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การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลการติดตาม การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทาง มาตรการและ 
การด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด  

รอบ 6 เดือน 

มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 
 

ความเสี่ยง 
การทุจริตในการปฏิบตัิงาน ด้าน
บุคลากร 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1) พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ 

กฎ ระเบยีบ ในการปฏิบตัิงาน 
2) พนักงานไม่ปฏิบัตติามกฎ 

ระเบียบ ท่ีเกีย่วข้อง 
3) ระบบการควบคุมไม่เพียงพอ 

หรือไมม่ีการก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

4) ปัญหาส่วนตัวของพนักงาน 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคุม 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
มาตรการและการด าเนินการ 
1) ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

2) จัดระบบในการก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบการด าเนินงาน
ของบุ คลากร ให้ ปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ บั ง คั บ  ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนการเจา้หน้าท่ี 

ผู้บริการที่ก ากับ
ติดตาม 

รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล 

ตัวชี้วัด 

จ านวนบุคลากรที่ถูก
ด าเนินการทางวินัยอัน
เนื่องมาจากการทุจริต 

เป้าหมาย 

จ านวนบุคลากรที่ถูก
ด าเนินการ             
ทางวินัยอัน
เนื่องมาจาก            
การทุจริตลดลง 

การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. คคลแบบบุมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารทรัพยากร
รวมศูนย์ โดยมีส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เป็นส่วนงาน 
ที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บรรลภุารกจิ
หลักของมหาวิทยาลัย อนึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาหาข้อสรุปใน
ประเด็นต่าง ๆ กระบวนการดังกล่าวจึงถือเป็นระบบการ
ควบคุมการปฏิบัติงานอีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้  การ
ด าเนินงานของส่วนการเจ้าหน้าที่จะยึดตามระเบียบ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทาง มาตรการและ 
การด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด  

รอบ 6 เดือน 

3) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แก่บุคลากร 

ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เพื่อให้
การท างานเป็นไปอย่างมีระบบและขั้นตอนท่ีชัดเจน รวมถึง
มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและประกาศให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติ ง านภายใน
มหาวิทยาลัย 
2.  ในด้านการจัดระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การด าเนินงานของบุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องนั้น อยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษา
ระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัย 
3.  เจ้าหน้าที่จัดประชุมช้ีแจง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจนการวส่
ด้านการบริหารงานบุคคล ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี 
เช่น กิจกรรมค่ายพนักงานใหม่ กิจกรรมนิติกรพบพนักงาน 
การสัญจรไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง การช้ีแจงในที่ประขุม
บริหารหรือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานภายใน (ในกรณีที่มีการ
ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ) การเผยแพร่นโยบายการ
บริหารงานบุคคลและข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทาง มาตรการและ 
การด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด  

รอบ 6 เดือน 

เว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งได้มีการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส่วนการเจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Network and Partnership) เพื่อท า
หน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดย
ผู้เข้าร่วมเครือข่ายสามารถถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ            
ในงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีด้านองค์กรภายในมหาวิทยาลัยด้วย 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
1. จัดกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน           

(นิติกรพบพนักงาน) เพื่อให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งาน  1 ครั้ ง  ต่อปี  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดกิจกรรมในหัวข้อ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทาง มาตรการและ 
การด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด  

รอบ 6 เดือน 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวนบุคลากรที่ถูก
ด าเนินการทางวินัยอันเนื่องมากจาการทุจริต จ านวน             
2 ราย และในปี พ.ศ. 2564 มีจ านวน 1 ราย 

ผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 
โดยผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด สามารถสรปุได้                 
ณ 30 กันยายน 2565 
 

            



 

 

 

รายละเอียดการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สรุปการด าเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับหนว่ยงาน 

ข้อมูลจากการติดตาม การบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

หน่วยงาน 

ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(ภาพรวม                         

33 หนว่ยงาน) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(ภาพรวม 33 หน่วยงาน  จ านวน 40 ความเสี่ยง) 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

 
(ภาพรวม  

33 หน่วยงาน) 

ก าหนด 
การแล้วเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 

ผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก าหนดนโยบายให้
ทุกหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร จ านวน 
59 หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานได้ประเมิน             
ความ เสี่ ย ง เ พ่ือป้ องกันการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ และมีจ านวน 33 หน่วยงาน 
จ านวน 40 ความเสี่ยง ได้ก าหนดกิจกรรม
เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทุจริต จ าแนกเป็น
กลุ่มหน่วยงาน ดังนี้ 
1. กลุ่มหน่วยงานในก ากับสภามหาวิทยาลัย 
2. กลุ่มส านักวิชา 
3. กลุ่มศูนย์/ศูนย์การแพทย์/สถาบัน 
4. กลุ่มส านักงานวิชาการ 
5. กลุ่มส านักงานบริหารกลาง 
6. กลุ่มส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
7. กลุ่มหน่วยงานพิเศษ 

 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง            
ด้านการเงิน 

ปัจจัยเสี่ยง 
1. การก ากับ
ติดตามการใช้
งบประมาณ 
2. การแก้ไข
เอกสาร หรือ
ตกแต่ง หรือการ
ปลอมเอกสาร 
หลักฐานด้าน
การเงิน 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคุม 
 หลีกเลี่ยง 
 กระจาย 

มาตรการและการด าเนินการ 
1. การวางแผนการเงินหรืองบประมาณของหน่วยงาน 

เผยแพร่อย่างโปร่งใส 

2. การควบคุม ก ากับ การด าเนินงานด้านการเงินให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลา/แผนงานที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือลดโอกาส ในการทุจริต 

3. การมอบหมายผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน เพ่ือเฝ้าระวัง 

4. การน าผลตรวจสอบจากส่วนการเงินและบัญชี หรือ
หน่วยตรวจสอบภายใน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัด 
1. มีการก ากับ

ติดตามการ
ใช้
งบประมาณ 
โดยสามารถ
ด าเนินงาน
ตามแผนไม่
น้อยกว่า             
ร้อยละ 80 

2. ไม่พบการ
ทุจริต
ภายใน
หน่วยงาน 

ก าหนดการแล้วเสร็จ 
30-ก.ย.-65 

(สิ้นสุดปี 
งบประมาณ            
พ.ศ. 2565) 

ผู้รับผิดชอบ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้

ปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงาน 

2. หัวหน้าฝ่าย 
3. หัวหน้า

หน่วยงาน 
 

 ด าเนินการแล้ว 
หน่วยงานภายใน จ านวน 33 
หน่วยงาน ที่ได้ก าหนดกิจกรรม      
เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทุจริต    
และประพฤติมิชอบ เพ่ือบริหาร
จัดการ ลด ควบคุม และป้องกัน 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน  40  คว าม เสี่ ย ง  ได้
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม กิ จ ก ร ร มที่
ก าหนดไว้ 
 บรรลุตัวชี้วัด 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ     
6 เดือน ของทุกหน่วยงาน ไม่พบ
การทุ จ ริ ตภ าย ในหน่ ว ยงาน 
เป็นไปตามตัวชี้วัด 
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การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับหน่วยงาน 

ข้อมูลการติดตาม การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

กลุ่ม: หน่วยงานในกํากับสภามหาวิทยาลัย 

1) สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันหน่วยงาน
มิให้ไดร้ับความ
เสียหายจาก การ
ทุจริตทางด้านการเงิน 
 
 
 
 

มีแผนการดําเนินงาน
ด้านการเงินของ
หน่วยงาน 

การดําเนินงาน
ล่าช้า อาจเป็น
ช่องทางให้เกิดการ
ทุจริตได ้

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การกํากับติดตาม

การใช้
งบประมาณ 

2) การแก้ไขเอกสาร 
หรือตกแต่ง หรือ
การปลอมเอกสาร 
หลักฐานด้าน
การเงิน 

1) การวางแผนการเงินหรอื
งบประมาณของ
หน่วยงาน เผยแพร่อย่าง
โปร่งใส 

2) การควบคุม กํากับ การ
ดําเนินงานด้านการเงินให้
แล้วเสรจ็ตามกรอบ
ระยะเวลา/แผนงานที่
กําหนดไว้อย่างเคร่งครดั 
เพื่อลดโอกาส ในการ
ทุจริต 

3) การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ และผูต้รวจ
สอบ เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อเฝา้ระวัง 

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

(สิ้นสดุปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงาน
การเงิน 

2. หัวหน้า
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

1) มีการกํากับ
ติดตามการใช้
งบประมาณ โดย
สามารถดําเนินงาน
ตามแผนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 
2) ไม่พบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หน่วยงานมีการจัดทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี และดําเนินการ
ด้ า น ก า ร เ งิ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ กําหนดไ ว้ ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานมีการควบคุม กํากับ และ
ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมาย
เ จ้าหน้า ที่ผู้ รับผิดชอบตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เ กี่ยวกับ
กา ร เ งิ นขอ งห น่ วยง าน  เ มื่ อพบ
ข้อผิดพลาด จะดําเนินการแจ้งหัวหน้า
หน่วยงาน เพื่อทราบ และแก้ไขปัญหา
ให้ถูกต้อง โดยหัวหน้าหน่วยงานได้
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

4) การนําผลตรวจสอบจาก
ส่วนการเงินและบัญชี 
หรือหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ไปปรับปรุงการ
ทํางาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

แจ้งผลการตรวจสอบจาก หน่วย
ตรวจสอบภายในแก่ บุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการทํางาน
ต่อไป 
ซึ่งในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงาน
มีการใช้งบประมาณโดยสามารถ
ดําเนินงานตามแผนไปแล้ว ร้อยละ 
29. 94  ซึ่ ง ยั งต่ํ า ก ว่ าแผน ที่ตั้ ง ไ ว้  
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด
ข อ ง เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019       
( COVID- 19)  ทํ า ใ ห้ บ า ง กิ จก ร รม         
ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้     
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1) ค่าใช้จ่ายรับรองแขกและกิจกรรม

สาธารณะ เนื่องจาก สถานการณ์
การแพร่ระบาดดังกล่าว ทําให้ไม่
มีการเดินทางและการจัดกิจกรรม
ในการต้อนรับแขกและกิจกรรม
สาธารณะต่าง ๆ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่
ระบาดดังกล่าว จึงทําให้มีการ
เปลี่ยนรูปแบบการประชุม จาก
เดิ ม  คณะกรรมการประ ชุม
ร่วมกัน ณ หน่วยประสานงาน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง
กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ผ่านโปรแกรม Zoom ทําให้ไม่มี
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมและค่าใ ช้ จ่ายในการ
เดินทาง 

3) ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการ จัด กิจกรรม
ส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย  

4) ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการ เดิ นทาง ไป
ปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
โ ด ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง ด้ า น
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบ ป ร ะ ม า ณ ข อ งห น่ ว ย ง า น ดั ง
รายละเอียดข้างต้น ยังไม่พบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 

6) หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ภารกิจ 
การดําเนินงาน 
ด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การยืม-คืน เงิน
ทดรองจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบ ประกาศ 
และแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลยักําหนด 

1. มีระเบียบ
มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย 
การเงินและ
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2560 และ 
แนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลยั
กําหนด 

2. มีการกําหนด
ขั้นตอนการยืม-คืน

1. คืนเงินทดรอง
จ่าย ตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดใน
สัญญาเงินยืมทด
รองจ่าย 

2. ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

3. ใบสําคัญคู่จ่าย
เป็นไปตาม

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่มีปัญหา

ด้านการเงินจึงนํา
เงินยืมทดรองจ่าย
ไปใช้ส่วนตัว 

2. เจ้าหน้าที่จัดทํา
ใบสําคัญคู่จา่ยอัน
เป็นเท็จ 

1. คืนเงินทดรองจ่ายตาม
ระยะเวลาที่กําหนดใน
สัญญาเงินยืมทดรอง
จ่าย 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของ
หน่วยงาน  

3. ใบสําคัญคู่จา่ยเป็นไป
ตามระเบียบ ประกาศ 
และแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลยักําหนด 

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่หน่วย
ตรวจสอบภายใน  

การร้องเรียนการ
ทุจริตของ
เจ้าหน้าที่เท่ากับ
ศูนย์ 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง           
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายในดําเนินการ
ตามกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่ 1 
ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565) ดังนี้ 
1. คืนเงินทดรองจ่ายตามระยะเวลา

ที่กําหนดในสัญญาเงินยืมทดรอง
จ่าย จํานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 
จํานวน 6 ครั้ง 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของหน่วยงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

เงิน ทดรองจ่ายที่
ชัดเจนในเลม่
แผนการดาํเนินงาน 
ประจําปี 

3. เอกสารการยืม-คืน
เงิน ทดรองจ่ายผ่าย
การสอบทานจาก
หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
และส่วนการเงิน
และบัญชีทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ 
ประกาศและ
แนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด 

4. หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบในการยืม-
คืนเงินทดรองจ่าย 
 

3. ใบสําคัญคู่จ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ 
และแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

4. มี ก า ร ห มุ น เ วี ย น เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้รับผิดชอบในการยืม – คืนเงิน
ทดรองจ่าย 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ผลการดํา เ นินงานตามตัว ชี้ วัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่ 1 
ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565) ยังไม่พบ
การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

กลุ่ม: สํานกัวิชา 

1) สํานักวิชา 
การจัดการ 

ภารกิจ 
การบริหารจัดการ 
ด้านพัสดุ  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันหน่วยงาน
ไม่ให้ได้รับความ
เสียหายด้านพัสด ุ

การดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และ
ดําเนินการตาม
ระเบียบ/ประกาศ/
คําสั่ง ของ
มหาวิทยาลยัฯ 

การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและ
อยู่ ในเกณฑ์ ที่ น่ า
พอใจ 

ความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดมุี
ผลประโยชน์ร่วมกับ
คู่สัญญา 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ในการดําเนินการ

ตรวจรับพัสดไุม่
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และตาม
ระเบียบ/
ประกาศ/คําสั่ง 
ของมหาวิทยาลยัฯ 

1) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุกับคู่สัญญา 
ไม่ซ้ํากันในทุก
กิจกรรม/โครงการ 

2) สร้างความรู้ความ
เข้าใจใน
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และตามระเบียบ/
ประกาศ/คําสั่ง ของ
มหาวิทยาลยัฯ ให้กับ
ผู้ตรวจรับพัสด ุ

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่/
เลขานุการ ที่
รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ            
ด้านพัสด ุ

ไม่พบการทุจริต     
การบริหารจัดการ             
ด้านพัสด ุ

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการ

ตรวจสอบรายชื่อของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับ
คู่สัญญาทุกฉบับ 

2) มีการชี้แจงและให้ความรู้ใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ          
พ.ศ. 2560 ผ่านทางอีเมลและ
เว็บไซตส์ํานักวิชา 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา ไม่พบการ
ทุจริตและรายชื่อคณะกรรมการไม่ซ้ํา
กันในทุกกิจกรรม/โครงการ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

2) ความสนิทสนม
ส่วนตัวที่สามารถ
เอื้อประโยชน์
ร่วมกัน 

2) สํานักวิชา 
การจัดการ (ต่อ) 

ภารกิจ 
การบริหารจัดการ 
ด้านการเงิน  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันหน่วยงาน
ไม่ให้ได้รับความ
เสียหายด้านการเงิน 

ดําเนินการเบิก
จ่ายเงิน เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วย การบรหิาร
จัดการดา้นการเงิน 

การควบคุมภายใน 
มีความเพียงพอและ
อยู่ในเกณฑ์ที่           
น่าพอใจ 

ความเสี่ยง 
การไม่ปฏิบัตติาม  
กฎ ระเบียบ ในการ
ยืมเงินทดรองของ
บุคลากรใน         
สํานักวิชา 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ผู้ ยืมเงินทดรอง

ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบการยืม
เงินทดรอง เช่น 
ไม่นําส่งครบตาม
จํ า น ว น  ห รื อ
นําส่งคืนเงินทด

1) เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบดา้นเงิน
ยืมทดรองของสํานัก
วิชา ชี้แจง และให้
ความชัดเจนเรื่องการ
ยืมเงินทดรอง แก่
บุคลากรในสํานักวิชา
ทราบอย่างทั่วกัน 

2) เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบดา้นเงิน
ยืมทดรอง ตรวจเช็ค
บิล ใบเสร็จ และ
เอกสารสนับสนุนการ
เบิกจ่ายเงินทดรองให้
เป็นไปตามระเบียบ

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่/
เลขานุการ ที่
รับผิดชอบ ในการ
ดูแลเงินยืมทดรอง
ของสํานักวิชา 

ไ ม่ พบกา ร ทุ จริ ต
การคืนเ งินยืมทด
รองของสํานักวิชา 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง    
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) มีการชี้แจงรายละเอียดใน เรื่อง 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
การดําเนินการเบิกจ่ายเงินผ่าน
ทางอีเมลให้กับบุคลากรภายใน
สํานักวิชาอย่างต่อเนื่อง หรือทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

2) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการยืม
เงินทดรองจ่าย คอยให้คําแนะนํา
และกํากับบุคลากรในสํานักวิชา
ในทุก ขั้นตอน เ พื่อ ไม่ ใ ห้ เ กิด
ปัญหา ในระห ว่ า ง จัด เตรี ยม
เอกสาร  และ ไม่ ใ ห้ มี ก า รส่ ง
เอกสารล่าช้า 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

