
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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 -คณะกรรมการส านักฯจัดท าแผนป้องกันโรคระบาด

 -คณะกรรมการส่ือสารและเผยแพร่แผนป้องกัน
โรคระบาด ให้บุคลากรได้รับทราบ

 -คณะกรรมการส านักฯ ด าเนินการตามแผน
ป้องกันโรคระบาด
 -คณะกรรมการส านักฯ ติดตามและประเมินผล
ตามแผนป้องกันโรคระบาด

 -คณะกรรมการส านักฯ น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงตามแผนป้องกันโรคระบาด

 -คณะกรรมการส านักฯจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

 -คณะกรรมการส านักฯ ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

 -คณะกรรมการส านักฯ ด าเนินการติดตามและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร

 -คณะกรรมการส านักฯจัดท าแผนป้องกันไฟฟ้าดับ
 -คณะกรรมการส านักฯ ด าเนินการตามแผน
ป้องกันไฟฟ้าดับ
 -คณะกรรมการส านักฯ ติดตามและประเมินผล
ตามแผนป้องกันไฟฟ้าดับ
 -คณะกรรมการส านักฯ น าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ปรับปรุงแผนป้องกันไฟฟ้าดับ

9 ความเส่ียงปาน
กลาง

ผู้ก ำกับดูแล
รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
รายได้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
ฝายแผนและประกัน
คุณภาพ

ควำมเส่ียงปำน

กลำง

ผู้ก ำกับดูแล
รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
รายได้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
ฝายแผนและประกัน
คุณภาพ

P  3.1 ไฟฟ้าดับ (ความเส่ียงเดิม ปี62)  มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี 3 4 12 ความเส่ียงสูง 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความ
เส่ียง 1.จัดท าแผนป้องกันไฟฟ้าดับ

2.ด าเนินการตามแผนป้องกันไฟฟ้าดับ

3.ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการป้องกันไฟฟ้าดับ
4.น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุง
แผนป้องกันไฟฟ้าดับ 

  -รายงานการประชุม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนป้องกันไฟฟ้าดับ

3 3

2 4 ความเส่ียงน้อย กำรกระจำย

ควำมเส่ียง  1.วางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันโรค
ระบาดของหน่วยงาน
2.ส่ือสารและเผยแพร่แผนการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันโรคระบาด ของหน่วยงานให้
บุคลากรได้รับทราบ
3.ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ป้องกันโรคระบาด ของหน่วยงาน
4.ติดตามและประเมินผลตามแผนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันโรคระบาด ของ
หน่วยงาน
5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันโรคระบาด ของ
หน่วยงานในปีถัดไป

  -รายงานการประชุม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนป้องกันโรคระบาด

3 3 9P  2.1 โรคระบาด มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้
ติดเช้ือคนแรก

4 4 16 ความเส่ียงสูง 2

3 3 9 ความเส่ียงปาน
กลาง

ผู้ก ำกับดูแล
รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
รายได้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
ฝายแผนและประกัน
คุณภาพ

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี )

2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความ
เส่ียง

  -รายงานการประชุม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

2.2 การปฏิบัติงานจัดการความเส่ียงด้านผู้ให้บริการ
ถูกแทนท่ีด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ความเส่ียง
เดิม 62)

  -มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 3 
เดือน

4 4 16 ความเส่ียงสูง

2.ด้านการปฏิบัติงาน

P

2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความ
เส่ียง

 -รายงานการประชุมผล
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ต่อ
มหาวิทยาลัยทุกเดือน

3 มีโอกาสเกิดข้ึนทุกเดือน 5 5 25 ความเส่ียงสูง
มาก

2 1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เปล่ียนแปลงต่อการก าหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ 
2.ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ือ
รองรับต่อการเปล่ียนแปลง       
         
3. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน
ในแต่ละยุทธศาสตร์กับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
  
4.ติดตาม และประเมินผลการด าเนิน งาน
ตามยุทธศาสตร์ทุกเดือน
5.รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธ 
ศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัย ทุกเดือน เพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาส

  -คณะกรรมการบริหารส านักฯ มีการจัดประชุม
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลง
ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
  -คณะกรรมการบริหารส านักฯ มีการประชุม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและก าหนดยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์เพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลง  
 -คณะกรรมการบริหารส านักฯ มีการประชุม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานร่วมกันใน
แต่ละยุทธศาสตร์ ประจ าทุกเดือน
 -คณะกรรมการบริหารส านักฯ มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
 -คณะกรรมการบริหารส านักฯ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยทุกเดือน

 
1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในการบริการ
ให้ได้มาตรฐานการบริการรวมถึงกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ภายในศูนย์วิทยบริการ
 2.ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรใน
การบริการ
 3.ติดตามและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองให้ตรงกับ
หน้าท่ีปฏิบัติงานและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

1.ด้านกลยุทธ์

P 1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด

3 9 ความเส่ียงปาน
กลาง

ผู้ก ำกับดูแล
รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
รายได้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 
ผู้รับผิดชอบ
ฝายแผนและประกัน
คุณภาพ

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-03) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

 -คณะกรรมการส านักฯจัดท าแผนป้องกันไฟฟ้าดับ
 -คณะกรรมการส านักฯ ด าเนินการตามแผน
ป้องกันไฟฟ้าดับ
 -คณะกรรมการส านักฯ ติดตามและประเมินผล
ตามแผนป้องกันไฟฟ้าดับ
 -คณะกรรมการส านักฯ น าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ปรับปรุงแผนป้องกันไฟฟ้าดับ

 -คณะกรรมการบริหารส านักฯด าเนินการจัดท า
แผน ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 -คณะกรรมการฯด าเนินการจัดประชุมกรรมการ
เครือข่าย

 -คณะกรรมการฯด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับภัยคุกคามวันท่ี 2 มีนาคม 2564
 -คณะกรรมการบริหารส านักฯด าเนินการตามแผน
ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการป้องกัน
ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบรายงาน
ความก้าวหน้า 
 -คณะกรรมการบริหารฯส านักฯน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขเป็น
ประจ าทุกเดือน

 -ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

  -คณะกรรมการส านักฯ จัดท าแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน
 -คณะกรรมการส านักฯ ส่ือสารและเผยแพร่แผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

 - คณะกรรมการส านักฯ ด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
 - เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

  -คณะกรรมการส านักฯ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

  -คณะกรรมการส านักฯ น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

 -ส านักฯได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการเปล่ียน
แปลง กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย
 -คณะกรรมการส านักฯได้จัดประชุมบุคคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือส่ือสารความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับให้ กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
รับทราบและะถือปฏิบัติ
 -คณะกรรมการส านักฯได้ให้ค าปรึกษา ตีความ 
วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเส่ียงปาน
กลาง

ผู้ก ำกับดูแล
รองผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงาน
วิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงกฏหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติ งานของ
มหาวิทยาลัย
2.ส่ือสารความรู้เก่ียวกับกฏหมาย 
ระเบียบข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ

3.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อ
กฏหมายในด้านต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9 ความเส่ียงปาน
กลาง

ผู้ก ำกับดูแล
รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
รายได้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
ฝายแผนและประกัน
คุณภาพ

P  3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ความเส่ียงเดิม ปี62)

 มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี 3 4 12 ควำมเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน
กลาง

การลดความ
เส่ียง 1.จัดท าแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
มหาวิทยาลัย
3.อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ
ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.ด าเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
การป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุง
แผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 -ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรม
 การการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
  - โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
 -รายงานการประชุม
ของส านักและรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความ
เส่ียง 6และ 12 เดือน
  -รายงานติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3 3 9

1.แต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนด
ผู้รับผิดชอบการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของหน่วยงาน
2. จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของหน่วยงาน
3.ส่ือสารและเผยแพร่แผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้บุคลากร
ได้รับทราบ
4.ด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของหน่วยงาน
5.เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย
6.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
หน่วยงาน
7.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน
ในปีถัดไป

P  3.1 ไฟฟ้าดับ (ความเส่ียงเดิม ปี62)  มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี 3 4 12 ความเส่ียงสูง 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความ
เส่ียง 1.จัดท าแผนป้องกันไฟฟ้าดับ

2.ด าเนินการตามแผนป้องกันไฟฟ้าดับ

3.ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการป้องกันไฟฟ้าดับ
4.น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุง
แผนป้องกันไฟฟ้าดับ 

  -รายงานการประชุม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนป้องกันไฟฟ้าดับ

3 3

9 ความเส่ียงปาน
กลาง

ผู้ก ำกับดูแล
รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
รายได้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
ฝายแผนและประกัน
คุณภาพ

