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1.ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินจากเหตุ

เพลิงไหม้

1.ไม่มีระบบป้องกัน

อัคคีภัย 

 - สัญญาณเตือนภัยช ารุด 

 - ระบบเสียงตามสาย

 - ไม่มีหัวต่อและสายฉีด

น้ าดับเพลิงในแต่ละช้ัน 

ท้ัง 2 อาคาร

(ความเส่ียงจาก ปี 64)

1. มีการจัดท าสัญญาณเตือนภัยใช้เอง

ภายในอาคาร

2. มีการจัดท าแผนป้องกันอัคคีภัย

3. มีการอบรมความรู้เร่ืองแผนป้องกัน

อัคคีภัย

4. มีการจัดท าจุดรวมพล

ยังขาดอุปกรณ์

ส าหรับการเตือน

ภัย

จ านวนข้อใน

การ

ด าเนินการ

จัดการความ

เส่ียง

5 ข้อ Treat ลดความเส่ียงโดย

1.ติดต้ังสัญญาณเตือนภัย

2. จัดท าระบบเสียงตามสาย 

3. ซ้อมการป้องกันอัคคีภัย 

โดยการตรวจสอบอุปกรณ์

ดับเพลิง ให้พร้อมใช้งาน 

4. ก าหนดประเภทอุปกรณ์

ดับเพลิงให้เหมาะสมในแต่ละ

พ้ืนท่ีให้บริการ

5. ปรับปรุงป้ายบอกทางหนีไฟ

มีระบบป้องกัน

อัคคีภัย

1.ภาพถ่ายสัญญาณ

เตือนภัย ระบบเสียง

ตามสาย 

2.รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผน

ป้องกันอัคคีภัย

สูญเสียทรัพย์สิน

อย่างมหันต์/ > 

10 ล้านบาท

5 ปี ต่อ

คร้ัง

5 1 5 ปานกลางTreat ตค.

64-

กย.65

ส านักงาน

เลขานุการ/

งานบุคคล

2. บุคลากรเส่ียงติดเช้ือ

โควิดจากการให้บริการ

เน่ืองจากมีการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (การ

บริการในสถานการณ์ยุค

โควิด)

1. มีการจัดพ้ืนท่ีการให้บริการโดยเว้น

ระยะห่าง

2. ด าเนินการพ่นยาฆ่าเช้ือพ้ืนท่ีบริการ

 สัปดาห์ละ 2 คร้ัง

3. ใช้เคร่ือง UVC ฆ่าเช้ือท่ีหนังสือหลัง

การใช้งาน

4.มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ

5. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ในทุกพ้ืนท่ี

บริการ

6. ลดจ านวนการเข้าปฏิบัติงานของ

บุคลากร โดยการสลับการเข้ามาท างาน

7. บุคลากรฉีดวัดซีนครบ 100%

8. ปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องสมุดในสวนและ

ทางเข้าให้รองรับบริการ 24 ช่ัวโมง

9. ให้บริการออนไลน์

10. พัฒนาระบบตรวจนับจ านวนผู้เข้า

ใช้ เพ่ือจ ากัดผู้เข้าใช้พ้ืนท่ี

 ยังขาดการ

ด าเนินการ

ป้องกันบางส่วน

จ านวนข้อใน

การ

ด าเนินการ

จัดการความ

เส่ียง

2 ข้อ Treat ลดความเส่ียงโดย

1. ตรวจ ATK ของบุคลากร 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. คัดกรองผู้ใช้บริการ และผู้

มาติดต่อราชการ

มีการป้องกันการ

ติดเช้ือโรค

ระบาดของ

บุคลากรและ

ผู้ใช้บริการ

1. รายงานผลการ

ตรวจ ATK ของ

บุคลากร ตาม

นโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

2. ภาพถ่าย/

หลักฐานการคัด

กรองผู้ใช้บริการ

ด้านความ

ปลอดภัยเข้ารับ

การรักษา

มีโอกาส

เกิดกรณี

ยกเว้น

3 1 3 ปาน

กลาง

Treat กพ.-

กย.65

หน.สนง.

หน.ฝ่าย

หอสมุด

หน.ฝ่ายเทค

โนฯ

ช่ือผู้รายงาน.....................................................................

ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
วัน/เดือน/ปี.....................................................................

