รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีการศึกษา 2556
(1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------------------------------

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของสํานักหอสมุด โดยการระบุ วิเคราะห และติดตามความเสีย่ งทีม่ ีอยูใ นการปฏิบัติงานทุกระดับ และนํามา
ปรับวิธีการทํางานใหมุงสูผลสําเร็จ ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ อยางยั่งยืนตามหลักการธรรมาภิบาล จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารและบุคลากรทุกคนและทุกระดับ
ผูบริหารและบุคลากรทุกคนและทุกระดับ มีหนาที่ในการทําความเขาใจหลักการบริหารความเสี่ยง
และรับผิดชอบในการสนับสนุนและนําหลักการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ ภายใตขอบเขตของงานที่
รับผิดชอบ
2. บูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหเปนระบบ และกําหนดใหดําเนินการอยางตอเนื่อง
กรอบการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด กําหนดใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึง่
ของระบบการบริหารจัดการของทุกหนวยงานในสํานักหอสมุด โดยวางระบบใหการบริหารความเสีย่ ง และ
การจัดการความรูใหเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง เชื่อมโยง และสอดรับกัน
3. ประสานการบริหารความเสี่ยงกับการกําหนดยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงาน
การบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการทีใ่ ชความเสี่ยงเปนพื้นฐานในการกําหนดมาตรการและวิธี
ปฏิบัติตาง ๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตามภารกิจ สํานักหอสมุด จึงกําหนดใหนําผลลัพธที่ได
จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชประกอบการกําหนดแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติ ไมวาจะอยูใ นรูป
ของยุทธศาสตร กลยุทธ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงเกิดผลในทางปฏิบัติ
4. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
สํานักหอสมุด กําหนดใหการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือในการปองกัน
หรือลดความเสี่ยงอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการติดตามและประเมินผลใหทราบผลการดําเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนใหการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
5. ปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมขององคกรที่นําไปสูการสรางสรรคมูลคาใหกับ
การปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด
ระบบการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติของทุกหนวยงาน โดยอาศัยโครงสรางการจัดองคกร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกอบกับการใชระบบขอมูลและการรายงานที่เหมาะสมจนเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกร

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จัดทําขึ้นตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด เพื่อให
มั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุดดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทัง้ บูรณาการให
ครอบคลุมทุกหนวยงานทั่ว ทัง้ องคกร สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแผนการปฏิบัติงาน
ของสํานักหอสมุด
วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสีย่ ง เปนการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทัง้ กระบวนการดําเนินการตาง
ๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสทีจ่ ะทําใหเกิดความเสียหาย เพือ่ ใหระดับของความเสีย่ งและผลกระทบทีจ่ ะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถประเมิน จัดการ และติดตามผลไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึง
การบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก ตามเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดเปนสําคัญ การ
บริหารความเสี่ยงจึงเปนองคประกอบทีส่ ําคัญของทุกกระบวนการปฏิบัติงาน และมีความเชือ่ มโยงสัมพันธกับ
การปฏิบัติงานในทุกระดับ
จากที่กลาวมาขางตนอาจกลาวโดยสรุปไดวา การบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุดมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหสํานักหอสมุด มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งอยางเปนระบบ และสามารถบูรณาการเขา
กับยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด
2. เพื่อใหสํานักหอสมุดสามารถระบุความเสี่ยงไดอยางครบถวนและครอบคลุมในทุกดานและทุก
ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อเตรียมการปองกันหรือรับมือตอความเปนไปไดอันที่จะเกิดความสูญเสีย ความเสียหาย
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ รวมทั้งสถานการณที่ไมแนนอน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามภารกิจหลัก ตามเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานของ
สํานักหอสมุด
3. เพื่อใหสํานักหอสมุด มีรูปแบบการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใชความเสีย่ งเปนพื้นฐานในการกําหนด
มาตรการและวิธีการตาง ๆ ทีจ่ ะชวยใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามภารกิจหลัก ตาม
เปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด
โครงสรางของการบริหารความเสี่ยง
โครงสรางของการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ตัวแทนที่
รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสํานักหอสมุด ผูท ีม่ ีหนาทีร่ ับผิดชอบหลักดานการบริหารความเสี่ยง การ
รายงาน และการติดตามผลการบริหารความเสีย่ ง ไดแก คณะทํางานบริหารความเสีย่ งของสํานักหอสมุด มี
หนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
- ศึกษาภารกิจหลักและวัตถุประสงคของการดําเนินงานของแตละกิจกรรมหรือกระบวนการตาม
ประเด็นยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะหและระบุความเสี่ยงทีอ่ าจเปนปจจัยเสีย่ งทีม่ ีนัยสําคัญอันจะเปน
ผลใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแตละกิจกรรมหรือกระบวนการ ของสํานักหอสมุด

