แผนบริหารความเสี่ยง

Risk management plan

ประจำปี 2554

ตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนบริหารความเสี่ยง
2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

คํานํา
แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
จังหวัดปทุมธานี 2554 จัดทําขึ้นเพื่อให0มหาวิทยาลัย มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารป2จจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต4างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องคกรจะเกิด
ความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม4ใช4ตัวเงิน เพื่อให0ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นอยู4ในระดับที่องคกรยอมรับได0 ประเมินได0 ควบคุมได0 และตรวจสอบได0อย4างมีระบบ โดยคํานึงถึง
การบรรลุเป6าหมายขององคกรหรือยุทธศาสตรเป8นสําคัญ
การจั ดทําแผนบริ หารความเสี่ยง มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี 2554 ได0มีการแต4งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวางระบบการบริหาร
ความเสี่ ยง และกลไกของแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ผนวกกับ การประกั น คุณ ภาพการศึ กษาภายใน
ประจําป;การศึกษา 2554 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ4งชี้ 7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตัวชี้วัดที่ 12
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหน0าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาและ การถ4ายทอด
เป6าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู4สถาบันอุดมศึกษา ตัวย4อย ที่ 12.2 ระดับคุณภาพของการถ4ายทอด
เป6าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู4การปฏิบัติ เป8นแนวทางในการดําเนินการต4อไป

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานเป%นระบบการ
จัดการที่มีคุณภาพ การดําเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 2554 นี้ มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายดานการบริหารความ
เสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงที่ตองวิเคราะห คือ ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ, ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ และ ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดมีมติการวิเคราะหความเสี่ยง ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
2. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
3. ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความ
เสี่ยงโดยการบริหารป?จจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต@างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต@ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯจะเกิดความเสียหาย
(ทั้งในรูปของตัวเงินและไม@ใช@ตัวเงิน เช@น ชื่อเสียง การฟEองรองจากการไม@ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความ
คุมค@า) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยู@ในระดับที่ยอมรับไดโดยคํานึงถึงการบรรลุเปEาหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตาม
ยุทธศาสตร กลยุทธ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.
2.
3.
4.

มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป%นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
มีการบริหารความเสี่ยงทั่วมหาวิทยาลัยอย@างต@อเนื่อง
มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอย@างสม่ําเสมอ
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธอย@างทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงใหกับผูบริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ใหมีความเขาใจ และ
ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
5. มีการบริหารความเสี่ยงเป%นกิจกรรมของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
6. มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจไดอย@างมีประสิทธิภาพ
7. มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ระบุความเสี่ยง
การประเมินและวิเคราะห0ความเสี่ยง
การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง

3

ระบุความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 จังหวัดปทุมธานี
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
P1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องกฏระเบียบยังไม@เพียงพอต@อการปฏิบัติงาน
P2 นักศึกษาบางส@วนปฏิบัติตัวไม@เหมาะสมในเรื่อง ระเบียบ ขอบังคับ
ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
F1 มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม@เป%นไปตามเปEาหมายที่ตั้งไว
F2 การจัดเก็บเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไม@เป%นไปตามเปEาหมาย
F3 การลงทุนในงานโครงการต@างๆไดผลลัพธไม@เป%นไปตามเปEาหมาย
F4 ขาดความเขาใจขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
F5 การเบิกจ@ายงบประมาณไม@เป%นไปตามแผน
F6 ดานระบบเทคโนโลยีไม@สามารถใชงานไดอย@างมีประสิทธิภาพ ล@าชา ไม@ครบถวน
F7 การดูแลทรัพยสินอาคารสถานที่และความปลอดภัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ปAจจัยเสี่ยง
เกิดความเสียหายต@อการปฏิบัติงาน
เกิดความเสียหายต@อภาพพจนของมหาวิทยาลัย
วิกฤตเศรษฐกิจและป?ญหาดานการเมืองภายในประเทศส@งผลใหรายไดของรัฐบาล
ลดลง
จํานวนนักศึกษาต่ํากว@าแผนที่วางไวและนักศึกษาคางชําระค@าธรรมเนียม
สภาวะแวดลอมภายนอกที่ไม@สามารถควบคุมไดทําใหการดําเนินงาน/โครงการไม@
เป%นไปตามแผน
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานไม@ครบถวนก@อใหเกิดการเบิกจ@ายล@าชา
การเบิกจ@ายเงินงบประมาณไม@เป%นตามแผนล@าชา
ขากการบูรณาการการใชมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว@างหน@วยงาน ฐานขอมูล
ในแต@ละหน@วยงานมีรูปแบบโครงสรางที่แตกต@างกัน
มีการโจรกรรมทรัพยสิน
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ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ปAจจัยเสี่ยง
ดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย0และบุคลากร
P1 จํานวนคดียังมีอยู@การกระทําผิดจรรยาบรรณ
การไม@ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณ
P2 ความผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
การไม@ปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานปกติ การปฏิบัติงานที่ขาดความละเอียด
รอบคอบ