รองไม่ตรงตาม
เวลา 

2) ผู้ยืมเงินทดรองมี
การจัดทํา
เอกสารเท็จ  นํา
เงินส่วนต่างเข้า
เป็นทรัพย์สิน
ส่วนตัว 

 
 
 
 

ของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้ง ให้บุคลากรที่
ยืมเงินทดรองแนบ
เอกสารเบิกจ่าย และ
เซ็นรับรองเอกสาร
นั้น ๆ เพื่อ
ประกอบการทําเรื่อง
เบิกจ่ายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

3) เจ้าหน้าที่ ที่รับผดิชอบ
ด้านเงินยืมทดรอง
ดําเนินการ  เรื่องระบบ
การตดิตาม ทวงถาม 
กรณีที่ใกล้ครบ
กําหนดเวลาในการนํา
ส่งคืนเงินทดรอง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในการนําส่งคืน
เงินทดรอง 

3) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
ติดตาม และทวงถามในทุก
ขั้นตอนในการคืนเงินทดรองจ่าย
ของสํานักวิชา 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ในรอบ 6 เดือน ที่ผ่ านมา ไม่พบ        
การทุจริตการคืนเงินยืมทดรองของ        
สํานักวิชา 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

3) สํานักวิชา
นิติศาสตร์ 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันสํานักวิชาฯ 
มิให้ไดร้ับความ
เสียหายจากการทุจริต
ด้านการเงิน 

มีแผนการดําเนินงาน
ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ แต่ละ
ไตรมาสของสํานัก       
วิชาฯ / คณะ
กรรมการฯ 

การดําเนินงาน
กิจกรรมภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
อาจเกิดความล่าช้า 
และอาจเป็น
ช่องทางให้เกิดการ
ทุจริต 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด้านการเงิน การ
ปลอมแปลงเอกสาร
การเงิน และเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
เกี่ยวกับการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การกํากับ

ติดตามการใช้
งบประมาณ 

2) มีการแก้ไข 
ปลอมแปลง
เอกสาร 
หลักฐานด้าน
การเงิน เพื่อ
ปกปิดการใช้
จ่ายโดยมิชอบ 

 

1) วางแผนงบประมาณ
ของสํานักวิชาฯ และ
ชี้แจงผ่านที่ประชุม
สํานักวิชา 

2) ควบคุม กํากับ การ
ดําเนินการด้านการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
แต่ละกิจกรรมให้แล้ว
เสร็จ ตามกรอบ
ระยะเวลา/แผนการ
ดําเนินงานที่กําหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด 
เพื่อลดโอกาสในการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

3) ปรับกระบวนการยืม
เงินทดรองโดยให้
ผู้บริหาร หรือหัวหน้า
หน่วยงานเป็นผู้ยมื
เงินทดรอง 

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณบดี และฝา่ย
บริหาร 

1. มีการกํากับ 
ติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ 
โดยสามารถ
ดําเนินงานตาม
แผน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของกิจกรรมแต่
ละไตรมาส 

2. ไม่พบการทุจริต
ภายใน
หน่วยงาน/
สํานักวิชาฯ 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
งบประมาณของสํานักวิชา เช่น งาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โครงการ
ปฏิ บั ติ ก า ร ร่ ว ม กัน  โ ดย กํ าหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการในงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานชัดเจนเพื่อ
จะได้ดําเนินการให้เป็นตามแผน ทั้งนี้ 
ได้แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2564  
2. ได้ดํ า เ นินการและติดตามการ
ควบคุมการดําเนินงานจัดกิจกรรม
และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน 
โดยการทํารายผลการดําเนินงานของ
กิจกรรมต่ าง ๆ แจ้งใ ห้ ที่ประชุม
คณาจารย์สํานักวิชารับทราบทุกเดือน 
เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  2 5 6 4  
เป็นต้นมา 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

  

 

 

 

 

3. สํ า นั ก วิ ช า ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ
กระบวนการยืมเงินทดรองโดยให้
ผู้บริหารเป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่ายตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณเดือน ตุลาคม 2564 
ถึง มีนาคม 2565 เพื่อป้องกันการ
ทุจริตของพนักงาน 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ เดือน 6 

การใช้จ่ายงบประมาณของสํานักวิชา 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 
2565 คิดเป็นร้อยละ 40  

ทั้งนี้ สํานักวิชามีกระบวนการติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณของสํานักวิชา

โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณาจารย์สํานัก

วิ ช าทร าบ ว่ า โ ค ร งก า ร ไ หนและ

กิ จ ก ร ร ม ไ ห น ถึ ง กํ า ห น ดดํ า เ นิ น
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

โครงการแล้ว ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนดําเนินกิจกรรม  

สํานักวิชาไม่พบการทุจริตช่วง 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565 

4) สํานักวิชา
วิทยาศาสตร์
เครื่องสําอาง 

ภารกิจ 
การผลิตบัณฑิต 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ
แนวทางปฏิบัติ
ของส่วนการเงิน
และส่วนพัสด ุ

2. คู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
สํานักวิชา 

1. การดําเนิน
กิจกรรมตาม
กรอบ
งบประมาณและ
ระยะเวลาที่
กําหนด 

2. การแจ้งเตือน/
ติดตาม จาก
ส่วนงานการเงิน
และบัญชี และ
ส่วนพัสดุ 

ความเสี่ยง 
การนําส่งเงินคืน
ล่าช้าทําให้อาจารย์
ไม่สามารถยืมเงินทด
รองได้หลายโครงการ 
ส่งผลกระทบให้
โครงการ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรยีนการสอน           
ไม่สามารถ
ดําเนินการได้
ต่อเนื่อง 
ปัจจัยเสี่ยง 
การคืนเงินยืมทดรอง
ล่าช้า เนื่องจาก

1) จัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) เรื่อง
ระเบียบการเงินและ
แนวปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
และการแนบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย 
เพื่อให้บุคลากร
ดําเนินการยืมเงินและ
คืนเงินงบประมาณใช้
จ่ายตามหมวดและตรง
เวลา 

2) สร้างระบบการเตือน 
จัดเก็บและตดิตามการ

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร
และคณบด ี

จํานวนเงินคืนเงิน
เกินกําหนด                 
น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ของกิจกรรม
ทั้งหมด 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักวิชา ได้ดําเนินการติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณภายในสํานักวิชา 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเงินและ
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด มีการ
จัดทํ าบันทึ กข้ อความคืนเ งิ นตาม
กําหนดเวลาทุกรายการ ส่งผลให้ไม่ได้รับ
หนังสือติดตามทวงถามจาก ส่วนการเงิน
และบัญชี ทั้งนี้ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) เรื่อง ระเบียบการเงินฯ 
สํานักวิชาจะได้ดําเนินการในลําดับถัดไป 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ความไมเ่ข้าใจ
แนวปฏบัติและ
ระเบียบการเงินที่
มากพอ ทําให้แนบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
ตามหมวด 

เบิกจ่ายงบประมาณ
ของสํานักวิชา 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่า รอบ 

6 เดือน  ที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 
31 มี น า ค ม  2565)   สํ า นั ก วิ ช า
ดําเนินการยืมเงินและคืนเงินงบประมาณ  
รวมจํานวน 27 รายการ ผ่านระบบ        
MFU-ERP จํ านวนการ คืน เ งิน เ กิน
กํ า ห น ด น้ อ ย ก ว่ า  18. 52%  ข อ ง
กิจกรรมทั้งหมด และโครงการที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนสามารถดําเนินการได้
ต่อเนื่อง ทั้งนี้  ไม่พบการทุจริตด้าน
การเงิน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

5) สํานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 

ภารกิจ 
ด้านการบริหาร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันการทุจริต
งานด้านพัสด ุ

1. ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2. ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง 
นโยบาย และแนว
ปฏิบัติของ
มหาวิทยาลยั 

3. ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณ
พนักงาน 

 

ในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ยังไม่พบ
บุคลากรของสํานัก
วิชา ที่ทุจริตในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

ความเสี่ยง 
การกําหนดขอบเขต
งาน หรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุ
หรือแบบรูปรายการ
มีส่วนได้           
ส่วนเสยีกับผู้ยื่น
ข้อเสนอทําให้เกิด
การแข่งขันราคาที่ไม่
เป็นธรรม 
ปัจจัยเสี่ยง 
ผู้กําหนดขอบเขต
งานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุ กําหนด
ขอบเขตงาน หรือ
รายละเอียด
คุณลักษณะพัสดุเกิน

1) การดําเนินการ
กําหนดขอบเขตงาน 
หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุ หรือแบบรูป
รายการต้อง 
ประกอบด้วย
บุคลากรของสํานัก
วิชาอย่างน้อย 3 คน 
และบุคลากรของ
หน่วยงานกลางอย่าง
น้อย 1 คน เพื่อ
ป้องกันมิให้การ
กําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ 
ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่ง หรือของ
ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง 
โดยเฉพาะ หรือ 

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
และคณะกรรมการ
บริหารจัดการห้อง
เสรมิศึกษา และ
สาธิตทางการ
พยาบาล 

1. ในการกําหนด
ขอบเขตงาน 
หรือ 
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
พัสดุหรือแบบ
รูปรายการต้อง
ประกอบด้วย
บุคลากรของ
สํานักวิชาอย่าง
น้อย 3 คน และ
บุคลากรของ
หน่วยงานกลาง
อย่างน้อย 1 คน 
ในทุกรายการ 
(ร้อยละ 100) 

2. การจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุทุก
รายการต้อง

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง      
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) การดําเนินการกําหนดขอบเขต

ง า น  ห รื อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด คุ ณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือแบบรูป
ร า ย ก า ร ต้ อ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
บุคลากรของสํานักวิชา อย่าง
น้อย 3 คน และบุคลากรของ
หน่วยงานกลาง อย่างน้อย 1 คน 
เ พื่อ ป้อง กันมิ ใ ห้การ กําหนด
คุณลั กษณะ เฉพาะของพัสดุ
ใกล้ เ คียงกับยี่ ห้อใด ยี่ ห้อหนึ่ง 
หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ หรือ ป้องกันมิ ใ ห้
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุเกินความจําเป็นเพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ .  2565 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดซื้อ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

 
 

ความจําเป็น เพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้
ยื่นข้อเสนอ 

ป้องกันมิให้กําหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุเกินความจําเป็น 
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอ 

2) การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุในทุกรายการ
ต้องผ่าน                   
ความเห็นชอบจากที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาวิชา
พยาบาลศาสตร์            
เพื่อตรวจสอบความ
โปร่งใสของการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้างพัสด ุ

ผ่านความ
เห็นชอบจากที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
วิชา 

ครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ ซึ่งมี
จํานวน 3 รายการ มีการแต่งตั้ง
กรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ จํานวน 5 คน 
ประกอบด้วยบุคลากรสํานักวิชา 
จํานวน 4 คน และมีหน่วยงาน
กลาง จํานวน 1 คน แต่มี จํานวน 
1 รายการ ที่มีกรรมการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 3 คน ซึ่งทั้ง 3 คน เป็น
บุคลากรของสํานักวิชาฯ ไม่มี
กรรมการจากหน่วยงานกลาง 
ทั้งนี้ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ดั ง ก ล่ า ว  เ ป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร พัสดุภาครั ฐ   
พ.ศ. 2560 

2) การ จัด ซื้อ จัด จ้ าง พัสดุ ใน ทุก
รายการต้องผ่านความเห็นชอบ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

จากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสของ
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
การ จัด ซื้อ จัด จ้ าง พัสดุ ใน ทุก
รายการผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํ า นั ก วิ ช า พ ย าบาลศาสตร์     
(คิดเป็นร้อยละ 100) 

3) มี ช่องทางใ ห้ บุคคลภายนอก
สามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในสํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
สํานักวิชาฯ มีช่องทางให้บุคลล
ภายนอกสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตได้ 3 ช่องทาง คือ 1) ผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของสํานักวิชา (สาย
ตรงคณบดี) 2) แอพพลิเคชั่นไลน์         
( Line OA)  แ ล ะ  3)  ผ่ า น ตู้
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ร้องเรียนที่ตั้งอยู่ ณ สํานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
สํานักวิชาฯ บรรลุดัชนีชี้วัดที่กําหนด 
จํานวน 2 ข้อ (ข้อที่ 2 และ 3) จาก
ทั้งหมด 3 ข้อ 

6) สํานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
(ต่อ) 

ภารกิจ 
ด้านการบริหาร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันการทุจริต
งานด้านการเงิน 

1. ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง 
นโยบาย และแนว
ปฏิบัติของ
มหาวิทยาลยั 

2. ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณ
พนักงาน 

3. ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ยังไม่พบ
บุคลากรของสํานัก
วิชาที่ทุจริตในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน 

ความเสี่ยง 
การทุจริต 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. ผู้ยืมเงินทดรอง

นําเงินของ
มหาวิทยาลยัไป
ใช้ในภารกิจ
ส่วนตัว ส่งผลให้
นําส่งเงิน เพื่อ
คืนมหาวิทยาลยั

1) การยืมเงินทดรอง
จ่ายที่มีวงเงิน
มากกว่า 100,000 
บาท กําหนดให้
คณบดเีป็นบุคคล
เดียว ที่จะสามารถ
ยืมเงิน            ทด
รองของมหาวิทยาลัย
ได ้

2) ให้พนักงานของ
สํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ปฏิบัติตาม

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชา
พยาบาลศาสตร ์

1. ร้อยละของการ
คืนเงินยืมทด
รองจ่ายตรง
เวลาไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 90 ของ
การยืมเงินทด
รองจ่ายทั้งหมด 

2. ไม่พบการจัดทํา
เอกสารที่         
เป็นเท็จ 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) การยืมเงินทดรองจ่ายที่มีวงเงิน

มากกว่า 100,000 บาท กําหนดให้
คณบดีเป็นบุคคลเดียวที่จะสามารถ
ยืมเงินทดรองของมหาวิทยาลัยได้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานัก
วิชาฯ กําหนดให้ที่สามารถยืมเงิน
ทดรอง จ่าย ที่มี ว ง เ งินมากกว่า 
100,000 บาท ได้ จํ านวน 3 คน 
ได้แก่ คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วย
คณบดี  ซึ่ งผลการดํ า เ นิน งาน
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

การเงิน พัสดุ 
งบประมาณ หรือ 
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ล่าช้า หรือไม่
ครบตามจํานวน 

2. มีการจัดทํา
เอกสารการเงิน
ที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
หรือจัดทํา
เอกสารที่เป็น
เท็จ 

 
 
 
 
 

ระเบียบของ
มหาวิทยาลยัอย่าง
เคร่งครดัในการคืน
เงินยืมทดรองจ่ายให
ตรงตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลยักําหนด 
(15 วัน หลัง
ดําเนินงานเสร็จสิ้น) 

3) ให้เจ้าหน้าที่ของ
สํานักวิชาตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
เอกสารการเงินให้
เป็นไปตามระเบียบ
ก่อนนําส่งเอกสารไป
ยังหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัย 
หากพบว่ามี การ
จัดทําเอกสารที่เป็น

ระห ว่ า ง เดื อนตุ ล าคม  2564 – 
มีนาคม 2565 มีคณบดี และผู้ช่วย
คณบดีที่ยืมเงินทดรองจ่ายยอดเงิน
มากกว่า 100,000 บาท 

2) ให้พนักงานของสํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ปฏิ บัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดในการ
คืน เ งินทดรอง จ่ายใ ห้ตรงตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(15 วัน หลังดําเนินงานเสร็จสิ้น) 
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – 
มี น า ค ม  2565 สํ า นั ก วิ ช า ฯ 
ดํ า เ นินการ ยืม เ งินทดรองจ่าย 
จํานวน 55 ครั้ง สามารถคืนเงินยืม
ทดรอ ง จ่ า ยต าม ระยะ เ วล า ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดได้ทั้ง 55 ครั้ง 
(คิดเป็นร้อยละ 100) 

3) ใ ห้ เ จ้ าห น้ า ที่ ขอ งสํ า นั ก วิชาฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

เท็จให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

การเงินให้เป็นไปตามระเบียบก่อน
นําส่งเอกสารไปยังหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัย หากพบว่า มีการ
จัดทําเอกสารที่เป็นเท็จให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง สํ า นั ก วิ ช า ไ ด้
ดํ า เ นินการตรวจสอบเอกสาร
การเงินพบว่าเอกสารเป็นไปตาม
ระเ บียบ และไม่พบการ จัดทํา
เอกสารที่เป็นเท็จ 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
สํานักวิชาฯ บรรลุดัชนีชี้วัดที่กําหนด 
จํานวน 2 ข้อ (ข้อที่ 2 และ 3) จาก
ทั้งหมด 3 ข้อ 
 
 



-24- 
 

หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

7) สํานักวิชาเวช
ศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสขุภาพ 

ภารกิจ 
ด้านบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันการไม่
ปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั และการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได ้

สํานักวิชาฯ ไดย้ึด
หลักเกณฑ์ปฏิบัติตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้
การดําเนินการ ต่าง ๆ  
เป็นไปอย่างสจุริต 
โปร่งใส และมีการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน เช้า-ออก 
รวมทั้ง การขาด การ
ลา ต่าง ๆ ของ
พนักงาน อยู่เสมอ 
เพื่อป้องกันการไมล่ง
เวลาเข้าปฏิบัติงาน 
หรือไมส่่งใบลาให้กับ
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

