
ประเภท

ความเส่ียง

ประเด็นความเส่ียง การจัดการความเส่ียง/

กิจกรรมการควบคุม 

ผลการด าเนินงาน

ตามกิจกรรมควบคุม

รายละเอียดการด าเนินงาน

ตามกิจกรรมควบคุม

ระบุข้อมูล (Data)

ท่ีใช้ประกอบการประเมิน

L I LxI L I LxI

   1. จัดท ำแผนกำรตลำดด้ำนพิพิธภัณฑ์และกำร

บริกำรวิชำกำร

ท ำแล้ว

   2. จัดท ำแผนกำรจัดอบรมออนไลน์ให้สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว

ท ำแล้ว

   1. กำรก ำหนดสมรรถนะของบุคลำกร (Core 

Competency, Functional Competency)

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

   2. กำรพัฒนำบุคลำกรตำมแนวทำงกำรพัฒนำ

บุคลำกรรำยบุคคล

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

   3. กำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำ

เพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งบริหำร/ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

   4. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมผูกพันท่ีดีต่อองค์กร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

แบบฟอร์มรายงานผล

การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประจ าปีงบประมาณ 2565  ไตรมาสท่ี 2

ระดับความเส่ียง

ท่ีเหลืออยู่

 

ระดับความเส่ียง

ท่ียอมรับได้

ควำมเส่ียงด้ำน

ยุทธศำสตร์ (S)

   1. ควำมไม่คล่องตัวในกำรปรับตัวให้ทันต่อ

กำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ว (Lack of 

Agility)

   1. ปรับแผนกำรจัดกิจกรรมให้ผสมผสำนระหว่ำง

รูปแบบ online และ on-site เพ่ือรองรับควำม

ต้องกำรของลูกค้ำท้ังสองประเภท 

   2. ส่งเสริมให้มีกำรท ำงำนร่วมกับภำคเอกชน

   3. ปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดควำมคล่องตัวและมี

ประสิทธิภำพสูงสุดส ำหรับกำรให้บริกำรแก่

ผู้รับบริกำรทุกประเภท

   4. ส ำรวจควำมต้องกำรของลูกค้ำในปัจจุลัน เพ่ือ

ออกแบบจัดกิจกรรมข้ึนมำใหม่ ให้สอดรับกับ

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

3 2 6

ต่ ำ

3 4 12

สูง

L : เน่ืองจำกได้มีกำรจัดอบรมแบบออนไลน์มำกข้ึน

I : เพรำะเร่ิมมีผู้สนใจกำรอบรมแบบออนไลน์มำกข้ึน

   1. ออกแบบกำรบริกำรวิชำกำร เผยแพร่องค์ควำมรู้

ในรูปแบบ online ท้ังบนช่องทำง Facebook Page 

และ YouTube

ควำมเส่ียงด้ำน

ยุทธศำสตร์ (S)

2. บุคลำกรขำดทักษะสมรรถนะท่ีจ ำเป็นต่อ

กำรบรรลุยุทธศำสตร์

L : 

I : 
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ประเภท

ความเส่ียง

ประเด็นความเส่ียง การจัดการความเส่ียง/

กิจกรรมการควบคุม 

ผลการด าเนินงาน

ตามกิจกรรมควบคุม

รายละเอียดการด าเนินงาน

ตามกิจกรรมควบคุม

ระบุข้อมูล (Data)

ท่ีใช้ประกอบการประเมิน

L I LxI L I LxI

ระดับความเส่ียง

ท่ีเหลืออยู่

 

ระดับความเส่ียง

ท่ียอมรับได้

   1. ปรับปรุงกระบวนกำรเข้ำชม และให้บริกำร

วิชำกำรเป็นแบบ Online

ท ำแล้ว

   2. จัดท ำคู่มือกำรป้องกันและกำรส่ือสำรให้ควำมรู้

เก่ียวกับโรคโควิด-19

ท ำแล้ว

   3. กระตุ้นให้บุคลำกรฉีดวัคซีนให้ท่ัวถึง ท ำแล้ว

   4. ใช้มำตรกำรกำรป้องกันอย่ำงเข้มงวด ได้แก่ เว้น

ระยะห่ำง (Social Distancing) สวมหน้ำกำกอนำมัย 

เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ ระบบคัดกรองวัดอุณภูมิ

ท ำแล้ว

ควำมเส่ียงด้ำน

ปฏิบัติงำน (O)

   3. กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ระลอก

ใหม่ๆ

   มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรให้เข้ำชม โดยมีกำร

ตรวจสอบข้อมูลกำรฉีดวัคซีน  กำรวัดอุณหภูมิ  ล้ำง

มือด้วยเจลแอลกอฮอล์  และปรับกำรบริกำรวิชำกำร

เป็นแบบออนไลน์ และมีกำรองค์ควำมรู้ทำง

ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ โดยกำรผ่ำน Facebook Live

4 3

   จัดท ำคู่มือกำรป้องกันและกำรส่ือสำรให้ควำมรู้

เก่ียวกับโรคโควิด 19

   บุคลำกรส ำนักฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุก

คน 100 %

   ส ำนักฯ มีแนวปฏิบัติให้บุคลำกรและผู้รับบริกำร

พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณและผู้เช่ำสถำนท่ีให้มีกำรเว้น

ระยะห่ำง สวมหน้ำกำกอนำมัย และหม่ันล้ำงมืด้วย

เจลแอลกอฮอล์ มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ อย่ำงเคร่งครัด

12

สูง

2 2 4

ต่ ำมำก

L : เน่ืองจำกขณะน้ียังมีกำรแพร่ระบำดของโควิด

อย่ำงต่อเน่ือง

I : เน่ืองจำกยังมีผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ และเช่ำสถำนท่ี

บ้ำง แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรของมหำวิทยำลัยและ

จังหวัดเชียงใหม่
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ประเภท

ความเส่ียง

ประเด็นความเส่ียง การจัดการความเส่ียง/

กิจกรรมการควบคุม 

ผลการด าเนินงาน

ตามกิจกรรมควบคุม

รายละเอียดการด าเนินงาน

ตามกิจกรรมควบคุม

ระบุข้อมูล (Data)

ท่ีใช้ประกอบการประเมิน

L I LxI L I LxI

ระดับความเส่ียง

ท่ีเหลืออยู่

 

ระดับความเส่ียง

ท่ียอมรับได้

   1. จัดท ำแผนดูแลระบบเครือข่ำยและระบบ

สำรสนเทศและทบทวนปรับปรุงแผนส ำรองกรณี

ฉุกเฉินอย่ำงสม่ ำเสมอ

ท ำแล้ว

   2. ส ำรองอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและระบบ

ฐำนข้อมูลหรือจัดหำอุปกรณ์ทดแทนเพ่ือท ำงำน

ทดแทนอุปกรณ์ท่ีเสียหำย

ท ำแล้ว

ควำมเส่ียงด้ำน

ปฏิบัติงำน (O)

   5. ภัยจำกธรรมชำติและอุบัติภัยอันเกิดจำก

เหตุสุดวิจัย

   1. จัดเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยท้ังกลำงวันและ

กลำงคืน

   2. เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ส่ือสำรให้พร้อม

ใช้งำนตลอดเวลำ

   3. จัดท ำแนวปฏิบัติในกำรใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

ท ำแล้ว 3 3 9

ปำนกลำง

3 3 9

ปำนกลำง

L : เพรำะภัยธรรมชำติและอุบัติภัยอันเกิดจำกเหตุ

สุดวิสัย ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ ดังน้ันจึงต้อง

มีกำรเฝ้ำระวังติดตำมทุกเดือน

I : เพรำะได้ด ำเนินกิจกรรมป้องกันโดยกำรจัดเวรยำม

รักษำควำมปลอดภัยท้ังกลำงวันและกลำงคืน มีกำร

ส ำรวจควำมพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง และมีกำร

ฝึกอบรมกำรซ้อมแผนฉุกเฉิน ทุกปี

ควำมเส่ียงด้ำน

ปฏิบัติงำน (O)

   4. ควำมไม่พร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

และระบบฐำนข้อมูลของระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

   1. จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศของส ำนักฯ

   2. มีคู่มือกำรบริหำรจัดกำรระบบควำมปลอดภัย 

Firewall Server

   3. จัดท ำแผนระบบเครือข่ำยส ำหรับปีงบประมำณ 

2566

3 1

   1. ส ำรองข้อมูลระบบ intranet สัปดำห์ละ 1 คร้ัง 

และมีกำรจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเคร่ือง 

Intranet

   2. จัดหำอุปกรณ์เพ่ือกำรส ำรองข้อมูลสำรสนเทศท่ี

เพียงพอ

3

ต่ ำ

3 2 6

ต่ ำ

L : เน่ืองจำกได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมควบคุมควำมเส่ียง