5

การประเมินและวิเคราะห0ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 จังหวัดปทุมธานี
ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
P1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่อง
กฏระเบียบยังไม@เพียงพอต@อการ
ปฏิบัติงาน
P2 นักศึกษาบางส@วนปฏิบัติตัวไม@
เหมาะสม ในเรื่อง ระเบียบ ขอบังคับ

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปAจจัยเสี่ยง)

โอกาสที่จะเกิด
(1)

ผลกระทบ/ความรุนแรง
(2)

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1) X (2)

ลําดับความเสี่ยง

เกิดความเสียหายต@อการ
ปฏิบัติงาน

3

3

9
(ต่ํา)

1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)

เกิดความเสียหายต@อ
ภาพพจนของมหาวิทยาลัย

3

3

9
(ต่ํา)

1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)

4

16
(สูง)

2
(ความเสี่ยงสูง)

4

16
(สูง)

2
(ความเสี่ยงสูง)

ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
F1 มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ วิกฤตเศรษฐกิจและป?ญหา
4
จากรัฐบาลไม@เป%นไปตามเปEาหมายที่ตั้งไว ดานการเมืองภายในประเทศ
ส@งผลใหรายไดของรัฐบาล
ลดลง
F2 การจัดเก็บเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จํานวนนักศึกษาต่ํากว@าแผนที่
4
ไม@เป%นไปตามเปEาหมาย
วางไวและนักศึกษาคางชําระ
ค@าธรรมเนียม
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ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
F3 การลงทุนในงานโครงการต@างๆได
ผลลัพธไม@เป%นไปตามเปEาหมาย

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปAจจัยเสี่ยง)

สภาวะแวดลอมภายนอกที่ไม@
สามารถควบคุมไดทําใหการ
ดําเนินงาน/โครงการไม@เป%นไป
ตามแผน
F4 ขาดความเขาใจขั้นตอนในการ
ขั้นตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานไม@ครบถวนก@อใหเกิด
การเบิกจ@ายล@าชา
F5 การเบิกจ@ายงบประมาณไม@เป%นไปตาม การเบิกจ@ายเงินงบประมาณไม@
แผน
เป%นตามแผนล@าชา
F6 ดานระบบเทคโนโลยีไม@สามารถใชงาน ขากการบูรณาการการใชมูล
ไดอย@างมีประสิทธิภาพ ล@าชา ไม@ครบถวน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว@างหน@วยงาน ฐานขอมูลใน
แต@ละหน@วยงานมีรูปแบบ
โครงสรางที่แตกต@างกัน
F7 การดูแลทรัพยสินอาคารสถานที่และ มีการโจรกรรมทรัพยสิน
ความปลอดภัยของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ/ความรุนแรง
(2)
(1)

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1) X (2)
16
(สูง)