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

แผนบริหารความเส่ียง ส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ 

การด าเนินงาน/

ข้ันตอน/

วัตถุประสงค์

ความเส่ียง
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้

เกิดความเส่ียง
การควบคุมท่ีมีอยู่

การประเมินผล

การควบคุม

ตัวบ่งช้ีความ

เส่ียง ผล
คูณ

ระ
ดับ

คว
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ยง

วิธี
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ง
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ผู้รับ

ผิดชอบ

ข้อความระบุ

ความรุนแรง

ข้อความ

ระบุ

โอกาส

ระ
ดับ

คว
าม

รุน
แร

ง

(นายภาคภูมิ สืบนุการณ์)

ระ
ดับ

โอ
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ส

เป้
าห

มา
ยตั

วบ่
งชี้

หน่
วย

นับ วิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการ

ความเส่ียง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หลักฐาน

ประกอบการ

ด าเนินงาน
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1.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

แผ่นดินไม่เป็นไปตามมาตรการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

ภาครัฐ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

แผ่นดินไม่เป็นไปตามมาตรการ

ด้านการเงิน

และงบประมาณ

จัดท าแผนรายจ่ายเงิน

งบประมาณ ให้มีการเบิกจ่าย

ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสท่ี 2

ด าเนินการเบิกจ่ายไม่แล้ว

เสร็จตามแผน

การเบิก

จ่ายเงิน

งบประมาณ

แผ่นดินตาม

มาตรการของ

มหาวิทยาลัย

100 ร้อยละ บรรลุเป้าหมายท่ี

ก าหนดเพียงบางส่วน

ยังพบข้อผิดพลาดหรือ

มีปัญหาอุปสรรค

1 ปีต่อคร้ัง 2 3 6 ปานกลาง Treat ฝ่ายหอสมุด

งานพัสดุ

งานการเงิน

1. จัดท าแผนด าเนินการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดิน

2. ก ากับติดตาม และรายงานผลต่อ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการประจ าส านักวิทย

บริการ

เบิจ่ายเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ปีงบประมาณ 

2565 แล้วเสร็จตาม

มาตรการของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 100

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดินใน

ระบบ UBUFMIS

ก.ย.-65

2. การป้องกันการทุจริตในด้าน

การจัดซ้ือจัดจ้าง

การป้องกันการทุจริตด้านการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

ด้านการ

ป้องกันการ

ทุจริต

ด าเนินการด้านพัสดุตาม

ระเบียบ และคู่มือของ

มหาวิทยาลัย

ยังไม่พบการร้องเรียนด้าน

การจัดซ้ือ จัดจ้าง

จ านวนข้อใน

การ

ด าเนินการ

จัดการ

3 ข้อ บรรลุเป้าหมายท่ี

ก าหนดเพียงบางส่วน

ยังพบข้อผิดพลาดหรือ

มีปัญหาอุปสรรค

1 ปีต่อคร้ัง 2 3 6 ปานกลาง Treat งานพัสดุ

งานการเงิน

1. ก ากับติดตามการด าเนินการจัดซ้ือ

 จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

2. แจ้งเวียนแนวทางการป้องกันการ

ทุจริตของมหาวิทยาลัยให้กับ

บุคลากรรับทราบ

3. ส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินการตาม

แนวทางการป้องกันทุจริตของ

มหาวิทยาลัย

มีการป้องกันการทุจริตด้าน

การจัดซ้ือจัดจ้าง

1. รายงานการประชุมใน

ส่วนท่ีเก่ียวกับการายงาน

การจัดซ้ือจัดจ้าง

2.เอกสารการแจ้งแนว

ทางการป้องกันการทุจริต

ก.ย.-65

3. เงินรายได้ในการด าเนินงาน

ลดลง ท าให้การจัดสรรลดลง

ได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียม

ลดลง เน่ืองจากลดลง

ด้านการเงิน

และงบประมาณ

มีการใช้งบประมาณอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า

มีการด าเนินการและติดตาม

และรายงานผลการ

ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง

จ านวนข้อใน

การ

ด าเนินการ

จัดการ

3 ข้อ บรรลุเป้าหมายท่ี

ก าหนดเพียงบางส่วน

ยังพบข้อผิดพลาดหรือ

มีปัญหาอุปสรรค

1 ปีต่อคร้ัง 2 3 6 ปานกลาง Treat สนง.

ฝ่ายหอสมุด

ฝ่ายเทคโนฯ

1. สนับสนุนการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร ในการ

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมให้จ านวน

รับเข้าเป็นไปตามเป้าหมาย

2. มีการใช้งบประมาณอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดค่าใช้จ่าย

ในการใช้ทรัพยากรส้ินเปลือง และ

การใช้พลังงานไฟฟ้า 

3. มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกันกับเครือข่าย

มีการใช้งบประมาณอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า

รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง

ก.ย.-65

4. การด าเนินการท่ีไม่ได้

เป็นไปตาม พ.ร.บ ข้อมูล

ส่วนบุคคล

พ.ร.บ ข้อมูลส่วนบุคคล มี

ผลบังคับใช้ในเดือน มิ.ย 65

ด้านระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

มีการด าเนินการจัดท า

แนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

พ.ร.บ ข้อมูลส่วนบุคคล

มีการด าเนินการ

ครอบคลุมตามแนว

ปฏิบัติท่ีส านักก าหนด

และอยู่ระหว่าง

ด าเนินการตามแผน

แม่บทของมหาวิทยาลัย

ร้อยละการ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บทยอง

มหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ เสียค่าปรับไม่เกิน 1

 ล้านบาทต่อปี

 1 ปี ต่อ

คร้ัง

3 3 9 ปานกลาง Treat ฝ่ายหอสมุด ด าเนินการตามแนวทางของ

แผนแม่บทมหาวิทยาลัย

มีการด าเนินการตาม พ.ร.บ

 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการด าเนินการตาม 

พ.ร.บ ข้อมูลส่วนบุคคล

สค.65

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

หน่วยงาน

หลัก

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการ

ด าเนินการเพ่ือจัดการความ

เส่ียง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หลักฐานประกอบการ

ด าเนินงาน

ก าหนดแล้ว

เสร็จ

วิธี
จัด

กา
รค

วา
มเ

สี่ย
ง

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ

ความเส่ียง
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้

เกิดความเส่ียง
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เส่ียง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หลักฐานประกอบการ
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5. การโจมตีความปลอดภัย

