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แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2562
(ทบทวน )
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ความเสี่ยง

ความเสี่ยงคงเหลือ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านอาชีวอนามัย
และความ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

การโจรกรรมทรัพย์สิน
การเกิดอัคคีภัย และ
ความเสี ย หายที่ เกิ ด จากระบบไฟฟ้ า
ขั ด ข้ อ ง อาจมี เหตุ ก ารณ์ เฉพาะหน้ า
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

1.1 โจรกรรมทรัพย์สินใน
มหาวิทยาลัย

การโจรกรรมทรัพย์สิน
การเกิดอัคคีภัย และ
ความเสี ย หายที่ เกิ ด จากระบบไฟฟ้ า
ขั ด ข้ อ ง อาจมี เหตุ ก ารณ์ เฉพาะหน้ า
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

1. จัดทาแผนตรวจสอบและบารุงรักษาระบบกล้อง
วงจรปิดประจาปี
2. สารวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสีย่ งและ
ตรวจสอบการบารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
3. ทบทวนมาตรการความปลอดภัยในอาคารและ
ดาเนินการประเมินมาตรการความปลอดภัยทุก
อาคาร

1.2 เกิดอัคคีภัยใน
มหาวิทยาลัย

การโจรกรรมทรัพย์สิน
การเกิดอัคคีภัย และ
ความเสี ย หายที่ เกิ ด จากระบบไฟฟ้ า
ขั ด ข้ อ ง อาจมี เหตุ ก ารณ์ เฉพาะหน้ า
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

1. จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการอพยพหนีไฟ
ประจาปี โดยหมุ นเวีย นการซ้ อมไปตามอาคารสู ง
ภายในมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนงานซ่อมบารุงและตรวจสอบอุปกรณ์
ป้อ งกั นและระงับอั คคี ภั ยเป็น ประจา เพื่อ รองรับ
การจัดสรรงบประมาณ
3. มห าวิ ท ยาลั ย ควรก าห นดม าต รการ ห รื อ
บทลงโทษการห้ า มสู บ บุ ห รี่ ในพื้ น ที่ ห้ า มสู บ อย่ า ง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันอัคคีภัย
4. ทาประกันอัคคีภัยในจุดที่มีทรัพย์สินสาคัญ เช่น

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

รองอธิการบดีฝ่าย
การโจรกรรมทรัพย์สินไม่
บริหาร /สานักงาน
เกิน 3 ครั้ง ต่อปี
อธิการบดี/
คณะกรรมการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย/
กองพัฒนานักศึกษา/
กองอาคารสถานที่/
คณะ/สานัก/สถาบัน
รองอธิการบดีฝ่าย
ไม่เกิดอัคคีภัยในหาวิทยาลัย
บริหาร /
สานักงานอธิการบดี/
คณะกรรมการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย/
กองพัฒนานักศึกษา/
กองอาคารสถานที่/
คณะ/สานัก/สถาบัน
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ความเสี่ยง

1.3 ความเสียหายที่เกิดจาก
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

ความเสี่ยงคงเหลือ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

สานักคอมพิวเตอร์ สานักศิลปวัฒนธรรม
สานักวิทยบริการฯ
การโจรกรรมทรัพย์สิน
1. จัดทาแผนตรวจสอบระบบไฟฟ้ารายสัปดาห์ราย
การเกิดอัคคีภัย และ
เดื อ นและรายปี โดยกองอาคารสถานที่ แ ละ
ความเสี ย หายที่ เกิ ด จากระบบไฟฟ้ า ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า
ขั ด ข้ อ ง อาจมี เหตุ ก ารณ์ เฉพาะหน้ า 2. ติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ เบอร์ โทรสายด่ ว นเหตุ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีเบอร์ติดต่อ มือถือในกรณีฉุกเฉิน
3. กาหนดมาตรการการป้องกันความเสียหายของ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง และ
ไม่ได้มาตรฐาน
4. กาหนดมาตรการความเสี่ ยงที่ เกิ ด ขึ้น กั บ ระบบ
ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการตัดตันไม้
5. จัดหาเครื่องสารองไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อให้สารอง
ไฟฟ้ าได้ ระยะเวลานาน หรื อ การใช้ เครื่ อ งส ารอง
ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ร่ วมกั น เช่ น ส านั ก คอมพิ ว เตอร์
สานักวิทยบริการฯ
6. การตรวจสอบความเพียงพอกระแสไฟฟ้าที่จ่าย
เข้าอาคาร เนื่องจากทาให้มีปัญหากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
7. วางแผนการตรวจสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ
หม้อแปลงไฟฟ้าทุกหม้อแปลง
8. ก าหนดมาตรการอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า
โดยหน่ ว ยงานมี บั น ทึ ก อนุ ญ าตจากกองอาคาร
ส ถ า น ที่ เพื่ อ วิ เค ร า ะ ห์ ค วา ม เพี ย งพ อ ข อ ง
กระแสไฟฟ้า