ลําดับความเสี่ยง

4

4

2
(ความเสี่ยงสูง)

4

4

16
(สูง)

2
(ความเสี่ยงสูง)

4

4

3

3

16
(สูง)
9
(ต่ํา)

2
(ความเสี่ยงสูง)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)

3

3

9
(ต่ํา)

1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
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ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปAจจัยเสี่ยง)

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ/ความรุนแรง
(1)
(2)

ดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย0และบุคลากร
P1 จํานวนคดียังมีอยู@การกระทําผิด
การไม@ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย
3
จรรยาบรรณ
และจรรยาบรรณ
P2 ความผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการ การไม@ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
3
ปฏิบัติงาน
ทํางานปกติ การปฏิบัติงานที่
ขาดความละเอียดรอบคอบ

3
3

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1) X (2)

ลําดับความเสี่ยง

9
(ต่ํา)
9
(ต่ํา)

1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)

หมายเหตุ
เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู@ในระดับ 2 หรือ 3) ตองนํามาจัดการความเสี่ยงต@อไป
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 จังหวัดปทุมธานี
ลําดับ ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
(1)
1

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุมที่มีอยูI
แลว

(2)

(2)
ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
F1 มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร
ติดตามสถานการณอย@าง
√
งบประมาณจากรัฐบาลไม@เป%นไป
ต@อเนื่องและปรับ
ตามเปEาหมายที่ตั้งไว
แผนการดําเนินงานให
สอดคลองกับนโยบาย
ทางรัฐบาล
F2 การจัดเก็บเงินรายไดของ
จัดทําแผนกลยุทธการรับ
√
มหาวิทยาลัยไม@เป%นไปตามเปEาหมาย นักศึกษาใหสอดคลอง
กับสภาวะป?จจุบัน และ
กําหนดระเบียบการรับ
ชําระค@าธรรมเนียม
นักศึกษาใหชัดเจน

การควบคุมที่มีอยูIแลวไดผล วิธีจัดการความเสี่ยง
หรือไมI
(5)
(4)
O

√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ@ายโอน
หลีกเลี่ยง

O

√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ@ายโอน
หลีกเลี่ยง

หมายเหตุ
(6)
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ลําดับ ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุมที่มีอยูI
แลว

(2)

F3 การลงทุนในงานโครงการต@างๆ
ไดผลลัพธไม@เป%นไปตามเปEาหมาย

จัดทําแผนการใชงาน
หรือการประมาณการใช
งานในการลงทุนใน
โครงการต@างๆ
F4 ขาดความเขาใจขั้นตอนในการ จัดอบรม/สัมมนาในการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเฉพาะงาน
เพื่อสรางความเขาใจ
ขั้นตอนไดถูกตอง
F5 การเบิกจ@ายงบประมาณไม@
ติดตามผล/รายงานผล
เป%นไปตามแผน
การใชจ@ายเงินและการ
ปฏิบัติงานตามแผนทุก
ไตรมาส
F6 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอบรมระบบ
ไม@สามารถใชงานไดอย@างมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิภาพ ล@าชา ไม@ครบถวน
F7 การดูแลทรัพยสินอาคารสถานที่ เพิ่มความเขมงวดในการ
และความปลอดภัยของบุคลากรใน ตรวจตรา
มหาวิทยาลัย

การควบคุมที่มีอยูIแลวไดผล วิธีจัดการความเสี่ยง
หรือไมI
(4)
(5)

(2)
√

O

√

O

√

O

√

O

√

O

หมายเหตุ
(6)

√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ@ายโอน
หลีกเลี่ยง
√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ@ายโอน
หลีกเลี่ยง
√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ@ายโอน
หลีกเลี่ยง
√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ@ายโอน
หลีกเลี่ยง
√ ยอมรับ
ควบคุม
ถ@ายโอน
หลีกเลี่ยง
10

