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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ
และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
(RM1_NSRU)
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1_NSRU

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ปัจจัย
ความเสี่ยง
1.1 การคัดเลือกออกทรัพยากร
สารสนเทศ

1.2 การป้องกันการสูญหายของ
ทรัพยากรสารสนเทศ

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
3
4
12
สูง

3

4

12
สูง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. กาหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการพิจารณา
คัดเลือกลักษณะ ประเภทของหนังสือ
2. ทารายการเปลี่ยนสถานะหนังสือให้อยู่
ในสถานะคัดออกเพื่อไม่ให้ปรากฏใน
ระบบสืบค้นอัตโนมัติ
3. มีการจัดเก็บหนังสือที่คัดออกโดยแยก
เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
4. กาหนดให้ นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย
สรุปรายชื่อจานวนทรัพยากรสารสนเทศที่
คัดออก

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ
3.นางสาวภัทรพร
วงษ์น้อย

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบป้องกัน
การนาหนังสือออก
2. กาหนดให้นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ
ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันมีปัญหา

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ
3.นายสุภรัตน์
กรุดฉ่า

หมายเหตุ

-3ปัจจัย
ความเสี่ยง
1.3 การจัดการกับทรัพยากร
สารสนเทศที่สญ
ู หาย

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

3

5

15
สูง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
1. ให้บุคลากรสารวจทรัพยากรสารสนเทศ
หมวดหมู่ทไี่ ด้รบั ผิดชอบ
2. กาหนดให้นายสุภรัตน์ กรุดฉ่า
สรุปรายการทรัพยากรทีส่ ูญหาย

การตอบสนอง
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ
3.นายสุภรัตน์
กรุดฉ่า

หมายเหตุ
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1_NSRU

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน : การจัดเก็บเงินรายได้
ปัจจัย
ความเสี่ยง
1.1 การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับ
การให้บริการใช้ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์และห้องประชุม

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
3
5
15
สูง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
1. กาหนดให้นางอัญชลีพร แก้ววงษา
หน้าทีด่ ูแลรับผิดชอบการจัดเก็บเงินรายได้
2. กาหนดให้นางอัญชลีพร แก้ววงษา
ทาหน้าทีจ่ ัดเก็บเงินรายได้ เช่น การรับเงิน
การเก็บรักษาเงิน ตลอดจนการนาส่งเงิน
รายได้ให้กับกลุม่ งานทรัพย์สินและรายได้
3. ก าหนดให้ น างอั ญ ชลี พ ร แก้ ว วงษา
จั ด ท ารายงานการรั บ เงิ น รายได้ แ ละ
นาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
4. กาหนดให้นางอัญชลีพร แก้ววงษา
มีหน้าที่จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส

การตอบสนอง
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นางอัญชลีพร
แก้ววงษา

รายชื่อผู้เปิด
บัญชี
1. ผศ.จรรยา
เหลียวตระกูล
2. นายวรวิทย์
พัฒนาอิทธิกุล
3. นายภาสกร
วรอาจ
สามารถเบิกเงิน
ในบัญชีได้
2 ใน 3 ของ
ผู้เปิดบัญชี

-5ปัจจัย
ความเสี่ยง
1.2 การจัดเก็บเงินรายได้
งานบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศเกี่ยวกับค่าปรับ
เกินกาหนดส่งหรือค่าชดใช้
ทรัพยากรสูญหาย

1.3 การจัดเก็บเงินรายได้จากการ
สอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
3
5
15
สูง

3

5

15
สูง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. กาหนดบุคลากรและมอบหมายหน้าที่
ให้ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บเงินรายได้
2. กาหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการ
จัดเก็บเงินรายได้ เช่น การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การนาส่งเงินรายได้ และการ
เบิกจ่ายเงิน ไว้อย่างชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้
3. กาหนดให้มีการจัดทารายงาน รายรับรายจ่ายของเงินรายได้และนาเสนอ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อความโปร่งใส

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ
3.นางสาวรุ่งรัตน์
อินทรวิเศษ
4.นางสาวปรียพัศ
พัฒนะสุธาดล

มีบัญชีเงินฝาก
ถอน-คืนของ
ศูนย์วิทยบริการ
ที่ดูแลโดย
การเงิน กลุ่ม
งานคลังของ
มหาวิทยาลัยฯ

1. กาหนดให้นางสาวไพรสุดา ปานพรม
เป็นผู้เบิกใบเสร็จ
2. กาหนดให้นางสาวไพรสุดา ปานพรม
และผู้ที่ปฏิบัติงานตามคาสั่ง เป็นผูด้ ูแล
และรับผิดชอบจัดเก็บเงินรายได้จากการ
สอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
3. กาหนดให้นางสาวไพรสุดา ปานพรม
และผู้ที่ปฏิบัติงานตามคาสั่ง จัดเก็บเงิน
รายได้ เช่น การเก็บรักษาเงิน การนาส่ง
เงินรายได้

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
3.นางสาวไพรสุดา
ปานพรม

มีบัญชีเงินฝาก
ถอน-คืน
การสอบประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์
ที่ดูแลโดย
การเงิน กลุ่ม
งานคลังของ
มหาวิทยาลัยฯ

-6ปัจจัย
ความเสี่ยง

1.4 การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับ
การให้บริการวิชาการ

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

3

5

15
สูง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
4. กาหนดให้นางสาววิภารัตน์ อ่อนละออ
และนางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
ทาหน้าที่เบิก-จ่ายเงิน และจัดซื้อ-จัดจ้าง
เงินรายได้ (เงินฝากถอนคืนประกัน
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์)และนาเสนอ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อความโปร่งใส
5. กาหนดให้นางสาวไพรสุดา ปานพรม
มีหน้าที่จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส
1. กาหนดให้นายสุมนฒ์ จิรพัฒน ทา
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บเงินรายได้
2. กาหนดให้นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
ทาหน้าทีน่ าเงินที่ได้จากการบริการ
วิชาการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
3. กาหนดให้นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
จัดทารายงาน เพื่อนาเสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อความโปร่งใส
4. กาหนดให้นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร มี
หน้าที่จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่ายบริหาร
2.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4.นายสุมนฒ์
จิรพัฒนพร

รายชื่อผู้เปิด
บัญชี
1.นางสาวจริยา
ทิพย์หทัย
2.นางสาว
กุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
3.นางสาววรรณี
คณฑา
สามารถเบิกเงิน
ในบัญชีได้ 2 ใน
3 ของผู้เปิด
บัญชี
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1_NSRU

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ปัจจัย
ความเสี่ยง
1. แนวนโยบายรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
3
4
12
สูง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
1. มีการกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อกาหนดทิศทางการสนับสนุน
การดาเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
เพื่อให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับ
พันธกิจ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีการประกาศใช้นโยบายและแนว
ปฏิบัติทสี่ อดคล้องกับพันธกิจ และ
ระเบียบปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้อง
3. มีการแต่งตั้งคณะทางานและจัดทา
แผนการดาเนินงาน
4. มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบายอย่างเป็นระบบ

การตอบสนอง
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
เทคโนโลยี
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นายสุวิศาล
ทับแสง
4.นายวิทยา
สีระวัตร

หมายเหตุ

-8ปัจจัย
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
5. มีการกาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรและคณะทางาน
ที่เกีย่ วข้องอย่างชัดเจน

