


1.การศึกษาฯ  1

  ภารกิจ..ดานการศึกษา

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหารการศึกษา และ รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา งาน บริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จํานวนการ จัดกิจกรรมจัดการ

ความรูดานการศึกษา

1) กําหนดแผนงานการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษา

อยางเปนระบบ

แผน(4)

2) จัดระบบและกลไกรองรับการ

จัดเก็บและสืบคนขอมูลจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ผล (5)

2. บัณฑิตมีคุณสมบัติไมเปนไป

ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค

 - ผลสํารวจความพึงพอใจของ

นายจาง/ผูใชบัณฑิต

1) กําหนดแผนพัฒนา          อัต

ลักษณของบัณฑิตที่พึ่งประสงค

แผน(4) อยูระหวางดําเนินการโครงการ

พัฒนาอัตลักษณบัณฑิตที่พึ่งประสงค

 ตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 

2556 ซึ่งบรรจุไวในโครงการพัฒนา

สถานศึกษา 3 D ซึ่งจะเริ่มกิจกรรม

แรก ในวันที่ 17-19 พ.ค. 2556

 -  จํานวนนักศึกษาที่เขารวม

กิจกรรม

2) จัดกิจกรรมที่เสริมสรางความมี

น้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ

ผล (5)

1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทั้งหมด จํานวน 3 ครั้งคือ             

ดานการพัฒนาหลักสูตรสู

มาตรฐานสากล 1 ครั้ง                 

ดานการบริหารหลักสูตร 1 ครั้ง   

ดานระบบอาจารยที่ปรึกษา 1 ครั้ง

1.     กระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในการพัฒนาการเรียนการ

สอน เพื่อใหไดบัณฑิตตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงคยังไม

ครบถวนสมบูรณ

ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

สวนงานคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย         :    สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ 

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของหนวยงาน/สวนงาน  :  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ตองการของสังคม

 วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงาน                   :  เพื่อใหการดําเนินงานดานการศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร เกิดประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

 (2)

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)
แผน/ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

 (2)

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)
แผน/ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

-จัดทําแผนการประชาสัมพันธ

หลักสูตร

แผน(4)

- เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ 

open house

ผล (5)

4.นักศึกษาใชเวลาเรียนเกินกวาที่

หลักสูตรกําหนด

- จํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษา

ไมตรงตามเวลาที่กําหนด

โครงการติดตามวิเคราะหการ

สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

รายบุคคล

แผน(4)

ผล (5)

1.ความพึงพอใจของนักศึกษา 1. สํารวจความตองการใชบริการ 

และวิเคราะหผล แผน(4)

2.อัตราการใชงานจริงตอความ

ตองการใชงาน

2. ของบประมาณสนับสนับสนุน 

การปรับปรุง/การจัดหา

ผล (5)

5. การจัดหองเรียนและ

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

ไมสอดคลองตอการจัดการเรียน

การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ

อยูระหวางดําเนินการ ประสานงาน

กับบัณฑิตวิทยาลัย  ในการรวบรวม

ขอมูลของบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

มาวิเคราะหระยะเวลาการศึกษา

3. จํานวนบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ

 ที่รับไมเปนไปตามแผนมีผูสนใจ

สมัครเขาเรียนนอยลง

รอยละของผูสมัครเรียนในระดับ

บัณฑิตศึกษา

อยูระหวางการดําเนินการ 

ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย ใน

การรวบรวมขอมูลรับเขานักศึกษา

ประจําปการศึกษา 2556 มา

วิเคราะหคารอยละของผูสมัครเรียน 

เนื่องจากระบบงานรับเขา

บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยเปน

ผูดําเนินการ โดยตรงกับหลักสูตร ไม

ผานงานบริหารการศึกษา

อยูระหวางดําเนินการวิเคราะหความ

พึงพอใจของนักศึกษา ในระบบ

ออนไลน ของบัณฑิตวิทยาลัยและ

ของมหาวิทยาลัย  คาดวาจะสามารถ

รายงานผลไดในระยะ  9 เดือน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

 (2)

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)
แผน/ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

1. เรงรัดการดําเนินการพัฒนา

ฐานขอมูลของบัณฑิตวิทยาลัยให

สามารถรองรับการรายงานผล

การผลิตบัณฑิต ไดทันกําหนดเวลา

แผน(4)  ยังไมมีความผิดพลาดของการ

รายงานขอมูล

2. งานบริหารการศึกษาฯและ

งานแผนฯ ประชุมเพื่อวิเคราะห

ระบบการจัดเก็บขอมูลดาน

การศึกษา และจัดทําแผนผังการ

ดําเนินการ

                    

