-1การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 เป็นศูนย์กลางในการจัดหาจัดเก็บ รวบรวม บารุงรักษาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ
เป้าประสงค์ที่ : 1 มีหนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 การยกมาตรฐานให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การน้อมนาแนวพระราชดาริให้
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ปัจจัย
แนวทางการป้องกัน/
ความเสี่ยง
แก้ไขความเสี่ยง
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)
1.1 การคัดเลือกออก
3
4
12 1. กาหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
สูง พิจารณาคัดเลือกลักษณะประเภท
ของหนังสือ
2. ทารายการเปลี่ยนสถานะหนังสือ
ให้อยู่ในสถานะคัดออกเพื่อไม่ให้
ปรากฏในระบบสืบค้นอัตโนมัติ
3. มีการจัดเก็บหนังสือที่คัดออกโดย
แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบ

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 59 – 1. รองผู้อานวยการ
30 ก.ย. 60 สานักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ
2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3. นางสาวภัทราพร
วงษ์น้อย

หมายเหตุ

-2ปัจจัย
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

4. กาหนดให้ นางสาวภัทราพร
วงษ์น้อย สรุปรายชื่อจานวน
ทรัพยากรสารสนเทศที่คัดออก
1.2 การป้องกันการสูญหาย
ของทรัพยากรสารสนเทศ

3

4

12
สูง

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ
ป้องกัน การนาหนังสือออก
2. กาหนดให้นางสาวภคมน
เด่นประเสริฐ ตรวจสอบหนังสือใน
กรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมี
ปัญหา

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

1 ต.ค. 59 – 1. รองผู้อานวยการ
30 ก.ย. 60 สานักฯ ฝ่าย
ทรัพยากรฯ
2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3. นายสุภรัตน์
กรุดฉ่า

1.3 การจัดการกับ
ทรัพยากรสารสนเทศที่
สูญหาย

3

5

15
สูง

1. ให้บุคลากรสารวจทรัพยากร
สารสนเทศหมวดหมู่ที่ได้รับผิดชอบ
2. กาหนดให้นายสุภรัตน์ กรุดฉ่า
สรุปรายการทรัพยากรที่สูญหาย

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

1 ต.ค. 59 – 1. รองผู้อานวยการ
30 ก.ย. 60 ฝ่ายทรัพยากรฯ
2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3. นายสุภรัตน์
กรุดฉ่า

หมายเหตุ

-3การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ : 3 พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้สูงขึ้น
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 การยกมาตรฐานให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การน้อมนาแนวพระราชดาริให้
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ปัจจัย
แนวทางการป้องกัน/
การตอบสนอง
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ความเสี่ยง
แก้ไขความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ไฟฟ้าดับ และไฟฟ้าตก)
2.1 ระบบไฟฟ้าของ
4
3
5 1. มีระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุ
1 ต.ค. 59 – 1. รองผู้อานวยการ
การยอมรับ
มหาวิทยาลัยไม่เสถียรส่งผล
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
การลด/ควบคุม 30 ก.ย.60 ฝ่ายเทคโนโลยี
ให้อุปกรณ์เสียหาย
2. มีอุปกรณ์ป้องกันหรือสารองไฟฟ้า การยกเลิก
สารสนเทศ
ตามจุดติดตั้งอุปกรณ์สาหรับ
2. หัวหน้าศูนย์
การถ่ายโอน
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เทคโนโลยี
ความเสี่ยง
สาคัญ
สารสนเทศและ
3. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟู
การสื่อสาร
และบูรณะภายหลังการเกิดเหตุ
3. นายสุวิศาล
ทับแสง

-4ปัจจัย
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
4. นายวิทยา
สีระวัตร
5. นายปิยพนธ์
ปั้นนาค
6. นายศักดา
จตุพร

หมายเหตุ

-5การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี
เป้าประสงค์ที่ : 5 มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 6 การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ปัจจัย
แนวทางการป้องกัน/
การตอบสนอง
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยง
แก้ไขความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ (อัคคีภัย)
3.1 มีเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้า และ
บางส่วนเปิดใช้งานตลอด 24
ชั่วโมง

1

5

5

1. อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือความ
ร้อน (smoke & heat Detector)
2. ระบบฉีดน้าดับเพลิง
3. ถังดับเพลิงมือถือ
4. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง
5. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
6. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทาง
หนีไฟที่ชัดเจน
7. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกัน
บรรเทา และระงับอัคคีภัย

