รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
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ด้านที่ 2 ด้านการปฏิบัติงาน
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ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
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ด้านที่ 4 ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทสรุปผู้บริหาร
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยได้มีการวางกรอบการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่
8/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
2. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
3. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง
4. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสง
5. ดาเนินการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานสรุปความก้าวหน้าของ
การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจรแนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงาน
6. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงที่เหลืออย่หลังการจัดการ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบายเพื่อ
ดาเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
หน่วยงานได้เลือกและกาหนดความเสี่ยง จานวน 3 ด้าน พร้อมทั้งได้มีการวิเคราะห์ และจัดลาดับ
ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงที่อย่ในระดับสงและสงมาก ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขก่อน ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยง : ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ปัจจัยเสี่ยง : การกาหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานได้อย่างเป็นรปธรรม
ความเสี่ยง : การพัฒนาหลักสตรและการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปัจจัยเสี่ยง : จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่าเป้าหมาย
ความเสี่ยง : การประสบอุบัติเหตุทางรถของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ปัจจัยเสี่ยง : นักศึกษาประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปเรียนศนย์แม่ริม
2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน/ปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง : การเผยแพร่ข้อมลทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในทางลบ
ปัจจัยเสี่ยง : ขาดการสื่อสารข้อมลหรือข้อเท็จจริงที่ตรงกันภายในมหาวิทยาลัย
3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ความเสี่ยง : การบริหารการเงินและงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ
ปัจจัยเสี่ยง : การขาดทุนจากการลงทุน
4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสี่ยง : การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของภาครัฐมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
ปัจจัยเสี่ยง : บุคลากรผ้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทาให้ปฏิบัติงานล่าช้า

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
(ผศ. ดร.ชาตรี มณีโกศล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบันภายในปี มารายงานผลการประเมินผลดาเนินการลดความ
เสี่ยงในรอบ 12 เดือน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยนั้น
จากผลการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงดัง กล่ าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความเสี่ยง
ที่ส าคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ผ้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ ตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ประไพ ปรีชา
( นางประไพ ปรีชา )
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2561
ประเภทความเสี่ยง
(1)
ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

ผลการดาเนินงานตามแผน การกาหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และ 1.
ยุทธศาสตร์ไม่บรรลุตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัดความสาเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์
ของการดาเนินงานได้อย่างเป็นรปธรรม
2.
3.
4.
5.
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ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
กาหนดเสร็จ/
จะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ
(5)
(6)
การกาหนดตัวชี้ วัดของเป้าประสงค์และ ผลการดาเนินงานของ
เดือนกันยายน 2561/
แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัดความสาเร็จ มหาวิทยาลัยบรรลุผล
1. รองอธิการบดี
ของการดาเนินงานได้อย่างเป็นรปธรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์
ที่รับผิดชอบงาน
กาหนดให้มีการจัดทา/ทบทวนตัวชี้วัดใน
นโยบายและแผน
แผนยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความสาเร็จของ
มหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์ฯ
2. กองนโยบายและ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองแผน
แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ฯ และวิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด ของ
เป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ฯ
จัดทาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ฯ
การสื่ อ สารและถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์
ตัว ชี้ วั ด และเป้ า ประสงค์ ลงส่ ห น่ ว ยงาน
และบุคคล

ประเภทความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง
(2)
การพัฒนาหลักสตรและ
การจัดการเรียนการสอน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
กาหนดเสร็จ/
จะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ
(5)
(6)
จานวนอาจารย์ที่มี
เดือนกันยายน 2561/
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. รองอธิการบดีที่
เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคล
2. กองบริหารงาน
บุคคล

จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ 1. สนับสนุนทุนและเงินรางวัลเพื่อพัฒนา
ต่ากว่าเป้าหมาย
ผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์
2. จัดระบบพีเ่ ลี้ยง เพื่อกากับดแล ให้
คาแนะนา ติดตามการทางานผลทาง
วิชาการอย่างใกล้ชิด
3. แจ้งเกณฑ์ กาหนดเวลา และติดตาม
ความก้าวหน้าการกาหนดขอตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างสม่าเสมอ
4. แจ้งเกณฑ์ กาหนดเวลา และติดตาม
ความก้าวหน้าการกาหนดขอตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างสม่าเสมอ
5. สนับสนุนให้คณาจารย์นาเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
การประสบอุบัตเิ หตุทางรถ นักศึกษาประสบอุบัติเหตุระหว่างการ
1. จัดรถบริการรับ-ส่งนักศึกษาระหว่างศนย์ จานวนนักศึกษาประสบ
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เดินทางไปเรียนศนย์แม่ริม
เวียงบัวและศนย์แม่รมิ
อุบัติเหตุลดลง/หรือไม่มี
2. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้นักศึกษาใช้
เลย/หรือมีแต่ไม่รุนแรง
บริการรถรับส่งของมหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความร้
ปลกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย
จราจร ความปลอดภัยในการขับขีแ่ ละการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถกต้องและ
เคร่งครัด
4. ให้นักศึกษาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ศนย์แม่ริม

