แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หลักการและเหตุผล
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรของสํานักฯ
ไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยง วิเคราะหขอมูลจากรายงานแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2561 ประกอบกับผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 และวิเคราะหความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอเปาหมายหลักของสํานักฯ โดยขอมูลจากรายงานแผนบริหารความเสีย่ ง ปงบประมาณ 2561 มีผลดําเนินการตามกระบวนการที่วางไวในแผน สามารถลดความเสีย่ งลง
และคณะกรรมการพิจารณาใหความเสี่ยงในประเด็นตางๆ นั้นหมดไป ทําใหไดแผนบริหารความเสีย่ ง ประจําปงบประมาณ 2562 เปนประเด็นใหมซึ่งเกิดการการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่จะมีผลกระทบกับการดําเนินการตามพันธกิจหนวยงาน 3 ดาน ดังนี้
1. การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก) วัตถุประสงค เพื่อใหความรู ความขาใจ ในการปฏิบัติตนรวมถึงอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
เนื่องดวยสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหบริการแกนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก มีผูเขารับ
บริการในสวนงานบริการตางๆ ของสํานักฯ จํานวนมาก สงผลใหเกิดความเสี่ยงสูงตอชีวิตในการอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย หากบุคลากรของสํานักฯ ขาดความรูและ
การเตรียมพรอม
2. การกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการและการรายงานผล (ความเสี่ยงดานทรัพยากร) วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของสํานักดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา ในปงบประมาณ สามารถดําเนินงานไดตรงตามวัตถุประสงค บรรลุตัวชี้วัด อยูในงบประมาณ และชวงระยะเวลาที่วางไวในแผนดําเนินงาน ซึ่งจากรายงานผล
การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 มีขอ สังเกตและขอเสนอแนะดานการดําเนินงานโครงการและใชจายงบประมาณควรเปนไปตามคาเปาหมายที่วางไว
3. การบริหารจัดการสํานักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน) วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไป
ของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดานการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันเวลา เนื่องดวยมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตศูนยแมริม สํานักฯ จึงเห็นความสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินการวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยทําการประเมินความเสี่ยง ประเมินการควบคุม ตามขั้นตอนการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง โดยความรวมมือของผูบริหารและบุคลากรทุกคน รวมทัง้ กําหนด ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สามารถดําเนินงาน
ตามการจัดการความเสี่ยง อยางนอยรอยละ 80 ของแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด และสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดนอยลง อยางนอย 1 เรื่อง

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําป 2562
ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก)
วัตถุประสงค เพื่อใหความรู ความขาใจ ในการปฏิบัติตนรวมถึงอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
1. ปฏิบัติตนและ
อพยพคนออกจาก
สถานที่เมือเกิด
อัคคีภัย

วัตถุประสงค ขั้นตอน

ความเสี่ยง

1.1 เพื่อใหบุคลากรที่ 1.1 ไมสามารถออก
จากอาคารไดเมื่อ
ปฏิบัติงานภายใน
อาคารทราบขั้นตอน เกิดเหตุอัคคีภัย
และวิธีปฏิบัติตนและ
การอพยพคนออกจาก
อาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย

ปจจัยเสี่ยง
1.1 บุคลากรไม
ทราบขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัย

2.1 ขาดการ
บํารุงรักษาและ
ตรวจสอบอุปกรณ
ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
** อยูในความดูแล
ของกองอาคาร
สถานที่
3. ออกจากอาคาร 3.1 เพื่อใหการอพยพ 3.1 ไมสามารถออก 3.1 ไมมีปายประตู
ทางประตูหนีไฟ
ออกจากอาคารเปนไป จากอาคารไดเมื่อ หนีไฟแจงให
ดวยความสะดวก
เกิดอัคคีภัย
บุคลากรและ
ปลอดภัย
ผูใชบริการใน
อาคารทราบ
3.2 มีสิ่งกีดขวาง
ประตูหนีไฟ
2. ใชอุปกรณ
2.1 เพื่อใชอุปกรณ
ดับเพลิงในบริเวณที่ ดับเพลิงไดทันทีเมื่อ
เกิดเหตุ
เกิดเห็นเพลิงไหม

2.1 ไมมีการติดตั้ง
อุปกรณ
2.2 อุปกรณไมอยู
ในสภาพพรอมใช
งาน

โอกาส
ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

ผลการประเมิน
การควบคุม การควบคุมที่มี ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
การควบคุมที่ควรจะมี ที่มีอยูแลว
อยูแลววา
ปจจัยเสี่ยง
(1)
ไดผลหรือไม
(2)
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
×
×
1.1 อบรมใหความรูการ
1.1 เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
ปฏิบัติตนเมื่อเกิด
บุคลากรไมสามารถอพยพ
อัคคีภัย
คนออกจากอาคารไดอยาง
1.2 กําหนดหนาที่
เปนขึ้นตอน
บทบาทของบุคลากรเมื่อ
ปจจัยเสี่ยง
เกิดอัคคีภัย
บุคลากรไมทราบขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัย

1

5

สูง

1

1

5

สูง

2

2.1 ตรวจสอบจุดติดตั้ง
อุปกรณดับเพลิง
2.2 ตรวจสอบสภาพ
อุปกรณใหพรอมใชงาน

√

√

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง
-

1

2

นอย

3

3.1 มีปายประตูหนีไฟ
แสดงใหผูใชบริการใน
อาคารเห็นอยางชัดเจน
3.2 กํากับตรวจสอบไมมี
สิ่งกีดขวางประตูหนีไฟ

√

√

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง
-

การจัดการความเสี่ยง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ/คาใชจาย
การจัดการความเสี่ยง
1.1 ฝกอบรมใหความรูการปฏิบัติตน
เมื่อเกิดอัคคีภัยใหแกบุคลากรในสํานัก
ฯ
1.2 กําหนดหนาที่ของบุคลากร และ
แนวปฏิบัติในการอพยพคนออกจาก
อาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
ต.ค-ธ.ค. 2561 / ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
3.2 และงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ/คาใชจาย
15,000 บาท
มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล
ผูรับผิดชอบ กองอาคารสถานที่

มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล
ผูรับผิดชอบ หัวหนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

? = มีแตไมสมบูรณ

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (2)
√ = ไดผลตามที่คาดหมาย

× = ไมไดผลตามที่คาดหมาย

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ
เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
1
นอยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไมสามารถควบคุมได
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ
ระดับ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
5
รุนแรงที่สุด
ไมสามารถแกไขได
4
คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก
3
ปานกลาง
แกไขได แตมีปญหานอย
2
นอย
แกไขได แตมีปญหานอยมาก
1
นอยมาก
แกไขได ปญหาหมดไป

? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ
เกณฑมาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (1)
√ = มี
× = ไมมี

5

1.1, 2.1

4
สูงมาก

3
2

สูง

3.1

ปานกลาง

1
1

2

3

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

4

5

นอย

ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการและการรายงานผล (ความเสี่ยงดานทรัพยากร)
วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในปงบประมาณ สามารถดําเนินงานไดตรงตามวัตถุประสงค บรรลุตัวชี้วัด
อยูในงบประมาณ และชวงระยะเวลาที่วางไวในแผนดําเนินงาน
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
1. ประชุมชี้แจง
งบประมาณ
ประจําป

วัตถุประสงค ขั้นตอน

ความเสี่ยง

1.1 บุคลากรไม
ทราบโครงการและ
งบประมาณ
ประจําปที่ไดรับ
จัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย
2. ติดตามการ
2.1 เพื่อกํากับติดตาม 2.1 ความกาวหนา
ดําเนินงานโครงการ การดําเนินงาน
การดําเนินงาน
ประจําป
โครงการประจําปให โครงการไมตรงตาม
แลวเสร็จตามที่กําหนด แผน

3. จัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน
โครงการประจําป
งบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย

1.1 เพื่อแจงโครงการ
งบประมาณประจําป
และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ

3.1 เพื่อสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการประจําป
งบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย

3.1. ไมสามารถ
จัดสงรายงานผล
การดําเนินงาน
โครงการประจําป
งบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัยได
ทันเวลา

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส
ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

ผลการประเมิน
การควบคุม การควบคุมที่มี ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
การควบคุมที่ควรจะมี ที่มีอยูแลว
อยูแลววา
ปจจัยเสี่ยง
(1)
ไดผลหรือไม
(2)


1.1 มีการกําหนดการ
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ประชุมชี้แจงงบประมาณ
ประจําป
ปจจัยเสี่ยง
-

1.1 ไมมีการจัด
ประชุมชี้แจง
งบประมาณ
ประจําป

1

4

สูง

2

2.1 ผูรับผิดชอบ
โครงการไมแจง
ขอมูล
ความกาวหนา ผล
การดําเนินงาน
และ ปญหา
อุปสรรคให
เจาหนาที่แผน
ทราบ

5

4

สูงมาก

1

2.1 มีการกํากับติดตาม
การดําเนินงานโครงการ
ระหวางเจาหนาที่แผน
และผูรับผิดชอบ



?

3.1 ขาดการ
กําหนดผูรับผิดชอบ
ในการจัดทํา
รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ประจําป
งบประมาณตอ

1

4

สูง

3

3.1 มีกําหนด
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา
รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ประจําปงบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย





ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
2.1 เจาหนาที่แผน และ
ผูบริหารไมสามารถเขาถึง
ขอมูลการดําเนินงาน
โครงการเพื่อติตดามใหผล
การดําเนินงานตรงตาม
แผนที่วางไว
ปจจัยเสี่ยง
2.1 ผูรับผิดชอบโครงการ
ไมแจงขอมูล
ความกาวหนา ผลการ
ดําเนินงาน และ ปญหา
อุปสรรคใหเจาหนาที่แผน
ทราบ
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง
-

การจัดการความเสี่ยง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ/คาจาย
มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล
ผูรับผิดชอบ ผูบริหารสํานักฯ และ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
การจัดการความเสี่ยง
จัดทําระบบรายงานความกาวหนา
โครงการ เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถ
รายงานผลการดําเนินงานที่ตน
รับผิดชอบไดดวยตนเอง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
มกราคม 2562 /เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน/หนวยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ/คาใชจาย
-

มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล
ผูรับผิดชอบ เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน

การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน

วัตถุประสงค ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส
ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (1)
√ = มี
× = ไมมี

? = มีแตไมสมบูรณ

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (2)
√ = ไดผลตามที่คาดหมาย

× = ไมไดผลตามที่คาดหมาย

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
รุนแรงที่สุด
ไมสามารถแกไขได
คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก
ปานกลาง
แกไขได แตมีปญหานอยมาก
นอย
แกไขได แตมีปญหานอย
นอยมาก
แกไขได ปญหาหมดไป

การจัดการความเสี่ยง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ/คาจาย

เกณฑมาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

5
ผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับ
5
4
3
2
1

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง

? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ
เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
นอยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน

ผลการประเมิน
การควบคุม การควบคุมที่มี
ที่มีอยูแลว
อยูแลววา
(1)
ไดผลหรือไม
(2)

4

1.1, 3.1

2.1
สูงมาก

3

สูง

2

ปานกลาง

1
1

2

3

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

4

5

นอย

ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การบริหารจัดการสํานักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงดานปฏิบัตงิ าน)
วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไปของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดานการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันเวลา
การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

ขั้นตอน

วัตถุประสงค ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1. จัดหาพื้นที่ตั้ง
และวัสดุ ครุภัณฑ
เพื่อบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ

1.1 เพื่อจัดหาพื้นที่ตั้ง
และวัสดุ ครุภณ
ั ฑ
สําหรับบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ ณ
วิทยาเขตศูนยแมริม

1.1 ไมที่ตั้งและ
งบประมาณสําหรับ
การบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ

1.1 ขาดการจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัย
ในการสนับสนุน
การบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ

1

5

สูง

2

จัดทําแผนและ
งบประมาณการบริการ
ตามพันธกิจของสํานักฯ
เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

2. บริหารจัดการ
งานบริหารงาน
ทั่วไปเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

2.1 เพื่อใหการ
ดําเนินงานบริหารงาน
ทั่วไป การรับ-สง
เอกสาร มีความสะดวก
ถูกตอง และทันตอ
เวลา ระหวางวิทยาเขต
เวียงบัว และวิทยาเขต
ศูนยแมริม

2.1 เกิดความ
ผิดพลาด ไมทันตอ
เวลา ในการรับสง
เอกสารเพื่อการ
บริหารจัดการงาน
บริหารงานทั่วไป
ของสํานักฯ

2.1 ขาด
กระบวนการทํางาน
ดานงานบริหารงาน
ทั่วไป ใหการรับ-สง
เอกสาร มีความ
สะดวก ถูกตอง
และทันตอเวลา
ระหวางวิทยาเขต
เวียงบัว และวิทยา
เขตศูนยแมริม

4

4

สูงมาก

1

จัดทํากระบวนการ
ดําเนินงานบริหารงาน
ทั่วไป การรับ-สงเอกสาร
มีความสะดวก ถูกตอง
และทันตอเวลา ระหวาง
วิทยาเขตเวียงบัว และ
วิทยาเขตศูนยแมริม

โอกาส
ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ผลการประเมิน
การควบคุม การควบคุมที่มี ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ที่มีอยูแลว
อยูแลววา
ปจจัยเสี่ยง
(1)
ไดผลหรือไม
(2)
√
√
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง
-

×

×

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
เกิดความ ผิดพลาด ไมทัน
ตอเวลา ในการรับสง
เอกสารเพื่อการบริหาร
จัดการงานบริหารงาน
ทั่วไปของสํานักฯ
ปจจัยเสี่ยง
ขาดกระบวนการทํางาน
ดานงานบริหารงานทั่วไป
ใหการรับ-สงเอกสาร ใหมี
ความสะดวก ถูกตอง และ
ทันตอเวลา ระหวางวิทยา
เขตเวียงบัว และวิทยาเขต
ศูนยแมริม

การจัดการความเสี่ยง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ/คาใชจาย
มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล
ผูรับผิดชอบ หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ และเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน

การจัดการความเสี่ยง
จัดทํากระบวนการดําเนินงาน
บริหารงานทั่วไป การรับ-สงเอกสาร
ใหมีความสะดวก ถูกตอง และทันตอ
เวลา ระหวางวิทยาเขตเวียงบัว และ
วิทยาเขตศูนยแมริม
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
31 ตุลาคม 2651/หัวหนางาน
บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ/คาใชจาย
-

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (1)
√ = มี
× = ไมมี

? = มีแตไมสมบูรณ

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (2)
√ = ไดผลตามที่คาดหมาย

× = ไมไดผลตามที่คาดหมาย

? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ
เกณฑมาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
รุนแรงที่สุด
ไมสามารถแกไขได
คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก
ปานกลาง
แกไขได แตมีปญหานอยมาก
นอย
แกไขได แตมีปญหานอย
นอยมาก
แกไขได ปญหาหมดไป

5
ผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
นอยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน

1.1
2.1

4

สูงมาก

3

สูง

2

ปานกลาง

1
1

2

3

4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

5

นอย

