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การบริหารความเสี่ยง มีความส าคัญและมีความจ าเป็นที่จะป้องกัน และควบคุมปัญหา           

ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น                

กับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับพันธกิจ เพ่ือลดความเสี่ยง 

หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กร 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน             

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และหน่วยงานภายในให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติป้องกันการทุจริต               

และประพฤติมิชอบ มีการก าหนดมาตรการหรือกิจกรรมเพ่ือลดและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง ส่งเสริมการด าเนินงานตามพันธกิจอย่างสุจริต โปร่งใส ทั้งระดับ

หน่วยงานภายใน และระดับมหาวิทยาลัย 
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การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการด าเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติอย่าง

เคร่งครัด และได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในตามโครงสร้างองค์กร ครบทุกหน่วยงานให้ด าเนินการ

ตามพันธกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความส าคัญในการรับผิดชอบ                

ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามหลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี  หลักการก ากับ           

ดูแลกิจการที่ดี หน่วยงานภายในมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง             

อย่างเคร่งครัด และมีการปลูกจิตส านึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม            

ในการให้บริการอยู่เสมอ รวมถึง มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย                

เพ่ือก าหนดมาตรการ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับสินบน และผลประโยชน์

ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย  

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เนื่องด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 

ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก

ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า 

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)”  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตระหนักในการน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประพฤติมิชอบมาใช้ โดยได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) เนื่องจาก การประเมิน ITA 

ได้รับการให้ความส าคัญและการยอมรับในระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จากการถูกก าหนดเป็นเป้าหมาย

ของนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได้แก่ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่ งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                

โดยในระยะแรกได้ก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2563) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศฯ โดยก าหนดให้ภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              

ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                  

เป็นตัวชี้วัดของแนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์ สุจริต 

โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ              

เป็นตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

จากการที่มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ได้ เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและ                 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) ดังกล่าว ส่งผลให้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 ส่งผลให้ได้มีการพัฒนาการด าเนินงานตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA    

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประเมิน ITA นั้น ถือเป็นเครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐได้ส ารวจและประเมินตนเอง 

เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและก ากับดูแลการ

ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความส าคัญกับด้านคุณธรรมและ               

ความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น 

 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในทางปฏิบัติอย่างเห็น

ได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น  

 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและ             

เตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ 

 ที่ส าคัญ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมีการประเมินความเสี่ ยง             

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ           

เพ่ือลดโอกาสและแรงจูงใจในการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการควบคุม             

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรทราบว่าเหตุการณ์ความเสี่ยง/ความไม่แน่นอน            

ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นอย่างไร โดยการวิเคราะห์จากโอกาสที่เกิด

เหตุการณ์และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น 

เป็นการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาประเมินให้ครอบคลุมถึง 

โอกาส (Likelihood) :  โอกาสที่จะเกิดข้ึนของความเสี่ยงว่ามีมากน้อยเพียงใด  

ผลกระทบ (Impact) :  เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หน่วยงาน/องค์กร จะได้รับ
ลกระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใดผ  

เนื่องจากทรัพยากรขององค์กร เช่น เงินทุน เวลา หรือบุคลากร นั้น มีจ ากัด ท าให้ไม่

สามารถที่จะจัดการกับทุกรายการความเสี่ยงที่ตรวจพบได้ การประเมินความเสี่ยงจะท าให้ทราบว่า

ความเสี่ยงใดควรต้องรีบด าเนินการ หรือ ความเสี่ยงใดสามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้ 

กรณีที่เป็น ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญอย่างยิ่ง 
จึงเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ คณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้             
มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ก าหนดกิจกรรมเชิงป้องกั น                   
ไว้ล่วงหน้า รวมถึงมีการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่า หน่วยงานประเมินค่าระดับความเสี่ยงได้ในระดับที่น้อยมาก   

 

 
ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) 

ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการประพฤติมิชอบ              
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ส าหรับตนเอง หรือผู้อ่ืนหรือ
กระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทุกภาระงาน เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร หรือ การมีเจตนา
บิดเบือนผลประกอบการงบการเงิน หรือความตั้งใจที่จะปกปิดข้อมูลส าคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงิน 
เป็นต้น 
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ตารางที่ 1 แสดงระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ 

โดยพิจารณาจากความถี่ของเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ 

โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง คะแนน 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

สูงมาก 5 11 - 12 ครั้งต่อปี (>80%) มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

สูง 4 6 – 10 ครั้งต่อปี (61 – 80%) มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ  

ปานกลาง 3 4 - 5 ครั้งต่อปี (35 - 60%) มีโอกาสเกิดบางครั้ง  

น้อย 2 2 - 3 ครั้งต่อปี (8 - 34%) อาจมีโอกาสเกิด แต่นาน ๆ ครั้ง  

น้อยมาก 1 ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี (< 8%) มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น  
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ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึน หากมีความเสี่ยงนั้น ๆ อยู ่

ระดับ
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ด้านการทุจริต (Fraud Risk) 

สูงมาก 5 
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เกิดการสูญเสียทรัพยากรเกิดเป็นประจ า เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน เกิดความไม่ยุติธรรม ส่งผลกระทบระดับสูงมาก 

สูง 4 
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เกิดการสูญเสียทรัพยากรค่อนข้างบ่อย ปีละ 6 – 10 
ครั้ง เกิดความล่าช้าในการท างาน เกิดความไม่ยุติธรรม ส่งผลกระทบระดับสูง 

ปานกลาง 3 
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เกิดการสูญเสียทรัพยากรปานกลาง ปีละ 3 – 4 ครั้ง   
เกิดความล่าช้าในการท างาน เกิดความไม่ยุติธรรม ส่งผลกระทบระดับปานกลาง 

น้อย 2 
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เกิดการสูญเสียทรัพยากรน้อย เกิดขึ้นอย่างมาก             
ไม่เกิน ปีละ 2 ครั้ง เกิดความล่าช้าในการท างาน เกิดความไม่ยุติธรรม ส่งผล
กระทบระดับน้อย 

น้อยมาก 1 
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน การสูญเสียทรัพยากรแทบไม่เกิดขึ้นเลยน้อยมาก                
ความล่าช้าในการท างานความไม่ยุติธรรม เกิดข้ึนอย่างมากไม่เกินปีละ 1 ครั้ง  
ส่งผลกระทบระดับน้อยมาก 
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การหาค่าระดับความเสี่ยง เป็นการน าค่าโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ                     

ค่าความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง มาค านวณหาค่าระดับของความเสี่ยง โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ความเสี่ยงใด    

เป็นความเสี่ยงสูงสุด ที่ต้องบริหารจัดการก่อน และช่วยให้สามารถก าหนดกิจกรรม/วิธีการควบคุม              

ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผน และจัดสรรทรัพยากรได้                  

อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ บุคลากร และเวลาที่มีจ ากัด 

การหาค่าระดับของความเสี่ยงมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 

 

หรือสามารถพิจารณาได้ตามตารางค่าระดับของความเสี่ยง ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงค่าระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

(Impact) 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) 

1 – เกิดขึ้น 

น้อยมาก 

2 – เกิดขึ้น 

น้อย 

3 – เกิดขึ้น 

ปานกลาง 

4 – เกิดขึ้น 

สูง 

5 – เกิดขึ้น 

สูงมาก 

5 – สูงมาก 5 10 15 20 25 

4 – สูง 4 8 12 16 20 

3 – ปานกลาง 3 6 9 12 15 

2 – น้อย 2 4 6 8 10 

1 – น้อยมาก 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

ค่าระดับความเสี่ยง  =  ค่าโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยง X ค่าผลกระทบของความเสี่ยง  
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ตารางที่ 4 แสดงความหมาย/ค าอธิบายของค่าระดับความเสี่ยง 