อาจเกิดการทุจริต  
และไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยได้ 

ความเสี่ยง 
การปฏิบัติงานอย่าง
ไม่ซื่อสตัย์ หรือมี
ความจงใจที่จะทุจรติ 
และพนักงานอาจ
หลีกเลี่ยงการลงเวลา
ปฏิบัติงาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
- พนักงานขาด

งานโดยไม่ได้
แจ้งให้หัวหน้า
งาน หรือ
หน่วยงาน
รับทราบ 

- ไม่แจ้งเรื่องการ
ขาดงานให้ส่วน
การเจ้าหน้าที่
รับทราบ หรือ

1) มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน             
อยู่เสมอ เพื่อลด
โอกาส                   
การทุจริต 

2) สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย 
สอบถามข้อมูลกับ
พนักงานอย่าง
สม่ําเสมอ 

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณบดี สํานักวิชา
เวชศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภาพ 
กรุงเทพ 

ทําให้การ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเป็นไป
อย่างโปร่งใส 
และไม่พบการ
ทุจริตภายใน
สํานักวิชา 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง      
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักวิชาฯ ได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านการทุจริตของบุคลากร 

โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานเพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และ             
สํานักวิชาฯ ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย สอบถามข้อมูลกับพนักงาน
อย่างสม่ําเสมอ 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ตลอด 6 เดือน ที่ผ่านมา ไม่พบการ
ทุจริตด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

แจ้งล่าช้ากว่า
กําหนด 

- ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
มหาวิทายาลยั 

8) สํานักวิชาทันต
แพทย์ศาสตร์ 

ภารกิจ 
การบริหารงานพัสด ุ
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีการจัดการ
งานบริหารงานพัสดุให้
มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามระเบียบ และ
ไม่ให้เกิดการทุจรติ 

 

การควบคุมขั้นตอน
หลัก 
จัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตร์ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ได้พัสดุที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรง
ตามความต้องการ
ของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ และมี

1) สํานักวิชามีการ
จัดทําแผน
กําหนดการ
จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ และจัดตั้ง
คณะกรรมการ
เพื่อตรวจสอบ
ในการตรวจรับ
พัสดุ 

2) มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสํานัก
วิชาจัดอบรม 
และให้ความรู้

ความเสี่ยง 
การตรวจรับพัสด ุ
ปัจจัยเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ไม่ได้
ตรวจเช็คพัสดุจริง 
หรือตรวจรับ ไม่
ครบถ้วนตาม
รายการ/
รายละเอียดของ 
TOR เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อ ผู้รับ
จ้าง หรือประวิงเวลา 

1) คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตรวจความถูกต้อง
และครบถ้วนตาม
ข้อตกลง 

2) เจ้าหน้าที่พัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างรับรองตนเอง 
(Declare) ทุกครั้งว่า 
“ไม่มสี่วนเกี่ยวข้อง
และส่วนไดส้่วนเสียใด 
ๆ กับผู้เสนอราคา/ผูร้ับ
จ้าง”  

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณบดี / รอง
คณบดฝี่ายบริหาร 

การตรวจรับพัสดุ
เป็นไปตามสญัญา 
หรือ ข้อกําหนด 
และมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ
ได ้

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง             
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้

ตรวจสอบความ ถูกต้ องและ
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ข้ อ ต ก ล ง  ใ น
รายละเอียดของ TOR 

2. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง รั บ ร อ งตน เ อ ง 
(Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ 
กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

กระบวนการจัดหาที่
โปร่งใส เป็นไป ตาม
ระเบียบ 

แก่บุคลากร 
เกี่ยวกับ 
ระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารพัสดุ 

3) สํานักวิชามีการ
กํากับดูแล
ขั้นตอนการ
บริหารงานพัสดุ
จาก
ผู้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิด 

 
 
 
 
 
 

เพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้
รับจ้าง 

3) ผู้บังคับบัญชากํากับ
ดูแลกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า กํ า กั บ ดู แ ล
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง 
อย่างเคร่งครัด 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ในรอบ 6 เดือน ที่ผ่ านมา พบว่า            
การตรวจรับพัสดุ  ของสํา นักวิชา           
มีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

9) สํานักวิชาการ
แพทย์บูรณาการ 

ภารกิจ 
บริหารสํานักวิชาอย่าง
มีประสิทธิภาพตาม           
หลักธรรมาภิบาล และ
ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สํานักวิชามีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลัก ธรรมาภิบาลจน
เกิดความยั่งยืน และมี
ความเป็นสากล 

1) มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน/การ
ใช้เงิน
งบประมาณ/การ
เบิกจ่าย ด้าน
การเงินของสํานัก
วิชาเบื้องต้น และ
เป็นผู้
ประสานงานกับ
ทางการเงิน 
ส่วนกลาง โดย
แยกผู้ดูแล และมี
ภาระหน้าที่
ชัดเจน 

2) มีการจัดทํา
ระบบการยืม-
คืน วัสดุครภุัณฑ์

เอกสารการเงิน
มีผิดพลาด
เล็กน้อย และ
สามารถแก้ไขได้
จากการกํากับ
ติดตามของ
เจ้าหน้าที่
การเงิน สํานัก
วิชา ยังไม่พบ
การทุจริตด้าน
การเงิน พัสดุ 
เกิดการสูญหาย 
หรือข้อมูลมีการ
คลาดเคลื่อน 

ความเสี่ยง 
ด้านการเงิน / การ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัจจัยเสี่ยง 
ความเข้าใจด้านการ
เบิกจ่ายและการส่ง
หลักฐานการเบิกจ่าย
ที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ให้บุคลากรเข้าร่วม
การอบรมการ
เสรมิสร้างทัศนคติ
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานยอย่างชื่อ
สัตย์สุจรติ ในทุกปี 

2) ชี้แจงเรื่องระเบียบ
วิธีการใช้จ่ายเงินและ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย สําหรับ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
การเงินและ
งบประมาณ 

คณะกรรมการ
ควบคุมภายในและ
บริหาร ความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
ไม่มีจาํนวน
ประเด็นหรือ
ข้อสังเกต (ที่ส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถือ
หรือภาพลักษณ์
ของสํานักวิชา
หรือมหาวิทยาลัย) 
จากผลการ
ตรวจสอบการ
ควบคุมภายใน
ของสํานักวิชา
หรือมหาวิทยาลัย  
สํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ผูม้ี
ส่วนไดส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จากการดําเนินงานตามกิจกรรมเพื่อ
ลดความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณ 
สํานักวิชาได้จัดกิจกรรมชี้แจง เรื่อง 
ระเบียบวิธีการใช้จ่ายเงินและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย วันที่ 14 มีนาคม 
2565 นอกจากนี้ ฝ่ายการเ งินและ
งบประมาณยังมีการจัดทํา checklist 
ในการคืนเงิน เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง
และครบถ้วน 
ทั้งนี้ การอบรมการเสริมสร้างทัศนคติ
ค่ า นิยมในการปฏิ บัติ ง านยอย่าง    
ชื่อสัตย์สุจริต นั้น สํานักวิชาจะได้
ดําเนินการในลําดับถัดไป และอาจ
สรุปผลการดําเนินงานได้ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ  
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ของ
ห้องปฏิบัติการ 

3) มีการกํากับ
ติดตามและ
ตรวจสอบความ
ชํารุดบกพร่อง
ของวัสดุ 
ครุภณัฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ
ทุก ๆ 3 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 
พบว่า ไม่พบการทุจริตด้านการเงิน
ภายในสํานักวิชา และไมม่ีจํานวน 
ประเด็น หรือข้อสังเกต (ที่ส่งผลตอ่
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของ
สํานักวิชาหรือมหาวิทยาลัย) จากผล
การตรวจสอบการควบคุมภายใน
ของสํานักวิชาหรือมหาวิทยาลัย  
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้มสี่วน
ไดส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ความเสี่ยง 
พัสดุเกิดการสูญหาย/
เสียหาย 
ปัจจัยเสี่ยง 
มี ก า ร เ คลื่ อ น ย้ าย
พัสดุ โดยไม่ได้แจ้ง
หรือละทะเบียนไว้ให้
ชัดเจนทําให้ติดตาม
พัสดุได้ยาก บางครั้ง
อาจเกิดการสูญหาย 
หรือตามพัสดุไม่พบ 

1) สร้างระบบและกลไก
การเบิกใช้วัสดุ และ
การกํากับติดตามพัสดุ 
และปฏิบัติตามกลไก
อย่างเคร่งครัด 

2) มีการกํากับตดิตาม
และตรวจสอบความ
ชํารุดบกพร่องของ
วัสดุ ครภุัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ         
ทุก ๆ 3 เดือน 

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ตัวชี้วัด 

 ไม่เกิดเหตุการณ์
พัสดุเกิดการ         
สูญหาย/เสียหาย 

 มีระบบและกลไก
การเบิกใช้วัสดุ 
และการกํากับ
ติดตามพัสด ุ

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จากการดําเนินงานตามกิจกรรมเพื่อลด
ความเสี่ยงพัสดุเกิดการสูญหาย เสียหาย 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนได้สร้างระบบและกลไก การเบิกใช้
วัสดุและการกํากับติดตามพัสดุ  และ
ปฏิบัติตามกลไกอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง 
ได้มีการกํากับติดตามและตรวจสอบ ความ
ชํ ารุ ดบกพร่ องของวั สดุ  ครุ ภั ณฑ์
ห้องปฏิบัติการทุก ๆ   3 เดือน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน พบว่า              
ไม่เกิดเหตุการณ์ที่พัสดุเกิดการสูญหาย 
แต่พบเครื่องมือเสียหาย จาการใช้งาน  
ทั้งนี้ สํานักวิชาได้ดําเนินการแจ้งซ่อม และ
ซ่อมเรียบร้อย จํานวน 21 รายการ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

กลุ่ม: ศูนย์ / ศูนย์การแพทย์ / สถาบัน 

1) ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ภารกิจ 
การเตรียมจัดซื้อ/จัด
จ้างพัสด ุ
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันการ
ดําเนินงานที่ไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบพัสด ุ

1) มีการดําเนินงาน
ตามระเบียบ
พัสดุ มีการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทํา
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะครภุัณฑ์/
คณะกรรมการ
กําหนดขอบเขต
งาน 

2) จัด KM ระเบียบ
พัสดุด้านการ
เตรียมจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ 

จากการทบทวน
การควบคุมที่มี
อยู่พบว่า ต้องมี
การกําหนด
มาตรการ
เพิ่มเติม 

ความเสี่ยง 
เกิดการแข่งขันราคา
ที่ไม่เป็นธรรม 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การไมรู่้

ระเบียบ/ไม่
ทราบระเบียบ
พัสดุที่
กรมบัญชีกลาง
เวียนแจ้ง
เพิ่มเตมิ 

2) การกําหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะฯ ที่
เอื้อต่อบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง 

3) การมีส่วนได้
ส่วนเสยี 

กิจกรรมทบทวนระเบียบ
พัสดุ รวบรวมระเบียบที่
กรมบัญชีกลางเวียนแจ้ง
เพิ่มเตมิ และจัดกิจกรรม 
KM ระเบียบพัสดุที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร ์

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายเลขานุการ 
และธุรการ ศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มีการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ดําเนินงานการ
ปรับปรุงระบบ
บริหารงาน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(Improvement 
Plan no.SA-
65/02) ไม่           
น้อยกว่า             
ร้อยละ 80  

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงาน
การปรับปรุงระบบบริหารงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(Improvement Plan no.SA-65 /02) 
ได้มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนทุก
กิจกรรม ดังนี้ 
1.1 แต่งตั้งคณะทํางานทบทวน

ระเบียบงานการเงินและงานพัสดุ
ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรฯ์ 
แล้ว 

1.2 รวบรวมข้อมลู พ.ร.บ. 
กฎกระทรวงเกี่ยวกับพัสดุ 
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง 

1.3 ประชุมหารือรายละเอียด หัวข้อ 
KM งานพัสด ุ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
โดยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
สามารถสรปุได้ ณ 30 กันยายน 2565 

2) ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ) 

ภารกิจ 
การยืม/คืนเงินทดรอง
จ่าย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันการ
ดําเนินงานที่ไมเ่ป็นไป
ตามกฎหมาย และ
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

1) มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานการ
ยืมคืนเงินทดรอง
จ่าย 

2) มีกลุ่มการยืมคืน
เงิน โดยมีการ
แจ้งการยืมเงิน 
ระยะเวลาการ
จัดซื้อ 
กําหนดการคืน
เงิน 

3) มีการแจ้ง
กําหนด
ระยะเวลาในการ
จัดซื้อ 

จากการ
ทบทวนการ
ควบคุมที่มีอยู่
พบว่าต้องมีการ
กําหนด
มาตรการ
เพิ่มเตมิ 

ความเสี่ยง 
ทุจริตในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การซื้อของไม่

ตรงตามการขอ
อนุมัติทําให้ต้อง
ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง
ภายหลังและ
แก้ไขระบบ ERP 

2) ผู้ยืมเงินไม่มี
ความรู้ใน
ระเบียบ/ไม่ได้
ตรวจสอบ

กิจกรรมทบทวนระเบียบ/
ขั้นตอน การยืมเงิน เพื่อ
ดําเนินการจัดซื้อ และจัด 
KM ขั้นตอนการยืม/คืน
เงินทดรองจ่าย/สํารอง
จ่าย และแนวทางการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ฯ 

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายเลขานุการและ
ธุรการ ศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มีการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ดําเนินงานการ
ปรับปรุงระบบ
บริหารงาน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(Improvement 
Plan no.SA-
65/03) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงาน
การปรับปรุงระบบบริหารงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(Improvement Plan no.SA-65 /03) 
ได้มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนทุก
กิจกรรม ดังนี้  
1.1 แต่งตั้งคณะทํางานทบทวน

ระเบียบงานการเงินและงาน
พัสดุของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ฯ แล้ว 

1.2 รวบรวมข้อมลู ระเบียบ/
ประกาศ งานการเงิน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

4) จัด KM แนว
ทางการ
ปฏิบัติงานการ
ยืมคืนเงินทดรอง
จ่าย 

กําหนดเวลาคืน
เงิน/ไม่ทราบ
ผลกระทบของ
การคืนเงินไม่
ตรงเวลา 

3) ความเสีย่งใน
การทุจริตในการ
ใช้จ่าย
งบประมาณที่
อาจมีสาเหตุจาก 

- ผู้ยืมเงินทดรอง
จะนําเงินไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 

- มีการจัดทํา
เอกสารเท็จ 

- มีเงินส่วนต่าง 
โดยนําเงินส่วน
ต่างไปเป็น
ทรัพย์สินส่วนตัว 

1.3 ประชุมหารือรายละเอียด 
หัวข้อ KM งานการเงิน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
โดยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
สามารถสรปุได้ ณ 30 กันยายน 2565 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

3) ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ) 

ภารกิจ 
งานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันการ
ปฏิบัติงานที่ไมเ่ป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลยั 

มีคู่มือการปฏิบัติงาน
พนักงาน และแนว
ปฏิบัติการลงเวลา
ปฏิบัติงาน ของศูนย์
เครื่องมือฯ 

จากการทบทวนการ
ควบคุมที่มีอยู่พบว่า
ต้องมีการกําหนด
มาตรการเพิ่มเติม 

ความเสี่ยง 
บุคลากรขาดงาน
ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) บุคลากรไมล่ง

เวลาปฏิบัติงาน 
2) บุคลากรไม่

ตรวจสอบการ
ลงเวลา
ปฏิบัติงาน
ประจําเดือน 

3) บุคลากรไม่
ชี้แจงการลง
เวลาฯ ตามที่
กําหนด 

4) บุคลากรไม่
ทราบแนว
ปฏิบัต ิ

 

กิจกรรมให้ความรู้แก่
บุคลากร เรื่อง คู่มือการ
ปฏิบัติงานพนักงาน และ
แนวปฏิบัติการ             
ลงเวลาปฏิบัติงาน 

กําหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายเลขานุการและ
ธุรการ ศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มีการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ดําเนินงานการ
ปรับปรุงระบบ
บริหารงาน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(Improvement 
Plan no.SA-
65/04) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงาน
การปรับปรุงระบบบริหารงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(Improvement Plan no.SA-65 /03) 
ได้มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนทุก
กิจกรรม ดังนี้  
1.1 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน

พนักงานและแนวปฏิบัติการลง
เวลาปฏิบัติงาน ของศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตรฯ์ ให้
เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยั 

1.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
บุคลากร เรื่อง คู่มือการ
ปฏิบัติงานพนักงาน และแนว
ปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

- ประชุมชี้แจงให้กับพนักงาน
ที่บรรจุใหม ่

- จัดทํา Infographic เพื่อ
ประชาสมัพันธ์แนว
ปฏิบัติการลงเวลา
ปฏิบัติงาน 

- ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่
แนวปฏิบัติการลงเวลา
ปฏิบัติงาน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
โดยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
สามารถสรปุได้ ณ 30 กันยายน 2565 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

4) ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา 

ภารกิจ 
งานบริการห้องสมดุ
และส่งเสรมิการเรียนรู ้
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันการทุจริต
ทางด้านการเงิน และ
ให้การดําเนินงานด้าน
การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 

