รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2559

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)

งำนประชุม
O7 สำนักงำนสภำ
เกี่ยวกับกฎหมำย มหำวิทยำลัยมีนิติกร
มีมำกเกินไป
เพียงคนเดียว แต่มี
ปริมำณงำน ค่อนข้ำง
เยอะ ทำให้คุณภำพ
ของงำนไม่ดีเท่ำที่ควร

การจัดการความเสี่ยง
(4)
1. ให้นิติกรจำกงำนนิติ
กำรของมหำวิทยำลัย
มำช่วยงำนของ
สำนักงำนสภำฯ
2. อบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับงำนสภำให้กับ
บุคลำกรทุกคน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)
30 ก.ย. 59
บุคลำกร
สำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย

หมายเหตุ
งบประมาณ /
(ค่าใช้จ่าย)
(6)

ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
(1)
ดำเนินกำรจัดเก็บ
เอกสำรให้เป็น
หมวดหมู่และมี
ระเบียบเพื่อควำม
สะดวกในกำรค้นหำ
รวมทั้งรวบรวมและ
จัดเก็บต้นฉบับ คำสั่ง
สภำ ประกำศสภำ
ระเบียบ ข้อกำหนด
ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย
ดูแลรับผิดชอบงำน
ให้บริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ดูแล
ระบบเครือข่ำย
จัดกำรฐำนข้อมูล
ตลอดจนแก้ไขปัญหำ
ต่ำง ๆ ที่เกิดจำก

ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

เอกสำรกำร
ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยมี
มำกเกินไป

O5 เอกสำรสภำฯ มี
จำนวนมำก
แต่เครื่อง
สแกนเนอร์มี
ประสิทธิภำพไม่
รองรับกำรทำงำน
กับปริมำณของ
เอกสำร และต้อง
ใช้เวลำมำกกว่ำ
ปกติ

จัดให้มีเครื่องสแกนเนอร์ที่มี
ประสิทธิภำพสูงรองรับกับ
กำรจัดกำรปริมำณเอกสำรที่
มีจำนวนมำก

งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

O9 ข้อมูลที่ฝำกไว้กับ จัดให้มีเครื่อง Server ของ
คอมพิวเตอร์
สำนักงำนสภำฯ
แม่ข่ำย (Server)
กับสำนักดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ หำกมี
ปัญหำที่เกี่ยวกับ
ระบบจะทำให้

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)
30 ก.ย. 59
สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย

30 ก.ย. 59
มหำวิทยำลัย

หมายเหตุ
งบประมาณ /
(ค่าใช้จ่าย)
(6)

ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
(1)
เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ และ
เครือข่ำย

ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)
ข้อมูลที่
เก็บไว้สูญหำย

การจัดการความเสี่ยง
(4)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

หมายเหตุ
งบประมาณ /
(ค่าใช้จ่าย)
(6)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ความเสี่ยงตาม
พันธกิจ
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์
(2)

ความเสี่ยงด้านการ 1. งำนสำรบรรณ
ปฏิบัติงาน
ดำเนินกำร

ปัจจัยความ
เสี่ยง
(3)

การจัดการความ
เสี่ยง
(4)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

30 ก.ย. 2559
สำนักงำนสภำ 1. ให้นิติกรจำก
มหำวิทยำลัยมี
งำนนิติกำรของ บุคลำกรสำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย
บริหำรงำนเอกสำร นิติกร
มหำวิทยำลัย
ได้แก่
เพียงคนเดียว
มำช่วยงำนของ
1. กำรผลิต
แต่มีปริมำณงำน สำนักงำนสภำฯ
หรือจัดทำเอกสำร ค่อนข้ำงเยอะ
2. กำรส่ง
ทำให้คุณภำพ 2. อบรมให้ควำมรู้
3. กำรรับ
ของงำนไม่ดี
เกี่ยวกับกฎ
4. กำรเก็บ
เท่ำที่ควร
ระเบียบ
รักษำ และกำรยืม
ข้อบังคับ ที่
5. กำรทำลำย
เกี่ยวข้องกับ
งำนสภำให้กับ
บุคลำกรทุกคน

สถานการณ์
ดาเนินงาน
(6)

วิธีการติดตาม/ปัญหา
อุปสรรค
(7)



