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บทน า 

 ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ประกอบกับได้มีกำรน ำระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงมำใช้ในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกำรขยำยขอบข่ำยของกำรควบคุมภำยใน ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงมีนโยบำยให้มีกำรบูรณำกำรระบบกำรควบคุมภำยในเข้ำ
กับระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในเรื่องกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่จะช่วยให้มหำวิทยำลัยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมแผนยุทธศำสตร์ และ
แนวทำงในกำรบริหำรงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพต่อไป 
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยพิจำรณำจำกควำมเสี่ยง 5 ด้ำนหลัก ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ (Strategic Risk) 
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  (Operational Risk)  
3.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน  (Financial Risk) 
4 . ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Environmental Health and Safety Risk) 
5.  ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 

 
 
   
 
 
 
 
 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

   พฤศจิกำยน 2559 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ก ำหนดกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 2 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับมหำวิทยำลัย 
 2. ระดับคณะ ส ำนัก สถำบัน วิทยำลัย บัณฑิตวิทยำลัย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย และส่วนงำนวิชำกำรภำยใน  

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน 

สภามหาวทิยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

คณบดี/ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/วทิยาลัย/บัณฑิตวทิยาลัย/ส่วนงานวิชาการภายใน/ส่วนงานอ่ืน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

และบริหารความเสี่ยง 

ส านักงาน 

การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 เพ่ือให้มหำวิทยำลัยเชียงใหม่มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ โดยมีกำรบริหำรปัจจัยควำมเสี่ยงและกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมควบคุม 
และมีกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่องค์กรจะเกิดควำมเสียหำย หรือขำดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเพ่ือจักให้ระดับควำมเสี่ยงและ
ขนำดของควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในดังกล่ำวจะค ำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ และแนวทำงในกำรบริหำรมหำวิทยำลัยที่ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งเพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) มหำวิทยำลัยจึงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ดังนี้ 

1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเป็นกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญขององค์กรโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำน 
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในจะต้องมีระบบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 
3. กำรบูรณำกำรควำมเสี่ยงไปกับกำรควบคุมภำยใน เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยในด้ำนต่ำงๆ 
4. ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
5. กำรปฏิบัติในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้ถือเป็นภำรกิจที่ต้องปฏิบัติตำมปกติ 
6. กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในจะด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม สม่ ำเสมอและต่อเนื่องตำมสถำนกำรณ์และเวลำ 
7. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้สมบูรณ ์
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
สภามหาวิทยาลัย 1. ก ำกับและส่งเสริมให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

2. ให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้ได้รับกำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

2. ทบทวนและเสนอแนะแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในต่อสภำมหำวิทยำลัย  
อธิการบดี 1. ก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้ได้รับกำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

2. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย  
3. ติดตำมควำมเสี่ยงที่ส ำคัญและก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
4. เสนอรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

1. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
2. รวบรวม/ระบุ/วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง 
3. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
4. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
5. เสนอแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในระดับมหำวิทยำลัยต่ออธิกำรบดีเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน 1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้ได้รับกำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
2. ทบทวนและเสนอแนะแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในต่อสภำมหำวิทยำลัย 

คณบดี/ผู้อ านวยการ 
(คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน) 

1. ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในส่วนงำน 
2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส่วนงำน 
3. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส่วนงำน 
4.  เสนอแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในต่อประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ มหำวิทยำลัย เพื่อ

น ำเสนออธิกำรบดีต่อไป 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/วิทยาลัย/บัณฑิต
วิทยาลัย/ส านักงานมหาวิทยาลัย และส่วนงาน
วิชาการภายใน 

1. น ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในสู่กำรปฏิบัติ 
2. รวบรวม/ระบุ/วิเครำะห์/ประเมินควำมเสี่ยง 
3. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
4. จัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเสนอต่อคณบดี/ผู้อ ำนวยกำร 

ส านักงานการตรวจสอบภายใน 1. สอบทำนและประเมินประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
2. จัดท ำรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำร

ควำมเสี่ยง 
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สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ านวนทั้งหมด 18 ประเด็นความเสี่ยง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

น้อย 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิาน (Operational Risk) 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

น้อย 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

น้อย 

1 2 1 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 (Environmental Health and Safety Risk) 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

น้อย 

1 

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

(Compliance Risk) 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

น้อย 

1 

1 2 
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(สูง) (สูงมาก) (สูงมาก) 

(สูงมาก) 

(สูง) 

(สูง) 
(สูง) 

(สูง) 



 

6 
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CMU-RM3 

ชื่อส่วนงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

การประเมิน 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย 
เหตุ 
(7) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

ความเสี่ยง
ด้าน
ยุทธศาสตร์ 
(S) 

1.1 กำรไม่บรรลุตัวชี้วัด/
เป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์เชิงรุก 

      (ควำมเสี่ยงใหม่) 

1.น ำระบบ EdPEx มำใช้ในกำรบริหำร พัฒนำระบบต่ำง ๆ 
ของมหำวิทยำลัย  

2. ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรท่ีขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ 

 