หมายเหตุ
ชIอง 3 √ หมายถึง มี , O หมายถึง มีแต@ไม@สมบูรณ , X หมายถึง ไม@มี
ชIอง 4 √ หมายถึง ไดผลตามที่คาดหมาย , O หมายถึง ไดผลบางแต@ไม@สมบูรณ , X หมายถึง ไม@ไดผลตามที่คาดหมาย
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 จังหวัดปทุมธานี
กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุมที่มีอยูI
ระดับ การจัดการ
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่
ความเสี่ยง ความเสีย่ ง
ประเมินและวัตถุประสงค0ของการ
ควบคุม
(3)
(4)
(2)
(1)
ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ติดตามสถานการณอย@างต@อเนื่อง
F1 มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร
2
ยอมรับ
งบประมาณจากรัฐบาลไม@เป%นไป และปรับแผนการดําเนินงานให
ตามเปEาหมายที่ตั้งไว
สอดคลองกับนโยบายทางรัฐบาล
วัตถุประสงค
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการอย@างมี
ประสิทธิภาพ
F2 การจัดเก็บเงินรายไดของ
จัดทําแผนกลยุทธการรับ
2
ยอมรับ
มหาวิทยาลัยไม@เป%นไปตาม
นักศึกษาใหสอดคลองกับสภาวะ
เปEาหมาย
ป?จจุบัน และกําหนดระเบียบการ
วัตถุประสงค
รับชําระค@าธรรมเนียมนักศึกษาให
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเป%นไป ชัดเจน
ตามเปEาหมายที่ตั้งไว

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูI
(ปAจจัยเสี่ยง)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

วิกฤตเศรษฐกิจและ
ป?ญหาดานการเมือง
ภายในประเทศส@งผลให
รายไดของรัฐบาลลดลง

จัดประชุมสัมมนาวิเคราะห
ป?จจัยภายนอกที่ส@งผลต@อการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

30 ก.ย.54
สํานักงาน
อธิการบดี
(กองนโยบาย
และแผน)

จํานวนนักศึกษาต่ํากว@า
แผนที่วางไวและ
นักศึกษาคางชําระ
ค@าธรรมเนียม

จัดประชุมสัมมนาการจัดทํา
แผนกลยุทธในการรับสมัคร
นักศึกษาและออกขอบังคับ
การชําระค@าธรรมเนียมต@างๆ

30 ก.ย.54
สํานักงาน
อธิการบดี
(กองกลาง)

(5)

(7)
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุมที่มีอยูI
ระดับ การจัดการ
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่
ความเสี่ยง ความเสีย่ ง
ประเมินและวัตถุประสงค0ของการ
(3)
(4)
ควบคุม
(2)
(1)
ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
F3 การลงทุนในงานโครงการต@างๆ จัดทําแผนการใชงานหรือการ
2
ยอมรับ
ไดผลลัพธไม@เป%นไปตามเปEาหมาย ประมาณการใชงานในการลงทุน
วัตถุประสงค
ในโครงการต@างๆ
เพื่อใหการลงทุนในงานโครงการ
ต@างๆของมหาวิทยาลัยเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
F4 ขาดความเขาใจขั้นตอนในการ จัดอบรม/สัมมนาในการ
2
ยอมรับ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเฉพาะงานเพื่อสราง
วัตถุประสงค
ความเขาใจขั้นตอนไดถูกตอง
เพื่อใหการบริหารจัดการระบบการ
เบิกจ@ายไปตามแผนและมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูI
(ปAจจัยเสี่ยง)
(5)
สภาวะแวดลอมภายนอก
ที่ไม@สามารถควบคุมไดทํา
ใหการดําเนินงาน/
โครงการไม@เป%นไป
ตามแผน