เสี่ยง

- ประเมินระดับความเสี่ยงภายในสํานักหอสมุด จัดทํารายงานสรุปผลการระบุและประเมินความ

- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
- จัดทํารายงานผลการบริหารความเสีย่ ง เสนอมหาวิทยาลัย เพือ่ ใชประกอบการจัดแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตอไป
- จัดการความเสี่ยงภายในสํานักหอสมุด ถายทอดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความ
เสี่ยงใหกับบุคลากรในสํานักหอสมุดทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได
- กํากับดูแล ติดตาม และจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักหอสมุด สําหรับงวด 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
- ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสีย่ งในระดับกองบังคับการและหนวยงานในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ รวมทั้ง
จัดทําขอเสนอการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตของการดําเนินงาน
1. การกําหนดรูปแบบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง กําหนดรูปแบบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ให
เชื่อมโยงกับการกําหนดยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด
2. การเสริมสรางความรูและชี้แจงรูปแบบแนวทางบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
การเสริมสรางความรู ความเขาใจใหผูบ ริหารและบุคลากรของสํานักหอสมุดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประโยชนที่ตนเองและสํานักหอสมุด จะไดรับหลังจากดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนรูปแบบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ เพือ่ ใหผูบริหารและบุคลากรของ
สํานักหอสมุดใหความรวมมือ และเปนการเตรียมความพรอมกอนดําเนินการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
3. การดําเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน
ให นํ า แนวทางการบริ ห ารความเสี ่ย งไปสู ก ารปฏิ บั ติ โดยคณะทํ า งานบริ ห ารความเสี ่ย งของ
สํานักหอสมุด ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปการระบุและประเมินความเสี่ยง โดยอาศัยการประสานความ
รวมมือกับบุคลากรทุกคน เพื่อระบุรายละเอียดของความเสีย่ งในดานตาง ๆ และระดับความรุนแรงของความ
เสีย่ งที่เผชิญอยู และนําเสนอรายงานสรุปการระบุและการประเมินความเสีย่ งใหกับคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงของสํานักหอสมุด เพื่อประมวลรวบรวมและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุดตอไป
นอกจากนี้ คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด จําเปนตองประเมินผลในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ ตามกรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด เพือ่ ใหทราบวาการ
บริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวนั้นเพียงพอและเหมาะสมหรือไม ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวมีการถือ
ปฏิบัติอยางจริงจังโดยสม่าํ เสมอหรือไม เพียงใด แลวจึงนําผลที่ไดจากการประเมินผลมาใชในการพิจารณา
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและขอเสนอ
การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด เสนอตอมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อดําเนินการตอไป

ERM 1

แผนการบริหารความเสี่ยง
ชื่อหนวยงาน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2556 ( 1มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 )

ความเสี่ยงดาน การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ : 2 เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศ มุงสรางความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตรหนวยงานที่ : 1 พัฒนาความเปนเลิศในการใหบริการสารสนเทศ
เปาประสงค : สํานักหอสมุดมีศักยภาพในการใหบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทันเวลา และสอดคลองกับความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบดวยนิสิตและบุคลากรโดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่

กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ walai Autolib
ไมเปนปจจุบัน

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหกระบวนการปฏิบัติงานเปนปจจุบันสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
2. เพื่อใหกระบวนงานที่เกี่ยวของกับระบบหองสมุดอัตโนมัติสอดคลองกับ
กระบวนงาน / ขั้นตอนปฏิบัติของระบบ Walai Autolib
3. เพื่อใหกระบวนการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัติงานบางกระบวนการไมเปนปจจุบัน ประกอบกับกระบวนงานที่
เกี่ยวของกับระบบหองสมุดอัตโนมัติยังไมสอดคลองกับระบบหองสมุดที่ใชในปจจุบัน
คือ ระบบ Walai Autolib สงผลใหผูปฏิบัติงานมีความสับสนและเขาใจไมตรงกัน