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

1 ต.ค. 59 – 1. รองผู้อานวยการ
30 ก.ย.60 ฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้า
สานักงาน
ผู้อานวยการ
3. นางสาว
กุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
4. นางสาวสุณิสา
อ่อนฉ่า

หมายเหตุ
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ความเสี่ยง

3.2 ห้องสมุดมีหนังสือ และ
ทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน
มากที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

1

5

5

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
8. ระบบตรวจสอบความปลอดภัย
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้า
9. ให้มีการสารวจและทดสอบ
โครงสร้างอาคาร และระบบ
สาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็นประจาทุกปี
1. ตรวจสอบความปลอดภัยใน
การเก็บและป้องกันสิ่งของไวไฟ

2. ระบบฉีดน้าดับเพลิง
3. ถังดับเพลิงมือถือ
4. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง
5. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

5. นายอาดัม
จิกิตศิลปิน

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 59 30 ก.ย.60

1. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้า
สานักงาน
ผู้อานวยการ
3. นางสาว
กุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
4. นางสาวสุณิสา
อ่อนฉ่า

หมายเหตุ

-7ปัจจัย
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
6. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทาง
หนีไฟที่ชัดเจน
7. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกัน
บรรเทา และระงับอัคคีภัย

3.3 มีห้องประชุมที่ให้บริการแก่
บุคคลภายนอก มาใช้บริการใน
การจัดอบรม ประชุม สัมมนา
งานสังสรรค์ และกิจกรรมอื่น ๆ

1

5

5

8. ระบบตรวจสอบความปลอดภัย
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้า
9. ให้มีการสารวจและทดสอบ
โครงสร้างอาคาร และระบบ
สาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็นประจาทุกปี
1. อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือความ
ร้อน (smoke & heat Detector)
2. ระบบฉีดน้าดับเพลิง
3. ถังดับเพลิงมือถือ
4. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง
5. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

5. นายพิเชษฐ
อยู่เย็น

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 5930 ก.ย. 60

1. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้า
สานักงาน
ผู้อานวยการ

หมายเหตุ
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ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
6. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทาง
หนีไฟที่ชัดเจน
7. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกัน
บรรเทา และระงับอัคคีภัย
8. ระบบตรวจสอบความปลอดภัย
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้า
9. ให้มีการสารวจและทดสอบ
โครงสร้างอาคาร และระบบ
สาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็นประจาทุกปี

การตอบสนอง
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
3. นางสาว
กุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
4. นางสาวสุณิสา
อ่อนฉ่า
5. นางอัญชลีพร
แก้ววงษา

หมายเหตุ
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ความเสี่ยง
3.4 สานักงานใช้วัสดุประเภท
กระดาษจานวนมากที่อาจเป็น
เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย
ได้ง่าย

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
1
5
5
1. ตรวจสอบความปลอดภัยใน
การเก็บและป้องกันสิ่งของไวไฟ

2. อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือความ
ร้อน (Smoke & Heat Detector)
3. ระบบฉีดน้าดับเพลิง
4. ถังดับเพลิง
5. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง
6. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
7. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทาง
หนีไฟที่ชัดเจน
8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกัน
บรรเทา และระงับอัคคีภัย

การตอบสนอง
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 5930 ก.ย. 60

1. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้า
สานักงาน
ผู้อานวยการ
3. นางสาว
กุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
4. นางสาวสุณิสา
อ่อนฉ่า

หมายเหตุ
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ความเสี่ยง

3.5 สายไฟฟ้าเก่า ชารุด และ
เสี่ยงต่อการกัดแทะของหนู
หรือสัตว์อื่น ๆ

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

1

5

5

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

9. ระบบตรวจสอบความปลอดภัย
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้า
10. ให้มีการสารวจและทดสอบ
โครงสร้างอาคาร และระบบ
สาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญเป็น
ประจาทุกปี
1. ตรวจสอบสายไฟ
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า
3. ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

4. ระบบฉีดน้าดับเพลิง
5. ถังดับเพลิง
6. ตรวจสอบสารเคมีดับเพลิง

การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 5930 ก.ย. 60

1. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้า
สานักงาน
ผู้อานวยการ
3. นางสาว
กุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
4. นางสาวสุณิสา
อ่อนฉ่า

หมายเหตุ
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ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง
7. มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทาง
หนีไฟที่ชัดเจน
8. มีสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกัน
บรรเทา และระงับอัคคีภัย
9. ให้มีการสารวจและทดสอบ
โครงสร้างอาคาร และระบบ
สาธารณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็นประจาทุกปี

