29. แผนบริหารความเสีย่ ง ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
ตัวชีบ้ ่งความเสี่ยงระดับ 1 (Level 1) (Global Enterprise Risk Identification) (Unknown Unknowns)
ประเด็นความเสี่ยง (Kind of Risk) ความเสี่ยงด้านสังคม
ความเสีย่ ง
(Risk)

มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานที่มีทักษะ
ฝีมืออย่างเสรีตาม
กรอบความ
ร่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(Risk SO5)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of
Risk)

มุมมอง
(Perspective)

1) ขาดการปรับตัวด้านการ
เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร สู่การเปิด
ประชาคมอาเซียน (พัสดุ)
2) ขาดแคลนหรือสูญเสีย
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
(พัสดุ)
(Risk SO5.1)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

External
Risk /
Global
Enterprise
Risk

Stakeholders

บุคลากรขาดขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

(Risk SO5.2)

(Enhance
Stakeholder
Value) /

Internal
Process
(Excel at
Providing Total
Student
Solutions)

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

การควบคุม
(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

/ผลกระทบ

3

(ความเสีย่ ง
ยอมรับได้แต่
ต้องควบคุมไว้)

4

2

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

จํานวนบุคลากร
ลาออกเพิ่มขึ้น

ปฏิบัติตามแผน ร้อยละของ
การสูญเสีย
Employee
บุคลากรที่ลาออก บุคลากรที่มีความรู้
Engagement
ไม่เกิน 5 %
ความสามารถ
ของมหาวิทยาลัย

บุคลากรใหม่ใน
หน่วยงานมี
ความถี่ในการ
ลาออกเพิ่มขึ้น

สร้างสายสัมพันธ์
ภายในหน่วยงาน
สร้างบรรยากาศ
การปฏิบัติงาน
ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน ให้เป็น
เสมือนครอบครัว
เดียวกัน

(จากตาราง
ที่ 2 ระดับ
ของ
ผลกระทบ

Yellow
(6)

Yellow
(8)

(Consequence)

(Impact)

2

นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

ผลที่เกิด
ตามมา

อายุงานเฉลี่ย
น้อยกว่า 2 ปี

1) สูญเสียเวลาใน
การฝึกสอน
บุคลากรใหม่
บ่อยครั้ง
2)งานเพิ่มแต่
จํานวนบุคลากร
ลดลง

ประเด็นความเสี่ยง (Kind of Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ความเสีย่ ง
(Risk)

การเผยแพร่ข่าว
ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ (Social
Media)
(Risk TE2)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยผ่าน Email

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of Risk)

มุมมอง
(Perspective)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

Internal
Internal
Risk /
Process
Routine
(Maintain
Operational
High
and
Social,
Compliance Environme
Risks
ntal and
Governanc
e
Standards
/
Creativity
Embed a
‘CREATIV
E’
Culture)

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

(Consequence)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

การควบคุม
(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

จํานวนข้อความที่
มีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยที่
ส่งผ่าน Email
(f-list)

1) ขอความ
ร่วมมือบุคลากร
ภายในฝ่ายฯใน
การส่งข้อความ
ผ่านสื่อออนไลน์
ที่ไม่เป็นเชิงลบ
ต่อหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย
2) ปลูกฝัง
จิตสํานึกที่ดีด้าน
วัฒนธรรมองค์กร
3.มีการตรวจสอบ

จํานวนการส่ง
ข้อความผ่านสื่อ
ออนไลน์ในเชิง
ลบของบุคลากร
ในฝ่ายฯต่อ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยเป็น
ร้อยละ 0

กระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและ
ความสามัคคี
ภายใน
มหาวิทยาลัย
รวมถึงกระทบต่อ
การดําเนินงานของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย

/ผลกระทบ
(Impact)

1
Yellow
(4)
(ความเสี่ยง
ยอมรับได้
แต่ต้อง
ควบคุมไว้)

ผลที่เกิด
ตามมา

4
(จาก
ตารางที่
3 ระดับ
ของด้าน
ภาพลักษ
ณ์)

ในการส่งข้อความ
ที่มีผลกระทบต่อ
หน่วยงานผ่าน
Email

ประเด็นความเสี่ยง (Kind of Risk) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ความเสีย่ ง
(Risk)

ประเทศประสบ
ปัญหาวิกฤตด้าน
พลังงาน
(Risk EN5)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

1) การขาดแคลนพลังงาน
ไฟฟ้าทําให้มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
2) ขาดแคลนน้าํ มัน
เชื้อเพลิงหรือค่าใช้จ่ายใน
การสํารองน้าํ มันเชื้อเพลิง
มากขึ้น

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of Risk)

มุมมอง
(Perspective)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

External Risk
/ Internal
Risk

Sustainability
/
Internal
Process

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

ผลที่เกิด
ตามมา
(Consequence)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

การควบคุม
(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

จํานวนเงินทีจ่ ่าย
เรื่องพลังงาน
ไฟฟ้าต่อเดือนใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย

ส่งเสริมให้
บุคลากรร่วมกัน
ประหยัดพลังงาน
โดยการรณรงค์
ให้บุคลากรมี
จิตสํานึกในการ
ประหยัดอย่าง
ต่อเนื่อง

จํานวนครัง้ ของ
การส่งเสริม
นโยบายการ
ประหยัดพลังงาน

ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้แต่ต้องควบคุมไว้
ไม่ให้ขึ้นไปอยู่
ระดับสีส้ม
(Orange)
โดยจะต้องเน้น
เฉพาะการควบคุม
ความเสี่ยง

หน่วยงานไม่
สามารถปรับตัว
ให้ทันกับเกณฑ์
ภายนอกที่
เปลี่ยนไป

พัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานให้
พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง

การควบคุมและ
ติดตามการ
พัฒนาให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนา
คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

มีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย

/ผลกระทบ
(Impact)

2

4
(จากตารางที่
2 ระดับของ
ด้านการ
ดําเนิน
กิจการ)

Yellow
(8)

ประเด็นความเสี่ยง (Kind of Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
หน่วยงานที่กํากับ
มหาวิทยาลัย
(สกอ. และ
สมศ.) เปลี่ยน
กฎเกณฑ์
ข้อบังคับที่ยาก
ขึ้น
(Risk PO2)

หน่วยงานมีความเสีย่ ง
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อ
รูปแบบการเขียน และ
เกณฑ์ที่ยากขึ้น

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

External
Risk

Internal
Process

4
Yellow
(8)

2
(จาก
ตารางที่
2 ระดับ
ของด้าน
การ
ดําเนิน
กิจการ)

ตัวชีบ้ ่งความเสี่ยงระดับ 2 (Level 2) (Strategic Risk) (Known Unknowns)
ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน (Excellence for Sustainability)
ความเสีย่ ง
(Risk)

สร้างความยั่งยืน
ทางด้านการเงิน
(Grow &
Sustain
University
Values:
Achieving
excellence
while ensuring
Financial
sustainability)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

หน่วยงานผู้ขอซื้อขออนุมัติ
งบประมาณไม่เพียงพอ
และไม่มีงบประมาณสํารอง

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of Risk)

มุมมอง
(Perspective)

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

ผลที่เกิด
ตามมา
(Consequence)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

(Impact)

1
Yellow
(4)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

Internal Risk
/ Strategy
Risk

Sustainabilit
y/
Internal
Process

มูลค่าของงาน
4
มากกว่า
(จาก
งบประมาณที่ตั้ง
ตารางที่ 5
ระดับของ ไว้

Internal Risk

Sustainabilit
y / Internal
Process

4

2
(จาก
ตารางที่
5 ระดับ
ของ
การเงิน)

2

3
(จาก
ตารางที่
5 ระดับ
ของ
การเงิน)

Yellow
(8)

(Risk S1.1)
โครงการลดค่าใช้จา่ ยจาก ฝ่ายจัดหาและ
การสํารองวัสดุคงคลังไม่
บริหารทรัพย์สิน
เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
(พัสดุ)
(Risk S1.1.1)

Yellow
(6)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

/ผลกระทบ

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

แจ้งให้หน่วยงาน
ผู้ขอซื้อรับทราบ
และพิจารณา
ดําเนินการ
เกี่ยวกับ
งบประมาณ

ควบคุมการ
ดําเนินงานให้
เป็นไปตาม
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

ทําให้การดําเนินงาน
ล่าช้าไม่ทันต่อการใช้
งาน

1) ความคลาด
เคลื่อนในการใช้
งบประมาณ
2)แผนการ
ปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

มีการติดตาม
และประเมินผล
การใช้
งบประมาณ
อย่างสม่ําเสมอ

การควบคุมและ
ติดตามการใช้
งบประมาณให้
เป็นไปตาม
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

ทําให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานเกิด
ปัญหาและมีความ
ล่าช้า

ร้อยละที่ลดลง
ของมูลค่าวัสดุคง
คลัง

1) การควบคุม
รายการและจํานวน
วัสดุคงคลังไม่ให้
เพิ่มขึ้น เช่น ประชุม
หารือกับหน่วยงาน
เพื่องดสํารองวัสดุ
บางรายการที่ไม่
เคลือ่ นไหว
2) ปรับเปลี่ยน
วิธีการสํารองวัสดุคง
คลัง เช่น งดสํารอง
วัสดุบางรายการ
โดยโอนย้ายวัสดุ
สํารองระหว่างวิทยา
เขตแทน, ทําสัญญา
กับบริษัทให้ทยอย
ส่งวัสดุตามความ
ต้องการใช้งาน

ร้อยละที่ลดลง
ของมูลค่าวัสดุ
คงเหลือ ร้อยละ
20 จากมูลค่า
คงเหลือสิ้นปี
2555

ทําให้สภาวะการเงิน
ของมหาวิทยาลัยเกิด
ต้นทุนจม

การเงิน)

งบประมาณทีไ่ ด้รับอนุมัติ
ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้
(จบท.)