วิเคราะห

(10)

วิธีการจัดการ

โอกาส
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
ยอมรับ
หลีกเลี่ยง
ถายโอน
ควบคุม

(7)

ความเสี่ยง

(9)

แหลงที่มา

(6)

(8)

ภายนอก

รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง

ภายใน

กระบวนการปฎิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค

สูง สูง สูง
มาก

กลยุทธแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

(11)

(12)

1. ควบคุมความเสี่ยง โดยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 2556 ถึง
จริง โดยการทําผังงาน (Flow Chart) ใหเปนปจจุบัน
เดือนพฤษภาคม 2557
กลุมภารกิจบริหารทั่วไป
กลุมภารกิจพัฒนาระบบ ฯ
กลุมภารกิจบริการ ฯ
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แผนการบริหารความเสียง

ชื่อหนวยงาน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2556 ( 1มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 )

ความเสี่ยงดาน อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ : 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองคกร
ยุทธศาสตรหนวยงานที่ : 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงค : มีระบบงานและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

การฝกซอมการดําเนินการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหสํานักฯ สามารถดําเนินงานได
อยางตอเนื่อง ตามหลักของ BCM

วัตถุประสงค
เพื่อใหกระบวนการบริหารจัดการสํานักหอสมุดในกรณีเกิดภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณฉุกเฉิน ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ควบคุมสถานการณวิกฤติได

วิเคราะห

(10)

วิธีการจัดการ

โอกาส
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
ยอมรับ
หลีกเลี่ยง
ถายโอน
ควบคุม

(7)

ความเสี่ยง

(9)

แหลงที่มา

(6)

(8)

ภายนอก

รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง

ภายใน

กระบวนการปฎิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค

กลยุทธแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

(11)

(12)

หนวยงานยังไมเคยฝกซอมเพื่อรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด สภาวะวิกฤติ
หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอ
องคกร โดยทําใหกระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) ไมสามารถ
ใหบริการไดอยางตอเนื่องกลับคืนไดอยางปกติ หรือความสามารถกลับมาดําเนินการ
ตามระดับการใหบริการที่กําหนดไว สงผลตอการใหบริการและการปฏิบัติงานของ
สํานักหอสมุด

สูง สูง สูง

1. ควบคุมความเสี่ยง โดยการจัดทําแผนความตอเนื่อง หรือ “Business Continuity Plan เดือนมิถุนายน 2556 ถึง

ดังนั้น หากสํานักหอสมุดไดฝกซอมการดําเนินการในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนความ
ตอเนื่อง (Critical Business Process) ก็จะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานได

มาก มาก มาก

(BCP)” ของสํานักหอสมุด
2. ซอมแผนความตอเนื่อง (Critical Business Process)

เดือนพฤษภาคม 2557
กลุมภารกิจบริหารทั่วไป
กลุมภารกิจพัฒนาระบบ ฯ
กลุมภารกิจบริการ ฯ
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แผนการบริหารความเสียง

ชื่อหนวยงาน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2556 ( 1มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 )
ความเสี่ยงดาน ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ : 2 เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศ มุงสรางความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตรหนวยงานที่ : 1 พัฒนาความเปนเลิศในการบริการสารสนเทศ
เปาประสงค : 1. สํานักหอสมุดมีศักยภาพในการใหบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทันเวลาและสอดคลองกับความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบดวยนิสิตและบุคลากรโดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่

ความคุมคาของการใชหนังสือ : สํานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ (หนังสือ) คุมคากับงบประมาณ
ที่ใชในการจัดซื้อ
2. เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมีการใชหนังสือที่ไดดําเนินการจัดซื้อมาใหบริการ
3. เพื่อใหผูเสนอแนะ/สั่งซื้อหนังสือมีความตระหนักในการเสนอแนะให
สํานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือ
4. เพื่อสรางแนวปฏิบัติในการสงเสริมการใชหนังสือใหเกิดความคุมคา