การตอบสนอง
ความเสี่ยง
การยอมรับ
การลด/ควบคุม
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5. นายอาดัม
จิกิตศิลปิน
6. นายพิเชษฐ
อยู่เย็น

ชื่อผู้รายงาน.................................................................................
(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-12-

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

RM2_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 เป็นศูนย์กลางในการจัดหาจัดเก็บ รวบรวม บารุงรักษาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ
เป้าประสงค์ที่ : 1 มีหนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 การยกมาตรฐานให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การน้อมนาแนวพระราชดาริให้
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
กระบวนการ
วัตถุประสงค์ของ
ป้องกัน/แก้ไข
ปฏิบัติงาน/
การควบคุม
ความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)
1.1 การคัดเลือก 1. กาหนด
1. บรรณารักษ์
1. เพื่อให้หนังสือที่
ออกทรัพยากร
หลักเกณฑ์
พิจารณากาหนด
คัดออกถูก
สารสนเทศ
ขั้นตอนการ
หลักเกณฑ์คัดเลือก ดาเนินการได้อย่าง
พิจารณาคัดเลือก หนังสือออกโดยแบ่ง ถูกต้องตามลาดับ
ลักษณะ ประเภท ตามลักษณะ ประเภท ขั้นตอน เพื่อไม่ให้
ของหนังสือ
ของหนังสือ เช่น
ทรัพยากร
2. ทารายการ
หนังสือชารุด หนังสือ สารสนเทศสูญหาย
เปลี่ยนสถานะ
ปี พ.ศ. เก่า ฉบับ
ระหว่างการ
หนังสือให้อยู่ใน copy ซ้าจานวนมาก ดาเนินการคัดออก

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

-

มีการจัดเรียง
หนังสือเพื่อคัด
ออกเป็น
หมวดหมู่ที่
ถูกต้องและ
สามารถ
ตรวจสอบได้

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

1. รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายทรัพยากรฯ
2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3. นางสาวภัทราพร
วงษ์น้อย

หมายเหตุ
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แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
สถานะคัดออก
เพื่อไม่ให้ปรากฏ
ในระบบสืบค้น
อัตโนมัติ
3. มีการจัดเก็บ
หนังสือที่คัดออก
โดยแยกเป็น
หมวดหมูเ่ พื่อ
สะดวกในการ
ตรวจสอบ
4. กาหนดให้
นางสาวภัทราพร
วงษ์น้อย สรุป
รายชื่อจานวน
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
คัดออก

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
และไม่มีการยืมออก
และเสนอในที่ประชุม
ศูนย์วิทยบริการ
2. บรรณารักษ์ทาการ
เปลี่ยนสถานะหนังสือ
ในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ(ALIST) ให้
อยู่ในสถานะคัดออก
เพื่อไม่ให้ปรากฏใน
ระบบสืบค้นอัตโนมัติ
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์
วิทยบริการร่วมกันขน
ย้ายหนังสือที่คัด
ออกไปจัดเก็บในห้อง
เก็บของชั้น 3 และ
ชั้น 4 ของศูนย์
วิทยบริการ
4. มีการจัดเก็บ
หนังสือที่คัดออกแยก
เป็นกลุ่มตามตัวอักษร
และตัวเลขเพื่อรอการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการคัดออก

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
2. เพื่อให้
คณะกรรมการ
สะดวกในการ
พิจารณาคัดออก

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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1.2 การป้องกัน
การสูญหายของ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
5. รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายทรัพยากรฯ และ
หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดหนังสือ
ออก

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบ
อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกัน การนา
ทรัพยากร
สารสนเทศออก
2. กาหนดให้
นางสาวภคมน
เด่นประเสริฐ
ตรวจสอบหนังสือ
ในกรณีอุปกรณ์
ของระบบป้องกัน
มีปัญหา

1. กาหนดให้นางสาว
ภคมน เด่นประเสริฐ
ตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศ โดยสุม่ นา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ผ่านเครื่องป้องกัน
การนาทรัพยากร
สารสนเทศออก และ
บันทึกลงใน
แบบฟอร์มการ
ตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศและเครื่อง
ป้องกันการนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ออกทุกสัปดาห์โดยให้

- เพื่อเตรียมความ
พร้อมในกรณีที่
ระบบป้องกัน
ทรัพยากร
สารสนเทศสูญหาย
มีปัญหา

-

โอกาสที่
ทรัพยากร
สารสนเทศ
สูญหายน้อยลง

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

1. รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายทรัพยากรฯ
2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3. นายสุภรัตน์
กรุดฉ่า