เดือนกันยายน 2561/
1. รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงาน
พัฒนานักศึกษา
2. รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป
3. สานักงาน
อธิการบดี
4. คณะครุศาสตร์

ประเภทความเสี่ยง
(1)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง
(2)
การเผยแพร่ข้อมลทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social
media) ที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในทางลบ

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
กาหนดเสร็จ/
จะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ
(5)
(6)
ขาดการสื่ อ สารข้ อ ม ลหรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง 1. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ เดือนกันยายน 2561/
ที่ตรงกันภายในมหาวิทยาลัย
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเพิม่ มากขึ้น เพื่อ ที่ดี
1. รองอธิการบดีที่
สื่อสารกับประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่
รับผิดชอบงาน
ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน ไม่สับสน
บริหารทั่วไป
อันจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้งา่ ย เช่น
2. สานักงาน
 ข่าวสารจากสานักงานสภา
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งข่าวสารการอนุมัติ
3. สานักงาน
การพิจารณาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กอง
บริหารงานบุคคล เพื่อแจ้งข่าวสารการ
อนุมัติระเบียบ ประกาศ สิทธิตา่ ง ๆ ที่
เกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
 สารจากคณะต่าง ๆ เช่น สาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพิ่มช่องทางสาหรับการติดต่อประสานงาน
และแลกเปลีย่ นข่าวสารที่เหมาะสมกับสาร
ที่ต้องการนาเสนอทั้งที่เป็นช่องทางที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น
 กลุ่มไลน์ทีมนโยบายและแผน สาหรับ
ผ้บริหารด้านนโยบายและแผน ผ้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบายและแผน สาหรับแจ้งข่าวสาร
แลกเปลี่ยน ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
 Hot Line 5380" ศนย์รับแจ้งการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาหรับรับแจ้งการ
ห้องเรียน อาคาร หรือสถานที่ที่ควร
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประเภทความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

3. วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากกรณีที่
มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายจากการ
สื่อสารที่คลาดเคลื่อน
ด้านทรัพยากร การบริหารการเงินและ
การขาดทุนจากการลงทุน
1. มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
(การเงิน)
งบประมาณไม่มี
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และการ
ประสิทธิภาพ
จั ด หารายไ ด้ แ ละผลปร ะโยชน์ จ า ก
ทรั พ ย์ สิ น ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ก าหนดกรอบ/กิ จ การในการจั ด หา
ผลประโยชน์ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ไม่ มี อั ต รา
เสี่ ย งต่ อ การขาดทุน หรือ มี อัต ราเสี่ ยงต่ อ
การขาดทุนน้อย
2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการในการ
พิจารณาการลงทุนและ/การจัดหา
ผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
3. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
4. มี นั ก บริ ห ารการเงิ น มื อ อาชี พ มาบริ ห าร
จัดการและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ด้านนโยบาย
การปรับปรุงกฎหมาย
บุคลากรผ้ ปฏิบัติ งานขาดความเข้า ใจใน 1. จัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
กฎหมาย ระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
กฎหมาย ระเบี ย บฯ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ระเบียบฯ ที่เปลีย่ นแปลงไปให้กับบุคลากร
ข้อบังคับ
ภาครัฐมีผลต่อการ
ทาให้ปฏิบัติงานล่าช้า
ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
2. จัดทา/ปรับปรุงแนวปฎิบตั ิในการทางานที่
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ ที่
เปลี่ยนแปลงไปให้เท่าทันสถานการณ์

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
จะได้รับ
(5)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

