แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําป+งบประมาณ พ.ศ.2561

หน ้าที 1 จาก 26

ความเสี่ยงด2านกลยุทธ
Strategic Risk : S

หน ้าที 2 จาก 26

ชื่อสAวนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร (1)
รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ (2)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สราง บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะหF แลการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพ
เครือข5ายความร5วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ (4)
เศรษฐกิจพอเพียง (3)
ยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สราง บัณฑิตที่มีคุณภาพมีทักษะในการคิดวิเคราะหFและการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลอง
กับการพัฒนาประเทศ (6)
เครือข5ายความร5วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (5)
ยุทธศาสตรงาน (ถ2ามี) :

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน :

……………………………………………………-…………………………………………………………… (7)

……………………………………………………………-…………………………………………………… (8)

ภารกิจด2าน/งานวิชาการและกิจการนักศึกษา (9)

หน ้าที 3 จาก 26

รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561
ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) : ด2านกลยุทธ (S) ด2านการดําเนินงาน (O) ด2านการเงิน (F)  ด2านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (C)
เหตุการณความเสี่ยง

สาเหตุ

(11)
1.จํานวนการรับนักศึกษา
ไม5ไดตามเปQาหมาย

(12)
การประชาสัมพันธFไม5มีประสิทธิภาพ
- งบประมาณในการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธFไม5เพียงพอ
- ไม5มีการจัดทําแผนประชาสัมพันธF
- ระยะเวลาในการประชาสัมพันธFนอย
- ช5องทางการประชาสัมพันธFไม5
หลากหลาย
- งบประมาณในการดําเนินโครงการไม5
เพียงพอ

2.นักศึกษาสละสิทธิ์หรือ
ลาออกหลังลงทะเบียนเขา
ศึกษาแลว

1. นักศึกษามีปXญหาทางดานการเงิน
2. นักศึกษาผ5านการคัดเลือกเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงกว5า

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator : KPI)
(13)
จํานวนการรับ
นักศึกษา รอบที่ 1
และรอบที่ 2

กิจกรรมควบคุมที่มีอยูA
(14)
กิจกรรมประชาสัมพันธF
พรอมกับมหาวิทยาลัย

อัตราการคงอยู5ของ - มีการมอบทุนการศึกษา
นักศึกษา
ใหกับนักศึกษา
- มีทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
(กยส)

ผลการประเมิน
ระดับโอกาส
กิจกรรมการควบคุมที่
เกิด
มีอยูA
(15)
(16)
จํานวนนักศึกษายังไม5ได
5
ตามเปQาหมาย

อัตราการคงอยู5ของ
นักศึกษาลดลง

หน ้าที 4 จาก 26

3

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
(หลังการควบคุมที่มีอยูA)

(17)
5

(18)
สูงมาก

5

สูงมาก

แนวทางการจัดการ
(19)
ลดความเสี่ยงโดยการ
ประชาสัมพันธFใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู2รับผิดชอบ

ชAวงเวลาดําเนินการ
และกําหนดเสร็จ

(20)
(21)
ฝUายวิขาการและ ไตรมาส 1-2 ปV 2561
ฝUายกิจการนักศึกษา

1. หาทุนการศึกษาเพิ่มเติม ฝUายวิขาการ และ ไตรมาส 1-3 ปV 2561
2. พัฒนาหลักสูตรใหมี
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561
ด2านกลยุทธ (S)
 ด2านการดําเนินงาน(O)
 ด2านการเงิน (F)

ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :
เหตุการณ
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk
Indicators(KPI)
rs : KRI)

(11)
(12)
จํานวนการรับ
การประชาสัมพันธFไม5มี
นักศึกษา
ประสิทธิภาพ
ไม5ไดตามเปQาหมาย - งบประมาณในการจัดทําสื่อ
- ประชาสัมพันธFไม5เพียงพอ
- ไม5มีการจัดทําแผน
ประชาสัมพันธF
- ระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธFนอย
- ช5องทางการประชาสัมพันธF
ไม5หลากหลาย
- งบประมาณในการดําเนิน
โครงการไม5เพียงพอ

กิจกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(13)

แผน
/ผล

1. จัดทําแผนประชาสัมพันธF
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธF
3. จัดโครงการประชาสัมพันธF
ตามโรงเรียนเปQาหมาย
4.ประชาสัมพันธFพื้นที่ รพจ. ,
รพส., รพสต.,อบต., อสม.
เพื่อใหไดจํานวนักศึกษามาเรียน
4. ติดตามผลการดําเนิน
โครงการประชาสัมพันธF
5. นําผลการดําเนินการมา
ปรับปรุงเพื่อใชในปVถัดไป

แผน

1.1 จัดหาแหล5งทุนภายนอก
1.2 จัดบริการวิขาการแบบมี
รายไดโดยใหนักศึกษามีส5วนร5วม
ในโครงการ
2.1 จัดทําแผนปรับปรุงหลักสูตร
2.2 แต5งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2.3 เขียนโครงการปรับปรุง
หลักสูตร
2.4 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
โดยสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคFและความตองการ
เขาศึกษาในหลักสูตร

แผน

ไตรมาส 1

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาส 3

 ด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

ระดับความเสียงก่อนการบริหาร
จัดการความเสียง
(15)

ไตรมาส 4

1. นักศึกษามีปXญหาทางดาน
การเงิน
2. นักศึกษาผ5านการคัดเลือก
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงกว5า

ระดับความเสียงหลังการบริหาร
จัดการความเสียง
(17)

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง ส5วนงาน มหาวิทยาลัย โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง
5
5
สูงมาก

ผล

นักศึกษาสละ
สิทธิ์หรือ
ลาออกหลัง
ลงทะเบียนเขา
ศึกษาแลว

สAงผลกระทบตAอ
วัตถุประสงค
(16)
ระดับ

3

ผล

หน ้าที 5 จาก 26

5

สูงมาก

ผลลัพธที่ได2
(Outcome)
(18)

ชื่อสAวนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร (1)
รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ (2)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สราง บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะหF แลการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพ
เครือข5ายความร5วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ (4)
เศรษฐกิจพอเพียง (3)
ยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สราง บัณฑิตที่มีคุณภาพมีทักษะในการคิดวิเคราะหFและการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลอง
กับการพัฒนาประเทศ (6)
เครือข5ายความร5วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (5)
ยุทธศาสตรงาน (ถ2ามี) :

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน :

……………………………………………………-…………………………………………………………… (7)

……………………………………………………………-…………………………………………………… (8)

ภารกิจด2าน/งานวิจัยและบริการวิชาการ (9)

หน ้าที 6 จาก 26

รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561
ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) : ด2านกลยุทธ (S) ด2านการดําเนินงาน (O) ด2านการเงิน (F)  ด2านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (C)
เหตุการณความเสี่ยง
(11)
1.ผลงานการตีพิมพFใน
วารสารระดับชาติ และ
นานาชาติของอาจารยFใน
คณะไม5ไดตามเปQาหมาย

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk
กิจกรรมควบคุมที่มีอยูA
Indicator : KPI)
(12)
(13)
(14)
1.ขาดหน5วยงานรับรองการจริยธรรมการ 1.อัตราการตีพิมพF
1.จัดประชุมเรื่องการทํา
วิจัยในมนุษยF (IRB)
ผลงานวิชาการใน
ฐานขอมูลแหล5งตีพิมพF
2.อาจารยFขาดประสบการณFในการตีพิมพF วารสารระดับชาติ
ผลงานวิชาการ
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
และนานาชาติของ
อาจารยFในคณะ
สาเหตุ

2.จํานวนเงินทุนสนับสนุน 1.แหล5งใหทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน
งานวิจัยของอาจารยFในคณะ หน5วยงานมีกระบวนการพิจารณาล5าชาไม5
ไม5ไดตามเปQาหมาย
เป^นไปตามกําหนดเวลา
2.ระเบียบในการสนับสนุนทุนวิจัยยุ5งยาก
ซับซอน
3. อาจารยFขาดประสบการณFในการเขียน
โครงร5างเพื่อขอทุนวิจัย