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

รองอธิการบดีฝ่าย
ความเสียหายที่เกิดเหตุจาก
บริหาร /
ไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 5 แสน
สานักงานอธิการบดี/
บาท
คณะกรรมการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย/
กองพัฒนานักศึกษา/
กองอาคารสถานที่/
คณะ/สานัก/สถาบัน
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ความเสี่ยงคงเหลือ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

2

โอกาสที่จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลลดลง

-การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี
-ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ง าน
ถูกต้อง รวดเร็ว
2. กากับติดตามและรายงานผลการเบิกจ่าย เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน
3. ก าหนดมาตรการในการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้
บรรลุเป้าหมาย เช่น การเรียกคืนงบประมาณที่ไม่ได้
ใช้ตามปฏิทินแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
4. คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ค วบคุ ม งาน
เร่งรัดและกากับผู้รับจ้างให้ดาเนินการตามแผนงาน
ก่อสร้าง
5. กาหนดมาตรการเร่งรัดให้มีการจัดทางบปรับปรุง
รายการ/คุณลักษณะให้เร็วขึ้น
6. กาหนดให้งานพัสดุกลางจัดหาแบบมีเงื่อนไขให้ได้
7. ก ารจั ด KM เรื่ อ ง เท ค นิ ค วิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
8. แต่งตั้งณะอนุกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดวาม
สาเร็จตามยุทธศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่าย
งบประมาณและ
แผนงาน/คณะ/สานัก/
สถาบัน/กองนโยบาย
และแผน/กองอาคาร
สถานที่/กองกลาง
/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กายภาพและอาคาร

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ
96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 88
ในไตรมาส 4
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มหาวิทยาลัยอาจมี
งบประมาณไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายในอนาคต
3.1 การบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้มีน้อย

สัดส่วนรายได้ที่ได้รับมีความ
สมดุลกับรายจ่ายทีไ่ ด้
จัดสรร
-กิจกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ยังมีน้อย
- ขาดการกาหนดเป้าหมายในการ

1. มีแผนบริการวิชาการระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้
2. จัดทาแผนบริการวิชาการระยะ 5 ปี

รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และวิจัย
ผู้อานวยการโครงการ
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ความเสี่ยง

ความเสี่ยงคงเหลือ
จัดหารายได้ และมีการยกเว้นไม่
จัดเก็บรายได้บ่อยครั้ง

4.

3.2 จานวนนักศึกษาต่ากว่า
แผนการรับนักศึกษา

รายได้จากค่าธรรมเนียมนักศึกษามี
แนวโน้มลดลง

การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุ

1. มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้อง
ค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบอยู่ตลอด
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่
เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อย
3. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความ
ประมาท เลินเล่อ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

จัดตั้งสานักบริการ
วิชาการ
คณะ/สานัก/สถาบัน
1. จัดทาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์
รองอธิการบดีฝ่ายจัด
หลักสูตรวิชาชีพ ต่าง ๆ
การศึกษา/
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบ 2
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ควบคู่กัน
มหาวิทยาลัย/
3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทา
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่สามารถตอบสนองรองรับนักศึกษา
วิชาการมหาวิทยาลัย/
ต่างชาติ
คณะ/หลักสูตร/สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน/งาน
ประชาสัมพันธ์
1. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่
รองอธิการบดีฝ่าย
ไม่มีข้อเรื่องเรียนเรื่องการ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบเรื่อง บริหาร/ คณะกรรมการ ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างและข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริหารมหาวิทยาลัย/
และการจัดหาพัสดุ
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบ คณะ/สานัก/สถาบัน
ได้
2. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
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5.

ความเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านสารสนเทศ

ความเสี่ยงคงเหลือ

1.ความเสีย่ งเรื่องปลอดภัยของข้อมูล
2.บางครั้งระบบอินเตอร์เน็ตล่มโดยไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานที่ไม่
สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้
โดยชอบ ด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบ
นโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้าน
การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง
จิตสานึกสุจริต
4. หากพบว่ามีการกระทาผิดจะต้องดาเนินการทาง
วินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ เพื่อดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านสารสนเทศให้มีความปลอดภัยของข้อมูล
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสาคัญโดยพลการอันอาจจะ
ส่งผลเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศต่างๆของ
มหาวิทยาลัย และวางระบบกลไกที่ส่งเสริมให้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเสถียร สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา/
สานักคอมพิวเตอร์/
สานักวิทยบริการ/สานัก
ส่งเสริมวิชาการ/
สานักงานอธิการบดี

ระบบสารสนเทศและข้อมูล
สาคัญมีความความ
ปลอดภัย ระบบอินเตอร์เน็ต
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถแก้ไข
ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

เข้าที่