การควบคุม
(Control)

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน (Excellence for Sustainability)
ความเสีย่ ง
(Risk)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

2) หน่วยงาน /
บุคลากรไม่ได้นาํ แผนกล
ยุทธ์ และแผนบริหารความ
เสี่ยงไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
3) ความพร้อมและ
ความสามารถในการ
ดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
(จบท.)

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of Risk)

มุมมอง
(Perspective)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

Internal
Risk /
Strategy
Risk

Sustainabili
ty /
Internal
Process

External Risk
/ Strategy
Risk

Sustainabilit
y/
Internal
Process

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

ผลที่เกิด
ตามมา
(Consequence)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

การควบคุม
(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

1) มีกระบวน
การการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย
รวมทั้ง
Scorecard
2) มี
กระบวนการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ภาพลักษณ์เชิง
บวกของ
หน่วยงาน

การควบคุมและ
ติดตามให้เป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานที่ได้
วางไว้

มีผลกระทบต่อ
ศักยภาพในการ
แข่งขันของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย

ควบคุมและ
ติดตามการ
ดําเนินงานเพื่อ
ส่งเสริม
ภาพลักษณ์เชิง
บวก

มีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และ
ศักยภาพในการ
แข่งขันของ
มหาวิทยาลัย

ควบคุมและ
ติดตามการ
ดําเนินงานให้
เป็นไปตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงานที่วางไว้

มีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน

/ผลกระทบ
(Impact)

3

2
(จาก
ตารางที่
2 ระดับ
ของด้าน
การ
ดําเนิน
กิจการ)

1) จํานวน
บุคลากรที่
มีความเข้าใจใน
การถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ และแผน
บริหารความเสี่ยง
และสามารถ
ดําเนินการตาม
แผนได้ ไม่น้อย
กว่า 80%

3

2

มีภาพลักษณ์เชิง
ลบปรากฏอยู่ใน
สื่อ

Yellow
(6)

(Risk S1.1.2)
1) ความเชื่อมั่นในด้าน
แบรนด์ของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

(Risk S1.2.1)
การดําเนินงานของฝ่าย
จัดหาและบริหารทรัพย์สิน
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
เชิงลบกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และนักศึกษา
(Risk S1.2.2)

ฝ่ายจัดหาและ External
บริหารทรัพย์สิน Risk /
Strategy
Risk

Sustainabili
ty / Internal
Process

(จากตาราง
ที่ 3 ระดับ
ของด้าน
ภาพลักษณ์)

Yellow
(6)

2
Yellow
(6)

จํานวนข้อ
ร้องเรียนจากผู้มี
(จากตาราง ส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ 3 ระดับ และนักศึกษา
3

ของด้าน
ภาพลักษณ์
)

มีกระบวนการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน (Excellence for Sustainability)
ความเสีย่ ง
(Risk)

สร้างความยั่งยืน
ในด้านคุณภาพ
ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพให้เป็นที่
ยอมรับ
(Improve the
Scope of BU’s
Social Impact
(Brand
building))

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

การดําเนินงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
(Risk S1.3)

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of Risk)

มุมมอง
(Perspective)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

External
Risk /
Strategy
Risk

Sustainability
/
Internal
Process
(Maintain High
Social,
Environmenta
l and
Governance
Standards)

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

การควบคุม
(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

ตรวจสอบการ
จัดเก็บสารเคมี
และน้าํ มันตาม
กฎหมายกําหนด
กับหน่วยงาน

การดําเนินงาน
ตรวจสอบ
ควบคุมสารเคมี
และน้ํามันตาม
กฎหมายกําหนด

ตรวจสอบการ
จัดเก็บสารเคมี
และน้าํ มันตาม
กฎหมายกําหนด
กับหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

/ผลกระทบ
(Impact)

1
Green
(2)

ผลที่เกิด
ตามมา
(Consequence)

2

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ที่ดี (Outstanding learning and Student Experience)
ความเสีย่ ง
(Risk)

การส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม
ใหม่เพื่อนําไป
แก้ปัญหาที่
ประสบอยู่และ
ปรับปรุงสิ่งเดิมให้
ดีขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(Widen
Innovation
Circle)
(Risk S3.1.2)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

2)การทํางานของ
หน่วยงานสนับสนุนไม่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของหน่วยงานที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of Risk)

มุมมอง
(Perspective)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

Internal Risk
/ Strategy
Risk

Internal
Process

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

(Consequence)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

การควบคุม
(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

มีการประเมิน
และติดตามผล
การดําเนินงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน

ร้อยละของ
แผนปฏิบัติงานที่
รองรับการ
ให้บริการ
หน่วยงานที่
เป็นไปตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงานที่วางไว้

มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน

/ผลกระทบ
(Impact)