ค่าระดับ
ความเสี่ยง 

ความหมาย ค าอธิบาย 

1-3 
น้อยมาก 

 - 
น้อย 

ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมเพ่ิมเติมจากที่             
มีอยู่ เดิมแต่ยังต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเ พ่ือให้แน่ใจว่า                  
การควบคุมท่ีมีอยู่เดิมนั้นยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ ** 

4-9 ปานกลาง 

ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งกิจกรรมการควบคุมนั้น 
หน่วยงานต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความคุ้มทุนในการด าเนิน
กิจกรรมการควบคุมนั้น ๆ  

10-16 สูง 

ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องลดความเสี่ยงก่อน ที่จะเริ่ม
ด าเนินกิจกรรม/งาน หากความเสี่ยงเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินกิจกรรม/งาน 
ต้องหามาตรการมาแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

17-25 สูงมาก 

ความเสี่ยงอยู่ในระดับรุนแรงจนไม่สามารถยอมรับได้ กิจกรรม/งาน ใด ๆ                  
จะเริ่มไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง หรือถ้าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นระหว่าง   
การด าเนินกิจกรรม/งาน ต้องระงับกิจกรรมไว้ชั่วคราว และหาแนวทางจัดการ
ความเสี่ยงให้ได้ก่อน และหากพยายามลดความเสี่ยงอย่างเต็มที่แล้ว               
แต่ความเสี่ยงยังไม่ลดลง จะต้องยุติการด าเนินกิจกรรม/งานนั้นทันที  

 
** กรณีที่เป็น ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) คณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย             
แม่ฟ้าหลวง มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ก าหนดกิจกรรม
เชิงป้องกันไว้ล่วงหน้า รวมถึงมีการควบคุมที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันการทุจริต                  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่า หน่วยงานประเมินค่าระดับความเสี่ยงได้   3    
 

ที่มา :  มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2564  
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 

 

 

ค่าระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก าหนดอยู่ที่ค่าระดับความเสี่ยง  3 
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การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
 

“การจัดการความเสี่ยง หรือ เตรียมแผนเพ่ือรับมือกับความเสี่ยง” 

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ    
ความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

ก าหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง มีหลากหลายแนวทางให้พิจารณา ดังนี้ 

1. Take – การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (โดยมากจะเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ส าหรับ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ก าหนดค่าระดับที่ยอมรับได้ที่  3) ไม่จ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมใด ๆ 
เพ่ิมเติม โดยมากจะเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน มีระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพ          
อยู่แล้ว มีระบบข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และมีความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกิดขึ้น                    
เป็นอย่างดี รวมถึงต้นทุนในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้  

ทั้งนี้ กรณีที่เป็น ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) คณะกรรมการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้
ก าหนดกิจกรรมเชิงป้องกันไว้ล่วงหน้า รวมถึงมีการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกัน                  

การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่า หน่วยงานประเมินค่าระดับความเสี่ยงได้  3 

2. Treat– การลด/ควบคุมความเสี่ยง คือ การออกแบบระบบการบริหารจัดการเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกัน 
หรือลดผลกระทบ และความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง เช่น การจัดท าแผนฉุกเฉินของแต่ละงาน/
กิจกรรมการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร การลงทุนในสินทรัพย์ 
หรือมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้น 

3. Terminate– การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การยกเลิกกิจกรรม หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็น              
ความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน การงดขั้นตอนที่จะน ามา
ซึ่งความเสี่ยง โดยมาก แนวทางนี้จะเป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นนโยบายของภาครัฐ              
ภัยธรรมชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัย/หน่วยงานไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง และหรือไม่สามารถควบคุมได้    
จึงต้องตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมนั้น ๆ    

4. Transfer– การกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานภายนอก (บุคคลที่ 3) รับผิดชอบเป็น                    
การกระจายกระบวนการการท างาน หรือกระจายทรัพย์สิน เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่ง                 
ความรับผิดชอบไป เช่น การจ้างหน่วยงานภายนอกมาท างานบางส่วนแทน การท าประกันภัย เป็นต้น  
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การบริหารจัดการ และการควบคุม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การทุจริตตามความหมายส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อ านาจ และหน้าที่ที่ปฏิบัติแสวงหา