ยังมีแนวโน้มกำร
เกิดขึ้นของปัจจัยเสี่ยง
ท่ีจะท ำให้ไม่บรรลุ
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์
เชิงรุก 

ยุทธศำสตร์เชิงรุกยังมี
โอกำสท่ีจะไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำย 

1.จัดท ำระบบ/เครื่องมือในกำรถ่ำยทอดกลยุทธ์
ไปยังส่วนงำนต่ำงๆ 

2. จัดท ำ Action plan และจัดสรรทรัพยำกร
อย่ำงต่อเนื่อง 

3. ติดตำมประเมินผลและทบทวนกลยุทธ์อย่ำง
สม่ ำเสมอ 

4. มีแผนพัฒนำศักยภำพ/สมรรถนะของ
บุคลำกร 

5. ติดตำมและวิเครำะห์นโยบำยของรัฐอย่ำง
ต่อเนื่อง 

6. สร้ำงควำมผูกพันกับคู่ควำมร่วมมือภำยนอก 

ปีงบประมำณ 2560 
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
แผนงำน บริหำรกำรเงิน
และทรัพย์สิน 
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำรและทรัพยำกร
บุคคล 
3. กองแผนงำน 
4. กองบริหำรงำนบุคคล 
5. ส่วนงำนต่ำง ๆ 

 

1.2  ฝุ่นควันในพื้นท่ี
ภำคเหนือมีค่ำ PM 
เกินค่ำมำตรฐำนท่ี
ก ำหนด  

      (ควำมเสี่ยงใหม่) 
 
 
 

1. มีกำรจัดต้ังคณะท ำงำนเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือท้ังภำยใน
มหำวิทยำลัยและระหว่ำงภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ 

2. มีกำรผลักดันงำนวิจัยท่ีมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำ ตั้งแต่ต้น
ทำง ระบบกำรผลิต อำชีพ จนถึงกำรแก้ไขปัญหำปลำย
ระบบ เช่น กำรก ำจัดเศษวัสดุ กำรแปรรูป กำรใช้ระบบ
เชิงเผำ   เป็นต้น 

กำรเกิดขึ้นของปัญหำ
ฝุ่นควันในพื้นท่ี
ภำคเหนือยังมีอยู่อย่ำง
ต่อเนื่อง 

ยังคงเหลือกำรลักลอบ
เผำในพื้นท่ีภำคเหนืออยู่ 
และเกิดปัญหำฝุ่นควัน
อย่ำงต่อเนื่อง 

1. มหำวิทยำลัยต้องสนับสนุนและส่งเสริมใน
เรื่องของกำรสร้ำงรำยได้ นอกจำกฐำนงำน
เดิม โดยใช้องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรจำก
คณำจำรย์แต่ละคณะเข้ำไปสนับสนุน 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริกำรวิชำกำรและรับใช้
สังคม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
3. ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

การประเมิน 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย 
เหตุ 
(7) 

ความเสี่ยง
ด้าน
ปฏิบัติงาน 
(O) 

2.1 คุณภำพของผู้ท่ีจะ
เข้ำศึกษำต่อใน
มหำวิทยำลัย 

 
 

1. ปรับปรุงวิธีกำรรับนักศึกษำในรูปแบบท่ีหลำกหลำย เช่น      
เข้ำไปติดต่อนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนดีต้ังแต่ต้น เป็นต้น 

2. เปิดรับนักศึกษำผ่ำนโครงกำรพิเศษต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อ
คัดเลือกนักเรียนดีและเก่งเข้ำมำเรียน 

3. มุ่งควำมสนใจในกำรรับนักเรียนจำกโรงเรียนนำนำชำติใน
จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมำกขึ้น 

4. จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ ให้นักเรียน
รู้จักมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในแง่มุมท่ีน่ำประทับใจมำกขึ้น 
เช่น CMU Open House 

5. ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียนเกี่ยวกับสำขำวิชำท่ี
ต้องกำร 

6. เปิดหลักสูตรสำขำวิชำท่ีมีอัตลักษณ์ จุดเด่น และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด/ผู้เรียน 

 

นักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัยยังมี
คุณภำพไม่เป็นไป
ตำมท่ีคำดหวัง 

- อัตรำกำรสละสิทธิ์ของ
นักศึกษำโควต้ำยังคงอยู่
ในระดับท่ีไม่น่ำพอใจ 
- อัตรำกำรพ้นสภำพจำก
ผลกำรเรียนของ
นักศึกษำชั้นปีท่ี 1 ยังคง
อยู่ในระดับท่ีไม่น่ำพอใจ 
- ทักษะควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
ของนักศึกษำรับเข้ำยัง
อยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก 

1. วำงกลยุทธ์ในกำรประชำสัมพันธ์ท้ังในระดับ
มหำวิทยำลัยและระดับคณะ 

 2. สร้ำงควำมแตกต่ำงท่ีเป็น value-added ของ
แต่ละหลักสูตร 

3. เตรียมควำมพร้อมให้กับอำจำรย์ท่ีปรึกษำใน
กำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรดูแลนักศึกษำ
ท่ีผลกำรเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