     ผล (5)

 

1.จัดใหมีระบบสนับสนุนให

คําปรึกษางานวิจัยการศึกษา

แผน(4) 1) คณะฯ จัดทําขอตกลการ

ปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ 56 ให

ทุกภาควิชาจัดทําวิจัยทางการศึกษา

2.จัดอบรมและสัมมนาเพื่อ

เพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง

2) การจัดกิจกรรมใหความรูที่

เกี่ยวของดานวิจัยการศึกษา   จํานวน

 1 ครั้ง

3.กําหนดเปนPAระดับบุคคล 

และภาควิชา

ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน  .......................................................................

(รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล)

         ตําแหนง   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

         วันที.่.17...เดือน…พฤษภาคม……พ.ศ....2556.…

7.ผลงานวิจัยดานการศึกษามี

จํานวนนอย

จํานวนผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงตอ

เปาหมาย

                    

  ผล (5)

6.การรายงานขอมูลทางสถิติใน

ระดับบัณฑิตศึกษา มีความลาชา 

และฐานขอมูลไมเปนปจจุบัน

จํานวนครั้งของความผิดพลาดใน

การรายงานขอมูล
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ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหารการศึกษา และ รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา งาน บริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน

(4)

ผล

(5)

ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน  .......................................................................

(รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล)

         ตําแหนง   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

         วันที.่17..เดือน…พฤษภาคม……พ.ศ....2556.…

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1.การดําเนินกิจกรรมไมครบตาม

แผนที่ตั้งไว

รอยละของกิจกรรมที่สามารถ

ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด

1. จัดทําแผนงานแบบบูรณาการ

 เพื่อลดจํานวนกิจกรรม และ

กําหนดระยะเวลาการ

ดําเนินงานอยางชัดเจน

 อยูระหวางการดําเนิน

โครงการพัฒนาสถานศึกษา   

3 D ในชวง 6 เดือน มี

แผนการจัดกิจกรรมจํานวน   

9 กิจกรรม สามารถ

ดําเนินการตามแผนใน         

ชวง 6 เดือน ได 6 กิจกรรม 

คิดเปนรอยละ 66.6

เหตุการณ

ความเสี่ยง

(1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

(2)

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)
แผน/ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ

ผลลัพธที่ได (Outcome)

(11)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

สวนงานคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย         :    สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ 

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของหนวยงาน/สวนงาน  :  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ตองการของสังคม  

 วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงาน                   :  เพื่อใหการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา  ของคณะสาธารณสุขศาสตร เกิดประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง

  ภารกิจ..ดานกิจการนักศึกษา
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ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา งาน วิจัยและวิชาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน

(4)

ผล

(5)

-สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ

ใหอาจารยเขียนแผนการวิจัยที่

มุงเปาตอบสนองความตองการ

ในการพัฒนาประเทศ/ที่

มุงเนนการนําไปใชประโยชน

ไดจริง

แผน

(4)

-กําหนด PA ระดับภาควิชา 

หรือระดับบุคคล

ผล

(5)

ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1

2.หัวขอโครงการวิจัยที่ยื่น

ขอทุนสนับสนุนจากแหลง

ทุนภายนอกไมสอดคลอง

กับนโยบายยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ และ/

หรือสอดคลองกับกรอบ

งานวิจัยที่มุงเปา

ตอบสนองความตองการ

ในการพัฒนาประเทศจึง

ไมไดรับอนุมัติทุนสนับสนุน

จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ

จากหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

ภาคอุตสาหกรรม

1.ขณะนี้มีการรวมกลุมวิจัย 12 กลุม 

โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุมวิจัยเพื่อ

มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการวิจัยเชิงบูรณาการ และ

สรางผลงานการวิจัยดานสาธารณสุข

สวนงานคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย         :    สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ 

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของหนวยงาน/สวนงาน  : สรางความเขมแข็งของเครือขายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงาน                    : เพื่อใหการดําเนินงานดานการวิจัยของคณะใหมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ         ดานการวิจัยและบริการวิชาการ

1.ขณะนี้ยังไมมีผูเสนอขอทุนจากแหลง

ทุนวิจัยภายนอกคณะฯ

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

 (2)

1.ผูวิจัยสงเอกสารโครงราง

วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน

จากแหลงทุนภายนอกเกิน

กําหนดเวลา

จํานวนขอเสนอการวิจัยที่

ยื่นขอทุนในวันครบ

กําหนดเวลา (Deadline)

-สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ

ใหอาจารยเขียนขอเสนอการ

วิจัยยื่นขอทุนวิจัยจาก

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)
แผน/ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)
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ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

 (2)

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)
แผน/ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

-สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ

ใหอาจารยตีพิมพผลงานวิจัย

ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู

ในฐานขอมูลสากล และมีคา 

Impact factor สูงๆ

แผน

(4)

-กําหนด PA ระดับภาควิชา 

หรือระดับบุคคล

ผล

(5)

แผน

(4)

ผล

(5)

ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน  ..................................................................................

