
  
    

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  2564  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ : 2 ระบบบริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี :4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุงเพ่ือลดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ระบบสารสนเทศ
เกิดความ
เสียหาย 

- อุปกรณ์เครื่องมือ
ส่วนประกอบ
เสียหาย 

1.ผู้บริหารหน่วยงาน
ก าหนดนโยบายในการ
ควบคุมก ากับดูแลและวาง
แผนการจัดหาครุภัณฑ์มา
ทดแทนครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ 

ติดตามแผนการ
จัดหาครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์เครื่องมือ
ส่วนประกอบ
เสียหาย และ
ด าเนินการตามแผน 

 1.มีบุคลากรดูแลซ่อม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์และ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.มีบุคลกรดูแลพัฒนาระบบ 
ตรวจสอบระบบปฏบิัติการ /
ระบบเครือข่าย/ระบบงานที่
ส าคัญให้สามารถใช้งาน
สารสนเทศ ได้อย่างปกติ 
จ านวน 1 คน 

ความเสี่ยงที่เปน็อันตรายต่อ
ระบบเทคโนโลยีอาจาเกิดจาก
หลายปัจจัยเสีย่ง ดังนี ้
1.บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
2.ไวรัสคอมพิวเตอร์ อาจสร้าง
ความเสียหายแก่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ 
3.ระบบไฟฟา้ขัดข้อง 

ผู้บริหารก าหนดผู้รบัผิดชอบ
ในการดูแลและดงันี ้
1. ก าหนดผู้ดูแลจัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
2. ก าหนดผู้ดูแล รักษาระบบ
ให้สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศได้ตามปกต ิ
 

ระยะเวลา
ด าเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
และบุคคลที่
เก่ียวข้อง 

ติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

  2.จัดท าแผนการบ ารุง 
รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 
 

เมื่ออุปกรณเ์สยีหาย
ให้ด าเนินการตาม
แผน ดังน้ี 
1.จัดหาอุปกรณ์ช้ิน
ใหม่เพื่อทดแทน 
2.เปลี่ยนอุปกรณ์ช้ิน
ที่เสียหาย 

 ด้านงบประมาณ  
  ด าเนินการตามแผนการ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์โดยใช้
จ่ายเงินในการจัดหาอุปกรณ์ 
และซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภณัฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
โครงการบริหารส านักส่งเสริม
วิชาการ  
กิจกรรม:ซ่อมแซมครภุัณฑ์
ส านักงาน  
 โครงการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม:จัดหาวัสดุสนับสนุน
การด าเนินงานบัณฑิตศึกษา 

-อุปกรณ์ช้ินส่วนใหม่เพื่อทดแทน
อาจไมส่ามารถหาเปลี่ยนได้ทันที 
อุปกรณ์บางช้ินมีระยะเวลาในการ
สั่งของ 
-การช ารุดเสียหายของอุปกรณไ์ม่
สามารถควบคุมได้  

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การเตรียมรับความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัดใหม้ี
อุปกรณ์ที่จ าเป็นกรณี
คอมพิวเตอร์เกดิขัดข้องไม่
สามารถใช้งานได้ เช่น 
1.แผ่นส ารองข้อมูลและ
ระบบงาน 
2.แผ่นDriverอุปกรณ์ต่างๆ 
3.อุปกรณ์ส ารองต่างๆของ
เครื่องคอมพิวเตอร ์
4.แผ่นโปรแกรม 
Antivirus/Spyware 

ระยะเวลา
ด าเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 
 

1. ติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 
2. ก าหนด
ผู้รับผิดชอบดูแล
บ ารุงรักษาระบบ
และอุปกรณ ์

 

3.ท าความร่วมมือในการ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาระบบสารสนเทศจาก
หน่วยงานอื่น 

ท าความร่วมมือกับ
ส านักวิทยาบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อถ่าย
โอนความเสี่ยงกรณี
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่ายขัดข้อง 
และการบุก 

 เพื่อให้ระบบข้อมูลสาสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานใช้ได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพจึงท าความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
การส ารองข้อมูลอัตโนมัติ
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย เพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ 
อินเตอร์เนต็ขัดข้อง 

