
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 

 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 

 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบนั/หน่วยงาน 
1. การเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการด าเนินงาน
ของคณะ/มหาวิทยาลยั  

1. บุคลากรไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินการตาม 
กลยุทธ์ในแผนปฏิบตัิการ 

4 4 16 
สูง 

1. ประชุมให้บุคลากรมสี่วนร่วมใน
การจัดท าแผนการด าเนินการ 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจในแผนการด าเนินการระดับ 
มหาวิทยาลยัและคณะ  
2. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ 
แผนการด าเนินงาน  
3. มอบหมายให้มีบุคลากรตอบ 
ค าถามท าความเข้าใจถึงกลยุทธ์ 
ต่าง ๆ ตามแผนการด าเนินงาน 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอนความเสี่ยง 

1 ต.ค.64– 
30 ก.ย. 65 
รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า 
ส านักงานคณบด ี
หัวหน้าสาขาวิชา 

 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (การปฏิบัติงาน) 
-ไม่มี-        การหลีกเลี่ยง 

  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอนความเสี่ยง 
 

  

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน  
1. กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

1. การจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบยีบ 2 4 8 
ปาน
กลาง 

1. ให้ความรู้เรื่องระเบียบการพัสด ุ 
2. ท าแผนผัง (Flow Chart) หรือ
คู่มือปฏิบัติงานการ 
ด าเนินการการจัดซื้อ/จัด 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอนความเสี่ยง 

1 ต.ค.64– 
30 ก.ย. 65 
รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 

 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับ 

จ้าง/ตรวจรับ  
3. ส่งเสรมิวิจัยการท างานสู่
งานวิจัย (R2R) ของบุคลากร 
สายสนบัสนุน 

หัวหน้า  
ส านักงานคณบด ี

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
1. บุคลากรไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ทางราชการ  

1. บุคลากรขาดความรูส้่งผลให้
ท าผิดระเบียบ ข้อบังคับทาง
ราชการโดยไม่ได้ตั้งใจ 

2 4 8 
ปาน
กลาง 

1. ให้ความรู้แก่บุคลากรใน
ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ  
2. รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่ส าคัญ 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอนความเสี่ยง 

1 ต.ค.64– 
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย 
บริหาร 
หัวหน้า  

ส านักงานคณบด ี

 

 

                                                                                  ชื่อผู้รายงาน 
                                                                                                                                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ ์เนตรแพ) 
                                                                                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/

แก้ไขความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
1. การ
เปลี่ยนแปลง 
นโยบายการ
ด าเนินงาน 
ของคณะ/
มหาวิทยาลยั 

1. บุคลากรไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ด าเนินการตาม 
กลยุทธ์ในแผนปฏิบตัิการ 

1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้ บุคลากร
มีส่วนร่วมในการจัดท า 
แผนการด าเนินการ 
เพื่อให้ บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในแผนการด าเนินการ
ระดับ มหาวิทยาลยั
และคณะ  
2. มีช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ 
แผนการด าเนินงาน  
3. มอบหมายให้มี
บุคลากรตอบ 
ค าถามท าความเข้าใจ
ถึงกลยุทธ์ ต่าง ๆ ตาม
แผนการด าเนินงาน 

1. ประชุมกรรมการ 
บริหารคณะ เพื่อให้
หัวหน้าสาขาวิชา 
ถ่ายทอดความรู้ ความ 
เข้าใจในการด าเนินการ 
ตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบตัิ
การ 
2. มีเพจแจ้งข่าวชาววิทย์ฯ 
เป็นช่องทางการ 
ประชาสมัพันธ์ความรู้ 
ความเข้าใจในการ 
ด าเนินการตามกลยุทธ์ 
ในแผนปฏิบัติการ 
3. มอบหมายรองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ตอบ
ค าถาม 
 

เพื่อให้บุคลากรมี 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการด าเนินการ 
ตามกลยุทธ์ใน 
แผนปฏิบัติการ  
และน าไปสู่การ 
ปฏิบัติงานในการจดั 
โครงการ/กิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติการ 

- บุคลากรไดร้ับ 
ความรู้ความ
เข้าใจในการ  
ด าเนินการ 
ตามกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติการ 
โดยมีการ
ประชุมดังนี ้
1.ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
อย่างน้อย 10 
ครั้งต่อ
ปีงบประมาณ 
2. ประชุม
บุคลากรอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง 
3. ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ า ก ากับ
นโยบาย 3 ครั้ง 

1 ต.ค.64– 
30 ก.ย. 65 

รองคณบดฝี่าย 
บริหาร 
หัวหน้า 

ส านักงานคณบด ี
หัวหน้าสาขาวิชา 

 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน(การปฏิบัติงาน) 
-ไม่มี-         
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดซื้อจัดจ้างผิด
ระเบียบ 

1. ให้ความรู้เรื่อง
ระเบียบการพัสดุ  
2. ท าแผนผัง (Flow 
Chart) หรือคู่มือ
ปฏิบัติงานการ 
ด าเนินการการ
จัดซื้อ/จัด จ้าง/
ตรวจรับ  
3. ส่งเสรมิวิจัยการ
ท างานสู่งานวิจัย 
(R2R) ของบุคลากร 
สายสนบัสนุน 

1.ประชุมให้ความรู้แก่
บุคลากรในการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างถูกระเบียบ 
2.ศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน
การด าเนินการการจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจรับ ให้
เป็นไปตามระเบียบ 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่าง 
ถูกระเบียบ 

- บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ ความ
เข้าใจใน
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างถูก
ระเบียบ 
โดยมเีรื่องแก้ไข
ไม่เกินร้อยละ 
50 

