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รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
หน่วยงำน....มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.........มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผน (KPI) ภำพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตำมแผนอย่ำงน้อยร้อยละ 80 / 2. สำมำรถลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 3. ควำมสำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำม KPI ร้อยละ 80
สถำนะกำร

เป้ำหมำย
ประเภท
ควำมเสี่ยง

ตัวชี้วัด

หน่วย

ประเด็นควำมเสี่ยง

นับ
แผน

(1)

(2)

จานวนนักศึกษาใหม่
ควำม
เสี่ยงด้ำน ระดับปริญญาตรี ปี
นโยบำย การศึกษา 2564 (พ.ค.
64 - เม.ย. 65)
และกลยุทธ์

(3)

(4)

คน

435

วิธีกำร
จัดกำร
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุควำมเสี่ยง

ผล
(5)

(6)

ยังไม่ 1.จานวนนักศึกษาใหม่ระดับ
สรุป ปริญญาตรีไม่ถึงเป้าหมายที่
กาหนด

(7)

ควำม
เสี่ยง
(8)

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

กำ หนด
เสร็จ
(9)

(10)

เสร็จ/
ระหว่ำง/

คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม

ดำเนินงำน
แผน
ผล

ควำม
เสี่ยง

ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมลดควำมเสี่ยง

ผลผลิตที่ได้รับ

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำร

(รวมถึงปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข)

(Out put)

(Out come)

ตำมกิจกรรม

(12)

(13)

(14)

(15)

ไม่ได้ทำ

(11)

1. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ ควบคุม/ โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุก มิ.ย.-65 ยังไม่
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ลดความ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
สรุปผล
หรือความสนใจของผู้เรียน /การ
เสี่ยง หลักสูตรการเรียนการสอน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับ
นักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

ยอดนักศึกษา www.reg.mju.ac.th รับเข้า ระดับ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปริญญาตรี 242 คน ซึ่งยอดรับนักศึกษาภาคปกติ ยังมี
เปิดรับหลักสูตร
จานวนไม่ถึงเป้าและมีการเปิดรับจานวนผู้อบรมหลักสูตร Non-degree ปีการศึกษา
Non-degree เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยหลักสูตรที่งดรับ
2564
นักศึกษา และในปีการศึกษา 2564 มียอดอบรมทั้งหมด
83 คน

ส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย/คณะที่
วางแผนไว้

กำรประเมิน risk หลังจำก
ดำเนินงำน

โอกำส ผล คะ
ระดับ
กระ แนน
risk
เกิด ทบ risk
(16) (17) (18) (19) (20)
ที่

ยอมรับ ที่จะ
ได้

รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศ
รา วัฒนนภาเกษม) /
อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์/
ธนากร แนวพิชิต/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

16

0

หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิง
พาณิชย์ วันที่ 20-22 ต.ค. 2564 จานวน 13 คน
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิง
พาณิชย์ วันที่ 12-14 พ.ย. 2564 จานวน 23 คน
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิง
พาณิชย์ วันที่ 13-15 ธ.ค. 2564 จานวน 16 คน
หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยในธุรกิจอาหาร วันที่
18-20 ธ.ค. 2564 จานวน 31 คน
จานวนนักศึกษาใหม่ใน
ปีการศึกษา 2565
มากกว่าร้อยละ 85
ของแผนการรับ
นักศึกษาที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภา (แผน
รับนักศึกษาปี 2565 )

คน

340

ยังอยู่
ระหว่ำ
งรับ
ศึกษำ

2. คู่แข่งขั้นในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ทั้งภายในและภายนอกประเทศจานวน
นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่ถึง
เป้าหมายที่กาหนด

ควบคุม/ เปิดรับหลักสูตร Non-degree ก.ย.-65 อยู่ - ยอดนักศึกษาที่จ่ายเงินรอบ TCAS1 = 192 คน
ลดความ เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยหลักสูตรที่งด
ระหว่าง - อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษารอบ TCAS2 - 4
เสี่ยง
รับ
ดาเนินก -ปัญหาไม่สามารถไปแนะแนวในแต่ละโรงเรียน
าร แบบเดิมได้ จึงมีการแนะแนวการศึกษาแบบออนไลน์
ผ่าน Google Meet และเพิ่มการกากับติดตามให้แต่ละ
หลักสูตรติดตามนักศึกษาที่สมัครแล้วแต่ยังไม่
ดาเนินการชาระค่าสมัครหรือยืนยันสิทธิ์

ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางและหากมี
เครือข่ายแต่ละโรงเรียน
สามารถแนะแนว
การศึกษาได้มากขึ้น

ยอดนักศึกษา ปี การศึกษา 2565 (ข ้อมูล ณ เดือน
มี.ค.65)

จานวนรางวัลที่
รางวัล
นักศึกษาได้รับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ควำม
เสี่ยงด้ำน
กำร
ดำเนินงำน

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาตาม Training
Roadmap

ร้อยละ

2

72.00

ยังไม่
สรุป

หน่วยงานไม่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
ควบคุม/ ส่งเสริมเข้าแข่งขันกิจกรรมผู้นา ก.ย.-65 อยู่
การแข่งขันต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ ลดความ นักศึกษา เยาวชนดีเด่นระดับชาติ
ระหว่าง
เสี่ยง
ดาเนินก
าร

ยังไม่ ร้อยละความสาเร็จของบุคลากร -บุคลากรขาดทักษะใหม่ๆทางด้าน
สรุป ที่ได้รับการพัฒนาตาม Tranining เทคโนโลยีสารสนเทศ
Roadmap ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ควบคุม/ ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ
ลดความ ให้แก่บุคลากรทางด้าน
เสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ :โครงการ
พัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
บุคลากร ประจาปี พ.ศ.2565

มิ.ย.-65

สนับสนุนให้นักศึกษามีโอากาสเข้าร่วมประกวดการ
แข่งขันในเวทีต่างๆ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 ได้รับ
2 รางวัล (นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมป่าไม้)

อยู่ อยู่ระหว่างการดาเนินการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
ระหว่าง พัฒนาและทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ
ดาเนินก
าร

รางวัลชมเชย การ
ประกวดโครงการจิต
อาสาพัฒนาชุมชน
ระดับชาติ ประจาปี
2565 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

นักศึกษาได้มีโอกาสและ
ได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าร่วมได้รับ
รางวัล

จานวนบุคลากรทั้งหมด บุคลากรได้รับการ
138 คน ภาพรวม
พัฒนาตาม Training
ปัจจุบันมีจานวน 66 คน Roadmap
คิดเป็นร้อยละ 47.83

4

รองคณบดี (อ.ดร.สิริ
ยุพา เลิศกาญจนาพร)/
ผอ.สานักงานคณบดี
(น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่อง
ดี)/รก.งานบริหารฯ(นาย
สิทิไวกูล ทิราวงศ์)/นาย
ศักดิ์ดา ปินตาวงค์

6

0
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รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
หน่วยงำน....มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.........มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผน (KPI) ภำพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตำมแผนอย่ำงน้อยร้อยละ 80 / 2. สำมำรถลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 3. ควำมสำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำม KPI ร้อยละ 80
สถำนะกำร

เป้ำหมำย
ประเภท
ควำมเสี่ยง

ตัวชี้วัด

หน่วย

ประเด็นควำมเสี่ยง

นับ
แผน

(1)

(2)

(3)

(4)

วิธีกำร
จัดกำร
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุควำมเสี่ยง

ผล
(5)

(6)

(7)

ควำม
เสี่ยง
(8)

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

กำ หนด
เสร็จ
(9)

-บุคลากรไม่กรอกข้อมูลหรือไม่มีความรู้
ควบคุม/ อบรมให้ความรู้การกรอก TOR
ในการกรอกข้อมูลการประเมินผลด้วย TOR ลดความ และ APS :โครงการพัฒนา
และ APS
เสี่ยง ประสิทธิภาพการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
TOR และ APS ประจาปี2565

ควำม
เสี่ยงด้ำน
กำรเงิน

จานวนเงินงบประมาณ
เงินรายได้

ล้าน
บาท

12

จานวนเงินวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์

ล้าน
บาท

5.20

รายได้จากการ
บาท 500,000
ให้บริการวิชาการไม่
น้อยกว่า 500,000บาท

1. ความไม่มั่นคงทางด้าน
การเงินของมหาวิทยาลัย

ระหว่ำง/

ควำม
เสี่ยง

ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมลดควำมเสี่ยง

ผลผลิตที่ได้รับ

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำร

(รวมถึงปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข)

(Out put)

(Out come)

ตำมกิจกรรม

(12)

(13)

(14)

(15)

ไม่ได้ทำ

(11)