4. ส่งเสริมให้ทุกคณะวำงแผนสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับนักศึกษำ โดยน ำควำม
ต้องกำร/ควำมคำดหวังของนักศึกษำมำ
ออกแบบกระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
เพื่อให้นักศึกษำรู้สึกผูกพันกับคณะตั้งแต่เริ่ม
เข้ำมำศึกษำ 

5. กำรใช้คะแนนสอบมำตรฐำน เช่น ONET 
เป็นเกณฑ์ในกำรคัดกรองเบื้องต้นในกำร
คัดเลือกเข้ำศึกษำในทุกคณะ 

 

ปีงบประมำณ 2560 
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
2.ส ำนักพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
3. ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 
4. คณะ/วิทยำลัย 

 

2.2  ผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมไม่ตอบ
โจทย์ประเด็น 
Thailand 4.0 

     (ควำมเสี่ยงใหม่) 

1. ก ำหนดกรอบกำรท ำวิจัยท่ีสอดรับกับนโยบำยกำรวิจัยของ
ประเทศ 

2. จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยให้
เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

3. ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภำคเอกชน ภำคอุตสำหกรรมเพ่ือ
บูรณำกำรงำนวิจัยร่วมกัน 

ทิศทำงกำรวิจัยใน
ปัจจุบันเป็นไปตำม 
Thailand 4.0 

โจทย์กำรวิจัยยังไม่
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรม 

1. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักวิจัยมุ่งเน้นกำร
ผลิตผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถน ำไปต่อยอดในเชิง
พำณิชย์มำกขึ้น 

2. สร้ำงควำมสนใจของนักวิจัยรุ่นใหม่ในกำรท ำ
วิจัยให้มีแนวโน้มสอดคล้องกับโจทย์ 
Thailand 4.0 

3. ปรับปรุงระบบสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 

4. เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับกลุ่ม
อุตสำหกรรม/ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่มำกขึ้น 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
3. ศูนย์บริหำรงำนวิจัย 
4. คณะ/วิทยำลัย/
สถำบันวิจัย/ส่วนงำน
วิชำกำรภำยใน 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

การประเมิน 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย 
เหตุ 
(7) 

2.3 ข้อมูลทำง Social 
media ท่ีส่งผล
กระทบต่อ
ภำพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของ
มหำวิทยำลัย 

1. มีกำรชี้แจงข้อเท็จจริงจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้องผ่ำนเครือข่ำย
สื่อมวลชนของมหำวิทยำลัย 

2. มอบหมำยให้หน่วยงำนหรือบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในกำร
ตอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลท่ีเป็นทำงกำรต่อสำธำรณชน
อย่ำงทันท่วงที/ทันกำรณ์ 

3. ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ต้องให้ข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงต่อผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลต่อ
สำธำรณชนอย่ำงต่อเน่ือง 

มีจ ำนวนกำรน ำเสนอ
ข้อมูลทำง social 
media หลำยประเด็น
อย่ำงต่อเนื่อง และ
ส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงและ
ภำพลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย 

ยังมีกำรน ำเสนอข้อมูล
ทำง social media 
หลำยประเด็นอย่ำง
ต่อเนื่อง และส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและ
ภำพลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยอยู่ 

1. งำนประชำสัมพันธ์ด ำเนินกำรตำมแนว
ปฏิบัติในกำรประสำนงำนกำรให้ข้อมูล
สัมภำษณ์และกำรแถลงข่ำวของมหำวิทยำลัย 
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

2. สร้ำงตัวแทนเชิงสัญลักษณ์เพื่อรับฟังเรื่อง
ร้องเรียนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย อำทิ 
เว็บเพจลุงช้ำง ซ่ึงด ำเนินกำรโดยกลุ่ม
นักศึกษำ แล้วส่งต่อเรื่องรำวควำมสนใจต่ำงๆ
ไปยังมหำวิทยำลัย ได้อย่ำงทันท่วงที 

ปีงบประมำณ 2560 
1.ผู้ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีในงำนด้ำน
สื่อสำรองค์กรและ
นักศึกษำเก่ำสัมพันธ์ 
2.กองกลำง   
(งำนประชำสัมพันธ์) 
3.ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

2.4 องค์ควำมรู้ในระดับ
องค์กรไม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดอย่ำงเป็น
ระบบ 

 

1. ก ำหนดนโยบำยท่ีส่งเสริมให้ทุกส่วนงำนต้องจัดท ำ KM 
2. สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรจัดท ำ KM ของตน เช่น ใช้

ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน และเป็นเงื่อนไข
ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเมื่อเกษียณอำยุรำชกำร เป็นต้น 

3. สนับสนุนให้บุคลำกรขอก ำหนดต ำแหน่งช ำนำญกำร และ
ต ำแหน่งท่ีสูงกว่ำช ำนำญกำร 

4. มีกำรประกวดรำงวัล KM ระดับมหำวิทยำลัยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

5. มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ท้ัง TA และ RA อย่ำงเป็น
รูปธรรม 

มีบุคลำกรที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำน
เกษียณอำยุรำชกำร
ทุกปี แต่กำรถ่ำยทอด
หรือกำรจัดท ำ KM ท่ี
ได้จำกบุคคลเหล่ำน้ัน
ยังมีน้อยหรือไม่มี 