         ตําแหนง   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

         วันที.่…17...เดือน…พฤษภาคม……พ.ศ....2556.…

 

4.ผูวิจัยไมสามารถ

ดําเนินการวิจัยใหเสร็จ

ตามกําหนดเวลา

สัดสวนจํานวน

โครงการวิจัยที่ไดรับ

อนุมัติทุนจากเงินรายได

สวนงานตอจํานวน

โครงการวิจัยที่สงรายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ

-สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ

ใหอาจารยทํางานวิจัยสําเร็จ

ตามเปาหมายที่กําหนด และ

แนวทางในการแกไขปญหา

และอุปสรรค ตางๆ ระหวาง

ทําการวิจัย

อยูระหวางการดําเนินการจัดสัมมนา

นวัตกรรมการศึกษาและความรูสูวิจัย / 

สนทนาวิจัย Research Care&Talk / 

สัมมนาพัฒนาวิชาการ เพื่อเปนการ

สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูวิจัยและ

นวัตกรรม

3.ผลงานวิจัยในบางสาขา

ไมไดนําไปเผยแพรหรือ

อางอิงในวารสารระดับ

นานาชาติ (Citation)

สัดสวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ

ในวารสารระดับนานาชาติ

ตอจํานวนอาจารย

1.อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา 

Supplement วารสารระดับนานาชาติ 

โดยความรวมมือกับวารสารจดหมาย

เหตุทางแพทย กําหนดออกป 2556 เพื่อ

เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติ

         (รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล)
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ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา งาน แผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จํานวนโครงการที่

ไดรับอนุมัติ

งบประมาณลาชา

1.ใหเสนอโครงการมา

กอนเริ่มตนปงบประมาณ

แผน

(4)

1.1) จํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติ

งบประมาณลาชากวาแผนที่กําหนด 

จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 

8.33

2.จัดสรรงบประมาณให

ทันกอนการดําเนิน

โครงการ

1.2) จํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติ

ตามแผนที่กําหนดจํานวน 44 โครงการ

 คิดเปนรอยละ 91.67

2.  จํานวนโครงการที่

ไมไดดําเนินการตาม

แผน

ผล

(5)

2.1 จํานวนโครงการที่ไมไดรับอนุมัติ 

จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 

20 (เนื่องจากไมเขาเกณฑในการขอ

อนุมัติโครงการ)

2.  บุคลากรทุกสายงาน

ยังไมมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับงานคุณภาพ

1.  จํานวนครั้งของ

การจัดอบรม

1.ประชาสัมพันธขอมูล

ตางๆเกี่ยวกับงาน

คุณภาพใหบุคลากรทุก

สายงานไดรับทราบ

แผน
(4)

1)  จัดอบรม จํานวน 3 ครั้ง         

(อบรมใหแกผูบริหารและ

คณะกรรมการพัฒนางานประกัน

คุณภาพ จํานวน 2 ครั้ง และจัดให

บุคลากร จํานวน 1 ครั้ง  และบุคลากร

ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพ จากหลายๆ ชองทางที่คณะ

ดําเนินการ เชน website , e-office 

เปนตน

ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)

ภารกิจ         ดานงานแผนพัฒนาและระบบ

ไตรมาสที่ 1

สวนงานคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสียง ประจําปงบประมาณ 2556

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย         :   ประสานความหลากหลาย
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของหนวยงาน/สวนงาน  :  เปนองคกรแหงการเรียนรู มีการจัดการความรู บุคลากรมีโอกาสกาวหนา มีสุขภาพดี และมีสุขภาพ 
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงาน                    : เพื่อใหโครงการระดับภาควิชาบรรลุผลสําเร็จมากกวารอยละ 80

แผน/ผล

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

KRI

 (2)