1.จํานวนเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยของ
อาจารยFในคณะ
อย5างนอย 50,000
บาทต5อคน

ผลการประเมิน
ระดับโอกาส
กิจกรรมการควบคุมที่
เกิด
มีอยูA
(15)
(16)
1.ผลงานการตีพิมพFใน
3
วารสารระดับชาติ และ
นานาชาติของอาจารยF
ในคณะไม5ไดตาม
เปQาหมาย

จํานวนเงินทุนสนับสนุน
1.มีระเบียบการใหเงิน
งานวิจัยของอาจารยFใน
สนับสนุนทุนวิจัยของ
คณะไม5ไดตามเปQาหมาย
มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาจัดการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงร5างงานวิจัย

หน ้าที 7 จาก 26

5

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
(หลังการควบคุมที่มีอยูA)

(17)
3

(18)
ปานกลาง

(19)
(20)
1. หาแหล5ง/หน5วยงาน
ฝUายวิจัยและ
รับรองจริยธรรมการวิจัยใน บริการวิชาการ
มนุษยF (IRB)
2.เพิ่มพูน/พัฒนาศักยภาพ
อาจารยFเพื่อเสริมสราง
ประสบการณFในการตีพิมพF
ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ

(21)
ไตรมาสแรก ปV 2561

5

สูงมาก

1. หาแหล5ง/หน5วยงานที่ให ฝUายวิจัยและ
ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตรง บริการวิชาการ
กับศักยภาพของอาจารยF
2.เพิ่มพูน/พัฒนาศักยภาพ
อาจารยFในการเขียนโครงร5าง
วิจัยขอทุนสนับสนุน

ไตรมาสแรก ปV 2561

แนวทางการจัดการ

ผู2รับผิดชอบ

ชAวงเวลาดําเนินการ
และกําหนดเสร็จ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561
ด2านกลยุทธ (S)
 ด2านการดําเนินงาน(O)
 ด2านการเงิน (F)

ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :
เหตุการณ
ความเสี่ยง

(11)
1.ผลงานการ
ตีพิมพFในวารสาร
ระดับชาติ และ
นานาชาติของ
อาจารยFในคณะ
ไม5ไดตามเปQาหมาย

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk
Indicators(KPI)
rs : KRI)
(12)
1.อัตราการตีพิมพFผลงาน
วิชาการในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติของอาจารยFใน
คณะ

กิจกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(13)
1.จัดอบรมการเขียนผลงาน
วิชาการ (บทความและงานวิจัย)
ตีพิมพFวารสาร
2.จัดทําฐานขอมูลวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ

แผน
/ผล
ไตรมาส 1

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาส 3

ระดับความเสียงก่อนการบริหาร
จัดการความเสียง
(15)

ไตรมาส 4

1.จัดทําอบรมการเขียนโครงร5าง
วิจัยอย5างไรใหไดทุน
2.จัดทําฐานขอมูลแหล5งใหทุน
ดานการแพทยFและสาธารณสุข

ระดับความเสียงหลังการบริหาร
จัดการความเสียง
(17)

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
โอกาสเกิ
ด
ผลกระทบ
ความเสี
ย
่
ง
โอกาสเกิ
ด
ผลกระทบ
ความเสี
่ยง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส5วนงาน มหาวิทยาลัย

แผน

3

3

ปานกลาง

5

5

สูงมาก

ผล

2.จํานวนเงินทุน 2.จํานวนเงินทุนสนับสนุน
สนับสนุนงานวิจัย งานวิจัยของอาจารยFในคณะ
ของอาจารยFใน อย5างนอย 50,000 บาทต5อคน
คณะไม5ไดตาม
เปQาหมาย

 ด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
สAงผลกระทบตAอ
วัตถุประสงค
(16)
ระดับ

แผน

ผล

หน ้าที 8 จาก 26

ผลลัพธที่ได2
(Outcome)
(18)

ความเสี่ยงด2านการปฏิบัติงาน
Operation Risk : O

หน ้าที 9 จาก 26

ชื่อสAวนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร (1)
รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ (2)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต5อการแกไขปXญหาของทองถิ่น
วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปXญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นเพื่อความ
มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

ยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต5อการแกไขปXญหาของทองถิ่น

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :
วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปXญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นเพื่อความ
มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

ยุทธศาสตรงาน (ถ2ามี) :

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน :

……………………………………………………-…………………………………………………………… (7)

……………………………………………………………-…………………………………………………… (8)

ภารกิจด2าน/งานวิจัยและบริการวิชาการ (9)

หน ้าที 10 จาก 26

รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561
ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ด2านกลยุทธ (S) ด2านการดําเนินงาน (O) ด2านการเงิน (F)  ด2านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (C)
เหตุการณความเสี่ยง

สาเหตุ

(11)
(12)
1.ความสําเร็จของการทํา
1.อาจารยFมีประสบการณFใน
วิจัยไม5เป^นตามแผนที่กําหนด การทําวิจัยนอย
(รอยละ 100)
2.ระเบียบ/ขั้นตอนการทํา
วิจัยค5อนขางยุ5งยาก ซับซอน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ผลการประเมินกิจกรรม
(Key Risk Indicator กิจกรรมควบคุมที่มีอยูA
การควบคุมที่มีอยูA
: KPI)
(13)
3.ความสําเร็จของ
งานวิจัยที่ไดรับทุนของ
อาจารยFในคณะเป^นไป
ตามแผนที่กําหนด รอย
ละ 100

(14)
1.มีคณะกรรมการ
พัฒนาผลงานวิชาการ
ของอาจารยFและ
นักวิจัยควบคุมกํากับ
ติดตาม

(15)

ระดับโอกาสเกิด

ระดับผลกระทบ

(16)
2

(17)
3

หน ้าที 11 จาก 26

ระดับความเสี่ยง
(หลังการควบคุมที่มีอยูA)

แนวทางการจัดการ

ผู2รับผิดชอบ

(18)

(19)

(20)
ฝUายวิจัยและบริการวิชาการ

ชAวงเวลาดําเนินการ
และกําหนดเสร็จ
(21)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ ..........
ด2านการดําเนินงาน(O)
 ด2านกลยุทธ (S)
 ด2านการเงิน (F)

ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :
เหตุการณ
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk
Indicators(KPI)
rs : KRI)

กิจกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(13)

(11)
(12)
ความสําเร็จของการทําวิจัยไม5 3.ความสําเร็จของงานวิจัยที่ 1.มอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาผลงานวิชาการของ
เป^นตามแผนที่กําหนด (รอยละ ไดรับทุนของอาจารยFในคณะ อาจารยFและนักวิจัยควบคุมกํากับติดตาม
100)
เป^นไปตามแผนที่กําหนด รอย
ละ 100

แผน
/ผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)
ไตรมาส 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

ระดับความเสียงก่อนการบริหาร
จัดการความเสียง
(15)

ระดับโอกาส ระดับ
ระดับความ
เกิด
ผลกระทบ
เสีย่ ง

แผน

5
ผล

หน ้าที 12 จาก 26

5

สูงมาก

สAงผลกระทบตAอ
วัตถุประสงค
(16)
ระดับ
ส5วนงาน มหาวิทยาลัย

ระดับความเสียงหลังการบริหาร
จัดการความเสียง
(17)

ระดับ
ระดับ
ระดับ
โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง

ผลลัพธที่ได2
(Outcome)
(18)

ชื่อสAวนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร (1)
รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ (2)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป^นเลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร5งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต5อความตองการ
ประเทศและเป^นที่ยอมรับต5อประชาชน

ยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป^นเลิศมีธรรมาภิบาล

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร5งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต5อความตองการ
ประเทศและเป^นที่ยอมรับต5อประชาชน

ยุทธศาสตรงาน (ถ2ามี) :

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน :

……………………………………………………-…………………………………………………………… (7)

……………………………………………………………-…………………………………………………… (8)

ภารกิจด2าน/งาน สํานักงานคณบดี งานอาคารสถานที่ (9)