องค์ควำมรู้ของบุคลำกร
สูญไปพร้อมกับกำร
เกษียณอำยุรำชกำรหรือ
ไม่ได้มีกำรถ่ำยทอดใน
ลักษณะรุ่นต่อรุ่น 

1. ด ำเนินกำรเรื่องกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและ
เงินประจ ำต ำแหน่งเพื่อเป็นแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนต่อเน่ืองจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 (อยู่ระหว่ำงกำรเสนอมหำวิทยำลัย/ 
กบ. ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและเงิน
ประจ ำต ำแหน่งเพื่อน ำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป) 

2. กองบริหำรงำนบุคคลเป็นวิทยำกรเพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ของ
มหำวิทยำลัยที่ใช้ในกำรเสนอขอต ำแหน่ง
ช ำนำญกำรและต ำแหน่งท่ีสูงกว่ำช ำนำญกำร 

3. จัดให้มีโครงกำรCMU-KM Day ประจ ำปี 2560 
4. จัดกิจกรรมควบคุมให้ครอบคลุมบุคลำกรทั้ง

สำยวิชำกำรและสำยปฏิบัติกำร 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำรฯ 
2. กองบริหำรงำนบุคคล 
3. ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

ด้านการเงิน 
(F) 

3.1 ควำมไม่ม่ันคง
ทำงกำรเงินของ
มหำวิทยำลัย 

       
 
 

1.  จัดท ำกำรวิเครำะห์และประมำณกำรรำยรับและรำยจ่ำย
อย่ำงต่อเนื่อง  

2.  วำงมำตรกำรและวิธีกำรในกำรบริหำรกำรเงินรำยรับและ
รำยจ่ำยควบคู่กันไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 

สถำนะทำงกำรเงิน
ของมหำวิทยำลัยยังมี
แนวโน้มท่ีจะไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย 

มหำวิทยำลัยยังมีโอกำส
ท่ีจะไม่บรรลุเป้ำหมำย
กำรแสวงหำรำยได้อย่ำง
ยั่งยืน 

1.   ทบทวนภำรกิจ และส่งเสริมส่วนงำน
วิชำกำรภำยในและหน่วยงำนของส่วนงำน
วิชำกำร เพื่อแสวงหำรำยได้  

2.   มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรวิเครำะห์
มำอย่ำงรอบด้ำน  

3.   อำศัยโอกำสกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ
ของรัฐท่ีสำมำรถปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อ
กำรแสวงหำรำยได้มำกขึ้น  

4.   พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
แผนงำน บริหำรกำรเงิน
และทรัพย์สิน 
2. กองคลัง 
3. ส ำนักบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สิน 
4. กองแผนงำน 
5. ส่วนงำนต่ำง ๆ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

การประเมิน 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย 
เหตุ 
(7) 

ด้านความ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน (E) 

4.1 ประสิทธิภำพของ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ยังไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
ของกฎหมำย 

 
 

1. พัฒนำ ปรับปรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ระบบบ ำบัด
น้ ำเสีย (ฝั่งสวนดอก) ท่ีเสื่อมสภำพให้ทันกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน  

2. ปรับปรุง แนวท่อรวบรวมน้ ำเสียท่ีเสื่อมสภำพ จำกท่อ
แบบ AC เป็นท่อแบบ PVC 

3. ก ำหนดแผนกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียแห่งท่ี 3 
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ ำเสียท่ีเพิ่มขึ้นในปัจจุบันและอนำคต 

4. ก ำหนดมำตรกำรกำรท้ิงน้ ำเสียท่ีระบำยออกจำกส่วนงำน
เข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

5. มหำวิทยำลัยประกำศ มำตรกำรก ำหนดกำรระบำยท้ิงน้ ำ
เสียออกจำกส่วนงำน ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตำม พรบ. 
ส่งเสริมและรักษำสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 

6. พัฒนำ ปรับปรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ระบบบ ำบัด
น้ ำ  (แม่เหียะ) ท่ีเสื่อมสภำพให้กลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ 

7. ร่วมกับคณะแพทยศำสตร์ ปรับปรุง เปลี่ยนระบบแนวท่อ
น้ ำเสียของคณะ ในขอบเขตโรงพยำบำลมหำรำชนคร
เชียงใหม่ให้ถูกต้องปลอดภัย ตำมหลักวิชำกำร 

กำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ
กิจกรรมควบคุมท่ี
ก ำหนดไว้บำงส่วนยัง
ไม่ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

น้ ำท้ิงท่ีผ่ำนกระบวนกำร
บ ำบัดน้ ำเสียแล้วไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนน้ ำท้ิงชุมชน 
ตำม พรบ.ส่งเสริมและ
รักษำสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. 2535 
ประเภท 
สถำบันกำรศึกษำและ
สถำนพยำบำล 

1. จัดท ำแผนแม่บทระบบสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรของมหำวิทยำลัย เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรและบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง 
ส่วนกลำงและส่วนงำนให้ปฏิบัติไปในทิศทำง
เดียวกัน 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อมฯ 