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-9ปัจจัย
ความเสี่ยง
2. แนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
3
4
12
สูง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
2. การรักษาความปลอดภัยด้านการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
3. การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
4. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมประยุกต์ หรือแอพพลิเคชั่น และ
สารสนเทศ
5. การรักษาความปลอดภัยด้านการ
สารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
และมีแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
6. มีการตรวจสอบและประเมินความเสีย่ ง
ระบบรักษาความมั่นคงฯ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
เทคโนโลยี
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นายสุวิศาล
ทับแสง
4.นายวิทยา
สีระวัตร

หมายเหตุ

-10-

แผนบริหารความเสี่ยง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(RM2_NSRU)
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แผนบริหารความเสี่ยงสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

RM2_NSRU

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
แนวทางการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
1.1 การคัดเลือกออก 1. กาหนด
ทรัพยากรสารสนเทศ หลักเกณฑ์ขั้นตอน
การพิจารณา
คัดเลือกลักษณะ
ประเภทของ
หนังสือ
2. ทารายการ
เปลี่ยนสถานะ
หนังสือให้อยู่ใน
สถานะคัดออกเพื่อ
ไม่ให้ปรากฏใน
ระบบสืบค้น
อัตโนมัติ
3. มีการจัดเก็บ
หนังสือที่คัดออก
โดยแยกเป็น
หมวดหมูเ่ พื่อ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
1. พิจารณาคัดเลือก
ลักษณะ ประเภทของ
หนังสือ เช่น
หนังสือชารุด หนังสือ
ปี พ.ศ. เก่า ฉบับcopy
ซ้าจานวนมากและไม่มี
การยืมออก
2. ทารายการเปลี่ยน
สถานะหนังสือในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
(ALIST) ให้อยู่ใน
สถานะคัดออกเพื่อ
ไม่ให้ปรากฏในระบบ
สืบค้นอัตโนมัติ
3. มีการจัดเก็บหนังสือ
ที่คัดออกโดยแยกเป็น
หมวดตัวอักษร

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
- เพื่อให้การคัดเลือก
หนังสือออกเป็นไป
อย่างถูกต้องเป็นไป
ตามขั้นตอน และ
ไม่ให้ทรัพยากร
สารสนเทศสูญหาย
ระหว่างดาเนินการ
คัดออก
- เพื่อให้มีแนวทางใน
การจัดเก็บหนังสือที่
ชัดเจน

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัดโครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การจัดเรียงหนังสือ
เพื่อคัดออกให้เป็น
หมวดหมู่อย่างถูกต้อง
และสามารถ
ตรวจสอบได้

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ
3. นางสาวภัทราพร
วงษ์น้อย

หมายเหตุ

-12ปัจจัยความเสี่ยง

1.2 การป้องกัน
การสูญหาย
ของทรัพยากร
สารสนเทศ

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
สะดวกในการ
ตรวจสอบ
4. กาหนดให้
นางสาวภัทราพร
วงษ์น้อย สรุป
รายชื่อจานวน
ทรัพยากร
สารสนเทศที่คัด
ออก

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
และจัดเก็บในห้องเก็บ
หนังสือเพื่อรอการคัด
ออก
4. กาหนดให้ นางสาว
ภัทราพร วงษ์น้อย
ดูแลรับผิดชอบ สรุป
รายชื่อจานวน
ทรัพยากรสารสนเทศที่
คัดออก

1. ตรวจสอบ
อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกัน การนา
หนังสือออก
2. กาหนดให้
นางสาวภคมน เด่น
ประเสริฐ
ตรวจสอบหนังสือ
ในกรณีอุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันมี
ปัญหา

1. ตรวจสอบอุปกรณ์
ของระบบป้องกัน การ
นาหนังสือออกอย่าง
สม่าเสมอ
2. กาหนดให้นางสาว
ภคมน เด่นประเสริฐ
ตรวจสอบหนังสือใน
กรณีอุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันมีปัญหาหรือ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในกรณีทรี่ ะบบ
ป้องกันทรัพยากร
สารสนเทศสุญหาย มี
ปัญหา

งบประมาณ

-

ตัวชี้วัดโครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

โอกาสที่ทรัพยากร
สารสนเทศสูญหาย
น้อยลง

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ
3.นายสุภรัตน์ กรุดฉ่า

หมายเหตุ

-13ปัจจัยความเสี่ยง
1.3 การจัดการ
กับทรัพยากร
สารสนเทศที่
สูญหาย

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
1. ให้บุคลากร
สารวจทรัพยากร
สารสนเทศ
หมวดหมู่ทไี่ ด้
รับผิดชอบ
2. กาหนดให้
นายสุภรัตน์ กรุดฉ่า
สรุปรายการ
ทรัพยากรที่สญ
ู หาย

กระบวนการ
วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัดโครงการ
ปฏิบัติงาน/
งบประมาณ
การควบคุม
/KPI
โครงการ/กิจกรรม
1. ให้บุคลากรสารวจ - เพื่อให้ทราบจานวน
การสารวจทรัพยากร
ทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศ มีความถูก
หมวดหมู่ทรี่ ับผิดชอบ ที่สูญหาย
ต้องครบถ้วน สมบูรณ์
2. เปลี่ยนสถานะ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ให้อยู่ในสถานะสูญหาย
3. กาหนดให้
นายสุภรัตน์ กรุดฉ่า
ดูแลรับผิดชอบสรุป
รายการทรัพยากร
สารสนเทศที่สญ
ู หาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ
3.นายสุภรัตน์ กรุดฉ่า

ชื่อผู้รายงาน ...................................................................
(ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล)
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนบริหารความเสี่ยงสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

RM2_NSRU

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน : การจัดเก็บเงินรายได้
แนวทางการ
ปัจจัยความเสี่ยง ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
2.1 การจัดเก็บเงิน 1. กาหนดให้นาง
รายได้เกี่ยวกับ
อัญชลีพร
การให้บริการใช้
แก้ววงษา มี
ห้องปฏิบัติการ
หน้าที่ดูแล
คอมพิวเตอร์และ รับผิดชอบการ
ห้องประชุม
จัดเก็บเงินรายได้
2. กาหนดให้
นางอัญชลีพร
แก้ววงษา
ทาหน้าที่จัดเก็บ
เงินรายได้ เช่น
การรับเงิน การ
เก็บรักษาเงิน
ตลอดจนการ
นาส่งเงินรายได้
ให้กับกลุ่มงาน
ทรัพย์สินและ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
1. กาหนดบุคลากรให้ดูแลรับผิดชอบและ
การจัดเก็บเงินรายได้ค่าให้บริการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องประชุม ไว้
อย่างชัดเจน
2. ผู้รับผิดชอบเบิกใบเสร็จรับเงินจากกลุ่มงาน
ทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ใน
การดาเนินงานที่เกีย่ วข้อง
3. มีการเปิดสมุดบัญชีเงินรายได้
ชื่อบัญชี “เงินรายได้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มรภ.นครสวรรค์”
4. มีการจัดทารายงาน รายรับ-รายจ่ายในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับเงินรายได้นาเสนอต่อผู้บริหาร
เป็นรายเดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สานักวิทยบริการฯ และการประชุมของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. มีการนาส่งเงินรายได้ 40% ส่งให้กลุ่มงาน
ทรัพย์สินพร้อมการนาส่งเล่มใบเสร็จเมื่อสิ้น