2
Yellow
(4)

ผลที่เกิด
ตามมา

2
(จากตาราง
ที่ 2 ระดับ
ของด้านการ
ดําเนิน
ธุรกิจ)

จํานวนข้อ
ร้องเรียนจาก
หน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งให้มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน (Ensure Sustainable Success)
ความเสีย่ ง
(Risk)

กระบวนการที่ทํา
ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
(Maintain High
Social,
Environmental
and
Governance
Standards)
(Risk S5.2)
ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น
บุคลากร
นักศึกษา เป็นต้น
(Risk S5.3)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of Risk)

มุมมอง
(Perspective)

บุคลลากรดําเนินงานไม่
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิ
บาล ได้แก่ หลัก
ประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักการ
ตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักการกระจายอํานาจ
หลักนิติธรรม หลักความ
เสมอภาค และหลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

Internal Risk
/ Strategy
Risk

Sustainability
/ Internal
Process

การป้องกันภัยสําหรับคน
จํานวนมากที่อยู่ร่วมกัน
ด้านสุขภาพ สวัสดิภาพ
ชีวิต และ
ทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาและ Internal
บริหารทรัพย์สิน Risk /
Routine
Operational
and
Compliance
Risks

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

การควบคุม
(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

/ผลกระทบ

3
(จากตารางที่
2 ระดับของ
ด้าน
ผลกระทบ
ด้านการ
ดําเนินธุรกิจ)

Yellow
(6)

3
Yellow
(6)

(Consequence)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

(Impact)

2

Internal
Process

ผลที่เกิด
ตามมา

2

จํานวนข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
บุคลากรไม่ปฏิบัติ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ส่งเสริมให้
บุคลากรมีหลัก
ธรรมาภิบาล

ติดตามและ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน

ความถี่ของการ
บาดเจ็บของ
บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน

เพิ่มความ
ความถี่ของการ
ระมัดระวังโดย บาดเจ็บลดลง
การใช้อุปกรณ์
ป้องกัน เช่น เข็ม
ขัดพยุงหลัง
หน้ากากอนามัย
รถเข็นลาก

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

เกิดความเสียหายต่อ
การบริหารของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มสี มรรถนะสูงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบ (RESILIENCE Organization)
ความเสีย่ ง
(Risk)

ความพร้อมใน
ด้านการจัดการ
องค์ความรูแ้ ละ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Enable
Learning &
Share
Knowledge)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

ความเสี่ยงของสายการคลัง
1) ไม่มีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ระดับสถาบันและ
หน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of Risk)

มุมมอง
(Perspective)

สายการคลัง
(กค./จบท.)

Strategy
Risk /
Internal
Risk

People and
Knowledge

/ Internal
Process

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

ผลที่เกิด
ตามมา
(Consequence)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

การควบคุม
(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

จํานวนครัง้ ที่มีการ มีแผนการ
ประชุมการ
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้
ของหน่วยงาน

มีการปฏิบัติตาม
แผนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้แต่ต้องควบคุมไว้
ไม่ให้ขึ้นไปอยู่ระดับสี
ส้ม (Orange)

จํานวนครัง้ ของ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไม่
สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ
หน่วยงาน

มีการควบคุม
และติดตาม
แผนการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้
สอดคล้อง
ทิศทางกลยุทธ์
ของหน่วยงาน

จํานวนครัง้ ของ
การติดตาม
แผนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ
หน่วยงานปีละ 2
ครั้ง

ทําให้การขับเคลื่อน
ของหน่วยงานเป็นไป
ได้ช้าและไม่เป็นไปใน
ทิศทางของกลยุทธ์
ที่ตั้งไว้

จํานวนครัง้ ที่แต่
ละหน่วยงานใช้
ข้อมูลเรื่อง
เดียวกันแต่ไม่
ตรงกัน

จัดให้มีข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและมี
หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูล
กลาง ไม่ให้มี
ข้อมูลในเรื่อง
เดียวกันหลายชุด

มีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่สําคัญให้
อยู่ในชุดเดียวกัน
และระบุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้
ชัดเจน

ทําให้การตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ผิดพลาด
เนื่องจากข้อมูลไม่
ถูกต้อง

/ผลกระทบ
(Impact)

1

2
(จากตารางที่
2 ระดับของ
ด้าน
ผลกระทบ
ด้านการ
ดําเนินธุรกิจ

Green
(2)

(Risk S6.2.1)

(Risk S6.2)
ความเสี่ยงของสายการคลัง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่
สอดคล้องทิศทางกลยุทธ์
ของหน่วยงาน

สายการคลัง
(กค./จบท.)

