
โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1.1 การด าเนินงานไม่บรรลุวิสัยทัศน์ 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 หรือกลุ่มเป้าหมาย

2565 4 5 20 4 4 16 ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน แสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

แผน จัดท าแผนความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่ายท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศเสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบัน

แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก (ใหม่) ท่ี
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ของสถาบัน

ด าเนินการตามความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก (ใหม่) 
ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ของสถาบัน

ประชุมวางแผนความร่วมมือ
กับหน่วยงานเครือข่ายท้ัง
ประเทศและต่างประเทศเพ่ือ
เตรียมพร้อมการด าเนินงาน
ในปีต่อไป

สส.

2.1 การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบัน

2565 1 5 5 1 3 3 ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีอาจเก่ียวข้อง
และมีความเส่ียงจะเกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
สถาบันเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม 
FM-AD-HR12

แผน 1. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์
ทับซ้อนตามลักษณะงานตาม
แบบฟอร์ม FM-AD-HR12
2. ประกาศนโยบายงดให้ งด
รับ (No gift policy)

เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามลักษณะงานตาม
แบบฟอร์ม FM-AD-HR12

เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามลักษณะงานตาม
แบบฟอร์ม FM-AD-HR12

เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามลักษณะงานตาม
แบบฟอร์ม FM-AD-HR12

สบ.

2.2 การด าเนินงานตามภารกิจหลักไม่
เป็นไปตามพันธกิจของสถาบัน(ตามกรอบ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

2565 3 5 15 1 5 5 1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการ
ฝึกอบรม
2. จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ

แผน จัดการประชุมต้ังโจทย์เพ่ือ
พิจารณาประเด็นวิชาการ 
ส าหรับจัดท าข้อเสนอโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารการฝึกอบรมฯ
2. ด าเนินการตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารการฝึกอบรม
ก าหนด
3. ในกรณีท่ีมีการเชิญวิทยากร
 หรือจัดซ้ือจัดจ้างรายเดิมซ้ าๆ
 ต้ังแต่ 3 คร้ังข้ึนไป ให้ระบุ
เหตุผลประกอบด้วย

1. ด าเนินการตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารการฝึกอบรม
ก าหนด
2. เสนอแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณถัดไป ต่อ
คณะกรรมการบริหารการ
ฝึกอบรมหรือคณะท่ีเก่ียวข้อง

ฝ่าย
เลขานุการ
คณะกรรม
การบริหาร
การฝึกอบรม

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

แผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565

แผน เป้าหมาย กิจกรรม
ปีประเด็นความเส่ียง ผู้รับผิดชอบมาตรการ

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)



โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผน เป้าหมาย กิจกรรม

ปีประเด็นความเส่ียง ผู้รับผิดชอบมาตรการ

3.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจของสถาบัน

2565 5 5 25 4 5 20 1. จัดท าแผนการหารายได้จากภายนอก
2. จัดท าของบประมาณ โดยให้
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ชาติ หรือท่ี
เก่ียวข้อง

แผน 1. จัดท าแผนการหารายได้
เสนอต่อคณะกรรมการ
2. ย่ืนข้อเสนอโครงการต่อ
หน่วยงานภายนอกผ่านวิธีการ
ต่างๆ เช่น วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

1. ย่ืนข้อเสนอโครงการต่อ
หน่วยงานภายนอกผ่านวิธีการ
ต่างๆ เช่น วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
2. แสวงหาผู้สนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรม (Sponsor)

จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ
เพ่ือให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการ
เข้าร่วมกิจกรรม และแสวงหา
ผู้สนับสนุนในการด าเนิน
กิจกรรม (Sponsor)

ทุกส านัก

4.1 กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของ
สถาบันไม่เป็นปัจจุบัน

2565 3 4 12 2 4 8 ปรับปรุงประกาศด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และข้อบังคับบริหารงานบุคคลของ
สถาบันให้เป็นปัจจุบัน

แผน ปรับปรุงประกาศด้านจัดซ้ือ
จัดจ้างของสถาบันให้เป็น
ปัจจุบัน

ทบทวนข้อบังคับบริหารงาน
บุคคลของสถาบัน

เสนอร่างข้อบังคับบริหารงาน
บุคคลของสถาบันต่อ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

สผ.

5.1 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

2565 4 5 20 3 3 9 1. จัดท าแผนทดแทนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
2. ก าหนดมาตรการในการดูแลคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพของบุคลากร

แผน 1. บุคลากรทุกคนได้รับการฉีด
วัคซีนเข็มท่ี 3 ครบถ้วน
2. ประกาศมาตรการป้องกัน
การติดเช้ือ Covid19 เช่น 
WFH

ประกาศมาตรการป้องกันการ
ติดเช้ือ Covid19 เช่น WFH

เสนอแผนทดแทนบุคลากรใน
การปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน

สผ.

5.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของสถาบัน

2565 3 4 12 2 3 6 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
แผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามท่ีก าหนดไว้

แผน จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปี

จัดท านโยบายความม่ันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จัดท าแผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สส.

2. จัดหาซอร์ฟแวร์ และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในสถาบัน

แผน จัดหาซอร์ฟแวร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คอุปกรณ์สารสนเทศ
ประจ าปี

ให้เจ้าหน้าท่ีส ารองข้อมูลท่ี
ส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีลง
ในระบบ Cloud ท่ีสถาบัน
จัดเตรียมไว้ให้

ส ารองข้อมูลของระบบท่ีมีการ
ใช้งานในปัจจุบัน เช่น 
e-Budget  เว็บไซต์

สส.

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

5. ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ


