แบบฟอร์มรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
ประเภท
ความเสี่ยง

ควำมเสี่ยงด้ำน
ยุทธศำสตร์ (S)

ควำมเสี่ยงด้ำน
ยุทธศำสตร์ (S)

ประเด็นความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมควบคุม

รายละเอียดการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมควบคุม

1. ควำมไม่คล่องตัวในกำรปรับตัวให้ทันต่อ 1. จัดทำแผนกำรตลำดด้ำนพิพิธภัณฑ์และกำร
กำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ว (Lack of บริกำรวิชำกำร
Agility)

ทำแล้ว

1. ปรับแผนกำรจัดกิจกรรมให้ผสมผสำนระหว่ำง
รูปแบบ online และ on-site เพื่อรองรับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำทั้งสองประเภท
2. ส่งเสริมให้มีกำรทำงำนร่วมกับภำคเอกชน
3. ปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดควำมคล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพสูงสุดสำหรับกำรให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำรทุกประเภท
4. สำรวจควำมต้องกำรของลูกค้ำในปัจจุลัน เพื่อ
ออกแบบจัดกิจกรรมขึ้นมำใหม่ ให้สอดรับกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

2. จัดทำแผนกำรจัดอบรมออนไลน์ให้สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว

ทำแล้ว

1. ออกแบบกำรบริกำรวิชำกำร เผยแพร่องค์ควำมรู้
ในรูปแบบ online ทั้งบนช่องทำง Facebook Page
และ YouTube

1. กำรกำหนดสมรรถนะของบุคลำกร (Core
Competency, Functional Competency)

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

2. กำรพัฒนำบุคลำกรตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกรรำยบุคคล

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

3. กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำ
เพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งบริหำร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

2. บุคลำกรขำดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อ
กำรบรรลุยุทธศำสตร์

ระดับความเสี่ยง
ทีเ่ หลืออยู่

ระดับความเสี่ยง
ทีย่ อมรับได้

L

I

LxI

L

I

LxI

3

2

6
ต่ำ

3

4

12
สูง

ระบุขอ้ มูล (Data)
ทีใ่ ช้ประกอบการประเมิน

L : เนื่องจำกได้มีกำรจัดอบรมแบบออนไลน์มำกขึ้น
I : เพรำะเริ่มมีผู้สนใจกำรอบรมแบบออนไลน์มำกขึ้น

L:
I:

4. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมผูกพันที่ดตี อ่ องค์กร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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ประเภท
ความเสี่ยง

ควำมเสี่ยงด้ำน
ปฏิบัตงิ ำน (O)

ประเด็นความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

3. กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ระลอก 1. ปรับปรุงกระบวนกำรเข้ำชม และให้บริกำร
ใหม่ๆ
วิชำกำรเป็นแบบ Online

2. จัดทำคู่มือกำรป้องกันและกำรสื่อสำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับโรคโควิด-19
3. กระตุน้ ให้บุคลำกรฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง
4. ใช้มำตรกำรกำรป้องกันอย่ำงเข้มงวด ได้แก่ เว้น
ระยะห่ำง (Social Distancing) สวมหน้ำกำกอนำมัย
เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ ระบบคัดกรองวัดอุณภูมิ

ผลการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมควบคุม

รายละเอียดการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมควบคุม

ทำแล้ว

มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรให้เข้ำชม โดยมีกำร
ตรวจสอบข้อมูลกำรฉีดวัคซีน กำรวัดอุณหภูมิ ล้ำง
มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปรับกำรบริกำรวิชำกำร
เป็นแบบออนไลน์ และมีกำรองค์ควำมรู้ทำง
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ โดยกำรผ่ำน Facebook Live

ทำแล้ว

จัดทำคู่มือกำรป้องกันและกำรสื่อสำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับโรคโควิด 19