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

วิเคราะหสถานการณจาก
สภาวะแวดลอมภายนอก
ในดานเศรษฐกิจ การเมือง
นํามาประยุกตใชในการ
ดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนและกระบวนการ จัดประชุมสัมมนาหน@วยงาน
ปฏิบัติงานไม@ครบถวน
ต@างๆใหความรูความเขาใจใน
ก@อใหเกิดการเบิกจ@าย
กระบวนการขั้นตอนในการ
ล@าชา
ปฏิบัติงานอย@างถูกตอง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(7)
30 ก.ย.54
สํานักงาน
อธิการบดี
(กองกลาง)
30 ก.ย.54
สํานักงาน
อธิการบดี
(กองกลาง)
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุมที่มีอยูI
ระดับ การจัดการ
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่
ความเสี่ยง ความเสีย่ ง
ประเมินและวัตถุประสงค0ของการ
(3)
(4)
ควบคุม
(2)
(1)
ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
F5 การเบิกจ@ายงบประมาณไม@เป%นไป ติดตามผล/รายงานผลการใช
2
ยอมรับ
ตามแผน
จ@ายเงินและการปฏิบัติงานตาม
แผนทุกไตรมาส
วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานดานการเงิน
เป%นไปอย@างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต@อมหาวิทยาลัย
F6 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอบรมระบบเทคโนโลยี
2
ยอมรับ
ไม@สามารถใชงานไดอย@างมี
สารสนเทศ
ประสิทธิภาพ ล@าชา ไม@ครบถวน
วัตถุประสงค
เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและสามารถใชในการ
บริหารงานไดคล@องตัว

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูI
(ปAจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(7)

30 ก.ย.54
จัดประชุมสัมมนาหน@วยงาน
ต@างๆใหความรูความเขาใจใน หน@วยตรวจสอบ
เรื่องของการเบิกจ@าย
ภายใน ,
การจัดทําซื้อ-จาง อย@าง
กองนโยบาย
และแผน
ถูกตอง
กองกลาง
- ขาดการบูรณาการการ - จัดใหมีระบบสารสนเทศ
30 ก.ย.54
ใชขอมูลระบบเทคโนโลยี และสายการรายงานสําหรับ
ศูนย
สารสนเทศระหว@าง
การบริหารและตัดสินใจของ
คอมพิวเตอร
หน@วยงาน
ฝUายบริหาร
- ฐานขอมูลในแต@ละ
- มีการจัดทําและรวบรวม
หน@วยงานมีรูปแบบ
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงสรางที่แตกต@างกัน การเงินและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไวอย@างถูกตอง
ครบถวน และเป%นป?จจุบัน
รวดเร็ว
การเบิกจ@ายเงิน
งบประมาณไม@เป%นตาม
แผนล@าชา
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุมที่มีอยูI
ระดับ การจัดการ ความเสี่ยงที่ยังมีอยูI
(ปAจจัยเสี่ยง)
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่
ความเสี่ยง ความเสีย่ ง
ประเมินและวัตถุประสงค0ของการ
(3)
(4)
(5)
ควบคุม
(2)
(1)
ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
F7 การดูแลทรัพยสินอาคาร สถานที่ - เพิ่มความเขมงวดในการตรวจ
2
ยอมรับ - มีการโจรกรรม
และความปลอดภัยของบุคลากรใน ตรา
ทรัพยสิน
มหาวิทยาลัย
- มีการจัดเวรยามดูแล
วัตถุประสงค
ตลอดเวลา
เพื่อดูแลทรัพยสินและความปลอดภัย
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

- มีการจัดทําเสนทางสัญจร
- มีการติดตั้งกลองวงจรปVด
ตามจุดต@างๆในมหาวิทยาลัย
- กําชับการตรวจตราภายใน
สถานที่ทํางาน
- สรางกฎ ระเบียบ และ
จิตสํานึกในการบริการใหกับ
เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
- ใหทุกหน@วยงานกวดขันดูแล
ทรัพยสินอาคารสถานที่เป%น
กรณีพิเศษ

30 ก.ย. 54
สํานักงาน
อธิการบดี
(งานอาคาร
สถานที่)

(7)
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