3. กองอำคำรสถำนท่ีและ
สำธำรณูปกำร (งำนบริกำร
สำธำรณูปกำรและซ่อม
บ ำรุง) 

 

4.2  มลภำวะที่เกิดจำก
ขยะ 

 
 

1. ขยำยจุดรวบรวม และพักขยะให้เพียงพอ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกส่วนงำนมีกำรคัดแยกขยะ เพื่อลด

ปริมำณขยะ และสำมำรถน ำกลับมำใช้อีก 
3. ส่งเสริมธนำคำรขยะ และจัดกิจกรรมรณรงค์ขยะ 

Recycle 
4. จัดท ำกำรบริหำรจัดกำรขยะโดยส่วนกลำง 
5. ก ำหนดมำตรกำร ระเบียบ ควบคุมกำรทิ้งขยะมีพิษ 

สำรเคมีและวัสดุชีวภำพ 
6. มหำวิทยำลัยประกำศมำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรขยะ

ของส่วนงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

กำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ
กิจกรรมควบคุมท่ี
ก ำหนดไว้บำงส่วนยัง
ไม่ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

1. มีขยะเพิ่มปริมำณมำก
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

2. กำรบริหำรจัดกำรยัง
ไม่ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

3. ท ำลำยสิ่งแวดล้อม
ด้วยกลิ่น ทัศนียภำพ
และภูมิทัศน์ของ
มหำวิทยำลัย 
 

1. จัดท ำแผนแม่บทระบบสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรของมหำวิทยำลัย เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรและบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง 
ส่วนกลำงและส่วนงำนให้ปฏิบัติไปในทิศทำง
เดียวกัน 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดฝี่ำยกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อมฯ 

3. กองอำคำรสถำนท่ีและ
สำธำรณูปกำร (งำนบริกำร
สำธำรณูปกำรฯ) 
4. ส่วนงำนต่ำง ๆ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

การประเมิน 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย 
เหตุ 
(7) 

 4.3 อุบัติภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร 

 
 
 

1. สร้ำงแนวปฏิบัติและปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
กำรปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรอย่ำงเคร่งครัด ตำม
หลักเกณฑ์มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรสำกล 

2. บริหำรจัดกำรกำรก ำจัดของเสียท่ีเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติกำร
อย่ำงถูกวิธี ตำมหลักวิชำกำรกำรก ำจัดของเสีย
ห้องปฏิบัติกำร  

3. ส ำรวจและตรวจสอบ จัดท ำฐำนข้อมูลห้องปฏิบัติกำรแยก
ประเภทห้องปฏิบัติกำรในระดับต่ำง ๆ ท่ีต้องเฝ้ำระวัง 

4. ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแนวทำงปฏิบัติ เมื่อกำรเกิด
อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นอันเน่ืองจำก
ห้องปฏิบัติกำรให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนสำรเคมี 
ควำมร้อน เสียง และชีวภำพ ฯลฯ 

 
 
 

กำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ
กิจกรรมควบคุมท่ี
ก ำหนดไว้บำงส่วนยัง
ไม่ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

ขำดกำรรวมศูนย์
ปฏิบัติงำนกลำง เพื่อ
ด ำเนินงำนด้ำน
ห้องปฏิบัติกำรท่ี
ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

1. ศูนย์บริหำรงำนวิจัย  ด ำเนินกำรควบคุม 
ดูแล ตรวจสอบ ก ำหนดมำตรกำร กำรก ำจัด
ของเสียจำกห้องปฏิบัติกำรท้ังมหำวิทยำลัย 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อมฯ 

3. ศูนย์บริหำรงำนวิจัย 
4. กองอำคำรสถำนท่ีและ
สำธำรณูปกำร 
5. ส่วนงำนต่ำง ๆ ท่ีมี
ห้องปฏิบัติกำร 
 

 

4.4  กำรช ำรุดของตัว
อำคำร สำยไฟ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
เนื่องจำกขำด
งบประมำณในกำร
ดูแลรักษำ 

1. ก ำหนดแผนกำรซ่อมแซม บ ำรุงอำคำร ทุก 4 ปี โดย
มหำวิทยำลัย ก ำกับแนวทำงกำรออกแบบและกำรตั้ง
งบประมำณ ท้ังของส่วนกลำงและส่วนงำน 

2. ส ำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอำคำร ระบบ
สำยไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประจ ำปี พร้อมประมำณกำร ตั้ง
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม พรบ.อำคำร
ควบคุมฯ 

3. ตรวจสอบควำมมั่งคงแข็งแรงของอำคำร ตำม พรบ.
อำคำรควบคุมฯ (แบบฟอร์ม ปล.1) ประจ ำทุกปี พร้อม
ประมำณกำร ตั้งงบประมำณด ำเนินกำรให้อยู่ในสภำพท่ี
ปลอดภัยใช้งำนได้ตำมปกติ 

 
 

กำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ
กิจกรรมควบคุมท่ี
ก ำหนดไว้บำงส่วนแต่
ยังไม่ครอบคลุม
ท้ังหมด 

