๒๕๕๔
รายงานผลการดาเนินการบริ หารจัดการความเสี่ ยง

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนั ทำ

ก

คำนำ
การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ส่ ว นหนึ่ งของการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และมี
ความสาคัญมากขึ้ นต่อการดาเนิ นการขององค์กรในสภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ ในการ
บริ หารจัดการของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงในระดับหนึ่ ง
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงในสานัก โดยผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรทุกคนเป็ นผูม้ ีส่วนช่วยผลักดัน และทาให้สานักมีการบริ หารความเสี่ ยงแบบบูรณาการ ซึ่ งหากทุก
คนร่ วมกันปฏิ บตั ิตามแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง และมีความตระหนักอยู่เสมอว่าเป็ นความรับผิดชอบ
ของตนในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงตามหน้าที่งานอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่องแล้วย่อมจะส่ งผลให้สานัก
มีความพร้อมเพื่อรองรับและจัดการกับความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะทาให้สานักเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป

ผู้จัดทำ
คณะกรรมการติดตามผลความเสี่ ยง

ข

สำรบัญ

หน้ ำ

คำนำ

ก

สำรบัญ

ข

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยงสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ความเป็ นมา

๑

วัตถุประสงค์

๑

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๒

การดาเนินงานบริ หารความเสี่ ยง

๒

แผนผังขั้นตอนกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔

การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)

๕

การประเมินระดับความเสี่ ยง

๕

ผลการดาเนินงานบริ หารจัดการความเสี่ ยง ประจาปี ๒๕๕๔

๕

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ ยง ประจำปี ๒๕๕๔

๗

แผนบริ หารความเสี่ ยง เรื่ อง การจัดการความเสี่ ยงด้านทรัพยากร(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๗

แผนบริ หารความเสี่ ยง เรื่ อง การจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

๘

แผนบริ หารความเสี่ ยง เรื่ อง การจัดการความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

๑๐

(Compliance Risk)

ค
ภำคผนวก
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
ประมวลภาพกิจกรรม

๑

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นันทำ
ควำมเป็ นมำ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึ กษาที่ ตอ้ ง ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นนั ทา ได้ให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการ โดยทาหน้าที่บริ หารจัดการให้มีคุณภาพ และมีการนา
ระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา เพื่อสัมฤทธิผล ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
โดยใช้หลัก การบริ หารจัดการบ้านเมื องและสังคมที่ ดี (good governance) สานัก วิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา จึงได้กาหนดให้การพัฒนาคุณภาพการบริ หารเพื่อ
การพัฒนาองค์กร เป็ นองค์ประกอบด้านการบริ หารจัดการ โดยกาหนดเป็ นตัวบ่งชี้ ในปี การศึกษา ๒๕๕๔
ให้มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา โดยมี ข้ นั ตอนการดาเนิ นงาน
ตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยกาหนด มีคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้คณะทางานที่
รับผิดชอบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในระดับสานักฯ มีการทบทวนประสิ ทธิ ภาพของแนวปฏิบตั ิ การ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อระบุปัจจัยเสี่ ยง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง โอกาสและผลกระทบ ๓ ด้าน
ดังนี้
๑. ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๒. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๓. ด้านปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ (Compliance Risk)
โดยมีมาตรการควบคุมและจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงของสานักวิทยบริ การฯ ให้หน่วยงานในสังกัดคือ
สานักงานผูอ้ านวยการ ศูนย์วิทยบริ การ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือปฏิบตั ิมีการดาเนินการและ
ติดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละหน่วยงาน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริ การฯ เป็ นไปตามเป้ าประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
๒. เพื่ อให้ เกิ ดการรั บ รู ้ ตระหนัก และเข้า ใจถึ ง ความเสี่ ย งด้า นต่ า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และสามารถหา
วิธีการจัดการกับความเสี่ ยง เพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
๓. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากรในสานักวิทยบริ การฯ สามารถบริ หาร
จัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์การได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ

๒
๔. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงและเฝ้ าระวังความ
เสี่ ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
๕. เพื่อส่ งเสริ มหลักธรรมาภิบาล และการกากับดูแลตนเองที่ดีในสานักวิทยบริ การฯ อย่างเป็ น
รู ปธรรม สามารถเพิ่มมูลค่าให้ผรู ้ ับบริ การ/นักศึกษา และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
๑.
๒.

