เอกสารระบบบริหารความเสี่ยง (มิ.ย. 56 – พ.ค.57)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ข้อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
1.
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหาร ความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบ พันธกิจหลักของ
สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

2.

ผลการดําเนินงาน
กองงานวิทยาเขตบางนาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา โดยมีรองอธิการบดีฝ่าย
วิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่าย
วิทยาเขต และ ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา เป็น
รองประธานกรรมการ หัวหน้างานแต่ละงานเป็นกรรมการ
และตัวแทน แต่ละหน่วยงานเป็นกรรมการ
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมเพื่อวิเคราะห์และ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของ
บริบทของสถาบัน จากตัวอย่างดังต่อไปนี้
หน่วยงาน โดยสรุปได้ ดังนี้
-ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ได้แก่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่
-กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ
-ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ของ
เป้าประสงค์ของกองงานวิทยาเขตบางนา
สถาบัน
2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้แก่
-ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
- กระบวนการการบริหารการเงินและงบประมาณ
ข้อบังคับ
- กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
-ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง
- กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่
ของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
-กระบวนการการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา
-ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล ได้แก่
ด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
- กระบวนการการบริหารงานบุคลากร
อาจารย์และบุคลากร
- กระบวนการการบริหารพัสดุ
-ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
-อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน

หลักฐาน
กวข.7.1.4.3
คําสั่งกองงานวิทยาเขตบางนาที่
05/2557
ลงวันที่ 12 มีนาคม
2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงวิทยาเขตบางนา

กวข. 7.4.2.1

รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหาร ความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 5
สิงหาคม 2556
กวข. 7.4.2.2
รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง วิทยาเขตบาง
นา
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556
กวข. 7.4.2.3 แผนภาพขั้นตอนการดําเนินงานหลัก
และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก
กวข. 7.4.2.4
(มร.คส.1)
แผนภาพการระบุความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยง (มร.คส. 2)

2
ข้อ
3.

เกณฑ์การดําเนินงาน
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและ จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ใน ข้อ 2

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการประชุมพิจารณาร่วมกันประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ได้แก่
-กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์ของกองงานวิทยาเขตบางนา
2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้แก่
- กระบวนการการบริหารการเงินและงบประมาณ
- กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่
-กระบวนการการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา
4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล ได้แก่
- กระบวนการการบริหารงานบุคลากร
- กระบวนการการบริหารพัสดุ

กวข.7.4.3.1
กวข.
7.4.3.2

หลักฐาน
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (มร.คส.3 – 5)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (มร.คส.6)

3
ข้อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา ร่วมกัน
พิจารณาเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง
มาก ร่วมกันกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง กําหนด
ผู้รับผิดชอบและกําหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน ตามแบบ
มร.คส.6 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ได้แก่
-กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์ของกองงานวิทยาเขตบางนา
2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้แก่
- กระบวนการการบริหารการเงินและงบประมาณ
- กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่
-กระบวนการการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา
4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล ได้แก่
- กระบวนการการบริหารงานบุคลากร
- กระบวนการการบริหารพัสดุ

กวข.7.4.4.1

หลักฐาน
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (มร.คส.6)

4
ข้อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
5. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา มีการ
และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน
ปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อมหาวิทยาลัย

หลักฐาน
กวข.7.4.5.1 บันทึก กวข. 544/2557 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2557 เรื่อง ส่งการติดตามผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
กวข. 7.4.5.2 แบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน (มร.คส. 7)

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภา กองงานวิทยาเขตบางนา มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
สถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
ความเสี่ยงนําผลการรายงานติดตามและประเมินผลการ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป
ดําเนินงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของปี
ถัดไป

กวข. 7.4.6.1 บันทึกข้อความที่ งปพ56/ ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอให้ดําเนินการตาม
มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
กวข. 7.4.6.2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0518.01/งปพ109
ลงวันที่ 28 มกราคม 2557 เรื่อง ขอให้
ดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมิน(ข้อ) กระบวนการ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
เป้าหมาย 6 ข้อ

ทําได้ 6

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ
ข้อ

บรรลุเป้าหมาย

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ 5.00 (เต็ม 5)