ผลประโยชน์ทั้งที่มีมูลค่าและไม่มีมูลค่า การเกิดการทุจริตเกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร 

หากท าการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต้องวิเคราะห์จากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และ การจัดการ

ความเสี่ยงต้องใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเข้ามาช่วยในการก ากับ ติดตาม

การปฏิบัติงานและพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางหลักที่จะท า

ให้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการป้องกัน 

ควบคุม การทุจริตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิ

บาล แนวทางตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นการจัดระเบียบให้มหาวิทยาลัย

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ โดยมี

หลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล เป็นองค์ประกอบส าคัญ 6 หลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม             

การบังคับการเป็นไป ตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและ

ความยุติธรรมของประชาชน 

2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามสนับสนุนให้

ประชาชนขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพที่สุจริตจนกลายเป็นนิสัย              

ประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้                  

ซึ่งตรงกันข้ามกับการทุจริตคอรับชั่น และการฉ้อราษฎร์บังหลวง 

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมือง การบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน 

5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การมีจิตส านึกในหน้าที่ร่วม

รับผิดชอบต่อสังคม สิทธิและหน้าที่และปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และเคารพความคิดเห็นที่

แตกต่างตามหลักประชาธิปไตย 

6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร                

ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
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การลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ จะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเพ่ือเป็นการลดโอกาสการก่อการทุจริต โดยเฉพาะการทุจริตในองค์กร  

แต่ละองค์กรอาจพิจารณาดูแลในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. ระบบการก ากับดูแลองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ  

มีระบบการก ากับดูแลองค์กร การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กร โดยปฏิบัติ

หน้าที่ยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่

ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มา

ติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และ                     

มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่

ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม                      

การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับ                  

การปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ

แม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ

ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต  

2. การใช้งบประมาณ 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ

เผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลาก รภายใน                  

ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน                

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3. ความรับผิดชอบของผู้บริหาร การใช้อ านาจ 

การบริหารงาน การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา การมอบหมายงาน การประเมินผล                

การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคคลกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม               

และไม่เลือกปฏิบัติ  
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4. การใช้ทรัพย์สิน 

การน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้ อ่ืน และ

พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย

บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 

นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล

และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน

จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า

แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต                           

ของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น               

ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน

จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง การตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลตรวจสอบของ

ฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

6. ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน และการปรับปรุงระบบการท างาน 

ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ย่อมประกอบด้วยการควบคุมทั้งในด้านการป้องกัน 

(Preventive Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลด

โอกาสและแรงจูงใจในการกระท ามิชอบและการทุจริตให้น้อยลง ควรด าเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

และมีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ

หน่วยงานที่ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้อง

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงาน                

ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
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7. การคัดเลือกบุคลากรในองค์กร 

ต้องมีการตรวจสอบประวัติการก่ออาชญากรรมหรือการกระท าผิดทางด้านจรรยาบรรณ

ส าหรับต าแหน่งงานที่ส าคัญ ๆ เพ่ือป้องกันการรับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ดี หรือเคยกระท าผิดกฎหมาย 

มาก่อน เข้ามาเป็นบุคลากรขององค์กร 

8. ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

การมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                   

ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ การตรวจสอบระหว่างกัน การมีข้อบังคับทางจรรยาบรรณ ความประพฤติ    

เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ก็ เป็นการลดโอกาส               

การก่อการทุจริตได้ 

ลักษณะการควบคุมภายในโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งได้ 2 ลกัษณะ ดังนี้ 

การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft controls) 

หมายถึง การควบคุมที่ เกิดขึ้นจากจิตส านึก การกระท า ทักษะ ความสามารถ                 

ของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถจับ

ต้องได้ ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ความซื่อสัตย์ 

ความโปร่งใส ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เป็นต้น 

การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard controls) 