ปัจจัยภายนอก เช่น ระบบ 
Internet ไมส่ามารถใช้งานได้ 
หรืออาจเกิดจากการบุกรุกโจมตี
จากภายนอก  
 

หน่วยงานความเตรียมความ
พร้อมในการรับสถานการณ์
เบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงท่ี
อาจเป็นอันตรายต่อข้อมูล
สารสนเทศในการท างาน 
1.การส ารองข้อมูลไว้ใน
อุปกรณ์บันทึกหรือ
คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน เช่น 
USB Flash drive, Hard 
disk 

ระยะเวลา
ด าเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ติดตามความก้าว 
หน้าของระบบงานท่ี
มีการปรับปรุง/
พัฒนาภายใต้การท า
ความร่วมมือ 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

ระบบสารสนเทศ
เกิดความ
เสียหาย 

-อุปกรณ์เครื่องมือ
ส่วนประกอบ
เสียหาย 

4.เปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ให้มีความ
ทันสมัย 
 

ความเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วของ
ระบบเทคโนโลยีอาจ
ส่งผลใหเ้กิดการ
พัฒนาของไวรัส
คอมพิวเตอร์ มีใช้
งานระบบควร
ตระหนักและให้
ความส าคญั ในการ
รักษาความปลอดภัย
ของระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

 จดัสรรทรัพยากรต่างๆใน
ระบบเพื่อให้เกดิประโยชน์
สูงสุด เช่น หน่วยประมวลผล
(CPU) หน่วยความจ า  
(Memory) อุปกรณ์รับและ
แสดงผลข้อมูล
(Input/Output)  

การป้องกันการบุกรุกและภยั
คุกคามทางคอมพิวเตอรเ์พื่อสรา้ง
ความปลอดภัยให้กับระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

ตระหนักและให้ความส าคัญใน
การควบคุมดูแลอุปกรณ์และ
การท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากผู้ใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง
ระบบปฏิบตัิ การอาจไม่
จ าเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจถึงหลักการท างาน
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร ์   
ดังนั้นระบบปฏบิัติการจึงต้องมี
หน้าท่ีควบคุมดูแลการท างาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อให้การ
ท างานของระบบเป็นไปได้
อย่างถูกต้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องข่ายเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร ์

-การลักลอบเข้าถึง
ฐานข้อมูลส าคัญของ
หน่วยงานโดยบุคคล
อื่น 
 

1.ก าหนด Account ใน
การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้
รายบุคคล 
2.ก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน
ให้แก่ผู้ใช้เฉพาะงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 
3.มีการติดตั้งโปรแกรม
สแกนไวรสั 
4.มีการส ารองข้อมูลทุกวัน 
 

1.การใช้งานระบบ
สารสนเทศ ให้มีการ
บันทึกการเข้าใช้งาน 
เพื่อตรวจสอบการ
ได้รับอนุญาตให้ใช้
งาน และเพื่อบันทึก
รายละเอียดในการใช้
งาน 
2.จ ากัดสิทธ์ิการเข้า
ใช้งานระบบ
สารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน
สารสนเทศ  

การเข้าถึงข้อมูลจากบคุลภายนอก
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
ฐานข้อมูลที่ส าคญั 
 

การพัฒนาระบบเพื่อป้องกัน
การเข้าถึงฐานข้อมูลและการ
แก้ไขฐานข้อมูลทีส่ าคัญ 
 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงาน 
 

 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

3.ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
เชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้สามารถตรวจสอบ
กันระหว่างหน่วยงาน 
4.การน าระบบ 
Message Digest 
มาใช้ในการ 

 

 
 
 

ชื่อผู้รายงาน    
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณ ี เนรมิตร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                      ............./............./...............  

