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คํานํา
ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกําหนดเป็นแผนบริหารและ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์สําคัญ
ของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตามแนวทาง
ปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดําเนินการให้มีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวาง
ระบบฯ และการกํากับการดําเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา
และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก
ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน
และให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุม ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุ
ของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา
รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษา ทําหน้าที่กํากับระบบการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง ของกองกิจการนักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในแต่
ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด อีกทั้ง
ได้ดําเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยงกองกิจการนักศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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บทนํา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วย
เป้าหมายสําคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น และเพื่อให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย
รวมถึงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ( พ.ศ. 2551-2555 ) และแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน ( พ.ศ. 2552-2554 ) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน นั้น
ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกําหนดเป็นแผนบริหารและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์
สําคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตาม
แนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดําเนินการให้มีการควบคุมภายในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วน
งานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด
ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกํากับการดําเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุก
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย
โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจําและมุ่งให้มคี วามเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยที่มกี ารบริหารจัดการที่ดีตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มี
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความ
เสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้งาน
มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กองกิจการนักศึกษาจึงได้ดําเนินการ
ตามกระบวนการบริหารความเสียงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ดังนี้
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง กองกิจการนักศึกษา
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานที่กําหนดไว้
2. เพือ่ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
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การวิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง
1. โอกาส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จําแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

2. ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จําแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ผลกระทบต่อองค์กร ระดับคะแนน
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

5
4
3
2
1

การจําแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จําแนกกลุ่มของความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
1.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1.4 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดําเนินกิจกรรม การเปลี่ยน
วัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน การลดขนาด
ของงานหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น
2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
การไม่ต้องมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้
ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้
3) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม
เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน
4) การกระจาย (Risk sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)
หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
เช่น การทําประกันภัยกับองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource)
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พจิ ารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ 
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับความเสี่ยง คือ
1. ระดับความเสี่ยงต่ํา (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)
คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 3-9 คะแนน
หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสีย่ งเพิ่มมาก
ขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยง
ที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน
หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
ทันที

6

การจัดลําดับ (Prioritize) ของความเสีย่ ง
5
สูง

ผลกระทบ

4

มาก

3

สูง

2
1

ปาน
ต่ํา

กลาง
1

2

3

โอกาสเกิด

4

5

7

แผนการบริหารความเสีย่ ง กองกิจการนักศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่

ปัจจัยเสี่ยง

8

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)
รหัส
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

1 ด้านกลยุทย์
1.1 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณของ S10
กองกิจนักศึกษา
2 ด้านกระบวนการ
2.1 ด้านบริหาร
2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการฯของนักศึกษาบางคณะยังไม่
เรียบร้อย
2.1.2 กิจกรรมของบางหน่วยงานที่จัดตั้งแต่ปีการศึกษา2555 ภาคการศึกษาที่ 2 แต่ยัง
ไม่ได้ส่งเรื่องขออนุมัติ
2.1.3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ
2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายงานเงินรายได้ ไม่ตัดหนี้ออกจากระบบเงินยืม

หลังจากที่ทําเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2.2.2 ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายไม่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กําหนด
2.2.3 ยืมเงินฉุกเฉินมีโอกาสที่นักศึกษาไม่คืนเงินยืมเนื่อง
จากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
2.2.4 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา
2.3 ด้านความปลอดภัย
2.3.1 อาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษาเกิดการทรุดตัว

5

2

O10

5

2

O10

5

2

O10

5

2

O5

5

O10
O3

5
3

O10

O2

1
2
1

5

2

2

1

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่

ปัจจัยเสี่ยง

2.3.2 การก่อสร้างอาคารองค์การนักศึกษาอาจมีผล

กระทบความปลอดภัยต่อการสัญจร
2.3.3 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบอาคารที่ทําการกองกิจการ
นักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร
ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก
2.3.4 ที่ทําการองค์การนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ข้อมูลอาจถูกแฮ๊ค
3.2 การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
3.3 ไม่มีการปิดระบบหลังการเสร็จกิจกรรม
3.4 ระบบสารสนเทศการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.5 อาจเกิดความเสียหายของเซฟเวอร์จากปัจจัยต่างๆเช่น ไฟตก ฯลฯ
4 ด้านธรรมาภิบาล
4.1 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
4.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทําผิดระเบียบ เช่น บันทึกข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม

รหัส

9

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

O5
O9

5
3

3

O5

T4
T5
T5
T3
T3
G5
G10

1

5

4
5
5
3
3
5
5

1

1
1
1
1
1
1
2

10

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
1. ด้านกลยุทธ์
เพื่อให้การดําเนินงาน บรรลุตาม วิสัยทัศน์
พันธกิจ ของกองกิจการนักศึกษา
2. ด้านกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด
2.1 ด้านการบริหาร

ปัจจัยเสี่ยง

RM 1

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง รหัส

1.1 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณของกองกิจการนักศึกษา

2

5

10 S10

2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการฯของนักศึกษา
บางคณะยังไม่เรียบร้อย
2.1.2 กิจกรรมของบางหน่วยงานที่จัดตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2 แต่ยังไม่ได้ส่งเรื่องขออนุมัติ
2.1.3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

2

5

10

O10

2

5

10

O10

2

5

10

O10
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง

RM 1
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง รหัส

2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายงานเงินรายได้ไม่ตัดหนี้ออกจากระบบเงินยืม
หลังจากที่ทําเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1

5

5

O5

2.2.2 ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายไม่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ที่กําหนด

2

5

10

O10

2.2.3 ยืมเงินฉุกเฉินมีโอกาสที่นักศึกษาไม่คืนเงินยืมเนื่องจากพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา

1

3

3

O3

2.2.4 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจํา
ปีงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา

2

5

10

O10
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
2.3 ด้านความปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ยง

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง รหัส

2.3.1 อาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษาเกิดการทรุดตัว

1

2

2

O2

2.3.2 การก่อสร้างอาคารองค์การนักศึกษาอาจมีผลกระทบความ
ปลอดภัยต่อการสัญจร

1

5

5

O5

2.3.3 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบอาคารที่ทําการ
กองกิจการนักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น
นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก

3

3

9

O9

2.3.4 ที่ทําการองค์การนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

1

5

5

O5
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบฐาน
ข้อมูล สารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง รหัส

3.1 ข้อมูลอาจถูกแฮ๊ค

1

4

4

T4

3.2 การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการ
เข้าร่วมกิจกรรม

1

5

5

T5

3.3 ไม่มีการปิดระบบหลังการเสร็จกิจกรรม

1

5

5

T5

3.4 ระบบสารสนเทศการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.5 อาจเกิดความเสียหายของเซฟเวอร์จากปีจจัยต่างๆ
เช่น ไฟตก ฯลฯ

1
1

3
3

3
3

T3
T3

14

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
4. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส
ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ งานมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง รหัส

4.1 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

1

5

5

G5

4.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทําผิดระเบียบ เช่น บันทึกข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม

2

5

10

G10

15
แผนภูมิความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556

5

O5 O5 O5
T5 T5 G5

S10 O10
O10 O10
O10 O10 G10

T4
4
O3 T3 T3

O9

3

ผลกระทบ

O2
2
1
2

1

3

4

โอกาสเกิด
หมายเหตุ

O
T
G
S

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

5

16

RM2
แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
1. ด้านกลยุทธ์
เพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของกองกิจการนักศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

1.1 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ - ลักษณะการใช้จ่ายเงินที่ร้านค้าให้เครดิต
ประจําปีงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา
- หัวหน้างานกํากับติดตามให้ดําเนินงานตามแผน
ปฎิบัติราชการ

2. ด้านกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่กําหนด
2.1 ด้านบริหาร
2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการฯ
ของนักศึกษาบางคณะยังไม่เรียบร้อย
2.1.2 กิจกรรมของบางหน่วยงานที่จัดตั้งแต่ปีการศึกษา
2555 ภาคการศึกษาที่ 2 แต่ยังไม่ได้ส่งเรื่องขออนุมัติ
2.1.3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

ตลอดปี
ตลอดปี

- ทําบันทึก/หนังสือแจ้งเตือน/แจ้งที่ประชุม และกํากับ งานระเบียน
ติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน
- ทําบันทึก/หนังสือแจ้งเตือน/แจ้งที่ประชุม และกํากับ งานระเบียน
ติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน
- รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
งานระเบียน

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
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แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
2.2 ด้านการเงินและ
งบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายงานเงินรายได้ไม่ตัดหนี้ออกจาก - มีระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย
ระบบเงินยืมหลังจากที่ทําเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2.2.2 ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายไม่ดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามแผนที่กําหนด

