แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี พ.ศ.2560
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนบริหารความเสีย่ ง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง

ระดับ
ระดับ
ผลลัพธ์ =
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ
อันดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง (โอกาส x ความเสี่ยง ความ
เสี่ยง
(5 ระดับ) ( 5 ระดับ) ผลกระทบ) โดยรวม

Transfer : โอน/กระจาย
Treat : ลด/ควบคุม
Take : ยอมรับ

ความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยงทีเ่ หลืออยู่

เหตุการณ์ภายนอก
กฎระเบียบ
การเงิน/งบประมาณ
การดาเนินงาน
กลยุทธ์
นโยบาย

กิจกรรมการปฏิบตั งิ าน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ ระเมินและ
วัตถุประสงค์

การจัดการความ
เสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

มาตรการ / กิจกรรม
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
และบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

การบริหารจัดการ
1. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
เพือ่ ให้สามารถปฎิบตั ิงานด้านการ
ตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปีที่กาหนดไว้
2. การบริหารงบประมาณ
เพือ่ ให้การบริหารงบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน

/

/

/

/

/

3

3

9

ปานกลาง

5

/

การดาเนินงานในระบบ MIS ให้มีความ
สอดคล้องตามระเบียบ/ประเภทการใช้จ่าย
และเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้

1. กากับดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน

/

/

/

5

5

25

สูงมาก

1

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ............ วันที่ ...........................

/

/

/

4

4

16

สูง

3

คณะโบราณคดี

1. จัดทาแผนบริหารจัดการด้าน
ตลอด
การเงิน การใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
2560
อย่างสม่าเสมอ

คณะโบราณคดี

ส่งเสริม/สนับสนุน และสร้างจูงใจ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ และการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกของคณาจารย์

คณะโบราณคดี

/

การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากเงิน
รายได้ค่าลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษา
ต้น (ส.ค.-ธ.ค.) เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่าง
ปีงบประมาณ จึงเป็นข้อจากัดในการใช้จ่าย
งบประมาณ

3. การพัฒนาบุคลากร
เพือ่ ส่งเสริม/สนับสนุนการขอกาหนด การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และ
ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอกของคณาจารย์

ตลอด
ปีงบประมาณ
2560

/
ตลอด
ปีงบประมาณ
2560
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/

4. ระบบการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภยั

เพือ่ รักษาความปลอดภัยในชีวติ
บุคลากร นักศึกษา และทรัพย์สิน

3

4

12

สูง

4

Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง

ระดับ
ระดับ
ผลลัพธ์ =
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ
อันดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง (โอกาส x ความเสี่ยง ความ
เสี่ยง
(5 ระดับ) ( 5 ระดับ) ผลกระทบ) โดยรวม

Transfer : โอน/กระจาย
Treat : ลด/ควบคุม
Take : ยอมรับ

ความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยงทีเ่ หลืออยู่

เหตุการณ์ภายนอก
กฎระเบียบ
การเงิน/งบประมาณ
การดาเนินงาน
กลยุทธ์
นโยบาย

กิจกรรมการปฏิบตั งิ าน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ ระเมินและ
วัตถุประสงค์

การจัดการความ
เสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

มาตรการ / กิจกรรม
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
และบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

/

1. ให้ความสาคัญในการจัดระบบ/
มาตรการเพือ่ รักษาความปลอดภัยโดย
เคร่งครัดและต่อเนือ่ ง
2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แต่
ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
3. อุปกรณ์อาจอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่พร้อมใช้
งาน
4. มีการทดสอบระบบอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือป้องกันภัยอย่างสม่าเสมอ

ตลอด
1. ให้ความสาคัญตรวจสอบ
ปี
ง
บประมาณ
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
2560
ประจาอาคารเพือ่ ป้องกันอัคคีภัย
2. ดาเนินการตรวจสอบและซ่อม
บารุงอุปกรณ์ดับเพลิงตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

คณะโบราณคดี

ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

คณะโบราณคดี

การเรียนการสอน
1. การพัฒนาหลักสูตร
เพือ่ ให้การจัดเรียนการสอนมี
จานวน คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการของ
ประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ความรู้ความสามารถอย่างมีคุณภาพเป็น
ที่พงึ ประสงค์

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ............ วันที่ ...........................

/

/

/

5

5

25

สูงมาก

2

/
ตลอด
ปีงบประมาณ
2560
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