
เหตุการณ์ ตัวช้ีวัดความ กิจกรรมการ แผน

ความเส่ียง เส่ียง (Key Risk บริหารจัดการ /ผล

Indicators(KPI) ความเส่ียง

rs : KRI) (13) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับผล

(11) (12) 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 ความเส่ียง ส่วนงาน มหาวิทยาลัย โอกาสเกิด กระทบ

ด้านการบริหารแผน

1. ระยะเวลา

การด าเนิน

ตามโครงการ

ไม่เป็นไปตาม

แผน

จ านวนโครงการมี

จ านวนมาก และฝ่าย

แผน ไม่สามารถ

ติดตามการด าเนินการ

ได้อย่างท่ัวถึง

1. แจ้งรายการโครงการท่ี

จะด าเนินการให้ทาง

คณะกรรมการบริหารคณะ

 ฯ รับทราบ

แผน

4 5 สูงมาก √ 3 4 สูง

2. แจ้งผู้รับผิดชอบ

รับทราบถึงก าหนดการ

ด าเนินการเพ่ือทราบ การ

จัดท าโครงการล่วงหน้า

แผน

ผล

2. ผลการ

ด าเนินการไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ี

ก าหนด

จ านวนผลการ

ด าเนินการท่ีเป็นไปตาม

เป้าหมาย

ให้ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และ

ตัวช้ีวัดโครงการ รายงาน

ผลการด าเนินการตาม

เป้าหมายท่ีรับผิดชอบ ใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะฯ เป็นประจ า

ทุกเดือน

แผน

4 5 สูงมาก √ 3 4 สูง

ผล

1. มีการตรวจสอบและรายงาน

การด าเนินโครงการรายเดือน

และรายไตรมาสรวมถึงติดตาม

การด าเนินกิจกรรมของ

ผู้รับผิดชอบและรายงานการ

ติดตามโครงการในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะฯทุก

เดือน

2. ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ี

ยังด าเนินการล่าช้ากว่าแผนท่ี

ก าหนด

มีการแจ้งและติดตาม

ผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการตาม

แผนในแต่ละเดือน ท าให้

โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่

ด าเนินการไปตามแผน

ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมามีการ

รายงานผลการด าเนินการ

ตัวช้ีวัดโครงการในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะฯทุก

เดือน ท าให้มีการติดตามและ

กระตุ้นให้ด าเนินการเพ่ือบรรลุ

ตามตัวช้ีวัด

ระดับความ

เส่ียง

ไตรมาส 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

(14) (15) (16) (17) (18)

ระยะเวลาด าเนินการ ระดับความเส่ียงก่อนการบริหาร ส่งผลกระทบต่อ ระดับความเส่ียงหลังการบริหาร ผลลัพธ์ท่ีได้

ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง จัดการความเส่ียง วัตถุประสงค์ จัดการความเส่ียง (Outcome)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :       ด้านกลยุทธ์ (S)       ด้านการด าเนินงาน(O)      ด้านการเงนิ (F)       ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
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ด้านอัคคีภัย

ผล

4 5 สูงมาก

อยู่ระหว่างการจัดท าแผนอพยพ

หนีไฟ, แผนการติดตาม

ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย และการจัดท า

แผนการส่งบุคลากรเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้น ซ่ึง

ก าหนดให้ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายในเดือน พ.ค.2563

4 5 สูงมาก √

 

1.ความ

เสียหายต่อ

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กรณีเกิด

อัคคีภัย

1. -แผนการซ้อม

อพยพหนีไฟส าหรับ

อาคารท่ีเป็นท่ีต้ังของ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

2. แผนการติดตาม

ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้

ส าหรับการรับมือกับ

เหตุอัคคีภัยในกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉิน              

3. มีแผนการส่ง

บุคลากรเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้น

1.ด าเนินการจัดท า

โครงการฝึกซ้อมแผน

อพยพหนีไฟส าหรับอาคาร

ท่ีเป็นท่ีต้ังของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์

2. ด าเนินการจัดท า

โครงการติดตาม

ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้

ส าหรับการรับมือกับเหตุ

อัคคีภัยในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน   

 3. ด าเนินการจัดท า

แผนการส่งบุคลากรเข้า

ร่วมการฝึกอบรมดับเพลิง

ข้ันต้น

แผน
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