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ของ
งบประมาณ
โครงการ
การควบคุม
/KPI
-เพื่อให้การ
การจัดเก็บเงิน
จัดเก็บเงินรายได้
รายได้ถูกต้อง
มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และ
ครบถ้วน และ
สามารถ
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
- เพื่อให้มี
แนวทาง
ปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ที่
ชัดเจนและ
สามารถ
ตรวจสอบได้

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นางอัญชลีพร
แก้ววงษา

รายชื่อผู้เปิด
บัญชี
1. ผศ.จรรยา
เหลียวตระกูล
2. นายวรวิทย์
พัฒนาอิทธิกุล
3. นายภาสกร
วรอาจ
เงื่อนไขใน
การเบิกเงิน
สามารถเบิก
เงินในบัญชีได้
2 ใน 3 ของ
ผู้เปิดบัญชี

-15แนวทางการ
ปัจจัยความเสี่ยง ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
รายได้
3. กาหนดให้นาง
อัญชลีพร แก้ว
วงษาจัดทา
รายงานการรับ
เงินรายได้และ
นาเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อ
ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
4. กาหนดให้
นางอัญชลีพร
แก้ววงษา มี
หน้าที่จัดทา
รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินต่อ
ผู้บริหารเป็นราย
ไตรมาส

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยฯ
6. จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อผู้บริหาร
เป็นราย
ไตรมาส

วัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-16แนวทางการ
ปัจจัยความเสี่ยง ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
2.2 การจัดเก็บเงิน 1. กาหนด
รายได้เกี่ยวกับการ นางสาวรุ่งรัตน์
ยืม-คืนทรัพยากร อินทรวิเศษ และ
สารสนเทศ
นางสาวปรียพัศ
เกี่ยวกับค่าปรับ
พัฒนะสุธาดล
หรือชดใช้
ทาหน้าที่
ทรัพยากร
รับผิดชอบในการ
จัดเก็บเงินรายได้
2. กาหนด
นางสาวรุ่งรัตน์
อินทรวิเศษทา
หน้าที่จัดเก็บเงิน
รายได้ เช่น การ
รับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน
ตลอดจนการ
นาส่งเงินรายได้
ให้กับกลุ่มงาน
การคลังและพัสดุ
สานักงาน
อธิการบดีทุก
สัปดาห์

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
1. กาหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเงิน
รายได้งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
เกี่ยวกับค่าปรับ
เกินกาหนดส่งหรือค่าชดใช้ทรัพยากร
สูญหาย
2. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ในการ
จัดการค่าปรับเกินกาหนดส่ง และค่า
ชดใช้ทรัพยากรสูญหาย
3. มีแบบฟอร์มใช้ในกรณีมีการร้องขอลดหย่อน
ค่าปรับ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารเพื่อ
ร่วมลงนามรับทราบในการลดหย่อนค่าปรับ
4. จัดทาสมุดเงินรายได้จากการบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศเสนอหัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ เพื่อกากับดูแลการจัดเก็บเงินรายได้และ
ลงนามรับทราบสัปดาห์ละครั้ง
5. นาส่งเงินรายได้จากงานบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ ให้งานการเงิน กลุ่มงาน
คลังของ
มหาวิทยาลัย ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อ
นาเข้าบัญชีเงินฝากถอนคืนของศูนย์วิทยบริการ
6. ในส่วนของเงินรายได้จากงานบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศฯ ของห้องสมุด ศูนย์
การศึกษาย่านมัทรี

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ของ
งบประมาณ
โครงการ
การควบคุม
/KPI
- เพือ่ ให้การ
การจัดเก็บเงิน
จัดเก็บเงินรายได้
รายได้ถูกต้อง
มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และ
ครบถ้วน และ
สามารถ
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
- เพื่อให้มี
แนวทาง
ปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ที่
ชัดเจนและ
สามารถ
ตรวจสอบได้

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ
3.นางสาวรุ่งรัตน์
อินทรวิเศษ

มีบัญชีเงินฝาก
ถอน-คืนของ
ศูนย์วิทย
บริการ
ที่ดูแลโดย
การเงิน กลุ่ม
งานคลังของ
มหาวิทยาลัยฯ

-17แนวทางการ
ปัจจัยความเสี่ยง ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
3. กาหนดให้
นางสาวรุ่งรัตน์
อินทรวิเศษ
จัดทารายงาน
การเก็บเงิน
ค่าปรับเกิน
กาหนดส่ง เพื่อ
นาเสนอรายงาน
ต่อผู้บริหารเพื่อ
ความโปร่งใส
4. กาหนดให้
นางสาวปรียพัศ
พัฒนะสุธาดล
มีหน้าที่จัดทา
รายงานการ
ค่าปรับเกิน
กาหนดส่งเสนอ
ต่อที่ประชุมศูนย์
วิทยบริการทุก
เดือน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ให้นาส่งเงินรายได้เป็นรายเดือนโดยเสนอผ่าน
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เพื่อกากับดูแลการ
จัดเก็บเงินรายได้และลงนามรับทราบก่อนการ
นาส่งให้งานการเงิน กลุ่มงานคลังของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนาเข้าบัญชีเงินฝากถอนคืนของ
ศูนย์วิทยบริการในลาดับต่อไป
7. มีการจัดทารายงานการจัดเก็บเงินรายได้ จาก
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยบริการ
และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักฯ

วัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-18แนวทางการ
ปัจจัยความเสี่ยง ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
2.3 การจัดเก็บเงิน 1. กาหนดให้
รายได้จากการ
นางสาวไพรสุดา
สอบประกัน
ปานพรม เป็นผู้
คุณภาพด้าน
เบิกใบเสร็จ
คอมพิวเตอร์
2. กาหนดให้
นางสาวไพรสุดา
ปานพรม และผู้ที่
ปฏิบัติงานตาม
คาสั่ง เป็นผูด้ ูแล
และรับผิดชอบ
จัดเก็บเงินรายได้
จากการสอบ
ประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์
3. กาหนดให้
นางสาวไพรสุดา
ปานพรม และผู้ที่
ปฏิบัติงานตาม
คาสั่ง จัดเก็บเงิน
รายได้ เช่น การ
เก็บรักษาเงิน
การนาส่งเงิน
รายได้
4. กาหนดให้

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
1. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าสมัครสอบ
และตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบประกัน
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด
2. ผู้รับผิดชอบเบิกใบเสร็จรับเงินจาก
กลุ่มงานการคลัง ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ใช้ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีระบบในการควบคุม จัดเก็บเงินเกี่ยวกับการ
สอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
4. มีรายงานสรุปการรับเงินค่าสมัครสอบประกัน
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันที่มีการ
ดาเนินการสอบ มีการตรวจสอบโดยมีผู้ควบคุม
การออกใบเสร็จ เพื่อนาส่งการเงิน กลุ่มงานการ
คลังของมหาวิทยาลัย
5. มีการจัดทารายงานการจัดเก็บเงินรายได้การ
สอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ และ
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเสนอต่อผู้บริหาร
เป็นรายเดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สานักวิทยบริการฯ
6. มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินส่งให้
การเงิน กลุ่มงานการคลังของมหาวิทยาลัย
7. จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อผู้บริหาร
เป็นรายไตรมาส