Strategy
Risk /
Internal
Risk

People and
Knowledge

Strategy
Risk /
Internal
Risk

People and
Knowledge

/ Internal
Process

3

(Risk S6.2.2)

ความเสี่ยงของสายการคลัง สายการคลัง
3) ความเสี่ยงของการใช้
(กค./จบท.)
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมา
ประกอบการตัดสินใจและ
การดําเนินงานของ
หน่วยงาน
(Risk S6.2.3)

/ Internal
Process

Yellow
(8)

2
(จากตารางที่
2 ระดับของ
ด้าน
ผลกระทบ
ด้านการ
ดําเนินธุรกิจ

Yellow
(6)

2

4
(จากตารางที่
2 ระดับของ
ด้าน
ผลกระทบ
ด้านการ
ดําเนินธุรกิจ

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มสี มรรถนะสูงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบ (RESILIENCE Organization)
ความเสีย่ ง
(Risk)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

การเสียหายหรือสูญหาย
ฝ่ายจัดหาและ
ของข้อมูลสําคัญ เนื่องจาก บริหารทรัพย์สิน
การขัดข้องทางเทคนิค การ
โจรกรรม ภัยพิบัติ หรือภัย
ธรรมชาติ และอุบัติภัย
(Risk S6.2.4)
ความเสี่ยงของ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ เช่น
ระบบของฐานข้อมูลใน
ปัจจุบันที่มีอยู่ไม่สามารถ
รองรับกับปริมาณข้อมูลใน
ปัจจุบันที่มีมากขึ้น และ/
หรือ ระบบล้าสมัย เมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง
(Risk S6.2.5)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of Risk)

มุมมอง
(Perspective)

People and
Internal
Knowledge
Risk/
/ Internal
Routine
Process
Operational
and
Compliance
Risks

Strategy
Risk /
Internal
Risk

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

Process

(Consequence)

การควบคุม
(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

/ผลกระทบ

5

Yellow
(5)

Yellow
(6)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

(Impact)

1

People and
Knowledge

/ Internal

ผลที่เกิด
ตามมา

3

2
(จากตารางที่
2 ระดับของ
ด้าน
ผลกระทบ
ด้านการ
ดําเนินธุรกิจ)

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

จํานวนครัง้ ของ
ระบบหรือข้อมูลที่
สําคัญทีเ่ กิดการ
เสียหาย สูญหาย
หรือขัดข้อง

มีแผนการ
ป้องกันและ
ติดตามการ
จัดเก็บข้อมูลที่
สําคัญ

ร้อยละของการ
ติดตามและการ
ประเมินผล
แผนการป้องกัน
และติดตามการ
จัดเก็บข้อมูลที่
สําคัญทีเ่ ป็นไป
ตามขั้นตอน

เกิดความเสียหายต่อ
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน

จํานวนครัง้ ที่เกิด
ความล่าช้าในการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน
(Real time)
ระหว่างหน่วยงาน

มีแผนปรับปรุง
ระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีความรวดเร็ว
และสามารถ
รองรับข้อมูลที่มี
การเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มมากขึ้น
เป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน

จํานวนครัง้ ของ
การติดตาม
แผนการจัดการ
ข้อมูลด้าน
สารสนเทศ

ทําให้ศักยภาพในการ
แข่งขันลดลงและการ
ใช้ข้อมูลเกิดความ
ผิดพลาดต่อการ
ตัดสินใจ

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มสี มรรถนะสูงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบ (RESILIENCE Organization)
ความเสีย่ ง
(Risk)

ความเสีย่ ง
(Risk)

ความเสีย่ ง
(Risk)

การปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กร
ของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
(Creativity
Embed a
‘CREATIVE’
Culture)

1) ทําให้การ Align ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร
(CREATIVE Culture ) ไม่
สามารถลงไปถึงทุกคนใน
มหาวิทยาลัย
2) ทําให้ไม่สามารถ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการทีจ่ ะเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
(Creative University)
3) ทําให้เกิดความเสี่ยงในการ
ดําเนินกลยุทธ์เนื่องจาก
วัฒนธรรมองค์กรไม่ไป
ส่งเสริมในการ Execute กล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงของสายการคลัง
1) ทําให้การ Align ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร
(CREATIVE Culture ) ไม่
สามารถลงไปถึงทุกคนใน
มหาวิทยาลัย
2) ทําให้ไม่สามารถ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการทีจ่ ะเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
(Creative University)
3) ทําให้เกิดความเสี่ยงในการ
ดําเนินกลยุทธ์เนื่องจาก
วัฒนธรรมองค์กรไม่ไป
ส่งเสริมในการ Execute กล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ /
ทุกหน่วยงาน

(Risk S6.3)

(Risk S6.3.2)

ความเสีย่ ง
(Risk)

Internal
Risk/
Routine
Operational
and
(ผู้รับผิดชอบติดตาม
ความเสีย่ งประเด็น Compliance
นี้ รอง บร.)
Risks
สายการคลัง
(กค./จบท.)

ความเสีย่ ง
(Risk)

ความเสีย่ ง
(Risk)

People and
Knowledge

/ Internal
Process

ความ
เสี่ยง
(Risk)

5

3
Orange
(9)

5
(จากตารางที่
2 ระดับของ
ด้าน
ผลกระทบ
ด้านการ
ดําเนินธุรกิจ)

Red
(25)

People and
Knowledge

/ Internal
Internal
Process
Risk/
Routine
Operational
and
Compliance
Risks

ความเสีย่ ง
(Risk)

3
(จากตารางที่
2 ระดับของ
ด้าน
ผลกระทบ
ด้านการ
ดําเนินธุรกิจ

ความเสีย่ ง
(Risk)

ความเสีย่ ง
(Risk)

ความเสีย่ ง
(Risk)

ความเสีย่ ง
(Risk)

ร้อยละของ
บุคลากรที่ไม่
เข้าใจและไม่นาํ
CREATIVE
Culture ไป
ปฏิบัติให้เป็นส่วน
หนึ่งของการ
ดําเนินงาน

มีนโยบาย /
แผนงานที่
ชัดเจนให้
ฝ่ายบุคลกรและ
หน่วยงานมีการ
นํา CREATIVE
Culture ไป
ปฏิบัติ

ร้อยละของการ
ติดตามแผนงาน
ของฝ่ายบุคลากร
และหน่วยงานที่
เป็นตาม
Milestone

ทําให้ศักยภาพในการ
แข่งขันลดลงและไม่
เกิดวัฒนธรรมองค์กร
(CREATIVE
Culture)

ร้อยละของ
บุคลากรที่ไม่
เข้าใจและไม่นาํ
CREATIVE
Culture ไป
ปฏิบัติให้เป็นส่วน
หนึ่งของการ
ดําเนินงาน

จํานวนครัง้ ของ
การส่งบุคลากร
มีการส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมตาม
แผนของ
เข้าร่วมอบรม
มหาวิทยาลัย
CREATIVE
Culture ตาม
แผนของ
มหาวิทยาลัย

ทําให้ศักยภาพในการ
แข่งขันลดลงและไม่
เกิดวัฒนธรรมองค์กร
(CREATIVE
Culture)

ตัวชีบ้ ่งความเสี่ยงระดับ 3 (Level 3) (Routine Operational and Compliance Risk) (Known and Unavoidable, Clear (Enough) Future)
ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านการปฏิบัติงาน
ความเสีย่ ง
(Risk)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of
Risk)
External
Risk/
Routine
Operational

มุมมอง
(Perspective)

ผู้รับเหมา/
บริษัท/ร้านค้า ที่
ได้รับงาน
ไม่มีศักยภาพ
เพียงพอ

* แผนกจัดซื้อ
การดําเนินการจัดซือ้ จัด
จ้าง ประเภทงานก่อสร้าง
หรืองานปรับปรุงพื้นที่

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

การดําเนินงาน
จัดซื้อ จัดจ้าง
ล่าช้ากว่าแผนที่
กําหนดไว้

1. ข้อมูลประกอบการ
จัดซื้อ จัดจ้างไม่เพียงพอ
2. งบประมาณไม่เพียงพอ
3. ไม่มีผรู้ ับผิดชอบ
โครงการที่ชัดเจน

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

ด้านการสื่อสาร
ข้อมูลเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้าง

1. การระบุรายละเอียด
ของสินค้า (Spec.) ไม่
ชัดเจน
2. การระบุหน่วยนับไม่
ชัดเจนหรือผิด

ฝ่ายจัดหาและ Internal Risk People and
Knowledge
บริหารทรัพย์สิน
/Internal
Process

Internal
Risk/
Routine
Operational

People and
Knowledge
/Internal
Process

People and
Knowledge
/Internal
Process

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

ผลที่เกิด
ตามมา
(Consequence)

การควบคุม(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

จํานวนของงานที่
เกิดปัญหาระหว่าง
การดําเนินงาน
ตามสัญญา

1. ศึกษาประวัติ
และผลงานของ
ผู้รับเหมาก่อนเชิญ
เข้าร่วมประมูล
2. ผู้เชียวชาญ
เฉพาะด้านร่วม
พิจารณาผลงาน
ระหว่างการ
ดําเนินงานและ
ตรวจรับงาน

จํานวน ของงาน
จัดซื้อ จัดจ้าง
ประเภทงาน
ก่อสร้างหรืองาน
ปรับปรุงพื้นที่เกิด
ปัญหาลดลง

แผนกจัดซื้อ
ดําเนินงาน
ภายใต้
กฎระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วย
การจัดซื้อ จัด
จ้าง ของ
มหาวิทยาลัย

1. แจ้งผู้ขอซื้อเพื่อ
ระบุงบประมาณให้
ชัดเจน
2. ระบุชื่อผู้
ประสานงานด้านการ
ชี้แจงข้องมูลให้ชัดเจน
3. จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานในการ
จัดซื้อ จัดจ้างให้พร้อม
ทั้งระบุผู้รับผิดชอบ
โครงการให้ชัดเจน

จํานวน ของงาน
จัดซื้อ จัดจ้าง ที่
ล่าช้าลดลง

แผนกจัดซื้อ
ดําเนินงาน
ภายใต้
กฎระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วย
การจัดซื้อ จัด
จ้าง ของ
มหาวิทยาลัย