หน ้าที 13 จาก 26

รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561
ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ด2านกลยุทธ (S) ด2านการดําเนินงาน (O) ด2านการเงิน (F)  ด2านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (C)
เหตุการณความเสี่ยง

สาเหตุ

(11)
(12)
ความไม5ปลอดภัยในชีวิต
1) ความประมาทของ
และทรัพยFสินของบุคลากรใน บุคลากร
เรื่องเกี่ยวกับอัคคีภัย
2) บุคลากรขาดความรูใน
การปQองกันอัคคีภัย
3) อุปกรณFเครื่องใชไฟฟQา
ไม5ไดรับการตรวจสภาพ
ความปลอดภัย

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ผลการประเมินกิจกรรม
(Key Risk Indicator กิจกรรมควบคุมที่มีอยูA
การควบคุมที่มีอยูA
: KPI)
(13)
จํานวนครั้งที่เกิดเหตุ
อัคคีภัย

(14)
(15)
1) การจัดการอบรม
ไม5มีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น
การปQองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
2) มีอุปกรณFปQองกัน
อัคคีภัยภายในอาคาร
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
3) มีการจัดช5องทางหนี
ไฟในอาคาร

ระดับโอกาสเกิด

ระดับผลกระทบ

(16)
1

(17)
5

หน ้าที 14 จาก 26

ระดับความเสี่ยง
(หลังการควบคุมที่มีอยูA)
(18)

แนวทางการจัดการ
(19)
ลดความเสี่ยง โดย
1) ใหความรูและสราง
จิตสํานึกในการปQองกันเหตุ
อัคคีภัย
2) เฝQาระวังความเสี่ยงใน
เกิดอัคคีภัยในอุปกรณF
เครื่องใชไฟฟQา
3) สรางขอตกลงในการใช
อุปกรณFเครื่องใชไฟฟQา

ผู2รับผิดชอบ

ชAวงเวลาดําเนินการ
และกําหนดเสร็จ

(20)
หัวหนาสํานักงานคณบดี

(21)
ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ ..........
ด2านการดําเนินงาน(O)
 ด2านกลยุทธ (S)
 ด2านการเงิน (F)

ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :
เหตุการณ
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk
Indicators(KPI)
rs : KRI)

(11)
(12)
1.ความไม5ปลอดภัยในชีวิตและ จํานวนครั้งที่เกิดเหตุอัคคีภัย
ทรัพยFสินของบุคลากรในเรื่อง
เกี่ยวกับอัคคีภัย

กิจกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(13)

แผน
/ผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)
ไตรมาส 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) จัดอบรมใหความรูและสรางจิตสํานึกในการปQองกันเหตุ
อัคคีภัย
2) เฝQาระวังความเสี่ยงในเกิดอัคคีภัยในอุปกรณF
เครื่องใชไฟฟQา โดยจัดทําการตรวจสภาพอุปกรณF
เครื่องใชไฟฟQาทุก 6 เดือน
3) กําหนดมาตรการในการปฏิบัติการใชอุปกรณF
เครื่องใชไฟฟQาหลังเลิกงาน

จัดการความเสียง
(15)

ระดับโอกาส ระดับ
ระดับความ
เกิด
ผลกระทบ
เสีย่ ง

1

แผน

ผล

หน ้าที 15 จาก 26

 ด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

ระดับความเสียงก่อนการบริหาร

5

สูงมาก

สAงผลกระทบตAอ
วัตถุประสงค
(16)
ระดับ
ส5วนงาน มหาวิทยาลัย

ระดับความเสียงหลังการบริหาร
จัดการความเสียง
(17)

ระดับ
ระดับ
ระดับ
โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง

ผลลัพธที่ได2
(Outcome)
(18)

ชื่อสAวนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร (1)
รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ (2)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป^นเลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร5งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต5อความตองการ
ประเทศและเป^นที่ยอมรับต5อประชาชน

ยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป^นเลิศมีธรรมาภิบาล

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร5งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต5อความตองการ
ประเทศและเป^นที่ยอมรับต5อประชาชน

ยุทธศาสตรงาน (ถ2ามี) :

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน :

……………………………………………………-…………………………………………………………… (7)

……………………………………………………………-…………………………………………………… (8)