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3) ไตรมาสที่ 4ไตรมาสที่ 3

  1  ผลสําเร็จ ของ

โครงการระดับภาควิชา

ต่ํากวาเปาหมาย  (KPI 

นอยกวารอยละ 80)

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56)

ไตรมาสที่ 2
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ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)ไตรมาสที่ 1
แผน/ผล

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

KRI

 (2)

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3) ไตรมาสที่ 4ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56)

ไตรมาสที่ 2

2. รอยละผูเขารับการ

อบรมจําแนกตามสาย

งาน ไมนอยกวา รอย

ละ 80

2.  จัดอบรมชี้แจงกับ

บุคลากรทุกสายงาน 

จํานวน 2 ครั้ง/ป

ผล

(5)

2) จํานวนผูเขารับอบรม 44 คน 

จําแนกเปนสายวิชาการ      

(เปาหมาย 33 คน) เขารวม 27 คน    

 คิดเปนรอยละ 81.82                  

 สายสนับสนุนวิชาการ                   

 (เปาหมาย 11 คน) เขารวม 11 คน  

คิดเปนรอยละ 100

3.สงบุคลากรที่

รับผิดชอบและเกี่ยวของ

ไปอบรมเกี่ยวกับ EdPEx

3) บุคลากรที่รับผิดชอบและมีสวน

เกี่ยวของไดรับความรูจากผูมีความรู

และประสบการณโดยตรงที่

มหาวิทยาลัยเปนผูจัดอบรม     

จํานวน 18 คน (เปาหมาย 22 คน)

ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน  ..................................................................................

         (รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล)

         ตําแหนง   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

         วันท.ี17...เดือน…พฤษภาคม……พ.ศ....2556.…
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ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล งานคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.  ผลตอบแทนใน

ตลาดทุน ตลาดเงินลดลง

รอยละผลตอบแทนจาก

การลงทุนในสินทรัพย

แผน

(4)

2มีการจัดทําแผนการลงทุนทุก 6 

เดือนโดยศูนยบริหารสินทรัพย

เลือกลงทุนใหนหลักทรัพยที่ให

ผลตอบแทนสุงสุดตามอัตราสวน

การลงทุน

     ผล     

(5)

2.ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง      คาเงิน

บาทแข็งตัวทําใหสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง

 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยลดลง

2.  รายไดไมเพียงพอ

ตอการบริหารงาน

ภายในคณะ

1. จํานวนรายไดที่ต่ํากวา

ประมาณการในแตละ

ไตรมาส

1.  แตงตั้งคณะกรรม

การติดตามและควบคุม

การใชจายเงินใหเปนไปตามแผน

2. ขอมูลรายรับ-รายจาย 

ประจําเดือนเสนอผูบริหาร

แผน

(4)

1.รายไดที่จัดเก็บในป 2556 (ไตรมาส 1-2) 

จํานวนเงิน 42,172,956.21 บาท  ซึ่งประมาณ

การรายไดป 2556 จํานวนเงิน 66,803,000.- 

บาท รายไดจริง ต่ํากวา 36.87%

2. จํานวนรายไดที่ต่ํากวา

คาใชจายในแตละไตรมาส

ผล

(5)

2.รายไดที่จัดเก็บในป 2556(ไตรมาส 1-2) 

จํานวนเงิน 42,172,956.21 บาทรายจายป 

2556 (ไตรมาส 1-2) จํานวนเงิน 

57,587,281.71 บาท คิดเปนรายจายสูงกวา

รายได 26.77%

ดานการเงินและทรัพยสิน

1.มีการจัดทําแผนการลงทุนควบคู

กับการใชจายงบประมาณ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

(7) ไตรมาสที่ 1
แผน/ผล

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ผลลัพธที่ได (Outcome)

(11)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจดาน  การเงินและทรัพยสิน

วัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย...การใชทรัพยากรที่เหมาะสม

เหตุการณ

ความเสี่ยง

(6)

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงาน  : ดานการเงิน

1.ผลตอบแทนลดลงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับ

มูลคาสินทรัพยเดียวกัน เนื่องจากตองถอนเงิน

ลงทุนมาเพื่อใชในการบริหารจัดการในดาน

รายจายของคณะ ซึ่งเทียบ 2    ไตรมาสแรก

ในป 2555  มีเงินลงทุน 107.9 ลานบาท มี

ผลตอบแทน 3.78%  แตในป 2556  เงิน

ลงทุนมีมูลคา 67 ลานบาท มีผลตอบแทน 1.98

 %

ไตรมาสที่ 4

วัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรของสวนงาน...เพื่อสนับสนุนการบริหารทุกภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปรงใส และสงเสริมสิ่งแวดลอมที่ดี...

