดความรูความเขาใจใน
กลยุทธ%ของกองกลางบรรลุเป<าหมาย การจัดทําแผนกลยุทธ%และแผนปฏิบัติ
1.2 เพื่อใหการติดตามประเมินผล ราชการ
เป,นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
1.2 การถายทอดแผนกลยุทธ%และ
แผนปฏิบัติราชการลงสูระดับปฏิบตั ิการ
ยังไมทั่วถึง
1.3 ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ%และแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงานไมเป,นไปตามแผน

2. ความเสี่ยงดานธรรมภิบาล
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

2.1 การเปzดเผยขอมูลที่เป,นความลับ
ของทางราชการ
2.2 การบิดเบือนขอมูลในการ
ปฏิบัติงาน

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
1.1 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ
ในการจัดทําแผนกลยุทธ%และแผนปฏิบัติราชการ
1.2 จัดประชุมเพื่อสื่อสารนโยบายและถายทอดแผน
กลยุทธ%

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

–ผูอํานวยการกองกลาง
–คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
–บุคลากรกองกลาง

ปBงบประมาณ
พ.ศ. 2557

–ผูอํานวยการกองกลาง
–คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
–บุคลากรกองกลาง

ปBงบประมาณ
พ.ศ. 2557

1.3 ความมุงมั่น ทุมเทในการปฏิบัติงานเพื่อ
ความสําเร็จ/บรรลุเป<าหมายตามแผนกลยุทธ%และ
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

2.1 ชี้แจง/อบรมบุคลากรใหตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นหากมีการเปzดเผยขอมูลที่เป,นความลับของ
ทางราชการ
2.2 ชี้แจง/อบรมบุคลากรใหตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นหากมีการบิดเบือนขอมูลในการปฏิบัตงิ าน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค,

ป\จจัยเสี่ยง
2.3 ความเป,นธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

2.3 ชี้แจง/อบรมบุคลากรใหเขาใจระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

2.4 ขาดการถายทอดนโยบายการ
บริหารจัดการ บานเมืองที่ดีสูผูปฏิบัติ

3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.4 ชี้แจง/อบรมบุคลากรใหเขาใจการบริหารจัดการ
บานเมืองทีด่ ี
2.5 มีบทลงโทษทางวินัยแกผูที่กระทําผิดอยาง
2.5 ขาดบทลงโทษทางวินัยแกผูที่กระทํา จริงจัง
ผิดอยางจริงจัง
3.1 กําหนดใหมีระบบสํารองขอมูล
3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 3.2 พัฒนาระบบรายงานขอมูลที่มปี ระสิทธิภาพ
3.2 ความถูกตอง รวดเร็วในการ
มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและทันเวลา
รายงานขอมูล
3.3 มีระบบการปรับปรุงขอมูลใหเป,นป?จจุบันและ
3.3 ความพรอมในการใหบริการดาน พรอมใหบริการดานขอมูลสารสนเทศอยางทันทวงที
ขอมูลสารสนเทศ
3.4 มีการกําหนดระดับสิทธิในการเขาถึงขอมูล
3.4 ระดับสิทธิในการเขาถึงขอมูล
3.5 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชใน
3.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชใน การปฏิบัติงานอยูเสมอ
การปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร
3.6 สงบุคลากรเขารับการฝ~กอบรมดานเทคโนโลยี
3.6 ขาดการฝ~กอบรมบุคลากรดาน
และโปรแกรมใหม ๆ
เทคโนโลยีและโปรแกรมใหม ๆ
3.7 Update ขอมูลใหเป,นป?จจุบนั และตรวจสอบ
3.7 ขาดการ Update ขอมูลใหเป,น
ความถูกตองอยูเสมอ
ป?จจุบันขาดความถูกตอง

–ผูอํานวยการกองกลาง
–คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
–บุคลากรกองกลาง

ปBงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค,

ป\จจัยเสี่ยง
3.8 ขาดการป<องกันและรักษาขอมูลใน
คอมพิวเตอร% เชน การสํารองขอมูล การ
ป<องกันไวรัส

4.ความเสี่ยงดานกระบวนการ
4.1 ดานการบริหาร

4.2 ดานบุคลากร

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

3.8 มีมาตรการป<องกันและรักษาขอมูลใน
คอมพิวเตอร% เชน การสํารองขอมูล การป<องกัน
ไวรัส

4.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทํา
ใหเกิดความลาชา

4.1.1 ดําเนินการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะในกระบวนการที่สําคัญตามพันธกิจของ
กองฯ
4.1.2 ระบบการรายงานผลการ
4.1.2 กําหนดใหมีระบบการรายงานผลการ
ดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ
ดําเนินงาน ในแตละกิจกรรมพรอมแสดงหลักฐาน
ของการดําเนินการกิจกรรมดังกลาว
4.1.3 ระบบการกํากับติดตามและ
4.1.3 กําหนดใหมีระบบการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ%และ
ยุทธศาสตร% และแผนปฏิบัติราชการขาด แผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
4.2.1 บุคลากรขาดความรูความสามารถ 4.2.1 สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝ~กอบรมดาน
เฉพาะดาน และความรูใหมๆเพื่อนําไป
การบริหารงานบุคคล ความรูเฉพาะดานและ
ปฏิบัติงาน
ความรูใหม ๆ เพื่อนําไปปฏิบัตงิ าน