หมายถึง การควบคุมที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานส าหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จับต้องได้                   

เช่น ผังโครงสร้างหน่วยงาน นโยบาย และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น  

การควบคมุภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดก็ข้ึนอยู่กับการควบคุม ทั้งสองส่วนประกอบกัน 

หน่วยงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะให้ความส าคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามธรรม 

แต่ไม่ได้ละเลยการควบคุมเชิงรูปธรรม 

 

 



- 13 - 
 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและมาตรการจัดการ 

หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
 
 
 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 

1) พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงาน 
2) พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 
3) ระบบการควบคุมไม่เพียงพอ หรือไม่มีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
4) ปัญหาส่วนตัวของพนักงาน 

 

2 5 10 สูง 
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การก าหนดมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

 

ความเสี่ยง 
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ด้านบุคลากร 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 

1) พนักงานขาดความรู้ความ
เข้าใจ กฎ ระเบียบ ใน
การปฏิบัติงาน 

2) พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

3) ระบบการควบคุมไม่
เพียงพอ หรือไม่มีการ
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

4) ปัญหาส่วนตัวของ
พนักงาน 

    1) ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ 
ระ เบี ยบที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  เ พ่ือ
ป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต ในก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

2) จัดระบบในการก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบการด าเนินงาน
ของบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ข้อบั งคับ  กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

3) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แก่บุคลากร 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนการ
เจ้าหน้าที่ 

ผู้บริการที่ก ากับ
ติดตาม 

รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล 

ตัวช้ีวัด 

จ านวนบุคลากรที่ถูก
ด าเนินการทางวินัย
อันเนื่องมาจากการ
ทุจริต 

เป้าหมาย 

จ านวนบุคลากรที่ถูก
ด าเนินการ             
ทางวินัยอัน
เนื่องมาจาก            
การทุจริตลดลง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

******************************** 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน             

ตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร ทั้งหมด จ านวน 59 หน่วยงาน ทุกหน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน                

เพ่ือระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ควบคุมทั้งในด้านการป้องกัน และการตรวจสอบ ซึ่งช่วยลดโอกาสและแรงจูงใจในการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการ

ควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร จ านวน 59 หน่วยงาน ได้ประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน การทุจริตครบทุกหน่วยงาน และมีจ านวน 33 หน่วยงาน ที่ได้รายงานการบริหาร

จัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง หรือมาตรการเพื่อด าเนินการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2565 โดยการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต จ านวน 33 หน่วยงาน รวมประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต จ านวน 40 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

1) กลุ่มหน่วยงานในก ากับสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 หน่วยงาน รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต จ านวน 2 รายการ  

2) กลุ่มส านักวิชา จ านวน 7 หน่วยงาน รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต จ านวน 10 รายการ  

3) กลุ่มศูนย์ / ศูนย์การแพทย์ / สถาบัน จ านวน 5 หน่วยงาน รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต จ านวน 7 รายการ  

4) กลุ่มส านักงานวิชาการ จ านวน 7 หน่วยงาน รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต จ านวน 8 รายการ  

5) กลุ่มส านักงานบริหารกลาง จ านวน 4 หน่วยงาน รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต จ านวน 4 รายการ  

6) กลุ่มส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ จ านวน 3 หน่วยงาน รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต จ านวน 3 รายการ  

7) กลุ่มหน่วยงานพิเศษ จ านวน 5 หน่วยงาน รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต จ านวน 6 รายการ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากจ านวน 33 หน่วยงาน รวมประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต 

ทั้งสิ้น จ านวน 40 รายการ ดังกล่าวข้างต้นนั้น หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการด าเนินงานตามภารกิจ พบว่า ค่าระดับความเสี่ยง ดังนี้ อยู่ในระดับ

ความเสี่ยงน้อยมาก – น้อย จ านวน 20 ความเสี่ยง อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 15 ความเสี่ยง และอยู่ในระดับสูง จ านวน 5 ความเสี่ยง และหน่วยงานได้ก าหนดแนวทางการ

จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการลด/ควบคุมความเสี่ยง โดยก าหนดกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงที่สามารถลดโอกาส หรือลดผลกระทบ หรือ ลดได้ทั้งโอกาสและลด

ผลกระทบที่สอดคล้องกับสาเหตุของความเสี่ยงได้ และรายละเอียดแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ ยงด้านการทุจริต ของหน่วยงานมีการก าหนดที่เหมาะสม 

รายละเอียด ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและมาตรการจัดการ 

หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลุ่ม: หน่วยงานในก ากับสภามหาวิทยาลัย 

1) ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงานด้าน
การเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันหน่วยงานมิให้
ได้รับความเสียหายจาก 
การทุจริตทางด้านการเงิน 
 
 
 
 

มีแผนการด าเนินงานด้าน
การเงินของหน่วยงาน 

การด าเนินงานล่าช้า 
อาจเป็นช่องทางให้
เกิดการทุจริตได้ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การก ากับติดตามการใช้

งบประมาณ 
2) การแก้ไขเอกสาร หรือตกแต่ง 

หรือการปลอมเอกสาร หลักฐาน
ด้านการเงิน 

1 3 3 น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2) หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ภารกิจ 
การด าเนินงานด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การยืม-คืน เงินทด
รองจ่ายเป็นไปตามระเบียบ 
ประกาศ และแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. มีระเบียบมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย 
การเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560 และแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. มีการก าหนดขั้นตอนการ
ยืม-คืนเงิน ทดรองจ่ายที่
ชัดเจนในเล่มแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าป ี

3. เอกสารการยืม-คืนเงิน 
ทดรองจ่ายผ่ายการสอบ
ทานจากหัวหน้าหนว่ย
ตรวจสอบภายใน และ
ส่วนการเงินและบัญชี
ทุกครั้ง 

1. คืนเงินทดรองจ่าย 
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในสัญญา
เงินยืมทดรองจ่าย 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

3. ใบส าคัญคู่จ่าย
เป็นไปตามระเบียบ 
ประกาศ และแนว
ปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน   

จึ งน าเงินยืมทดรองจ่ายไปใช้
ส่วนตัว 

2. เจ้าหน้าที่จัดท าใบส าคัญคู่จ่ายอัน
เป็นเท็จ 

1 1 1 น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลุ่ม: ส านักวิชา 

1) ส านักวิชาการจัดการ 
ภารกิจ 
การบริหารจัดการด้านพัสดุ  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันหน่วยงานไม่ให้
ได้รับความเสียหายด้าน
พัสดุ 

ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่ง 
ของมหาวิทยาลัยฯ 

การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและอยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ในการด าเนินการตรวจรับพัสดุไม่

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
ระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่ง ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

2) ความสนิทสนมส่วนตัวที่สามารถ
เอ้ือประโยชน์ร่วมกัน 

 
 
 

1 1 1 น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2) ส านักวิชาการจัดการ 
(ต่อ) 

ภารกิจ 
การบริหารจัดการด้าน
การเงิน  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันหน่วยงานไม่ให้
ได้รับความเสียหายด้าน
การเงิน 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของทาง
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การ
บริหารจัดการด้านการเงิน 

การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและอยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ใน
การยืมเงินทดรองของบุคลากรใน
ส านักวิชา 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ผู้ยืมเงินทดรองไม่ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบการยืมเงินทดรอง เช่น 
ไม่น าส่งครบตามจ านวน หรือ
น าส่งคืนเงินทดรองไม่ตรงตาม
เวลา 

2) ผู้ ยื ม เ งินทดรองมี การจั ดท า
เอกสารเท็จ  น าเงินส่วนต่างเข้า
เป็นทรัพย์สินส่วนตัว 

 
 
 

 

2 3 6 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

3) ส านักวิชานิติศาสตร์ 
ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงานด้าน
การเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันส านักวิชาฯ มิ
ให้ได้รับความเสียหายจาก
การทุจริตด้านการเงิน 