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ
งานบริหาร
พ.ย.-56

- หัวหน้างานกํากับติดตาม
กฤษณชัย
ตลอดปี
-มีมาตรการในการดําเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ แก้วสกุลธรรม

2.2.3 ยืมเงินฉุกเฉินมีโอกาสที่นักศึกษาไม่คืนเงินยืมเนื่อง -ติดตามทวงหนี้ตามระเบียบ
จากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

กฤษณชัย
ตลอดปี
แก้วสกุลธรรม

2.2.4 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรม

- ลักษณะการใช้จ่ายเงินที่ร้านค้าให้เครดิต
- หัวหน้างานกํากับติดตามให้ดําเนินงานตามแผน
ปฎิบัติราชการ

ตลอดปี
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แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
2.3 ด้านความปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ
งานบริหาร งบฯปี 57

2.3.1 อาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษาเกิดการ
ทรุดตัว

- คาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินรายได้ ปี 57 เพื่อ
สร้างอาคารใหม่ / ปรับปรุงสภาพอาคารที่มีรอยร้าว

2.3.2 การก่อสร้างอาคารองค์การนักศึกษาอาจมีผล
กระทบความปลอดภัยต่อการสัญจร

-แจ้งบริษัทให้ดําเนินการจัดทําป้ายแจ้งเตือน

2.3.3 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบ
อาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อ
ผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร
ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก

-แจ้งบริษัทให้ปรับปรุงสภาพพื้นผิวหลังเสร็จสิ้นโครงการ งานบริหาร

2.3.4 ที่ทําการองค์การนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย -จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
-จัดทําแผนอัคคีภัย

งานบริหาร

มี.ค.-57

มี.ค.-57

งานกิจกรรม สค.-กย.57
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แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถบริหารจัด 3.1 ข้อมูลอาจถูกแฮ๊ค
-ในการเขียนโปรแกรมจะมีการป้องกันการแฮ๊คและมี
การระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ
การแบคอัพข้อมูลทุกเดือน
ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย
3.2 การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการ -ประชุมหารือกับผู้ดูแลระบบเพื่อให้มีการเพิ่มระบบรักษา
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
เข้าร่วมกิจกรรม
ความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และฐานข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรม และควรมีระบบการสํารองข้อมูลเป็นระยะเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
3.3 ไม่มีการปิดระบบหลังการเสร็จกิจกรรม
-ทําบันทึกแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปิดระบบการบันทึกข้อมูลของ
แต่ละกิจกรรมหลังจากเสร็จระยะเวลาการขอตรวจสอบ
ลบข้อมูลของนักศึกษา และควรจัดให้มีการปิดระบบ
อัตโนมัติเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลในภายหลัง
3.4 ระบบสารสนเทศการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-ประชุมหารือกับผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้อง
3.5 อาจเกิดความเสียหายของเซฟเวอร์จากปัจจัยต่างๆ -ต้องมีการสํารองข้อมูลไว้ตามรอบกิจกรรม
เช่น ไฟตก ฯลฯ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ
งานบริหาร

ตลอดปี

งานระเบียน

ตลอดปี

งานระเบียน

ตลอดปี

งานระเบียน
กฤษณชัย

ตลอดปี
ตลอดปี
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แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
4. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส
ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ
งานมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ

4.1 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

-ว่ากล่าวตักเตือน
-จัดประชุม
-ติดตามผลการดําเนินงาน
-ให้ความรู้

ทุกงาน

ตลอดปี

4.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทําผิดระเบียบ เช่น บันทึก
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม

- เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาจะต้องตรวจสอบเป็น
ประจํา

ณัฐพล

ตลอดปี
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ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

1. ด้านกลยุทธ์
เพื่อให้การดําเนินงาน 1.1 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการ
บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณของ
ของกองกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
2. ด้านกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตร
ฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด
2.1 ด้านการบริหาร
2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
บูรณาการฯของนักศึกษาบางคณะยังไม่
เรียบร้อย
2.1.2 กิจกรรมของบางหน่วยงานที่จัดตั้งแต่
ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 2 แต่ยัง
ไม่ได้ส่งเรื่องขออนุมัติ
2.1.3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รายงานผลการดําเนินการ

โอกาส
ผล
ระดับ
คง
กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

- ลักษณะการใช้จ่ายเงินที่ร้านค้าให้เครดิต
- หัวหน้างานกํากับติดตามให้ดําเนินงานตามแผน
ปฎิบัติราชการ