หมายเหตุ
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แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
นายสุภรัตน์ กรุดฉ่า
ตรวจสอบแบบฟอร์ม
และเครื่องป้องกัน
การนาทรัพยากร
สารสนเทศทุกเดือน
2. กาหนดให้นางสาว
ภคมน เด่นประเสริฐ
ตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศในกรณี
อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันมีปัญหาหรือ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.3 การจัดการกับ 1. ให้บุคลากร
สารวจทรัพยากร
ทรัพยากร
สารสนเทศ
สารสนเทศที่
หมวดหมู่ทไี่ ด้
สูญหาย
รับผิดชอบ
2. กาหนดให้นาย
สุภรัตน์ กรุดฉ่า
สรุปรายการ
ทรัพยากรที่
สูญหาย

1. มีการประชุมศูนย์
วิทยบริการ เพื่อ
กาหนดให้บุคลากร
สารวจทรัพยากร
สารสนเทศหมวดหมู่
ที่รับผิดชอบ
2. ให้บุคลากรเปลี่ยน
สถานะทรัพยากร
สารสนเทศหมวดหมู่
ที่รับผิดชอบให้อยู่ใน

เพื่อให้ทราบจานวน
ทรัพยากร
สารสนเทศที่สญ
ู หาย
และ วิเคราะห์หา
แนวทางการแก้ไข
การสูญหายของ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

-

การสารวจ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
มีความถูกต้อง
ครบถ้วน
สมบูรณ์

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

1. รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายทรัพยากรฯ
2. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
3. นายสุภรัตน์
กรุดฉ่า

หมายเหตุ
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แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
สถานะสูญหาย
3. กาหนดให้
นายสุภรัตน์ กรุดฉ่า
และบรรณารักษ์ สรุป
รายการทรัพยากร
สารสนเทศที่สญ
ู หาย
และประชุม วิเคราะห์
สาเหตุการสูญหาย
ทรัพยากรสารสนเทศ
รับผิดชอบสรุปนาเข้า
ที่ประชุมศูนย์
วิทยบริการ เพื่อวาง
แนวทางการแก้ไข

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผู้รายงาน .......................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา อนุกูลธนากร)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)

หมายเหตุ

-17-

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

RM2_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ : 3 พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชน
ในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 การยกมาตรฐานให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การน้อมนาแนวพระราชดาริให้
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
กระบวนการ
วัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ
ป้องกัน/แก้ไข
ปฏิบัติงาน/
การควบคุม
ความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ไฟฟ้าดับ และไฟฟ้าตก)
2.1 ระบบไฟฟ้า 1. มีระบบแจ้ง
1. มีการติดตั้งระบบ 1. เพื่อให้ผู้ดูแล
- รหัส
ของมหาวิทยาลัย เตือนกรณีเกิด
แจ้งเตือนกรณีเกิด
รับผิดชอบ ได้ทราบ 60AC30210011
ไม่เสถียรส่งผลให้ เหตุระบบไฟฟ้า เหตุไฟฟ้าขัดข้อง
และเข้าตรวจสอบ โครงการครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์เสียหาย ขัดข้อง
2. มีการจัดซื้อ
เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ศูนย์เทคโนโลยี
2. มีอุปกรณ์
อุปกรณ์ป้องกันและ ได้ทันที
สารสนเทศ 75,000
ป้องกันหรือ
สารองไฟฟ้าสาหรับ 2. เพื่อป้องกันและ บาท
สารองไฟฟ้าตาม ติดตั้งใช้งานร่วมกับ ลดความเสียหายที่ - รหัส
จุดติดตั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์ระบบ
อาจเกิดขึ้นกับ
60AC20100004
ระบบเครือข่าย เครือข่ายภายใน
อุปกรณ์ระบบ
ค่าเช่าวงจรสื่อ
ภายใน
มหาวิทยาลัย
เครือข่ายภายใน
สารสนเทศและ

ตัวชี้วัดโครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. ระบบแจ้งเตือน
สามารถแจ้งเตือน
ผู้ดูแล รับผิดชอบได้
หากเกิดเหตุไฟฟ้า
ขัดข้อง
2. อุปกรณ์ป้องกัน
และสารองไฟฟ้า
สามารถป้องกัน
ความเสียหายและ
สารองไฟฟ้าได้หาก

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย.60

1. รองผู้อานวยการ
สานักฯ ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
3. นายสุวิศาล
ทับแสง

หมายเหตุ

-18ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย
3.มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
ฟื้นฟูและบูรณะ
ภายหลังการ
เกิดเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
3. มีการต่อสัญญา
จ้างกับบริษัทผู้ดูแล
และบารุงรักษา
ระบบสารองไฟฟ้า
ภายในห้องควบคุม
ระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