ระยะเวลาการดําเนินการ

กิจกรรมการดําเนินงาน

(8)

รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

(7) ไตรมาสที่ 1
แผน/ผล

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ผลลัพธที่ได (Outcome)

(11)

เหตุการณ

ความเสี่ยง

(6)
ไตรมาสที่ 4

ระยะเวลาการดําเนินการ

กิจกรรมการดําเนินงาน

(8)

รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

3.  การจายเงินผิดพลาด รอยละความผิดพลาด

ของการรับ-จายเงิน       

      

1. ใหคณะกรรมการตรวจนับเงิน แผน

(4)

1.การรับ - จายเงินผิดพลาดนอยลงรอยละ 80 

เนื่องจากกอนจายเงินมีการตรวจสอบเอกสาร

จํานวนเงินถูกตองกับระเบียบทุกครั้ง

2.ใหผูรับผิดชอบศึกษาระเบียบ 

ขอบังคับ

ผล

(5)

2.การจัดทําเอกสารจายเงินมีความผิดพลาด

ลดลงรอยละ 78 เนื่องจากกอนจัดทํารายการ

ตั้งหนี้จะมีการตรวจทานกอนตั้งหนี้และทําฏีกา 

(ในป 2555 ไตรมาสที่ 1 -2 จัดทําฏีกา 546 ฏี

กา มีการแกไข 43 ฏีกา ในป 2556 ไตรมาส

1-2 จัดทําฏีกา 619 ฏีกา มีการแกไขฏีกา 30 

ฏีกา)

3.มีการตรวจนับเงินคงเหลือประจําวันโดย

คณะกรรมการตรวจนับเงิน พบวามีความ

ผิดพลาดนอยลง

4.  รายงานแสดงขอมูล

ไมถูกตองตามขอเท็จจริง

รอยละความผิดพลาด

ของขอมูลทางการเงิน

1. บันทึกขอมูลอยางตอเนื่อง แผน

(4)

1.รายงานขอมูลทางการเงินมีความผิดพลาด

ลดลงรอยละ 80 เนื่องจากมีการตรวจสอบ

 ื2 .จัดทําโปรแกรมฐานขอมูลที่สามารถ

บันทึกขอมูลและประมวลผลทางการเงิน

ผล

(5)

2.ขอมูลทางการเงินมีการบันทึกถูกตองตรงกัน 

ผิดพลาดนอยลง

        ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน  ..................................................................................

         ตําแหนง   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

         วันที่.17...เดือน…พฤษภาคม……พ.ศ....2556.…

         (รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล)
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ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายกายภาพ สิงแวดลอมและความปลอดภัย งาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - จํานวนครั้งของการหยุดช

งัก

1) ตรวจสอบ Server ทุก

วัน

แผน

(4)

1) ไมมีรายงานการหยุดชะงัก

ของระบบ

  - ระยะเวลาในการกูระบบ 2) ตรวจสอบการพรอมใช

งานของอุปกรณดับเพลิง

ทุกวันที่ 30 ของเดือน

ผล

(5)

3) มีการรีเช็คการ

ตรวจสอบทุก 3 เดือน

1) ตรวจสอบระบบ Fire

 wall ทุก 15 วันทําการ

แผน

(4)

2) ปรับปรุง software ที่

ใชงานใหเหมาะสม

ผล

(5)

3) กําหนดแนวทางการ

ใหสิทธิในการเขาถึง 

server

ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน  ..................................................................................

         (รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล)

         ตําแหนง   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

         วันที่. 17..เดือน…พฤษภาคม……พ.ศ....2556.…

สวนงานคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย         :  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของหนวยงาน/สวนงาน  :  มีระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการที่เชื่อถือได

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงาน                    : เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร

ภารกิจ         ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2) ระบบใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (สามารถกูคืน

ระบบไดภายในระยะเวลา 120

  นาที ตามมาตรฐานการ

ทํางานในการกูระบบ)

1. ระบบเครือขาย

สื่อสารหลัก Main 

Switch และ Server 

เสียหาย/ขัดของ/

หยุดชงักใชงานไมได

2. การเขาถึงขอมูลใน

 Server โดยผูไมได

รับอนุญาต

- จํานวนครั้งที่ผูบุกรุก

พยายามเขาถึง

1) ไมมีรายงานผลผูบุกรุกใน

ระบบ

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

 (2)