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ของ
งบประมาณ
โครงการ
การควบคุม
/KPI
- เพื่อให้การ
การจัดเก็บเงิน
จัดเก็บเงินรายได้
รายได้ถูกต้อง
มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และ
ครบถ้วน และ
สามารถ
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
- เพื่อให้มี
แนวทาง
ปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ที่
ชัดเจนและ
สามารถ
ตรวจสอบได้

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
บริหาร
2.หัวหน้า
สานักงาน
ผู้อานวยการ
3.นางสาวไพรสุดา
ปานพรม

มีบัญชีเงินฝาก
ถอน-คืน
การสอบ
ประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์
ที่ดูแลโดย
การเงิน กลุ่ม
งานคลังของ
มหาวิทยาลัยฯ

-19แนวทางการ
ปัจจัยความเสี่ยง ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
นางสาววิภารัตน์
อ่อนละออ และ
นางสาวกุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
ทาหน้าที่เบิกจ่ายเงิน และ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
เงินรายได้
(เงินฝากถอนคืน
ประกันคุณภาพ
ด้าน
คอมพิวเตอร์)
และนาเสนอ
รายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อ
ความโปร่งใส
5. กาหนดให้
นางสาวไพรสุดา
ปานพรม มี
หน้าที่จัดทา
รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินต่อ
ผู้บริหารเป็นราย
ไตรมาส

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-20แนวทางการ
ปัจจัยความเสี่ยง ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
2.4 การจัดเก็บเงิน 1. กาหนดให้
รายได้เกี่ยวกับการ นายสุมนฒ์
ให้บริการวิชาการ จิรพัฒนพร
ทาหน้าที่
รับผิดชอบในการ
จัดเก็บเงินรายได้
2. กาหนดให้
นายสุมนฒ์ จิ
รพัฒนพร ทา
หน้าที่นาเงินที่ได้
จากการบริการ
วิชาการเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร
3. กาหนดให้
นายสุมนฒ์ จิ
รพัฒนพรจัดทา
รายงาน เพื่อ
นาเสนอรายงาน
ต่อผู้บริหารเพื่อ
ความโปร่งใส
4. กาหนดให้
นายสุมนฒ์
จิรพัฒนพร มี
หน้าที่จัดทา

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
1. กาหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่
จัดบริการวิชาการที่มีการจัดเก็บเงินรายได้ในการ
ให้บริการวิชาการ
โดยทารายงาน รายรับ-รายจ่าย ของโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบเบิกใบเสร็จรับเงินจากกลุ่มงาน
ทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ใน
การดาเนินงานที่เกีย่ วข้อง
3. มีการเปิดสมุดบัญชีเงินรายได้
ชื่อบัญชี “เงินรายได้งานบริการวิชาการ สานัก
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”
4. หลักเกณฑ์ในการจัดการเงินรายได้
การให้บริการวิชาการ มีจานวนดังนี้
- ร้อยละ 80 ใช้ดาเนินงานตามโครงการ
- ร้อยละ 15 นาส่งเข้าบัญชีเงินรายได้งานบริการ
วิชาการฯ เพื่อใช้จ่ายในหน่วยงาน
- ร้อยละ 5 นาส่งให้กลุม่ งานทรัพย์สินพร้อมการ
นาส่งเล่มใบเสร็จหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 15
วันทาการ
5. มีการจัดทารายงาน รายรับ-รายจ่ายในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับเงินรายได้นาเสนอต่อผู้บริหาร
เป็นรายเดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สานักวิทยบริการฯ
6. มีการนาส่งเงินรายได้ร้อยละ 5ส่งให้กลุ่มงาน
ทรัพย์สินพร้อมการนาส่งเล่มใบเสร็จเมื่อสิ้น

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ของ
งบประมาณ
โครงการ
การควบคุม
/KPI
- เพื่อให้การ
การจัดเก็บเงิน
จัดเก็บเงินรายได้
รายได้ถูกต้อง
มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และ
ครบถ้วน และ
สามารถ
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
- เพื่อให้มี
แนวทาง
ปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ที่
ชัดเจนและ
สามารถ
ตรวจสอบได้

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
บริหาร
2.หัวหน้า
สานักงาน
ผู้อานวยการ
3.นางสาว
กุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
4.นายสุมนฒ์
จิรพัฒนพร

รายชื่อผู้เปิด
บัญชี
1.นางสาว
จริยา
ทิพย์หทัย
2.นางสาว
กุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
3.นางสาว
วรรณี คณฑา
เงื่อนไขใน
การเบิกเงิน
สามารถเบิก
เงินในบัญชีได้
2 ใน 3 ของ
ผู้เปิดบัญชี

-21แนวทางการ
กระบวนการ
ปัจจัยความเสี่ยง ป้องกัน/แก้ไข
ปฏิบัติงาน/
ความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม
รายงานการใช้
ปีงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงินต่อ เพือ่ เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารเป็นราย
ไตรมาส

วัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผู้รายงาน ...................................................................
(ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ)
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ

-22-

แผนบริหารความเสี่ยงสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

RM2_NSRU

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. แนวนโยบาย
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
1. มีการกาหนด
นโยบายและ
วัตถุประสงค์ใน
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ
เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อกาหนด
ทิศทางการ
สนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
เพื่อให้เป็นไปตาม
หรือสอดคล้องกับ
พันธกิจ และ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
1. มีการจัดทานโยบาย
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และประกาศเผยแพร่
เพื่อให้ผู้ใช้งาน บุคคลที่
เกี่ยวข้อง รวมถึง
หน่วยงานภายนอก
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้รบั
ทราบและใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ
2. การกาหนดนโยบาย
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศต้องระบุ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต
และผูร้ ับผิดชอบตาม
นโยบายในด้านต่าง ๆ
ให้ชัดเจน
3. มีขั้นตอนหรือวิธี
ปฏิบัติเพื่อรองรับให้มี
การปฏิบัตติ ามนโยบาย

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
เพื่อกาหนดทิศทาง
และให้การสนับสนุน
การดาเนินการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

-มีนโยบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และ
มีการประกาศใช้
-มีแนวปฏิบัติใน
การควบคุมความ
เสี่ยง
ด้านต่าง ๆ โดยมี
เนื้อหาครอบคลุม
เกี่ยวกับแนวทางใน
การจัดทานโยบาย
รายละเอียดของ
นโยบาย และการ
ปฏิบัติตามนโยบาย

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่ายเทคโนโลยี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นายสุวิศาล
ทับแสง
4.นายวิทยา
สีระวัตร

หมายเหตุ

-23ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
2. มีการ
ประกาศใช้
นโยบายและแนว
ปฏิบัติทสี่ อดคล้อง
กับพันธกิจ และ
ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
3. มีการแต่งตั้ง
คณะทางานและ
จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
4. มีระบบติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบายอย่าง
เป็นระบบ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้กาหนดไว้
4. มีระบบติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบายอย่างเป็น
ระบบ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-24ปัจจัยความเสี่ยง

2. แนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
5. มีการกาหนด
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของ
บุคลากรและ
คณะทางาน
ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม

1. การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
ทางด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

- มีการควบคุมการ
เข้าถึงและการควบคุม
ในการใช้งาน
สารสนเทศ
- มีการกาหนดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงสอดคล้องกับ
การอนุญาตและการ
มอบอานาจ
- มีการจัดประเภท ชั้น
ความลับ ชั้นการเข้าถึง
ข้อมูลและสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