มหาวิทยาลัยมีการบริหาร เดือนกันยายน 2561/
การเงินและงบประมาณ
1. รองอธิการบดี
ที่มีประสิทธิภาพ
ที่รับผิดชอบงาน
มีรายได้จากการลงทุน
นโยบายและแผน
และ/หาผลประโยชน์จาก
มหาวิทยาลัย
ทรัพย์สินในระดับ
2. รองอธิการบดีที่
มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบงาน
จัดหารายได้และ
ผลประโยชน์
3. กองนโยบายและ
แผน
4. สานักงานบริหาร
และจัดการ
ทรัพย์สิน
บุคลากรผ้ปฏิบตั ิงานมี
เดือนกันยายน 2561/
ความเข้าใจในกฎหมาย
1. รองอธิการบดีที่
ระเบียบฯ และปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงาน
ได้เป็นอย่างดี
บริหารทัว่ ไป
2. สานักงาน
อธิการบดี

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ประเภท
ความเสี่ยง
(1)
ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง
(2)
ผลการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(3)
การก าหนดตั ว ชี้ วั ด ของ 1.
เ ป้ า ป ร ะ ส งค์ แ ล ะ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัด
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งเป็ น 2.
รปธรรม
3.

4.
5.

กาหนดเสร็จ/
สถานการณ์
วิธีการติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
(4)
(5)
(6)
(7)

การกาหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ เดือนกันยายน 2561/
1. มหาวิทยาลัยทบทวนแผน
และแผนยุทธศาสตร์ให้วัด
1. รองอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ความสาเร็จของการดาเนินงานได้
ที่รับผิดชอบงาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
อย่างเป็นรปธรรม
นโยบายและแผน
ฉบับทบทวน ปี 2562 โดยได้
มหาวิทยาลัย

ทบทวนเป้าประสงค์ กลยุทธ์
กาหนดให้มีการจัดทา/ทบทวน
ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายในแต่ละ
ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ทสี่ ะท้อน 2. กองนโยบายและ
แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
ความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผน
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ฯและวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ระยะ 20 ปี และเหมาะสมกับ
ของเป้าประสงค์และแผน
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ฯ
2. ผลการดาเนินงานของ

จัดทาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผน
มหาวิทยาลัย ประจาปี 2561
ยุทธศาสตร์ฯ
บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์

การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์
อย่ในระดับดี (ร้อยละ 75.76)
ตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ลงส่
หน่วยงานและบุคคล

ประเภท
ความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(2)
(3)
การพัฒนาหลักสตรและ จานวนอาจารย์ที่มี
การจัดการเรียนการสอน ตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ต่ากว่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

การจัดการความเสี่ยง

1.
2.
3.

4.

กาหนดเสร็จ/
สถานการณ์
วิธีการติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
(4)
(5)
(6)
(7)

สนับสนุนทุนและเงินรางวัลเพื่อ
เดือนกันยายน 2561/
1. กองบริหารงานบุคคลจัดทาแผนผัง
พัฒนาผลงานทางวิชาการให้กับ
1. รองอธิการบดีที่
ลาดับขั้นตอนในกระบวนการ
อาจารย์
รับผิดชอบงาน
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
บริหารงานบุคคล

จัดระบบพีเ่ ลี้ยง เพื่อกากับดแล
2. จัดห้องเรียนพัฒนาอาจารย์เข้าส่
2. กองบริหารงาน
ให้คาแนะนา ติดตามการทางาน
ตาแหน่งทางวิชาการ (ห้องเรียน
บุคคล
ผลทางวิชาการอย่างใกล้ชิด
ผศ.) ให้กบั อาจารย์ทมี่ ีความสนใจ
เพื่อเข้าร่วมแลกเปลีย่ นความ

แจ้งเกณฑ์ กาหนดเวลา และติดตาม
คิดเห็น
ความก้าวหน้าการกาหนดขอ
3. มีระบบติดตามการส่งผลงานทาง
ตาแหน่งทางวิชาการ อย่าง
วิชาการ
สม่าเสมอ
4. จัดสรรทุนสนับสนุนการนาเสนอ

สนับสนุนให้คณาจารย์นาเสนอ
ผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์
ผลงานวิชาการในการประชุม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
โดยในประเทศสามารถเบิกจ่าย
จากงบพัฒนาบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน สาหรับการนาเสนอ
ผลงนใยต่างประเทศ สามารถ
ขอรับการจัดสรรจากกองทุน
พัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
5. มีจานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น โดย
 มีผ้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผ้ช่วยศาสตราจารย์
เพิ่มขึ้น 17 คน (ณ ก.ย. 2560
มี 91 คน และ ก.ย. 2561
มี 108 คน)

ประเภท
ความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(2)

(3)

(4)

การประสบอุบัตเิ หตุทาง นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ
รถของนักศึกษาคณะครุ ระหว่างการเดินทางไป
ศาสตร์
เรียนศนย์แม่ริม

