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

1.1 การด าเนินงานไม่บรรลุวิสัยทัศน์ 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือกลุ่มเป้าหมาย

2565 4 5 20 4 4 16 ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน แสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

แผน จัดท าแผนความร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศเสนอต่อคณะกรรมการ
สถาบัน

แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก (ใหม่) ท่ีสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายของสถาบัน

ด าเนินการตามความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก (ใหม่) ท่ี
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของ
สถาบัน

ประชุมวางแผนความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่ายท้ังประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมการ
ด าเนินงานในปีต่อไป

สส.

ผล จัดท าแผนความร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศเสนอต่อคณะกรรมการ
สถาบัน ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565
 วันท่ี 25 มกราคม 2565

แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก (ใหม่) ท่ีสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายของสถาบัน เช่น
1. สถาบันร่วมงานกับ International
 Ocean Institute (IOI) และ 
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 ในงาน Virtual International 
Conference on Marine Science 
and Aquaculture (ICOMSA 2022)
2. สถาบันร่วมงานกับ Institute of 
Strategic Studies Islamabad 
(ISSI)จัดกิจกรรม 
"Thailand-Pakistan Relations: 
New Avenues for Trade and 
Investment Relations" 
3. สถาบันร่วมกับศูนย์พัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
สวทช. เเละ Beijing International 
Exchange Association of China 
(BIEA) จัดกิจกรรม “Gateway to 
China: Acceleration Program 
2021”

2.1 การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบัน

2565 1 5 5 1 3 3 ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีอาจเก่ียวข้อง
และมีความเส่ียงจะเกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถาบันเปิดเผยข้อมูล
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงาน
ตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12

แผน 1. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม
 FM-AD-HR12
2. ประกาศนโยบายงดให้ งดรับ (No 
gift policy)

เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม 
FM-AD-HR12

เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม 
FM-AD-HR12

เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม 
FM-AD-HR12

สบ.
2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

ผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสท่ี 2)

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

ผล 1. มีการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์
ทับซ้อนตามลักษณะงานตาม
แบบฟอร์ม FM-AD-HR12 ใน
โครงการท่ีมีวงเงินมากกว่า 
500,000.00 บาท
2. สถาบันโดยผู้อ านวยการได้
ด าเนินการตามนโยบาย No Gift 
Policy โดยประกาศเจตจ านง 
เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรสถาบันทุก
ท่านไม่รับของขวัญและของก านัล
จากการปฏิบัติหน้าท่ีไปแล้วเม่ือวันท่ี 
17 มกราคม 2565 ตลอดจนได้
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกันบน
 website และส่ือดิจิทัลต่าง ๆ ของ
สถาบัน

1. สถาบันได้สรุปผลข้อมูลการ
เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม 
FM-AD-HR12 รอบ 6 เดือน และ
ประกาศบนเว็บไซต์ของสถาบัน

2.2 การด าเนินงานตามภารกิจหลักไม่
เป็นไปตามพันธกิจของสถาบัน(ตามกรอบ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

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

แผน จัดการประชุมต้ังโจทย์เพ่ือพิจารณา
ประเด็นวิชาการ ส าหรับจัดท า
ข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ
ถัดไป

1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการ
ฝึกอบรมฯ
2. ด าเนินการตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารการฝึกอบรมก าหนด
3. ในกรณีท่ีมีการเชิญวิทยากร หรือ
จัดซ้ือจัดจ้างรายเดิมซ้ าๆ ต้ังแต่ 3 
คร้ังข้ึนไป ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย

1. ด าเนินการตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารการฝึกอบรมก าหนด
2. เสนอแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณถัดไป ต่อคณะกรรมการ
บริหารการฝึกอบรมหรือคณะท่ี
เก่ียวข้อง

ฝ่าย
เลขานุการ
คณะกรรม
การบริหาร
การฝึกอบรม

ผล จัดการประชุมต้ังโจทย์เพ่ือพิจารณา
ประเด็นวิชาการ ส าหรับจัดท า
ข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ
ถัดไป เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564

1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการ
ฝึกอบรมฯ ตามค าส่ังท่ี 34/2564 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
การฝึกอบรม เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 
2564
2. ด าเนินการหารือคณะกรรมการ
เพ่ือเตรียมวาระการประชุมไตรมาสท่ี
3 คาดว่าจะสามารถประชุม
คณะกรรมการได้ภายในเดือน
พฤษภาคม 2565

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 าแผนการหารายได้เสนอต่อ
คณะกรรมการ
2. ย่ืนข้อเสนอโครงการต่อหน่วยงาน
ภายนอกผ่านวิธีการต่างๆ เช่น วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding)

1. ย่ืนข้อเสนอโครงการต่อหน่วยงาน
ภายนอกผ่านวิธีการต่างๆ เช่น วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) 
2. แสวงหาผู้สนับสนุนในการด าเนิน
กิจกรรม (Sponsor)

จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญเพ่ือให้
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม
กิจกรรม และแสวงหาผู้สนับสนุนใน
การด าเนินกิจกรรม (Sponsor)

ทุกส านัก
3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)



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

ปีประเด็นความเส่ียง ผู้รับผิดชอบมาตรการ

ผล 1. จัดท าแผนการหารายได้เสนอต่อ
คณะกรรมการ ในการประชุมสถาบัน
 คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 21 
กันยายน 2564
2. สถาบันย่ืนข้อเสนอโครงการต่อ
หน่วยงานภายนอกผ่านวิธีการต่างๆ 
เช่น 
1) การจ้าง
ท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินกิจกรรม
เสนอแนะนโยบายการส่งเสริม 
MSME ภายใต้วิถีความปกติถัดไป 
(Next Normal) : กลยุทธ์และ
ต้นแบบในการส่งเสริม SME เข้าสู่
ตลาดสากลของภาครัฐในต่างประเทศ
2) โครงการจ้างด าเนินกิจกรรมสร้าง
ผู้ประกอบการ Born Global
3) จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมการด้าน
สารัตถะการเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเอเปค พ.ศ. 2565 
และกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

1. ย่ืนข้อเสนอโครงการต่อหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการจ้างท่ีปรึกษาและวิเคราะห์
แนวทางการยกระดับกระบวนการท่ี
เก่ียวข้องกับหนังสือส าคัญการส่งออก
 – น าเข้าสินค้าผ่านการแลกเปล่ียน
แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศภายใต้ความตก
ลงการค้าเสรีอาเซียน -เกาหลี 
(AKFTA), กรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์
2. แสวงหาผู้สนับสนุนในการด าเนิน
กิจกรรม (Sponsor) จ านวน 3 
หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
(ธสน.), บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
 พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน)

4.1 กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ของสถาบันไม่เป็นปัจจุบัน

2565 3 4 12 2 4 8 ปรับปรุงประกาศด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และข้อบังคับบริหารงานบุคคลของ
สถาบันให้เป็นปัจจุบัน

แผน ปรับปรุงประกาศด้านจัดซ้ือจัดจ้าง
ของสถาบันให้เป็นปัจจุบัน

ทบทวนข้อบังคับบริหารงานบุคคล
ของสถาบัน

เสนอร่างข้อบังคับบริหารงานบุคคล
ของสถาบันต่อคณะอนุกรรมการท่ี
เก่ียวข้อง

สผ.

ผล ด าเนินการปรับปรุงด้านจัดซ้ือจัดจ้าง
ของสถาบัน เร่ือง "ประกาศสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) เร่ือง 
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2564" 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับในวันท่ี 24  
พฤศจิกายน 2564

อยู่ระหว่างทบทวนข้อบังคับ
บริหารงานบุคคลของสถาบัน

5.1 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

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

แผน 1. บุคลากรทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน
เข็มท่ี 3 ครบถ้วน
2. ประกาศมาตรการป้องกันการติด
เช้ือ Covid19 เช่น WFH

ประกาศมาตรการป้องกันการติดเช้ือ
 Covid19 เช่น WFH

เสนอแผนทดแทนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

สผ.

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

5. ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ



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

ปีประเด็นความเส่ียง ผู้รับผิดชอบมาตรการ

ผล 1. บุคลากรทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน
เข็มท่ี 3 ครบถ้วน ณ ศูนย์บริการ
สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2564
2. สถาบันประกาศ เร่ือง ปิดสถานท่ี
ท าการช่ัวคราว และก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 (ฉบับท่ี 4) เม่ือวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2564

ผู้อ านวยการประกาศในท่ีประชุม 
Staff Meeting 2/2565 เม่ือวันท่ี 2 
มีนาคม 2565 ให้บุคลากรทุกท่านเข้า
รับการฉีดวัคซีน เข็มท่ี 4

5.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของสถาบัน

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

แผน จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าปี

จัดท านโยบายความม่ันคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สส.

ผล ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปี เสนอ
ต่อคณะกรรมการ คร้ังท่ี 8/2564 
เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564

สถาบันจัดท านโยบายความม่ันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 
2565 และอยู่ระหว่างการ
ประกาศใช้นโยบายดังกล่าว

2. จัดหาซอร์ฟแวร์ และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในสถาบัน

แผน จัดหาซอร์ฟแวร์เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คอุปกรณ์สารสนเทศประจ าปี ให้เจ้าหน้าท่ีส ารองข้อมูลท่ีส าคัญต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีลงในระบบ Cloud 
ท่ีสถาบันจัดเตรียมไว้ให้

ส ารองข้อมูลของระบบท่ีมีการใช้งาน
ในปัจจุบัน เช่น e-Budget  เว็บไซต์

สส.



 

 

 

 

หลักฐานประเด็นความเสี่ยง  

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

2.1การจัดซื้อจัดจ้างที่ก่อให้เกดิการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบัน 


































