มหำวิทยำลัยได้ขอควำม
อนุเครำะห์ให้นติ ิกรของ
งำนนิติกำร กองกลำง มำ
ช่วยงำนประชุมด้ำน
กฎหมำยของสำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย

x

ความเสี่ยงตาม
พันธกิจ
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์
(2)

ปัจจัยความ
เสี่ยง
(3)

ความเสี่ยงด้านการ 2.ดำเนินกำรจัดเก็บ
ปฏิบัติงาน
เอกสำรให้เป็น

เอกสำรกำร
ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยมี
มำกเกินไป

หมวดหมู่และมี
ระเบียบเพื่อควำม
สะดวกในกำรค้นหำ
รวมทั้งรวบรวมและ
จัดเก็บต้นฉบับ
คำสั่งสภำ ประกำศ
สภำ ระเบียบ
ข้อกำหนด ข้อบังคับ
ของมหำวิทยำลัย

การจัดการความ
เสี่ยง
(4)
1. จัดให้มีเครื่อง

สแกนเนอร์ที่มี
ประสิทธิภำพ
สูงรองรับกับ
กำรจัดกำร
ปริมำณเอกสำร
ที่มีจำนวนมำก

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

สถานการณ์
ดาเนินงาน
(6)

วิธีการติดตาม/ปัญหา
อุปสรรค
(7)

30 ก.ย. 2559
บุคลำกรสำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย



ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อจัดซื้อ
เครื่องสแกนเนอร์
ควำมเร็วสูงเรียบร้อยแล้ว

ความเสี่ยงตาม
พันธกิจ
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์
(2)

ความเสี่ยงด้านการ 3.ดูแลรับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน
งำนให้บริกำร

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ดูแล
ระบบเครือข่ำย
จัดกำรฐำนข้อมูล
ตลอดจนแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิด
จำกเครื่อง
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ และ
เครือข่ำย
สถานการณ์ ดาเนินงาน :
 = ดำเนินกำรแล้ ว เสร็ จตำมกำหนด
X = ยังไม่ได้ เริ่ มดำเนินกำร

ปัจจัยความ
เสี่ยง
(3)

การจัดการความ
เสี่ยง
(4)

ข้อมูลที่ฝำกไว้ จัดให้มีเครื่อง
กับคอมพิวเตอร์ Server ของ
แม่ข่ำย
สำนักงำนสภำฯ
(Server) กับ
สำนักดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ หำกมี
ปัญหำที่เกี่ยวกับ
ระบบจะทำให้
ข้อมูลที่
เก็บไว้สูญหำย

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

สถานการณ์
ดาเนินงาน
(6)

วิธีการติดตาม/ปัญหา
อุปสรรค
(7)

30 ก.ย. 2559
มหำวิทยำลัย

x

เนื่องจำกกำรติดตั้ง
Server จะต้องมี
สถำนที่สำหรับติดตั้ง
และมีผู้ดูแลรับผิดชอบ
ตลอดเวลำ ทำให้
สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยไม่
สำมำรถดำเนินกำรใน
ข้อนี้

 = ดำเนินกำรแล้ ว เสร็ จช้ ำกว่ำกำหนด
 = อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
(1)

ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่
(2)

ดำเนินงำนจัดกำร
จำนวนครั้งในกำร
ประชุมให้เป็นไปตำม ประชุมของแต่ละชุด
มีจำนวนมำกเกินไป
กำหนดกำรและ
วัตถุประสงค์กำร
ประชุมด้วยควำม
เรียบร้อย

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

S1 เนื่องจำกสำนักงำน 1. ทบทวนจำนวนครั้งของ
กำรประชุมแต่ละชุด
สภำมหำวิทยำลัยมีกำร
และกำรส่งบุคลำกรไป
ประชุมคณะกรรมกำรชุด
ประจำกำรประชุม
ต่ำง ๆ จำนวนมำก ทำให้
2. ทบทวนควำมจำเป็นของ
บุคลำกร ไม่สำมำรถ
กำรประชุมแต่ละชุด
เข้ำรับกำรพัฒนำตนเอง
ตำมกรอบภำระงำน
ของตน และส่งผลให้
งำนไม่ได้รับกำรพัฒนำ
เท่ำที่ควร