หน่วยงานมีการ
ติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและ
ตรวจสอบเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินและ
รายการในเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้
สอดคล้องไปกับ
รายการที่ไดร้ับอนุมัติ
ทุกครั้งที่ได้รับ
เอกสารหลักฐานทาง
การเงิน 

หน่วยงานมีวิธีการ
ควบคุม และการ
ตรวจสอบตามที่
มหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ยังไม่
เพียงพอ 

ความเสี่ยง 
การทุจริตด้าน
เอกสารการเงิน          
การดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง เอง 
(กรณีการยืมเงินทด
รองจ่าย) 
ปัจจัยเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดซื้อมี
การปลอมแปลงและ
แก้ไขเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายเลขานุการฯ 
สุ่มสอบถามไปยังร้านค้า
ที่คาดว่าอาจ มีความสุ่ม
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิด            
การทุจริต โดยมุ่งเน้น
สอบถาม รายละเอียด 
ในด้านประเภทสินค้าที่
ร้านค้า/ผู้จําหน่ายสินค้า 
และราคาของสินค้าว่า
ตรงตามเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินของร้านค้า
หรือไม ่

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายเลขานุการฯ 

หน่วยงานมี             
การสุ่มตรวจจาก
ร้านค้า/ผู้จําหน่าย
สินค้า กรณีหากมี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
รายละเอียด               
ต่าง ๆ ในเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน 
(กรณีการยืมเงิน
ทดรองจ่าย) 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง          
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามที่ ศูนย์บรรณสารฯ ได้ดําเนินการ
สุ่มตรวจสอบจากร้านค้า/ผู้จําหน่าย
สินค้า ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
การทุจริต โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายเงินได้เดินทางไปยังร้านค้า
ผู้ จํ าหน่ วยสิ น ค้ า ได้ สุ่ มสอบถาม 
รายละเอียดสินค้าที่จําหน่วย และ
ราคาของสินค้า เมื่อวันที่  28 มีนาคม 
2565 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ศูนย์บรรณสารฯ ได้ดําเนินการสุ่ม
ตรวจรายการและราคาสินค้าตาม
เอกสารแบบใบสําคัญรับเงิน ที่ร้านค้า
ได้ระบุไว้ พบว่า รายการและราคา
สินค้า ถูกต้องตรงตามเอกสารแบบ
ใบสําคัญรับเงินทุกรายการ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

5) ศูนย์บริการ
วิชาการ 

ภารกิจ 
เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนด้านบริการ
วิชาการในการนําองค์
ความรู้และเทคโนโลยี
ในสาขาวิชาการที่มีอยู่
ในมหาวิทยาลัย
ประยุกต์และเผยแพร่
ให้กับสังคม ทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลยั เพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
1) ให้บริการวิชาการ

ไปเป็นตามความ

1) ทําการสํารวจ
ความต้องการจาก
หน่วยนอกไดด้้าน
การศึกษา ด้าน
สาธารณสุข ด้าน
วิชาการเพื่อ
รวบรวมความ
ต้องการรับบริการ
วิชาการ และเข้า
พบหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

2) ประชุมร่วมกับ
สํานักวิชา/
หน่วยงาน เพื่อ
ระดมความ
คิดเห็นในการ
จัดทําโครงการ/
หลักสูตรระยะสั้น 
เพื่อบริการ

วิธีการควบคุม
ภายในที่กําหนดไว้
สามารถบริการ
จัดการได้           
แต่การควบคุมยัง
ไม่เพียงพอ 

ความเสี่ยง 
การดําเนินงานด้าน
การคืน-ยืม เงินทด
รองจ่ายไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
ปัจจัยเสี่ยง 
- การคืนเงินล่าช้า

ไม่ทันตาม
กําหนด
ระยะเวลาการ
คืนเงินของส่วน
การเงิน 

- ใบเสร็จไม่
ถูกต้อง 

1) การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้เป็น
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

2) ชี้แจงรูปแบบใน
เสร็จที่ถูกต้องให้กับ
อาจารย์ผู้
ประสานงาน
โครงการ 

3) จัดทํา Flowchart 
การคืนเงินทดรอง
จ่ายให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
1) ผู้รับผิดชอบการ

ยืมเงิน            
ทดรองจ่าย 

2) ผู้อํานวยการ
ศูนย์บริการ
วิชาการ 

การคืนเงินยืมเงิน
ทดรองจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยั                
ไม่พบการทุจริต 
และบรรลเุกณฑ์
การประเมินคํา
รับรองการ
ปฏิบัติงาน                
พ.ศ. 2565 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง             
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. ได้ชี้แจงรูปแบบการออกใบเสร็จ

ที่ ถู ก ต้ อ ง  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัย ให้กับอาจารย์และ
ผู้ประสานงานโครงการ 

2. ที ม ทํ า ง านฝ่ า ยก า ร เ งิ นขอ ง
ศูนย์บริการวิชาการได้จัดรวบรวม 
ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย การยืมเงิน การคืนเงิน
ของมหา วิทยาลั ยและได้ จั ด
กิจกรรม KM เรื่อง การเงินภายใน
หน่วยงาน การจัดทํา Flowchart 
ขั้นตอนการยืมเงิน การคืนเงิน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ผลการดําเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
การคืนเงินทดรองจ่ายศูนย์บริการ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ต้องการของชุมชน
และสังคม 

2) ขับเคลื่อนงาน
บริการวิชาการ
เป็นลักษณะบูรณา
การและสรา้ง
ความเข้มแข็งให้
ชุมชน 

3) สร้างเครือข่ายกับ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ยกระดับงาน
บริการวิชาการให้
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4) สร้างหลักสูตร 
กิจกรรมบริการ
วิชาการ เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงและรายได ้

วิชาการที่มเีนื้อหา
ที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อตรงโจทย์ตาม
ความต้องการของ
ชุมชน นําองค์
ความรู้จากสํานัก
วิชาพัฒนาเป็น
กิจกรรมการ
บริการวิชาการที่
ทันสมัยและ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

3) การจัดโครงการ
บริการวิชาการใน
รูปแบบ  ต่าง ๆ  
เช่น ระบบ 
Online On Site 
ในหัวข้อที่ตรงกับ

วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 92.41 จากคํา
รับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 ที่
กําหนดไ ว้ ร้อยละ 100 เ นื่องจาก 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้ดําเนิน
โครงการ U2T มีการจัดกิจกรรมเป็น
จํานวนมาก ทําให้มีการคืนเงินยืมทด
รองจ่ายล่าช้า ในบางรายการ แต่ทั้งนี้
โดยรวมมีการคืนเงินยืมทดรองจ่าย
เป็นไปตามกําหนด 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

5) สนับสนุนกิจกรรม      
ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

ความต้องการของ
กลุ่มผู้รับบริการ
วิชาการ 

4) ดําเนินติดตามงาน
ด้านบริการ
วิชาการ เพื่อ
นํามาใช้ในพัฒนา
ปรับปรุงโครงการ
บริการวิชาการ
ต่อไป 

6) โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์
มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การนําฝากเงินสดค่า
รักษาพยาบาล เข้า
บัญชีของโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์

1) มีคณะกรรมการ
ตรวจนับเงิน
คงเหลือ
ประจําวัน 

2) มีการสอบทาน
การบันทึกรับรู้
รายได้และ
รายการ

อาจมีเจ้าหน้าที่ผู้
เก็บรักษาเงินไม่
นําฝากเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของ
โรงพยาบาล 

ความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่ผูเ้ก็บรักษา
เงินไม่นําฝากเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของ
โรงพยาบาล 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) โรงพยาบาล

ให้บริการตลอด          
24 ชม. และ

สอบทานการบันทึกบัญชี
การรับรูร้ายได้ และเงิน
ฝากธนาคารให้เป็น
ปัจจุบัน 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่งาน
การเงินบัญชีและ
งบประมาณ 

มีการนําฝากเงิน
รายไดเข้าบัญชี
ธนาคารของ
โรงพยาบาล
ครบถ้วน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
งานการเงินบัญชีและงบประมาณ มี
การกําหนดผู้รับผิดชอบ ในการสอบ
ทานบันทึกบัญชีการรับรู้รายได้ และ
เงินฝากธนาคารให้เป็นปัจจุบัน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

มหาวิทยาลยั         
แม่ฟ้าหลวง 
วัตถุประสงค์ 
- 

เทียบเท่าเงินสด
ทุกวัน 

3) มีกําหนดรอบ
การนําเงินฝาก
ธนาคาร คือ เงิน
สดที่ได้รับช่วง
ระยะเวลา 
00.01 น. ถึง 
11.00 น. นํา
ฝากเข้าบัญชี
โรงพยาบาลโดย
มีเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารเป็นผู้มา
รับเงินจาก
โรงพยาบาล 

4) ระเบียบ
มหาวิทยาลยั        
แม่ฟ้าหลวง ว่า
ด้วย การเงินและ

คณะกรรมการ
ตรวจนับเงิน
ทํางานในเวลาทํา
การ            
08.00 น. – 16.00 
น. ดังนั้น         
คณะกรรมการฯ 
จะทําการตรวจ
นับเงินในวันทํา
การถัดไป 

2) บันทึกบัญชีและ
สอบทานการ
บันทึกบัญชีไม่
เป็นปัจจุบัน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์นําเงินรายได้ฝาก
เข้าบัญชีธนาคารของโรงพยาบาลฯ 
ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบการทุจริต
ทางด้านการเงิน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560 หมวดที่ 2 
ข้อ 16 กล่าวว่า 
“พนักงานการเงิน
ที่มีหน้าที่เก็บ
รักษาเงินของ
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต้องนํา
เงินที่ได้รับเข้าฝาก
ไว้ในบัญชีธนาคาร 
ในนามของ
มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานตาม
จํานวนที่ได้รับ
ภายในวันที่รับเงิน 
กรณีที่ไมส่ามารถ
นําเงินเข้าฝากใน
บัญชีธนาคารได้ให้
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานนั้น เก็บ
รักษาเงินเอกสาร
แทนตัวเงิน และ
หลักฐานอื่น ๆ  ที่
สําคัญไว้ในตู้
นิรภัย ที่จัดตั้งไว้
ในที่ปลอดภัย
มั่นคงแข็งแรงใน
สํานักงาน ของ
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานนั้น และ
ต้องเงินที่ได้รับ 
เข้าฝากไว้ในบัญชี
ธนาคารในวันทํา
การถัดไป” 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

7) โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย               
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
งานการเงิน 
ดําเนินงานด้าน
การเงิน บัญชีรายรับ 
และรายจ่ายประจําวัน 
ประจําเดือน และ
ประจําปี ตรวจสอบ
การจัดเก็บเงินรายได้
ของโรงพยาบาลและ
นําส่งเงินให้กับส่วน
เงินที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อได้ข้อมลูทาง
การเงินที่ถูกต้องและ
แม่นยํา 

มีแผนการดําเนินงาน
ด้านการเงิน 

จากการประเมิน
การควบคุม
ภายในพบว่า มี
การตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล และ
เอกสารเบิกจ่าย
งบประมาณ 
แนวทางที่ว่างไว้
มีความเพียงพอ 
และมี
ประสิทธิภาพใน
การควบคุมแต่
ยังต้องเฝ้าระวัง
ในเรื่องความ
ผิดพลาดทั้งเรื่อง
เงินและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ 
 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้าน
การเงินของบุคลากร 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ความผิดพลาด

ของเอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายทาง 
การเงิน 

2) การแก้ไข
เอกสาร 
หลักฐาน             
ทางการเงิน 

1) วางระบบควบคุม
ภายในให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ราชการ
กําหนด  
- การรับชําระด้วย

เงินสด 
- การรับชําระเงิน

ด้วยเช็ค 
- การรับชําระเงิน

ผ่านเครื่องรับชําระ
เงิน 

- การรับชําระเงิน
ทางเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส ์

2) การวางแผนการเงิน
หรืองบประมาณของ
หน่วยงาน เผยแพร่
อย่างโปร่งใส เช่น 
ผ่านที่ประชุมฝ่าย

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่การเงิน/ 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
สํานักงาน 

ไม่พบการทุจริต 
หรือจํานวนครั้ง
การทุจริตทาง  
ด้านการเงินของ
บุคลากร            
= 0 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง           
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. โรงพยาบาลมีระบบการรับชําระ

ค่าบริการ ที่สามารถตรวจสอบได้ 
และมีหลักฐานการชําระเงินถูกต้อง 
เป็นไป ตามระเบียบแนวทางที่
มหาวิทยาลัยและราชการกําหนด 

2. โรงพยาบาลมีระบบการดําเนินการ
ของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยแผนการของบประมาณ
ดําเนินการจะต้องผ่านการพิจารณา
จากที่ประชุมแผนก ที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง และคณะกรรมการอํานวยการ
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ตามลํ าดั บ เ พื่ อให้ การ
ดําเนินงานมีความโปร่งใส 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

งาน ที่ประชุม
หน่วยงาน 

3) การควบคุม กํากับ 
การดําเนินงานด้าน
การเงินให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบ 
ระยะเวลา/แผนงาน
ที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครดั เพื่อลด
โอกาสในการทุจริต 

4) การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบและผู้
ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานเพื่อเฝ้า
ระวัง 

5) การนําผลตรวจสอบ
จากส่วนการเงินและ
บัญชี หรือหน่วย
ตรวจสอบภายในไป

3. โรงพยาบาลมีระบบควบคุม กํากับ
การดําเนินงานด้านการเงินให้บรรลุ
ตามระยะเวลา และวัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการนโยบายและแผน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวงจะต้ องรายงานผลการ
ดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ทุก
ไ ต รม าส  ต่ อคณะกรรมการ
ดําเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย    
แม่ฟ้าหลวง 

4. โรงพยาบาลมีการกําหนดเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ทั้ง
ด้านรายรับ และรายจ่าย งานละ 2-3 
คน โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารและ
สนับสนุนทางการแพทย์ เป็นผู้
ตรวจสอบขั้นต้นและมีผู้อํานวยการ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เป็นผู้พิจารณา 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ปรับปรุงการทํางาน 
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มีการดําเนินงานทบทวนการทํางาน 
และการตรวจสอบหลักฐาน จากผล
ตรวจสอบของส่วนการเงินและบัญชี 
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
บัญชี เป็นผู้ดําเนินกาภายใต้การ
กํากับของหัวหน้าฝ่ายบริหารและ
สนับสนุนทางการแพทย์ และมี
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร โ ร ง พ ย า บ า ล
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง เป็นผู้
พิจารณา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
จากการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน ไม่พบ
การทุจริตทางด้านการเงินของบุคลากร
ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลั ย    
แม่ ฟ้าหลวง บรรลุตามตัวชี้ วัด โดย    
รอบ 6 เดือน จํานวนครั้ งการทุจริต
ทางด้านการเงินของบุคลากร เท่ากับ 0 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

กลุ่ม: สํานกังานวิขาการ 

1) ส่วนประกนั
คุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร 

ภารกิจ 
1) การดําเนินงาน

ด้านการเงิน 
2) การดําเนินงาน

ด้านพัสด ุ
วัตถุประสงค์ 
เพื่อดําเนินงานด้าน
การเบิกจ่ายและด้าน
พัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
 
 

1) ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม จัดทํา
บันทึกคืนเงินทด
รองจ่าย 

2) งานจัดการทั่วไป
รวบรวม ตรวจ
ติดตามเบื้องต้น 

3) หัวหน้าส่วน
ตรวจสอบและ
ลงนาม 

ใบเสร็จรับเงินที่
ได้รับจากร้านค้าไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

ความเสี่ยง 
1) การทุจริต 

ด้านการเงิน 
2) การทุจริต 

ด้านพัสด ุ
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ร้านค้าเขียน            

ชื่อ-ที่อยู่ ของ
มหาวิทยาลยัไม่
ถูกต้องหรือเขียน
ยอดรวมของ
จํานวนเงิน ไม่
ถูกต้อง 

2) ความตรงกันของ
ข้อมูลจํานวน
พัสดุคงเหลือใน
ระบบและ          
ที่มีอยู่จริง 

1) ให้ผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
โครงการ/กิจกรรม 
ตรวจสอบความถูก
ต้องของ
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 
ที่ได้รับจากร้านค้า 
เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการคืนเงิน
ทดรองจ่ายตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

2) ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูลด้าน
พัสดุก่อนบันทึกลงใน
ระบบ 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
1) เจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบดา้น
การเงินและ
พัสด ุ

2) หัวหน้าฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3) หัวหน้าส่วนฯ 

1) รายละเอียดใน
ใบเสร็จรับเงิน   
มีความถูกต้อง 

2) จํานวนพัสดุ
คงเหลือมี 
ความถูกต้อง 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1) ผลการดํา เนินงานด้านการเงิน 

ผู้ รับผิดชอบที่เ กี่ยวข้องกับการจัด

โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบความ 

ถูกต้องของใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่

ได้รับจากร้านค้า เพื่อใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการ คืน เ งินทดรอง จ่ าย 

จากนั้น ฝ่ายจัดการทั่วไปสอบทาน

ความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน/เอก

สารฯ อีกครั้ง ก่อนส่งเอกสารการคืน

เงินทดรองจ่ายให้ส่วนการเงินและ

บัญชี ตามระยะเวลาที่กําหนด 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  

รอบ 6 เดือน 

จากการดําเนินงานในช่วง 6 เดือนที่

ผ่ า น ม า  พ บ ว่ า  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น

ใบเสร็จรับเงิน/เอกสารฯ มีความถูก

ต้อง และการคืนเงินทดรองจ่ายเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่พบ

