
เหตุการณ์ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

1. การบริหารจัดการยัง
ไม่สามารถสนับสนุน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลได้อย่างเหมาะสม 
 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
คณะฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีฟ้องร้อง กรณี
ถูกฟ้องร้อง 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัว
เงิน :  
ภาพลักษณ์ ช่ือเสียงของ
คณะ ต่อกระบวนการ
บริหารจดัการอยา่งมีธรร
มาภิบาล 

ปัจจัยภายใน : 
1. โครงสร้างการก ากับดูแล

ไม่เหมาะสม 
2. ความไมเ่พียงพอของ

ระบบตดิตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ
ใหม ่

3. บุคลากรขาดความ
ตระหนักในเรื่อง
วัฒนธรรมศริิราช 

 
ปัจจัยภายนอก : 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมของคณะ 
ในระดับต่ า 

4 
 

3 
ด้านชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

4X3 
สูงมาก 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. ทบทวนโครงสร้างการก ากับดูแล ใน

ชุดคณะกรรมการที่ส าคัญ 
2. รวบรวมและเผยแพร่กฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ก าหนดนโนบาย แนวทางปฏิบตัิ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนและการเปิดเผย
ข้อมูล สื่อสาร และติดตามผล 

4. สร้างการรับรู้ โดยให้บุคลากรเข้าใหม่ 
และบุคลากรปัจจุบันรับทราบ 
จรรยาบรรณ ในระบบ “SELECx”  

5. ประชาสมัพันธ์ปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรตระหนักถึงการท างานอยา่ง
โปร่งใสตามนโยบายของคณะ 

6. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่ประชาชน
ควรรู้ของคณะ ผ่าน website คณะ   

7. จัดท าช่องทางติดต่อสอบถาม / 
ชมเชย /เสนอแนะ /  ร้องเรียน / 
เบาะแสการทุจรติ 

8. จัดท าแผน ก ากับตดิตาม ตาม
แผนการด าเนินการเพื่อปิด GAP ใน
เรื่องดังนี ้

9. จัดท าระบบการรวมรวมและเผยแพร่
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ี

ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการที่ก าหนดไว้ จะสามารถรายงาน
ผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

ข้อ 37 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

เกี่ยวข้อง 
10. จัดท าคู่มือธรรมาภิบาล ทบทวน

จรรยาบรรณ และสื่อสารไปยัง
บุคลากรทุกระดับและติดตามผล  

11. กระจายการด าเนินการวัฒนธรรมศิริ
ราชลงสู่กระบวนการด าเนินการดา้น
ทรัพยากรบุคคล  

12. สร้างสร้างบุคคลต้นแบบดา้น
วัฒนธรรมศริิราช (SIRIRAJ ROLE 
MODEL) 

13. ส ารวจการรับรู้ และการน าแนว
ทางการปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

14. มีมาตรการการส่งเสรมิเช่น มอบ
รางวัลให้คนท าดี และมีการลงโทษ 
ส าหรับคนท่ีท าผิด ไม่ว่าโดยตั้งใจ 
หรือไมต่ั้งใจ โดยช้ีให้เห็นว่าสิ่งที่ท าไป
ส่งผลอยา่งไรบ้าง 

15. เพิ่มเตมิแผนดา้นการก ากับดูแล 
 

ด้านลดผลกระทบ : 
1. มีระบบการจัดการการรับรู้ของ

ประชาชนในแง่ลบ ทันทีเมื่อเกิด
เหตุการณ์ เช่น ช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อ
ระงับการแพรภ่าพของข่าวผ่านสื่อต่าง 
ๆ อย่างเหมาะสม 

2. สร้าง Rapid Response Team เพื่อ



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

จัดการการรับรู้ของประชาชนในแง่ลบ 
2. เสี่ยงต่อการทุจริตใน

กระบวนการจดัการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
- 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัว
เงิน: 
ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง
ของงานเปลี่ยนอวัยวะศิริ
ราช 

ปัจจัยภายใน:  
1. การให้ข้อมูลผู้ป่วย

เกี่ยวกับข้ันตอนการปลูก
ถ่ายอวัยวะ 

2. ระยะเวลาในการรอปลูก
ถ่ายอวัยวะ 

 
ปัจจัยภายนอก: 
1. ผู้ป่วยรอรบัการปลูกถ่าย

อวัยวะมีจ านวนมากขึ้น 
2. จ านวนผู้บริจาคอวัยวะมี

จ ากัด 

1 1 
ด้านชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

1X1 
ต่ า 
 

ด้านลดโอกาสเกิด: 
ปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดสรรอวัยวะ ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
 