๓.
๔.
๕.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง ได้แก่
มีผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริ การฯ เป็ นไปตามเป้ าประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
บุคลากรของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการรับรู ้ ตระหนัก และเข้าใจถึง
ความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ ยง เพื่อป้ องกันหรื อ
ลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
มีกรอบและแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากรในสานักวิทยบริ การฯ สามารถบริ หาร
จัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์การได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงและเฝ้ าระวังความเสี่ ยง
ใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
มีการส่ งเสริ มหลักธรรมาภิบาล และการกากับดูแลตนเองที่ดีในสานักวิทยบริ การฯ อย่างเป็ น
รู ปธรรม สามารถเพิ่มมูลค่าให้ผรู ้ ับบริ การ/นักศึกษา และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

กำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ ยง
สานักวิทยบริ การฯ มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานบริ หารความเสี่ ยงดังต่อไปนี้
๑. มีการกาหนดนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ระดับสานักฯ
๒. มีการประชุมร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการบริ หารสานักฯ และคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงของสานักฯ เพื่อ การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารงาน การประเมินความ
เสี่ ยง ระดับความเสี่ ยง และมีการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยง
๓. มีการระบุการจัดการความเสี่ ยง และสถานที่ดาเนินงานของการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละขั้นตอน
หลัก โดยได้มีการนาไปสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานด้านการบริ หารความ
เสี่ ยงและการดาเนินการแก้ไข ลด หรื อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นหรื อความเสี่ ยงที่ยงั คงเหลืออยู่ พร้อม
กับได้มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการบริ หารความเสี่ ยง มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๔. มีการจัดทาเอกสาร การจัดการความเสี่ ยง ของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีการดาเนินการตามแผนบริ หารความสี่ ยง
๕. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของสานักฯ ดาเนินการประเมินมาตรการควบคุมจากสาเหตุ

๓
ความเสี่ ยงเพื่อจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงและระบุผรู ้ ับผิดชอบแต่ละความเสี่ ยงที่ชดั เจน
๖. มีการสรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง และมีการกาหนดแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี่ ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หารของสานัก

๔

แผนผังขั้นตอนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรสื่อสำร

๑. กำหนดวัตถุประสงค์

๓. กำรประเมินควำมเสี่ยง 3 ด้ ำน
๓.๑ ควำมเสีย่ งด้ ำนด้ ำนทรัพยำกร (ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
๓.๒ ควำมเสีย่ งด้ ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๓.๓ ควำมเสีย่ งด้ ำนปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ

Compliance Risk)
๔. วิธีกำรบริหำรในกำรจัดกำรแต่ ละควำมเสี่ยง

๕. กำรประเมินกำร
ควบคุม

ระบบสำรสนเทศ

๖. กำรรำยงำน

๗. กำรตรวจติดตำมกำรประเมินผล

๒. กำรระบุควำมเสี่ยง

๕

กำรวิเครำะห์ และกำรประเมินควำมเสี่ ยง (Risk Assessment)
 ประเมินโอกาสและผลกระทบละเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
 การประเมินความเสี่ ยงประกอบด้วย ๒ ด้าน
o โอกาสที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความถี่เกิดทุกวัน / ทุกเดือน ทุกปี ยิง่ ถี่มากความถี่จะยิง่ สู ง
o ผลกระทบ อาจสร้างความเสี ยหายทั้งที่เป็ นตัวเงิน ไม่เป็ นตัวเงิน หรื อชื่อเสี ยงขององค์กร
และทาให้เกิดความล้มเหลว หรื อโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมาย ตามภารกิจขององค์กร
 เพื่อวัดระดับความเสี่ ยง : ระดับสู งมาก ระดับสู ง ระดับปานกลาง ระดับต่า และระดับต่ามาก
 สามารถทาได้ท้ งั การประเมินเชิงคุณภาพ และเชิงปริ มาณ ทั้งนี้ตอ้ งอาศัยความรู ้ ประสบการณ์ และ
ดุลยพินิจของผูป้ ระเมิน
 เป็ นการประเมินทั้งความเสี่ ยงทัว่ ไป และความเสี่ ยงที่เหลืออยู่

กำรประเมินระดับควำมเสี่ ยง
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง

=
=
=

สู ง

=

สู งมาก

=

เป็ นระดับความเสี่ ยงที่ไม่ตอ้ งทาอะไร / ไม่เป็ นสาระสาคัญ
ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ตอ้ งควบคุมความเสี่ ยง ไม่ตอ้ งมีการจัดการเพิ่มเติม
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ตอ้ งมีการควบคุมเพื่อป้ องกันไม่ให้ความเสี่ ยงเคลื่อนย้าย
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ ยงเพื่อให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็ นต้องเร่ งจัดการแก้ไขทันที

ผลกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยง ประจำปี ๒๕๕๔
สานักวิทยบริ การฯ ได้มอบหมายให้ผรู้ ับผิดชอบดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่มีความเสี่ ยงสู ง ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ดังนี้
๑. กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ ำนทรัพยำกร(ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) ได้ดาเนินการจัดการความ
เสี่ ยง ที่มีระดับความเสี่ ยงสู ง
มำตรกำร : จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักวิทย
บริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง : มีการตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เพียงพอต่อการใช้งาน จัดตั้งบประมาณ
ในการจัดซื้ ออุปกรณ์ที่มีความจาเป็ นต้องการใช้และจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงด้าน ITและจัดตั้งบุคคลที่
รับผิดชอบติดตามการดาเนินงาน
๒. กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ได้ดาเนินการจัดการความเสี่ ยง ที่มีระดับความเสี่ ยงสู ง ๒ มาตรการ
มำตรกำรที่ ๑ : จัดโครงการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กบั บุลากรของสานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง : จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้และกาหนดบุคคลผูร้ ับผิดชอบติดตาม
ตามแผนกลยุทธ์
มำตรกำรที่ ๒: จัดให้มีการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง โดยมีผบู ้ ริ หารกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง : กาหนดบุคคลผูร้ ับผิดชอบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ
๓. กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) ได้ดาเนินการจัดการ
ความเสี่ ยง ที่มีระดับความเสี่ ยงสู ง
มำตรกำร : สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดบทลงโทษสาหรับบุคลากรที่ไม่
ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ หัวหน้าหน่วยงานมีความรู้ดา้ นกฏระเบียบการปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย มีการ
ตรวจติดตามแผนการปฏิบตั ิงาน
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง : จัดส่ งหัวหน้างานเข้ารับการอบรมด้านกฏระเบียบการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
ถ่ายทอดและควบคุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กาหนดบุคคลเพื่อตรวจติดตามแผนปฏิบตั ิราชการ

๗

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ ยง ประจำปี ๒๕๕๔
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นันทำ
แผนบริหำรควำมเสี่ ยง เรื่อง กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ ำนทรัพยำกร(ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) ระดับควำมเสี่ ยง : ควำมเสี่ ยงสู ง
มำตรกำร/ทำงเลือก/กิจกรรม
สำหรับกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
มำตรกำร : จัดตั้งงบประมาณใน
การพัฒนาอุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศของสานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง : มีการ
ตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้
เพียงพอต่อการใช้งาน จัดตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้ ออุปกรณ์
ที่มีความจาเป็ นต้องการใช้และ
จัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ITและจัดตั้งบุคคลที่รับผิดชอบ
ติดตามการดาเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอน กำรดำเนินงำน
-จัดหางบประมาณในการจัดซื้ ออุปกรณ์ที่
มีความจาเป็ นต้องการใช้
- ตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยูใ่ นการใช้
งานว่าเพียงพอต่อความต้องการหรื อไม่
- กาหนดบุคคลที่รับผิดชอบติดตามการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค.-ธ.ค.๕๔
ก.พ.–เม.ย.๕๕
ก.ค.๕๔

ผลกำรดำเนินกำร
จัดตั้งงบประมาณ
๒๓,๓๐๗,๙๐๐ บาท เพื่อใช้ใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใน
การจัดตั้งงบประมาณ จะมีการ
สารวจความต้องการ เพื่อ
นามาใช้ในการกาหนด
คุณลักษณะและงบประมาณที่
ต้องใช้ และในการกาหนดแผน
ได้มีการจัดตั้งให้นายอโณทัย
อรุ ณเรื อง เป็ นผูร้ ับผิดชอบ

ปัญหำ อุปสรรค และ
แนวทำงแก้ไข
๑.ไม่มีอุปกรณ์และระบบ
สารองที่เพียงพอ
๒. Soft Ware ไม่สามารถซ่อม
บารุ งได้จะต้องจัดซื้ อ จัดจ้าง/
จ้างซ่อมแต่ขาดงบประมาณ
สนับสนุน
๓. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย

๘

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ ยง ประจำปี ๒๕๕๔
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นันทำ
แผนบริหำรควำมเสี่ ยง เรื่อง กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
มำตรกำร/ทำงเลือก/กิจกรรม
สำหรับกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
มำตรกำรที่ ๑ : จัดโครงการ
ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ให้กบั บุลากรของสานักวิทย
บริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม/ขั้นตอน กำรดำเนินงำน
- จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้
ความรู้
- กาหนดบุคคลผูร้ ับผิดชอบติดตาม ตาม
แผนกลยุทธ์