หมายเหตุ : สถานการณด์ าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ : 1 มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี :3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน 
นักศึกษาไมส่ าเรจ็
การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดใน
แผนการเรียน 

1. ผลการเรียนไม่
เป็นไปตามเกณฑ ์

1. ประสานข้อมลูผลการ
เรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ก ากับดูแลนักศึกษา 

1. ก ากับติดตามการ
ส่งผลการเรียนทุก
เดือน 
2. รายงานต่อรอง
อธิการบดี/
อธิการบดีพิจารณา 

 ในภาคเรียนท่ี 1/2563 ได้
ด าเนินการประสานขอผลการ
เรียนที่จากอาจารย์ประจ า 
รายวิชา เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 
1. นักศึกษาภาคปกติ ที่
อาจารย์ยังไม่ได้ส่งผลการเรยีน 
25รายวิชา นักศึกษา557 คน 
2. นักศึกษาภาค กศ.บป.
จ านวน 12 รายวิชา นักศึกษา 
224 คน จาการติดตามทวง
ถาม พบว่า อาจารย์ที่ค้างส่งผล
การเรียน คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ
จ านวน 8 หมู่เรียน  ภาค 
กศ.บป 1 หมู่เรียน  และคณะ
ครุศาสตร์ ภาคปกติ 2 หมู่เรียน  

หากส่งผลการเรียนล่าช้าไมเ่ป็นไป
ตามรอบระยะเวลาที่ปฏิทินวิชา
ก าหนดจะส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ียื่นขอ
ส าเรจ็การศึกษา 

-พัฒนาระบบแจ้งเตือนการ
ส่งผลการเรียน 

-รองผู้อ านวยการ 
-นายนิโครธช่างชัย 

1.ตรวจทานความถูก
ต้อง 
2.ประสานข้อมลู
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
 
 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

2. นักศึกษาไม่
ลงทะเบยีนเรยีนตาม
แผน 

2. นักศึกษาต้องด าเนินการ
ลงทะเบียนเรียนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

-มีแผนการเรียนให้
นักศึกษาตรวจสอบ
ในระบบงาน
นักศึกษา 
 
 

 - ประสานอาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบแผนการเรียนหาก
พบว่านักศึกษาลงทะเบียนไม่
เป็นไปตามแผนการเรียน ให้
ติดตามนักศึกษาเพื่อ
ด าเนินการลงทะเบียน 

นักศึกษาไมล่งทะเบยีนเรยีนตาม
แผน 

- พัฒนาระบบการตรวจสอบ
การจองรายวิชาของนักศึกษา 

 

-รองผู้อ านวยการ 
เจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจทานความถูก
ต้องอีกครั้งก่อนส่ง
ข้อมูลเพื่อ
ด าเนินการ 

 3. จัดแผนการเรียน
ไมค่รบโครงสรา้ง
หลักสตูร 

3. ตรวจสอบโครงสร้าง
แผนการเรียน 
 

-ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อท าหน้าท่ีตรวจ
โครงสร้างหลักสูตร
ของนักศึกษาเพื่อลด
ปัญหาการเรียนไม่
ครบโครงสร้าง
หลักสตูร 

 -ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร
ของนักศึกษา 

-นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายไม่สามารถ
ยื่นส าเร็จการศึกษาไดเ้นื่องจาก
เรียนไม่ครบโครงสร้างหลักสตูร 

-มีแผนการตรวจติดตามการ
ตรวจโครงสร้างของอาจารย์ที่
ปรึกษา  
-เจ้าหน้าท่ีตรวจทานความ
ถูกต้องของโครงสร้างอีกครั้ง 

 
 
 
 

 
 

 
  

ชื่อผู้รายงาน     
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณ ี เนรมิตร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                      ............./............./...............  

หมายเหตุ : สถานการณด์ าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน 
การเกิด
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนใน 
การปฏิบัติงาน 

1.การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนระเบียบ 

1.ควบคุมก ากับดูแลให้
บุคลากรปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตอย่างเคร่งครัด 

1. แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
พัสดุและการเงินของ
หน่วยงาน 
2. แต่งตั้งหัวหน้าเจ้า
หน้าพัสดุเพื่อ
ควบคุมดูแลในการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง 
3. การด าเนินการอยู่
ภายใต้การก ากับ
ควบคุมจากผู้บริหาร
และหัวหน้างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.มีมาตรการคดัสรรคนเข้าสู่
ต าแหน่ง 
2.ก าหนดการป้องกันการทุจริต
ในต าแหน่ง 
3.เพิ่มระบบตรวจสอบการใช้
อ านาจ 
4.การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เช่น 
เข้าร่วมการอบรมการการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