2

5

10

- ทําบันทึก/หนังสือแจ้งเตือน/แจ้งที่ประชุม และ
กํากับติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน
- ทําบันทึก/หนังสือแจ้งเตือน/แจ้งที่ประชุม และ
กํากับติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน

2

5

10

2

5

10

- รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม

2

5

10

ปัญหา
อุปสรรค
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ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์
2.2 ด้านการเงินและ
งบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายงานเงินรายได้ไม่ตัด - มีระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย
หนี้ออกจากระบบเงินยืมหลังจากที่ทําเรื่อง
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2.2.2 ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายไม่ดําเนินการ
- หัวหน้างานกํากับติดตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กําหนด
- มีมาตรการในการดําเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
2.2.3 ยืมเงินฉุกเฉินมีโอกาสที่นักศึกษาไม่คืน -ติดตามทวงหนี้ตามระเบียบ
เงินยืมเนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
2.2.4 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการ - ลักษณะการใช้จ่ายเงินที่ร้านค้าให้เครดิต
ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณของ
- หัวหน้างานกํากับติดตามให้ดําเนินงานตามแผน
กองกิจการนักศึกษา
ปฎิบตั ิราชการ

โอกาส ผล ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ
1
5
5

2

5

10

1

3

3

2

5

10

ปัญหา
อุปสรรค
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ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

2.3 ด้านความปลอดภัย 2.3.1 อาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษา
เกิดการทรุดตัว

รายงานผลการดําเนินการ
- คาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินรายได้ ปี 57 เพื่อ
สร้างอาคารใหม่ / ปรับปรุงสภาพอาคารที่มีรอยร้าว

โอกาส ผล ระดับ
ปัญหา
คง กระทบ ความเสี่ยง อุปสรรค
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ
1
2
2

2.3.2 การก่อสร้างอาคารองค์การนักศึกษา -แจ้งบริษัทให้ดําเนินการจัดทําป้ายแจ้งเตือน
อาจมีผลกระทบความปลอดภัยต่อการสัญจร

1

5

5

2.3.3 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจร
โดยรอบอาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษา
ไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น
นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา
บุคคลภายนอก
2.3.4 ที่ทําการองค์การนักศึกษาเสี่ยงต่อการ
เกิดอัคคีภัย

-แจ้งบริษัทให้ปรับปรุงสภาพพื้นผิวหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

3

3

9

-จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
-จัดทําแผนอัคคีภัย

1

5

5
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ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถบริหารจัด 3.1 ข้อมูลอาจถูกแฮ๊ค
การ ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ให้มีความ
3.2 การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์
ถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งาน และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ตามวัตถุประสงค์

รายงานผลการดําเนินการ

-ในการเขียนโปรแกรมจะมีการป้องกันการแฮ๊คและมี
การแบคอัพข้อมูลทุกเดือน
-ประชุมหารือกับผู้ดูแลระบบเพื่อให้มีการเพิ่มระบบ
รักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และฐานข้อมูลการ
เข้าร่วมกิจกรรม และควรมีระบบการสํารองข้อมูลเป็น
ระยะเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
3.3 ไม่มีการปิดระบบหลังการเสร็จกิจกรรม -ทําบันทึกแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปิดระบบการบันทึกข้อมูล
ของแต่ละกิจกรรมหลังจากเสร็จระยะเวลาการขอ
ตรวจสอบลบข้อมูลของนักศึกษา และควรจัดให้มีการ
ปิดระบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลใน
ภายหลัง
3.4 ระบบสารสนเทศการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง -ประชุมหารือกับผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้อง
3.5 อาจเกิดความเสียหายของเซฟเวอร์จาก -ต้องมีการสํารองข้อมูลไว้ตามรอบกิจกรรม
ปัจจัยต่างๆเช่น ไฟตก ฯลฯ

โอกาส ผล ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ
1

4

4

1

5

5

1

5

5

1
1

3
3

3
3

ปัญหา
อุปสรรค
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ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

4. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดําเนินการ 4.1 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
-ว่ากล่าวตักเตือน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
-จัดประชุม
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส
-ติดตามผลการดําเนินงาน
ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ
-ให้ความรู้
งานมีประสิทธิภาพ
4.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทําผิดระเบียบ เช่น - เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาจะต้องตรวจสอบเป็น
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษา
ประจํา
ไม่ได้เข้าร่วม

โอกาส ผล ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ
1

5

5

2

5

10

ปัญหา
อุปสรรค

26

ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

RM3
โอกาส
ผล
ระดับ
คง
กระทบ ความเสีย่ ง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