มหาวิทยาลัย
บริการอินเทอร์เน็ต
3. เพื่อให้ระบบ
3,000,000 บาท
สารองไฟฟ้าภายใน
ห้องควบคุมระบบ
สารสนเทศใช้งานได้
มีประสิทธิภาพและ
มีผู้เชี่ยวชาญที่
สามารถแก้ไขปัญหา
ได้หากเกิดเหตุ
ผิดปกติเกิดขึ้นกับ
อุปกรณ์

ตัวชี้วัดโครงการ
/KPI
เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
3. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถ
ฟื้นฟูและบูรณะ
ระบบให้ใช้งานได้
เป็นปกติ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4. นายวิทยา
สีระวัตร
5. นายปิยพนธ์
ปั้นนาค
6. นายศักดา
จตุพร

ชื่อผู้รายงาน ..........................................................................................
(นายภูริพัศ เหมือนทอง)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

-19-

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2560

RM2_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี
เป้าประสงค์ที่ : 5 มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 6 การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
กระบวนการ
ป้องกัน/แก้ไข
ปฏิบัติงาน/
ความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ (อัคคีภัย)
3.1 มีเครื่องมือ 1. อุปกรณ์
1. จัดให้มี
อุปกรณ์ทาง
ตรวจจับควันหรือ คณะทางาน ร่วมกัน
คอมพิวเตอร์ที่ ความร้อน
ศึกษาความ
ใช้ไฟฟ้า และ
(smoke &
ปลอดภัยด้าน
บางส่วนเปิดใช้ heat detector) อัคคีภัยภายใน
งานตลอด 24 2. ระบบฉีดน้า
หน่วยงาน
ชั่วโมง
ดับเพลิง
2. ประสานกับฝ่าย
3. ถังดับเพลิง
อาคารสถานที่ฯ
มือถือ
สานักงานอธิการบดี
4. ตรวจสอบ
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
สารเคมีดับเพลิง การทางานของ
5. ระบบสัญญาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. เพีอ่ ป้องกันและ
ควบคุมการเกิดอัคคีภยั
ภายในหน่วยงาน
2. เพื่อตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์และ
ประสิทธิภาพของระบบ
ดับเพลิงให้สามารถใช้
งานได้
3. กาหนดผู้รับผิดชอบ
และหน้าที่รบั ผิดชอบ
ให้บุคลากรในการเตรียม
ความพร้อมและติดต่อ

-

1. มีผู้รับผิดชอบใน
การติดต่อประสานเมื่อ
เกิดอัคคีภัยในแต่ละ
หน่วยงาน
2. มีป้ายบอกชั้นและ
ป้ายบอกทางหนีไฟที่
ชัดเจน
3. มีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อ
เกิดอัคคีภัย

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

1. รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
3. นางสาวกุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
4. นางสาวสุณสิ า
อ่อนฉ่า
5. นายอาดัม
จิกิตศิลปิน

หมายเหตุ

-20ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
เตือนเพลิงไหม้
6. มีป้ายบอกชั้น
และป้ายบอกทาง
หนีไฟที่ชัดเจน
7. มีสื่อให้ความรู้
ด้านการป้องกัน
บรรเทา และระงับ
อัคคีภัย
8. ระบบ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้า
9. ให้มีการสารวจ
และทดสอบ
โครงสร้างอาคาร
และระบบ
สาธารณูปโภคโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นประจาทุกปี

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
และระบบดับเพลิง
อย่างสม่าเสมอ
3. มอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบ
ให้ นายอาดัม
จิกิตศิลปิน เป็น
ผู้ดูแลตรวจสอบ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่
ใช้ไฟฟ้า และระบบ
ระบบดับเพลิง
ร่วมกับฝ่ายอาคาร
สถานที่ฯ (สนอ.)
4. มอบหมายให้
นางสาวสุณิสา
อ่อนฉ่า จัดทาป้าย
บอกชั้น ป้ายบอก
ทางหนีไป และ
จัดทาสื่อแนะนาที่
ชัดเจน
5. จัดทาแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
ประสานเบื้องต้นเมื่อเกิด
อัคคีภัย
4. จัดทาป้ายบอกทาง
แผนผัง และสื่อแนะนา
ให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัย
5. เพื่อให้มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิด
อัคคีภัย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-21ปัจจัยความ
เสี่ยง