ด้านลดผลกระทบ : 
ไม่ม ี

ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการที่ก าหนดไว้ จะสามารถรายงาน
ผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

3. การเผยแพร่และการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิผลงาน
ทางวิชาการ 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
คณะฯ แพ้คดีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ต้องช าระค่า
สินไหมทดแทน 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัว
เงิน :  
คณะฯ แพ้คดีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ส่งผลเสียต่อ
ช่ือเสียงภาพลักษณ์ของ

ปัจจัยภายใน : 
1. กระบวนการควบคุม

ความถูกต้องของการผลติ
ต ารา/หนังสือทาง
วิชาการของบุคลากรของ
คณะฯ  

ปัจจัยภายนอก : 
1. บุคลากรขาดความเข้าใจ

เรื่องการละเมดิลิขสิทธ์ิ 
2. บุคลากรหรือหน่วยงาน

สามารถด าเนินการผลิต
และเผยแพรต่ ารา/
หนังสือทางวิชาการได้เอง 

 

2 3 
ด้านชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

2X3 
ปาน
กลาง 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. จัดท า VDO Clip เรื่องการละเมิด

ลิขสิทธิ์ : ข้อพึงระวังเมื่อแต่งต ารา
เผยแพร่ในเว็บไซต์ SELEC > CPD 
หัวข้อ ลิขสิทธ์และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  

2. ประชาสมัพันธ์และเน้นย้ าถึงกิจกรรม
ที่มีการควบคุมอยู ่ 

 
ด้านลดผลกระทบ : 
สุ่มตรวจสอบรูปแบบหนังสือของภาควิชา 
หน่วยงานท่ีฝากจ าหน่ายผ่านส านกัพิมพ์ศิ
ริราช และทีเ่ก็บไว้ท่ีห้องสมดุศิรริาช  
 

ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการที่ก าหนดไว้ จะสามารถรายงาน
ผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน 
 

ปีงบประมาณ 
2565 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

องค์กร 

4. ผลงานทางวิชาการ
ของคณะฯ ถูก
ร้องเรียนว่า มีการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
คณะฯ แพ้คดีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ต้องช าระค่า
สินไหมทดแทน 
 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัว
เงิน :  
คณะฯ แพ้คดีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ส่งผลเสียต่อ

ปัจจัยภายใน : 
2. บุคลากรขาดความเข้าใจ

เรื่องการละเมดิลิขสิทธ์ิ 
3. บุคลากรหรือหน่วยงาน

สามารถด าเนินการผลิต
และเผยแพรต่ ารา/
หนังสือทางวิชาการได้เอง 

 
ปัจจัยภายนอก : 
ผลงานอันลิขสิทธ์ิอยู่ใน
รูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ท าให้
ละเมิดได้ง่าย 
 
 
 

1 1 
ด้านชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

1X1 
ต่ า 
 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. เผยแพร่ประกาศ กฏระเบียบ 

ข้อบังคับให้แก่ผู้รับบริการผ่านทาง
เว็บไซต์ของงานวิชาการ 

2. จัดอบรมเรื่องลิขสิทธ์ิ แก่บุคลากร
ภายในคณะฯ ปีละ 2 ครั้ง 

3. การขออนุญาตใช้ตราคณะฯ ในต ารา/
หนังสือ มีการตรวจสอบคณุสมบัติ
ของบรรณาธิการ มีการคดักรอง
รูปแบบและองค์ประกอบ 

4. มีคลินิกให้ค าแนะน าการผลติต ารา/
หนังสือทาง ให้ถูกต้องตามระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย 

5. มีแบบฟอร์มขออนุญาตใหเ้ผยแพร่
สไลด์ วีดิทัศน์ และ PowerPoint  

ด้านลดโอกาสเกิด :  
1. เผยแพร่ประกาศ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และแบบฟอร์มแก่
ผู้รับบริการที่หน้าเว็บไซต์ของวิชาการ
เรียบร้อย 

2. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้ตรา
สัญลักษณ์คณะฯ เป็นประจ าทุกครั้งท่ี
มีการส่งค าร้องขอ 

3. มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกีย่วกับ
การน าผลงานทางวิชาการผู้อื่นมา
เผยแพรโ่ดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

4. ด าเนินการเพิ่มช่องทางการอัพ VDO 
Clip ขึ้นระบบ Shee Online เพื่อให้
ผู้ขอรับบริการเข้ารับการอบรบพรอ้ม
ได้รับประกาศนยีบัตร 

5. มีการประชาสัมพันธ์เป็นประจ าทกุใน
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

ด้านลดผลกระทบ :  

ปีงบประมาณ 
2565 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

ช่ือเสียงภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
 

 
 

6. มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกีย่วกับ
การน าผลงานทางวิชาการผู้อื่นมา
เผยแพรโ่ดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

7. จัดท า VDO Clip เรื่องการละเมิด
ลิขสิทธิ์ : ข้อพึงระวังเมื่อแต่งต ารา
เผยแพร่ในเว็บไซต์ SELEC > CPD 
หัวข้อ ลิขสิทธ์และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

8. ประชาสมัพันธ์และเน้นย้ าถึงกิจกรรม
ที่มีการควบคุมอยู ่

 
ด้านลดผลกระทบ : 
1. มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดา้น

กฎหมายลิขสิทธิ ์
2. มีการเจรจากับผู้แทนของผู้ทรงสิทธิ์ 
3. มีการสั่งระงับการเผยแพร่เมื่อพบว่า

ต ารา/หนังสือท่ีเผยแพร่แล้วนั้นมกีาร
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

1. ด าเนินการประสานงานกับสถาบัน
บริหารจดัการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (INT) เกี่ยวกับด้านลิขสทิธ์ิ 

2. ด าเนินการขอข้อมลูกับผู้ถูกละเมดิ
ลิขสิทธิ์และประสานงานต่อให้ INT 
ด าเนินการตามระเบยีบต่อไป 

 
ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม  

1. ไม่มตี ารา/หนังสือทางวิชาการที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบของคณะฯ 

2. ไม่มตี ารา/หนังสือทางวิชาการที่ถกู
ตรวจพบว่ามีการละเมดิลิขสิทธ์ิ 

3. ยังไม่มีการระงับการเผยแพร่จะเปน็
การให้ปรับแกไ้ขให้ถูกต้องตามที่ INT 
แจ้งแก้ไข 

4. ยังไม่มีการสุม่ตรวจสอบต ารา/หนงัสือ
ทางวิชาการที่เก็บไว้ท่ีหอสมดุศิรริาช 

5. สามารถรายงานผลอีกครั้ง รอบ 12 
เดือน 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

5. ความเสีย่งเรื่องการ
แก้ไขตัวเลขใน
เอกสารใบลดหย่อน 
กรณผีู้ป่วยนอก 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
จ านวนยอดเงินลดหย่อน
ของสังคมสงเคราะห์ไม่
ตรงกับข้อมูลลดหย่อน
ของการเงิน 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัว

เงิน : 
1. ส่งผลต่อภาพลักษณ์

เรื่องความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

2. ผู้รับบริการไม่พึง
พอใจท่ีต้องมาท าการ
แก้ไขเอกสารซ้ า ท า
ให้เสียเวลา 

ปัจจัยภายใน : 
1. การลดหย่อนในกรณี

ผู้ป่วยนอก รองรับเฉพาะ
ระบบการเขียนเอกสาร  

2. ระบบการจัดเก็บข้อมลู
การลดหย่อนของงาน
สังคมสงเคราะห์ ยังไม่
ทันสมัย  

 
ปัจจัยภายนอก : 
1. ระบบ IT ของ รพ. ยังไม่

สามารถสรา้งระบบท่ี
เชื่อมโยงระหว่างสังคม
สงเคราะห์กับการเงินเพื่อ
การตรวจสอบข้อมลูค่า
รักษาพยาบาลได ้

2. บุคคลอื่นปลอมแปลง
เอกสาร/แก้ไขยอดเงินใน
เอกสารได ้

 
 

1 3 
ด้านมูลค่า

ความ
เสียหาย

ทางการเงิน 

1X3 
ปาน
กลาง 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลูด้วยการ

ใช้โปรแกรม Access  
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลูใหม่

ด้วยการใช้โปรแกรม Excel ที่
สามารถแก้ไขและปรับปรุงโดย
บุคลากรในหน่วยงานได้เอง  

 
ด้านลดผลกระทบ : 
1. ควบคุมความโปร่งใสด้วยการให้ออก

ใบลดหย่อนใหม่ทดแทน  
2. ระบุเหตุผลการแกไ้ขใบลดหย่อนเดิม 

เพื่อท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องและ
ตรงกับยอดลดหย่อนของการเงิน  

3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยการเงิน 
ในการพัฒนาระบบการสื่อสารและ
การทวนยอดการลดหย่อนท่ีถูกต้อง 

4. ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับ
ผู้รับบริการ  

ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการที่ก าหนดไว้ จะสามารถรายงาน
ผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

6. บุคลากรขาดความ
ตระหนักด้าน
คุณธรรมจริยธธรม 
เช่น  
- แอบอ้างใช้ต าแหน่ง

หน้าท่ีเพื่อประโยชน์

ปัจจัยภายใน: 
1. ฝ่ายฯมีบุคลากรจ านวน

มาก  หลากหลายระดับ  
บางระดับเข้า-ออกง่าย 

2. ไม่ทราบว่าเป็นความผิด 
ปัจจัยภายนอก: 

1 3 
ด้านชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

1X3 
ปาน
กลาง 

 

ด้านลดโอกาสเกิด: 
1. PAเพิ่มจรยิธรรมวิชาชีพในบุคลากร

ระดับวิชาชีพ 
2. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

จริยธรรมทางการพยาบาล ฝา่ยการ
พยาบาล 

ด้านลดโอกาสเกิด :  
1. บุคลากรไดร้ับการอบรมตามโครงการ

พัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรม  
 
ด้านลดผลกระทบ :  
1. จ านวนอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียนท่ี

ได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริง ภายใน 

ปีงบประมาณ 
2565 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

ตน 
- ปลอมเอกสาร 
- พฤติกรรมเสื่อมเสีย 
- เสี่ยงต่อการถูก

ฟ้องร้อง 
 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: 
- 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัว
เงิน: 
ช่ือเสียงภาพลักษณ์ของ
วิชาชีพและองค์กร ความ
เชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจ
ของสังคม 

1. กฎระเบียบขององค์กร
เปลี่ยนจากระบบ
ข้าราชการเป็นข้าราชการ
และพนักงาน
มหาวิทยาลยัการย้ายงาน
เกิดขึ้นได้ง่าย 

2. ค่านิยมของสังคมเปลี่ยน 
3. ภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ที่รัดตัว 
4. สื่อต่างๆ/ข่าวสารรวดเร็ว 

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะทาง
จริยธรรมให้กับคณะกรรมการ
จริยธรรมและผู้น าทางการพยาบาล 
 

ด้านลดผลกระทบ:   
1. หากพบความผดิด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม  ต้องมีการสอบสวน
ข้อเท็จจริงภายใน 48 ช่ัวโมงภายหลัง
ได้รับรายงาน เพื่อด าเนินการยบัยัง้
เหตุไม่ให้ลุกลาม 

2. เปิดรับการร้องเรียนและติดตามผล/
สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างรวดเร็ว 

48 ช่ัวโมง  
ผลลัพธ์ = 1/1 ครั้ง 

 
ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 

1. จ านวนอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (เกิด 1 เรื่อง เสี่ยง
ต่อทุจริต) 

2. จ านวนอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียนท่ี
ได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริง ภายใน 
48 ช่ัวโมง = 1/1 ครั้ง 

3. อบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่าง
เหมาะสมและการปฏิบตัิตามหลัก
จริยธรรมวิชาชีพ ผลลัพธ์ ยังไม่ถึง
ก าหนดจัดอบรม 

7. ความเสีย่งในการ
ทุจริตยาและเวชภณัฑ์
ของบุคลากรในฝ่าย
เภสัชกรรม 
 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: 
ค่าใช้จ่ายเรื่องยาและ
เวชภัณฑ์ในกรณีเกดิการ
ทุจริต 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัว
เงิน: 
ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ 

ปัจจัยภายใน: 
1. ระบบควบคุมไม่รดักุม 
2. บุคลากรมีปญัหาเรื่อง
การเงิน 
 
ปัจจัยภายนอก: 
จ านวนยา/เวชภณัฑ์ที่ขาด/
เกินในบรรจภุัณฑ์ (ส่งมา
จากบริษัท) ซึ่งบางครั้งไม่
สามารถตรวจสอบพบ 