2 2 4 ควำมเส่ียงน้อย กำรลดควำม

เส่ียง

 -รายงานการประชุม
ส านักฯ ผลการด าเนิน 
งานทุกเดือน

 4.1 การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย (ความเส่ียง ปี 62)

 -มีโอกาสเกิดข้ึน 6-8 เดือน 3 5 15 ควำมเส่ียงสูง

ความเส่ียงปาน
กลาง

ผู้ก ำกับดูแล
รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
รายได้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
ฝายแผนและประกัน
คุณภาพ

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

P

2 4 ควำมเส่ียงน้อย กำรกระจำย

ควำมเส่ียง

  -รายงานการประชุม
ของส านักและรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความ
เส่ียง 6และ 12 เดือน
  -รายงานติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

3 มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี 3 4 12 ควำมเส่ียงสูง 2

3 3

P  3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย 3 9
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

 1.จัดท าแผนการเงินและพัสดุให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยวิธีอ่ืนใดให้
สอด คล้องกับประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี
2.ด าเนินการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยวิธีอ่ืน
ใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลัก
 เกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
3.ติดตามและประเมินการเบิกจ่าย
การเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง โดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 
และมติสามารถตรวจสอบได้ 

 1.จัดท าแผนการเงินและพัสดุให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยวิธีอ่ืนใดให้
สอด คล้องกับประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี
2.ด าเนินการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยวิธีอ่ืน
ใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลัก
 เกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
3.ติดตามและประเมินการเบิกจ่าย
การเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง โดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 
และมติสามารถตรวจสอบได้ 

  -คณะกรรมการส านักฯ จัดท าแผนการเงินและ
พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 -คณะกรรมการส านักฯ ด าเนินการเบิกจ่าย
การเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

 -คณะกรรมการส านักฯ ติดตามและประเมินการ
เบิกจ่ายการเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง 

  -คณะกรรมการส านักฯ จัดท าแผนการเงินและ
พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 -คณะกรรมการส านักฯ ด าเนินการเบิกจ่าย
การเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

 -คณะกรรมการส านักฯ ติดตามและประเมินการ
เบิกจ่ายการเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง 

  -คณะกรรมการส านักฯ จัดท าแผนการเงินและ
พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 -คณะกรรมการส านักฯ ด าเนินการเบิกจ่าย
การเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

 -คณะกรรมการส านักฯ ติดตามและประเมินการ
เบิกจ่ายการเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง 

1.จัดท าแผนการเงินและพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยวิธีอ่ืนใดให้สอด 
คล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี
2.ด าเนินการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยวิธีอ่ืน
ใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลัก
 เกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
3.ติดตามและประเมินการเบิกจ่าย
การเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง โดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 
และมติสามารถตรวจสอบได้ 

9 ความเส่ียงปาน
กลาง

ผู้ก ำกับดูแล
ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
ฝายแผนและประกัน
คุณภาพ

4 ความเส่ียงน้อย การลดความ
เส่ียง

 -รายงานการประชุม
ส านักฯ ผลการด าเนิน 
งานทุกเดือน

3 33 5 15 ความเส่ียงสูง 2 2

ความเส่ียงปาน
กลาง

ผู้ก ำกับดูแล
รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
รายได้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
ฝายแผนและประกัน
คุณภาพ

5.3 ความเส่ียงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

P  5.3 การยักยอกเงินหลวงปลอมแปลงเอกสารในการ
เบิกจ่าย

  มีโอกาสเกิดข้ึน 6-8 เดือน

ความเส่ียงน้อย การลดความ
เส่ียง

 -รายงานการประชุม
ส านักฯ ผลการด าเนิน 
งานทุกเดือน

3 3 95 15 ความเส่ียงสูง 2 2 4

ผู้ก ำกับดูแล
รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
รายได้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
ฝายแผนและประกัน
คุณภาพ

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

P  5.2 การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการรายเดิม

 -มีโอกาสเกิดข้ึน 6-8 เดือน 3

การลดความ
เส่ียง

 -รายงานการประชุม
ส านักฯ ผลการด าเนิน 
งานทุกเดือน

3 3 9 ความเส่ียงปาน
กลาง

15 ความเส่ียงสูง 2 2 4 ความเส่ียงน้อย

5.1 ความเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

P  5.1 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัด
จ้าง (ความเส่ียงเดิม ปี 62)

 -มีโอกาสเกิดข้ึน 6-8 เดือน 3 5

5. ความเส่ียงการทุจริต