ภารกิจด2าน/งาน บริหารทรัพยากรบุคคล (9)

หน ้าที 16 จาก 26

รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561
ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ด2านกลยุทธ (S) ด2านการดําเนินงาน (O) ด2านการเงิน (F)  ด2านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (C)
เหตุการณความเสี่ยง

สาเหตุ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ผลการประเมินกิจกรรม
(Key Risk Indicator กิจกรรมควบคุมที่มีอยูA
การควบคุมที่มีอยูA
: KPI)

(11)
(12)
(13)
อัตราการโอนยายและ
อัตราค5าตอบแทนและความ จํานวนบุคลากรที่ขอ
ลาออกของบุคลากรสาย
มัน่ คงในสายงานไม5มีความ โอนยายและลาออก
วิชาการและสายสนับสนุน สูง ชัดเจน

(14)
การแลกเปลี่ยนพูดคุย
ทําความเขาใจเรื่อง
ความกาวหนาในสาย
งานกับหัวหนางาน

(15)
เกิดความเขาใจ แต5
ควบคุมไม5ได หาก
บุคลากรมีโอกาสที่ดีกว5า
ก็มีการลาออกเช5นเดิม

ระดับโอกาสเกิด

ระดับผลกระทบ

(16)
5

(17)
5

หน ้าที 17 จาก 26

ระดับความเสี่ยง
(หลังการควบคุมที่มีอยูA)
(18)

แนวทางการจัดการ

ผู2รับผิดชอบ

(19)
(20)
1.จัดช5องทางส5งเรื่องรอง
ฝUายวิชาการ และ หัวหนา
ทุกขFถึงผูบริหาร หากมีความ สํานักงานคณบดี
คับของใจใดๆดานสายอาชีพ
เพื่อแกปXญหาเบื้องตน
2.จัดประชุมกําหนดระบบ
และกลไกการจัดการเรื่อง
รองทุกขF
3. ตั้งคณะกรรมการอุทธ
รรองทุกขFระดับคณะ

ชAวงเวลาดําเนินการ
และกําหนดเสร็จ
(21)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ ..........
ด2านการดําเนินงาน(O)
 ด2านกลยุทธ (S)
 ด2านการเงิน (F)

ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :
เหตุการณ
ความเสี่ยง

(11)
อัตราการโอนยายและลาออก
ของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน สูง

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk
Indicators(KPI)
rs : KRI)
(12)
อัตราค5าตอบแทนและความ
มั่นคงในสายงานไม5ชัดเจน

กิจกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(13)

แผน
/ผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)
ไตรมาส 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดประชุมกําหนดระบบและกลไกการจัดการเรื่องรอง
ทุกขF
2. ตั้งคณะกรรมการอุทธรรองทุกขFระดับคณะ

จัดการความเสียง
(15)

ระดับโอกาส ระดับ
ระดับความ
เกิด
ผลกระทบ
เสีย่ ง
5

แผน

ผล

หน ้าที 18 จาก 26

 ด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

ระดับความเสียงก่อนการบริหาร

5

สูงมาก

สAงผลกระทบตAอ
วัตถุประสงค
(16)
ระดับ
ส5วนงาน มหาวิทยาลัย

ระดับความเสียงหลังการบริหาร
จัดการความเสียง
(17)

ระดับ
ระดับ
ระดับ
โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง

ผลลัพธที่ได2
(Outcome)
(18)

ความเสี่ยงด2านการเงิน
Financial Risk : F

ชื่อสAวนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร (1)
รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ (2)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป^นเลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร5งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต5อความตองการ
ประเทศและเป^นที่ยอมรับต5อประชาชน

ยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป^นเลิศมีธรรมาภิบาล

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร5งใสและธรรมาภิบาลตอบสนองต5อความตองการ
ประเทศและเป^นที่ยอมรับต5อประชาชน

ยุทธศาสตรงาน (ถ2ามี) :

เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน :

……………………………………………………-…………………………………………………………… (7)

……………………………………………………………-…………………………………………………… (8)

ภารกิจด2าน/งาน พัสดุและซื้อจ2าง (9)

รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561
ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ด2านกลยุทธ (S)  ด2านการดําเนินงาน (O) ด2านการเงิน (F)  ด2านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (C)
เหตุการณความเสี่ยง

สาเหตุ

(11)

(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator : KPI)

ผลการประเมิน
กิจกรรมควบคุมที่
ระดับโอกาส
กิจกรรมการควบคุมที่มี
เกิด
มีอยูA
อยูA

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
(หลังการควบคุมที่มีอยูA)
(18)

1. บุคลากรยังไม5เขาใจกฏ
ระเบียบและประกาศที่
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุมา
ประกอบเพื่อเป^นแนว
ทางการเบิกจ5ายไดอย5าง
ถูกตอง

ตามการ
เปลี่ยนแปลงของ
กฏระเบียบทาง
การเงินไม5ทัน

(13)
จํานวนหลักฐานที่
ส5งคืนแกไข

(14)
(15)
มีการกลั่นกรองเรื่อง มีการส5งคืนเรื่องซื้อจาง
โดย หัวหนาพัสดุ เพือ่ แนบหลักฐาน
ก5อนส5งงานการเงิน เพิม่ เติมนอยลง

(16)
5

(17)
5

2. เมื่อทําตั้งเบิก การเบิก
ค5าใชจ5ายตามโครงการไม5
สามารถเบิกไดตาม
คําแนะนําตามเจาหนาที่
การเงินแนะนํา

งานการเงินไม5ได จํานวนหลักฐานที่
กําหนดมาตราฐาน ส5งคืนแกไข
การจัดซื้อจัดจางที่
เป^นระบบชัดเจน

สอบถามเจาหนาที่ มีการส5งคืนเรื่องซื้อจาง
งานการเงินทุกครั้ง เพือ่ แนบหลักฐาน
ก5อนการตั้งเรื่องซื้อ เพิม่ เติมนอยลง
จางเพื่อความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน

5

5

หน ้าที 21 จาก 26

แนวทางการ
จัดการ

ผู2รับผิดชอบ

(19)
(20)
ลดความเสี่ยงโดย พรทิพยF
ทําเกณฑFการ
ชลทิชา
เบิกจ5าย
ปdยะเนตร

ลดความเสี่ยงโดย พรทิพยF
จัดทํามาตรฐาน ชลทิชา
การจัดซื้อจัดจาง ปdยะเนตร

ชAวงเวลาดําเนินการ
และกําหนดเสร็จ
(21)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561
ด2านการเงิน (F)
 ด2านกลยุทธ (S)  ด2านการดําเนินงาน(O)

ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :
เหตุการณ
ความเสี่ยง

(11)

1. บุคลากรยังไม5เขาใจกฏ
ระเบียบและประกาศที่
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุมา
ประกอบเพื่อเป^นแนวทางการ
เบิกจ5ายไดอย5างถูกตอง

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk
Indicators(KPI)
rs : KRI)

กิจกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(13)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาส 3

 ด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

ระดับความเสี่ยงก5อนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 4

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ผลกระทบ
ความเสี
ย
่
ง
ความเสี
่ยง
โอกาสเกิ
ด
โอกาสเกิ
ด
ผลกระทบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส5วนงาน มหาวิทยาลัย
5
5
สูงมาก

(12)
ตามการเปลี่ยนแปลงของ 1. จัดทําสรุปเกณฑFการเบิกจ5ายแจกให
กฏระเบียบทางการเงินไม5 บุคลากรทุกท5านไดทราบกัน
ทัน
2. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
3. ปรับปรุงผลการดําเนินงานพรอม
สรุปการแกไขปXญหาที่เกิดขึ้น
แผน

ผล

2. เมื่อทําตั้งเบิก การเบิก
งานการเงินไม5ไดกําหนด
ค5าใชจ5ายตามโครงการไม5
มาตราฐานการจัดซื้อจัด
สามารถเบิกไดตามคําแนะนํา จางที่เป^นระบบชัดเจน
ตามเจาหนาที่การเงินแนะนํา