ม.ค.-65 ม.ค.-65 ดาเนินการแล้วเสร็จ

กำรประเมิน risk หลังจำก
ดำเนินงำน

โอกำส ผล คะ
ระดับ
กระ แนน
risk
เกิด ทบ risk
(16) (17) (18) (19) (20)
ที่

ยอมรับ ที่จะ
ได้

จานวนผู้เข้าอบรมเป็นไป บุคลากรมีความรู้ ความ
ตามเป้าหมายจานวน 51 เข้าใจและสามารถ
คน
กรอกข้อมูลในระบบได้
อย่างถูกต้อง

รองคณบดี (อ.ดร.สิริ
ยุพา เลิศกาญจนาพร)/
ผอ.สานักงานคณบดี
(น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่อง
ดี)/รก.งานบริหารฯ(นาย
สิทิไวกูล ทิราวงศ์)

0

รองคณบดี (อ.ดร.สิริ
ยุพา เลิศกาญจนาพร)/
ผอ.สานักงานคณบดี
(น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่อง
ดี/รก.งานบริหารฯ(นาย
สิทิไวกูล ทิราวงศ์)

0

-บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ควบคุม/ ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ เม.ย.-65
ลดความ ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร :
เสี่ยง โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร่
เฉลิมพระเกียรติ

ยังอยู่ระหว่างเตรียมการดาเนินการ

ยังอยู่ระหว่างเตรียมการ ยังอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
เตรียมการดาเนินการ

การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพา
ตนเองยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ

ควบคุม/ กาหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่
ก.ย.-65
ลดความ สอดคล้องกับการพัฒนา
เสี่ยง หน่วยงานทุกด้านเพื่อกาหนด
งบประมาณในการบริหารจัดการ
ในแต่ละปี

ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2565
จานวนเงินรายได้ 3,801,640.39 บาท

ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ รองคณบดี (อ.ดร.สิริ
ยุพา เลิศกาญจนาพร)/
นางปรียฉัตร บุนนาค

6

0

ควบคุม/ โครงการอบรมการส่งเสริมและ
ลดความ สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจใน
เสี่ยง การทาวิจัย

ข้อมูลจานวนเงินวิจัย ณ เดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน
555,663 บาท ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่ง
ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการ

ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ รองคณบดี (รศ.ดร.
วีรนันท์ ไชยมณี /น.ส.
ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์)

4

0

4

0

ยังไม่ จานวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่งทุน ทา
สรุป ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ให้รูปแบบและวิธีการเสนอขอรับทุนทาได้
ยากและมีความซับซ้อน
รายได้จากการให้บริการวิชาการ
ไม่เป็นไปตามเป้าที่กาหนด

(10)

เสร็จ/

คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม

ดำเนินงำน
แผน
ผล

ภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โค
วิด-19) อาจทาให้ มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ไม่สามารถ
จัดโครงการ/กิจกรรม ได้ตามแผน

ควบคุม/
ลดความ
เสี่ยง

ก.ย.-65

1. โครงการเสริมสร้างพัฒนา ก.ย 65
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
แก่เยาวชนฯ
2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การวางแผน
ภาษีและการจัดทาบัญชี
ธุรกิจ
3. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สาหรับนักเรียน
4. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
(Non-Degree)
5.โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อย่างสร้างสรรค์

ดาเนินการไปแล้วบางส่วน ณ เดือนมีนาคม 2565 เงิน
ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.
รายได้จากการบริการวิชาการเป็นเงิน 205,635 บาท
วีรนันท์ ไชยมณี) /นาง
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
ศิรภัสสร กันถาด
วิชาชีพแก่เยาวชน ได้มีการดาเนินการการเร่งรวบรวม
และจัดทา infographic นาเสนอในรูปแบบเว็บไซต์
2. โครงการอบรมแบบจัดเก็บค่าลงทะเบียนได้มีการ
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจานวน 1 โครงการคือ
โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย์
(non-degree)
3. โครงการที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน 2 โครงการ คือ
โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และโครงการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชสาหรับนักเรียน
4. โครงการที่ติดขัดในการดาเนินการคืออบรมเชิง
ปฏิบัติการวาง แผนภาษี เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร ทาง
สาขาวิชาร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยการเปิดรับสมัครรอบ
ใหม่

แสดงรายการเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
mjumjuแผน-ผล ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน ส่วนงาน 2565xlsx (1)xlsx (1)/ผล มจ-ส-02