1 3 
ด้านมูลค่า

ความ
เสียหาย

ทางการเงิน 

1X3 
ปาน
กลาง 

 

ด้านลดโอกาสเกิด: 
1. มีการควบคุมปริมาณยาคงเหลือยาก

ลุ่มเสี่ยง 100% ได้แก่ ยาเสพตดิ ยา
วัตถุออกฤทธิ์และยามลูค่าสูง โดยเป็น
ยาที่มีการตรวจสอบสต็อกในทุกรอบ
การปฏิบัติงาน 

2. มีการควบคุมปริมาณยาคงเหลือในยา
คู่ LASA ตามที่ก าหนด 

3. มีการสุม่ตรวจนับสต็อกยาและ
เวชภัณฑ์กลุ่มทั่วไปทุกเดือน 

4. มีการบันทึกภาพกล้องวงจรปิดในทุก
ห้องยาและคลังยาเพื่อป้องกันผู้ทีค่ิด
ทุจริตและมีหลักฐานการกระท า 

ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการที่ก าหนดไว้ จะสามารถรายงาน
ผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน 
 

ปีงบประมาณ 
2565 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

ความน่าเชื่อถือของ
องค์กร 

5. มีระบบ access control จ ากัด
เฉพาะเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในส่วนนั้น 

6. มีระบบล็อกกุญแจที่รถขนส่งยา 
7. มีระบบการตรวจสอบจ านวนยาทีส่่ง

จากคลังยาทั้งขาออกจากคลังยามาจน
ขาเข้าห้องยา 

8. มีระบบตรวจสอบภายใน 
9. กระบวนการคดัสรรผู้ปฏิบตัิงานทุก

ระดับเข้าท างานมีระบบตรวจสอบคดี
ย้อนหลัง และพิมพ์ลายนิ้วมือ 

10. การตรวจคัดกรองยาเสพตดิใน
ผู้ปฏิบัติงานชาย ในโครงการที่ท างาน
สีขาว โดยมีการสุ่มตรวจปสัสาวะเป็น
ระยะ 

11. ก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงเพื่อไม่ให้
เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรอื่น 

12. ใช้ระบบจัดยาอตัโนมตัิเพื่อลด 
Human error และเพิ่มความถูกต้อง
ของปริมาณยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ 

 
 
 
 
ด้านลดผลกระทบ: 
1. รายงานผู้บังคับบญัชาให้ทราบหาก

พบความผิดปกติที่อาจน าพาไปสู่การ



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

ทุจริต 
2. รายงานความเสี่ยงและแจ้งให้

ผู้บริหารฝ่ายเภสัชกรรมทราบ 
3. ด าเนินคดตีามกฏหมาย 

8. บุคลากรขาดความ
ตระหนัก ดา้น
คุณธรรม จรยิธธรม 
ในด้านการขัดกันของ
ผลประโยชน์ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
เช่น 
- การประเมินการ

เรียนการสอน
นักศึกษาก่อนและ
หลังปริญญา 

- การเลือกใช้หรือซื้อ
บริการของเครือ
ญาติในการจดัซื้อ
จัดจ้าง 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
ถูกเทียบปรับ  
 
ผลกระทบทีไ่ม่เป็นตัว
เงิน : 
ช่ือเสียง/ภาพลักษณ์ของ 
วิชาชีพและองค์กร ความ 

ปัจจัยภายใน :  
1. ภาคฯ มีบุคลากร

จ านวนมากหลากหลาย
ระดับ บางระดับเข้า-
ออกง่าย 

2. บุคลากรขาดความ
ระลึกหรือเกรงกลัวต่อ
การกระท าผิด 

3. ขาดการเฝ้าระวังที่
เข้มข้น 

 
ปัจจัยภายนอก : 
1. กฎระเบียบขององค์กร

เปลี่ยนจากระบบ
ข้าราชการเป็น
ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยัการย้าย
งานเกิดขึ้นได้ง่าย 

2. ค่านิยมของสังคม
เปลี่ยน 

3. ผู้รับบริการรักษาสิทธิ
ตนมากขึ้น 

4. ภาวะเศรษฐกิจและ

1 5 
ด้านชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

1X5 
สูงมาก 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. รณรงค์ AIR 
2. PA จริยธรรมวิชาชีพในบุคลากรระดับ