ไม่ปฏิบตัิงานตามขั้นตอนระเบียบ 
หรือ ข้อบังคับต่างๆ และ เลี่ยง
ปฏิบัติโดยอาศัยช่องว่างในการ
ด าเนินงานให้ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้

 
 

 

มีการสอบทานงานจาก
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตอย่าง
เคร่งครดั 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
-ผู้อ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ 
-หัวหน้าส านักงาน 
-หัวหน้ากลุ่มงาน 
 
 
 
 
 

 

2.ควบคุม ก ากับดูแลให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

3.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกลุม่งานและ
ควบคุม ก ากับดูแลให้
บุคลากรปฏิบัตติามคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

2.กระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวก
พอง 

1.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
บุคลากรปฏิบัตติามเกณฑ์
และแนวทางการจดัซื้อจัดจา้ง
โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 

1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
รับงาน 
 

 1.มีมาตรการคดัสรรคนเข้าสู่
ต าแหน่ง 
2.ก าหนดการป้องกันการทุจริต
ในต าแหน่ง 
3.เพิ่มระบบตรวจสอบการใช้
อ านาจ 
4.การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เช่น 
เข้าร่วมการอบรมการการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม 

ไม่ปฏิบตัิงานตามขั้นตอนระเบียบ 
หรือ ข้อบังคับต่างๆ และ เลี่ยง
ปฏิบัติโดยอาศัยช่องว่างในการ

ด าเนินงานให้ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้

 
 
 
 
 

ไม่ปฏิบตัิงานตามขั้นตอนระเบียบ 
หรือ ข้อบังคับต่างๆ และ เลี่ยง
ปฏิบัติโดยอาศัยช่องว่างในการ

ด าเนินงานให้ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้

 

มีการสอบทานงานจาก
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตอย่าง
เคร่งครดั 
 
 
 
 
 
 
มีการสอบทานงานจาก
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตอย่าง
เคร่งครดั 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
-ผู้อ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ 
-หัวหน้าส านักงาน 
-หัวหน้ากลุ่มงาน 
 
 
 
 
ตลอด
ปีงบประมาณ 
-ผู้อ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ 
-หัวหน้าส านักงาน 
-หัวหน้ากลุ่มงาน 
 
 

 

การเกิด
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนใน 
การปฏิบัติงาน 

2.กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพอ้ง 

2.ควบคุมก ากับดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบด้าน
การจัดซื้อจดัจ้างจัดท า
รายงานสรุปการจดัซื้อจัดจ้าง
รายไตรมาสและเสนอหันหน้า
รับทราบทุกครั้ง 

2.รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณเสนอ
เข้าที่ประชุมส านัก 

 

3.ควบคุมก ากับดูแลให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยว 
ข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน  
 
 
 

3.อบรมบุคลากรใน
คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน 
 

     



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุง 

เพ่ือลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

4.ควบคุมก ากับ ดูแลให้
บุคลากรปฏิบัตติาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจดัจ้างอย่าง
เคร่งครดั 

4.ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจดัจ้างอ
ย่างเคร่งครดั 

 1.มมีาตรการคดัสรรคนเข้าสู่
ต าแหน่ง 
2.เพิม่ระบบตรวจสอบการใช้
อ านาจ 
3.การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เช่น 
เข้าร่วมการอบรมการการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม 

ไม่ปฏิบตัิงานตามขั้นตอนระเบียบ 
หรือ ข้อบังคับต่างๆ และ เลี่ยง
ปฏิบัติโดยอาศัยช่องว่างในการ
ด าเนินงานให้ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้

มีการสอบทานงานจาก
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตอย่าง
เคร่งครดั 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ 
-หัวหน้าส านักงาน 
-หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน     
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                      ............./............./...............  

หมายเหตุ : สถานการณด์ าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 
 
 
 
สรุปผลการด าเนินงานความเสี่ยงของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม ตามองค์ประก อบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ  
หน่วยงานได้ให้ความส าคัญการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบ มีกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงเพ่ือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักถึงการมีสารสนเทศและการสื่อส ารที่ดี  มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้ เสีย หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุง พัฒนาเพ่ือให้ได้สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่การด าเนินงานนั้นเกิดปัญหา และไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้  
 
 
 
 
 