ทางไซเบอร์

1. การโจมตีจากภายนอก

2. การร่ัวไหลของข้อมูล

ด้านระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. เคร่ืองแม่ข่ายมีระบบ

รักษาความปลอดภัยโดย

ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย

2. บุคลากรเข้ารับการ

อบรมการรู้ทักษะด้าน

เทคโนโลยี เบ้ืองต้น

การควบคุมมีความ

เพียงพอ เน่ืองจาก

ด าเนินการควบคุม

ร่วมกับส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

จ านวนข้อใน

การ

ด าเนินการ

จัดการ

2 ข้อ มีการกล่าวถึง

มหาวิทยาลัยในทาง

ท่ีไม่ดี

มีโอกาส

เกิดบางคร้ัง

1 3 3 ปานกลาง Treat ฝ่ายหอสมุด 1. ให้ความรู้ด้านทักษะการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลกับบุคลากร

2. ตรวจสอบการด าเนินงาน

ด้านระบบเครือข่ายและความ

ปลอดภัยไซเบอร์ อย่างน้อยไตร

มาสละ 1 คร้ัง

มีการป้องกันการโจมตี

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

1. หลักฐานการเข้าร่วม

อบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2. รายงานผลการ

ตรวจสอบการด าเนินงาน

ด้านระบบเครือข่ายและ

ปลอดภัยไซเบอร์
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6. การเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. การก าหนดสิทธ์ิ

ผู้ใช้งานท่ีไม่รัดกุม

2. การให้ผู้อ่ืนเข้าถึงข้อมูล

โดยใช้สิทธ์ิของตน

3. การไม่ค านึงถึงความ

ปลอดภัยในการใช้

เทคโนโลยี

ด้านระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. บุคลากรเข้ารับการ

อบรมการรู้ทักษะด้าน

เทคโนโลยี เบ้ืองต้น

2. มีการก าหนดระดับการ

เข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุม

สร้างความตระหนักใน

การใช้เทคโนโลยีให้กับ

บุคลากร

จ านวนข้อใน

การ

ด าเนินการ

จัดการ

3 ข้อ สูญเสียทรัพย์สินมาก มีโอกาส

เกิดบางคร้ัง

3 3 9 ปานกลาง Treat ฝ่ายหอสมุด 1. ให้ความรู้ด้านทักษะการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลกับบุคลากร

2. แจ้งการเปล่ียนรหัสการเข้า

ใช้ระบบต่าง ๆ อย่างน้อย 6 

เดือนต่อคร้ัง

3. แจ้งเตือนข่าวสารด้านความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับ

บุคลากรเป็นระยะ

บุคลากรมีการค านึงถึง

ความปลอดภัยในการใช้

เทคโนโลยี

1. หลักฐานการเข้าร่วม

อบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2. หลักฐานการ

ประชาสัมพันธ์ การแจ้ง

เตือนข่าวสารด้านความ

ปลอดภัย
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7. การส่ือสารท่ีสร้างความ

ไม่พึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

ขาดทักษะด้านการส่ือสาร ด้านบุคลากร 1.การก าหนดค่านิยม

องค์กรด้านการบริการ

2.จัดท าระบบรับฟังเสียง 

และส่ือสารไปยังผู้ให้บริการ

มีการจัดการข้อร้องเรียน

 และผลการประเมิน

ความพึงพอใจด้านการ

บริการ ระดับ 4.50

ระดับความพึง

พอใจด้าน

บุคลากรผู้

ให้บริการ

4.5 ระดับ มีการกล่าวถึง

มหาวิทยาลัยในทาง

ท่ีไม่ดี

มีโอกาส

เกิดบางคร้ัง

1 3 ปานกลาง Treat สนง./งาน

บุคคล

ฝ่ายหอสมุด

ฝ่ายเทคโนฯ

1.จัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการ

ให้บริการกับบุคลากร

2. สร้างแรงจูงใจ/ยกย่องเชิดชู

เกียรติ บุคลากรในการบริการ

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

ในการรับบริการ

1. หลักฐานการเข้าร่วม

อบรมเทคนิคการบริการ

2. หลักฐานกิจกรรมการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ
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ช่ือผู้รายงาน.....................................................................

ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ

วัน/เดือน/ปี.....................................................................

(นายภาคภูมิ สืบนุการณ์)