3.2 ห้องสมุดมี
หนังสือ และ
ทรัพยากรสื่อ
สิ่งพิมพ์ จานวน
มากที่อาจเป็น
เชื้อเพลิงที่
ก่อให้เกิด
อัคคีภัยได้ง่าย

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

1. ตรวจสอบ
ความปลอดภัย
ในการเก็บและ
ป้องกันสิ่งของ
ไวไฟ
2. ระบบฉีดน้า
ดับเพลิง
3. ถังดับเพลิง
4. ตรวจสอบ
สารเคมีดับเพลิง
5. ระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม้
6. มีป้ายบอกชั้น
และป้ายบอกทาง
หนีไฟที่ชัดเจน
7. มีสื่อให้ความรู้
ด้านการป้องกัน
บรรเทา และระงับ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
6. อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
บุคลากร

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
6. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การป้องกันอัคคีภัยและ
ระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย

1. จัดกิจกรรม 5 ส.
เพื่อจัดเก็บหนังสือ
สิ่งพิมพ์และสิ่งของ
ให้ปลอดภัย และนา
วัสดุตดิ ไฟง่ายออก
จากจุดเสี่ยง
2. จัดให้มี
คณะทางาน ร่วมกัน
ศึกษาความ
ปลอดภัยด้าน
อัคคีภัยภายใน
หน่วยงาน
3. ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานที่ฯ
สานักงานอธิการบดี
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
การทางานของ
อุปกรณ์ เครื่องมือ

1. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมไม่ให้เกิดอัคคีภัย
จากหนังสือสิ่งพิมพ์
สิ่งของไวไฟที่อาจเป็น
เชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิด
อัคคีภัยได้ง่ายภายใน
หน่วยงาน
2. เพื่อตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์และ
ประสิทธิภาพของระบบ
ดับเพลิงให้สามารถใช้
งานได้
3. กาหนดผู้รับผิดชอบ
และหน้าที่รบั ผิดชอบ
ให้บุคลากรในการเตรียม
ความพร้อมและติดต่อ
ประสานเบื้องต้นเมื่อเกิด
อัคคีภัย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

-

1.มีผู้รับผิดชอบในการ
ติดต่อประสานเมื่อเกิด
อัคคีภัยในแต่ละ
หน่วยงาน
2. มีป้ายบอกชั้นและ
ป้ายบอกทางหนีไฟที่
ชัดเจน
3. มีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อ
เกิดอัคคีภัย

1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 60

1. รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
3. นางสาวกุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
4. นางสาวสุณสิ า
อ่อนฉ่า
5. นายพิเชษฐ
อยู่เย็น

หมายเหตุ

-22ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
อัคคีภัย
8. ระบบตรวจสอบ
ความปลอดภัยของ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า
9. ให้มีการสารวจ
และทดสอบ
โครงสร้างอาคาร
และระบบ
สาธารณูปโภค
โดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็นประจาทุกปี

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
และระบบดับเพลิง
อย่างสม่าเสมอ
4. มอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบ
ให้ นายพิเชษฐ
อยู่เย็น เป็นผูด้ ูแล
ตรวจสอบเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า
และระบบดับเพลิง
ร่วมกับฝ่ายอาคาร
สถานที่ฯ (สนอ.)
5. จัดทาป้ายบอก
ชั้น ป้ายบอกทางหนี
ไป และจัดทาสื่อ
แนะนาที่ชัดเจน
6. จัดทาแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
7. อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
บุคลากร