ทำแล้ว

บุคลำกรสำนักฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุก
คน 100 %

ทำแล้ว

สำนักฯ มีแนวปฏิบัตใิ ห้บุคลำกรและผู้รับบริกำร
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณและผู้เช่ำสถำนที่ให้มีกำรเว้น
ระยะห่ำง สวมหน้ำกำกอนำมัย และหมั่นล้ำงมืดว้ ย
เจลแอลกอฮอล์ มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ อย่ำงเคร่งครัด

ระดับความเสี่ยง
ทีเ่ หลืออยู่

ระดับความเสี่ยง
ทีย่ อมรับได้

L

I

LxI

L

I

4

3

12
สูง

2

2

ระบุขอ้ มูล (Data)
ทีใ่ ช้ประกอบการประเมิน

LxI
4
L : เนื่องจำกขณะนี้ยังมีกำรแพร่ระบำดของโควิด
ต่ำมำก อย่ำงต่อเนื่อง
I : เนื่องจำกยังมีผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ และเช่ำสถำนที่
บ้ำง แต่ตอ้ งปฏิบัตติ ำมมำตรกำรของมหำวิทยำลัยและ
จังหวัดเชียงใหม่
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ประเภท
ความเสี่ยง

ควำมเสี่ยงด้ำน
ปฏิบัตงิ ำน (O)

ควำมเสี่ยงด้ำน
ปฏิบัตงิ ำน (O)

ประเด็นความเสี่ยง

4. ควำมไม่พร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
และระบบฐำนข้อมูลของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

การจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมควบคุม

รายละเอียดการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมควบคุม

1. จัดทำแผนดูแลระบบเครือข่ำยและระบบ
สำรสนเทศและทบทวนปรับปรุงแผนสำรองกรณี
ฉุกเฉินอย่ำงสม่ำเสมอ

ทำแล้ว

1. จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของสำนักฯ
2. มีคู่มือกำรบริหำรจัดกำรระบบควำมปลอดภัย
Firewall Server
3. จัดทำแผนระบบเครือข่ำยสำหรับปีงบประมำณ
2566

2. สำรองอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและระบบ
ฐำนข้อมูลหรือจัดหำอุปกรณ์ทดแทนเพื่อทำงำน
ทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหำย

ทำแล้ว

1. สำรองข้อมูลระบบ intranet สัปดำห์ละ 1 ครั้ง
และมีกำรจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำสำหรับเครื่อง
Intranet
2. จัดหำอุปกรณ์เพื่อกำรสำรองข้อมูลสำรสนเทศที่
เพียงพอ

ทำแล้ว

1. มีกำรจัดเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยทั้งกลำงวัน
และกลำงคืน
2. มีกำรดำเนินกำรตรวจเช็คควำมพร้อมของ
อุปกรณ์ดบั เพลิง อุปกรณ์สื่อสำรให้พร้อมใช้งำน
ตลอดเวลำ
3. มีกำรจัดทำประกำศแนวปฏิบัตใิ นกำรใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
4. ได้มีกำรจัดอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
และแผ่นดินไปหว ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15
มีนำคม 2565

5. ภัยจำกธรรมชำติและอุบัตภิ ัยอันเกิดจำก 1. จัดเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยทั้งกลำงวันและ
เหตุสุดวิจัย
กลำงคืน
2. เตรียมอุปกรณ์ดบั เพลิง อุปกรณ์สื่อสำรให้พร้อม
ใช้งำนตลอดเวลำ
3. จัดทำแนวปฏิบัตใิ นกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำ

ระดับความเสี่ยง
ทีเ่ หลืออยู่

ระดับความเสี่ยง
ทีย่ อมรับได้

L

I

LxI

L

I

LxI

3

1

3
ต่ำ

3

2

6
ต่ำ

3

3

9
3
ปำนกลำง

3

ระบุขอ้ มูล (Data)
ทีใ่ ช้ประกอบการประเมิน

L : เนื่องจำกได้มีกำรดำเนินกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง
ได้ตำมที่กำหนด
I : เพรำะได้ดำเนินกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยงได้ตำม
กำหนด