อำคำร สำยไฟฟ้ำ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำมีกำรช ำรุด 
และเสื่อมสภำพตำมอำยุ
กำรใช้งำน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบูรณำกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรช ำรุดของตัวอำคำร สำยไฟ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ร่วมกันระหว่ำงส่วนกลำงและ
ส่วนงำน และปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน 

 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อมฯ 
3. กองอำคำรสถำนท่ีและ
สำธำรณูปกำร (งำน
ออกแบบและก่อสร้ำง) 
4. ส่วนงำนต่ำง ๆ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

การประเมิน 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย 
เหตุ 
(7) 

 4.5 อัคคีภัย 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ด้ำนอัคคีภัย 
มหำวิทยำลัยและส่วนงำน 

2. จัดท ำแผนฝึกอบรมป้องกันและบรรเทำอัคคีภัยอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

3. มหำวิทยำลัยประชำสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้แก่บุคลำกรและ
ส่วนงำนให้ปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4. ติดตั้งระบบน้ ำดับเพลิง พร้อมตรวจสอบระบบฯ ท่ีมีอยู่
เดิมของส่วนกลำงและส่วนงำนให้พร้อมใช้งำนได้ตำมปกติ
อย่ำงต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ทดสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบน้ ำดับเพลิง 
และระบบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ทุก 6 เดือน 

6. ตรวจสอบประมำณกำรกำรปรับปรุงอำคำร และสิ่งปลูก
สร้ำงเดิมให้เป็นไปตำม พรบ.ควบคุมอำคำรฯ 

7. ก ำหนดพื้นท่ีต้องห้ำมส ำหรับจอดรถดับเพลิงรับน้ ำ ณ จุด
หัวจ่ำยน้ ำดับเพลิงของส่วนกลำงและส่วนงำน 

8. ก ำหนดให้ร้ำนค้ำและผู้ประกอบกำรที่ใช้ก๊ำซ ต้องมีถังเคมี
ดับเพลิงท่ีมีสภำพดีพร้อมใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 1 ถัง ประจ ำ 
ณ สถำนท่ีประกอบกำร 

กำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ
กิจกรรมควบคุมท่ี
ก ำหนดไว้บำงส่วนยัง
ไม่ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

ขำดกำรรวมศูนย์
ปฏิบัติงำนกลำงท่ีจะ
ด ำเนินงำนด้ำนอัคคีภัยท่ี
ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบูรณำกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนอัคคีภัย ร่วมกันระหว่ำงส่วนกลำงและ
ส่วนงำน และปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อมฯ 
3. กองอำคำรสถำนท่ีและ
สำธำรณูปกำร (งำน
ออกแบบและก่อสร้ำง) 
4. ส่วนงำนต่ำง ๆ 

 

4.6 กำรโจรกรรม
ทรัพย์สิน 

1. ศูนย์รักษำควำมปลอดภัยและจัดระเบียบกำรใช้รถในพื้นท่ี
มหำวิทยำลัย (ศปร.) ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีอย่ำง
เป็นรูปธรรมมำกขึ้น 

2. จดัเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยตรวจตรำพื้นท่ี
มหำวิทยำลัยอย่ำงเข้มงวด และประสำนกำรท ำงำนกับ
เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยของส่วนงำนให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 

3. ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรถูกโจรกรรมทรัพย์สิน
อย่ำงต่อเนื่องให้เท่ำทันสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

4. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด อันเป็นเครื่องมือช่วยกำร
ปฏิบัติงำน และด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง 

5. ท ำประกันทรัพย์สินท่ีมีควำมส ำคัญและมมีูลค่ำสูง กับ
ผู้ประกอบกำรฯ 

6. ติดตั้งระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงให้ท่ัวพื้นท่ีมหำวิทยำลัย 
7. ติดป้ำย ประกำศ เตือน บุคลำกรและผู้รับบริกำรให้

ระมัดระวังทรัพย์สินสูญหำย 
8. จัดสถำนท่ีจอดรถจักรยำน และจักรยำนยนต์ท่ีมีระบบ

รักษำควำมปลอดภัยและเข้มงวด 

กำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ
กิจกรรมควบคุมท่ี
ก ำหนดไว้บำงส่วนยัง
ไม่ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

1. ควำมประมำทเลินเล่อ
ของนักศึกษำและ
บุคลำกรในกำรเก็บ
รักษำทรัพย์สินของ
ตนเอง 

2. ส่วนงำนและส่วนกลำง
ขำดกำรบูรณำกำร กำร
ปฏิบัติงำนท่ีเป็น
รูปแบบกำรปฏิบัติงำน
ไปในทิศทำงเดียวกันท้ัง
มหำวิทยำลัย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบูรณำกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรโจรกรรมทรัพย์สิน ร่วมกันระหว่ำง
ส่วนกลำงและส่วนงำน และปฏิบัติในทิศทำง
เดียวกัน 

 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อมฯ 
3. กองกลำง 
4. ส่วนงำนต่ำง ๆ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

การประเมิน 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย 
เหตุ 
(7) 

 4.7  ระบบท่อน้ ำประปำ
และระบบปั๊มน้ ำ
ช ำรุด 

1. ปรับปรุง เปล่ียนท่อจ่ำยน้ ำประปำจำกท่อแบบ AC เป็น
ท่อ HDPE ท้ังหมดในมหำวิทยำลัย 