1.ประสานและ
ตรวจสอบข้อมู
ลระหว่างผู้ขอซื้อ
กับบริษัทให้
ตรงกัน
2. ส่งเอกสารให้
ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบก่อน
ดําเนินการสั่งซื้อ

/ผลกระทบ
(Impact)

2

4

Yellow
(8)

2

3

จํานวนของงาน
จัดซื้อ-จัดจ้างที่
ล่าช้า

2

4

จํานวนใบสั่งซื้อ
สินค้าที่มีความ
ผิดพลาด

Yellow
(6)

Yellow
(8)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

จํานวนใบสั่งซื้อ
สินค้าที่มีความ
ผิดพลาดลดลง

แผนกจัดซื้อ
ดําเนินงาน
ภายใต้
กฎระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วย
การจัดซื้อ จัด
จ้าง ของ
มหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านการปฏิบัติงาน
ความเสีย่ ง
(Risk)

การปฏิบัติงาน
ด้านวัสดุ

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

1.วัสดุสํารองสูญหาย
2.ตัดสต็อกผิดพลาด

2.วัสดุสํารองชํารุด/
เสื่อมสภาพ

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of
Risk)

มุมมอง
(Perspective)

Internal
Risk

Sustainabili
ty

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

ผลที่เกิด
ตามมา
(Consequence)

Internal
Risk

จํานวนรายการ
วัสดุสํารองที่สูญ
หาย/ตัดสต็อก
ผิดพลาด

มีการตรวจนับ
สต็อกหมุนเวียน
ทุกสิ้นเดือน

ควบคุมและติดตาม
การตรวจนับสต็อก
ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

2

ร้อยละของวัสดุ
สํารองที่ชาํ รุด/
เสื่อมสภาพ

1.จัดระบบการ
เบิกจ่ายให้สอดคล้อง
ของอายุของวัสดุ
2.มีการตรวจสอบ
คุณภาพของวัสดุ
สํารองตั้งแต่
กระบวนการตรวจรับ
และการจัดเก็บ

ควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของวัสดุเป็น
ประจําทุกเดือน

4

จํานวนรายการ
ของวัสดุสํารองที่
ขาดสต็อก

มีการตรวจสอบ
รายการ
เคลื่อนไหวของ
วัสดุทุกครั้งที่มี
การตัดสต็อกผ่าน
ระบบ MEIS

ตรวจสอบจํานวน
และความ
เคลื่อนไหวของวัสดุ
เป็นประจําเพื่อ
ดําเนินการสั่งซื้อ

3

2
Yellow
(4)

3.วัสดุสํารองขาดสต็อก

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

Internal
Risk

Sustainabili
ty

2
Yellow
(8)

4.วัสดุสํารองค้างสต็อก

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

Internal
Risk

Sustainabili
ty

3
Orange
(9)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

(Impact)

2

Sustainabili
ty

การควบคุม(Control)

/ผลกระทบ

Yellow
(6)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

3

รายการของวัสดุ มีการตรวจสอบ
สํารองที่คา้ งสต็อก รายการ
เคลื่อนไหวของ
วัสดุและทบทวน
การใช้งานไปยัง
หน่วยงาน

ควบคุมรายการ
วัสดุที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวเกิน 3
เดือนเพื่อทบทวน
การใช้งานของ
หน่วยงาน

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านการปฏิบัติงาน
ความเสีย่ ง
(Risk)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

5.ความหลากหลายของ
ชนิดและรุ่นของวัสดุสํารอง

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of
Risk)

มุมมอง
(Perspective)

Internal
Risk

Sustainabili
ty

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

ผลที่เกิด
ตามมา

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

การควบคุม(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

4

จํานวนรายการ
วัสดุสํารองคงคลัง

มีการควบคุมการ
ขอเพิ่มรายการ
สต็อกวัสดุสํารอง
ของหน่วยงาน

ของดสต็อกวัสดุสํารอง
บางรายการ /รุ่น ที่ไม่มี
การใช้งานมากกว่า 6
เดือนขึ้นไป
และขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานในการ
ดําเนินการสั่งซื้อวัสดุ
สํารองเอง

2

3

จํานวนรายการ
ทรัพย์สินที่ชํารุด

เพิ่มความ
ระมัดระวังในการ
ขนย้ายทรัพย์สิน

ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานการขน
ย้ายทรัพย์สินทุก
ครั้งที่มีการ
เคลื่อนย้าย

2

3

จํานวนรายการ
ทรัพย์สินที่ไม่
ถูกต้องตรงตาม
บัญชีทรัพย์สิน

วางแผนการตรวจ
รับทรัพย์สินให้
ครอบคลุมทุก
พื้นที่

ควบคุมการตรวจ
นับทรัพย์สินให้
เป็นไปตามแผน

3

2

จํานวนทรัพย์สินที่ มีการตรวจสอบ
ส่งคืนพัสดุจาก
รายการทรัพย์สิน
การปรับปรุงพื้นที่ และนําเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา
ไปใช้งาน/จัดสรร
ทรัพย์สินตาม
กระบวนการ