9
L : เพรำะภัยธรรมชำติและอุบัตภิ ัยอันเกิดจำกเหตุ
ปำนกลำง สุดวิสัย ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ ดังนั้นจึงต้อง
มีกำรเฝ้ำระวังติดตำมทุกเดือน
I : เพรำะได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันโดยกำรจัดเวรยำม
รักษำควำมปลอดภัยทั้งกลำงวันและกลำงคืน มีกำร
สำรวจควำมพร้อมของอุปกรณ์ดบั เพลิง และมีกำร
ฝึกอบรมกำรซ้อมแผนฉุกเฉิน ทุกปี
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมควบคุม

รายละเอียดการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมควบคุม

ระดับความเสี่ยง
ทีเ่ หลืออยู่
L

ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรเงิน (F)

6. ควำมไม่สมดุลของรำยรับและรำยจ่ำยที่
จะกระทบกับเงินสะสมและแผนกำรลงทุน
ใหม่ๆ

1. มำตรกำรลดรำยจ่ำยโดยยังคงคุณภำพ
2. พัฒนำหลักสูตรกำรให้บริกำรวิชำกำรให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทั้งในปัจจุบันและอนำคต
3. สร้ำงแผนกำรตลำดที่ทันสมัยและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

I

LxI

ระดับความเสี่ยง
ทีย่ อมรับได้
L

I

ระบุขอ้ มูล (Data)
ทีใ่ ช้ประกอบการประเมิน

LxI
L:
I:

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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ประเภท
ความเสี่ยง

ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรเงิน (F)

ประเด็นความเสี่ยง

7. ควำมไม่แน่นอนของกำรสนับสนุน
งบประมำณเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์

การจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

1. ติดตำมประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ทุก
ไตรมำส
2. ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ แผนงำน/
โครงกำร เมื่อสภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป

ผลการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมควบคุม

ทำแล้ว

รายละเอียดการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมควบคุม

ระดับความเสี่ยง
ทีเ่ หลืออยู่

ระดับความเสี่ยง
ทีย่ อมรับได้

L

I

LxI

L

I

LxI

1. สำนักฯ ได้ดำเนินงำนโครงกำรเรือนพื้นถิ่น
2
ล้ำนนำ "เฮือนเก่ำเฮำฮักษำ" ระยะเวลำดำเนินงำน
ตค. 64 - กย. 65 โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำกแหล่งทุนภำยนอก ในวงเงิน 80,000 บำท
2. สำนักฯ ได้มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรดำเนินกำร
โครงกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน 3D Virtual Reality
(VR) เรือนกำแล ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
ระยะเวลำดำเนินงำนในส่วนจัดทำ content พย.64
- กค. 65 โดยได้รับงบประมำณสนับสนุน จำนวน
135,000 บำท
3. สำนักฯ ได้จัดกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมผ่ำนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ โดย
ใช้งบประมำณเงินรำยได้ส่วนงำนในวงเงิน 15,010
บำท เพื่อจัดกิจกรรม Lanna Online Facebook
Live (องค์ควำมรู้) จำนวน 7 กิจกรรม และกิจกรรม
Lanna Crafts Online (Workshop) จำนวน 8
หลักสูตร

2

4
ต่ำมำก

3

2

6
ต่ำ

ระบุขอ้ มูล (Data)
ทีใ่ ช้ประกอบการประเมิน

L : เพรำะได้ดำเนินกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง โดยมี
กำรหำแหล่งทุนในกำรดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม มีกำร
จัดกิจกรรมแบบออนไลน์
I : เพรำะได้ดำเนินกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยงทั้งใน
กำรหำแหล่งทุนภำยนอก และกำรปรับกำรจัดกิจกรรม
เป็นแบบออนไลน์
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