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)
แผน/ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)
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ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล งาน บริหารทรัพยากรบุคคล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ไดพนักงานที่มี

คุณสมบัติไมตรงตาม

ความตองการ

1. ตําแหนงที่เปดรับสมัครทั้ง

สายวิชาการและสายสนับสนุน

ไมมีผูมาสมัครตามที่กําหนดไว

1.เพิ่มชองทางการรับสมัครใหมากขึ้น เชน 

การจัดทําโปสเตอรประกาศบอรดการรับ 

สมัครงานใหทุกคน สามารถมองเห็นไดอยาง

ชัดเจน

1 ในรอบที่ 1 (1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56)                 

มีการรับสมัครสอบคัดเลือกตําแหนงตางๆ ดังนี้          1)

 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน เปดรับสมัคร     1

 อัตรา มีผูมาสมัคร 9 ราย มีสิทธิสอบสัมภาษณ     9 ราย 

ไดรับการคัดเลือก 1 ราย   

            เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

2. จัดทํา Pop-up ลงในหนาเว็ปของคณะฯ 2) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ของภาควิชาการ

พยาบาลสาธารณสุข เปดรับสมัคร 1 อัตร  มีผูมาสมัคร 5 

ราย มีสิทธิสอบสัมภาษณ  5 ราย ไดรับการคัดเลือก  1 

ราย                                                         

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

3. ขอความรวมมือกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

     มหาวิทยาลัยมหิดล ลงประกาศการรับ

สมัครงาน

 ผล

(5)

3) ตําแหนงอาจารยภาควิชาโภชนวิทยา รับสมัคร 1 อัตรา

 มาสอบสัมภาษณและ สอบสอน 1 ราย ไดรับการคัดเลือก

 1 ราย                                                          

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

4) ตําแหนงอาจารย ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม เปดรับสมัคร 2 อัตรา มาสอบสัมภาษณและ 

สอบสอน 6 ราย ไดรับการคัดเลือก 2  ราย                 

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

ภารกิจ        ดานบริหารทรัพยากรบุคคลคุณภาพ

ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 4

สวนงานคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย         :   สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของหนวยงาน/สวนงาน  :  พัฒนาและบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงาน                    : เพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯ ตามภารกิจดานทรัพยากรบุคคลมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แผน/ผล

แผน

(4)

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

 (2) ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 4
แผน/ผล

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

 (2) ไตรมาสที่ 3

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)

4. สถานที่ประกาศรับสมัครงานใหอยูใน

บริเวณที่มีบุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได

สะดวกและชัดเจน

5) ตําแหนงอาจารยภาควิชาอนามัยชุมชน                   

 รับสมัคร 1 อัตรา มาสอบสัมภาษณและสอบสอน          

 1 ราย ไดรับการคัดเลือก 1 ราย 

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

6) ตําแหนงอาจารยภาควิชาชีวสถิติ

รับสมัคร 1 อัตรา มาสอบสัมภาษณและ สอบสอน          

 1 ราย ไดรับการคัดเลือก 1 ราย                        

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

7) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต เปดรับสมัคร 3 อัตรา     

ไมมีผูมาสมัคร                                                   

ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

2. จํานวนครั้งที่เปดรับสมัคร  2   แตละตําแหนงเปดรับสมัครหนึ่งครั้งเทานั้น

2. พนักงานปฏิบัติงานไม

มีประสิทธิภาพ

1. ผลการปฏิบัติงาน ไมได

มาตรฐาน มีการปรับปรุง แกไข

1. มอบหมายงานตามความถนัด

2. สงไปอบรมใหตรงกับงานที่บุคลากร

รับผิดชอบ

2. งานสําเร็จไมทัน เวลาที่

กําหนดไว

3. วางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสาย   สนับสนุนอยางตอเนื่อง

 4.สํารวจความตองการ การพัฒนาของ

บุคลากร

ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน  ......................................................................................