ธุรกิจ
3. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สาหรับนักเรียน
4.
โครงการเพาะเลี
้อเยื่อพืช พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปี้ยงงเนื
บประมำณ
เศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
หน่วยงำน....มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.........มหำวิทยำลัยแม่โจ้
(Non-Degree)
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผน (KPI) ภำพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตำมแผนอย่ำงน้อยร้อยละ 80 / 2. สำมำรถลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ5.โครงการท่
ที่ยอมรับได้อไงเที
ม่น่ย้อวเชิ
ยกว่
ำร้อยละ 80 3. ควำมสำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำม KPI ร้อยละ 80
งเกษตร
สถำนะกำร
อย่างสร้างสรรค์
เป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
ประเภท
ควำมเสี่ยง

ตัวชี้วัด

หน่วย

ประเด็นควำมเสี่ยง

นับ
แผน

(1)

(2)

(3)

วิธีกำร
จัดกำร

ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุควำมเสี่ยง

ผล
(5)

(4)

(6)

(7)

ควำม
เสี่ยง
(8)

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

คะแนน

ดำเนินงำน
แผน
ผล

กำ หนด
เสร็จ
(9)

มจ-ส-02

(10)

เสร็จ/
ระหว่ำง/

ควำม
เสี่ยง

ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมลดควำมเสี่ยง

ผลผลิตที่ได้รับ

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำร

(รวมถึงปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข)

(Out put)

(Out come)

ตำมกิจกรรม

(12)

(13)

(14)

(15)

ไม่ได้ทำ

(11)

3

กำรประเมิน risk หลังจำก
ดำเนินงำน

โอกำส ผล คะ
ระดับ
กระ แนน
risk
เกิด ทบ risk
(16) (17) (18) (19) (20)
ที่

ยอมรับ ที่จะ
ได้

เว็บไซต์ที่กาลังดาเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียด
http://communityservice.phrae.mju.ac.th/
จานวนร้านค้าที่ละเมิด
ควำม
เสี่ยงด้ำน สัญญา
กำร
ปฏิบัติ
ตำม
กฎระเบียบ

ร้านค้า

1

ร้านค้าที่ระเมิดสัญญามากกว่า 1 ร้านค้าจัดจาหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตาม
ร้าน
สัญญา หรือข้อตกลง

ควบคุม/ -จัดทาหนังสือแจ้งร้านค้าเพื่อ เม.ย.-65
ลดความ รับทราบร่วมกันในกรณีการทา
เสี่ยง สัญญาเช่าพื้นที่ประกอบการและ
ข้อตกลงในสัญญา

อยู่ระหว่างดาเนินการ ณ ปัจจุบันยังไม่พบร้านที่ละเมิด
สัญญา หรือจาหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการประเมิน ผอ.สานักงานคณบดี
ร้านค้า/ร้านอาหาร
(น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่อง
ภายในมหาวิทยาลัยแม่ ดี)/นางบุษบง เสนรังษี
โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ ประจาปี 2564

4

0

ควำม วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่ใช้เป็นปัจจุบัน มีการอัพเดทอย่างสม่าเสมอ และมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างทั่วถึง เช่น ผ่านเว็บไซต์ ม.แม่โจ้-แพร่ www.phrae.mju.c.th /www.erp.mju.ac.th /สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เพจมหาวิทยาลัยทาง fb /กลุ่ม Lineสื่อสารองค์กร และ อื่น ๆ หรือหากเกิดปัญหาขัดข้องในระบบสารสนเทศหน่วยง
านสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
เสี่ยงด้ำน
เทคโนโลยี
http:// https://www.facebook.com/1526
https://erp.mju.ac.th/dashboard.aspx
สำรสนเทศ https://www.facebook.c

om/Maejo-UniversityPhrae-Campus233207726709673/
- ไม่เกิดเหตุการณ์ที่
ควำม
เสี่ยงด้ำน มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
เกิดเป็นข่าวที่ทาให้เสีย
ควำม
น่ำเชื่อถือ ภาพลักษณ์ และเสีย
ขององค์กร ชื่อเสียง

ครั้ง

1

www.p 729580883736/posts/2585426
hrae.m 408347376/
ju.ac.th
เกิดข้อร้องเรียนส่งผลให้มหาวิทยาลัย/
ควบคุม จัดทาระบบ กลไก ช่องทาง การ เม.ย.-65
ยังไม่ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เสีย
หน่วยงาน เสียชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง รับเรื่องร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ
สรุป ภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียง
การแก้ไขปัญหาให้ทัน

