แผนบริหารความเสี่ยง
สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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บทนา
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหาร
ราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่ จาเป็น
กระจายภารกิ จ และทรั พ ยากรให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น การกระจายอ านาจตั ด สิ น ใจ การอ านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพให้บริการจึงเป็น
แนวทางหนึ่ งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริห ารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
กาหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนด
มาตรการกากั บ การปฏิบั ติร าชการ โดยวิ ธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลั กษณ์ อักษร หรื อโดยวิธี การอื่นใด
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้ รั บบริ การ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่ ก.พ.ร. กาหนด
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
กาหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นามาตรฐานการควบคุมภายในและประเมินผลการ
ควบคุ ม ภายในให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล พร้ อ มรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และกาหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี โดย สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.”
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ข้อมูลพื้นฐาน สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สานักงานอธิการบดี ได้กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ดังนี้
ปรัชญา
“บริการฉับไว ถูกต้องโปร่งใส มุ่งไกลสู่ความเป็นเลิศ”
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย”
พันธกิจ
1. ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ภายนอก
2. บริหารจัดการงานด้านนโยบายและแผน งบประมาณ งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งานด้า นกิจการ
นักศึกษา งานด้านบุคลากร งานด้านประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และบริการงานด้านอาคารสถานที่
งานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริการและการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
2. เป็ น หน่ ว ยงานที่มีระบบบริ หารจัดการที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลต่อการเป็นกลไกในการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ
4. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศคติ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
5. บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ (Service Mind)
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กลยุทธ์
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อม รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ
1.2 สร้างเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
2.1 พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะบุคลากรในการปฏิบัติงาน
2.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน รวมถึง พัฒนาบุคลากรให้มี
จิตสานึกในการให้บริการบุคคลภายนอกและบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
2.3 เตรียมความพร้อมบุคลากรให้เกิดความก้าวหน้าตามสายงาน

แผนบริหารความเสี่ยงสานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งส านั ก งานอธิ ก ารบดี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 จั ด ท าขึ้ น โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 436/2560
ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งประกอบด้วยผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นประธาน ผู้อานวยการกองและ
บุคลากรของสานักงานอธิการบดีที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารความ
เสี่ ย งเป็ น เครื่อ งมือสนั บ สนุ น ให้ การดาเนิ น งานของส านั กงานอธิก ารบดี บรรลุ เป้า หมายตามแผนกลยุท ธ์ของ
สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556-2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และพันธกิจ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ
พันธกิจ (Mission)
1. ให้ บริ การเพื่อสนั บสนุน การบริหารงานของหน่ว ยงานต่างๆ รวมทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากรภายนอก
2. บริหารจัดการงานด้านนโยบายและแผน งบประมาณ งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งานด้าน
กิจการนักศึกษา งานด้านบุคลากร งานด้านประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และบริการงานด้านอาคารสถานที่
งานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริการและการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดีได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
และมี ก ารจั ด ประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติ การเพื่ อระดมสมองของทุ กฝ่ า ยที่ เกี่ ยวข้ อ ง มี ก ารน าข้ อสั ง เกตจากส านั กงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปี
ที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลการดาเนินงานของทุกหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี สถานการณ์หรือเหตุการณ์
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง สานักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การระบุวัตถุประสงค์
1) เพื่อให้สานักงานอธิการบดีมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงานของ
สานักงานอธิการบดีให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
2) เพื่อวิเคราะห์และวางระบบบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของ
สานักงานอธิการบดี
3) เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มทั้ ง ก าหนดมาตรการ หรื อ แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
ดาเนินการแก้ไข/ลด/ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

2
2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
สานั กงานอธิการบดี ได้กาหนดหลั กเกณฑ์การระบุความเสี่ ยงปัจจัยเสี่ ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง
การดาเนินงานของสานักงานอธิการบดีที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2560
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอก
ดังนี้
2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ของสานักงานอธิการบดี ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร
2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร ได้แก่
เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย/ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย
นอกจากนี้ยังกาหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้มีการกาหนด
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ประเมินว่ามาตรการต่างๆที่ได้ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
มหาวิทยาลัยยอมรับได้
3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ
3.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มจษ.” และ “หน่วยงาน
ภายใน มจษ.” ตามลาดับ การประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงนั้น
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงานย่อย” ให้พิจารณาว่ามีส่วนงานย่อยจานวน
เท่าใดที่มีปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยกาหนดแนวทางการประเมิน ดังนี้
1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย )
เชิงปริมาณ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)
1 ครั้งในรอบ 1 เดือน
1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
1 ครั้งในรอบ 1 ปี
1 ครั้งในรอบ 3 ปี
1 ครั้งในรอบ 5 ปี

การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

3
2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)
เชิงคุณภาพ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด

การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด
สูงมาก

ระดับคะแนน
5

สูง

4

ปานกลาง

3

ต่า

2

ต่ามาก

1

3) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)
เชิงปริมาณ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)
มากกว่าร้อยละ 80
ร้อยละ 50.1 – 80.0
ร้อยละ 20.1 – 50.0
ร้อยละ 5.1 – 20.0
น้อยกว่า ร้อยละ 5.0

การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด

ระดับคะแนน

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

5
4
3
2
1

3.1.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 5 ลักษณะ คือ ด้านเวลา
ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านคุณค่าและความดีงาม ดังนี้
1) ความเสียหายด้านเวลา แบ่งความเสียหายเป็น 3 ลักษณะ คือ ความล่าช้าของโครงการ
ที่ใช้เงินลงทุนสูง (เกินกว่า 100 ล้านบาท) ความล่าช้าของโครงการสาคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่ และความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ
1.1) ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง
ผลกระทบต่อ มจษ.
ความเสียหาย
สูงมาก
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 180 วัน
สูง
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 136 – 180 วัน
ปานกลาง
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 135 วัน
ต่า
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 46 – 90 วัน
ต่ามาก
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 45 วัน

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

4
1.2) ความล่าช้าของโครงการสาคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่
ผลกระทบต่อ มจษ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน
5
สูง
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน
4
ปานกลาง
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน
3
ต่า
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน
2
ต่ามาก
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน
1
1.3) ความล่าช้าในการปฏิบัตงิ านตามปกติ
ผลกระทบต่อ มจษ.
ความเสียหาย
สูงมาก
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมากกว่า 24 วัน
สูง
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 19 – 24 วัน
ปานกลาง
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 13 – 18 วัน
ต่า
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 6 – 12 วัน
ต่ามาก
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 วัน

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

2) ความเสียหายด้านการเงิน หมายถึง การที่มจษ. ต้องสูญเสียเงิน อันเนื่องมาจากการทุจริต
ภายใน การถูกปรับ การชดใช้ให้คู่กรณี การซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร ที่เกิดการปฏิบัติงานที่บกพร่อง ผิดพลาด
ส่วนต่างอันเนื่องมาจากการลงทุนที่ผิดพลาด หนี้สูญ การฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ
2.1) จานวนเงิน
ผลกระทบต่อ มจษ.
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

ความเสียหาย
> 10 ล้านบาท
> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
> 50,000 – 2.5 แสนบาท
> 10,000 – 50,000 บาท
ไม่เกิน 10,000 บาท

2.2 ความมั่นคง
ผลกระทบต่อ มจษ.
ความเสียหาย
สูงมาก
สูญเสียเงินมากกว่า 10% ของเงินสะสม
สูง
สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม
ปานกลาง
สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม
ต่า
สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม
ต่ามาก
สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

5
3) ความเสียหายด้านชื่อเสียง หมายถึง การเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านสื่อต่าง ๆ ยกเว้นทาง Internet
ผลกระทบต่อ มจษ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์หน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ
5
สูง
มีการเป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ
4
ปานกลาง
เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ
3
ต่า
เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ
2
ต่ามาก
มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย
1
4) ความเสียหายด้านความสามารถในการแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ คือ
4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้
ผลกระทบต่อ มจษ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิด
5
ความเสียหาย
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์
ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน
เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ
ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ตงั้ เป้าหมายไว้อย่างเต็มที่

4
3
2
1

4.2 การประเมินในลักษณะรูปธรรม โดยพิจารณาจากอันดับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ
ผลกระทบต่อ มจษ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
ไม่อยู่ใน 30 ลาดับแรก ของ ม.ราชภัฏ
5
สูง
ไม่อยู่ใน 20 ลาดับแรก ของ ม.ราชภัฏ
4
ปานกลาง
ไม่อยู่ใน 15 ลาดับแรก ของ ม.ราชภัฏ
3
ต่า
ไม่อยู่ใน 10 ลาดับแรก ของ ม.ราชภัฏ
2
ต่ามาก
ไม่อยู่ใน 5 ลาดับแรก ของ ม.ราชภัฏ
1
5) ความเสียหาย ด้านคุณค่า และความดีงาม หมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา
บุคลากรที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
ผลกระทบต่อ มจษ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน
5
สูง
มจษ. ได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากสังคม
4
ปานกลาง
จานวน นศ. สมัครเข้า มจษ. ลดลง
3
ต่า
ประชาคม มจษ. อยู่อย่างไม่เกื้อกูลกัน
2
ต่ามาก
จานวนกิจกรรมที่ดีและสาเร็จลดลง
1