/
เนื่องจากหนังสือที่ดําเนินการจัดซื้อ (ในรอบ 2 ป ) มีการใชงานนอย

วิเคราะห

(10)

วิธีการจัดการ

โอกาส
ผลกระทบ
ระดับความ
ยอมรับ
หลีกเลี่ยง
ถายโอน
ควบคุม

(7)

(9)

แหลงที่มา

(6)

ความเสี่ยง

(8)

ภายนอก

รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง

ภายใน

กระบวนการปฎิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค

สูง
มาก

สูง

สูง

มาก

กลยุทธแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

(11)

(12)

/
/ - ประชุมคณะทํางานเพื่อหาแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยง
- กําหนดขั้นตอนการทํางานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- สงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ผานการจัดซื้อไปยังงานบริการ
- จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อกระตุนและสงเสริมการใชหนังสือ
- ประเมินสถิติการใชงาน

ตค 56 ถึง พค 57

กลุมภารกิจบริการฯ
กลุมภารกิจพัฒนาระบบฯ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ชือ่ หน่วยงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบติดตามรอบ 9 เดือน ประจาปีการศึกษา 2556 (ตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
ความเสีย่ งด้าน การปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนาในระดับประเทศ มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์ : สานักหอสมุดมีศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทนั สมัย ทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วยนิสิตและบุคลากรโดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
(9)

กลยุทธ์/แนวทาง
การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง

(2)

วิเคราะห์ความเสี่ยง
ผลกระทบ

(1)

รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง

โอกาส

กระบวนการปฎิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์

(3)

(4)

(5)

สูง

สูง

สูง 1. ควบคุมความเสี่ยง โดยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน เดือนมิถนุ ายน 2556 ถึง
มาก ให้สอดคล้องกับการปฏิบัตงิ านจริงโดยการทาผังงาน
เดือนพฤษภาคม 2557
(Flow Chart) ให้เป็นปัจจุบัน
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ
กลุ่มภารกิจบริการ ฯ

ร้อยละ ผลการดาเนินงาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ของ
ความ
คืบหน้า

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

80

สานักหอสมุดได้มี
การปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัตงิ านให้
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัตงิ านจริงโดย
การทาผังงานให้
เป็นปัจจุบันทาให้
สามาถแก้ปัญหาที่
เกิดขั้นจาก
กระบวนการ
ปฏิบัตงิ านได้เยอะ
ทั้งนี้ได้มีการเน้นย้า
การปฏิบัตงิ านและ
มีการพูดคุยปัญหา
เป็นรายวันจาก
กิจกรรม morning
brief

ยังมีความเสี่ยงอยู่
เนื่องจากเมื่อได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านโดยการทา
ผังงานให้เป็นปัจจุบัน
แล้ว ก็ยังมีปัญหา
เกิดขึ้นในส่วนของ
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพิม่ ขึ้น กล่าวคือ
แก้ปัญหาด้านหนึ่งแต่
ไปพบปัญหาอีกด้าน

(11)

ความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ walai
Autolib ไม่เป็นปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้กระบวนการปฏิบัตงิ านเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการปฏิบัตงิ านจริง
2. เพือ่ ให้กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัตโนมัตสิ อดคล้องกับ
กระบวนงาน / ขั้นตอนปฏิบัตขิ องระบบ Walai Autolib
3. เพือ่ ให้กระบวนการปฏิบัตงิ านของสานักหอสมุดมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัตงิ านบางกระบวนการไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับ
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัตโนมัตยิ ังไม่สอดคล้องกับ
ระบบห้องสมุดที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ระบบ Walai Autolib ส่งผลให้
ผู้ปฏิบัตงิ านมีความสับสนและเข้าใจไม่ตรงกัน

ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา หาที่มา
ของปัญหา และแก้ไขเป็น
กรณีไป
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ชือ่ หน่วยงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบติดตามรอบ 9 เดือน ประจาปีการศึกษา 2556 (ตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
ความเสีย่ งด้าน อืน่ ๆ ตามบริบทของสถาบัน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร
ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ : มีระบบงานและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ระดับความเสี่ยง

(2)

วิเคราะห์ความเสี่ยง
ผลกระทบ

(1)

รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง

โอกาส

กระบวนการปฎิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์

(3)

(4)

(5)

กลยุทธ์/แนวทาง
การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ ผลการดาเนินงาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ของ
ความ
คืบหน้า

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

เดือนมิถนุ ายน 2556 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2557
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ
กลุ่มภารกิจบริการ ฯ

25

สานักหอสมุดได้
พิจารณาภาวะ
ฉุกเฉินในกรณี
ฐานข้อมูลของ
สานักหอสมุด ทั้งนี้
เนื่องจากใน
ปัจจุบันยังไม่ได้มี
การสารองข้อมูล
เพือ่ ใช้ในกรณีเกิด
ภาวะวิกฤติ ดังนั้น
จึงได้มีการ
เตรียมการเบื้องต้น
ในส่วนของการ
จัดซื้ออุปกรณ์
สารองข้อมูล
ขณะนี้ผลการ
ดาเนินงานอยู่
ระหว่างการกาหนด
รายละเอียดของ
พัสดุเพือ่ การจัดซื้อ

ความเสี่ยงยังอยู่ใน
ระดับที่เสี่ยงมาก
เนื่องจากยังอยู่ใน
ขั้นตอนของการกาหนด
รายละเอียดของพัสดุ
เพือ่ การจัดซื้อ ซึ่งยัง
ไม่ได้มีการฝึกซ่อมแผน
ตามที่ได้กาหนดเอาไว้

เนื่องจากการกาหนด
รายละเอียดของพัสดุยังไม่
เสร็จเรียบร้อย จึงควรมีการ
เร่งการดาเนินงานด้านการ
กาหนดรายละเอียดพัสดุ เพือ่
จะได้ดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไป

ความเสี่ยง
การฝึกซ้อมการดาเนินการในภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ให้สานักฯ สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลักของ BCM

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้กระบวนการบริหารจัดการสานักหอสมุดในกรณีเกิดภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉกุ เฉิน ดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถ
ควบคุมสถานการณ์วิกฤติได้

หน่วยงานยังไม่เคยฝึกซ้อมเพือ่ รับมือกับเหตุการณ์ฉกุ เฉินที่ไม่คาดคิด
สูง สูง สูง 1. ควบคุมความเสี่ยง โดยการจัดทาแผนความต่อเนื่องหรือ
สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉกุ เฉินต่างๆทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
มาก มาก มาก “Business Continuity Plan (BCP)” ของสานักหอสมุด
อุบัตเิ หตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยทาให้กระบวนการที่สาคัญ
2. ซ้อมแผนความต่อเนื่อง (Critical Business Process)
(Critical Business Process) ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
กลับคืนได้อย่างปกติ หรือความสามารถกลับมาดาเนินการตามระดับ
การให้บริการที่กาหนดไว้ ส่งผลต่อการให้บริการและการปฏิบัตงิ าน
ของสานักหอสมุด ดังนั้น หากสานักหอสมุดได้ฝกึ ซ้อมการดาเนินการ
ในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนความต่อเนื่อง (Critical Business
Process) ก็จะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ชือ่ หน่วยงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบติดตามรอบ 9 เดือน ประจาปีการศึกษา 2556 (ตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
ความเสีย่ งด้าน ความเสีย่ งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ )
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนาในระดับประเทศ มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์ : 1. สานักหอสมุดมีศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทนั สมัย ทันเวลาและสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วยนิสิตและบุคลากรโดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
(9)

(2)

ระดับความ
เสี่ยง

(1)

วิเคราะห์ความเสี่ยง

กลยุทธ์/แนวทาง
การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

(7)

ผลกระทบ

รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง

โอกาส

กระบวนการปฎิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์

(3)

(4)

(5)

สูง

สูง

สูง - ประชุมคณะทางานเพือ่ หาแนวปฏิบัตใิ นการจัดการความเสี่ยง ตค 56 ถึง พค 57

ร้อยละ ผลการดาเนินงาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ของ
ความ
คืบหน้า
(8)
(9)
(10)
(11)

ความเสี่ยง
ความคุ้มค่าของการใช้หนังสือ : สานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง

เนื่องจากหนังสือที่ดาเนินการจัดซื้อ (ในรอบ 2 ปี ) มีการใช้งานน้อย

มาก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จดั ซื้อ (หนังสือ) คุ้มค่ากับงบประมาณ
ที2.่ใช้เพืในการจั
้อ งเสริมให้มีการใช้หนังสือที่ได้ดาเนินการจัดซื้อมา
อ่ กระตุด้นซืและส่
ให้บริการ
3. เพือ่ ให้ผู้เสนอแนะ/สั่งซื้อหนังสือมีความตระหนักในการเสนอแนะให้
สานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือ
4. เพือ่ สร้างแนวปฏิบัตใิ นการส่งเสริมการใช้หนังสือให้เกิดความคุ้มค่า

มาก - กาหนดขั้นตอนการทางานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มภารกิจบริการฯ
- ส่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ผา่ นการจัดซื้อไปยังงานบริการ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบฯ
- จัดกิจกรรม/โครงการเพือ่ กระตุ้นและส่งเสริมการใช้หนังสือ
- ประเมินสถิตกิ ารใช้งาน

60

คณะทางานได้ประชุมความเสี่ยงยังอยู่ในระดับ
เพือ่ หาแนวทางใน ที่เสี่ยงมาก
การใช้ทรัพยากร
(หนังสือ)อย่างคุ้มค่า
และจัดทาขั้นตอน
การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ รวมทั้ง
มีการตรวจสอบสถิติ
การใช้ทรัพยากร
อย่างต่อเนื่อง พร้อม
กับจัดกิจกรรมเพือ่
กระตุ้นและส่งเสริม
การใช้หนังสือ ตลอด
ปีการศึกษา

แนวทางการแก้ปัญหา
- จัดกิจกรรมแนะนามุม
หนังสือน่าอ่าน โดยนาหนังสือ
ที่อาจารย์เสนอแนะที่ไม่มีการ
ยืม มาสับเปลี่ยนให้บริการ
และจัดเก็บสถิตกิ ารใช้งาน
- ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม CRM
-แจ้งอาจารย์ที่เสนอแนะ
รายชื่อหนังสือดังกล่าว
ให้รับทราบ
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รายงานการผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2556
ชือ่ หน่วยงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบติดตามรอบ 12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2556 (ตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557)
ความเสีย่ งด้าน การปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนาในระดับประเทศ มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์ : สานักหอสมุดมีศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทนั สมัย ทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วยนิสิตและบุคลากรโดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
(9)

ระดับความเสี่ยง

(2)

ผลกระทบ

(1)

กลยุทธ์/แนวทาง
การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน

โอกาส

กระบวนการปฎิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์
รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

สูง

สูง

สูง 1. ควบคุมความเสี่ยง โดยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
มาก ให้สอดคล้องกับการปฏิบัตงิ านจริงโดยการทาผังงาน
(Flow Chart) ให้เป็นปัจจุบัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ
ของ
ความ

ผลการดาเนินงาน

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

(10)

(11)

คืบหน้า
(6)

(7)

(8)

(9)

เดือนมิถนุ ายน 2556 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2557
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ
กลุ่มภารกิจบริการ ฯ

100

สานักหอสมุดได้มีการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัตงิ านจริงโดยการทา
ผังงานให้เป็นปัจจุบันทาให้สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขั้นจากกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านได้ ทั้งนี้ได้มีการเน้นย้าการ
ปฏิบัตงิ านและมีการพูดคุยปัญหาเป็น
รายวันจากกิจกรรม morning brief

ความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุด กระบวนการปฏิบัตงิ านบางกระบวนการไม่เป็น
อัตโนมัติ walai Autolib ไม่เป็นปัจจุบัน
ปัจจุบัน ประกอบกับกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัตยิ ังไม่สอดคล้องกับระบบ
วัตถุประสงค์
ห้องสมุดที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ระบบ Walai
1. เพือ่ ให้กระบวนการปฏิบัตงิ านเป็นปัจจุบัน
Autolib ส่งผลให้ผู้ปฏิบัตงิ านมีความสับสนและ
สอดคล้องกับการปฏิบัตงิ านจริง
เข้าใจไม่ตรงกัน
2. เพือ่ ให้กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุด
อัตโนมัตสิ อดคล้องกับกระบวนงาน / ขั้นตอนปฏิบัติ
ของระบบ Walai Autolib
3. เพือ่ ให้กระบวนการปฏิบัตงิ านของสานักหอสมุด
มีประสิทธิภาพ

ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากระบบ
ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาที่
WalaiAutolib มีการ Update อยู่ เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแม้ว่ามีการ
เป็นกรณีๆ ไป และแก้ไขผังงาน
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านโดยการ ให้เป็นปัจจุบัน
ทาผังงานให้เป็นปัจจุบัน ก็ยังมีปัญหา
เกิดขึ้นในส่วนของกระบวนงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง ซึ่งได้มีการแจ้ง
ข้อผิดพลาดไปยังผู้พฒ
ั นาระบบและ
ปัญหาได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
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ERM 1

รายงานการผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2556
ชือ่ หน่วยงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบติดตามรอบ 12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2556 (ตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557)
ความเสีย่ งด้าน อืน่ ๆ ตามบริบทของสถาบัน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร
ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ : มีระบบงานและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ระดับความเสี่ยง

(2)

ผลกระทบ

(1)

โอกาส

กระบวนการปฎิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์
รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

กลยุทธ์/แนวทาง
การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ
ของ
ความ

ผลการดาเนินงาน

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

(10)

(11)

คืบหน้า
(6)

(7)

(8)

(9)

เดือนมิถนุ ายน 2556 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2557
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ
กลุ่มภารกิจบริการ ฯ

25

สานักหอสมุดได้พจิ ารณาภาวะฉุกเฉิน
ในกรณีฐานข้อมูลของสานักหอสมุด
ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่ได้มีการ
สารองข้อมูลเพือ่ ใช้ในกรณีเกิดภาวะ
วิกฤติ ดังนั้น จึงได้มีการเตรียมการ
เบื้องต้นในส่วนของการจัดซื้อ
อุปกรณ์สารองข้อมูล ขณะนี้ผลการ
ดาเนินงานอยู่ระหว่างการกาหนด
รายละเอียดของพัสดุเพือ่ การจัดซื้อ

ความเสี่ยง
การฝึกซ้อมการดาเนินการในภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ให้
สานักฯ สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ตามหลักของ BCM

หน่วยงานยังไม่เคยฝึกซ้อมเพือ่ รับมือกับ
เหตุการณ์ฉกุ เฉินที่ไม่คาดคิด สภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉกุ เฉินต่างๆทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
อุบัตเิ หตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยทาให้
กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้กระบวนการบริหารจัดการสานักหอสมุดใน Process) ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
กรณีเกิดภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉกุ เฉิน ดาเนิน กลับคืนได้อย่างปกติ หรือความสามารถกลับมา
การไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ ดาเนินการตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้
ส่งผลต่อการให้บริการและการปฏิบัตงิ านของ
ควบคุมสถานการณ์วิกฤติได้
สานักหอสมุด ดังนั้น หากสานักหอสมุดได้
ฝึกซ้อมการดาเนินการในภาวะฉุกเฉิน ตามแผน
ความต่อเนื่อง (Critical Business Process)
ก็จะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้

สูง สูง สูง 1. ควบคุมความเสี่ยง โดยการจัดทาแผนความต่อเนื่องหรือ
มาก มาก มาก “Business Continuity Plan (BCP)” ของสานักหอสมุด
2. ซ้อมแผนความต่อเนื่อง (Critical Business Process)

ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่เสี่ยงมาก
เนื่องจาก 1) อยู่ในขั้นตอนของการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์สารองข้อมูลเข้ากับ
เครื่องแม่ขา่ ย 2) อยู่ระหว่างกาหนด
รายละเอียดของเครื่องแม่ขา่ ยสารอง
ซึ่งยังไม่ได้มีการฝึกซ่อมแผนตามที่ได้
กาหนดเอาไว้

1) ควรเร่งประสานงานกับผู้รับ
จ้างเพือ่ การเชื่อมต่ออุปกรณ์
สารองข้อมูลเข้ากับเครื่องแม่ขา่ ย
2) ควรเร่งกาหนดรายละเอียด
ของเครื่องแม่ขา่ ยสารอง เพือ่
จะได้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
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ERM 1

รายงานการผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2556
ชือ่ หน่วยงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบติดตามรอบ 12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2556 (ตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557)
ความเสีย่ งด้าน ความเสีย่ งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ )
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนาในระดับประเทศ มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์ : 1. สานักหอสมุดมีศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทนั สมัย ทันเวลาและสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วยนิสิตและบุคลากรโดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
(9)

