แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ระบบ
๑. ระบบ
ส่งเสริมพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน

จุดอ่อน
ความเสี่ยงที่มีอยู่

๑. เพื่อพัฒนากิจกรรม
จุดอ่อน (ภายใน)
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑. การจัดกิจกรรม
และการบริการวิชาการให้เกิด ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความซับซ้อนกับหน่วยงาน
ต่อหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. การจัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมของ
หน่วยงานขาดการ
บูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน
ความเสี่ยง (ภายนอก)
๑. จานวนผู้รับบริการ
วิชาการทางศิลปวัฒนธรรม
บางกิจกรรมต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้

สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่
โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ์ ค่าระดับ
๒

๒

๔

ปานกลาง

๑

๒

๒

ต่า

๑

๑

๑

ต่า

มาตรการกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
รอง

- เชิญผู้บริหาร/กองพัฒนา
นักศึกษา/ประธานสโมสร
นักศึกษา เข้าร่วมประชุม
เพื่อปรึกษาหารือในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
- ประชุมชี้แจงกับอาจารย์
ผู้สอนให้มีความเข้าใจในการ
นาโครงการไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคเรียน โดยใช้หลัก PDCA

ผู้บริหาร
ศวท.

๑. ประสานงานกับผู้เข้ารับ
การอบรมในการเก็บเงินมัดจา
ค่าลงทะเบียนหากเข้าร่วม
กิจกรรมจะได้รับเงินคืน
๒. ทาหนังสือแจ้ง
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
ในกรณีแจ้งชื่อเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ไม่มา

ผู้บริหาร
ศวท.

๑. คณะ
๒. กอง
พัฒนา
นักศึกษา
๑. คณะ
๒. สานัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ

-

ระบบ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน

จุดอ่อน
ความเสี่ยงที่มีอยู่
๒. ระเบียบการเบิกจ่าย
จากกระทรวงการคลัง
ไม่เอื้ออานวยต่อการจัด
กิจกรรมการบริการวิชาการ
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๓. ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานสภาพเศรษฐกิจ
และนโยบายอัตรากาลังทา
ให้ไม่มั่นคงในการปฏิบัติงาน

สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่
โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ์ ค่าระดับ
๓

๔

๑๒

สูง

๓

๓

๙

ปานกลาง

มาตรการกิจกรรม
- ทาบันทึกข้อความถึง
สภามหาวิทยาลัยเพื่อออก
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เอื้ออานวยในการ
เบิกจ่ายค่าของที่ระลึกได้

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
รอง
มรร.
-

มรร.

-

วิธีดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มีการดาเนินงานตามขั้นตอนจึงกาหนดวิธีดาเนินงานได้ ดังนี้
วิธีดาเนินงาน
ระยะเวลา
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
เดือนมกราคม ๒๕๕๙
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์
ผู้บริหารและ
มีคาสั่งแต่งตั้ง
นักวิชาการการศึกษา คณะกรรมการ

๒. จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เดือนมกราคม ๒๕๕๙

ผู้บริหารและ
มีแนวทางในการ
นักวิชาการการศึกษา ดาเนินงานความเสี่ยง

๓. ทบทวนและวิเคราะห์
ความเสี่ยง

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้บริหารและ
ได้แนวทางและแผน
นักวิชาการการศึกษา บริหารความเสี่ยง

๔. จัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

เดือนเมษายน ๒๕๕๙

ผู้บริหารและ
ได้แผนบริหารความเสี่ยง
นักวิชาการการศึกษา แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง

๕. เสนอแผนบริหาร
ความเสี่ยงให้คณะกรรมการ
ประจาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่นทราบ และให้
ข้อเสนอแนะ

เดือนเมษายน ๒๕๕๙

ผู้บริหารและ
ได้มีการวิพากษ์และให้
นักวิชาการการศึกษา ข้อเสนอแนะแผนบริหาร
ความเสี่ยง

๖. เผยแพร่แผนบริหาร
ความเสี่ยงและดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง

เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ผู้บริหารและ
ทาให้มีการดาเนินงานและ
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ นักวิชาการการศึกษา จัดการความเสี่ยงใน
หน่วยงาน

๗. การติดตามผลการ
ดาเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

ผู้บริหารและ
มีรายงานผลการติดตาม
นักวิชาการการศึกษา และความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงาน

๘. การนาผลการติดตามไป เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ผู้บริหารและ
ทาให้เกิดการพัฒนาและ
วางแผนและจัดทาแผนบริหาร เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ นักวิชาการการศึกษา ควบคุมความเสี่ยง
ความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประเภทเหตุการณ์ความเสีย่ ง : ๑. ด้านการดาเนินงานจัดกิจกรรม
ระบบ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน

๑. ระบบ
๑. เพื่อพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

จุดอ่อน
ความเสี่ยงที่มีอยู่
จุดอ่อน (ภายใน)
๑. การจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
มีความซับซ้อนกับ
หน่วยงาน
๒. การจัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมของ
หน่วยงานขาดการ
บูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอน
ความเสี่ยง (ภายนอก)
๑. จานวน
ผู้รับบริการวิชาการ
ทางศิลปวัฒนธรรม
บางกิจกรรมต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้

สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่
ค่า
ระดับ

มาตรการกิจกรรม

๔

ปาน
กลาง

๒

ต่า

- เชิญผู้บริหาร/กองพัฒนา
นักศึกษา/ประธานสโมสร
นักศึกษา เข้าร่วมประชุม
เพื่อปรึกษาหารือในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
- ประชุมชี้แจงกับอาจารย์
ผู้สอนให้มี ความเข้าใจในการ
นาโครงการไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอน ในแต่ละ
ภาคเรียนโดยใช้หลัก PDCA

โอกาส

ผลกระทบ

ผลลัพธ์

๒

๒

๑

๒

๑

๑

๑

ต่า

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รอง

ม.ค. - ก.ค. ผู้บริหาร ๑. คณะ
๒๕๕๙
ศวท. ๒. กอง
พัฒนา
นักศึกษา

๑. ประสานงานกับ
มี.ค.- เม.ย. ผู้บริหาร
ผู้เข้ารับการอบรม
๒๕๕๙
ศวท.
ในการเก็บเงินมัดจา
ค่าลงทะเบียน หากเข้าร่วม
กิจกรรมจะได้รับเงินคืน
๒. ทาหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบ
ใน
กรณีแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
แต่ไม่มา

๑. คณะ
๒. สานัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ

-

ประเภทเหตุการณ์ความเสีย่ ง : ๒. ด้านนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ระบบ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน

จุดอ่อน
ความเสี่ยงที่มีอยู่

สภาพความเสีย่ งที่มีอยู่
โอกาส

ผลกระทบ

ผลลัพธ์

๒. ระเบียบการ
เบิกจ่ายจาก
กระทรวงการคลัง
ไม่เอื้ออานวยต่อการ
จัดกิจกรรมการบริการ
วิชาการ และกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา

๓

๔

๑๒

๓. ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงานสภาพ
เศรษฐกิจและนโยบาย
อัตรากาลังทาให้ไม่
มั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน

๓

๓

๙

ค่า
ระดับ
สูง

ปาน
กลาง

มาตรการกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

- ทาบันทึกข้อความ พ.ย. - มี.ค.
ถึงสภามหาวิทยาลัย
๒๕๕๙
เพื่อแก้ไขประกาศ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เช่น ค่าบัตร
ผ่านประตูในการศึกษา
ดูงานแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รอง

มรร.

-

มรร.

-

ประเภทเหตุการณ์ความเสีย่ ง : ๓. ด้านทรัพยากร
ระบบ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน

จุดอ่อน
ความเสี่ยงที่มีอยู่
๑. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่เสถียร

สภาพความเสี่ยงที่มีอยู่
โอกาส

ผลกระทบ

ผลลัพธ์

๓

๔

๑๒

ค่า
ระดับ
สูง

มาตรการกิจกรรม
- ทาบันทึกข้อความ
ถึงสานักวิทยบริการ
ในการจัดทาฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยง
กับศูนย์ศิลปะฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. - ก.ค.
๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รอง

สานัก
วิทย
บริการฯ

ศูนย์
ศิลปะฯ