ได้ตำมท่ีก ำหนด

I : เพรำะได้ด ำเนินกิจกรรมควบคุมควำมเส่ียงได้ตำม

ก ำหนด

   1. มีกำรจัดเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยท้ังกลำงวัน

และกลำงคืน

   2. มีกำรด ำเนินกำรตรวจเช็คควำมพร้อมของ

อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ส่ือสำรให้พร้อมใช้งำน

ตลอดเวลำ

   3. มีกำรจัดท ำประกำศแนวปฏิบัติในกำรใช้

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

   4. ได้มีกำรจัดอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

และแผ่นดินไปหว ประจ ำปี 2565 เม่ือวันท่ี 15 

มีนำคม 2565
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ประเภท

ความเส่ียง

ประเด็นความเส่ียง การจัดการความเส่ียง/

กิจกรรมการควบคุม 

ผลการด าเนินงาน

ตามกิจกรรมควบคุม

รายละเอียดการด าเนินงาน

ตามกิจกรรมควบคุม

ระบุข้อมูล (Data)

ท่ีใช้ประกอบการประเมิน

L I LxI L I LxI

ระดับความเส่ียง

ท่ีเหลืออยู่

 

ระดับความเส่ียง

ท่ียอมรับได้

   1. มำตรกำรลดรำยจ่ำยโดยยังคงคุณภำพ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

   2. พัฒนำหลักสูตรกำรให้บริกำรวิชำกำรให้

เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท้ังในปัจจุบันและอนำคต

   3. สร้ำงแผนกำรตลำดท่ีทันสมัยและตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ควำมเส่ียงด้ำน

กำรเงิน (F)

   6. ควำมไม่สมดุลของรำยรับและรำยจ่ำยท่ี

จะกระทบกับเงินสะสมและแผนกำรลงทุน

ใหม่ๆ

L : 

I : 
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ประเภท

ความเส่ียง

ประเด็นความเส่ียง การจัดการความเส่ียง/

กิจกรรมการควบคุม 

ผลการด าเนินงาน

ตามกิจกรรมควบคุม

รายละเอียดการด าเนินงาน

ตามกิจกรรมควบคุม

ระบุข้อมูล (Data)

ท่ีใช้ประกอบการประเมิน

L I LxI L I LxI

ระดับความเส่ียง

ท่ีเหลืออยู่

 

ระดับความเส่ียง

ท่ียอมรับได้

ควำมเส่ียงด้ำน

กำรเงิน (F)

   7. ควำมไม่แน่นอนของกำรสนับสนุน

งบประมำณเพ่ือขับเคล่ือนแผนยุทธศำสตร์

   1. ติดตำมประเมินผลตัวช้ีวัดแผนยุทธศำสตร์ทุก

ไตรมำส

   2. ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์  แผนงำน/

โครงกำร เม่ือสภำวกำรณ์เปล่ียนแปลงไป

ท ำแล้ว 2 2 4

ต่ ำมำก

3 2 6

ต่ ำ

L : เพรำะได้ด ำเนินกิจกรรมควบคุมควำมเส่ียง โดยมี

กำรหำแหล่งทุนในกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ิมเติม มีกำร

จัดกิจกรรมแบบออนไลน์

I : เพรำะได้ด ำเนินกิจกรรมควบคุมควำมเส่ียงท้ังใน

กำรหำแหล่งทุนภำยนอก และกำรปรับกำรจัดกิจกรรม

เป็นแบบออนไลน์

   1. ส ำนักฯ ได้ด ำเนินงำนโครงกำรเรือนพ้ืนถ่ิน

ล้ำนนำ "เฮือนเก่ำเฮำฮักษำ" ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ตค. 64 - กย. 65 โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ

จำกแหล่งทุนภำยนอก ในวงเงิน 80,000 บำท

   2. ส ำนักฯ ได้มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับ

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรด ำเนินกำร

โครงกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน 3D Virtual Reality 

(VR) เรือนกำแล ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

 ระยะเวลำด ำเนินงำนในส่วนจัดท ำ content  พย.64

 - กค. 65 โดยได้รับงบประมำณสนับสนุน จ ำนวน 

135,000 บำท

   3. ส ำนักฯ ได้จัดกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน

ศิลปวัฒนธรรมผ่ำนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ โดย

ใช้งบประมำณเงินรำยได้ส่วนงำนในวงเงิน 15,010 

บำท เพ่ือจัดกิจกรรม Lanna Online Facebook 

Live (องค์ควำมรู้) จ ำนวน 7 กิจกรรม และกิจกรรม 

Lanna Crafts Online (Workshop) จ ำนวน 8 

หลักสูตร
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