(2)

(3)

(4)

ระดับความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

(1)

โอกาส

กระบวนการปฎิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์
รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง

(5)

กลยุทธ์/แนวทาง
การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

(7)

ร้อยละ
ของ
ความ
คืบหน้า
(8)

ผลการดาเนินงาน

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

(9)

(10)

(11)

ความเสี่ยง
ความคุ้มค่าของการใช้หนังสือ : สานักหอสมุด
วิทยาเขตพัทลุง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จดั ซื้อ
(หนั
) คุ้ม้นค่และส่
ากับงบประมาณที
่ใช้ในการจั
2. เพืงสือ่ อกระตุ
งเสริมให้มีการใช้
หนังสือดทีซื้อ่ได้
ด3.าเนิ
ดซื้อมาให้บ่งริซืก้อารหนังสือมีความตระหนัก
เพืนอ่ การจั
ให้ผู้เสนอแนะ/สั
ในการเสนอแนะให้
สานัเพืกอ่ หอสมุ
ดจัดซื้อหนั
สือ งเสริมการใช้หนังสือ
4.
สร้างแนวปฏิ
บัตงใิ นการส่
ให้เกิดความคุ้มค่า

เนื่องจากหนังสือที่ดาเนินการจัดซื้อ
(ในรอบ 2 ปี ) มีการใช้งานน้อย

ตค 56 ถึง พค 57
มาก มาก มาก - กาหนดขั้นตอนการทางานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจบริการฯ
- ส่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ผา่ นการจัดซื้อไปยังงานบริการ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบฯ
- จัดกิจกรรม/โครงการเพือ่ กระตุ้นและส่งเสริมการใช้หนังสือ
- ประเมินสถิตกิ ารใช้งาน
สูง

น้อย

สูง - ประชุมคณะทางานเพือ่ หาแนวปฏิบัตใิ นการจัดการความเสี่ยง

100

คณะทางานได้ประชุมเพือ่ หาแนวทาง ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่เสี่ยงน้อย
ในการใช้ทรัพยากร(หนังสือ)อย่าง มาก
คุ้มค่าและจัดทาขั้นตอนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบสถิตกิ ารใช้ทรัพยากร
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดกิจกรรม
เพือ่ กระตุ้นและส่งเสริมการใช้หนังสือ
ตลอดปีการศึกษาซึ่ง ผลการดาเนินงาน
ดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงได้ และ
จะนามาเป็นแนวทางการปฏิบัตงิ าน
ต่อไป

ผลจากการดาเนินงานตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง
ครบทุกกระบวนการสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ ดังนั้น ความ
เสี่ยงดังกล่าวทีอยู่ในระดับน้อย
มาก หน่วยงานใช้วิธีการบริหาร
ความเสี่ยงแบบยอมรับ

ลงชื่อ......................................................................................
(อาจารย์ ดร. วิสทิ ธิ์ บุญชุม)
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
วัน..........เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก
การประเมิ นความเสี่ยง
ระดับโอกาสในการเกิ ดเหตุการณ์
โอกาสทีจ่ ะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
5
4
3
2
1

คาอธิบาย
หนังสือทีอ่ าจารย์สงซื
ั ่ ้อในรอบ 2 ปีมจี านวนมากกว่า 14% ทีไ่ ม่ถกู ใช้งาน
หนังสือทีอ่ าจารย์สงซื
ั ่ ้อในรอบ 2 ปีมจี านวน 10.6% - 14% ทีไ่ ม่ถกู ใช้งาน
หนังสือทีอ่ าจารย์สงซื
ั ่ ้อในรอบ 2 ปีมจี านวน 7.1% - 10.5% ทีไ่ ม่ถกู ใช้งาน
หนังสือทีอ่ าจารย์สงซื
ั ่ ้อในรอบ 2 ปีมจี านวน 3.6% - 7% ทีไ่ ม่ถกู ใช้งาน
หนังสือทีอ่ าจารย์สงซื
ั ่ ้อในรอบ 2 ปีมจี านวนน้อยกว่า 3.5% ทีไ่ ม่ถกู ใช้งาน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Risk Level)
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ยง