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
4. จัดทาป้ายบอกทาง
แผนผัง และสื่อแนะนา
ให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัย
5. เพื่อให้มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิด
อัคคีภัย
6. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การป้องกันอัคคีภัยและ
ระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-23ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
3.3 มีห้อง
1. อุปกรณ์
ประชุมที่
ตรวจจับควันหรือ
ให้บริการแก่
ความร้อน
บุคคลภายนอก (smoke & heat
มาใช้บริการใน Detector)
การจัดอบรม
2. ระบบฉีดน้า
ประชุม สัมมนา ดับเพลิง
งานสังสรรค์
3. ถังดับเพลิง
และกิจกรรม
4. ตรวจสอบ
อื่น ๆ
สารเคมีดับเพลิง
5. ระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม้
6. มีป้ายบอกชั้น
และป้ายบอกทาง
หนีไฟที่ชัดเจน
7. มีสื่อให้ความรู้
ด้านการป้องกัน
บรรเทา และระงับ
อัคคีภัย
8. ระบบตรวจสอบ
ความปลอดภัยของ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
1. มีการแจ้ง
ข้อกาหนดในการใช้
ห้องประชุม อบรม
สัมมนาและจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่
ผู้มาขอรับบริการที่
ชัดเจน
2. จัดให้มี
คณะทางาน ร่วมกัน
ศึกษาความ
ปลอดภัยด้าน
อัคคีภัยภายใน
หน่วยงาน
3. ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานที่ฯ
สานักงานอธิการบดี
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
การทางานของ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
และระบบดับเพลิง
อย่างสม่าเสมอ
4. มอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมไม่ให้เกิดอัคคีภัย
จากการใช้บริการห้อง
ประชุม อบรม สัมมนา
และการจัดกิจกรรม
อื่น ๆ ภายในหน่วยงาน
2. เพื่อตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์และ
ประสิทธิภาพของระบบ
ดับเพลิงให้สามารถใช้
งานได้
3. กาหนดผู้รับผิดชอบ
และหน้าที่รบั ผิดชอบ
ให้บุคลากรในการเตรียม
ความพร้อมและติดต่อ
ประสานเบื้องต้นเมื่อเกิด
อัคคีภัย
4. จัดทาป้ายบอกทาง
แผนผัง และสื่อแนะนา
ให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัย
5. เพื่อให้มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิด

-

1.มีผู้รับผิดชอบในการ
ติดต่อประสานเมื่อเกิด
อัคคีภัยในแต่ละ
หน่วยงาน
2. มีป้ายบอกชั้นและ
ป้ายบอกทางหนีไฟที่
ชัดเจน
3. มีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อ
เกิดอัคคีภัย

1 ต.ค. 5930 ก.ย. 60

1. รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
3. นางสาวกุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
4. นางสาวสุณสิ า
อ่อนฉ่า
5. นางสาว
อัญชลีพร
แก้ววงษา

หมายเหตุ

-24ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
9. ให้มีการสารวจ
และทดสอบ
โครงสร้างอาคาร
และระบบ
สาธารณูปโภคโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นประจาทุกปี

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ให้ นางอัญชลีพร
แก้ววงษา เป็น
ผู้ควบคุม กากับ
ดูแลการใช้ห้อง
ประชุม แก่
บุคคลภายนอก
5. มอบหมายให้
นางสาวสุณสิ า
อ่อนฉ่า จัดทาป้าย
บอกชั้น ป้ายบอก
ทางหนีไป และ
จัดทาสื่อแนะนาที่
ชัดเจน
6. จัดทาแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
7. อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
การป้องกันอัคคีภัย
แก่บุคลากร

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
อัคคีภัย
6. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การป้องกันอัคคีภัยและ
ระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-25ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
3.4 สานักงาน 1. ตรวจสอบ
ใช้วัสดุประเภท ความปลอดภัยใน
กระดาษจานวน การจัดเก็บ
มากที่อาจเป็น กระดาษและ
เชื้อเพลิงที่
ป้องกันสิ่งของ
ก่อให้เกิด
ไวไฟในที่ทางาน
อัคคีภัย
2. อุปกรณ์
ได้ง่าย
ตรวจจับควันหรือ
ความร้อน
(smoke & heat
Detector)
3. ระบบฉีดน้า
ดับเพลิง
4. ถังดับเพลิง
5. ตรวจสอบ
สารเคมีดับเพลิง
6. ระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม้
7. มีป้ายบอกชั้น
และป้ายบอกทาง
หนีไฟที่ชัดเจน
8. มีสื่อให้ความรู้
ด้านการป้องกัน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
1. จัดกิจกรรม 5 ส.
เพื่อจัดเก็บกระดาษ
สิ่งของ เครื่องใช้ใน
สานักงานให้เป็น
ระเบียบและนาวัสดุ
ติดไฟง่ายออกจาก
จุดเสีย่ ง เพื่อป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย
2. ให้บุคลากร
ร่วมกันศึกษาความ
ปลอดภัยจาก
อัคคีภัยภายใน
หน่วยงาน
3. ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานที่ฯ
สานักงานอธิการบดี
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
การทางานของ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
และระบบดับเพลิง
อย่างสม่าเสมอ
4. มอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมไม่ให้เกิดอัคคีภัย
จากสิ่งของไวไฟที่อาจ
เป็นเชื้อเพลิงที่อาจ
ก่อให้เกิดอัคคีภัย
ได้ง่ายภายในหน่วยงาน
2. เพื่อตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์และ
ประสิทธิภาพของระบบ
ดับเพลิงให้สามารถใช้
งานได้
3. กาหนดผู้รับผิดชอบ
และหน้าที่รบั ผิดชอบ
ให้บุคลากรในการเตรียม
ความพร้อมและติดต่อ
ประสานเบื้องต้นเมื่อเกิด
อัคคีภัย
4. จัดทาป้ายบอกทาง
แผนผัง และสื่อแนะนา
ให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัย
5. เพื่อให้มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อเกิด