1 ต.ค.64– 
30 ก.ย. 65 
รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า  
ส านักงานคณบด ี

 

ด้านที่ 4 ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
1. บุคลากรไม่
ด าเนินการตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ทางราชการ 

1. บุคลากรขาดความรู้
ส่งผลให้ท าผิดระเบยีบ 
ข้อบังคับทางราชการโดย
ไม่ได้ตั้งใจ 

1. ให้ความรู้แก่
บุคลากรในระเบียบ 
ข้อบังคับทางราชการ  
2. รวบรวมระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีส าคัญ 

1. ประชุมให้ความรู้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับของทาง 
ราชการที่ต้องปฏิบัต ิ

เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ทางราชการ 
โดยมเีรื่องเบิก 
ที่ผิดระเบียบ 
ไม่เกินรัอยละ 5 

1 ต.ค.64– 
30 ก.ย. 65 
รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า  
ส านักงานคณบด ี

 

 
                                                                                  ชื่อผู้รายงาน 

                                                                                                                                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ ์เนตรแพ) 
                                                                                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



  รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่  31  เดือน มีนาคม 2565 
 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงท่ีมีอยู่ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
1. การ
เปลี่ยนแปลง 
นโยบายการ
ด าเนินงานของ
คณะ/
มหาวิทยาลยั 

1. บุคลากรไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติการ 

1. มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้บคุลากรม ี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนการด าเนินการ เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจในแผนการด าเนินการ
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ
อย่างมีศักยภาพสูงขึ้น 
 

1. ประชุม 
กรรมการบริหาร
คณะ เพื่อให้หัวหน้า
สาขาวิชา ถ่ายทอด
ความรู้ ความ เข้าใจ
ในการด าเนินการ 
ตามกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติการ 
2. มีเพจแจ้งข่าวชาว
วิทย์ฯ เป็นช่อง
ทางการ 
ประชาสมัพันธ์
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการ ด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ 
 ในแผนปฏิบัติการ 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โดย 
-ประชุม 
คณะ 
กรรมการ 
บริหารคณะ 
ไปแล้ว
ทั้งสิ้น  
6 ครั้ง 
-ประชุม
คณะ 
กรรมการ 
ประจ า 
ไปแล้ว
ทั้งสิ้น 
1 ครั้ง 
-มีการมอบ
ให้รอง 
คณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 
เป็นผู้ตอบ
ข้อค าถาม

1.มีการให้ความรู้แก ่
บุคลากรอยา่ง
ต่อเนื่อง 
2.บุคลากรมคีวามรู้
ความเข้าใจใน
แผนการด าเนินการ
ระดับมหาวิทยาลัย
และคณะ  

-บุคลากร
บางส่วนยังไม่มี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนการ
ด าเนินการ 

-บุคลากรได้รับ
ความรู้ในการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
-บุคลากรมสี่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนการ
ด าเนินการอยา่งมี
ศักยภาพมากขึ้น 

ปีงบประมาณ 
2565 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า
ส านักงาน
คณบด ี
หัวหน้า

สาขาวิชา 

-ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ภายในคณะ 
-บุคลากรบาง
คนไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

ITA3_NSRU 



 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุมความ
เสี่ยงท่ีมีอยู่ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ของ
บุคลากร 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน(การปฏิบัตงิาน) 
-ไม่มี-          

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ผิดระเบียบ 

1. มีการให้ความรูเ้รื่อง
ระเบียบการพัสดุ  
2. ท าแผนผัง (Flow Chart) 
หรือคู่มือปฏิบตัิงานการ 
ด าเนินการการจัดซื้อ/จัด 
จ้าง/ตรวจรับ  
3. ส่งเสรมิวิจัยการท างานสู่
งานวิจัย (R2R) ของบุคลากร 
สายสนบัสนุน 

1.ประชุมให้ความรู้
แก่บุคลากรในการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่าง
ถูกระเบียบ 
2.ศึกษาคู่มือ
ปฏิบัติงานการ
ด าเนินการการ
จัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจรับ ให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1.มีการให้ความรู ้
แก่บุคลากรเกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิกจ่าย
พัสดุ บุคลากรน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-การจัดซื้อจัด
จ้าง บางครั้งยัง
มีผิดระเบยีบ 
อยูบ่้าง 

-การจัดซื้อจัดจ้าง 
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบการ
เบิกจ่าย 

ปีงบประมาณ 
2565 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร

หัวหน้า  
ส านักงาน
คณบด ี

-มีการ
ตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตาม
ไตรมาสและ
ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
เบิกจ่าย 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
1. บุคลากรไม่
ด าเนินการตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ทางราชการ 

1. บุคลากรขาด
ความรูส้่งผลให ้
ท าผิดระเบียบ 
ข้อบังคับทาง
ราชการโดยไม่ได้
ตั้งใจ 

1. ให้ความรู้แก่บุคลากรใน
ระเบียบ ข้อบังคับทาง
ราชการ  
2. รวบรวมระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีส าคัญ 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการ 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1.มีการให้ความรู้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ 
เพื่อน าไปปฏิบตัิ
อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบของทาง
ราชการต่อไป 

-บุคลากรบาง
คนยังขาดความ
รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีในการ
ปฏิบัติตนผิด
ระเบียบของทาง
ราชการ 

-บุคลากรปฏิบัติ
ตนได้ถูกระเบยีบ
ข้อบังคับของทาง
ราชการ 

ปีงบประมาณ 
2565 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร

หัวหน้า  
ส านักงาน
คณบด ี

-มีการประเมิน
บุคลากรให้
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ทางราชการ 

 
      

                                                                              ชื่อผู้รายงาน 
                                                                                                                                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ ์เนตรแพ) 
                                                                                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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