1. จัดรถบริการรับ-ส่งนักศึกษาระหว่าง
ศนย์เวียงบัวและศนย์แม่ริม
2. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้นักศึกษา
ใช้บริการรถรับส่งของมหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้
ความร้ ปลกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องหมายจราจร ความปลอดภัย
ในการขับขี่และการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายอย่างถกต้องและเคร่งครัด
4. ให้นักศึกษาพักในหอพักของ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ศนย์แม่ริม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

สถานการณ์
ดาเนินงาน
(6)

เดือนกันยายน 2561/
1. รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงาน
พัฒนานักศึกษา
2. รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป
3. สานักงาน
อธิการบดี
4. คณะครุศาสตร์







วิธีการติดตาม/
ปัญหาอุปสรรค
(7)
 มีผ้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
เพิ่มขึ้น 2 คน (ณ ก.ย. 2560
มี 21 คน และ ก.ย. 2561
มี 23 คน)
1. มหาวิทยาลัยมีรถบริการรับ-ส่ง
นักศึกษาระหว่างศนย์เวียงบัวและ
ศนย์แม่ริม และมีตารางเวลาเดินรถ
ประกาศให้ทราบอย่างชัดเจน
2. จัดกิจกรรมให้ความร้เกี่ยวกับกฎ
จราจรเบื้องต้นและรณรงค์การสวม
หมวกกันน็อก 100% ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2561 และจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน
2562
3. มหาวิทยาลัยจัดหอพักนักศึกษา
เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ ที่เข้าศึกษาต่อตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 ด้วยระยะแรก
จานวนหอพักไม่เพียงพอกับนักศึกษา
ทั้วหมด จึงได้กาหนดให้นักศึกษา
หลักสตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รวม 6 สาขาวิชา เข้าพัก ได้แก่
1) สาขาวิชาการประถมศึกษา
2) สาขา วิชาการศึกษาปฐมวัย
3) สาขาวิชาพลศึกษา 4) สาขาวิชา

ประเภท
ความเสี่ยง
(1)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(2)

(3)

(4)

การเผยแพร่ข้อมลทาง
สื่อสังคมออนไลน์
(Social media) ที่มีผล
ต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในทางลบ

ขาดการสื่อสารข้อมลหรือ 1. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร/การ
ข้อเท็จจริงที่ตรงกันภายใน
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อสื่อสาร
กับประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่
ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน ไม่สับสน
อันจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้งา่ ย
เช่น
 ข่าวสารจากสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งข่าวสารการ
อนุมัติ การพิจารณาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
กองบริหารงานบุคคล เพื่อแจ้ง
ข่าวสารการอนุมัตริ ะเบียบ ประกาศ
สิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ
 สารจากคณะต่าง ๆ เช่น สาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

สถานการณ์
ดาเนินงาน
(6)

เดือนกันยายน 2561/
1. รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป
2. สานักงาน
อธิการบดี
3. สานักงาน
สภามหาวิทยาลัย



วิธีการติดตาม/
ปัญหาอุปสรรค
(7)
เกษตรศาสตร์ 5) สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ และ 6) สาขาวิชา
นาฏศิลป์ และมหาวิทยาลัยได้
ก่อสร้างหอพักนักศึกษาเพิ่มเติมอีก
3 หลัง เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
ข้อมลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
ให้กับประชาคมในมหาวิทยาลัย
รับทราบ อาทิ
 สารจากมหาวิทยาลัย
“พิงค์ราชภัฎ”
 สารจากสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
 สารกองบริหารงานบุคคล
 ข่าวประชาสัมพันธ์
กองนโยบายและแผน
 จดหมายข่าวสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
 สารจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
 วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภท
ความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(2)

(3)

(4)
2. เพิ่มช่องทางสาหรับการติดต่อ
ประสานงานและแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ที่เหมาะสมกับสารที่ต้องการนาเสนอ
ทั้งที่เป็นช่องทางที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เช่น
 กลุ่มไลน์ทีมนโยบายและแผน
สาหรับผ้บริหารด้านนโยบายและแผน
ผ้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
สาหรับแจ้งข่าวสาร แลกเปลี่ยน
ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
 Hot Line 5380 ศนย์รับแจ้งการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาหรับรับแจ้ง
การห้องเรียน อาคาร หรือสถานที่ที่
ควรปรับปรุงซ่อมแซม
4. วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากกรณี
ที่มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายจาก
การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

สถานการณ์
วิธีการติดตาม/
ดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
(6)
(7)