6
4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดลาดับความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะ
เกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคาแนะนาของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้ ดังแผนภูมิ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence) Impack

ตารางที่ 1 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)
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โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
ระดับความเสี่ยงต่า ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้อง
พิจารณาการจัดการเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดั บ ความเสี่ ย งสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่ าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่ส ามารถยอมรั บได้
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

7
5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบ ซึ่งได้มีการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง
เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้ในปี 2559 ว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่ ผลการประเมินความเสี่ยง
ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ รวม 6 ปัจจัย เป็นดังนี้
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจของสานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

ปัจจัยเสี่ยง

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นา 1. ให้บ ริการเพื่อสนับ สนุน การบริหารงาน 1. อันตรายจากพืน้ ที่ก่อสร้าง
กระบวนการปฏิบัติงานและ
ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ รวมทั้ ง นั ก ศึ ก ษา
การบริการที่มีคุณภาพ
คณาจารย์ และบุคลากรภายนอก
2. บริหารจัดการงานด้านนโยบายและแผน 2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
งบประมาณ งานด้านการเงิน บัญชี และ
(ค่านิยม โครงสร้างทาง
พัสดุ งานด้านกิจการนักศึกษา งานด้าน
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
บุคลากร งานด้านประชาสัมพันธ์ การ
วัฒนธรรม ฯลฯ)
ประสานงาน และบริการงานด้านอาคาร 3. สภาพแวดล้อมรอบ
สถานที่ งานด้านกิจการสภา
มหาวิทยาลัย มีสถานบันเทิง
มหาวิทยาลัย
และแหล่งอบายมุขที่เสีย่ งต่อ
การพัฒนาคุณธรรมของ
นักศึกษา
3. พัฒนาระบบการบริการและการบริหาร 4. ครุภัณฑ์มีทะเบียนคุมไม่
จัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
ครบถ้วน
5. มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนใน
หน่วยงาน เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างในโครงการที่มี
งบประมาณสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและ 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 6. งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ น ะ
ในการบริการและการบริหารจัดการ
บุคลากร (พม.) ใช้จา่ ยไม่
บุคลากรให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามทีไ่ ด้รับจัดสรร

ระดับความ
เสี่ยง
ต่า
ปานกลาง

สูงมาก

สูง
ปานกลาง

สูง

8
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
2. เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกสาคัญในการบริหารจัดการและการให้บริการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
แบบ RW.1
ผลกระทบ
ลักษณะความ
เสียหาย

คะแนน
รวม

การแปลค่า

ผลกระทบความ
เสียหายทางด้าน
ชื่อเสียง
ความเสียหายด้าน
คุณค่าและความดี
งาม

2

ต่า

9

ปานกลาง

2
(อ.2)

√

1
(ก.3)

เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มี 2. ความเปลี่ยนแปลงของ
คุณธรรม
สังคม (ค่านิยม โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
วัฒนธรรม ฯลฯ)
3. สภาพแวดล้อมรอบ
มหาวิทยาลัย มีสถาน
บันเทิง และแหล่งอบายมุข
ที่เสี่ยงต่อการพัฒนา
คุณธรรมของนักศึกษา
ไม่มีการสูญหายของ
4. ครุภัณฑ์มีทะเบียนคุมไม่
ครุภณ
ั ฑ์
ครบถ้วน

3
(อ 2)

√

3
(ก 5)

5
(อ 2)

√

4
(ก 3)

ความเสียหายด้าน
ชื่อเสียง

20

สูงมาก

4
(อ.2)

√

3
(ก.
2.1)

ผลกระทบความ
เสียหายทางด้าน
การเงิน (ระดับ
สถาบัน)

12

สูง

การบริการจัดการไม่มี 5. มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน ในหน่วยงาน เช่น การ
หน่วยงาน
จัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่
มีงบประมาณสูง

2
(อ.2)

√

4
(ก.5)

ผลกระทบความ
เสียหายด้าน
คุณค่า และความ
ดีงาม

8

ปานกลาง

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้ได้มาตรฐาน

1. อันตรายจากพื้นที่
ก่อสร้าง

คะแนน

หน่วยงาน

การประเมินโอกาส
มจษ

ปัจจัยเสี่ยงทีข่ ัดขวาง
ความสาเร็จของผลที่
ต้องการ

คะแนน

กระบวนการหลัก และ
ผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

9
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ :
4. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
5. บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ (Service Mind)
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
แบบ RW.1

3
(อ.1)

√

ผลกระทบ
คะแนน

6. งบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนบุคลากร
(พม.)ใช้จ่ายไม่เป็นไป
ตามที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้ได้มาตรฐาน
ฐานะการคลังมีความ
เข้มแข็งมั่นคง

การประเมินโอกาส
มจษ

ปัจจัยเสี่ยงทีข่ ัดขวาง
ความสาเร็จของผลที่
ต้องการ

คะแนน

กระบวนการหลัก และ
ผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

ลักษณะความ
เสียหาย

5
ผลกระทบ
(ก.2.1) ความเสียหาย
ทางด้าน
การเงิน
(ระดับ
สถาบัน)

คะแนน
รวม

การแปลค่า

15

สูง

6. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เมื่อส านั กงานอธิการบดี ได้ป ระเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงได้กาหนดแนวทางการบริห าร
ความเสี่ยง โดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง
ดังรายละเอียดดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงต่า เป็นระดับความเสี่ยงที่สานักงานอธิการบดียอมรับได้ไม่จาเป็นต้องเสนอกิจกรรม
บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยให้ดาเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่สานักงานอธิการบดีพอยอมรับได้ แต่จาเป็นต้องมี
การติดตามเฝ้าระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัย
3. ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่สานักงานอธิการบดียอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับ
ยอมรับได้โดยการเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่สานักงานอธิการบดียอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับโดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที
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7. เกณฑ์การตัดสินใจในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง
ของแต่ละยุทธศาสตร์ ในภาพรวมพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงรวมทุกยุทธศาสตร์ 6 ปัจจัยเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี พิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการประเมินคะแนน
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง รวม 3 ปัจจัยเสี่ยง ที่ต้องจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 2 ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางและระดับต่า สานักงานอธิการบดี กาหนดให้ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมาตรการเดิมพร้อมกับติดตามระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ส่งผล
กระทบต่อสานักงานอธิการบดี
8. แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จากผลการประเมินความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะใช้ผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
มากาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยงระดับสูง
ดังนี้
แผนบริหารความเสี่ยง
แบบ RM.2
ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ
1.สภาพแวดล้อมรอบ
1. สร้างความร่วมมือกับ
กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัย มีสถาน
หน่วยงานภายนอกในการควบคุม
บันเทิง และแหล่ง
สถานบันเทิงและแหล่งอบายมุข
อบายมุขที่เสี่ยงต่อการ รอบมหาวิทยาลัย
พัฒนาคุณธรรมของ
นักศึกษา
2. ส่งเสริ มกิจกรรมที่สอดแทรก กองพัฒนานักศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม และความมี
ระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ
2.ครุภณ
ั ฑ์มีทะเบียนคุม
ไม่ครบถ้วน

1. จัดทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์
2. จัดทาแนวปฏิบัติ เรื่องการ
จัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์

กองคลัง

ช่วงเวลาดาเนินการ
ต.ค. – ม.ค. – เม.ย. – ก.ค.ธ.ค. 59 มี.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ย. 60
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาดาเนินการ
ต.ค. – ม.ค. – เม.ย. – ก.ค.ธ.ค. 59 มี.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ย. 60

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ
3.งบประมาณหมวดเงิน 1. ปรับปรุงกระบวนการรับ
สานักงานอธิการบดี
อุดหนุนบุคลากร (พม.) พนักงานมหาวิทยาลัย
1. กองนโยบายและ
ใช้จ่ายไม่เป็นไปตามที่
2. จัดทาระเบียบกองทุน
แผน
ได้รับจัดสรร
พนักงานมหาวิทยาลัย
2. กองคลัง
3. กองบริหารงานบุคคล



9. ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการประเมินความสาเร็จของแผน
บริหารความเสี่ยงว่าหากมหาวิทยาลัยได้ดาเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้วจะสามารถลดความเสี่ยง
ลดลงเพียงใด สาหรับการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสรุปตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง
แบบ RM.3
กระบวนการหลัก/ปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ
สภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย มี
1. จานวนกิจกรรมรณรงค์ทางด้านการ
สถานบันเทิง และแหล่งอบายมุขที่
ควบคุมสถานบันเทิงและแหล่ง
เสี่ยงต่อการพัฒนาคุณธรรมของ
อบายมุขรอบมหาวิทยาลัยร่วมกับ
นักศึกษา
เครือข่ายต่อปี
2. จ านวนข่ า วทางลบที่ เ กิ ด จากการ
พฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาตามหน้ า
หนังสือพิมพ์
3. จ านวนกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
ค ว า ม มี ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย แ ล ะ จิ ต
สาธารณะของนักศึกษาต่อปี
ครุภัณฑ์มีทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน
(จัดทาแนวปฏิบัติ เรื่องการจัดทา
ทะเบียนครุภัณฑ์)

4. ร้อยละของครุ ภัณฑ์ที่ มีเลขทะเบีย น
กากับต่อครุภัณฑ์ที่มีทั้งหมด

หน่วย

ปัจจุบนั
30 ก.ย. 59

เป้าที่ต้องการ
30 ก.ย. 60

กิจกรรม

-

2

เรื่อง

-

1

กิจกรรม

-

2

ร้อยละ

70

100
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กระบวนการหลัก/ปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนบุคลากร 5. ร้อยละของอัตราที่ได้รับบรรจุต่อ
(พม.) ใช้จ่ายไม่เป็นไปตามที่ได้รับ
อัตราที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
จัดสรร
(1. ปรับปรุงกระบวนการรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย
2. จัดทาระเบียบกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย)

หน่วย

ปัจจุบนั
30 ก.ย. 59

เป้าที่ต้องการ
30 ก.ย. 60

ร้อยละ

70

80

10. งบประมาณ
งบประมาณสาหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ส่วนใหญ่ใช้งบดาเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็นประจา
ทุกปีอยู่แล้ว
11. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน
เมื่อทาการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
หรือหลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับ
ความเสี่ยง) จะได้นามากาหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้
1. หากตัดสินใจที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะได้กาหนดมาตรการที่ยกเลิกการดาเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง
2. การแบ่งปันความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง จะเป็นการกาหนดมาตรการดาเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยง ดังเช่น การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก โดยสานักงานตรวจสอบ
ภายในจะได้นาเสนอหลักเกณฑ์ และกากับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น
3. การลดความเสี่ยง เป็นการกาหนดมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดขึ้น หรือหากไม่
สามารถป้องกันได้มีการกาหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยกรณี
ที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือการลดความเสียหาย ได้โดยการ
กาหนดให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดีประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ส่วนใหญ่เป็นกาหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยง ดังรายละเอียดในแผนบริหาร
ความเสี่ยง
4. การยอมรับความเสี่ยง เป็นกรณีทสี่ านักงานอธิการบดียอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ผลการประเมินความ
เสี่ยงอยู่ในระดับต่า หรือระดับปานกลาง และสานักงานอธิการบดีได้ทาการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และเห็นว่า
เพี ยงพอไม่ ต้ อ งก าหนดมาตรการหรื อ กิ จ กรรมบริ ห ารความเสี่ ย งเพิ่ ม เติ ม แต่ ยั ง คงติ ด ตามระดั บ ความเสี่ ย ง
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
อย่างไรก็ตามสานักงานอธิการบดีจะได้มีการกาหนดแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและรูปธรรมต่อไป
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12.การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง
เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดีแล้ว
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้ ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงจากสานักงานอธิการบดี
ไปสู่หน่วยงานดังนี้
1. ทาหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
2. จัดประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี
สาหรับการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทาให้การบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี
เป็นไปทิศทางเดียวกัน และจะทาให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยรวมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
และยังเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานในมุมสะท้อนกลับสาหรับเป็นข้อมูลการทาแผนบริหารความเสี่ยง
ในปีถัดไป
3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง WebSite ของสานักงานอธิการบดี
13. แนวทางการติดตามการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
การติดตามการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ
1. การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารสานักงานอธิการบดีที่ต้องรับผิดชอบ
ตามที่กาหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ได้ทาหน้าที่
ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการจัดทาแผนการติดตามและจัดทารายงานผลการ
ติดตามทุก 6 เดือน ดังนี้
ครั้งที่ 1 ติดตาม ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 2 ติดตาม ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