1. ด้านกลยุทธ์
เพื่อให้การดําเนิน
งาน บรรลุตาม
วิสัยทัศน์พันธกิจของ
กองกิจการนักศึกษา

1.1. การดําเนินงานไม่เป็น
ไปตามแผนงบประมาณ
องค์การนักศึกษา

- ทําบันทึก/หนังสือ แจ้งเตือนให้จัด
โครงการ

- กํากับติดตามให้เป็นไปตามแผน

- ได้ดําเนินการประชุม แจ้งเตือนให้จัด
โครงการเมื่อวันที่ 15 ธค.55 และประชุม
เมื่อวันที่ 21 มีค. 56
- มีการควบคุมการจัดโครงการและ
เบิกจ่ายโครงการให้เป็นไปตามแผน

2

2

4

S4
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

2.ด้านกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด
2.1 ด้านการบริหาร

2.1 กระบวนการดําเนินการ
กิจกรรมบูรณาการของ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามที่
กําหนด
2.1.1 การบันทึกข้อมูลการ
เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ
ของนักศึกษาบางคณะยังไม่
เรียบร้อย

1
-มีการประชุมคณะกรรมการ

แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 ตค. 55
ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 27 พย. 55
ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 21 ธค. 55
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มค. 56
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กพ. 56
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 มีค. 56

2

2

O2
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ประเภท/วัตถุประสงค์

2.2 ด้านการเงินและ
งบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

2.1.2 นักศึกษาเข้าร่วม
-รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

-ได้จัดประชุมกรรมการเพื่อติดตามผล
การเข้าร่วมกิจกรรมและได้จัดกิจกรรม
เสริมเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเลือก เช่น
โครงการทําบุญเมื่อวันที่ 16-17และ
23-24 มีค.56/โครงการพัฒนาวัดม่วงศรี
วันที่10-11 เมย. 56

2.2.1. ระบบการเบิกจ่าย
-กองกิจการนักศึกษาควรหารือ
งานเงินรายได้ไม่ตัดหนี้ออก ร่วมกับผู้บริหารและกองคลัง

-ในระดับกองฯไม่ได้มีการหารือร่วมกัน
แต่ผู้ปฏิบัติได้หารือและกองคลังได้ตั้ง

จากระบบเงินยืมหลังจากที่
ทําเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

คลีนิกแก้ปัญหาหนี้ค้างจ่ายตั้งแต่ปี 2550
ลงไป ในระดับกองฯ ไม่ได้มีการหารือ
ร่วมกันเป็นแนวปฏิบัติการของกองคลัง
ในการให้ยืมเงิน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

1

2

2

รหัส

O2
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

2.2.2 หลักเกณฑ์และแนว -กองกิจการนักศึกษาควรหารือร่วมกับ
ปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่าย ผู้บริหารและกองคลัง
รายได้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ
งานในกรณีการจัดโครงการ
ของนักศึกษาเรื่องการจัด
ซื้อจัดจ้าง

สถานการณ์ดําเนินงาน
-ในระดับกองฯไม่ได้มีการหารือร่วมกัน
แต่ผู้ปฏิบัติได้หารือและกองคลังได้ตั้ง
คลีนิกแก้ปัญหาหนี้ค้างจ่ายตั้งแต่ปี
2550 ลงไปในระดับกองฯ ไม่ได้มีการหา
รือร่วมกันเป็นแนวปฏิบัติการของกองคลัง
ในการให้ยืมเงิน

โอกาส ผล ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง รหัส
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ
2
2
4 O4
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

โอกาส ผล
ระดับ
สถานการณ์ดําเนินงาน
คง กระทบ ความเสี่ยง รหัส
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ
1
1
O1
หน่วยการเงินแจ้งเตือนหัวหน้างานเช่นเดิม 1

2.3 ด้านความปลอดภัย 2.2.3 บุคลากรไม่เบิกจ่าย
-หน่วยการเงินแจ้งเตือนหัวหน้างาน
งบประมาณโครงการ/
กิจกรรมตามเวลาที่กําหนด
2.3.1 อาคารที่ทําการ
- คาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินราย -ได้ทําหนังสือถึงรองอธิการบดี
กองกิจการนักศึกษาเกิดการ ได้ ปี 57 เพื่อสร้างอาคารใหม่/ปรับปรุง ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเมื่อ
ทรุดตัว