ก า ร ทุ จ ริ ต ด้ า น ก า ร เ งิ น ภ า ย ใ น

หน่วยงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) ผลการดําเนินงานด้านพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุมีการตรวจนับ

จํานวนพัสดุคงเหลือในหน่วยงานเป็น

ประจําทุกเดือน ก่อนทําการเบิกจ่าย

หรือบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  

รอบ 6 เดือน 

จากการดําเนินงาน ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่าน

มา พบว่า ข้อมูลด้านพัสดุของหน่วยงาน 

จํานวนพัสดุคงเหลือมีความถูกต้อง และมี

ความตรงกันของข้อมูลจํานวนพัสดุ

คงเหลือในระบบและที่มีอยู่จริง ไม่พบการ

ทุจริตด้านพัสดุภายในหน่วยงาน 

2) สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 

ภารกิจ 
งานการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดําเนินการ
ด้านการเงินของ
หน่วยงานเป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั โปร่งใส 

มีแผนการดําเนินงาน
ด้านการเงินของ
หน่วยงาน ดังนี้ 
1) ดําเนินการ

รวบรวมเอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายและคืน
เงินยืมทดรอง
จ่ายภายใน
ระยะเวลาที่

1) ขาดความ
ต่อเนื่องในการ
ติดตามผลการ
เบิกจ่าย 

2) เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

ความเสี่ยง 
การทุจริต 
ด้านการเงินภายใน
หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การกํากับและ

ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 

2) การแก้ไข
เอกสารและ

1) กํากับและตดิตาม
การดําเนินงานด้าน
การเงินให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลา 
หรือแผนงานที่
กําหนดอย่าง
เคร่งครดั เพื่อลด
โอกาสในการทุจริต 

2) รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณต่อ

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย
และหัวหน้า
หน่วยงาน 

ไ ม่ พบกา ร ทุ จริ ต
ภายในหน่วยงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง           
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. หัวหน้าหน่วยงานกํากับและติดตาม

การดําเนินงานด้านการเงิน เพื่อให้
แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาหรือ
แผนงานที่กําหนดอย่างเคร่งครัด
เป็นประจําทุกเดือน 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณต่อหัวหน้า
หน่วยงานเป็นประจําทุกเดือน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

และสามารถ
ตรวจสอบได ้

มหาวิทยาลยั
กําหนด (ภายใน 
15 วัน หลังจาก
สิ้นสุดกิจกรรม)  

2) ขออนุมัติยืมเงิน          
ทดรองจ่ายเท่าที่
จําเป็นและ
ดําเนินการโอน
เงิน ในรายการ
ค่าใช้จ่ายที่
สามารถ
ดําเนินการโอน
ได ้

3) เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้าน
การเบิกจ่าย
ดําเนินการแจ้ง
รายละเอียดการ
โอนเงินให้ผู้รับ

3) การเบิกจ่าย
ทั่วไปผ่านส่วน
การเงินและ
บัญชีมีความ
ล่าช้าและไม่
เป็นไปตาม
กําหนด 

ปลอมแปลง
หลักฐานด้าน
การเงิน 

3) การใช้จ่าย
งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน 

หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นประจําทุกเดือน 

3) เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการ
เบิกจ่ายดําเนินการ
จัดทําบัญชีควบคุม
การรับ-จ่ายเงิน 
เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไป
อย่างถูกต้องและ
ตรวจสอบได ้

4) การนําผลการ
ตรวจสอบจากส่วน
การเงินและบัญชี 
หรือหน่วยตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุง
การทํางานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

3. เ จ้าหน้า ที่ผู้ รับผิดชอบด้านการ
เบิกจ่ายดํา เ นินการจัดทําบัญชี
ควบคุมการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
และตรวจสอบได้ 

4. หน่วยงานนําผลการสอบและ
ข้อเสนอแนะจากส่วนการเงินและ
บัญชี มาปรับปรุ งแ ก้ ไขในการ
ดํ า เ นินงานทุกครั้ ง  และหน่วย
ตรวจสอบภายในมีกําหนดการเข้า
ตรวจสอบการเบิกจ่ายทุนสนับสนุน
ก า ร นํ า เ ส น อ  ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจัยการทําวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎี นิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง ห น่ ว ย ง า น           
ในเดือนกรกฎาคม 2565 

5. หน่วยงานมีการติดตามผลการ
เบิกจ่ายเป็นประจําทุกเดือน โดย
หากพบว่ามีการเบิกจ่ายล่าช้า และ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

เงินทราบทาง
อีเมลทุกครั้ง 
เมื่อดําเนินการ
โอนเงินเข้าบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 

4) แจ้งผลการ
ดําเนินงานการ
เบิกจ่ายในที่
ประชุมสํานักงาน
ทราบทุกเดือน 

5) ติดตามและแจ้งผล
การเบิกจ่ายที่ล่าช้า
และไม่เป็นไปตาม
กําหนดให้
ผู้รับผิดชอบทราบ
เป็นระยะ 

6) ชี้แจงรายละเอียด
การออก
ใบเสร็จรับเงินที่
ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการ
เบิกจ่ายและร้านค้า
ให้เข้าใจ และ
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั หาก
เอกสารไม่ถูกต้อง 

ไม่เป็นไปตามกําหนด ผู้รับผิดชอบ
จะรายงานผลการเบิกจ่ายดังกล่าว 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ และจัด
ประชุม เพื่อหารือและหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา 

6. หั วห น้ าห น่วยงานมีกา ร ชี้แจง
รายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน
ที่ ถู กต้ อ ง ใ ห้ เ จ้ าห น้ า ที่ภ าย ใน
หน่วยงานทราบทุกคน โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ รั บผิ ดชอบดํ า เ นินการ ชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าว ต่อร้านค้าผู้
ออกใบเสร็จให้เข้าใจทุกครั้งก่อน
ออกใบเสร็จ และตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
ก่อนส่งเอกสารต่อส่วนการเงินและ
บัญชี ทั่งนี้ หากตรวจพบว่า เอกสาร
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย จะดําเนินการแก้ไขให้
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ต้องดําเนินการแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการ
เบิกจ่าย ดําเนินการ
แก้ไขเอกสารอย่าง
เร่งด่วน 

7) เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเบิกจ่าย
ปฏิบัติตามระเบียบ
การเงินของ
มหาวิทยาลยัในที่
ประชุมหน่วยงาน 

ถูกต้องก่อนส่งเอกสารต่อส่ วน
การเงินและบัญชี 

7. หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น เ น้ น ย้ํ า ใ ห้
เ จ้าหน้า ที่ผู้ รับผิดชอบด้านการ
เบิกจ่ายปฏิบัติตามระเบียบการเงิน
ของมหา วิทยาลั ย ใน ที่ประ ชุม
หน่วยงานเป็นประจําทุกเดือน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
จากการดําเนินงานระหว่าง วันที่   
1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สํานักงานบัณฑิตศึกษา ยังไม่พบ การ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

3) ส่วนจัดหางาน
และฝึกงานของ
นักศึกษา 

ภารกิจ 
งานนักศึกษาช่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักศึกษามี
ประสบการณ์จากการ
ทํางานและสนับสนุน
ให้นักศึกษาใช้เวลา
ว่างนอกเหนือจาก
เวลาเรียนให้เป็น
ประโยชน์และฝึกฝน
ให้นักศึกษามีทักษะ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 

1) กําหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบหลัก
ในงานนักศึกษา
ช่วยงานของ
หน่วยงาน 

2) จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลยั             
แม่ฟ้าหลวง 
เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตรา
ค่าตอบแทน
นักศึกษา
ช่วยงาน ระดับ
ปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 เพื่อให้
การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม

มีการกําหนดผู้
ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษาช่วยงาน
ไม่ตรงกับผู้จ้างงาน
ทําให้อาจเกิดความ
ไม่โปร่งใสในการ
ตรวจสอบเวลาการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษาช่วยงาน
ได้ตามจริง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติ
ในการเบิกเงินเกิน
กว่าเวลาที่
นักศึกษา
ปฏิบัติงานจริงได ้

ความเสี่ยง 
การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
ระยะเวลาการจ้าง
งานที่แท้จริง 
ปัจจัยเสี่ยง 

1) มีการจัดทํา
เอกสารใบลง
เวลาการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา          
ไม่สอดคล้องกับ
เวลาปฏิบัติงาน
จริง 

2) ผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
ช่วยงานและผู้

1) ให้ทุกคนใน
หน่วยงานศึกษา
ประกาศ
มหาวิทยาลยั             
แม่ฟ้าหลวง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทน
นักศึกษาช่วยงาน 
ระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในการ
จ้างงานนักศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

2) ผู้รับรองการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษาช่วยงานใน
หน่วยงาน ต้องเป็น

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย
และหัวหน้า
หน่วยงาน 

ส่วนจัดหางานและ
ฝึกงานของ
นักศึกษาไม่พบการ
ทุจริตด้านการ
จัดทําเอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
นักศึกษาข่วยงาน
ภายในหน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ 100 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง             
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในรอบ 6 เดือน (ระหว่าง วัน ที่  1 
ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ส่วนจัดหางานฯ ไม่มีการดําเนินงาน
เ พื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริต 
สําหรับการจ้างงานนักศึกษาช่วยงาน
ของหน่วยงาน โดยได้ดําเนินการแจ้ง
แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห้ กั บ
เ จ้าหน้า ที่ ทุกคนในที่ประชุมของ
ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ เ น้ น ย้ํ า ทุ ก ค น
ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ใ ห้ ทุ ก ค น ใ น ห น่ ว ย ง า น ศึ ก ษ า

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ 
เ รื่ อ ง  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ อั ต ร า
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 โดยได้แจ้งเวียนไฟล์ให้ทุกคน
ผ่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

จ้างงาน
นักศึกษาไม่ใช่
คนเดียวกัน ทํา
ให้ตรวจสอบได้
ยาก 

คนเดียวกันกับผู้
ควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่ระบุใน
บันทึกข้อความขอ
อนุมัต ิ

3) กําหนดให้มีผูต้รวจ
สอบการปฏบิัติงาน 
การลงเวลา
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา และ
ความถูกต้องของ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ก่อนเสนอ
หัวหน้าหน่วยงาน
พิจารณาอนุมัต ิ

4) กําหนดให้นักศึกษา
ลงเวลาการ
ปฏิบัติงานหลักจาก
เสร็จสิ้นการ

2. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จ้างงานนักศึกษา
ช่วยงานให้นักศึกษาลงเวลาการ
ปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานทุกวัน และให้เจ้าหน้าที่
ลงนาม เพื่อรับรองการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาทุกครั้ง 

3. ผู้ลงนามรับรองการปฏิบัติงานและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน จะต้องเป็น
เจ้าหน้าที่ที่จ้างงานนักศึกษาเท่านั้น 

4. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน
ด้ า น นั ก ศึ ก ษ า ช่ ว ย ง า น  เ พื่ อ
ดําเนินการ ดังนี้ 

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 

- ตรวจสอบการลงเวลา
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ปฏิบัติงานทุกวัน 
และให้ผูร้ับรองการ
ปฏิบัติงานลงนามทุก
ครั้ง เพื่อป้องกันการ
ลงเวลาเกินตามการ
จ้างงานจริง 

- ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ของหน่วยงาน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
จากการดําเนินการตามรายละเอียด
ข้างต้น ส่งผลให้ ส่วนจัดหางานและ
ฝึกงานของนักศึกษา ไม่พบ การทุจริต
ด้านการจัดทําเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

4) โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย              
แม่ฟ้าหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 

งานโครงการ  
บริการวิชาการมีการ
คืนเงินหลังสิ้นสุด
กิจกรรมภายใน 15 
วัน 
งานบริการ
โรงพยาบาลฯ มีการ
ออกใบเสร็จรับเงินทุก

การดําเนินงาน
โครงการบริการ
วิชาการ งาน
บริการ โรง
พยาบาลฯ และ
แผนงาน
งบประมาณ อาจมี

ความเสี่ยง 
การทุจริต 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) เงินยืมทดรอง

นําไปใช้ไม่ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 

1) วางแผนการยืมเงิน
ทดรอง (งาน
โครงการฯ) วาง
แผนการรับเงินจาก
คนไข้ (งานบริการ
โรงพยาบาลฯ) วาง
แผนการใช้เงิน
งบประมาณ (งาน

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
1) ผู้ยืมเงินทดรอง 
2) เจ้าหน้าที่

การเงิน 
3) ผู้บรหิาร

โรงพยาบาลฯ 

1) การคืนเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบคิดเป็น
ร้อยละ 100 

2) เอกสาร 
หลักฐาน 
การเงิน มี

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หน่วยงานดําเนินกิจกรรมเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านการทุจรติด้านการเงิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
1. มีการวางแผน การปฏิบัติงาน และการ

ติดตาม ทั้งการยืมเงิน ทดรอง การรับ
เงินจากคนไข้ การใช้เงินงบประมาณ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

1) เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินยืม-คืน 
ทดรองเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตรง
ตามระยะเวลาที่
กําหนด และ
เป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
(งานโครงการ
บริการวิชาการ) 

2) เพื่อการ
ดําเนินงานการ
รับเงินจากคนไข้
และนําส่งเงิน
ให้กับ
มหาวิทยาลยั 
เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส 

ครั้งเมื่อได้รับเงินจาก
คนไข้ และมีการนํา
ฝากเงินเข้าบัญชีทุก
วัน  
งานงบประมาณ  
มีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 

ช่องทางให้เกิดการ
ทุจริตได ้

เช่น มีการ
นําไปใช้ส่วนตัว 
หรือเพื่อ
ผลประโยชน์
ส่วนบุคคล 

2) การดําเนินงาน
รับเงินจากคนไข้
และ การนําส่ง
เงินไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 
เช่น การนําส่ง
ไม่ครบ การ
นําส่งไมต่รง
เวลา 

3) การจัดทํา
เอกสารเท็จ เช่น 
แก้ไข ตกแต่ง
ปลอมเอกสาร

งบประมาณ) 
ดําเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานและ
ผู้บริหาร ผ่านการ
ประชุมโรงพยาบาลฯ  

2) มีการนําแผนงานสู่
การดําเนินการ/
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั และ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
มหาวิทยาลยักําหนด  

3) การดําเนินการ มี
การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้ตรวจสอบที่ชัดเจน 
มีการควบคุม กํากับ 

ความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

3) ไม่พบการ
ทุจริตภายใน
โรงพยาบาล 

ดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการ
ดําเนินงานและผู้บริหาร ผ่านการ
ประชุมโรงพยาบาลฯ 

2. การดําเนินงานรับเงินจากคนไข้
และการนําส่งเงินถูกต้อง นําส่งตรง
ตามระยะเวลา และเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ และ
ผู้ตรวจสอบที่ชัดเจน มีการควบคุม 
กํากับ ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
เพื่อลดโอกาสในการทุจริต 

4. มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
เ พื่อเฝ้าระวังการทุจริต ทุกการ
ดําเนินงาน 

5. เ มื่ อ โ ร ง พ ย า บ า ล ฯ  ไ ด้ รั บ ผ ล
ตรวจสอบจะนําผลตรวจสอบจาก
ส่วนการเงินและบัญชี หรือ หน่วย
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

และตรวจสอบได้ 
(งานบริการ
โรงพยาบาลฯ) 

3) เพื่อให้มีการใช้
จ่ายงบประมาณ 
เป็นไปไปอย่าง
ถูกต้องและตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
(งานงบประมาณ) 

4) เพื่อป้องกันความ
เสียหายจากการ
ทุจริตด้าน
การเงิน 

 

หลักฐานด้าน
การเงิน 

ติดตามอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เพื่อลดโอกาสในการ
ทุจริต 

4) การตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อเฝ้าระวังการ
ทุจริต ทุกการ
ดําเนินงาน 

5) โรงพยาบาลฯ นําผล
ตรวจสอบจากส่วน
การเงินและบัญชี 
หรือ หน่วย
ตรวจสอบภายในไป
ปรับปรุงการทํางาน
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

ตรวจสอบภายในไปปรับปรุงการ
ทํางานเพื่อป้องกันการทุจริต 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ไม่พบการทุจริตด้านการเงินภายใน
หน่วยงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

5) ศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัย           
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านการเงิน (ค่าใช้
บริการพื้นที่) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันหน่วยงาน
มิให้ไดร้ับความ
เสียหายจากการทุจริต
ทางด้านการเงิน 
 
 
 

- การตรวจนับ
และตรวจสอบ
เงินที่ได้รับให้
เทียบกับระบบ
เป๋าตุง และ
ระบบจัดการ
ศูนย์กีฬาฯ 

- จัดเจ้าหน้าที่สุ่ม
ตรวจพื้นที่ 
ให้บริการ          
(Re-Check) 

- เอกสารนําส่ง
รายได้มีความ
ถูกต้องตรง
ตามระเบียบ
การเงิน 

- เปิดโอกาสให้
ทําการทุจริต
ลดลงน้อย 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
- ผู้ปฏิบัติงาน 
- ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