-

1.มีผู้รับผิดชอบใน
การติดต่อประสานเมื่อ
เกิดอัคคีภัยในแต่ละ
หน่วยงาน
2. มีป้ายบอกชั้นและ
ป้ายบอกทางหนีไฟที่
ชัดเจน
3. มีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อ
เกิดอัคคีภัย

1 ต.ค. 5930 ก.ย. 60

1. รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
3. นางสาวกุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
4. นางสาวสุณสิ า
อ่อนฉ่า

หมายเหตุ

-26ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
บรรเทา และระงับ
อัคคีภัย
9. ระบบ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัย
ของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า
10. ให้มีการ
สารวจและทดสอบ
โครงสร้างอาคาร
และระบบ
สาธารณูปโภคโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นประจาทุกปี

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ให้หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ เป็น
ผู้ประสานและ
ตรวจสอบระบบ
ดับเพลิงร่วมกับฝ่าย
อาคารสถานที่ฯ
(สนอ.)
5. มอบหมายให้
นางสาวสุณสิ า
อ่อนฉ่า จัดทาป้าย
บอกชั้น ป้ายบอก
ทางหนีไป และ
จัดทาสื่อแนะนาที่
ชัดเจน
6. จัดทาแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
7. อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
บุคลากร

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
อัคคีภัย
6. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การป้องกันอัคคีภัยและ
ระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-27ปัจจัยความ
เสี่ยง
3.5 สายไฟฟ้า
เก่า ชารุด และ
เสี่ยงต่อการกัด
แทะของหนู
หรือสัตว์อื่น ๆ

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
1. ตรวจสอบ
สายไฟ
2. ตรวจสอบ
อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า
3. ระบบป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจร
4. ระบบฉีดน้า
ดับเพลิง
5. ถังดับเพลิง
6. ตรวจสอบ
สารเคมีดับเพลิง
7. มีป้ายบอกชั้น
และป้ายบอกทาง
หนีไฟที่ชัดเจน
8. มีสื่อให้ความรู้
ด้านการป้องกัน
บรรเทา และระงับ
อัคคีภัย
9. ให้มีการสารวจ
และทดสอบ
โครงสร้างอาคาร
และระบบ
สาธารณูปโภคโดย

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
1. ทาการตรวจสอบ
สายไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้าอย่างสม่าเสมอ
2. ให้คณะทางาน
ร่วมกันศึกษา
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยด้าน
อัคคีภัยภายใน
หน่วยงาน
3. ประสานกับฝ่าย
อาคารสถานที่ฯ
สานักงานอธิการบดี
เพื่อขอให้ตรวจสอบ
การทางานของ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
และระบบดับเพลิง
อย่างสม่าเสมอ
4. มอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบ
ให้ นายอาดัม
จิกิตศิลปิน และ
นายพิเชษฐ อยู่เย็น
เป็นผู้ดูแล

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การป้องกันอัคคีภัยและ
ระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย

-

1. มีผู้รับผิดชอบใน
การติดต่อประสานเมื่อ
เกิดอัคคีภัยในแต่ละ
หน่วยงาน
2. มีป้ายบอกชั้นและ
ป้ายบอกทางหนีไฟที่
ชัดเจน
3. มีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนให้บุคลากรเมื่อ
เกิดอัคคีภัย

1 ต.ค. 5930 ก.ย. 60

1. รองผู้อานวยการฯ
ฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
3. นางสาวกุลณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์
4. นางสาวสุณสิ า
อ่อนฉ่า
5. นายอาดัม
จิกิตศิลปิน
6. นายพิเชษฐ
อยู่เย็น

หมายเหตุ

-28ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นประจาทุกปี

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ตรวจสอบสายไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้
ปลอดภัยและ
ตรวจสอบระบบ
ดับเพลิงร่วมกับฝ่าย
อาคารสถานที่ฯ
(สนอ.)
5. มอบหมายให้
นางสาวสุณิสา
อ่อนฉ่า จัดทาป้าย
บอกชั้น ป้ายบอก
ทางหนีไป และ
จัดทาสื่อแนะนาที่
ชัดเจน
6. จัดทาแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-29ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
7. อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
บุคลากร

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อผู้รายงาน ................................................................................
(นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร)

หมายเหตุ