จํานวนรายการ
ทรัพย์สินที่
หน่วยงานนําไปใช้
งานจากรายการ
ปรับปรุงพื้นที่

(Consequence)

/ผลกระทบ
(Impact)

3
Orange
(12)

การปฏิบัติงาน
ด้านทรัพย์สิน

1.ทรัพย์สินชํารุดจากการ
เคลื่อนย้าย

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

Internal
Risk

Sustainabili
ty
Yellow
(6)

2.รายการทรัพย์สิน ที่มี
อยู่จริงไม่ถูกต้องตรงตาม
บัญชีทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

3.การปรับปรุงพื้นทีไ่ ม่มี
การพิจารณานําของเก่า
กลับมาใช้งานทําให้ที่
จัดเก็บไม่เพียงพอ

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

Internal
Risk

Sustainabili
ty
Yellow
(6)

Internal
Risk

Sustainabili
ty
Yellow
(6)

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านการปฏิบัติงาน
ความเสีย่ ง
(Risk)

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

4.ปริมาณกุญแจสํารองมี
จํานวนมากทําให้ไม่
สามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

5.การตรวจนับทรัพย์สินไม่
สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนงาน

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of
Risk)

มุมมอง
(Perspective)

Internal
Risk

Sustainabili
ty/ Internal
Process

Internal
Risk /
Routine
Operation
al and
Complianc
e Risks

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาส
เกิด

(Level of Risk) /
Risk Exposure

(Likelihood)

ผลที่เกิด
ตามมา
(Consequence)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

/ผลกระทบ

2

Yellow
(8)

3
Orange
(9)

การควบคุม(Control)

(Impact)

4

Internal
Process

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

3

จํานวนกุญแจที่ไม่
สามารถบริหาร
จัดการได้ทันต่อ
การใช้งาน

มีการกําหนด
แผนงานบริหาร
จัดการกุญแจ

จํานวนการติดตาม
แผนงานบริหาร
จัดการกุญแจ
อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง

ร้อยละของ
แผนการตรวจนับ
ทรัพย์สินที่ไม่
สามารถ
ดําเนินการได้ตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

มีการวางแผนและ
ดําเนินการ
ตรวจสอบตาม
แผนงานประจําปี

จํานวนการติดตาม
แผนงานการตรวจ
นับทรัพย์สินปีละ 1
ครั้ง

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านบุคลากร
ความเสีย่ ง
(Risk)

ด้านบุคลากร

บุคลากรแผนก
จัดซื้อไม่มีความ
เชี่ยวชาญเชิงลึก
ทางด้านเทคนิค
และอุปกรณ์
เฉพาะทาง

ลักษณะความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

หน่วยงาน
(School/
Supporting unit)

ประเภทความ
เสี่ยง
(Type of Risk)

มุมมอง
(Perspective)

2. ภัยจากการทุจริต
บุคลากรใช้ช่องทางการ
ปฏิบัติงานทําการทุจริตใน
หน้าที่

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

Internal
Risk /
Routine
Operational
and
Compliance
Risks

Internal
Process

1. สินค้าบางรายการมี
ลักษณะเฉพาะไม่เป็นที่
รู้จักของบุคคลทั่วไป
2. สินค้าที่ต้องสั่งซือ้ จาก
ต่างประเทศ

ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน

Internal Risk/
Routine
Operational

People and
Knowledge/I
nternal
Process

ระดับความ
เสี่ยงโดยรวม

โอกาสเกิด
(Likelihood)

(Level of Risk) /
Risk Exposure

Green
(3)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(KRIs)

การควบคุม
(Control)

ตัวชี้วัดการควบคุม
ความเสีย่ ง (KCIs)

/ผลกระทบ
(Impact)

1

2
Yellow
(8)

ผลที่เกิด
ตามมา
(Consequence)

3

4

อัตราการทุจริต หัวหน้า
ของบุคลากรร้อย หน่วยงาน
ละ 0
ควบคุม/
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานมี
การปรับเปลี่ยน
และสร้าง
กระบวนการในการ
ตรวจสอบ

จํานวนงาน
จัดซื้อ-จัดจ้างที่
เป็นแบบเฉพาะ
หรือต้องสั่งจาก
ต่างประเทศ
ล่าช้า

จํานวนงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นแบบ
เฉพาะหรือต้องสั่ง
จากต่างประเทศ
ล่าช้าลดน้อยลง

1. เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็น
คณะทํางาน
2. สนับสนุนให้
บุคลากรศึกษา
เพิ่มเติมในส่วนที่
จะเป็นประโยชน์
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
(Remark)/
Strategic Impact

มหาวิทยาลัยมีการ
ขยายตัวและและเพิม่
ศักยภาพด้านการ
เรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น