2. ตั้งกรุ๊ปไลน์สาหรับการ
ประสานงานและติดตามการ
ดาเนิน ตามภารกิจ เช่น
 กลุ่ม CMRU คพท.2562
สาหรับประสานงานและติดตาม
การดาเนินโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
 กลุ่มสิ่งก่อสร้าง เพื่อ
ประสานงานและติดตามงบลงทุน
ของมหาวิทยาลัย
3. จัดตั้งกรุ๊ปไลน์สาหรับ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกิจกรรม

ต่าง เช่น
 กลุ่ม สโมสรบุคลากร CMRU
 Hot Line 5380 ศนย์รับแจ้ง
การซ่อมแซมอาคารสถานที่
สาหรับรับแจ้งการห้องเรียน
อาคาร หรือสถานที่ที่ควร
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประเภท
ความเสี่ยง
(1)
ด้านทรัพยากร
(การเงิน)

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(2)
การบริหารการเงินและ
งบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพ

(3)
การขาดทุนจากการลงทุน

การจัดการความเสี่ยง

1.

2.

3.
4.
ด้านนโยบาย
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ

การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
ภาครัฐมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย

บุคลากรผ้ปฏิบตั ิงานขาด
ความเข้าใจใน กฎหมาย
ระเบียบฯ ที่เปลีย่ นแปลง
ไปทาให้ปฏิบัติงานล่าช้า

1.
2.

กาหนดเสร็จ/
สถานการณ์
วิธีการติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
(4)
(5)
(6)
(7)

มหาวิทยาลัยจัดทาข้อบังคับ ระเบียบ เดือนกันยายน 2561/
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน และ 1. รองอธิการบดี
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหาร
การจัดหารายได้และผลประโยชน์
ที่รับผิดชอบงาน
การเงินและทรัพย์สินของ
จากทรัพย์สินในระดับมหาวิทยาลัย
นโยบายและแผน
มหาวิทยาลัย
เพื่อกาหนดกรอบ/กิจการในการ
มหาวิทยาลัย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดหาผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย 2. รองอธิการบดีที่
การหาผลประโยชน์จากรายได้
ไม่มีอัตราเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือ
รับผิดชอบงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มีอัตราเสี่ยงต่อการขาดทุนน้อย
จัดหารายได้และ
โดยที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการหา
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์จากรายได้ของ

มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการ
3.
กองนโยบายและ
มหาวิทยาลัยเพือ่ เสนออธิการบดี
ในการพิจารณาการลงทุนและ/
แผน
พิจารณา และรายงานให้ ก.ง.ส.
การจัดหาผลประโยชน์ให้กับ
4. สานักงานบริหาร
ทราบเป็นประจา
มหาวิทยาลัย
และจัดการ
3. แผนกลยุทธ์ทางการเงินมีแผน

จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
ทรัพย์สิน
กลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
(พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับ
มหาวิทยาลัย
ปรับปรุง ปี 2560 ที่สอดคล้องกับ

มีนักบริหารการเงินมืออาชีพมา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
บริหารจัดการและทรัพย์สินของ
ระยะ 5 ปี
มหาวิทยาลัย

จัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เดือนกันยายน 2561/
1. กรณีหน่วยงาน/ส่วนราชการ
ระเบียบฯ ที่เปลีย่ นแปลงไปให้กับ 1. รองอธิการบดีที่
ภายนอกได้มีการปรับปรุงหรือ
บุคลากรที่เกีย่ วข้อง
รับผิดชอบงาน
ออกระเบียบ กฎหมาย ระเบียบฯ
บริหารทั่วไป
ใหม่และส่งมาให้กับมหาวิทยาลัย

จัดทา/ปรับปรุงแนวปฎิบตั ิในการ
2. สานักงาน
ได้เวียนหนังสือดังกล่าวให้กับทุก
ทางานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
อธิการบดี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประ
ระเบียบฯ ที่เปลีย่ นแปลงไป
ประชาสัมพันธ์
ให้เท่าทันสถานการณ์
2. กรณีระเบียบพัสดุที่บุคลากรต้อง

ประเภท
ความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(2)

(3)

(4)

สถานการณ์ดาเนินงาน
 = ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
 = ยังไม่เริ่มดาเนินการ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)

สถานการณ์
ดาเนินงาน
(6)

วิธีการติดตาม/
ปัญหาอุปสรรค
(7)
ถือปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยได้จัด
อบรมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การบันทึก
ข้อมลในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) ให้กับบุคลากร
โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยตรงมาให้ความร้

 = ดาเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากาหนด
 = อยร่ ะหว่างดาเนินการ

์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