- เพื่อป้องกันมิให้
เกิดความเสียหายต่อ
ข้อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร์ จาก
ผู้ใช้งานและความ
เสียหายจากปัจจัย
สภาวะแวดล้อม
หรือภัยพิบัตติ ่าง ๆ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่ายเทคโนโลยี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นายสุวิศาล ทับแสง
4.นายวิทยา สีระวัตร

หมายเหตุ

-25ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
2. การรักษาความ
ปลอดภัยด้านการ
ใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
- มีการควบคุมการ
เข้าถึงสารสนเทศตาม
ภารกิจ
- จัดให้มีการบริหารการ
เข้าถึงของผู้ใช้งาน

3. การรักษาความ
ปลอดภัยด้าน
ข้อมูล ระบบ
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่าย

- จัดให้มีการกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ใช้งาน
- จัดให้มีการควบคุม
การเข้าถึงระบบ
เครือข่าย
- การรักษาความ
ปลอดภัยด้านการใช้
งานระบบอินเทอร์เน็ต
(internet) และการ
รักษาความปลอดภัย
ด้านการจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

- เพื่อเป็นการ
ควบคุมการเข้าใช้
งานระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายของ
ผู้ใช้งานตามภารกิจ

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่ายเทคโนโลยี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นายสุวิศาล ทับแสง
4.นายวิทยา สีระวัตร

- เพื่อควบคุมบุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้องมิให้
เข้าถึง ล่วงรู้ หรือ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลหรือการ
ทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์
- เพื่อป้องกันการบุก
รุกผ่านระบบ
เครือข่ายที่จะมา
สร้างความเสียหาย
แก่ข้อมูลหรือการ
ทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่ายเทคโนโลยี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นายสุวิศาล ทับแสง
4.นายวิทยา สีระวัตร

หมายเหตุ

-26ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม

4. การควบคุม
การเข้าถึง
ระบบปฏิบตั ิการ
โปรแกรมประยุกต์
หรือแอพพลิเคชั่น
และสารสนเทศ

- มีการควบคุมการ
เข้าถึงระบบปฏิบตั ิการ
ด้วยวิธีการยืนยันตัวตน
ตามความเหมาะสม
- มีการควบคุมการ
เข้าถึงสารสนเทศ และ
ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ
โปรแกรมประยุกต์
- มีการควบคุม
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
และโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในการเข้าถึงสารสนเทศ

5. การรักษาความ
ปลอดภัยด้านการ
สารองข้อมูลและ
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และมีแผน
เตรียมพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน

- มีการจัดทาระบบ
สารองที่เหมาะสม
- มีแผนการเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

- เพื่อให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์
- เพื่อป้องกันบุคคล
ไวรัส รวมทั้ง
malware ต่างๆ มิ
ให้เข้าถึง หรือสร้าง
ความเสียหายแก่
ข้อมูลหรือการ
ทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์
ตลอดจนความ
ปลอดภัยของข้อมูล

- เพื่อให้มีข้อมูลและ
ระบบคอมพิวเตอร์
สาหรับการใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และ
พร้อมใช้งานในกรณี
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในเวลาที่ต้องการ

มีงบประมาณ
สนับสนุน
59AC20100005
โครงการจัดการ
วงจรสื่อสารและ
บริการอินเทอร์
เน็ท

ตัวชี้วัดโครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่ายเทคโนโลยี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นายสุวิศาล ทับแสง
4.นายวิทยา สีระวัตร

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย. 59

1.รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่ายเทคโนโลยี
2.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นายสุวิศาล ทับแสง
4.นายวิทยา สีระวัตร

หมายเหตุ

-27ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
- เพื่อให้มีแนว
ทางการสารองข้อมูล
และระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การทดสอบและการ
เก็บรักษา
- เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์ เครื่อง
แม่ข่าย และระบบ
เครือข่าย
- เพือ่ ให้มีการจัดทา
และการทดสอบแผน
ฉุกเฉิน

งบประมาณ
(โดยประมาณ ปี
ละ 15,000
บาท) พร้อมใช้
งานในกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในเวลาที่ต้องการ

ตัวชี้วัดโครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-28ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
6. มีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความ
เสี่ยงระบบรักษา
ความมั่นคงฯ
อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
- จัดให้มีการตรวจสอบ
โดยผู้ตรวจสอบภายใน
หรือผู้ตรวจสอบ
ภายนอก ปีละ 1 ครั้ง
- มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อทราบและ
พิจารณาสั่งการ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
- เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยง
ระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน
ระบบสารสนเทศ
- เพื่อรายงาน
สรุปผล ข้อดี ข้อเสีย
ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ของการดาเนินการ
ตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งต่อ
ประธานคณะ
กรรมการบริหาร
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

-มีการตรวจสอบ และ
ประเมินความเสี่ยง
ระบบรักษาความ
มั่นคงฯ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

ชื่อผู้รายงาน ...................................................................
(นายภาสกร วรอาจ)
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ

-29-

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

RM3_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดาริ
เป้าประสงค์ที่ : 3 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
การควบคุม
สถานการณ์ การประเมินผล
ปัจจัยความเสี่ยง ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ดาเนินงาน
การควบคุม
ของการควบคุม
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1. การจัดเก็บเงิน
รายได้เกี่ยวกับ
การให้บริการใช้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
ห้องประชุม

1. กาหนดให้ นางอัญชลีพร
แก้ววงษา หน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
การจัดเก็บเงินรายได้
2. กาหนดให้ นางอัญชลีพร
แก้ววงษา ทาหน้าทีร่ ับผิดชอบ
การจัดเก็บเงินรายได้ เช่น การ
รับเงิน การเก็บรักษาเงิน
ตลอดจนการนาส่งเงินรายได้
ให้กับกลุ่มงานทรัพย์สินและ
รายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
3. กาหนดให้ นางอัญชลีพร
แก้ววงษา จัดทารายงานการ
รับเงินรายได้เป็นรายเดือน และ
นาเสนอต่อผู้บริหารและที่
ประชุมของศูนย์เทคโนโลยี

-รายงานสรุปเงิน
รายได้ในการ
ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
ห้องประชุมเป็นราย
ไตรมาส และนาเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารสานักวิทย
บริการ สารสนเทศ
ในทุก 2 ไตรมาส
หรือในรอบ 6 เดือน
ของปีงบประมาณ

ดาเนินการ
แล้ว

-รายงานสรุปเงิน
รายได้ในการ
ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และห้อง
ประชุม ต่อที่ประชุม
ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นรายเดือน
-รายงานสรุปเงิน
รายได้ในการ
ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
ห้องประชุม และ

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ไม่พบ

-จัดทาสรุป
รายงานสรุปเงิน
รายได้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมของ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็น
รายเดือน
รายงานสรุปเงิน
รายได้ในการ
ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
และ ห้อง
ประชุม และ

1 ต.ค. 58 – 30
ก.ย. 59
1. รอง
ผู้อานวยการ
สานักวิทย
บริการฯฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมายเหตุ
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แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้
4. กาหนดให้ นางอัญชลีพร
แก้ววงษา มีหน้าทีจ่ ัดทารายงาน
การใช้ใบเสร็จรับเงินเสนอต่อ
ผู้บริหารเป็นรายไตรมาส และให้
รายงานต่อทีป่ ระชุม

คณะกรรมการบริหารสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในทุก 2 ไตรมาส
หรือในรอบ 6 เดือนของ
ปีงบประมาณ

การควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่

สถานการณ์
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม
รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินเป็น
รายไตรมาส และ
นาเสนอรายงานต่อที่
ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สานักวิทยบริการ
สารสนเทศ ในทุก 2
ไตรมาส หรือในรอบ
6 เดือนของ
ปีงบประมาณ

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง
รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน
เป็นรายไตรมาส
และนาเสนอ
รายงานต่อที่
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารสานัก
วิทยบริการ
สารสนเทศ ใน
ทุก 2 ไตรมาส
หรือในรอบ 6
เดือนของ
ปีงบประมาณ
เพื่อสร้าง
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส
และลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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2. การจัดเก็บเงิน
รายได้เกี่ยวกับการ
ยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ค่าปรับหรือชดใช้
ทรัพยากร

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่

สถานการณ์
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1. กาหนดให้ นางสาวรุ่งรัตน์
อินทรวิเศษ และนางสาวปรียพัศ
พัฒนะสุธาดล ทาหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดเก็บเงิน
รายได้
2. กาหนดให้ นางสาวรุ่งรัตน์
อินทรวิเศษ ทาหน้าที่จัดเก็บเงิน
รายได้ เช่น การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน ตลอดจนการนาส่งเงิน
รายได้ให้กับกลุม่ งานการคลัง
และพัสดุ สานักงานอธิการบดี
ทุกสัปดาห์
3. กาหนดให้ นางสาวรุ่งรัตน์
อินทรวิเศษ จัดทารายงาน การ
เก็บเงินค่าปรับเกินกาหนดส่ง
เพื่อนาเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
เพื่อความโปร่งใส
4. กาหนดให้ นางสาวปรียพัศ
พัฒนะสุธาดล มีหน้าที่จัดทา
รายงานการจัดเก็บค่าปรับเกิน
กาหนดส่งเสนอต่อที่ประชุมศูนย์
วิทยบริการทุกเดือน

1. กาหนดให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เงินรายได้งานบริการ
ยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ เกี่ยวกับ
ค่าปรับ
เกินกาหนดส่งหรือค่า
ชดใช้ทรัพยากร
สูญหาย
2. มีระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST ใน
การจัดการค่าปรับ
เกินกาหนดส่ง และ
ค่าชดใช้ทรัพยากร
สูญหาย
3. มีแบบฟอร์มใช้ใน
กรณีมีการร้องขอ
ลดหย่อนค่าปรับ โดย
ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร และให้

ดาเนินการ
แล้ว

-มีแนวทางปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ที่
ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้

ไม่พบ

- กาหนดให้มี
การจัดทา
รายงาน
นาเสนอต่อ
ผู้บริหารเป็น
ประจาทุกเดือน

1 ต.ค. 58 – 30
ก.ย. 59
1. รอง
ผู้อานวยการ
สานักวิทย
บริการฯ ฝ่าย
ทรัพยากร
สารสนเทศ
2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3.นางสาว
รุ่งรัตน์
อินทรวิเศษ
4.นางสาว
ปรียพัศ พัฒนะ
สุธาดล

หมายเหตุ
บัญชีเงินฝาก
ถอน-คืนของ
ศูนย์วิทย
บริการ
ที่ดูแลโดย
การเงิน กลุ่ม
งานคลังของ
มหาวิทยาลัยฯ
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แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่
ร่วมลงนามรับทราบ
ในการลดหย่อน
ค่าปรับ
4. จัดทาสมุดเงิน
รายได้จากการบริการ
ยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศเสนอ
หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ เพื่อกากับ
ดูแลการจัดเก็บเงิน
รายได้และลงนาม
รับทราบสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง
5. นาส่งเงินรายได้
จากงานบริการยืมคืนทรัพยากร
สารสนเทศ ให้งาน
การเงิน กลุ่มงานคลัง
ของมหาวิทยาลัยฯ
ในทุกวันจันทร์ของ
สัปดาห์ เพื่อนาเข้า
บัญชีเงินฝากถอนคืน
ของศูนย์วิทยบริการ

สถานการณ์
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่
6. ในส่วนของเงิน
รายได้จากงานบริการ
ยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศฯ ของ
ห้องสมุด ศูนย์
การศึกษาย่านมัทรี
ให้นาส่งเงินรายได้
เป็นรายเดือนโดย
เสนอผ่านหัวหน้า
ศูนย์วิทยบริการ เพื่อ
กากับดูแลการจัดเก็บ
เงินรายได้และลงนาม
รับทราบก่อนการ
นาส่งให้งานการเงิน
กลุ่มงานคลังของ
มหาวิทยาลัย เพื่อ
นาเข้าบัญชีเงินฝาก
ถอนคืนของศูนย์วิทย
บริการในลาดับต่อไป
7. มีการจัดทา
รายงานการจัดเก็บ
เงินรายได้ จากงาน
บริการยืม-คืน

สถานการณ์
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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3. การจัดเก็บเงิน
รายได้จากการสอบ
ประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

1. กาหนดให้ นางสาวไพรสุดา
ปานพรม เป็นผู้เบิกใบเสร็จ
2. กาหนดให้นางสาวไพรสุดา
ปานพรม และผู้ที่ปฏิบตั ิงานตาม
คาสั่ง เป็นผูด้ ูแลและรับผิดชอบ
จัดเก็บเงินรายได้จากการสอบ
ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
3. กาหนดให้ นางสาวไพรสุดา
ปานพรม และผู้ที่ปฏิบตั ิงานตาม
คาสั่ง จัดเก็บเงินรายได้ เช่น การ
เก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน
รายได้

การควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่
ทรัพยากรสารสนเทศ
เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์วิทย
บริการ และเสนอต่อ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารสานักวิทย
บริการฯ
- รายงานสรุปรับเงิน
ค่าสมัครสอบประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์เป็น
ประจาทุกวันที่มีการ
สอบ
- รายงานสรุปการใช้
ใบเสร็จรับเงินต่อ
ผู้บริหารเป็นราย
ไตรมาส

สถานการณ์
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้ว

-ไม่มีจานวนเงินที่สูญ
หายและสามารถ
ตรวจสอบเงินใน
บัญชีได้

ไม่พบ

ไม่มี

1 ต.ค. 58 – 30
ก.ย. 59
- รอง
ผู้อานวยการ
สานักวิทย
บริการฯ ฝ่าย
บริหาร

หมายเหตุ

-35ปัจจัยความเสี่ยง

4. การจัดเก็บเงิน
รายได้เกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการ

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
4. กาหนดให้ นางสาววิภารัตน์
อ่อนละออ และนางสาว
กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
ทาหน้าที่เบิก-จ่ายเงิน และ
จัดซื้อ-จัดจ้าง เงินรายได้
(เงินฝากถอนคืนประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์) และนาเสนอ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อความ
โปร่งใส
5. กาหนดให้นางสาวไพรสุดา
ปานพรม มีหน้าที่จดั ทารายงาน
การใช้ใบเสร็จรับเงินเสนอ
ต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส
1. กาหนดให้ นายสุมนฒ์
จิรพัฒนพร ทาหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บเงินรายได้
2. กาหนดให้ นายสุมนฒ์
จิรพัฒนพร ทาหน้าที่นาเงินที่ได้
จากการบริการวิชาการเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร

การควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่

สถานการณ์
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

-รายงานสรุปเงิน
รายได้เกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ
2558

ดาเนินการ
แล้ว

-ไม่มีจานวนเงินที่สูญ
หายและสามารถ
ตรวจสอบเงินในบัญชี
ได้

ไม่พบ

ไม่มี

1 ต.ค. 58 – 30
ก.ย. 59
- รอง
ผู้อานวยการ
สานักวิทย
บริการฯ ฝ่าย
บริหาร

หมายเหตุ
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แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่

สถานการณ์
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

3. กาหนดให้ นายสุมนฒ์
จิรพัฒนพร จัดทารายงาน เพื่อ
นาเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อ
ความโปร่งใส
4. กาหนดให้ นายสุมนฒ์
จิรพัฒนพร มีหน้าที่จัดทา
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อ
ผู้บริหารเป็นรายไตรมาส และ
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินจาก
การให้บริการวิชาการ เพื่อความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

หมายเหตุ : สถานการณ์ดาเนินงาน
 คือ ดาเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดาเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ

ชื่อผู้รายงาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ)
ตาแหน่ง

รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ

-37-

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

RM3_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดาริ
เป้าประสงค์ที่ : 3 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข การควบคุมความ สถานการณ์ การประเมินผล
ปัจจัยความเสี่ยง ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
เสี่ยงที่มีอยู่
ดาเนินงาน
การควบคุม
ของการควบคุม
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1. แนวนโยบาย
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ

1. มีการกาหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
กาหนดทิศทางการสนับสนุน
การดาเนินการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานเพื่อให้
เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับ
พันธกิจ และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
2. มีการประกาศใช้นโยบายและ
แนวปฏิบัติทสี่ อดคล้องกับ
พันธกิจ และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง

1. ดาเนินการร่าง
แนวนโยบายการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ
2. ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ทบทวนและจัดทา
นโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านระบบสารสนเทศ

ดาเนินการ
แล้ว

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

-ร่างแนวนโยบาย
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
ระบบสารสนเทศ
ยังไม่ถูกนาไป
ประกาศและ
บังคับใช้จึงยังไม่
สามารถ
ประเมินผลการ
ควบคุมได้

-ให้นาร่าง
แนวนโยบาย
รักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
ด้านระบบ
สารสนเทศ
ประกาศและ
บังคับใช้ภายใน
มหาวิทยาลัย

1 .ต.ค.58– 30
เม.ย. 59
1.รอง
ผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
เทคโนโลยี
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นายสุวิศาล
ทับแสง
4.นายวิทยา
สีระวัตร

หมายเหตุ
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แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมความ สถานการณ์
เสี่ยงที่มีอยู่
ดาเนินงาน

3. มีการแต่งตั้งคณะทางานและ
จัดทาแผนการดาเนินงาน
4. มีระบบติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแนวนโยบายอย่างเป็นระบบ
5. มีการกาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรและ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน
2. แนวปฏิบัติใน
1. มีการควบคุมการ
1. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางด้านกายภาพและ เข้าถึงห้องระบบ
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน สิ่งแวดล้อม
เครือข่ายด้วยเครื่อง
ระบบสารสนเทศ
สแกนลายนิ้วมือและ
เก็บข้อมูลการเข้าใช้
งานห้องระบบ
เครือข่ายจาก
บุคคลภายนอก
2. มีการกาหนดสิทธิ์
ในการเข้าถึง
สอดคล้องกับการ
อนุญาตและการมอบ
อานาจ

ดาเนินการ
แล้ว

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

-การควบคุมการ
เข้าถึงห้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความมั่นคง
ปลอดภัยต่อระบบ
สารสนเทศภายใน
ห้องระบบเครือข่าย

ไม่พบ

ไม่มี

1 .ต.ค.58– 30
เม.ย. 59
1.รอง
ผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
เทคโนโลยี
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
3.นายสุวิศาล
ทับแสง
4.นายวิทยา
สีระวัตร

หมายเหตุ
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แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมความ สถานการณ์
เสี่ยงที่มีอยู่
ดาเนินงาน

2. การรักษาความปลอดภัยด้าน
การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

1. จัดให้มีการ
ควบคุมการเข้าถึง
สารสนเทศตาม
ภารกิจ
2. จัดให้มีการบริหาร
การเข้าถึงของ
ผู้ใช้งาน

ดาเนินการ
แล้ว

3. การรักษาความปลอดภัยด้าน
ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่าย

1. จัดให้มีการ
กาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ
ผู้ใช้งาน
และควบคุมการ
เข้าถึงระบบเครือข่าย
2. จัดให้มีการรักษา
ความปลอดภัยด้าน
การใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต และการ
จัดเก็บข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์

ดาเนินการ
แล้ว

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

-ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

-ด้วยเทคโนโลยีที่
มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาทาให้
อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย
ระบบ

-จัดให้มี
งบประมาณ
สนับสนุนด้าน
ความปลอดภัย

-คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
อาจจะล้าสมัยไม่
สามารถจะดักจับ
หรือป้องกันภัยที่
อาจเกิดขึ้น
ตลอดเวลาได้

-ระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
ทุกปี

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมความ สถานการณ์
เสี่ยงที่มีอยู่
ดาเนินงาน

4. การควบคุม
การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมประยุกต์ หรือ
แอพพลิเคชั่น และสารสนเทศ

1.จัดให้มีการควบคุม
การเข้าถึง
ระบบปฏิบตั ิการ
ด้วยวิธีการยืนยัน
ตัวตนตามความ
เหมาะสม
และควบคุมการ
เข้าถึงสารสนเทศ
และฟังก์ชั่นต่าง ๆ
ของโปรแกรม
ประยุกต์
2. จัดให้มีการเก็บ
ข้อมูลหมายเลข
อุปกรณ์เคลื่อนที่ใน
การเข้าถึงระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
1. จัดให้มีระบบการ
สารองข้อมูลทีส่ าคัญ
ตามความเหมาะสม
ของข้อมูลแต่ละ
ประเภท

5. การรักษาความปลอดภัยด้าน
การสารองข้อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร์
และมีแผนเตรียมพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ดาเนินการ
แล้ว

-สามารถควบคุม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เข้าถึง
ระบบปฏิบตั ิการ
โปรแกรมประยุกต์
และระบบสารสนเทศ
ได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

-อุปกรณ์ที่
สามารถเข้าถึงมี
ความหลากหลาย
ไม่สามารถจะ
ควบคุมการเข้าถึง
ได้ทุกประเภท

ไม่มี

ดาเนินการ
แล้ว

-มีความมั่นคงของ
ข้อมูลที่มากขึ้นใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
กับข้อมูลสารสนเทศ

- การสารอง
ข้อมูลที่สาคัญบน
ระบบเครือข่ายยัง
ไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด

-งบประมาณ
สนับสนุนการ
จัดซื้อระบบหรือ
อุปกรณ์สารอง
ข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
6. มีการตรวจสอบและประเมิน
ความเสีย่ งระบบรักษาความ
มั่นคงฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : สถานการณ์ดาเนินงาน
 คือ ดาเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดาเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ

การควบคุมความ สถานการณ์
เสี่ยงที่มีอยู่
ดาเนินงาน
-

ไม่ได้
ดาเนินการ

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

-

-ระบบรักษา
มั่นคงปลอดภัย
ด้านระบบ
สารสนเทศขาด
ความน่าเชื่อ
เนื่องจากยังไม่มี
การตรวจสอบ
และประเมินจาก
ผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือผู้
ตรวจสอบ
ภายนอก

-จัดให้มีผตู้ รวจ
สอบภายในหรือ
ผู้ตรวจสอบ
ภายนอก
ดาเนินการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความ
เสี่ยงระบบ
รักษาความ
มั่นคงฯ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ชื่อผู้รายงาน
(นายภาสกร วรอาจ)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

-42-

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

RM3_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดาริ
เป้าประสงค์ที่ : 3 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข การควบคุมความ สถานการณ์
ปัจจัยความเสี่ยง ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
เสี่ยงที่มีอยู่
ดาเนินงาน
ของการควบคุม
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

1. การคัดเลือกออก 1. กาหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน
ทรัพยากร
การพิจารณาคัดเลือกลักษณะ
สารสนเทศ
ประเภทของหนังสือ
2. ทารายการเปลี่ยนสถานะ
หนังสือให้อยู่ในสถานะคัดออก
เพื่อไม่ให้ปรากฏในระบบสืบค้น
อัตโนมัติ
3. มีการจัดเก็บหนังสือที่คัดออก
โดยแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวก
ในการตรวจสอบ
4. กาหนดให้ นางสาวภัทราพร
วงษ์น้อย สรุปรายชื่อจานวน
ทรัพยากรสารสนเทศที่คัดออก

1.มีระบบอัตโนมัติ
ที่ใช้ในการจัดการ
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบ
ได้
2.มีแนวทางการ
จัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศที่
ชัดเจนและสะดวก
ต่อการตรวจสอบ

1.ระยะเวลาการ
จัดเก็บและ
สภาพแวดล้อม
เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อลักษณะทาง
กายภาพของ
หนังสือ
2.จานวน
ทรัพยากรคัดออก
ที่เพิ่มขึ้น ทาให้
พื้นที่ที่จัดเก็บไม่
เพียงพอ

1. กาหนดให้
บรรณารักษ์เป็นผู้
พิจารณาคัดเลือก
หนังสือออกตาม
ลักษณะและประเภท
ของหนังสือ
2.ใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST และ
ระบบสืบค้น OPAC
ในการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
3.มีการแยกหนังสือที่
คัดออกโดยกาหนด
เป็นหมวดหมู่ตาม
ตัวอักษร (A-Z) ตาม

ดาเนินการ
แล้ว

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการเสนอ
1 ต.ค.58 –
คณะกรรมการ
30 ก.ย. 59
พิจารณา
1.รอง
ตรวจสอบและ ผู้อานวยการ
คัดออกให้แล้ว สานักฯ ฝ่าย
เสร็จเป็นประจา ทรัพยากรฯ
ทุกปีการศึกษา 2.หัวหน้าศูนย์
วิทย บริการ
3. นางสาวภัทรา
พร วงษ์น้อย

หมายเหตุ
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แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่
ด้วยตัวเลข และ
จัดเก็บเรียง
ตามลาดับ เพื่อ
สะดวกในการ
ตรวจสอบ
4.นางสาวภัทราพร
วงษ์น้อย จัดทา
รายการสรุป
รายชื่อและจานวน
ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่คัดออก
5. รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ และ
หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ พิจารณาคัด
กรองรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่คัดออก และให้
นางสาวภัทราพร
วงษ์น้อย จัดทา
รายการสรุป
รายชื่อและจานวน

สถานการณ์
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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2. การป้องกัน
การสูญหาย
ของทรัพยากร
สารสนเทศ

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่

เพื่อรอคณะกรรมการ
จากทุกคณะ
ดาเนินการพิจารณา
คัดออก
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ 1. กาหนดให้นางสาว
ป้องกัน การนาหนังสือออก
ภคมน เด่นประเสริฐ
2. กาหนดให้นางสาวภคมน เด่น เป็นผู้ตรวจสอบโดย
ประเสริฐ ตรวจสอบหนังสือใน การนาตัวอย่าง
กรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมี หนังสือ 10 เล่มที่
ปัญหา
ผ่านขั้นตอนการขึ้น
ชั้นหนังสือเรียบร้อย
แล้ว นามาผ่านเครื่อง
ตรวจสอบอุปกรณ์
ของระบบป้องกันทุก
วันศุกร์
2. กาหนดให้นางสาว
ภคมน เด่นประเสริฐ
ตรวจสอบหนังสือ
ด้วยตัวเองในกรณีที่
อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันมีปัญหา หรือ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

สถานการณ์
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้ว

เพื่อตรวจสอบการ
ทางานของระบบ
ป้องกันให้ทางาน
เป็นปกติ
เพื่อแก้ไขปัญหา
สาหรับกรณีที่
ระบบป้องกันเกิด
ขัดข้อง

- อาจจะมีหนังสือ
บางเล่มที่ระบบ
ป้องกันไม่สามารถ
ตรวจสอบได้เช่น
หนังสือหนา
เกินไป หรือไม่ได้
ผ่านกระบวนการ
เพิ่มแม่เหล็กของ
หนังสือ

- ถ้าตรวจสอบ
พบหนังสือที่
หนาเกินไปและ
ระบบป้องกันไม่
สามารถ
ตรวจจับได้ ให้
ทาการเพิ่มแถบ
สัญญาณ
แม่เหล็กเพิ่มใน
หนังสือเล่มนั้นๆ
หรือนาหนังสือ
ผ่านเครื่องเพิ่ม
สัญญาณ
แม่เหล็กซ้า

1 .ต.ค.58– 30
ก.ย. 59
1.รอง
ผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ
2.หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3.นายสุภรัตน์
กรุดฉ่า

หมายเหตุ
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3. การจัดการ
กับทรัพยากร
สารสนเทศที่
สูญหาย

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่

สถานการณ์
ดาเนินงาน

การประเมินผล
การควบคุม

1. ให้บุคลากรสารวจทรัพยากร
สารสนเทศหมวดหมู่ทไี่ ด้
รับผิดชอบ
2. กาหนดให้ นายสุภรัตน์
กรุดฉ่า สรุปรายการทรัพยากร
ที่สูญหาย

1. ให้บุคลากรแต่ละ
คนสารวจทรัพยากร
สารสนเทศหมวดหมู่
ที่รับผิดชอบ
2. ให้บุคลากรแต่ละ
คนเปลี่ยนสถานะ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่สารวจแล้วแต่ไม่
พบ ให้ทรัพยากรอยู่
ในสถานะสูญหาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

- เพื่อตรวจสอบ
ทรัพยากรที่
ให้บริการว่ายังมี
ให้บริการอยู่
หรือไม่

หมายเหตุ : สถานการณ์ดาเนินงาน
 คือ ดาเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดาเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ

ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่

การปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ไม่พบ

ไม่มี

1 .ต.ค.58– 30
ก.ย. 59
1.รอง
ผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ
2.หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3.นายสุภรัตน์
กรุดฉ่า

หมายเหตุ

ชื่อผู้รายงาน
(ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ