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๐๒-๓๙๗๖๓๐๘
ที่ กวข.
/ ๒๕๕๗
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต (ผ่าน ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา ขอรายงานผลการดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา ดังนี้
๑. กองงานวิทยาเขตบางนาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา
โดยมีรองอธิการบดีฝา่ ยวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต และผู้อํานวยการกองงาน
วิทยาเขตบางนา เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้างานแต่ละงานเป็นกรรมการ และตัวแทนแต่ละหน่วยงานเป็น
กรรมการ
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยนําข้อเสนอแนะของมติสภามาปรับปรุง แก้ไข โดยสรุปได้นี้
๒.๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ได้แก่
๒.๑.๑ กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของ
วิทยาเขตบางนา
๒.๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้แก่
๒.๒.๑ กระบวนการการบริหารการเงินและงบประมาณ
๒.๒.๒ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๒.๒.๓ กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่
๒.๓ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่
๒.๓.๑ กระบวนการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา
๒.๔ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล ได้แก่
๒.๔.๑ กระบวนการบริหารงานบุคลากร
๒.๔.๒ กระบวนการบริหารพัสดุ
๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมพิจารณาร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง โดยระดับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่
ผู้บริหารควรให้ความสําคัญมาก คือ ความเสี่ยงที่มี ระดับสูงมาก และระดับสูง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงาน
ไม่สามารถยอมรับได้ เพราะจะทําให้การดําเนินงานตามพันธกิจหลักไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ และส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน แต่ความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น
ส่วนความเสี่ยง ระดับน้อย ผู้บริหารไม่จําเป็นต้องเอาใจใส่มากนัก แต่ก็ไม่ละเลย โดยมีการดําเนินการควบคุมเท่าที่
จําเป็นตามความเหมาะสม

๒
กิจกรรม/
กระบวนการ

ความเสี่ยง
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์
กระบวนการ
ทบทวน/ปรับปรุง
วิสยั ทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์ของ
กองงานวิทยาเขต
บางนา

๑.การจัดการแผน
กลยุทธ์ไม่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม
และไม่บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของกองงาน
วิทยาเขตบางนา

๑.๑บุคลากร
บางส่วนของกองงาน
วิทยาเขตบางนาขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการวิเคราะห์
สภาพองค์กรของ
หน่วยงาน
๑.๒ ยังไม่ได้นํา
จุดอ่อนจุดแข็งมา
พิจารณาอย่าง
ครบถ้วนในบางส่วน
๒.๑บุคลากร
บางส่วนของ
หน่วยงานยังขาด
ความรู้และทักษะใน
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผน

๒.การดําเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
และไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ในแผนฯ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
กระบวนการจัด
โครงการกิจกรรม
นักศึกษา

๑.ทรัพยากร(คน/
เงิน/เครื่องมือ/
อุปกรณ์และสถานที)่
ที่ใช้จดั โครงการและ
กิจกรรมไม่เพียงพอ
ไม่เหมาะสม

ระดับ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ
ความเสี่ยง
สูง

จัดอบรมบุคลากร งานกิจการฯ
ให้มีความความ ก.ย.๕๗
เข้าใจในการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ

สูง

จัดอบรมการนําสู่ งานกิจการฯ
แผนการปฏิบัติ ก.ย.๕๗

๑.๑อัตรากําลังใน
หน่วยงานมีน้อยและ
ปฏิบัติงานหลาย
หน้าที่

สูงมาก

๑.๒ ทรัพยากรด้าน
อุปกรณ์และสถานที่
ไม่เอื้อต่อการจัด
โครงการและ
กิจกรรม

สูง

วิเคราะห์และ
วางแผน
อัตรากําลังให้
สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่

งานกิจการฯ
ก.ย.๕๗

จัดหาทรัพยากร
ด้านอุปกรณ์ให้
เพียงพอและ
ปรับปรุงสถานที่
ให้เหมาะสมต่อ
การจัดโครงการ

งานกิจการฯ
ก.ย.๕๗

๓
กิจกรรม/
กระบวนการ

ความเสี่ยง
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง

๒.กลุ่มเป้าหมายไม่
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดโครงการและ
กิจกรรม (เนื้อหา
กําหนดการ สถานที่
และวิธีการรับสมัคร)
อย่างถูกต้องทั่วถึง
และไม่ทันตามเวลาที่
กําหนด

๒.๑การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ร่วมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่
มีประสิทธิภาพ
๒.๒กลุ่มเป้าหมายไม่
สนใจเข้าร่วม
โครงการ
๒.๓ระบบสื่อสาร
และระบบ
Computer
Network ไม่มี
เสถียรภาพเพียงพอ

ด้านบุคลากรและ ๑.บุคลากรบางส่วน ๑.๑การวางแผน
ธรรมาภิบาล
ยังมีคุณสมบัติไม่ตรง กําลังคนยังขาด
กระบวนการ
กับตําแหน่ง
ประสิทธิภาพ
บริหารงาน
บุคลากร
๑.๒ระบบและ
กระบวนการสรรหา
ไม่เป็นไปตาม
หลักการที่ถูกต้อง

ระดับ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ
ความเสี่ยง
สูง

สูงมาก

วางแผนจัดสรร
บุคลากรด้าน
ประชาสัมพันธ์
และจัดหา

งานกิจการฯ
ก.ย.๕๗

เพิ่มช่องทางการ งานกิจการฯ
ประชาสัมพันธ์ให้ ก.ย.๕๗
หลากหลายเพื่อ
เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย

สูง
กําหนด
ผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลา
ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง
จัดหาอุปกรณ์ให้
เพียงพอและ
ประสาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
วิเคราะห์ปรับปรุง
ระบบให้มี
เสถียรภาพ
สูงมาก

ปรับปรุง
งานธุรการ
ฐานข้อมูลด้าน
ก.ย. ๕๗
บุคลากรเพื่อใช้ใน
การวางแผน

สูงมาก

ปรับปรุงระบบ
งานธุรการ
และกระบวนการ ก.ย.๕๗
สรรหาโดยใช้
ระบบคุณธรรม

๒.บุคลากรไม่ได้รับ
ความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งและขาด
ขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน

๒.๑มาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุน
ความก้าวหน้าใน
สายงานไม่ชัดเจน
และปฏิบัติไม่ถูกต้อง

สูงมาก

อบรมให้มีความรู้ งานธุรการ
ก.ย.๕๗
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การ
เข้าสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้นของ
บุคลากรทุก
ประเภท

๔
กิจกรรม/
กระบวนการ

กระบวนการ
บริหารพัสดุ

ความเสี่ยง
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง

๓.ขาดบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการของ
หน่วยงานและ
ผูป้ ฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง

๓.๑ การวางแผน
กําลังคนไม่
สอดคล้องสนับสนุน
กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน

สูง

๑.ชนิด จํานวนและ
กําหนดเวลาในการใช้
พัสดุไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้

๑.๑ไม่เข้าใจแบบ
สํารวจความต้องการ
ขาดการสื่อสารทํา
ความเข้าใจในการ
กรอกแบบสํารวจ
๑.๒แบบสํารวจ
ความต้องการมี
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
พัสดุไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอและ
ไม่ชัดเจน
๑.๓ผู้ใช้ไม่มีส่วนร่วม
ในการระบุความ
ต้องการพัสดุ

สูงมาก

๒.๑ หน่วยงานไม่ได้
จัดทําแผนการ
จัดหา/จัดซื้อ
๒.๒ มีการกําหนด

สูงมาก

๒.แผนการจัดหา/
จัดซื้อที่ได้ไม่ชัดเจน
ไม่มีกําหนดเวลาที่
เหมาะสมล่าช้าไม่

ระดับ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ/
ความเสี่ยง
กําหนดเสร็จ

สูงมาก

วางแผนกําลังคน งานธุรการ
ให้สอดคล้องกับ ก.ย. ๕๗
กลยุทธ์ของ
หน่วยงานโดย
พิจารณากําลังคน
ที่จะพ้นราชการ
ในแต่ละ
ปีงบประมาณ

จัดทําบันทึกแจ้ง งานธุรการ
เวียนทุกหน่วย ก.ย. ๕๗
เพื่อให้เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน

สูง

สูง

วางแผนการจัดหา งานธุรการ
พัสดุให้สอดคล้อง ก.ย. ๕๗

สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรและไม่ตรง
ตามความต้องการ
ของผู้ใช้

แผนการจัดหา/
จัดซื้อไว้แต่ไม่
ดําเนินการตามที่
กําหนด

กับความต้องการ
และทันกับ
ระยะเวลา

๕
กิจกรรม/
กระบวนการ

ความเสี่ยง
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง

๒.๓ เจ้าหน้าที่ขาด
ทักษะประสบการณ์
ในการวางแผนการ
จัดหา/จัดซื้อ
๒.๔ แผนการจัดหา/
จัดซื้อไม่ได้จัดลําดับ
ความสําคัญและ
ระยะเวลาที่ต้องการ
ใช้พัสดุ
๒.๕ แผนการจัดหา/
จัดซื้อ ไม่มีความ
ยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
๓.ได้พัสดุไม่ถูกต้อง ๓.๑ เจ้าหน้าที่ไม่ให้
ไม่ครบถ้วน ไม่มี
ความสําคัญกับ
คุณภาพ ทันสมัย
แผนการจัดหา/
ราคาไม่เหมาะสม ไม่ จัดซื้อที่กําหนด
โปร่งใส ไม่เป็นไป
๓.๒เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตามระเบียบพัสดุฯ ขาดความรู้ความ
เข้าใจและ
ประสบการณ์ในการ
จัดหา/จัดซื้อพัสดุฯ
ตามระเบียบ
๓.๓ ไม่มีการ

ระดับ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ/
ความเสี่ยง
กําหนดเสร็จ
สูงมาก

สูง

สูง

สูง

สูงมาก

เปรียบเทียบราคา
การจัดหา/จัดซื้อ
ครั้งหลังสุดตามที่
กําหนดในระเบียบฯ
๓.๔มีการเร่งรัดให้
จัดหา/จัดซื้อใน
ระยะกระชั้นชิด

๖
กิจกรรม/
กระบวนการ

ความเสี่ยง
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง

๔.มีพัสดุไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม
บัญชี/ทะเบียน พัสดุ
ไม่อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้และเก็บ
รักษาไว้ในที่ไม่
ปลอดภัย

๔.๑ ไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
บันทึกรายการเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลง
โอนย้ายพัสดุใน
ทะเบียนให้ถูกต้อง
๔.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ
ไม่ได้สํารวจสภาพ
พัสดุที่มีอยู่ว่าชํารุด
สูญหาย เสียหาย
อย่างไร
๔.๒ กรณีที่จัดหา/
จัดซื้อมาใหม่
เจ้าหน้าที่ไม่ได้
บันทึกบัญชี/
ทะเบียนคุมพัสดุให้
ครบถ้วน
๕.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ
ไม่ทราบระเบียบ
วิธีการและขั้นตอน
การขออนุมัติ
ดําเนินการจําหน่าย
พัสดุที่ชํารุดหมด

๕. พัสดุที่ชํารุดหมด
ความจําเป็น และ
ไม่ได้ใช้งานแล้ว ไม่มี
การจัดการจําหน่าย/
ยกเลิกบัญชี โดยการ
ขายแลกเปลี่ยน โอน

ระดับ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ
ความเสี่ยง
สูง

สูง

สูง

สูงมาก

แปรสภาพตาม
ระเบียบพัสดุฯ อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องทุก
รายการ

สภาพการใช้งานที่
ถูกต้อง
๕.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ
ไม่ทราบวิธีการลง
บันทึกการ
เปลี่ยนแปลงตัด
บัญชีพัสดุที่จําหน่าย
ไปแล้วออกจาก
บัญชี/ทะเบียนคุม
พัสดุที่ถูกต้อง
๕.๓ ผู้บริหารไม่ได้
รับรายงานว่ามีพัสดุ
ชํารุดควรแก่การ
จําหน่าย

สูงมาก

สูงมาก

๗
กิจกรรม/
กระบวนการ

ความเสี่ยง
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง

๖.ไม่ทราบผลการ
ดําเนินงานพัสดุที่
ถูกต้องเป็นจริง

๖.๑ ขาดเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน
รูปแบบ การ
ประเมินผลที่ชัดเจน
และเป็นมาตรฐาน
๖.๒ ขาดการ
ประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการบริหาร
จัดการพัสดุ
๖.๓ ไม่มีการจัดทํา
จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล เพื่อการจัดทํา
รายงานไว้เป็น
หลักฐานข้อมูลด้าน
พัสดุที่สมบูรณ์
ครบถ้วน
๖.๔ เจ้าหน้าที่ขาด
ระบบและขั้นตอน
การดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ

ระดับ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ
ความเสี่ยง
สูง

สูง

สูงมาก

สูง

ด้านทรัพยากร
การะบวนการ
จ่ายเงิน

๑.การจ่ายเงิน
๑.๑ เจ้าหน้าที่ขาด
บางกรณีไม่ถูกต้อง ความรูค้ วามเข้าใจ
ครบถ้วนตามเอกสาร เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินงานตาม
ระเบียบ
๒. การบันทึก
๒.๑เจ้าหน้าที่
รายการไม่ถูกต้อง ไม่ การเงินทําหน้าที่ทั้ง
ครบถ้วน
รับเงินและบันทึก
บัญชีขาดความ
ละเอียดรอบคอบ
๒.๒ ระบบ
Internet ขัดข้อง

สูง

ชี้แจงเกีย่ วกับ
ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตาม
ระเบียบ

งานธุรการ
ก.ย. ๕๗

สูง
จัดทําคู่มือเพื่อให้ งานธุรการ
ปฏิบัติไปใน
ก.ย.๕๗
แนวทางเดียวกัน
สูงมาก

๘
กิจกรรม/
กระบวนการ

ความเสี่ยง
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗

กระบวนการพัฒนา ๑.ทรัพยากรที่ใช้ใน
ระบบสารสนเทศ การดําเนินงานไม่
ทันสมัย ไม่เพียงพอ
และเหมาะสม

๒.ระบบสารสนเทศ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ไม่พร้อมใช้งานล่าช้า
กว่าที่กําหนดไว้

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ระดับ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ/
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
กําหนดเสร็จ
๑.๑ ผู้รับผิดชอบ
ระบบมีไม่เพียงพอ

สูงมาก

๑.๒ เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดําเนินงานมีอยู่
จํากัดและไม่ทันสมัย

สูงมาก

๒.๑ อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่
สําคัญเกิดชํารุด
ระหว่างการใช้งาน
หรือระหว่างที่มีการ
ติดตั้ง

สูง

๒.๒ ผู้ดูแลระบบไม่
แจ้งปัญหาที่พบใน
การทดสอบให้มี

สูงมาก

๑.๑ จัดทํากรอบ
อัตรากําลังเพื่อหา
บุคลากร
๑.๒ จัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์
ให้เพียงพอและ
ตรงกับลักษณะ
งาน
๒.๑ มีแบบ
ตรวจเช็ค
บํารุงรักษา
สม่ําเสมอและ
สามารถซ่อม
บํารุงให้ทันต่อ
การใช้งาน
๒.๒ ควรจัดหา
บุคลากรใน
ตําแหน่งที่มี

กรรมการ
สารสนเทศ
ก.ย. ๕๗
กรรมการ
สารสนเทศ
ก.ย. ๕๗
กรรมการ
สารสนเทศ
ก.ย. ๕๗

กรรมการ
สารสนเทศ
ก.ย. ๕๗

ทีมงานพัฒนาระบบ
ทราบ
๓. ระบบสารสนเทศ
ขาดความปลอดภัย
และไม่สามารถ
ทํางานได้

๓.๑ ไม่มีการ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย
ของระบบ
สารสนเทศอย่าง
สม่ําเสมอ

สูง

ความรู้ในด้าน
สารสนเทศเป็น
ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ ให้มี
หน่วยงานด้าน
สารสนเทศ
โดยตรงและให้มี
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
โดยตรง

กรรมการ
สารสนเทศ
ก.ย. ๕๗

๙
กิจกรรม/
กระบวนการ
กระบวนการ
เตรียมความพร้อม
อาคารสถานที่
สนับสนุนการ
เรียนการสอน

ความเสี่ยง
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง

๑.ระบบแผนงานการ ๑.๑ระบบและ
ตรวจสอบไม่ต่อเนื่อง แผนงานไม่
และสม่ําเสมอ
ครอบคลุมและ
ชัดเจน
๒.การประเมิน
๒.๑ อาคารเก่า
ตรวจสอบพบว่า
โครงสร้างชํารุดทรุด
อาคารสถานที่
โทรมไม่เหมาะแก่
(บางส่วน) ไม่พร้อม การใช้งาน เช่น
ใช้รองรับการ
อาคาร BNB ห้องน้ํา
สนับสนุนการเรียน สาธารณะ
การสอน
๓.การติดตาม
๓.๑ผู้รับผิดชอบขาด
ตรวจสอบไม่ต่อเนื่อง การศึกษาระเบียบ
และเป็นรูปธรรม
ขั้นตอนและกลไก
ของ มร.

ระดับ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ/
ความเสี่ยง
กําหนดเสร็จ
สูง

สูงมาก

สูงมาก

๑.๑ วางแผนการ งานอาคาร
ใช้อาคารเรียนให้ ก.ย.๕๗
สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน
๒.๑ ตรวจสอบ
งานอาคาร
อาคารทุกอาคาร
ก.ย.๕๗
โดยเฉพาะอาคาร
ที่สร้างเก่ามาก
ตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยทุก
ชนิดสม่ําเสมอ
๓.๑ บุคลากรที่
งานอาคาร
รับผิดชอบควร
ก.ย. ๕๗
ศึกษาความรู้
ความเข้าใจ
ระเบียบขั้นตอน

และกลไกต่าง ๆ
สําหรับการมาตรการควบคุมในแต่ละด้านที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก อยู่ในระหว่างดําเนินการ ซึ่งได้มีการรายงาน
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ ในรอบ ๖ เดือนแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และจะมีการรายงานผลการ
ดําเนินการตามมาตรการในรอบ ๙ เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
จึงเรียนมาโปรดทราบ
(นางทิพวัลย์ วงษ์ธัญกรณ์)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา

คําสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา
ที่
/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา
--------------------------------------------------เพื่อให้การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา การจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง การกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบตั ิการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในด้าน
การบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแก้ไข ลด หรือ ป้องกันความเสี่ยง ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง
และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จึงขอยกเลิกคําสัง่ กองงานวิทยาเขตบางนาที่ ๐๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และขอแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. รองอธิการบดีฝา่ ยวิทยาเขต
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา
รองประธานกรรมการ
๔. หัวหน้างานกิจการและบริการนักศึกษา
กรรมการ
๕. หัวหน้างานแพทย์และอนามัย
กรรมการ
๖. หัวหน้างานช่างและยานพาหนะ
กรรมการ
๗. หัวหน้างานธุรการ
กรรมการ
๘. หัวหน้างานอาคารสถานที่
กรรมการ
๙. หัวหน้างานบริการและประสานงานปริญญาโท
กรรมการ
๑๐.หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา วิทยาเขตบางนา
กรรมการ
๑๑.นายวิชัย
วงษ์ทอง
กรรมการ
๑๒.นางสาวกิตติวีณ์ ชังคะนาวิน
กรรมการ
๑๓.นายถนอม
อุตรัตน์
กรรมการ
๑๔.นายวิสุทธิ์
อินทรภักดิ์
กรรมการ
๑๕.นายสมศักดิ์
นัยสดับ
กรรมการ
๑๖.นายอภิชาติ
เฉลิมสมัย
กรรมการ
๑๗.นายขจรศักดิ์
ปิยะไพร
กรรมการ
๑๘.นายวรพงศ์
อินทนนท์
กรรมการ
๑๙.นายฉัตรชัย
ตู้จินดา
กรรมการ
๒๐.นายวิเชียร
วงษ์ทอง
กรรมการ
๒๑.นายสายยนต์
จันทร์หนิว้
กรรมการ
๒/๒๒. นายกิตติพงษ์...

๒
๒๒. นายกิตติพงษ์
๒๓. นางทิพวัลย์
๒๔. นางรัชนี
๒๕. นางสาววราภรณ์

ดาวแจ่ม
วงษ์ธญ
ั กรณ์
อิ่มลอย
โสมนรินทร์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(อาจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๐๒-๓๙๗๖๓๐๘
ที่ กวข.
/ ๒๕๕๗
วันที่
มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โปรดพิจารณาลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
ตามบันทึกข้อความ ที่ กวข.ว. ที่ ๐๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรือ่ ง ขอ
รายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา นั้น
บัดนี้ การจัดทําคําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา
ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบคําสั่งดังกล่าวมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองงานวิทยาเขตบางนา
(นายปรารภ ลีลาศเจริญ)
ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา

