
หน่วยงาน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. 
ให้

กา
รศึ

กษ
าฯ

2)
 วิ
จัย

 ฯ

3)
 บ

ริก
าร

วิช
าก

าร

4)
 ท

 านุ
บ า

รุง
ศิล

ปะ
ฯ

5)
 บ

ริห
าร

จัด
กา

รแ
ละ

อื่น
ๆ

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน

 (L
 x

 I)

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน

 (L
 x

 I)

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน

 (L
 x

 I)

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

1. ก าหนด/แนวปฏิบัติการด าเนินงานการ

รับสมัครนักศึกษาตามแผนรับสมัคร

นักศึกษา

1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ก าหนด /แนวปฏิบัติการด าเนินงานการรับสมัครนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 2 หลักสูตร  โดยมีแผนรับนักศึกษา จ านวนสาขาละ 40 คน รวมเป็น 80 คน มี

การด าเนินการ ดังน้ี

1.1 ประชุมกรรมการวิชาการ พิจารณาแผนรับนักศึกษา                                       

1.2 ประชุมกรรมการอ านวยการวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแผนรับนักศึกษา                       

1.3 ส่งวาระเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแผนรับนักศึกษา      

1.4 สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบแผนรับนักศึกษา                                            

1.5 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และส่งมติไปยังกองบริการการศึกษา ด าเนินการรับสมัครเรียนตามแผนรับนักศึกษา 

ในระบบ Tcas

1.แผนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565

2. ส่ือสารและเผยแพร่ /แนวปฏิบัติการ

ด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา

2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ส่ือสารและเผยแพร่แนวปฏิบัติการด าเนินงานตามแผนรับ

สมัครนักศึกษา จัดส่งบันทึกข้อความ  การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ของวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรรับทราบ /แนวปฏิบัติการด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา ในระบบ Tcas

3. ด าเนินการตามแผนรับสมัครนักศึกษา 3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามแผนรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ Tcas ประจ าปีการศึกษา

 2565 จ านวน 2 หลักสูตร มีแผนรับนักศึกษาภาคปกติ จ านวนสาขาละ 40 คน รวมเป็น 80 คน ในการรับสมัครรอบท่ี 1 

(Portfolio) พบว่า มีจ านวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ จ านวน 29 คน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จ านวน 19 คน และสาขา

สถาปัตยกรรมภายใน  จ านวน 10 คน  และขณะน้ีอยู่ระหว่างการเปิดรับนักศึกษารอบท่ี 2 (Quata) 3,4 ตามล าดับ

2.นักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รอบท่ี 1 

(Potfolio) จ านวน 29 คน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 จ านวน 19 คน และสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 (ซ่ึงยังไม่

เป็นไปตามแผนรับประจ าปี 2565)

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรับ

สมัครนักศึกษา พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อ

ผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน โดยน าข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รอบท่ี 1 (Potfolio) รายงานต่อท่ี

ประชุมผุ้บริหารเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี

เปล่ียนแปลงต่อตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการ

มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงต่อตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการ ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวน 5 องค์ประกอบ

1.มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการ 5 ข้อ และ

ด าเนินการครบทุกองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

2. ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

รองรับต่อการเปล่ียนแปลง 

2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินงานประชุมคณะกรรมบริหารช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ีประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลง ประกอบตัวบ่งช้ีท้ังหมด 13 ตัวบ่งช้ี และ จ านวน 5 องค์ประกอบ

2.รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 

Report : SAR) ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 25643. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน

ในแต่ละตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษากับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

3.วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมบริหารช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละตัวบ่งช้ีประกัน

คุณภาพการศึกษากับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และท าบันทึกข้อความส่งให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ประกอบไปด้วย 1)เอกสารค าส่ัง 

2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3)ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 และเผยแพร่ทาง www.ca.ssru.ac.th

4. ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกเดือน 

4.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ด าเนินการท าบันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานตามประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

ประจ าภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 แล้วรายงานไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุก

ภาคเรียน5. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี

ประกันคุณภาพการศึกษาต่อผู้บริหารทุก

เดือนเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุก    

ไตรมาส

5.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาต่อผู้บริหารทุกเดือน 

เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการ และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment Report : SAR) ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564

6. จัดท าแนวทางการปรับปรุงการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษา

6.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดท าแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา

2.ด้านการปฏิบัติงาน

5 25 เส่ียงสูงมาก

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-03) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

(11) ประเมินหลังควบคุม  

1.ด้านกลยุทธ์

P จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตาม

แผนการรับท่ีก าหนดไว้

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา ) ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

5 ความเส่ียงปาน

กลาง

การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายวิชาการ

3 3 9 12 ความเส่ียงสูง

(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเส่ียง (10) ผลลัพธ์ท่ีได้

3 4

P 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

และการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ

มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกัน

คุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

5 5 25 เส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเส่ียง (10) ผลลัพธ์ท่ีได้

1.จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหาร แต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดผู้รับผิดชอบการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ของหน่วยงานและด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

1.มีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและมาตรการ

ป้องกันการเกิดอัคคีภัย

2.ส่ือสารและเผยแพร่แผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยให้หน่วยงานภายในวิทยาลัย

ได้รับทราบ

2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหาร มีการเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้บุคคลากรรับทราบใน 

www.ca.ssru.ac.th และบันทึกข้อความแจ้งให้บุคลากรรับทราบ

3.ด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย

3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหาร ด าเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกเดือนและส่งบุคลากรเข้า

ร่วมการอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กรณีการเกิดอัคคีภัย กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี

2.บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ กรณีการเกิดอัคคีภัย

4.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหาร ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

และน าข้อมูลรายงานการด าเนินงานแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัยในปีถัดไป

5.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในปีถัดไป

1. ก าหนดมาตรการ /แนวปฏิบัติการ

ด าเนินงานเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ

1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ก าหนดมาตรการแนวปฏิบัติการด าเนินงานเบิกจ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565

2. ส่ือสารและเผยแพร่มาตรการ /แนว

ปฏิบัติการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ

2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานการบริหาร

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ให้กับผู้เก่ียวข้องและส่ือสารและเผยแพร่มาตรการ /แนวปฏิบัติการด าเนินงาน

ตามแผนงบประมาณ

แนวปฏิบัติการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

3. ด าเนินการตามแผนงบประมาณ 3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายพัสดุและบริการด าเนินการตามแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565  

โดยเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ ERP

ฝ่ายพัสดุและบริการด าเนินการเบิกจ่ายเป็นไป

ตามแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.

25654. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

งบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ

 พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหาร และรายงานผลการเบิกจ่ายให้ทางมหาวิทยาลัยฯ รับทราบในทุกเดือน

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

เบิกจ่ายงบประมาณในปีถัดไป

5.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณ

เข้าคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยฯ พร้อมรายงานต่อคณะกรรมอ านวยการและมหาวิทยาลัยฯ ทุกไตรมาส

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงาน

วิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

ภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของ

วิทยาลัย

1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในส่วนงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงานได้มีการวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

2. ปฏิรูปกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงกฎหมายของหน่วยงาน

ภายนอก

2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก

3.ส่ือสารความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องรับทราบแบะถือปฏิบัติ

3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่ือสารความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับทราบและ

ถือปฏิบัติ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุ ด าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานทุกฝ่าย เร่ืองการจัดหาพัสดุ-จัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบ ERP ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัด

จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และกฎกระทรวง ตาม พ .ร.บ.พัสดุ พ.ศ. 2560

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมาย

ในด้านต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ  โดยผ่านนิติกรของมหาวิทยาลัยฯ 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี )

2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

เส่ียงสูงมาก 2 4 ความเส่ียงน้อย2 2

P

ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 

5,001-50,000 บาท

4 5 20P การเกิดเหตุอัคคีภัย

2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ี

ผ่านมา ร้อยละ 2

5 5 25 เส่ียงสูงมาก 3 4 12 ความเส่ียงสูง

5 5 การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

1 2 2 ความเส่ียงน้อย

มาก

25 เส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย บุคลากรของวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า

ด้วยการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัย

และไม่เกิดปัญหาในการบริหารจัดการเร่ือง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

P การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

เ กิ ด ค ว า ม ล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

ภายในหน่วยงาน
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเส่ียง (10) ผลลัพธ์ท่ีได้

1.วางแผนป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อ

พวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

1.ฝ่ายพัสดุและการบริการมีแผนป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง และไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน

การจัดซ้ือจัดจ้าง

แผนป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

2. ด าเนินการควบคุมและป้องกันการเอื้อ

ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง

 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

2.ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการปฏิบัติตามข้ันตอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และกฎกระทรวง ตาม พ .ร.บ.พัสดุ พ.ศ. 2560 และไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

3. ติดตามผลการด าเนินงานการเอื้อ

ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง

 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 พร้อม

รายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็น

ประจ าทุกเดือน

3.ฝ่ายพัสดุและการบริการติดตามและประเมินผลการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างและสรุปรายงานการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างทุกเดือน 

และน าข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรค รายงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของวิทลัย

4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเอื้อ

ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง

 ในปีถัดไป

4.ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการสรุปผลการการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเอื้อประโยชน์ต่อ

พวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตรมาส 3,6,9,12 เดือน

1.วางแผนป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมี

ความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม  

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

1.ฝ่ายพัสดุและการบริการมีคู่มือการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างตามการเบิกจ่ายตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และกฎกระทรวง ตาม พ .ร.บ.พัสดุ 

พ.ศ. 2560

คู่มือการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างตามการเบิกจ่ายตาม

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และ

กฎกระทรวง ตาม พ .ร.บ.พัสดุ พ.ศ. 2560

2. ด าเนินการควบคุมและป้องกันการ

จัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

2.ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการปฏิบัติข้ันตอนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และกฎกระทรวง ตาม พ .ร.บ.พัสดุ พ.ศ. 2560  และไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม

3. ติดตามผลการด าเนินงานการจัดซ้ือ

จัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการ

รายเดิม  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

2565 พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อ

ผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

3.ฝ่ายพัสดุและการบริการติดตามและประเมินผลการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างและสรุปรายงานการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างทุกเดือน

และน าข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรค รายงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของวิทลัย

4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

จัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิมในปีถัดไป

4.ฝ่ายพัสดุและการบริการสรุปผลการการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความ

ผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตรมาส 3,6,9,12 เดือน

4 ความเส่ียงน้อย20 เส่ียงสูงมาก ความเส่ียงน้อย

มาก

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการเบิกจ่ายตาม

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และ

กฎกระทรวง ตาม พ .ร.บ.พัสดุ พ.ศ. 2560 ได้

ถูกต้องครบทุกกระบวนการ

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 

บาท

4 5 2

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

2 4 ความเส่ียงน้อยมูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 

บาท

4 5 20 เส่ียงสูงมาก 2P การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

2

เจ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการเบิกจ่ายตาม

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และ

กฎกระทรวง ตาม พ .ร.บ.พัสดุ พ.ศ. 2560 ได้

ถูกต้องครบทุกกระบวนการ

การลด

ความเสียง

5. ความเส่ียงการทุจริต

5.1 ความเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

1 2 2 ความเส่ียงน้อย

มาก

1 2 2P การลด

ความเสียง