วิชาชีพต่อเนื่อง 
3. วิเคราะห์ ท าสถิติอุบัติการณ์/ข้อ

ร้องเรียนที่เป็นด้านคุณธรรม/
จริยธรรม เรียนรู้ป้องกันเกิดซ้ า 

4. วัฒนธรรม การไม่มสี่วนร่วมในการ
ประเมินนักศึกษาที่เป็นเครือญาติโดย
อาจารย์ในภาควชิาฯ(เดิมไมม่ีเอกสาร
เป็นลายลักษณ์อักษร) 

5. จัดท าปฏิญญาเกีย่วข้องกับการแสดง
ตนเพื่อปฏิเสธการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม 

6. ในการพิจารณาข้อสอบ.ผลการสอบ,
การจัดซื้อจดัจ้างท่ีมีบุคลากรที่อาจมี
ผลประโยชน์ขัดกันต้องมีการออกจาก
ที่ประชุมและไมม่ีการกระท าใดๆที่
ก่อให้เกิดผลเปลีย่นแปลงผลการ
ประชุมทั้งก่อนและหลังการประชุม 
โดยมีการลงบันทึกในรายงานการ
ประชุมทุกครั้ง 

ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการที่ก าหนดไว้ จะสามารถรายงาน
ผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน 
 

ปีงบประมาณ 
2565 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

เชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจ
ของ 
สังคม  

สังคมที่รัดตัว 
5. สื่อต่างๆ/ข่าวสาร

รวดเร็ว 
 
 
 

 
ด้านลดผลกระทบ : 
1. หากพบความผดิด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม ลงโทษตามขั้นตอน ไมล่ะ
เว้น 

2. เปิดรับการร้องเรียนและติดตามผล/
สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างรวดเร็ว 

3. รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกภาควิชาฯ 

9. บุคลากรขาดความ
ตระหนัก ดา้น
คุณธรรม จรยิธธรม 
เช่น  
- แอบอ้าง/การใช้

ต าแหน่ง หน้าท่ีเพื่อ
ผลประโยชน์ตน  

- ปลอมแปลงเอกสาร  
- พฤติกรรมบริการที่

เสี่ยง ต่อการถูก
ฟ้องร้อง 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
ถูกเทียบปรับ  
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัว
เงิน :. 

ปัจจัยภายใน :  
1. ภาควิชาฯ มีบุคลากร

จ านวนมากหลากหลาย
ระดับ บางระดับเข้า-
ออกง่าย 

2. บุคลากรขาดความ
ระลึกหรือเกรงกลัวต่อ
การกระท าผิด 

3. ขาดการเฝ้าระวังที่
เข้มข้น 

 
ปัจจัยภายนอก  
1. กฎระเบียบขององค์กร

เปลี่ยนจากระบบ
ข้าราชการเป็น
ข้าราชการและพนักงาน 
มหาวิทยาลยัการย้าย

1 5 
ด้านชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

1X5 
สูงมาก 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. รณรงค์ AIR 
2. PA จริยธรรมวิชาชีพในบุคลากรระดับ

วิชาชีพต่อเนื่อง 
3. วิเคราะห์ ท าสถิติอุบัติการณ์/ข้อ

ร้องเรียนที่เป็นด้านคุณธรรม/
จริยธรรม เรียนรู้ป้องกันเกิดซ้ า 

4. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
การนัดหมาย โดยผ่านระบบส่วนกลาง 

5. รณรงค์งดการซื้อวัสดุทางการแพทย์
โดยไม่ผา่นโรงพยาบาล 

 
 
 
ด้านลดผลกระทบ : 
1. หากพบความผดิด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม ลงโทษตามขั้นตอน ไมล่ะ

ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการที่ก าหนดไว้ จะสามารถรายงาน
ผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน 
 

ปีงบประมาณ 
2565 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

ช่ือเสียง/ภาพลักษณ์ของ 
วิชาชีพและองค์กร ความ 
เชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจ
ของสังคม 

งานเกิดขึ้นได้ง่าย 
2. ค่านิยมของสังคม

เปลี่ยน 
3. ผู้รับบริการรักษาสิทธิ

ตนมากขึ้น 
4. ภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมที่รัดตัว 
5. สื่อต่างๆ/ข่าวสาร

รวดเร็ว 

เว้น 
2. เปิดรับการร้องเรียนและติดตามผล/

สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างรวดเร็ว 

3. รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกภาควิชาฯ 

10. บุคลากรใช้อ านาจ
หน้าท่ีในการรับ 
หรือเรียกรับ
ผลประโยชน์ (เงิน /
ไม่ใช่เงิน) เพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่น 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
ไม่ม ี
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัว
เงิน :. 
1. เสื่อมเสียชื่อเสียงของ

หน่วยงานและองค์กร 
2. ขาดความน่าเชื่อถือ

และความไว้วางใจ 

ปัจจัยภายใน :  
1. ระบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การดูแลผู้ป่วย/ผู้
ร้องเรียน เอื้อต่อการ
ได้รับผลประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่น 

2. ระบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดูแลบุคลากรภายใน 
เอื้อต่อการได้รับ
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น 

3. สิทธ์ิการเข้าถึง
ระบบงานของ รพ.  

4. ขาดความรูค้วามเข้าใจ 
เรื่องการเรียกรับ
ผลประโยชน์ 
 

ปัจจัยภายนอก  

1 4 
ด้านชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

1X4 
สูง 
 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. ก าหนดให้บุคลากรปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ บุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  

2. ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ 
และของก านัลจากการปฏิบตัิหน้าที่ 
(No Gift Policy)  

3. สื่อสาร No Gift Policy ให้บุคลากร
รับทราบและถือปฏิบตัิ  

4. ก าหนดสิทธ์ิผู้ทีเ่ข้าถึงข้อมูล และมี
การบันทึกการเขา้ใช้งานระบบงาน
ของ รพ.  

5. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
Happy Money  

6. ปฎิบัติพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 103  

ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 
1. ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องการรับ หรอื

เรียกรับผลประโยชน์ (เงิน/ไม่ใช่เงิน) 
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

2. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการที่ก าหนดไว้ จะสามารถรายงาน
ผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน 

ปีงบประมาณ 
2565 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

1. พฤติกรรมส่วนบุคคล 
2. ภาระหนี้สิน 
3. วัฒนธรรมการให้

ของขวัญตามโอกาส 

7. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ
ผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือผู้อื่น  

8. สร้างวัฒนธรรมการไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์/ไปหาผลประโยชน์ เพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่น  
 

ด้านลดผลกระทบ : 
1. รายงานอุบัติการณ์ เข้าระบบ 
2. ด าเนินการตามแนวทางการควบคมุ

ความเสยีหายของงานบริหารจัดการ
ความเสีย่ง 

3. ด าเนินการตามบทลงโทษท่ีคณะฯ
ก าหนด 

4. ด าเนินการตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 มาตรา 103 

5. สื่อสารเรื่องการปฏิบัตติามแนว
ทางการควบคุมความเสียหาย (เพ่ือ
ป้องกันการถูกกล่าวหาว่าการกระท า
ดังกล่าว เอ้ือต่อการเรียกรับ
ผลประโยชน์) 

6. ก าหนดให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
รายงานอุบัติการณ์ทันทีเมื่อพบ
เหตุการณ/์ถูกร้องเรียน 

11. ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายตาม

ปัจจัยภายใน : 
1. แนวทางปฏิบัติตาม

1 2 
ดา้นช่ือเสียง

1X2 
ต่ า 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. ก าหนดและประกาศนโยบายป้องกัน

ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 

ปีงบประมาณ 
2565 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

นโยบายองค์กร
คุณธรรม 
 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน : 
1. มีการทุจรติ

งบประมาณเกิดขึ้นใน
องค์กร 

2. มีการทุจรติในแหล่ง
เงินบริจาค 

 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัว
เงิน : 
1. ทุจริตเชิงนโยบาย 
2. ไม่บรรลุวสิัยทัศน์ 

พันธกิจ 
3. สูญเสียภาพลักษณ์

องค์กร 

ระเบียบข้อบังคับ 
2. องค์กรไม่มีคณะท างาน

เรื่องความโปร่งใส 
คุณธรรม (ทีมตรวจสอบ
ภายใน) 

3. ไม่มีช่องทางการ
ร้องเรียนที่ชัดเจน 

4. ไม่มีการรณรงค์ภายใน
โรงพยาบาล  

5. มีช่องโหว่ที่ท าให้เกิด
การทุจริต 

6. ไม่มีการประชาสัมพันธ์
ต่อหน่วยงานภายนอกผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ปัจจัยภายนอก : 
1. การเปลีย่นแปลงของ

กฎระเบียบ ท่ีท าให้ไม่
สามารถปรับตัวหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ทัน 

2. ความรวดเร็วในการ
พัฒนาของเทคโนโลยี
ต่าง ๆ 

และ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

 การทุจริต 
2. ก าหนดคณะท างานเรื่ององค์กร

คุณธรรมให้เเล้วเสร็จในปีงบประมาณ
2565 

3. ส ารวจและตรวจสอบการท างานใน
หน่วยงานท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต 

4. ส่งเสริมให้ความรู้กับบุคลากร 
5. ก าหนดตัวช้ีวัดเรื่องการทุจรติใน Risk 

profile ของเเต่ละหน่วยงาน 
 
ด้านลดผลกระทบ : 
1. มีแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนเมื่อ

พบข้อสงสัยการทุจริต 
2. มีแนวทางการปฏิบัตเิมื่อพบเหตุการณ์

ทุจริตในหน่วยงาน (HR นิติกร) 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการที่ก าหนดไว้ จะสามารถรายงาน
ผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน 
 

12. ลิขสิทธิ์ กับการ
ออกแบบและผลิต
สื่อมัลติมีเดีย 

 

ปัจจัยภายใน: 
1 การน าภาพกราฟิกใน

รูปแบบต่างๆ มาใช้โดย
ไม่ได้รับอนญุาต จาก

1 3 
ด้านชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

1X3 
ปาน
กลาง 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. เจ้าหน้าท่ีวาดภาพขึ้นมาใช้เองและเก็บ

ไว้เป็นคลังภาพกราฟิกเพื่อน ากลับมา
ใช้กับงานอ่ืนๆ 

ด้านลดโอกาสเกิด :  
1 เปลี่ยนเป็นวาดภาพข้ึนมาใช้เองและ

เก็บไว้เป็นคลังภาพกราฟิกเพื่อน า
กลับมาใช้กับงานอ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 
2565 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน:  
มีโทษทางอาญาทั้งจ าคุก
และโทษปรบัแล้วแต่
กรณี และเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ยังมสีิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายในทางแพ่ง 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัว 
เงิน:  
1. เสื่อมเสียชื่อเสียงกับ

องค์กร และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

2. เสียโอกาสในการ
ท างาน 

เจ้าของผลงาน 
2 การลอกเลียนแบบ

ผลงานโดยไม่ไม่ได้รับ
อนุญาต จากเจา้ของ
ผลงาน 

3 การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไมม่ี 
license 
 

ปัจจัยภายนอก: 
1 ผู้ขอรับบริการต้องการ

งานท่ีเร่งด่วนท าให้ไมม่ี
เวลาในการผลติ 

2 งานส่วนใหญ่มีรปูแบบท่ี
ค่อนข้างคล้ายกัน 

3 เจ้าหน้าท่ีต้องใช้
ซอฟต์แวร์ที่ใหม่อยู่
ตลอดเวลา  

องค์กร 2. ถ่ายภาพเพื่อน ามาเป็นตัวอย่างในการ
วาดภาพ เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3. ใช้ภาพจากเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลด
ภาพกราฟิกในรูปแบบต่างๆ ท่ีถูก
ลิขสิทธิ ์

4. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ
และทรัพยส์ินทางปัญญาให้ทันสมยัต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบันอยูต่ลอดเวลา 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี

 
ด้านลดผลกระทบ : 
1. ศึกษาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและทรัพย์สนิ

ทางปัญญา 
2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ

และทรัพยส์ินทางปัญญาให้ทันสมยั
ต่อเหตุการณ์ในปัจจบุันอยู่ตลอดเวลา 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี

2 ใช้ภาพจากเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลด
ภาพกราฟิกในรูปแบบต่างๆ ท่ีถูก
ลิขสิทธิ ์

 
ด้านลดผลกระทบ :  
1. ศึกษาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและทรัพย์สนิ

ทางปัญญา 
2. มีบทลงโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและ

โทษปรับแล้วแต่กรณี และเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ยังมสีิทธิเรียกร้องค่าเสยีหาย
ในทางแพ่ง 

 
ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการที่ก าหนดไว้ จะสามารถรายงาน
ผลได้อีกครั้ง รอบ 12 เดือน 

 


