รายงานการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
(1)
งานสารบรรณ
ดำเนินกำร
บริหำรงำนเอกสำร
ได้แก่
1. กำรผลิตหรือ
จัดทำเอกสำร
2. กำรส่ง
3. กำรรับ
4. กำรเก็บ รักษำ
และกำรยืม
5. กำรทำลำย

ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

เอกสำรรับเข้ำมี O1 กำรค้นหำเอกสำร
จำนวนมำก และ มีควำมซับซ้อน ค้นหำ
ยังมีกำรจัดเก็บที่ ยำก
ยังไม่ดี ทำให้กำร
ค้นหำเอกสำรมี
ควำมล่ำช้ำ

การจัดการความเสี่ยง
(4)
1. พัฒนำระบบกำรค้นหำ
เ อ ก ส ำ ร ที่ รั บ เ ข้ ำ ข อ ง
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลั ย
ทั้งหมด เพื่อให้ บุคลำกรทุก
ค น ใ น ส ำ นั ก ง ำ น ส ภ ำ
มหำวิทยำลัย สำมำรถสืบค้น
เอกสำรที่ ต้ อ งกำรได้ อ ย่ ำ ง
รวดเร็ว

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)
30 ก.ย. 60
สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย

หมายเหตุ
งบประมาณ /
(ค่าใช้จ่าย)
(6)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ความเสี่ยงตาม
พันธกิจ
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์
(2)

ความเสี่ยงด้านการ 1. งำนสำรบรรณ
ปฏิบัติงาน
ดำเนินกำร

บริหำรงำนเอกสำร
ได้แก่
1. กำรผลิต
หรือจัดทำเอกสำร
2. กำรส่ง
3. กำรรับ
4. กำรเก็บ
รักษำ และกำรยืม
5. กำรทำลำย
สถานการณ์ ดาเนินงาน :
 = ดำเนินกำรแล้ ว เสร็ จตำมกำหนด
X = ยังไม่ได้ เริ่ มดำเนินกำร

ปัจจัยความ
เสี่ยง
(3)

การจัดการความ
เสี่ยง
(4)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

สถานการณ์
ดาเนินงาน
(6)

O1 กำรค้นหำ
เอกสำรมีควำม
ซับซ้อน ค้นหำ
ยำก

พัฒนำระบบ
กำรค้นหำเอกสำร
ที่รับเข้ำของ
สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย
ทั้งหมด เพื่อให้
บุคลำกรทุกคนใน
สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย
สำมำรถสืบค้น
เอกสำรที่ต้องกำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว

30 ก.ย. 60
สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย



 = ดำเนินกำรแล้ ว เสร็ จช้ ำกว่ำกำหนด
 = อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร

วิธีการติดตาม/ปัญหา
อุปสรรค
(7)
ระบบลงทะเบียน
หนังสือรับเข้ำของ
สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย บุคลำกร
ทุกคนในสำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย
สำมำรถค้นหำเอกสำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
(1)

ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่
(2)

กำรติดตำมและกำร
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรที่
กำหนดไว้

ขำดกำรกำกับ
ติดตำมและรำยงำน
ผลตำมแผนงำน/
โครงกำรให้
ผู้บังคับบัญชำ

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

S2 ไม่มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนกล
ยุทธ์ของสำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยอย่ำง
ต่อเนื่อง

จัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนงำน/
โครงกำร เสนอผู้บริหำร
เป็นประจำทุกไตรมำส

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)
30 ก.ย. 2560
สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย

หมายเหตุ
งบประมาณ /
(ค่าใช้จ่าย)
(6)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
หน่วยงาน : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ความเสี่ยงตาม
พันธกิจ
(1)
ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์
(2)
กำรติดตำมและกำร
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรที่
กำหนดไว้

สถานการณ์ ดาเนินงาน :
= ดำเนินกำรแล้ ว เสร็ จตำมกำหนด
X = ยังไม่ได้ เริ่ มดำเนินกำร

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)
S2 ไม่มีกำรติดตำม
และประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผน
กลยุทธ์ของ
สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยอย่ำง
ต่อเนื่อง

การจัดการความ กาหนดเสร็จ/ สถานการณ์
เสี่ยง
ผูร้ ับผิดชอบ ดาเนินงาน
(4)
(5)
(6)
จัดทำรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
ตำมแผนงำน/
โครงกำร เสนอ
ผู้บริหำรเป็น
ประจำทุกไตร
มำส

 = ดำเนินกำรแล้ ว เสร็ จช้ ำกว่ำกำหนด
 = อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร

30 ก.ย. 2560
สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย



วิธีการติดตาม/
ปัญหาอุปสรรค
(7)
บุคลำกรทีร่ ับผิดชอบกำร
ดำเนินงำนแต่ละ
โครงกำรนำเสนอผลกำร
ดำเนินงำนให้ผู้บริหำร
ทรำบเป็นประจำทุกไตร
มำส

ความเสี่ยงด้านการเงิน

แผนการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
(1)
ดำเนินกำรเบิก
จ่ำยเงินให้เป็นไป
ตำมแผนของ
หน่วยงำน

ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่
(2)
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณของ
หน่วยงำนยังไม่
เป็นไปตำมแผน
ของหน่วยงำน

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)
F1กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ไม่เป็นไปตำมแผนที่กำหนด

การจัดการความเสี่ยง
(4)
ให้มีกำรรำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณเป็น
ประจำทุกเดือนเสนอต่อ
ผู้อำนวยกำร

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)
ทุกเดือน ประจำปี
งบประมำณ
2560

หมายเหตุ
งบประมาณ /
(ค่าใช้จ่าย)
(6)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน
หน่วยงาน : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ความเสี่ยง
ตาม
พันธกิจ
(1)
ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรเงิน

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์
(2)
ดำเนินกำรเบิก
จ่ำยเงินให้เป็นไป
ตำมแผนของ
หน่วยงำน

สถานการณ์ ดาเนินงาน :
 = ดำเนินกำรแล้ ว เสร็ จตำมกำหนด
X = ยังไม่ได้ เริ่ มดำเนินกำร

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)
F1กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณไม่
เป็นไปตำมแผนที่
กำหนด

กาหนด
สถานการณ์
การจัดการความเสี่ยง
เสร็จ/
ดาเนินงาน
(4)
ผู้รับผิดชอบ
(6)
(5)
ให้มีกำรรำยงำนผลกำร ทุกเดือน
เบิกจ่ำยงบประมำณ
ประจำปี
เป็นประจำทุกเดือน
งบประมำณ
เสนอต่อผู้อำนวยกำร
2560

 = ดำเนินกำรแล้ ว เสร็ จช้ ำกว่ำกำหนด
 = อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร



วิธีการติดตาม/
ปัญหาอุปสรรค
(7)
มี ก ำรน ำเสนอ
รำยงำนกำรเบิ ก จ่ ำ ย
งบประมำณน ำเสนอ
ต่อผู้บริหำรทุกเดือน