–ผูอํานวยการกองกลาง
–คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
–บุคลากรกองกลาง

ปBงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค,

4.3 ดานการเงินและพัสดุ
- ดานการเงิน

- ดานการพัสดุ

ป\จจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

4.2.2 บุคคลากรไมมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงงาน
4.2.3 ไมมีการควบคุมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
4.2.4 บุคลากรยังขาดความรูและความ
เขาใจในระบบรายงานและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
4.2.5 ขาดคูมือกระบวนการทํางาน

4.2.2 กําหนดใหบุคคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุง
งาน
4.2.3 กําหนดมาตรการควบคุมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
4.2.4 ชี้แจง/อบรมบุคลากรใหมีความรูและความ
เขาใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน

4.2.5 กําหนดใหบุคลากรจัดทําคูมือกระบวนการ
ทํางาน
4.3.1 การเบิกจายเงินงบประมาณไมทัน 4.3.1 กําหนดมาตรการเรงรัดการเบิกจาย
ปBงบประมาณ
งบประมาณ
4.3.2 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไม
4.3.2 จัดทําแผนสํารองในการจัดสรรงบประมาณ
เพียงพอ
4.3.3 ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับกฎ
4.3.3 การใชจายเงินงบประมาณผิด
ระเบียบคําสั่งดานการเงิน
ประเภท/วัตถุประสงค%
4.3.4 ขาดการจัดทําแผนการจัดซื้อ-จัด 4.3.4 จัดทําแผนการจัดซื้อ-จัดจางที่มีราคาตัง้ แต
จางที่มรี าคาตัง้ แตหนึ่งแสนบาทขึน้ ไป
หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
4.3.5 ขาดการวิเคราะห%งบการเงินและ 4.3.5 รายงานวิเคราะห%งบการเงินและประเมิน
ประเมินประสิทธิภาพของการใช
ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค,
4.4 ดานความปลอดภัย
4.4.1 การป<องกันอัคคีภัย
4.4.2 การใหบริการยานพาหนะ

ป\จจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

4.4.1 ขาดความเขมงวดในการตรวจเช็ค 4.4.1 จัดทําแบบฟอร%มการตรวจเช็คถังดับเพลิง
ความพรอมใชงานของถังดับเพลิง
4.4.2 ขาดความเขมงวดในการตรวจเช็ค
ความพรอมของยานพาหนะกอนใชงาน 4.4.2 จัดทําแบบฟอร%มการตรวจเช็คความพรอม
4.4.3 ขาดการกําหนดมาตรการในการ ของยานพาหนะกอนใชงาน
ใหบริการของบุคลากรงานยานพาหนะ
4.4.3 กําหนดมาตรการในการใหบริการ
ยานพาหนะของบุคลากร

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

RM3
ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปZงบประมาณ 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต!วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ประเภท/วัตถุประสงค,

ป\จจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

1.ความเสี่ยงดานกลยุทธ,
1.1 เพื่อใหการดําเนินงานตามแผน
1.1 บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการ
กลยุทธ% ของกองกลางบรรลุเป<าหมาย จัดทําแผนกลยุทธ%และแผนปฏิบัติราชการ
1.2 เพื่อใหการติดตามประเมินผล
เป,นไปตามแผนปฏิบัติราชการ

2. ความเสี่ยงดานธรรมภิบาล
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
คงเหลือ คงเหลือ
คงเหลือ

1.1 บุคลากรมีความรู ความสามารถในการ
จัดทําแผนกลยุทธ%และแผนปฏิบัติราชการมาก
ยิ่งขึ้น
1.2 การถายทอดแผนกลยุทธ%และ
1.2 บุคลากรมีความเขาใจนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติราชการลงสูระดับปฏิบตั ิการยังไม กลยุทธ% และแผนปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น
ทั่วถึง
1.3 ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
1.3 ผลการดําเนินงานบรรลุเป<าหมายตาม
แผนกลยุทธ%และแผนปฏิบัติราชการของ
แผนกลยุทธ%และแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงานไมเป,นไปตามแผน
หนวยงาน

2

3

6

3

3

9

2

3

6

2.1 การเปzดเผยขอมูลที่เป,นความลับของ
ทางราชการ

1

4

4

1

4

4

1

4

4

3

2

6

2.2 การบิดเบือนขอมูลในการปฏิบัติงาน
2.3 ความเป,นธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2.4 ขาดการถายทอดนโยบายการบริหาร
จัดการ บานเมืองที่ดีสูผูปฏิบัติ

2.1 บุคลากรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
หากมีการเปzดเผยขอมูลที่เป,นความลับของ
ทางราชการ
2.2 บุคลากรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
หากมีการบิดเบือนขอมูลในการปฏิบัติงาน
2.3 บุคลากรเขาใจระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2.4 บุคลากรเขาใจการบริหารจัดการ
บานเมืองทีด่ ี