2. ปรับปรุงระบบท่อจ่ำยน้ ำประปำให้มีลักษณะกำรจ่ำย
น้ ำประปำเป็นแบบ Loop เพื่อลดกำรหยุดจ่ำยน้ ำประปำ 
กรณีมีกำรซ่อมแซมท่อจ่ำยน้ ำประปำช ำรุด 

3. ท ำแผนกำรดูแล บ ำรุงรักษำเครื่องยนต์ เครื่องจักรและปั๊ม
สูบน้ ำ และวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบผลิตน้ ำประปำและระบบ
จ่ำยน้ ำประปำ รวมท้ังกำรหำแหล่งน้ ำดิบส ำหรับผลิต
น้ ำประปำอย่ำงต่อเน่ือง 

 

กำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ
กิจกรรมควบคุมท่ี
ก ำหนดไว้บำงส่วนยัง
ไม่ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

ระบบท่อน้ ำประปำมีกำร
ใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง 
โอกำสช ำรุดและ
เสื่อมสภำพสูง สำเหตุ
จำก 
  - กำรปรับปรุงพัฒนำ
สิ่งก่อสร้ำงหรืออื่น ๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบ
สำธำรณูปโภค 
  - กำรเสื่อมสภำพของ
วัสดุ-อุปกรณ์ ท่ีมีกำรใช้
งำนอย่ำงต่อเนื่อง 
  - ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ 
นอกเหนือกำรควบคุม 

1. จัดท ำแผนแม่บทระบบสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรของมหำวิทยำลัย เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรและบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง 
ส่วนกลำงและส่วนงำนให้ปฏิบัติไปในทิศทำง
เดียวกัน 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อมฯ 
3. กองอำคำรสถำนท่ีและ
สำธำรณูปกำร (งำนบริกำร
สำธำรณูปกำรและซ่อม
บ ำรุง) 

 

4.8 ระบบไฟฟ้ำและ
ระบบส ำรองไฟฟ้ำ
ไม่เพียงพอกับควำม
ต้องกำรใช้ของ
มหำวิทยำลัย 

 
 

 

1. บริหำรจัดกำรสถำนีจ่ำยกระแสไฟฟ้ำย่อย มหำวิทยำลัยใน
กำรให้บริกำรกระแสไฟฟ้ำแก่ส่วนงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับติดตำม กำรใช้พลังงำนเพื่อ
กำรประหยัดพลังงำนตำมโครงกำรกำรใช้ไฟฟ้ำจำก
พลังงำนทดแทนหรือมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน 

3. ดูแล บ ำรุงรักษำ สำยส่ง หม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ดักสัตว์ 
บริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ 

4. ติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อ ระบบวงจรกระแสไฟฟ้ำย่อย เพื่อ
ป้องกันกำรดับของระบบวงจรไฟฟ้ำท้ังมหำวิทยำลัย 

5. ก ำหนดแผนกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยแห่งท่ี 2 เพื่อ
ส ำรองกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นในอนำคต 

กำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ
กิจกรรมควบคุมท่ี
ก ำหนดไว้บำงส่วนยัง
ไม่ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

ระบบไฟฟ้ำ มีกำรใช้งำน
อย่ำงต่อเนื่อง โอกำส
ช ำรุดและเสื่อมสภำพสูง 
สำเหตุจำก 
  - กำรปรับปรุงพัฒนำ
สิ่งก่อสร้ำงหรืออื่น ๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบ
สำธำรณูปโภค 
  - กำรเสื่อมสภำพของ
วัสดุ-อุปกรณ์ ท่ีมีกำรใช้
งำนอย่ำงต่อเนื่อง 
  - ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ 
นอกเหนือกำรควบคุม 

1. จัดท ำแผนแม่บทระบบสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรของมหำวิทยำลัย เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรและบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง 
ส่วนกลำงและส่วนงำนให้ปฏิบัติไปในทิศทำง
เดียวกัน 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อมฯ 
3. กองอำคำรสถำนท่ีและ
สำธำรณูปกำร (งำนบริกำร
สำธำรณูปกำรและซ่อม
บ ำรุง) 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

การประเมิน 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย 
เหตุ 
(7) 

 4.9 ควำมไม่ปลอดภัย
และอุบัติเหตุจำก
กำรจรำจร 

 
 

 1. ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่องกำรใช้รถและมำตรกำรบังคับ
กำรฝ่ำฝืนระเบียบมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรจัดระเบียบ
กำรใช้รถในพ้ืนท่ีมหำวิทยำลัย และประกำศอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ควำมรู้ ปลูกฝังควำม
เข้ำใจเครื่องหมำยจรำจรให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำง
ถูกต้อง 

3. รณรงค์ก ำหนดเขตควบคุมวินัยจรำจร โดยกำรสวมใส่
หมวกนิรภัยอย่ำงเข้มงวดและต่อเน่ือง 

4. ปรับปรุงระบบสัญญำณจรำจร เครื่องหมำย ป้ำยบังคับ
ต่ำงๆ ให้เห็นเด่นชัด รวมท้ังท่ีจอดรถ 