สภาพอาคารที่มีรอยร้าว
วันที่ 11 ธค.56 ขอความอนุเคราะห์
- ทําหนังสือถึงกองอาคารและสถานที่ ดําเนินการตามผลการตรวจสอบอาคาร
เพื่อมาตรวจสภาพความเสี่ยง
และเมื่อวันที่ 14 มค.56 เพื่อติดตามผล
การตรวจสอบอาคารและขอความ
อนุเคราะห์ออกแบบห้องน้ํารวมทั้ง
ประมาณราคา
- ทําหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่าย
-กองอาคารได้มาตรวจสอบและมีหนังสือ
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งกองกิจการนักศึกษาว่าอาคารหยุด
เพื่อแจ้งสภาพรอยร้าวของอาคารเพื่อ การทรุดตัวแล้ว
ทราบแล้ว

3

4

12

O12
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

2.3.2 เส้นทางและสภาพ
พื้นผิวการจราจรโดยรอบ
อาคารที่ทําการกองกิจการ
นักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้มา
ติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา
บุคลากร ผู้ปกครอง
นักศึกษา บุคคลภายนอก

รายงานผลการดําเนินการ

- ทําบันทึกถึงกองอาคารและสถานที่
เพื่อปรับพื้นผิวการจราจร
-ประสานงานกับงานรปภ. เพื่อปรับ
เส้นทางจราจร

2.3.3 ชมรมนักศึกษาเสี่ยง -จัดอบรมร่วมกับหน่วยงานภายใน
ต่อการเกิดอัคคีภัยเนื่องจาก กองกิจฯ/หอพัก
นักศึกษามีการประกอบ
อาหารและใช้เป็นที่พักอาศัย

สถานการณ์ดําเนินงาน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

- ได้หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องผิว
การจราจรทราบว่าจะมีการก่อสร้าง
อาคารกิจกรรมจึงยังไม่ปรับในช่วงนี้ แต่
หากมีการก่อสร้าง วัสดุปนู ฯเหลือจะ
นํามาเทปรับพื้นผิวซึ่งกองอาคารฯได้ทํา
การปรับพื้นผิวถนนบางส่วนแล้ว
-ส่วนเส้นทางการจราจรจะดําเนินการปิด
เส้นทางเดือน มิย. 56

2

3

6

O6

-ดําเนินการจัดอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กับผู้นําองค์กรนักศึกษา
และบุคลากรกองกิจการนักศึกษาเมื่อวันที่
24 สค. 2556

3

4

12

O12
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

3. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อให้สามารถบริหาร 3.1 ความปลอดภัยของ
จัดการระบบฐานข้อมูล ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ไม่
สารสนเทศให้มีความ
สามารถใช้งานได้
ถูกต้อง ปลอดภัยใช้งาน
ได้ตามวัตถุประสงค์

รายงานผลการดําเนินการ

- มีการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
แก่ผู้ใช้งาน
- มีการสํารองข้อมูลอย่างสม่ําเสมอทุก
เดือน
- สํารองข้อมูลเว็บไซต์สัปดาห์ละ 1
ครั้ง

สถานการณ์ดําเนินงาน

-มีการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแก่
ผู้ใช้งาน
-มีการสํารองข้อมูลอย่างสม่ําเสมอทุก
เดือน
-สํารองข้อมูลเว็บไซต์เดือนละ 1 ครั้ง

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

1

2

2

รหัส

T2
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

4. ด้านธรรมาภิบาล
4.1. ระบบการประเมินผล -มีการจัดทําตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้
การปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้การดําเนินการ
มีโอกาสที่จะเกิดการ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
ประเมินอย่างไม่เป็นธรรม
บาล ได้แก่ ความซื่อสัตย์
โปร่งใส ยุติธรรม มีความ
รับผิดชอบ งานมี
ประสิทธิภาพ
4.2. การกําหนดหลักเกณฑ์ -ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินรายได้ไม่
ครอบคลุมภารกิจของ
กิจกรรมนักศึกษา เช่น
ค่าตอบแทนพิธีกรกิจกรรม
การตัดสินรางวัลนักศึกษา
ปัจจัยถวายพระ การจัดซื้อ
เสื้อ ฯลฯ

-ได้กํากับการจัดโครงการและมีตัวชี้วัด
ตามแผน
-ได้จัดโครงการอบรมการจัดทําเอกสาร
แสดงภาระงานและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 8 กพ. 56 เพื่อให้
บุคลากรใช้เป็นแนวการจัดทําตัวชี้วัด
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- ได้ส่งร่างประกาศหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินการจัดกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้คณะกรรมการ
เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปเรียบร้อย
แล้ว
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