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ก.พ.–เม.ย.๕๕

ปัญหำ อุปสรรค และ
แนวทำงแก้ไข
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ขาดความชัดเจนในหลักเกณฑ์
ให้ความรู้ในเรื่ องหลักเกณฑ์ ของตัวชี้วดั และตัวชี้วดั บาง
ของตัวชี้วดั ต่างๆ ในแต่ละ
ตัวที่ทางมหาลัยกาหนดให้ ไม่
ตัวชี้วดั และกาหนดบุคคลที่
สามารถติดตามผลได้จริ ง
รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วดั และ
ดาเนินการกระจายตัวชี้วดั สู่
บุคคล เพื่อใช้ในการจัดทาคา
รับรองปฏิบตั ิราชการ

ก.พ.–เม.ย๕๕

โดยกาหนดให้นางสาวพูลศิริ
พรหมกูล เป็ นผูต้ ิดตาม
แผนปฏิบตั ิราชการของสานัก
วิทยบริ การ

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง : จัดประชุม
เชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้และ
กาหนดบุคคลผูร้ ับผิดชอบติดตาม
ตามแผนกลยุทธ์
มำตรกำรที่ ๒: จัดให้มีการ
ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผบู ้ ริ หารกากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด

- กาหนดบุคคลผูร้ ับผิดชอบติดตาม
ประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ

ระดับควำมเสี่ ยง : ควำมเสี่ ยงสู ง
ผลกำรดำเนินกำร

ในการรายงานผลปฏิบตั ิ
ราชการในบางด้าน ไม่สามารถ
แสดงหลักฐานการวัดที่ชดั เจน
ได้

๙
มำตรกำร/ทำงเลือก/กิจกรรม
สำหรับกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง : กาหนด
บุคคลผูร้ ับผิดชอบติดตาม
ประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

กิจกรรม/ขั้นตอน กำรดำเนินงำน

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผลกำรดำเนินกำร

ปัญหำ อุปสรรค และ
แนวทำงแก้ไข

๑๐

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ ยง ประจำปี ๒๕๕๔
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นันทำ
แผนบริหำรควำมเสี่ ยง เรื่อง กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) ระดับควำมเสี่ ยง : ควำมเสี่ ยงสู ง
มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม
สาหรับการจัดการความเสี่ ยง
มำตรกำร : สานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศกาหนด
บทลงโทษสาหรับบุคลากรที่ไม่
ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ หัวหน้า
หน่วยงานมีความรู ้ดา้ นกฏระเบียบ
การปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย มี
การตรวจติดตามแผนการปฏิบตั ิงาน
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง : จัดส่ งหัวหน้า
งานเข้ารับการอบรมด้านกฏระเบียบ
การปฏิบตั ิงาน เพื่อถ่ายทอดและ
ควบคุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กาหนด
บุคคลเพื่อตรวจติดตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

กิจกรรม/ขั้นตอน การดาเนินงาน
- อบรมหัวหน้างานให้เห็นถึง
ความสาคัญในการปฏิบตั ิงานให้
ถูกต้องตามระเบียบเพื่อเพิม่ ความรู ้ให้
มากยิง่ ขึ้น
- มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน
ทาการตรวจสอบการทางานอย่าง
สม่าเสมอ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.พ.–เม.ย.๕๕

ผลการดาเนินการ
มีการประชุมหัวหน้างานเพื่อ
รับทราบกฎในการปฏิบตั ิ
ราชการ และเข้ารับการอบรม
จากหน่วยงานหลักส่ วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย โดย
กาหนดให้ นางหัตถยารักษ์
อ้วนเกียรติกุล เป็ นผูต้ รวจสอบ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
ขาดการสื่ อสารด้านหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิราชการลงสู่ ระดับ
บุคคล
บุคคลากรบางส่ วนขาดความ
ใส่ ใจในกฎระเบียบของ
หน่วยงาน

๑๑

ภำคผนวก

๑๒

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๓

คำสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง

๑๔

ประมวลภำพกิจกรรม
กำรจัดทำรำยงำนผลแผนบริหำรควำมเสี่ยง

๑๕

ประมวลภำพกิจกรรม
กำรจัดทำรำยงำนผลแผนบริหำรควำมเสี่ ยง (ต่ อ)