5. จ ำกัดปริมำณกำรใช้รถในพื้นท่ีมหำวิทยำลัย เพื่อลดกำร
เกิดอุบัติเหตุ โดยกำรก ำหนดให้มีใบอนุญำตผ่ำนเข้ำ-ออก 

6. ตั้งงบประมำณในกำรดูแล บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม สภำพ
พื้นผิวถนนอย่ำงต่อเน่ืองทุก 4 ปี 

7. เพิ่มทำงเดินเท้ำและระบบขนส่งมวลชน (ขสมช.) ภำยใน
พื้นท่ีมหำวิทยำลัยมำกขึ้น 

กำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ
กิจกรรมควบคุมท่ี
ก ำหนดไว้บำงส่วนยัง
ไม่ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

1. กำรฝ่ำฝืน และไม่
ปฏิบัติตำมกฎจรำจร
ของผู้ขับขี่
ยำนพำหนะในพื้นท่ี
มหำวิทยำลัย 

2. กำรน ำยำนพำหนะ
ประเภทต่ำง ๆ มำใช้
ในพื้นท่ีมหำวิทยำลัย 
มีปริมำณเพิ่มมำกขึ้น
เรื่อย ๆ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบูรณำกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรจรำจรร่วมกันระหว่ำง ส่วนกลำง
และส่วนงำนให้ปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อมฯ 
3. กองกลำง 

4. ส่วนงำนต่ำง ๆ 

 

4.10 ธรณีพิบัติภัยจำก
แผ่นดินไหว 

 
 

 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้ำงและระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 
อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

2. ก ำหนดแผนกำรอบรมเพื่อรองรับกำรเกิดแผ่นดินไหว 
3. ตั้งงบประมำณ ตรวจสอบและประมำณกำร ซ่อมแซม 

ดูแลบ ำรุงรักษำอำคำรประจ ำปี ให้เป็นไปตำม พรบ.
ควบคุมอำคำรฯ 

4. ก ำหนดให้มีแผนกำรฝึกซ้อม เพื่อรองรับเหตุแผ่นดินไหว 
ของส่วนงำนและส่วนกลำง 

5. ก ำหนดแผนจ ำลองสถำนกำรณ์ฉุกเฉินกำรเกิดเหตุ
แผ่นดินไหว เพื่อรองรับเหตแุผ่นดินไหวท่ีอำจจะเกิดขึ้น
จริงในอนำคต 

กำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงหรือ
กิจกรรมควบคุมท่ี
ก ำหนดไว้บำงส่วนยัง
ไม่ครอบคลุมท้ัง
มหำวิทยำลัย 

ภัยธรรมชำติไม่สำมำรถ
ก ำหนดหรือคำดกำรไว้
ล่วงหน้ำได้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบูรณำกำรด ำเนินงำน
ด้ำนภัยธรรมชำติร่วมกันระหว่ำง ส่วนกลำง
และส่วนงำนให้ปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดฝี่ำยกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อมฯ 
3. กองอำคำรสถำนท่ีฯ  (งำน
ออกแบบและก่อสร้ำง) 
4. ส่วนงำนต่ำง ๆ  
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

การประเมิน 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย 
เหตุ 
(7) 

ด้านกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  
(C) 

5.1  มหำวิทยำลัยถูก
ฟ้องร้อง/ร้องเรียน 

1. จัดอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมำภิบำล กฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือ
กฎหมำยต่ำง  ๆท่ีเกี่ยวข้องให้บุคลำกร 

2. มำตรกำรส่งเสริมจรยิธรรมในเชิงรกุ 
3. ด ำเนินกำรให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมำนฉันท์เพื่อให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรในเรื่องกำรระงับข้อพิพำทได้อย่ำงจริงจัง 

4. วิเครำะห์ สรุปบทเรียนจำกกรณีท่ีมหำวิทยำลัยถูกฟ้องร้อง หรือ
กรณีกำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงวินัย เพื่อเป็นบทเรียนส ำหรับ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ด ำเนินกำรกิจกรรมควบคุมท่ีมีอยู่อย่ำงต่อเน่ือง 
6. ผลักดันกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมำนฉันท์ให้

เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น 

อัตรำกำรร้องเรียน
และฟ้องร้อง
มหำวิทยำลัยยังเกิด
ขึ้นอยู่อย่ำงต่อเนื่อง 

ข้อร้องเรียน/คดีควำมท่ี
มหำวิทยำลัยถูกฟ้องยังมี
จ ำนวนค่อนข้ำงมำก 

1. สร้ำงแนวปฏิบัติในกำรไกล่เกลี่ยให้มีชัดเจน
มำกขึ้น 

2. เพิ่มช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนและมีระบบ
กำรตอบสนองข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำง
ทันท่วงทีและรวดเร็ว 

ปีงบประมำณ 2560 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำรและทรัพยำกร
บุคคล 
2. ผู้ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีในงำนด้ำน
บริหำรท่ัวไปและกฎหมำย 
3. กองกฎหมำย 
4. กองบริหำรงำนบุคคล 
5. ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

 

 
 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี) 

รักษาการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
 

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี)  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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