สAงผลกระทบตAอ
วัตถุประสงค
(16)
ระดับ

1. จัดประชุมทําความเขาใจกับ
หน5วยงานการเงิน เพื่อหาขอสรุปและ
มาตรฐานการเบิกจ5าย
2. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
3. ปรับปรุงผลการดําเนินงานพรอม
สรุปการแกไขปXญหาที่เกิดขึ้น

5

แผน

ผล

หน ้าที 22 จาก 26

5

สูงมาก

ผลลัพธที่ได2
(Outcome)
(18)

ความเสี่ยงด2านกฏ ระเบียบ
Compliance Risk : C

ชื่อสAวนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (1)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561 (2)
เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :

……(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป^นเลิศ มีธรรมาภิบาล………………… (3)
ยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :

……เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลและเป^นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต5อสังคม……… (4)
เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสAวนงาน/หนAวยงาน :

………(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป^นเลิศ มีธรรมาภิบาล……… (5)
ยุทธศาสตรงาน (ถ2ามี) :

……เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลและเป^นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต5อสังคม….…. (6)
เป?าประสงค/วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรงาน :

……………………………………………-…………………………………………………………………… (7)

…………………………………………………………-……………………………………………………… (8)

ภารกิจด2าน/งาน ……สAงเสริมความปลอดภัย………….. (9)

รายงานการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561
ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :  ด2านกลยุทธ (S)  ด2านการดําเนินงาน (O) ด2านการเงิน (F) ด2านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (C)
เหตุการณความเสี่ยง
(11)
1.การปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบกฏจราจรของ
มหาวิทยาลัย

สาเหตุ
(12)
1) นักศึกษาไม5ปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบจราจร
ของมหาวิทยาลัย
2) ขาดความตระหนัก
ดานความปลอดภัยใน
การขับขี่ยานพาหนะ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator : KPI)

ผลการประเมิน
กิจกรรมควบคุมที่
ระดับโอกาส
กิจกรรมการควบคุมที่มี
เกิด
มีอยูA
อยูA

(13)
(14)
จํานวนอุบัติเหตุที่ 1) รณรงคFสวม
เกิดขึ้นภายใน หมวกกันนeอคและ
มหาวิทยาลัย
คาดเข็มขัดนิรภัย
2) กําหนดเสนทาง
การเดินรถภายใน
มหาวิทยาลัย

(15)
พบว5ายังมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
(หลังการควบคุมที่มีอยูA)

(17)
5

(18)
5

(16)
5

หน ้าที 25 จาก 26

แนวทางการจัดการ

ผู2รับผิดชอบ

(19)
(20)
หัวหนาสํานักงาน
ลดความเสี่ยง โดย
คณบดี
1) ใหความรูการขับขี่ปลอดภัยและ
กฎหมายจราจร
2) สรางจิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัย

ชAวงเวลาดําเนินการ
และกําหนดเสร็จ
(21)
ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําป+งบประมาณ 2561
 ด2านกลยุทธ (S)  ด2านการดําเนินงาน(O)
 ด2านการเงิน (F)

ประเภทเหตุการณความเสี่ยง (10) :
เหตุการณ
ความเสี่ยง

(11)
การปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบกฏจราจร
ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk
Indicators(KPI)
rs : KRI)
(12)
จํานวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย

กิจกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(13)
1) จัดอบรมใหความรู
การขับขี่ปลอดภัยและ
กฎหมายจราจร
2) สรางจิตสํานึกใน
การขับขี่ปลอดภัย
โดยณรงคFขับขี่
ปลอดภัยใส5ใจกฎจราจร

แผน
/ผล
ไตรมาส 1

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาส 3

ระดับความเสี่ยงก5อนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 4

ด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
สAงผลกระทบตAอ
วัตถุประสงค
(16)
ระดับ

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
โอกาสเกิ
ด
ผลกระทบ
ความเสี
ย
่
ง
โอกาสเกิ
ด
ผลกระทบ
ความเสี
่ยง
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ส5วนงาน มหาวิทยาลัย

5

แผน

ผล

หน ้าที 26 จาก 26

5

สูงมาก

ผลลัพธที่ได2
(Outcome)
(18)