ยังอยู่ระหว่างรับข้อร้องเรียนด้านต่าง ๆ ผ่านช่อง
ทางการรับเรื่อง เช่น สายส่วนคณบดี ,Line , Facebook
และมีคาสั่งมอบหมายผู้ตอบและให้ข้อมูล อย่างชัดเจน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

รองคณบดี (อ.ดร.สิริ
ยุพา เลิศกาญจนาพร)/
ผอ.สานักงานคณบดี
(น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่อง
ดี)/รก.งานบริหารฯ(นาย
สิทิไวกูล ทิราวงศ์)/นาย
ศตพล กัลยา/นายศักดา
ปินตาวงค์

3

0

สรุปผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
1.กิจกรรมลดควำมเสี่ยงมีทั้งหมด
1.1 กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน

15

กิจกรรม

1

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลกำรดำเนินงำนดังนี้
6.67

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน

14

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

93.33

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทา/ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2.ประเด็นควำมเสี่ยงของแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดาเนินกิจกรรม

7

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

0

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

3. ตัวชี้วัดประเด็นควำมเสี่ยงของแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง มีทั้งหมด

9

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กาหนด

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กาหนด

9

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลกำรดำเนินงำนดังนี้
0.00
100.00
mjumjuแผน-ผล ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน ส่วนงาน 2565xlsx (1)xlsx (1)/ผล มจ-ส-02
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รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
หน่วยงำน....มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.........มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผน (KPI) ภำพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตำมแผนอย่ำงน้อยร้อยละ 80 / 2. สำมำรถลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 3. ควำมสำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำม KPI ร้อยละ 80
สถำนะกำร

เป้ำหมำย
ประเภท
ควำมเสี่ยง

ตัวชี้วัด

หน่วย

ประเด็นควำมเสี่ยง

นับ
แผน

(1)

(2)

(3)

(4)

วิธีกำร
จัดกำร
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุควำมเสี่ยง

ผล
(5)

(6)

ทั้งนี้ หน่วยงำนมีตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนบริหำรควำมเสี่ยง ในภำพรวม ดังนี้

(7)

ควำม
เสี่ยง
(8)

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

กำ หนด
เสร็จ
(9)

(10)

เสร็จ/
ระหว่ำง/

คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม

ดำเนินงำน
แผน
ผล

ควำม
เสี่ยง

ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมลดควำมเสี่ยง

ผลผลิตที่ได้รับ

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำร

(รวมถึงปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข)

(Out put)

(Out come)

ตำมกิจกรรม

(12)

(13)

(14)

(15)

ไม่ได้ทำ

(11)

กำรประเมิน risk หลังจำก
ดำเนินงำน

โอกำส ผล คะ
ระดับ
กระ แนน
risk
เกิด ทบ risk
(16) (17) (18) (19) (20)
ที่

ยอมรับ ที่จะ
ได้

(copy ร้อยละมำจำกหัวตำรำง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตำมแผนอย่ำงน้อยร้อยละ

80

ผลกกำรดำเนินงำน

1

กิจกรรม

คิดเป็นอัตรำร้อยละ

6.67

2. สำมำรถลดควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ

80

ผลกกำรดำเนินงำน

0

ประเด็น

คิดเป็นอัตรำร้อยละ

0.00

2. ควำมสำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำม KPI ร้อยละ

80

ผลกกำรดำเนินงำน

0

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตรำร้อยละ

0.00

....................................................................
(อำจำรย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)
คณบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ
4-เม.ย.-65
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มจ-ค-02+A1:R15
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หน่วยงาน.................................... มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน (KPI) : 1. ดาเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

สถานะการดาเนินงาน
พันธกิจ/
วัตถุประสงค์/
การปฏิบัติงาน

ประเด็นความเสี่ยง

(1)

(2)

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง

(3)

วิธีการ
จัดการ risk

(4)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด
ความเสี่ยง

(5)

แผน

ผล

กา หนด
เสร็จ

เสร็จ/
ระหว่าง/
ไม่ได้ทา

(6)

(7)

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง

ประเมิน risk หลังทากิจกรรมเสร็จ

ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

(8)

(9)

คะแนน
risk
โอกาส
ที่ยอม
ที่จะเกิด
รับได้
(10)