มีแผนการด าเนินงานด้าน
การใช้จ่ายงบประมาณ 
แต่ละไตรมาสของส านัก       
วิชาฯ / คณะกรรมการฯ 

การด าเนินงาน
กิจกรรมภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อาจเกิด
ความล่าช้า และอาจ
เป็นช่องทางให้เกิดการ
ทุจริต 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้านการเงิน การ
ปลอมแปลงเอกสารการเงิน และ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ
การเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้

งบประมาณ 
2) มีการแก้ไข ปลอมแปลงเอกสาร 

หลักฐานด้านการเงิน เพ่ือปกปิด
การใช้จ่ายโดยมิชอบ 

 
 
 
 

1 3 3 น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

4) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

ภารกิจ 
การผลิตบัณฑิต 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

1. ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวทางปฏิบัติ
ของส่วนการเงินและ
ส่วนพัสดุ 

2. คู่มือการปฏิบัติงาน
ของส านักวิชา 

1. การด าเนินกิจกรรม
ตามกรอบ
งบประมาณและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2. การแจ้งเตือน/
ติดตาม จากส่วน
งานการเงินและ
บัญชี และส่วน
พัสดุ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การน าส่งเงินคืนล่าช้าท าให้อาจารย์
ไม่สามารถยืมเงินทดรองได้หลาย
โครงการ ส่งผลกระทบให้โครงการ 
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน           
ไม่สามารถด าเนินการไดต้่อเนื่อง 
ปัจจัยเสี่ยง 
การคืนเงินยืมทดรองล่าช้า 
เนื่องจากความไม่เข้าใจแนวปฏบัติ
และระเบียบการเงินที่มากพอ ท าให้
แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้องตามหมวด 
 
 
 

3 4 12 สูง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

5) ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

ภารกิจ 
ด้านการบริหาร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตงาน
ด้านพัสดุ 

1. ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและ        
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

2. ปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง นโยบาย และ
แนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย 

3. ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณพนักงาน 

 
 

 

ในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ยังไม่พบ
บุคลากรของส านักวิชา 
ที่ทุจริตในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การก าหนดขอบเขตงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
หรือแบบรูปรายการมีส่วนได้           
ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอท าให้เกิด
การแข่งขันราคาที่ไม่เป็นธรรม 
ปัจจัยเสี่ยง 
ผู้ก าหนดขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ 
ก าหนดขอบเขตงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุเกิน
ความจ าเป็น เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้
ยื่นข้อเสนอ 

1 5 5 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

6) ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ (ต่อ) 

ภารกิจ 
ด้านการบริหาร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตงาน
ด้านการเงิน 

1. ปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง นโยบาย และ
แนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย 

2. ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณพนักงาน 

3. ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน 
พัสดุ งบประมาณ หรือ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ยังไม่พบ
บุคลากรของส านักวิชา
ที่ทุจริตในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. ผู้ยืมเงินทดรองน าเงินของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัว ส่งผลให้น าส่งเงิน เพื่อ
คืนมหาวิทยาลัยล่าช้า หรือไม่
ครบตามจ านวน 

2. มีการจัดท าเอกสารการเงินที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย หรือจัดท าเอกสาร
ที่เป็นเท็จ 

 
 
 
 

 

1 5 5 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

7) ส านักวิชาเวชศาสตร์
ชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพ 

ภารกิจ 
ด้านบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการไม่ปฏิบัติ
ตาม กฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และการ
ทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ 

ส านักวิชาฯ ได้ยึด
หลักเกณฑ์ปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้การด าเนินการ 
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างสุจริต 
โปร่งใส และมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
เช้า-ออก รวมทั้ง การขาด 
การลา ต่าง ๆ ของ
พนักงาน อยู่เสมอ เพื่อ
ป้องกันการไม่ลงเวลาเข้า
ปฏิบัติงาน หรือไม่ส่ง
ใบลาให้กับส่วนการ
เจ้าหน้าที่ 