1) มีการตรวจสอบ 
ตรวจนับเงิน โดยผู้
กํากับดูแลเป็น
ประจําทุกวัน 

2) มีผู้กํากับดูแลสูต่รวจ 
ขณะปฏิบัติงาน 

3) มีการเน้นย้ําด้าน
วินัยการเงิน
สม่ําเสมอ 

4) จัดกิจกรรมให้เกิด
จิตสํานึก  ในการ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส 

 
 
 
 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่การเงินของ
หน่วยงาน 
ผู้ตรวจสอบ 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 

มีการรายงานข้อมูล
การตรวจรับเงิน
ประจําวัน เพื่อให้
สามารถตรวจสอบ 
และทวนสอบได้  
จึงทําให้ไม่มีโอกาส
การทุจริตทาง             
ด้านการเงิน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง               
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. มีการตรวจสอบ ตรวจนับเงิน โดยผู้

กํากับดูแลเป็นประจําทุกวัน 
2. มี ผู้ กํ า กั บ ดู แ ล สุ่ ม ต ร ว จ ข ณ ะ

ปฏิบัติงาน และเน้นย้ําด้านวินัย
การเงินสม่ําเสมอ 

3. มีการจัดกิจกรรมให้เกิดจิตสาํนึกใน
การปฏิบัติงานให้โปร่งใส เพื่อเน้น
ย้ําด้านวินัย อย่างสม่ําเสมอ 

4. มีการรายงานข้อมูลการตรวจรับ
เงินประจําวัน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
การดําเนินการ รอบ 6 เดือน ศูนย์กีฬาฯ 
ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ตรวจสอบ 
ตรวจนับเงินรายได ้เป็นประจําทุกวัน โดย
มีหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้ กํากับดูแล          
การปฏิ บัติ งาน ซึ่ งเน้นย้ําด้านวินัย
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

การเงินอยู่เสมอ ทั้งนี้ศูนย์กีฬาฯ ได้จัด
ประชุมเสริมสร้างความรู้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อสร้าง
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานให้โปร่งใส และ
มี รายงานข้ อมู ลการตรวจรั บเ งิ น
ประจําวัน ทั้งนี้ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไว้ ซึ่งยังไม่พบการทุจริตใน
หน่วยงาน 

6) ศูนย์นวัตกรรม
สมุนไพรครบ
วงจร
มหาวิทยาลัย          
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
การดําเนินงานทุก
ภารกิจมคีวามโปร่งใส 

มีหัวหน้าศูนย์
นวัตกรรมสมุนไพร
ครบวงจรกับกับดูแล
การปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส 

มีหัวหน้าศูนย์
นวัตกรรมสมุนไพร
ครบวงจร กํากับ 
ดูแลการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใส
เป็นประจํา 

ความเสี่ยง 
การดําเนินการตรวจ
วิเคราะห์ทดสอบไม่
เป็นไปตามลําดับ 
เช่น การบริการ
ให้แก่ผู้ใกล้ชิดหรือ
หน่วยงานที่รู้จักก่อน 
ปัจจัยเสี่ยง 
ระบบการรับตัวอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ  

1) รณรงค์สร้าง
จิตสํานึกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในดา้น
ความเป็นกลาง 

2) จัดทําระบบการรับ
ตัวอย่างวิเคราะห์
ทดสอบ โดยมีการ
จัดลําดับคิวที่ชัดเจน 
โปร่งใส 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์
นวัตกรรมสมนุไพร
ครบวงจรทุกคน 
โดยมีหัวหน้าศูนย์
นวัตกรรมสมนุไพร
ครบวงจร กํากับ ดูแล 

ไม่พบข้อร้องเรียน
จากลูกค้าในด้าน
การจัดลําดับคิว 
การวิเคราะห์
ทดสอบ 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง             
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รณรงค์สร้าง
จิตสํ านึกให้แก่ผู้ปฏิ บัติ งานในด้าน            
ความเป็นกลาง โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ดําเนินงานด้วยความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
ซึ่งหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบ
วงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เน้นย้ํา
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจ พร้อมทั้ง 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

บางตัวอย่างไมผ่่าน
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง  
ทําให้อาจเกิดการลัด
คิวในการตรวจ
วิเคราะห์ทดสอบได ้
 
 
 

กํากับ ติดตามหน่วยงานให้มีความโปร่งใส     
ในการทํางาน ตามมาตรการส่งเสริม    
ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     
(Mae Fah Luang University integrity and 
Transparency Assessment: MFU ITA) 
2. ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทําขั้นตอน
การรับตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อ
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอย่างเป็นระบบ
โดยได้จัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการ
รับตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และทุกคนที่ปฏิบัติงานเข้าใจ
สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
ลดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ใน
ขั้นตอนการรับตัวอย่างบริการวิเคราะห์
ทดสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับตัวอย่างวิเคราะห์
ทดสอบ ได้จัดทํากําหนดเลขรับตัวอย่าง 
กําหนดระยะเวลาในการสง่ผลรายงานการ
ทดสอบ เพื่อให้ทั้งผู้ทดสอบและผู้ส่ง
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ตัวอย่าง สามารถสืบค้นข้อมูลและทราบ
ถึงระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง  ไ ด้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความ
พึ งพอใจ ในด้ านการบริ ก า ร เ พื่อ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ขอรับ
บ ริ ก า ร ใ น ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ
ระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้ง 
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนอื่น ๆ โดย
การกรอกข้อมูลผ่าน Google form 
หลังการใช้บริการ จากผลประเมิน
ความพึงพอใจในรอบ 6 เดือน ไม่พบ
ข้อร้องเรียนจากลูกค้าในด้านการ
จัดลําดับคิวการวิเคราะห์ทดสอบ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

7) สถาบันชาและ
กาแฟแห่ง
มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันหน่วยงาน
มิให้ไดร้ับความ
เสียหายจากการทุจริต
ทางด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 

มีแผนการดําเนินงาน
ด้านการเงินของ
หน่วยงาน 

การดําเนินงาน
ล่าช้า อาจเป็น
ช่องทางให้เกิดการ
ทุจริตได ้

ความเสี่ยง 
การทุจริต 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การกํากับ 

ติดตามการใช้
งบประมาณ 

2) การแก้ไข
เอกสารหรือ
ตกแต่ง หรือการ
ปลอมเอกสาร
หลักฐานด้าน
การเงิน 

1) การวางแผนและ
รายงานผลการใช้
งบประมาณของ
หน่วยงาน ผ่านที่
ประชุมของหน่วยงาน 

2) การควบคุม กํากับ 
การดําเนินงานด้าน
การเงินให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลา/
แผนงานที่กําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เพื่อลด
โอกาสในการทุจริต 

3) การมอบผูร้ับผดิชอบ
และผูต้รวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน เพื่อ
เฝ้าระวัง 

4) การนําผลตรวจสอบ
จาก ส่วนการเงินและ
บัญชี หรือ หน่วย

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้รบัผดิชอบที่
ไดร้ับมอบหมาย 

1) มีการกํากับ
ติดตามการใช้
จ่าย
งบประมาณ 
โดยสามารถ
ดําเนินงานตาม
แผนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2) ไม่พบการ
ทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความสาํคัญกับการ
บริหารหน่วยงานด้านการเงิน เพื่อป้องกัน
ความเสียหายจากการทุจริตทางด้าน
การเงินของหน่วยงานมีความเสี่ยง ระดับ
น้อย ก็ตาม หน่วยงานได้ดําเนินกิจกรรม
เพื่อลดความเสี่ยง 
1.  โดยมีการวางแผนการใช้งบประมาณ
ในแต่ละเดือน และมีการรายงานผลการใช้
จ่ายในแต่ละเดือนให้ทุกคนในหน่วยงาน
รับทราบ ในการประชุมของหน่วยงาน           
เป็นประจําทุกเดือน  
2. หัวหน้าหน่วยงานได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานเป็นผู้ช่วย
ติดตามการดําเนินงานด้านการยืมเงินทด
รองจ่ายของพนักงานในหน่วยงานให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ตรวจสอบภายใน ไป
ปรับปรุงการทํางาน
เพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการเป็นผู้
ตรวจสอบเอกสารบันทึกการเบิกจ่ายและ
หลักฐานแนบการคืนเงินทดรอง เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ป้องกันการทุจริต 
4. ทั้งนี้ หากมีการแจ้งผลตรวจสอบ             
จาก ส่วนการเงินและบัญชี หรือ หน่วย
ตรวจสอบภายใน หน่วยงานจะนําผลการ
ตรวจสอบ นั้น ไปปรับปรุงการทํางานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ เดือน 6 
ในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) หน่วยงาน
สามารถดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ร้อย
ละ 96.61 และยังไม่พบประเด็นความสุ่ม
เสี่ยงในการทุจริตภายในหน่วยงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

กลุ่ม: สํานกังานบริหารกลาง 

1) ส่วนสารบรรณ 
อํานวยการและ
นิติการ 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันหน่วยงาน
มีให้ไดร้ับความ
เสียหายจากการทุจริต
เรื่องการเงิน 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบการ
ดําเนินงานด้าน
การเงินให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา จาก
ระบบ ERP 

การดําเนินงาน
ตรวจสอบไม่
ครอบคลมุอาจเป็น
ช่างทางให้เกิดการ
ทุจริตได ้

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 

1) การกํากับ 
ติดตาม การ
ใช้
งบประมาณ 

2) การแก้ไข
เอกสาร หรือ
การปลอม
แปลง
เอกสาร
หลักฐานด้าน
การเงิน 

1) จัดทําตารางลง
รายละเอียด 
(Google sheets) 
เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานด้าน
การเงินให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลา
อย่างเคร่งครัด 

2) ติดตามผลการ
ตรวจสอบจากส่วน
การเงินและบัญชี 

3) มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ ติดตาม 
ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร 
และนํารายงานใน
การประชุมส่วนงาน 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
- ฝ่ายงานสาร

บรรณและ
อํานวยการ  

- หัวหน้าสว่นสาร
บรรณอํานวยการ
และนิติการ 

1) มีการกํากับ 
ติดตาม การใช้
งบประมาณ 

2) ไม่พบการ
ทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง             
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ฝ่ายสารบรรณฯ ได้จัดทําตารางลง
รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณทุก
รายการ (Google sheet) เพื่อควบคุม
การดําเนินงานด้านการเงินให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด             
มีการประสานติดตามผลของการ
ตรวจสอบจากส่วนการเงินและบัญชี 
โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่
ตรวจสอบความถูกต้องและติดตาม
เอกสาร พร้อมนําผลการตรวจสอบ
รายงานต่อที่ประชุมส่วนฯ ทุกครั้ง 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ผลการดําเนินงานภายใต้กิจกรรมเพื่อลด
ความเสี่ยง ฝ่ายสารบรรณฯ สามารถกํากับ 
ติดตาม การใช้งบประมาณควบคุมการ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ดําเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลา และ
ไม่พบการทุจริตด้ านการเงินภายใน
หน่วยงาน เป็นไปตามตั วชี้ วั ดการ
ดําเนินงาน 

2) ส่วนพัสดุ 
ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันการนําเงิน
ทดรองจ่ายที่เหลือจาก
กิจกรรมแต่ยังไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาคืน
เงินทดรองจ่ายไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ 

1) มีทะเบียนคุม
เอกสารยืมเงิน
ทดรองจ่ายของ
ส่วน 

2) มีรายงานใบคืน
เงินทดรองจ่าย
และรายงานการ
ติดตามลูกหนี้
รายตัวพนักงาน
ใน ระบบ MFU-
ERP มาใช้ใน
การติดตามการ
ดําเนินงาน 

 

ยังคงพบปัญหา 
เนื่องจาก กรณี
จัดทําเอกสารคืน
เงินทดรองจ่ายไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน
ส่วนการเงินและ
บัญชี จะทําการ
ส่งคืนเอกสารให้
ตรวจสอบแก้ไข ทํา
ให้การคืนเงินทด
รองจ่ายเกิน
กําหนดเวลา 

ความเสี่ยง 
การใช้จ่ายเงินยืม 
ทดรอง 
ปัจจัยเสี่ยง 
ผู้ยืมเงินทดรองจะนํา
เงินไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัว 

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่กําหนดในการคืน
เงินทดรองจ่ายและจัดทําสรุป
เอกสารคืนเงินทดรองจ่ายให้
ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 15 วัน  
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  
2. ผู้ปฏิ บัติ งานตรวจสอบ
ข้อมูลจากรายงานใบคืนเงินทด
รองจ่ายและรายงานการติดตาม
ลูกหนี้รายตัวพนักงานในระบบ 
MFU-ERP เพื่อให้มั่นใจว่ากร
ดําเนินงานมีความโปร่งใส 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ไม่พบการทุจริต 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

1) ฝ่ายจัดซื้อ 
2) ฝ่ายตรวจรับ 
3) ฝ่ายคลังพัสด ุ
4) ฝ่ายจัดการ

ทั่วไป 

กําหนดคืนเงิน                
ทดรองจ่ายตาม
กําหนดเวลา 
ภายใน 15 วัน  
หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่วนพัสดุได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล
จากรายงานใบคืนเงินทดรองจ่ายและ
รายงานการติดตามลูกนี้รายตัวพนักงาน
ในระบบ MFU-ERP ประจําไตรมาสที่ 
2/2565 เรียยร้อยแล้ว พบว่า การคืนเงิน
ทดรองจ่ ายของส่ วนพัสดุ  ถู กต้ อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามกําหนดเวลา ภายใน 
15 วัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทําให้ความเสี่ยง
ลดลง และบรรลุตามตัวชี้วัดที่ได้กําหนดไว้ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

3) ส่วน
ประชาสัมพันธ์ 

ภารกิจ 
งานบริการทั่วไป 
ดําเนินงานบริหารงาน
ด้าน ต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ได้แก่งาน
สารบรรณการเบิก
จ่ายเงิน งานนโยบาย
และแผน งานประกัน
คุณภาพการศึกษางาน
รับโทรศัพท์และ
ต้อนรับคณะศึกษาดู
งาน  
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้ข้อมูลกับ

คนภายนอกทาง
โทรศัพท์ 

1) มีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบ
จัดทําแผนการ
ดําเนินงานและ
ติดตามความ
คืบหน้าในที่
ประชุมส่วน
ประชาสมัพันธ์
ประจําเดือน 

2) มีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบหลัก
ในการ
ประสานงาน
ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน 

3) มีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบหลัก
ในงานรับ
โทรศัพท์ พร้อม

1) ลดความเสีย่ง
ที่ ผู้ยืมเงิน
ทดรองจะนํา
เงินไปใช้ใน
ภารกิจ
ส่วนตัว 

2) ช่วยให้การ
คืนเงินทด
รองของ
หน่วยงานไม่
เกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด 

ความเสี่ยง 
การใช้จ่ายเงินยืมทด
รอง 
ปัจจัยเสี่ยง 
ผู้ยืมเงินทดรองจะนํา
เงินไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัว 

ไม่ให้มผีู้ยืมเงินทดรองของ
หน่วยงานเพียงคนเดียว 
เพื่อกระจายความเสี่ยงใน
การรับผิดชอบเงินที่มี
มูลค่าสูง 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบที่ไดร้ับ
มอบหมาย และ
หัวหน้าหน่วยงาน 

ไม่พบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
และการคืนเงิน          
ทดรองของ
หน่วยงานเป็นไป
ตามคํารับรอง               
การปฏิบัติงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง           
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จากการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน 
ตั้ ง แต่ วั น ที่  1 ตุ ล าคม  2564 –  31 
มีนาคม 2565 ส่วนประชาสัมพันธ์มี
การดําเนินการยืมเงินทดรอง และ
ดําเนินการคืนเงินทดรองแล้วเสร็จตาม
กําหนด เป็นจํานวนทั้งสิ้น 26 เรื่อง 
โดยหน่วยงานมีการมอบหมายผู้ยืมเงิน
ทดรอง ตามหน้าที่รับผิดชอบในงาน
นั้น ๆ ให้เป็นผู้ยืมเงิน และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด้านการเงินเป็นผู้ติดตาม
การดําเนินงาน เพื่อทําการคืนเงินทด
ร อ ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต า มร ะ เ บี ย บของ
มหาวิทยาลัย (ไม่ เ กิน 15 วัน หลัง
ดําเนินการ) 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

2) คณะศึกษาดูงาน
รู้จัก 
มหาวิทยาลยัใน
ภาพลักษณ์ที่ด ี

3) การดําเนินงาน
ภายในหน่วยงาน
มีความสจุริต 
โปร่งใส และ
เป็นไปตาม
แผนการ
ปฏิบัติงาน พร้อม
กับบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 

ทั้งจัดทําสรุป
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อหาแนวทาง 
ร่วมกับภายใน
หน่วยงานใน
รูปแบบของการ
เสนอเข้าที่
ประชุม
หน่วยงาน  

จากการดําเนินงาน ไม่พบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน และดําเนินการคืน
เงินทดรองได้ตามกําหนดเวลา ซึ่ง
เป็นไปตามคํารับรองการปฏิบัติงานที่
ต้ อ ง ทํ า ก า ร คื น เ งิ น ท ด ร อ ง ต า ม
กําหนดเวลาให้ได้ ร้อยละ 100 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