         ตําแหนง   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

         วันที.่17...เดือน…พฤษภาคม……พ.ศ....2556.…

แผน

(4)

         (รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล)

ในรอบที่ 1 (1 ต.ค. 55- 31 มี.ค. 56)

1)  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน ในชวงการประเมินที่ผานมา ไม

มีบุคลากรทานใดอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง 

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 
ผล

(5)

2) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรไปเสร็จเรียบรอยแลว 

จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 60             

(เปาหมาย 10 โครงการ)



8. งานวิเทศสัมพันธ์ 14

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิเทศและการประชาสัมพันธ งาน วิเทศและการประชาสัมพันธ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.การจัดทําแผนและ

กําหนดขั้นตอนการ

ดําเนินงาน

แผน

(4)

2.ติดตามผลการ

ดําเนินงาน

ผล

(5)

1. ความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรม 1.จัดเก็บขอมูลและ 

baseline data

แผน

(4)

2.จํานวนผูเขี่ยวชาญ  เชิญมาเพื่อเปนวิทยากรบรรยาย

ในหัวขอเรื่อง "Maternal and Child Health"

2.มีการเขียนแผนงาน

และกําหนดเปาหมาย

ยุทธศาสตรของงาน

ผล

(5)

3.ดําเนินการเก็บขอมูล

ความตองการดาน

ความรวมมือวิชาการ

ดานตางๆ จากภาควิชา

3. โครงการจัดฝกอบรม

ระยะสั้นถูกยกเลิก

- จํานวน(คน) ผูเขารับการฝกอบรมที่ถูกยกเลิก 1.การจัดทําแผนและ

กําหนดเปาหมายให

ชัดเจน

แผน

(4)

1. ผูเขารวมฝกอบรมจํานวน 1 โครงการ

 และมีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 10 คน

 และไมมีการยกเลิก จํานวนคนครบ

ตามที่กําหนด จึงทําใหโครงการเปนไป

ตามแผน

มีผูเชี่ยวชาญที่เปนวิทยากร จํานวน 1 คน

 เพื่อบรรยาย เรื่อง "Maternal and 

Child Health"

สวนงานคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย         :   สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของหนวยงาน/สวนงาน  :  เพื่อใหการดําเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร เกิดประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงาน                :    เพื่อใหการดําเนินงานของงานวิเทศและการประชาสัมพันธ ตามภารกิจดานการบริการวิชาการเกิดประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

 (2)

1.การจัดฝกอบรมไม

เปนไปตามวัตถุประสงค

จํานวนกิจกรรมสําหรับการฝกอบรมที่ไมเปนไปตาม

วัตถุประสงค คือ                                         1. 

จํานวนผูเขารวมฝกอบรมมาไมครบตามจํานวนที่แจง

ไว                                               2. ผูเขารวม

ฝกอบรมไมมาตามระยะเวลาที่แจงไว   3. ผูเขารวม

ฝกอบรมเขารวมไมครบตามระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่ง

อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เชาน้ําทวม ภัยจากความไม

สงบของบานเมือง

2.แนวโนมผูเขาฝกอบรม

ลดลง (การดําเนินงานไม

บรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติงาน)

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)
แผน/ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

1.จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 10 คน ครบ

ตามจํานวนที่แจงไว                    2. 

ผูเขารวมฝกอบรมมาตามระยะเวลาที่

กําหนดคือ 10 ต.ค. 55       3. 

ผูเขารวมฝกอบรมเขารวมครบ 3 ชั่วโมง 

(09.00 - 12.00 น.)  มีหนังสือเชิญ

วิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

 (2)

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)
แผน/ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

ผลลัพธที่ได (Outcome)

(7)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2.จัดทําขอตกลง/

สัญญารวมกันระหวาง

สถาบันการ ศึกษา

ตางประเทศและคณะ

ผล

(5)

2. มีการติดตอประสานงานและโตตอบ

ทาง e-mail เกี่ยวกับรายละเอียดของ

ฝกอบรม เชน หัวขอเรื่องในการฝกอบรม

 จํานวนคน ระยะเวลาตลอดจน

คาใชจายที่ใชการในฝกอบรม

            ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน  ..................................................................................

         ตําแหนง   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

         วันที.่17..เดือน…พฤษภาคม……พ.ศ....2556.…

         (รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล)
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ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล งาน บริหารเครื่องมือกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เกิดเพลิงไหมใน

หองปฏิบัติการ/

เครื่องมือวิทยาศาสตร

1. ดําเนินการ

ตรวจสอบเครื่องมือ

ทุก 3 เดือน

แผน

(4)

ผล

(5)

2. เกิดการแพรกระจาย

ของสารเคม/ีเชื้อโรค

ภายในสวนงาน

1. จํานวนผูรองเรียน

เรื่องการ

แพรกระจายของเสีย

สารเคมี

1. ขอความรวมมือ

จากภาควิชาโดยผาน

การสั่งการจาก

หัวหนาภาค

แผน

(4)

1) ไมมีผูรองเรียน

เรื่องการ

แพรกระจายของ

เสียสารเคมี

ผล

(5)