ป\ญหาอุปสรรค

ประเภท/วัตถุประสงค,

3.ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ป\จจัยเสี่ยง
2.5 ขาดบทลงโทษทางวินัยแกผูที่กระทําผิด
อยางจริงจัง
3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
3.2 ความถูกตอง รวดเร็วในการรายงาน
ขอมูล
3.3 ความพรอมในการใหบริการดานขอมูล
สารสนเทศ
3.4 ระดับสิทธิในการเขาถึงขอมูล

รายงานผลการดําเนินการ

2.5 มีบทลงโทษทางวินัยแกผูที่กระทําผิดอยาง
จริงจัง
3.1 มีระบบสํารองขอมูล
3.2 มีระบบรายงานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
มีความถูกตองของขอมูลและความทันเวลา
3.3 มีความพรอมในการใหบริการขอมูลที่
ทันเวลา
3.4 มีการกําหนดระดับสิทธิในการเขาถึง
ขอมูล
3.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ชในการ
3.5 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ
3.6 ขาดการฝ~กอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี 3.6 บุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยี และ
และโปรแกรมใหมๆ
โปรแกรมใหมๆ
3.7 ขาดการ Update ขอมูลใหเป,นป?จจุบัน 3.7 ขอมูลเป,นป?จจุบันและถูกตอง
ขาดความถูกตอง
3.8 ไมมีผูรับผิดชอบหลักในการ Update
3.8 มีผูรับผิดชอบหลักในการ Update ขอมูล
ขอมูล
3.9 ขาดการป<องกันและรักษาขอมูลใน
3.9 ขอมูลในคอมพิวเตอร%มีความปลอดภัย
คอมพิวเตอร% เชน การสํารองขอมูล การ
มากขึ้น
ป<องกันไวรัส

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
คงเหลือ คงเหลือ
คงเหลือ
3
3
3

2
2
2

6
6
6

2

1

2

2

1

2

3

2

6

4

2

8

1

4

4

4

3

12

3

3

9

ป\ญหาอุปสรรค

ประเภท/วัตถุประสงค,
4.ความเสี่ยงดานกระบวนการ
4.1 ดานการบริหาร

4.2 ดานบุคลากร

ป\จจัยเสี่ยง

4.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทําให
เกิดความลาชา
4.1.2 ระบบการรายงานผลการดําเนินงาน
ขาดประสิทธิภาพ
4.1.3 ระบบการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร% และแผนปฏิบัติราชการขาด
ประสิทธิภาพ
4.2.1 บุคลากรขาดความรูความสามารถ
เฉพาะดานและความรูใหมๆเพื่อนําไป
ปฏิบัติงาน
4.2.2 ขาดการสํารวจ Competency gap
ของบุคคลากรทั่วทั้งกอง
4.2.3 บุคคลากรไมมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงงาน
4.2.4 ไมมีการควบคุมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
4.2.5 บุคลากรยังขาดความรูและความเขาใจ
ในระบบรายงานและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
4.2.6 ขาดคูมือกระบวนการทํางาน

รายงานผลการดําเนินการ

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
คงเหลือ คงเหลือ
คงเหลือ

4.1.1 มีการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

3

3

9

4.1.2 มีระบบการรายงานผลการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
4.1.3 มีระบบการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ%
และแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ

3

3

9

3

3

9

4.2.1 บุคลากรมีความรูความสามารถดานการ
บริหารงานบุคคล ความรูเฉพาะดานและ
ความรูใหมๆ เพื่อนําไปปฏิบัตงิ านมากยิ่งขึ้น
4.2.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรดาน
สมรรถนะ
4.2.3 บุคคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงงาน
มากขึ้น
4.2.4 บุคลากรมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น
4.2.5 บุคลากรใหมีความรูและความเขาใจใน
ระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน

3

3

9

3

2

6

2

2

4

2

2

4

2

2

4

4.2.6 บุคลากรมีคูมือกระบวนการทํางาน

3

2

6
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ประเภท/วัตถุประสงค,
4.3 ดานการเงินและพัสดุ
- ดานการเงิน

- ดานการพัสดุ

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
คงเหลือ คงเหลือ
คงเหลือ

ป\จจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

4.3.1 การเบิกจายเงินงบประมาณไมทัน
ปBงบประมาณ
4.3.2 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ
4.3.3 การใชจายเงินงบประมาณผิด
ประเภท/ วัตถุประสงค%

4.3.1 มีมาตรการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ
4.3.2 มีแผนสํารองในการจัดสรรงบประมาณ
4.3.3 ปฏิบัติงานดานการเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1

3

3

3
2

3
2

9
4

4.3.4 การใชทรัพยากรทรัพย%สินของกองฯยัง 4.3.4 ใชทรัพยากรทรัพย%สินของกองฯไดอยาง
ไม คุมคา
คุมคามากขึ้น
4.3.5 ขาดการวางแผนการใชเงิน
4.3.5 มีแผนการใชเงินและปฏิบัตงิ านไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3.6 ขาดการวิเคราะห%งบการเงินและ
4.3.6 มีการใชงบประมาณไดถูกตองและมี
ประเมินประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2

2

4

2

2

4

2

2

4
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