4) ส่วนอาคาร
สถานที่ 

ภารกิจ 
การบริหารส่วนอาคาร
สถานที่  
- ฝ่ายบรหิาร

สํานักงาน 
- ฝ่ายผังแม่บทและ

พัฒนากายภาพ 
- ฝ่ายบรหิารจัดการ

อาคารสถานที่ 
- ฝ่ายภมูิทัศน์ 
- ฝ่ายโยธาและ

สิ่งแวดล้อม 
- ฝ่ายพัฒนาและ

อนุรักษ์พลังงาน 
วัตถุประสงค์ 
- 

1) ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร 
(ใบเสร็จรับเงิน) 
ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

2) คืนเงินยืมทด
รองจ่ายตรงตาม
กําหนด
ระยะเวลา 

3) ตรวจรับวัสดุให้
ตรงกับรายการ
งบประมาณที่
จัดซื้อ 

4) กําหนดยืมเงิน
ทดรองจ่าย
สําหรับกิจกรรม
ที่มีความเร่งด่วน
เท่านั้น 

1) ส่วนอาคาร
สถานที่มีการ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร 
(ใบเสร็จรับเงิน) 
ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุก
ครั้ง ก่อนนําส่ง
ให้กับส่วน
การเงินและ
บัญชี 

2) ส่วนอาคาร
สถานที่มีการ
กําหนด
ระยะเวลาการ
คืนเงินทดรอง
จ่ายให้กับ
ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง 
การดําเนินการยืม-
คืน เงินทดรองจ่าย
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ
มหาวิทยาลยั 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) มีการจัดทํา

เอกสารเท็จ 
2) การเอื้อ

ผลประโยชน์
หรือ การมสี่วน
ได้ส่วนเสียกับ
ร้านค้า 

3) การนําเงินส่วนที่
เหลือจากการใช้
จ่ายงบประมาณ 
นํามาใช้เป็น
ทรัพย์สินส่วนตัว 

1) ส่วนอาคารสถานที่มี
การจัดทําขั้นตอน
ของการยืม-คืนเงิน
ทดรองจ่าย เพื่อ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน 

2) ส่วนอาคารสถานที่มี
การกําหนด
ระยะเวลาการคืน
เงินทดรองจ่ายให้กับ
ผู้รับผิดชอบก่อน
ครบกําหนดการคืน
เงินทดรองจ่ายให้กับ
ส่วนการเงินและ
บัญชี 

3) ส่วนอาคารสถานที่มี
การตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารสํานักงาน 
ฝ่ายผังแม่บท
และพัฒนกายภาพ 
ฝ่ายบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ 
ฝ่ายภูมิทัศน์  
ฝ่ายโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายพัฒนาและ
อนุรักษ์พลังงาน 

การดําเนินการยืม-
คืนเงินทดรองจ่าย
ของหน่วยงาน
ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง              
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. ส่วนอาคารสถานที่ได้ดําเนินการ

จัดทําขั้นตอนของการยืม – คืนเงิน
ทดรองจ่าย เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
โดยการเ วียนแจ้ง ขั้นตอนของ       
การยืม – คืนเงินทดรองจ่าย ให้แต่
ละฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ภายในฝ่ายถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน 

2. ส่วนอาคารสถานที่มีการกําหนด
ระยะเวลาการคืนเงินทดรองจ่าย
ให้กับผู้รับผิดชอบ และมีการแจ้ง
เตือนก่อนครบกําหนดตามสัญญา
ยืมเงินทดรองจ่าย 

3. ส่วนอาคารสถานที่ได้ดําเนินการ
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง เ อ ก ส า ร 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

5) กําหนดใช้วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
โดยกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
ส่วนพัสดสุําหรับ
ภารกิจทั่วไป 

ก่อนครบ
กําหนดการคืน
เงินทดรองจ่าย
ให้กับส่วน
การเงินและ
บัญชี 

3) ส่วนอาคาร
สถานที่มีการ
ตรวจเช็ค
รายการของ
การตรวจรับ
วัสดุให้ตรงกับ
รายการ
งบประมาณที่
จัดซื้อ โดยมี
การกําหนด
ประธาน 
กรรมการและ
เลขานุการ เป็น

(ใบเสร็จรับเงิน) ให้
ถูกต้องครบถ้วนทุก
ครั้ง ก่อนนําส่งให้กับ
ส่วนการเงินและ
บัญชี 

(ใบเสร็จรับเงิน) อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยให้ผู้รับผิดชอบและ
งานจัดซื้อ/จ้าง ก่อนนําส่งทุกครั้ง 

4. ส่วนอาคารสถานที่มีการตรวจสอบ
ร า ย ก า ร ที่ จั ด ซื้ อ ใ ห้ ต ร ง ต า ม
งบประมาณที่จัดซื้อ โดยให้งาน
งบประมาณและงานจัดซื้อ/จ้าง 
เป็นผู้ตรวจสอบ และ มีการแต่งตั้ง
กรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกครั้ง 

5. ส่วนอาคารสถานที่มีการกําหนด
ใ ห้ ยื ม เ งิ นทดรอ ง จ่ า ยสํ า ห รั บ
กิจกรรมที่มีความเร่งด่วนและอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหาก
ไม่ได้ดําเนินการเท่านั้น โดยจะ
นําเสนอผู้บริหารในการพิจารณา
ก่อนการดําเนินการ 

6. ส่วนอาคารสถานที่ได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ไม่มีความ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ผู้ตรวจรับใน
การตรวจรับ
ทุกครั้ง 

4) ส่วนอาคาร
สถานที่มีการ
กําหนดยืมเงิน
ทดรองจ่าย
สําหรับ
กิจกรรมที่มี
ความเร่งด่วน 
เท่านั้น ซึ่งหาก
ไม่ได้
ดําเนินการโดย
เร่งด่วน อาจ
เกิดความ
เสียหายต่อ
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั 
และอาจส่งผล

เร่งด่วน โดยเข้ากระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของพัสดุเท่านั้น 

7. ส่วนอาคารสถานที่มีการศึกษา
ร ะ เ บี ย บ ด้ า น ก า ร เ งิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย (การดําเนินการยืม – 
คืนเงินทดรองจ่าย) อย่างต่อเนื่อง 
และมีการกําหนดให้ผู้ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ
ด้ านการเ งินของมหาวิทยาลั ย
ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2565 

ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ เดือน 6 
จากการดําเนินงาน พบว่า ยังไม่พบ
การทุจริตด้านการดําเนินการยืม – 
คืนเงินทดรองจ่าย ที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย และความ
ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

กระทบต่อการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

5) ส่วนอาคาร
สถานที่มีการ
กําหนดให้ใช้
วิธีการจัดซื้อจัด
จ้างสําหรับงาน
ไม่มีความ
เร่งด่วน โดย
เข้า
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ของพัสดุ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

กลุ่ม: สํานกังานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 

1) ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันหน่วยงาน
มิให้ไดร้ับความ
เสียหายจากการทุจริต
ทางด้านการเงิน 
 

1) มีการกําหนดตรา
สินค้าทุกรายงาน 

2) มีการขออนุมัติ
เงื่อนไขในการให้
ส่วนลดทุกครั้ง 

ระบบการควบคุมที่
มีอยู่สามารถช่วย
ให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามภารกิจ
ได้ดีพอสมควร แต่
เนื่องจากระบบขาย
ปัจจุบันยังไม่
รองรับกรณีการจํา
หน่วยสินค้านอก
สถานที่ อาจมี
ความเสีย่งให้
ส่วนลด และการ
นําส่งเงินรายไดไ้ม่
ถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

ความเสี่ยง 
การทุจริต 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การขายสินค้าไม่

เป็นไปตามราคา
ที่กําหนด 

2) การให้ส่วนลดไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ได้รบั
อนุมัต ิ

3) การนําส่งเงิน
รายได้ไม่
ครบถ้วน กรณี
จําหน่วยสินค้า
นอกสถานที่ 

1) ติดราราสินค้าทุก
รายการให้ครบถ้วน 

2) สรรหาระบบเพื่อ
รองรับการจําหน่วย
สินค้านอกสถานที่
และการกําหนด
ส่วนลดราคาค่า
สินค้าตามเงื่อนไขที่
ได้รับอนุมัต ิ

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
พนักงานธุรการที่
ได้รับมอบหมาย 
และผูจ้ัดการศูนย์
หนังสือฯ 

1) การจําหน่าย
สินค้าเป็นไป
ตามราคาที่
กําหนด 

2) การนําส่งเงิน
รายได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่
พบการทุจริต 

3) การให้ส่วนลด
เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ได้รบั
อนุมัต ิ

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. มีการติ ด ป้ายราคา ที่สิ น ค้ า ทุก

ร า ย ก า ร ค ร บ ถ้ ว น  ทํ า ใ ห้ ก า ร
จําหน่ายสินค้าเป็นไปตามราคาที่
กําหนด 

2. อ ยู่ ร ะห ว่ า งก า รสร รหาระบบ           
เพื่อรองรับการจําหน่ายสินค้านอก
สถานที่และการกําหนดส่วนลด
ราคาค่าสินค้าตามเงื่อนไขท่ได้รับ
อนุมัติ เนื่องจาก ระบบเดิมที่เคย
สรรหาได้ ก่อนหน้า ที่ ถูกยกเลิก
สัญญาจ้าง เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่
ส า ม า ร ถ ส่ ง ม อ บ ง า น ไ ด้ ต า ม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงใน
เบื้องต้นศูนย์หนังสือฯ ได้เน้นย้ําให้
พนักงานผู้รับผิดชอบ เรื่อง การ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

จําหน่ายสินค้าทั้งหน้าร้านและนอก
สถานที่ การสรุปยอดขายประจําวัน 
การนําส่งเงินรายไดประจําวัน และ
การให้ส่วนลดค่าสินค้าต่าง ๆ ให้
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนดใน
คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
จากการดําเนินงานตามกิจกรรมที่
กําหนด ในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา 
ส ามารถดํ า เ นินการ ได้ ค รบ ถ้วน 
สํ า ห รั บ กิ จ ก ร ร ม ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ดําเนินการ นั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานตามกิจกรรมเพื่อลด
ความเสี่ยงแต่อย่างใด โดยผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การจําหน่ายสินค้าเป็นไป
ตามราคาที่กําหนด 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

2. การนําส่งเงินรายได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

3. การให้ส่วนลดเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ได้รบัอนุมัต ิ

2) วนาศรม 
ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน         
ด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันหน่วยงาน
มิให้ไดร้ับความ
เสียหายจาก การทุจริต
ทางด้านการเงิน 

เปรียบเทียบข้อมูล           
การเข้าพักกับ
รายงาน การทํา
ห้องพัก 

มีการนําส่งรายได้
ครบถ้วนถูกต้อง 

 

ความเสี่ยง 
การขายห้องพักโดย
ไม่ผา่นระบบ การ
ขายห้องพักไม่เป็นไป
ตามราคาที่กําหนด 
ปัจจัยเสี่ยง 
การตรจสอบไม่
รัดกุม 

ตรวจสอบรายงานการเข้า
พัก และรายงานการทํา
ห้องพัก กับรายงานการ
เบิกวัสดุของห้องพัก 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
1) ผู้จัดการ 
2) หัวหน้าแผนก

ต้อนรับ 
3) หัวหน้าแผนก

แม่บ้าน 

การนําส่งเงิน
ครบถ้วนถูกต้อง  
ไม่พบการทุจริต 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีการตรวจสอบรายงานการเข้าพัก 
และรายงานการทําความสะอาดของ
ห้องพักกับรายงานการเบิกใช้วัสดุเข้า
ห้องพักอย่างเคร่งครัดและละเอียดถี่
ถ้วน 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
จากการดําเนินงานดังกล่าวในรอบ          
6 เดือน ที่ผ่านมา ทําให้การนําส่งเงิน
ครบถ้วน และถูกต้อง 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

3) วนาเวศ 
ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน           
ด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันหน่วยงาน
มิให้ไดร้ับความ
เสียหายจาการทุจริต
ทางด้านการเงิน 

1) มีการกําหนด
ราคาอาหาร 
อาหารว่าง และ
เครื่องดื่มทุก
รายการ 

2) มีการขออนุมัติ
เงื่อนไขในการให้
ส่วนลดทุกครั้ง 

ระบบการควบคุม
ที่มีอยู่สามารถ
ช่วยให้การ
ดําเนินงานเป็นไป
ตามภารกิจได้ดี
พอสมควร แต่
เนื่องจากระบบ
ขายปัจจุบันยังไม่
รองรับกรณีการ
จําหน่วยสินค้า
นอกสถานที่ อาจ
มีความเสี่ยงให้
การขาย การให้
ส่วนลดและการ
นําส่งเงินรายได้
ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ความเสี่ยง 
การทุจริตด้าน
การเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การขายสินค้าไม่

เป็นไปตามราคา
ที่กําหนด 

2) การให้ส่วนลดไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ได้รบั
อนุมัต ิ

3) ก า ร นํ า ส่ ง เ งิ น
ร า ย ไ ด้ ไ ม่
ครบถ้วนกรณีจํา
หน่วยสินค้านอก
สถานที่ 

 
 
 

สรรหาระบบเพื่อรองรับ
การจําหน่วยสินค้านอก
สถานที่และการกําหนด
ส่วนลดราคาสินค้า ตาม
เงื่อนไขที่ได้รบัอนุมัต ิ

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าแผนก
อาหารและ
เครื่องดื่ม 
 

1) การจําหน่วย
สินค้าเป็นไปตาม
ราคาที่กําหนด 

2) การนําส่งเงินภาย
ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

3) การให้ส่วนลด
เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ได้รับอนุมัต ิ

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. การจําหน่วยสินค้าเป็นไปตามราคาที่

กําหนด โดยใช้โปรแกรมขายหน้าร้านใน
การรับคําสั่งซื้อ ซึ่งราคาจะถูกกําหนด
ไว้แน่นอนแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการสรร
หาระบบเพื่อรองรับการจําหน่วยสินค้า
นอกสถานที่และการกําหนดส่วนลด
ราคาสินค้า ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ 

2. การนําส่งเงินรายได้ถูกต้องครบถ้วน 
โดยสามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรม
ขายหน้าร้าน และใบขอใช้บริการที่การ
ตรวจรับจากหน่วยงานที่ขอใช้บริการ
แล้ว 

3. การให้ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ได้รับอนุมัติ โดยจะมีการขออนุมัติจาก
อธิการบดีก่อนดําเนินการทุกครั้ง 

4. กําหนดให้พนักงานตรวจนับและรับ
มอบสินค้าที่จะนําไปจําหน่ายนอก
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

 
 
 
 

สถานที่ และเมื่อจําหน่ายเสร็จเงินที่
ได้รับจะต้องเท่ากับจํานวนสินค้าที่
จําหน่ายไป 

ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ เดือน 6 
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทําให้ความ
เสี่ยงลดลง และบรรลตุามตัวชี้วัดที่ได้
กําหนดไว้ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

กลุ่ม: หน่วยงานพิเศษ 

1) ศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน     
สิรินธร 

ภารกิจ 
การใช้จ่ายเงินยืม           
ทดรอง 
 
วัตถุประสงค์ 
- 
 
 
 

มีแผนการดําเนินการ 
ด้านการเงินของ
หน่วยงาน 

การดําเนินงาน
ล่าช้าอาจเป็น
ช่องทางให้เกิดการ
ทุจริต 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทางดา้น
การเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การกํากับ

ติดตามการใช้
งบประมาณ 

2) การดําเนินงาน
ล่าช้า 

3) การนําส่งเงินไม่
ตรงเวลา 

1) การวางแผนการเงิน
หรืองบประมาณของ
หน่วยงานเผยแพร่
อย่างโปร่งใส 

2) การควบคุม กํากับ 
การดําเนินงานด้าน
การเงินให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลา/
แผนงานที่กําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เพื่อลด
โอกาสในการทุจริต 

3) การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบและ           
ผู้ตรวจสอบ เอกสาร
หลักฐาน เพื่อเฝ้าระวัง 

4) การนําผลตรวจจาก
ส่วนการเงินและบัญชี 
หรือหน่วยตรวจสอบ

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่บริหารที่
รับผิดชอบ   และ
ผู้ช่วย ผู้อํานวยการ
ศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน               
สิรินธร 

1) ไม่พบการ
ทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

2) กํากับติดตาม
การใช้เงินให้
ดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 
ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 70 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. ผู้บริหารของหน่วยงาน 

ดําเนินการวางแผนการเงินหรือ
งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2. ผู้บริหารของหน่วยงานมีการ
ควบคุม กํากับ การดําเนินงาน
ด้านการเงินให้แล้วเสร็จตาม
กรอบระยะเวลา/แผนงานที่
กําหนดไว้อย่างเคร่งครดั โดยให้
ผู้รับผิดชอบรายงานในที่ประชุม
ประจําเดือนของหน่วยงานเป็น
ประจําทุกเดือน 

3. ผู้บริหารของหน่วยงานมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบและผู้
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เพื่อ
เฝ้าระวัง โดยให้ผู้รับผิดชอบ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ภายในไปปรับปรุงการ
ทํางาน เพื่อป้องกัน
การทุจริต 

รายงานในที่ประชุมประจําเดือน
ของหน่วยงานเป็นประจําทุก
เดือน 

4. ผู้บริหารของหน่วยงานมีการนํา
ผลตรวจจากส่วนการเงินและ
บัญชี หรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงการทํางาน 
เพื่อพัฒนาการดําเนินงานและ
ป้องกันการทุจริต 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด จะ
สามารถสรปุไดเ้มื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

2) ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านการวิจัย
เชื้อรา 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน        
ด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันหน่วยงาน
มิให้ไดร้ับความ
เสียหายจากการทุจริต
ทางด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 

มีแผนการ
ดําเนินงานด้าน
การเงินของ
หน่วยงาน และมี
ผู้ติดตามการใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณตลอด
กิจกรรม 

มีการดําเนินงาน
ด้านการเงินที่
โปร่งใส และตรง
เวลา 

ความเสี่ยง 
การทุจริตด้าน
การเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การแก้ไข

เอกสารหรือ
ตกแต่ง หรือ
การปลอม
แปลงเอกสาร
หลักฐานด้าน
การเงิน 

2) การนําส่งเงิน
ไม่ตรงเวลา 

1) มีแผนการ
ดําเนินงานด้าน
การเงินของ
หน่วยงาน และมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานทุกไตร
มาส 

2) มีการควบคุม กํากับ 
การดําเนินงาน ด้าน
การเงินให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบ
ระยะเวลา/แผนงาน 
ที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครดั  เพื่อลด
โอกาสในการทุจริต 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่บริหาร 

1) มีการกํากับ
ติดตามการใช้
จ่าย
งบประมาณ 
โดยสามารถ
ดําเนินงานตาม
แผน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2) ไม่พบการ
ทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง             
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย
เ ชื้อรา มีแผนการดําเนินงานด้าน
การเงินอย่างชัดเจนมีการติดตาม 
ควบคุมการดําเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่
บริหาร เพื่อให้แล้วเสร็จในกรอบเวลา
ที่กําหนด รวมถึง มีการตรวจรับพัสดุ
ทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างปราศจากการทุจริต 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
1. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการ

ตรวจรับพัสดุและลงนามตรวจรับ
พัสดุทุกครั้ง 

2. การดําเนินการคืนเงินยืมทดรอง
จ่าย ภายใน 15 วัน หลักจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรม เป้นไปตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา มีการ
ดําเนินการคืนเงินยืมทดรองจ่าย
ภายในกรอบระยะเวลาโดยคิด
เป็น ร้อยละ 100 

3. มีการรายงานผลการดาํเนินงาน
แก่ส่วนนโยบายและแผนตาม    
ไตรมาส 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
การดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในรอบ 6 เดือน         
คิดเป็นร้อยละ 60 เนื่องจาก 
ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนจึงทําให้
แผนการใช้งบประมาณหมวดจ้าง
เหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง ไมเ่ป็นไปตาม
แผน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

3) ศูนย์ความเป็น
เลิศทางด้านการ
วิจัยเชื้อรา (ต่อ) 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน          
ด้านพัสด ุ
วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันการทุจริต
ทางด้านการกําหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสด ุ
 

มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงาน            
ด้านพัสดโุดยตรง 
รวมถึงมีทีม
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

การกําหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุ มีความ
โปร่งใส ถูกต้อง 
และปราศจากการ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้
ยื่นข้อเสนอ 

ความเสี่ยง 
การกําหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุที่มีการเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอ 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การกําหนด

รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุที่
เอื้อประโยชน์
ต่อผู้อื่นข้อเสนอ
มากกว่า 

2) การกําหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุที่มี

1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุ โดยมี
องค์ประกอบ 
ประธานกรรมการ 
และเลขานุการ เพื่อ
ความโปร่งใส 

2) คณะกรรมการจัดทํา
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุที่เป็นกลาง ตรง
ต่อการใช้งาน และ
มหาวิทยาลยัเป็นผู้
ได้ประโยชน์สูงสุด 

3) รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุ
ผ่านการตรวจสอบ

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ / นักวิจัย 
และ
นักวิทยาศาสตร ์

การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและ
โปร่งใส และ
สามารถทบทวนได ้

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง       
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจยั
เชื้อรา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ และ
คณะกรรมารตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นไป
ตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง โดยมีการประสานงานและ
ตรวจสอบผ่านหน่วยงานศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง และทําการ
จัดซื้อจ้างผ่านหน่วยงานพัสด ุ

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
1. รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อ

ครุภณัฑ์ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ เป็นจํานวน 
6 รายการ จาก จํานวน 7 รายการ 
โดยรายการจัดทํารายละเอียด
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ส่วนไดส้่วนเสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอ 

 

จากหน่วยงานกลาง
และส่วนพัสด ุ

คุณลักษณะเฉพาะครภุัณฑ์ผ่านการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานกลางและ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านหน่วยงานพัสด ุ

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภณัฑ์ผา่นศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คําสั่ง
เลขที่ 4038-2654 

4) ศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

ภารกิจ 
การบริการวิชาการแก่
สังคม 
ขั้นตอนหลัก 
บริการวิชาการทั้ง
ให้บริการวิเคราะห์

1) มีขั้นตอนการรับ
บริการวิเคราะห์
ทดสอบและ
บริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์

2) มีระบบการนําส่ง
รายได้หลังการ
ชําระค่าบริการ
เข้าสู่
มหาวิทยาลยั
โดยตรง 

1) มีระบบการรับ
งานและ
ตรวจสอบผล
การดําเนินงาน
ก่อนออกใบ
รายงานผล 

2) มีระบบการ
ออกใบสรุป
ค่าใช้จ่าย โดย
ชําระเงินผ่าน
ส่วนการเงิน

ความเสี่ยง 
เกิดการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
ภายในหน่วยงาน อัน
ส่งผลให้เกิดปัญหาที่
ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเป็น
กลาง 
ปัจจัยเสี่ยง 
สถานการณ์หรือการ
กระทําของบุคคลที่

1) สร้างช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

2) สื่อสารเชิงรุกในเรื่อง
คุณธรรมและการ
ประพฤติมิชอบ 
ภายใต้ประกาศ
มหาวิทยาลยั               
แม่ฟ้าหลวง เรื่อง
เจตจํานงสจุริตในการ
บริหารงาน 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านวัต
กรรมผลติภณัฑ์
ธรรมชาต ิ

1) มีช่องทาง
สําหรับ
ร้องเรียนการ
ทุจริตแล
ประพฤติมิชอบ
ที่เป็น
สาธารณะ 
อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

2) มีการประชุม
ภายใน

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง               
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. หน่วยงานมีการแสดงช่องทางที่

บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
และแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยสามารถ
เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ทดสอบและบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ตามหลักเกณฑ์ OECD 
GLP และ Non-
OECD GLP 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บริการวิชาการ
ทั้งบริการวิเคราะห์
ทดสอบและบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
แก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

3) ได้รับเงิน
สนับสนุน
บางส่วนจาการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการจาก
แหล่งทุน 

โดยตรงและ
การออก
ใบเสร็จรับเงิน
จากส่วน
การเงินและ
บัญชี 

3) มีการ
ดําเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑ์
เพิ่มเตมิ โดย
ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก
แหล่งทุน
ภายนอก 

ก่อให้เกิดการทุจรติ             
โดยอาจเกิดได้จาก
การไมเ่จตนาหรือ
ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์

หน่วยงานเพื่อ
สื่อสารองค์กร
ในเรื่อง
คุณธรรม               
และ                      
การประพฤติ             
มิชอบ เรื่อง
เจตจํานงสจุริต
ในการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลยัฯ 
อย่างน้อย             
1 ครั้ง 

 
 
 
 

หน่วยงาน 
(https://cenpi.mfu.ac.th) 

2. มีการประชุมหน่วยงานเพื่อ
สื่อสารภายในองค์กรในเรื่อง
คุณธรรมและการประพฤตมิิชอบ 
เรื่องเจตจํานงสุจรติในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 
(อ้างถึง รายงานการประชุมของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ ที่ 1/2565 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 
2565) โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ เป็น
ประธานในที่ประชุม 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
1. มีช่องทางสําหรับร้องเรยีนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็น
สาธารณะและรบัฟังข้อคิดเห็น
ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

หน่วยงาน
(https://cenpi.mfu.ac.th) 

2. การประชุมหน่วยงานเพื่อสื่อสาร
ภายในองค์กรในเรื่องคุณธรรม
และการประพฤตมิิชอบ เรื่อง
เจตจํานงสจุริตในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ศูนย์ ที่ 1/2565 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ผลการดําเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่
กําหนดสามารถลดความเสีย่งได้ ไม่
พบการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ภายในหน่วยงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

5) หน่วยจัดการ
สารสนเทศ 

ภารกิจ 
งานจัดการข้อมลู
องค์กรที่หน่วยจัดการ
สารสนเทศดูแล (OCS, 
OJS, DSPACE-CRIS, 
BI, MFU Mail) 
วัตถุประสงค์ 
ป้องกันการนําข้อมูล
ขององค์กรใช้ในทางมิ
ชอบ 
 
 
 
 
 
 

1) ให้หน่วยงานที่
ต้องการเข้าถึง
ข้อมูลจัดทํา
บันทึกข้อความ 
ขอความ
อนุเคราะห์การ
เข้าถึงข้อมูลที่
สําคัญทุกครั้ง 

2) จํากัดให้มีผู้
เข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลที่อ่อนไหว 

รายงานการขอ
เข้าถึงข้อมูล 

ความเสี่ยง 
การนําข้อมูลองค์กร
ไปใช้ในทาง            
มิชอบ 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การหา

ผลประโยชน์
จากข้อมูล 

2) การเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย 

กิจกรรมระดมสมองเพื่อ
หากระบวนการควบคุม
ความเสีย่งของการนํา
ข้อมูลขององค์กรไปใช้ 
ในทางมิชอบ 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ ที่
รับผดิชอบ / หัวหน้า
หน่วยจัดการ
สารสนเทศ 

กระบวนการ
ควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูล เพื่อลด
โอกาสการนําข้อมูล
ขององค์กรไปใช้
ในทางมิชอบ ปีละ 
1 ครั้ง 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กิจกรรมระดมสมองเพื่อหา
กระบวนการควบคุมความเสี่ยงของ
การนําข้อมูลขององค์กรไปใช้ทางมิ
ชอบจะดําเนินการในวันที่ 8 เมษายน 
2565  

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ยังไม่พบการทุจริตดา้นงานจัดการ
ข้อมูลองค์กรที่หน่วยจัดการ
สารสนเทศดูแลและความประพฤติมิ
ชอบภายในหน่วยงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

6) พิพิธภัณฑ์อารย
ธรรมลุ่มน้ําโขง 

ภารกิจ 
การบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานด้าน
การดําเนินงานตาม
แผนการดาํเนินงาน/
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ/แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานเป็นไป
ตามแผนการ
ดําเนินงาน/แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่กําหนด
ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความล่าช้าที่อาจ

หน่วยงานจัดทํา
แผนการดาํเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ
ที่ระบุกรอบ
ระยะเวลาของ
แผนการดาํเนินงาน/
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ/แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระบบการควบคุมที่
มีอยู่นั้นเพียงพอ
และเหมาะสม
สามารถช่วยให้การ
ดําเนินงานเป็นไป
ตามแผนการ
ดําเนินงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่
ต้องมีการเฝ้าระวัง       
ความผิดพลาดจาก
การดําเนินงานตาม
แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง กรณีไดรับ
อนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเตมิระหว่าง 
ปีงบประมาณและ

ความเสี่ยง 
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
บุคลากรเกิดความ
เข้าใจที่ผิดพลาด
ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินงานจัดซื้อ/จัด
จ้างที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตั้งแตต่้น
ปีงบประมาณและ
ดําเนินการผ่าน
หน่วยงานกลาง และ 
การไดร้ับอนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่าง
ปีงบประมาณ            
โดยหน่วยงานเป็น
ผู้ดําเนินการเอง            

1) บุคลากรผู้ได้รับ
มอบหมายศึกษาและ
ตรวจสอบขั้นตอนการ
ดําเนินงานด้านการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

2) มอบหมายผู้ตรวจสอบ
เอกสารเพื่อเฝ้าระวัง 

3) การควบคุม กํากับ 
การดําเนินงานด้าน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้
แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลา/แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่กําหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด 

กําหนดแล้วเสร็จ 
30 ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
1) บุคลากรผู้ได้รับ

มอบหมาย  
2) หัวหน้าโครงการ

จัดตั้งพิพิธ-
ภัณฑ์ฯ 

1) เอกสารด้าน
การจัดซื้อจัด
จ้างถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่
ต้องนํากลับมา
แก้ไข/เพิ่มเติม 

2) การดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปตาม
กรอบ
ระยะเวลา/
แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่
กําหนดและไม่
พบการทุจริต
ในการ
ปฏิบัติงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง             
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หน่วยงานดําเนินงานตามกิจกรรมเพื่อ
ลดความเสีย่ง ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่บริหาร (บุคลากรผูไ้ดร้ับ

มอบหมาย) ได้ดําเนินการศึกษา
ข้อมูลและขั้นตอนการดําเนินงาน
ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากเว็บไซต์
ส่วนนโยบายและแผนเว็ยไซต์ส่วน
พัสดุ สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิและ
ตรวจสอบข้อมลู ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน เอกสารประกอบ ฯลฯ 
ที่เป็นปัจจุบันจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2. มอบหมายเจ้าหน้าที่บรหิาร 
จํานวน 1 คน และพนักงานธุรการ 
จํานวน 1 คน เป็นผู้ตรวจสอบ
เอกสาร ลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

เป็นช่องทางให้เกิดการ
ทุจริตได ้

หน่วยงานเป็น
ผู้ดําเนินการเอง
โดยไม่ผา่น
หน่วยงานกลาง ซึ่ง
เป็นการดําเนินงาน 
ครั้งแรกของ
หน่วยงาน 

เป็นผลให้เอกสารมี
ความผิดพลาดไม่
ครบถ้วน ต้องนํา
กลับมาแก้ไข/
เพิ่มเตมิ ทําให้เกิด
ความล่าช้า           
ในการดําเนินการ 

เพื่อเฝ้าระวังมิให้เกิดความผดิพลาด 
ล่าช้า ที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานได ้

3. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) 
ที่กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ระบุไว้
ในแผนการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ (เลม่คู่มือ) เพื่อให้
สามารถควบคุม กํากับ และ
ตรวจสอบการดําเนินงานด้านการ
จัดซื้อ/จ้าง ให้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่
กําหนดไว้ 

 ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด  
รอบ 6 เดือน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานไม่มีการดําเนินงานจัดซื้อจัด
จ้าง แต่หน่วยงานยังคงดําเนิน
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อเฝา้
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การ 
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการและ 
การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กําหนดแล้ว 
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน 

การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ ผลการดําเนินงาน          
ตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 

ระวังและเตรยีมความพร้อมให้
สามารถดําเนินการเพื่อลด/ควบคุม 
หากเกิดความเสีย่งขึ้น และหน่วยงาน
ไม่พบการทุจริตด้านการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน เป็นไปตามตัวชี้วัด
การดําเนินงาน 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

- การติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 



หนวยงาน สวนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร โทร. ๖๔๐๘ (วรรณภา)

บันทึกขอความ  

วันท่ี   ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ที่ อว ๗๗๐๒(๕)/ว ๓๓๗  

เร่ือง การติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน สำเนาแจงทาย

ตามท่ี มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง ไดกำหนดใหหนวยงานภายในจัดวางระบบควบคมุภายในและบรหิาร

ความเสีย่ง เพ่ือเปนกลไกการควบคมุกำกบั ตดิตามการดำเนนิการตามภารกจิ และรายงานตอมหาวทิยาลยั ตาม

แบบรายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน (ปค. 5) ไปแลวนัน้

เพ่ือใหการดำเนินงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดความตอเน่ือง จึงขอความอนุเคราะหหนวยงานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

(ตัง้แต 1 ตลุาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โดยรายงานความกาวหนาการดำเนินการเพือ่จดัการความเสีย่งการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ และการบรหิารจดัการความเส่ียงตามภารกจิของหนวยงาน รวมถึงรายงานผลการดำเนิน

งานตามตัวช้ีวัด ตามแบบ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน รายละเอียดดังนี้

1)   รายงานการบรหิารความเสีย่งดานการทจุรติ รอบ 6 เดอืน

นำสงรายงานภายในวนัจนัทรท่ี 4 เมษายน 2565 เพือ่ตดิตามกจิกรรมการปองกนัการทจุริต และนำขอมลู

ประกอบรายงานการดำเนินการเพือ่จดัการความเส่ียงการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

นำขอมลูเสนอตอคณะกรรมการการดำเนนิงานกำกบัและตดิตามการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลยัแมฟาหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment: MFU ITA)

2)   รายงานการบรหิารความเสีย่ง รอบ 6 เดอืน

นำสงรายงานภายในวนัจนัทรท่ี 25 เมษายน 2565 เพือ่ตดิตามการบรหิารจดัการความเสีย่งตามภารกิจ

และนำขอมลูเสนอตอคณะกรรมการควบคมุภายใน มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง

ในการน้ี การรายงานขอมูลตามแบบ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ขอความ

อนุเคราะหหนวยงานเชื่อมโยงขอมูลจากแบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (ปค. 5) จากนัน้ รายงาน

ผลใหสอดคลองกับกิจกรรมเพ่ือลดความเสีย่งท่ีกำหนดไวใหครอบคลมุทกุกจิกรรม และตามตวัช้ีวัดทีไ่ดระบไุว เพื่อ

สรุปขอมูลเสนอตอมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ตอไป            

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

 

(นายชัยพงศ แกลวกลา)
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Lenovo


Lenovo
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