1) ไมมีการเกิด

เพลิงไหม 

(เครื่องมืออยูใน

สภาพพรอมใชงาน

 และสารเคมีถูก

จัดเก็บอยางถูก

ประเภท)

1. ความถี่ของการเกิด

เพลิงไหม

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

แผน/ผล
ไตรมาสที่ 4ไตรมาสที่ 3

ผลลัพธที่ได 

(Outcome)

(7)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

กิจกรรมการ

ดําเนินงาน

(3)

2. ดําเนินการ

ตรวจสอบการจัดเก็บ

สารเคมีใหถูก

ประเภทโดย

เจาหนาที่ประจํา

หองปฏิบัติการทุก 3 

เดือน

2.ดําเนินการสํารวจ

ปริมาณการจัดเก็บ

ของเสียจากภาควิชา

ทุก 3 เดือน

สวนงานคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย         :  เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของหนวยงาน/สวนงาน  :  เพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯ ตามภารกิจดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงาน                :    เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการหองปฏิบัติการ อุปกรณเครื่องมืออยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ไตรมาสที่ 2

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

KRI

 (2)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

แผน/ผล
ไตรมาสที่ 4ไตรมาสที่ 3

ผลลัพธที่ได 

(Outcome)

(7)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

กิจกรรมการ

ดําเนินงาน

(3)
ไตรมาสที่ 2

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

KRI

 (2)

1. ความถี่ของการ

เกิดอุบัติเหตุ

1. ดําเนินการ

ตรวจสอบและจัดทํา

บันทึกการใช

อุปกรณปองกันโดย

เจาหนาที่ประจํา

หองปฏิบัติการ

แผน

(4)

1) ไมมีการเกิด

อุบัติเหตุ

2. จํานวน

ผูไดรับบาดเจ็บจาก

การเกิดอุบัติเหตุ

2. จัดทําบันทึกการ

เกิดอุบัติเหตุและ

จํานวน

ผูไดรับบาดเจ็บใน

หองปฏิบัติการ

ผล

(5)

2 ) ไมมีจํานวน

ผูไดรับบาดเจ็บจาก

การเกิดอุบัติเหตุ 

(ผูปฏิบัติงานใน

หองปฏิบัติการ สวมใส

เสื้อกราวนทุกครั้งที่

ปฏิบัติงาน)

       ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน  ..................................................................................

         ตําแหนง   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

         วันที.่17..เดือน…พฤษภาคม……พ.ศ....2556.…

         (รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล)

3. เจาหนาที/่นักศึกษา

เกิดอุบัติเหตุขณะ

ปฏิบัติการใน

หองปฏิบัติการ
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ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายกายภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย งาน กายภาพและสิ่งแวดลอม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน

(4)

1.  ไมมีเหตุการไฟฟาดับ

 (โครงการไมไดรับการ

อนุมัติโครงการ 

เนื่องจากมีคาใชจายสูง 

แตในรอบ 6 เดือนที่

ผานมา)

ผล

(5)

      ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน  ..................................................

         ตําแหนง   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

         วันที.่…17..เดือน…พฤษภาคม……พ.ศ....2556.…

1. พื้นที่ตัวอาคาร 2,

 3 และ6 ไมมีไฟฟา

แสงสวางฉุกเฉินทํา

ใหมีความเสี่ยงเมื่อ

เกิดเหตุเพลิงไฟฟา

ดับหรือมีการอพยพ

หนีไฟอาจมองไม

เห็นทางเดิน

กอใหเกิดอุบัติเหตุได

จํานวนครั้งที่เกิดเหตุการ

ไฟฟาดับ

จัดหาอุปกรณไฟฟาแสง

สวางฉุกเฉิน ติดตั้งที่ชั้น 

1-7 ของอาคาร 2, 3 และ 

6 อยางนอยชั้นละ 1 ชุด

เหตุการณ

ความเสี่ยง

 (1)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI

 (2)

กิจกรรมการดําเนินงาน

(3)

ผลลัพธที่ได 

(Outcome)

(7)

รอบที่ 1 (1 ตค.55 - 31 มีค. 56) รอบที่ 2 (1 เม.ย.56 - 30 กย. 56)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

         (รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล)

สวนงานคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย         :  เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรที่เหมาะสม        

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของหนวยงาน/สวนงาน  :  เพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯ ตามภารกิจดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของงาน                    : เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการหองปฏิบัติการ อุปกรณเครื่องมืออยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ          ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

แผน/ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ (6)

ไมมีผลการดําเนินงาน
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