(11)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ risk

ผลหลังจากดาเนินงาน
ผล
กระ
ทบ
(12)

เป้าหมาย ปี 65

คะ
ระดับ
แนน risk risk
(13)

(14)

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

แผน

ผล

(15)

(16)

(17)

(18)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (ตามพันธกิจ)
งาน : งานบริการการศึกษา
กระบวนงาน /ขั้นตอน :
วัตถุประสงค์ : หลักสูตรผ่านการปรับปรุงและตอบสนองต่อผู้เรียน
- การพิจารณา ระเบียบข้อบังคับ/ด้านการดาเนินงาน
ผ่านความเห็นชอบ

คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิ
ชอบหลักสูตร

การกากับติดตามให้หลักสูตร
ดาเนินการตามรอบระยะเวลาและ
แก้ไข มคอ2 ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่
กาหนด

ลดความ กากับ/ติดตามหลักสูตรที่ถึง
เสี่ยง เวลารอบปรับปรุงให้
ดาเนินการ

ก.ย.-65

ดาเนินการ ในรอบ'ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไปแล้ว สถานหลักสูตร มีสถานะ P พิจารณาความสอดคล้องและออก
บางส่วน รหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 15มีนาคม2565
- ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการบัญชี สถานะ W
เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร สถานะ A1/1 (ข้อมูล
ณ 29 มี.ค.65)

รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา
วัฒนนภาเกษม)/หน.บริการ
การศึกษาฯ(นายอภิสิทธิ์
รัตนปภานันท์)/น.ส.ฉลวย
จันศรี

นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตาม
ติดตามช่วยเหลือและให้คาปรึกษา
ระยะเวลาที่กาหนด (การตลาด ส่งผล ช่วยเหลือให้นักศึกษาสาเร็จ
กระทบต่อหลักสูตรการบัญชีในปี 2565) การศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด

ลดความ หลักสูตรพิจารณาตรวจสอบ
เสี่ยง คุณสมบัติอาจารย์/งานวิจัย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐาน
- ติดตามและช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาให้สาเร็จ
การศึกษา

ก.ย.-65

ดาเนินการ นักศึกษาการตลาด ชั้นปีที่ 4 (14ราย) อยู่ในช่วงระหว่างการ
ไปแล้ว สาเร็จการศึกษา และกระบวนการในการแต่งตั้งหรือระบบมี
บางส่วน ขั้นตอน อาจจะส่งผลกระทบบางประการ

รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา
วัฒนนภาเกษม)/หน.บริการ
การศึกษาฯ(นายอภิสิทธิ์
รัตนปภานันท์)/น.ส.ฉลวย
จันศรี

6

0

สถานหลักสูตรใน หลัก สูตร
ระบบ checo :
สถานะ : P

2

ยังไม่สรุปผล

0

จานวนเงินวิจัย
ทางด้าน
สังคมศาสตร์

5.2

NA

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ (ตามพันธกิจ)
งาน : วิจัย
กระบวนงาน /ขั้นตอน :
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
1. เก็บและ
รวบรวมข้อมูล
โครงการวิจัยที่
ได้รับทุนวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ เป็น
ประจาทุกเดือน

จานวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่ง
ลดความ จัดทาหนังสือเวียน ขอความ ก.ย.-65
ทุน ทาให้รูปแบบและวิธีการเสนอ
เสี่ยง อนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเป็น
ขอรับทุนทาได้ยากและมีความซับซ้อน
ประจาทุกเดือน และ
ดาเนินการจัดทาโครงการ
อบรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ
ในการทาวิจัย

ข้อมูล ณ เดือน มี.ค. 65 จำนวนเงินวิจัย 555,663 บำท ยัง ผู้ช่วยคณบดี(รศ.ดร.วีรนันท์
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด ซึ่งงำนบริกำรวิชำกำร
ไชยมณี)/น.ส.ขนิษฐา เกตุ
และวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรส่งข้อเสนอ
สุวรรณ์
โครงกำรวิจัยไปยังแหล่งทุนต่ำง ๆ เพิ่มมำกขึ้น ด้วยกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งทุนที่หลำกหลำยให้ได้รับทรำบข้อมูล
ส่วนโครงกำรอบรมฯ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร รอ
งบประมำณจัดสรรจำกสำนักวิจัย

4

0

0

ล้านบาท
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มจ-ค-02+A1:R15
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หน่วยงาน.................................... มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน (KPI) : 1. ดาเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