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)
30 ก.ย. 2559
มหำวิทยำลัย

หมายเหตุ
งบประมาณ /
(ค่าใช้จ่าย)
(6)

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

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์
(2)
ดำเนินงำนจัดกำร
ประชุมให้เป็นไปตำม
กำหนดกำรและ
วัตถุประสงค์กำร
ประชุมด้วยควำม
เรียบร้อย

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

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)
เนื่องจำกสำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัยมี
กำรประชุม
คณะกรรมกำรชุด
ต่ำง ๆ จำนวนมำก
ทำให้บุคลำกร
ไม่สำมำรถเข้ำรับ
กำรพัฒนำตนเอง
ตำมกรอบภำระงำน
ของตน และส่งผล
ให้งำนไม่ได้รับกำร
พัฒนำเท่ำที่ควร

การจัดการความ กาหนดเสร็จ/ สถานการณ์
เสี่ยง
ผูร้ ับผิดชอบ ดาเนินงาน
(4)
(5)
(6)
1. ทบทวนจำนวน
ครั้งของกำรประชุม
แต่ละชุด และกำร
ส่งบุคลำกรไป
ประจำกำรประชุม
2. ทบทวนควำม
จำเป็นของกำร
ประชุมแต่ละชุด

 = ดำเนินกำรแล้ ว เสร็ จช้ ำกว่ำกำหนด
 = อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร

30 ก.ย. 2559
มหำวิทยำลัย



วิธีการติดตาม/
ปัญหาอุปสรรค
(7)
มหำวิทยำลัยได้มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
เพื่อทบทวนกฎระเบียบ
ต่ำงๆ

ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

แผนการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
(1)

ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

ดำเนินงำนจัดกำร กำรเสนอวำระกำร C2 กำรมีวำระเพิ่มเติม
ประชุม
บำงครั้ง ส่งผลให้กำร
ประชุมให้เป็นไป
พิจำรณำข้อมูลในเอกสำรไม่
ตำมกำหนดกำรและ
ครบถ้วน และส่งผลต่อกำร
วัตถุประสงค์กำร
ลงมติซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประชุมด้วยควำม
ประโยชน์ของมหำวิทยำลัยที่
เรียบร้อย
พึงได้พึงมี

การจัดการความเสี่ยง
(4)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

กำหนดให้หน่วยงำนหรือ
30 ก.ย. 59
ผู้บริหำรที่ต้องกำรส่งวำระ หน่วยงำนที่ขอ
เข้ำกำรประชุมสภำ ให้
บรรจุเรื่องเข้ำ
ดำเนินกำรปฏิทินกำร
วำระกำรประชุม
ประชุมอย่ำงเคร่งครัด
สภำมหำวิทยำลัย

หมายเหตุ
งบประมาณ /
(ค่าใช้จ่าย)
(6)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หน่วยงาน : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ความเสี่ยง
ตาม
พันธกิจ
(1)
ควำมเสี่ยง
ด้ำนนโยบำย
กฎหมำย
ระเบียบ
ข้อบังคับ

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์
(2)
ดำเนินงำนจัดกำร
ประชุมให้เป็นไปตำม
กำหนดกำรและ
วัตถุประสงค์กำร
ประชุมด้วยควำม
เรียบร้อย

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

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)
กำรมีวำระเพิ่มเติม
บำงครั้ง ส่งผลให้
กำรพิจำรณำข้อมูล
ในเอกสำรไม่
ครบถ้วน และส่งผล
ต่อกำรลงมติซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของ
มหำวิทยำลัยที่พึงได้
พึงมี

กาหนด
สถานการณ์
การจัดการความเสี่ยง
เสร็จ/
ดาเนินงาน
(4)
ผู้รับผิดชอบ
(6)
(5)
กำหนดให้หน่วยงำน
30 ก.ย.
หรือผู้บริหำรที่ต้องกำร
2559
ส่งวำระเข้ำกำรประชุม หน่วยงำนที่
สภำ ให้ดำเนินกำร
ขอบรรจุ
ปฏิทินกำรประชุม
เรือ่ งเข้ำ
อย่ำงเคร่งครัด
วำระกำร
ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย

 = ดำเนินกำรแล้ ว เสร็ จช้ ำกว่ำกำหนด
 = อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร



วิธีการติดตาม/
ปัญหาอุปสรรค
(7)