สถานะการดาเนินงาน
พันธกิจ/
วัตถุประสงค์/
การปฏิบัติงาน

(1)
2. สรุปข้อมูล
โครงการวิจัยที่
ได้รับทุนทาง
สังคมศาสตร์ และ
นาจานวนเงินทุน
วิจัยมาหาค่าเฉลี่ย
ต่อจานวนอาจารย์
และนักวิจัย

ประเด็นความเสี่ยง

(2)

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง

(3)

วิธีการ
จัดการ risk

(4)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด
ความเสี่ยง

(5)

แผน

ผล

กา หนด
เสร็จ

เสร็จ/
ระหว่าง/
ไม่ได้ทา

(6)

(7)

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข

(8)
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง

ประเมิน risk หลังทากิจกรรมเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

(9)

คะแนน
risk
โอกาส
ที่ยอม
ที่จะเกิด
รับได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ risk

ผลหลังจากดาเนินงาน
ผล
กระ
ทบ

เป้าหมาย ปี 65

คะ
ระดับ
แนน risk risk

(10)

(11)

(12)

(13)

4

0

0

0

(14)

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

แผน

ผล

(15)

(16)

(17)

(18)

จานวนเงินรายได้
จากการบริการ
วิชาการ

บาท

500000

ยังไม่สรุปผล

พันธกิจด้านบริการวิชาการ
วัตถุประสงค์ : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน (ตามพันธกิจ)
งาน : จานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ
กระบวนงาน /ขั้นตอน :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จานวนเงินรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย
1.ประชาสัมพันธ์
มีผู้เสนอโครงการน้อย ทาให้โอกาส
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
ควบคุม/ จัดหนังสือเวียน/ แจ้งเวียน ก.ย.-65
อยู่
ให้บุคลากร
สร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัยไม่บรรลุผล
ลดความ ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์
ระหว่าง
สาขาวิชา ฝ่ายงาน
เสี่ยง
ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ดาเนินการ
เสนอการจัดทา
บุคลากร สาขาวิชา ฝ่ายงาน
โครงการ ค่าย
เสนอโครงการค่ายปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ
เพื่อสร้างรายได้เข้า
ค่ายปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัย

ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือเวียน และแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่างๆ ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์
เช่นไลน์กลุ่มสื่อสารองค์กร ไลน์กลุ่มที่เกี่ยวข้องในการให้
ไชยมณี) / นางศิรภัสสร
บุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เสนอ 2 รูปแบบคือ โครงการที่
กันถาด/ก.ย.65
นาเสนอหน่วยงาน และนาเสนอโรงเรียน โดยอานวยความ
สะดวกในการจัดทา google form และ แบบคิวอาร์โค้ด ดัง
เอกสารแนบ ปัจจุบันได้รับการตอบกลับโครงการนาเสนอ
หน่วยงานจานวน 9 โครงการ นาเสนอโรงเรียน 18 กิจกรรม
หน่วยงานอยู่ระหว่างการ อัพข้อมูลนาเสนอเว็บไซต์

เอกสำรแนบ 1
เอกสำรแนบ 2
เอกสำรแนบ 3
เอกสำรแนบ 4
หลักสูตรที่ได้กำรกรอกผ่ำนฟอร์ม รูปแบบเสนอหน่วยงำน
หลักสูตรที่ได้กำรกรอกผ่ำนฟอร์ม รูปแบบเสนอโรงเรียน
เว็บไซต์งำนบริกำรวิชำกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มข้อมูล
http://communityservice.phrae.mju.ac.th/
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มจ-ค-02+A1:R15
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หน่วยงาน.................................... มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน (KPI) : 1. ดาเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

สถานะการดาเนินงาน
พันธกิจ/
วัตถุประสงค์/
การปฏิบัติงาน

ประเด็นความเสี่ยง

(1)
2. เก็บรวบรวม
ข้อมูลและสรุปผล
จานวนรายได้

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง

(2)

(3)

วิธีการ
จัดการ risk

(4)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด
ความเสี่ยง

(5)

แผน

ผล

กา หนด
เสร็จ

เสร็จ/
ระหว่าง/
ไม่ได้ทา

(6)

(7)

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข

(8)
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง

ประเมิน risk หลังทากิจกรรมเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

(9)

คะแนน
risk
โอกาส
ที่ยอม
ที่จะเกิด
รับได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ risk

ผลหลังจากดาเนินงาน
ผล
กระ
ทบ

เป้าหมาย ปี 65

คะ
ระดับ
แนน risk risk
(14)

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

แผน

ผล

(15)

(16)

(17)

(18)

(10)

(11)

(12)

(13)

ผอ.สานักงานคณบดี(น.ส.
จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/หน.
งานคลังและพัสดุ (นางปรีย
ฉัตร บุนนาค)

4

0

0

0

จานวนครั้งของ
เอกสารถูกตีกลับ

ครั้ง

ไม่เกิน 2

ควบคุม/ จัดทาหนังสือชี้แจงเจ้าของ ก.ย.-65
อยู่ระหว่างการดาเนินการและดาเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่ง
ผอ.สานักงานคณบดี(น.ส.
ลดความ โครงการ/ผู้ขออนุมัติให้
เอกสารโครงการยังอยู่ระหว่างแก้ไขจากกองแผนงาน
จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/หน.
เสี่ยง ดาเนินการการขออนุมัติการ
งานคลังและพัสดุ (นางปรีย
เบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตาม
ฉัตร บุนนาค)
แผนและไม่ควรเกินเดือน
ส.ค.ของปีงบประมาณนั้น ๆ
สรุปผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

4

0

0

0

การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
แผนการ

ร้อยละ

80

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ตามพันธกิจ)
งาน : การเงินการคลังและพัสดุ (การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามรอบการเบิก )
กระบวนงาน /ขั้นตอน :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
1. การขออนุมัติ การอนุมัติการเบิกจ่ายล่าช้า
ผู้จัดทาเอกสารจัดทาเอกสารไม่
การเบิกจาย
ถูกต้อง และกระชั้นชิด เอกสารถูกตี
กลับแก้ไข หรือการขออนุมัติเบิกจ่าย
ไม่สอดคล้องกับการดาเนินงาน
กิจกรรมนั้น ๆ

2. การเดินเอกสาร
3.การเบิกจ่ายเงิน

ควบคุม/ สร้างความรู้ความเข้าใจใน
ลดความ การจัดทาเอกสาร ภายใต้
เสี่ยง โครงการ : โครงการประชุม
เชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวน
แผนการปฏิบัติงานด้านงาน
คลังและพัสดุ

ส.ค.-65

-ยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติการเบิกจ่ายต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน
เอกสารการขออนุมัติมีการส่งคืนแก้ไขบ้าง และสามารถ
ดาเนินการแก้ไขได้ตามระยะเวลาการเบิกจ่าย
-กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทาเอกสารภายใต้
โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงาน
คลังและพัสดุ ยังไม่ได้ดาเนินการ
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

การจัดทาเอกสารไม่ถูกต้อง เอกสาร
ถูกตีกลับแก้ไขหรือการขออนุมัติ
เบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานกิจกรรมนั้น ๆ

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

6

กิจกรรม

มีผลการดาเนินงานดังนี้

1.1 กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน

6

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทา/ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจานวน

6

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดาเนินกิจกรรม

0

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

6

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

มีผลการดาเนินงานดังนี้
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รายงานผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หน่วยงาน.................................... มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน (KPI) : 1. ดาเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

สถานะการดาเนินงาน
พันธกิจ/
วัตถุประสงค์/
การปฏิบัติงาน

ประเด็นความเสี่ยง

(1)

(2)

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง

(3)

วิธีการ
จัดการ risk

ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด
ความเสี่ยง

(4)

(5)

แผน

ผล

กา หนด
เสร็จ

เสร็จ/
ระหว่าง/
ไม่ได้ทา

(6)

(7)

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง

ประเมิน risk หลังทากิจกรรมเสร็จ

ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

(8)

(9)

คะแนน
risk
โอกาส
ที่ยอม
ที่จะเกิด
รับได้
(10)

(11)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ risk

ผลหลังจากดาเนินงาน
ผล
กระ
ทบ
(12)

เป้าหมาย ปี 65

คะ
ระดับ
แนน risk risk
(13)

(14)

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

แผน

ผล

(15)

(16)

(17)

(18)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

5

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กาหนด

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กาหนด

5

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

มีผลการดาเนินงานดังนี้

(copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดาเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผลกการดาเนินงาน

0

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผลกการดาเนินงาน

0

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

3. ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลกการดาเนินงาน

0

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

....................................................................
(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ
4-เม.ย.-65
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