อาจเกิดการทุจริต  
และไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยได้ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การปฏิบัติงานอย่างไม่ซื่อสัตย์ หรือ
มีความจงใจที่จะทุจริต และ
พนักงานอาจหลีกเลี่ยงการลงเวลา
ปฏิบัติงาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
- พนักงานขาดงานโดยไม่ได้แจ้ง

ให้หัวหน้างาน หรือหน่วยงาน
รับทราบ 

- ไม่แจ้งเรื่องการขาดงานให้ส่วน
การเจ้าหน้าที่รับทราบ หรือแจ้ง
ล่าช้ากว่าก าหนด 

- ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทายาลัย 

 
 

 

1 2 2 น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

8) ส านักวิชาทันตแพทย์
ศาสตร์ 

ภารกิจ 
การบริหารงานพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีการจัดการงาน
บริหารงานพัสดุให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ระเบียบ และไม่ให้เกิด      
การทุจริต 

 

การควบคุมข้ันตอนหลัก 

จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรทันต
แพทยศาสตร์ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจ และมี
กระบวนการจัดหาที่
โปร่งใส เป็นไป ตาม
ระเบียบ 

1) ส านักวิชามีการ
จัดท าแผน
ก าหนดการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ และ
จัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือ
ตรวจสอบในการ
ตรวจรับพัสดุ 

2) มหาวิทยาลัย
ร่วมกับส านักวิชา
จัดอบรม และให้
ความรู้แก่บุคลากร 
เกี่ยวกับ ระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานบริหารพัสดุ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การตรวจรับพัสดุ 
ปัจจัยเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้
ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับ ไม่
ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียด
ของ TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ 
ผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลา เพ่ือเรียก
รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

3 3 9 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

3) ส านักวิชามีการ
ก ากับดูแลขั้นตอน
การบริหารงาน
พัสดุจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่าง
ใกล้ชิด 

9) ส านักวิชาการแพทย์
บูรณาการ 

ภารกิจ 
บริหารส านักวิชาอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม           
หลักธรรมาภิบาล และก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

1) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
การด าเนินงาน/การใช้
เงินงบประมาณ/การ
เบิกจ่าย ด้านการเงิน
ของส านักวิชาเบื้องต้น 
และเป็นผู้ประสานงาน
กับทางการเงิน 
ส่วนกลาง โดยแยก
ผู้ดูแล และมี
ภาระหน้าที่ชัดเจน 

เอกสารการเงินมี
ผิดพลาดเล็กน้อย 
และสามารถแก้ไข
ได้จากการก ากับ
ติดตามของ
เจ้าหน้าที่การเงิน 
ส านักวิชา ยังไม่พบ
การทุจริตด้าน
การเงิน พัสดุ เกิด
การสูญหาย หรือ

บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
ด้านการเงิน /  การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ปัจจัยเสี่ยง 
ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายและ
การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายที่
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ส านักวิชามีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลจนเกิดความ
ยั่งยืน และมีความเป็น
สากล 

2) มีการจัดท าระบบการ
ยืม-คืน วัสดุครุภัณฑ์
ของห้องปฏิบัติการ 

3) มีการก ากับติดตาม
และตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่องของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการทุก ๆ 
3 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลมีการ
คลาดเคลื่อน 

บุคลากร ความเสี่ยง 
พัสดุเกิดการสูญหาย/เสียหาย 
ปัจจัยเสี่ยง 
มีการเคลื่อนย้ายพัสดุ โดยไม่ได้แจ้ง
หรือละทะเบียนไว้ให้ชัดเจนท าให้
ติดตามพัสดุได้ยาก บางครั้งอาจเกิด
การสูญหาย หรือตามพัสดุไม่พบ 

1 3 3 น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลุ่ม: ศูนย์ / ศูนย์การแพทย์ / สถาบัน 

1) ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ภารกิจ 
การเตรียมจัดซื้อ/จัดจ้าง
พัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการด าเนินงาน
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ 

1) มีการด าเนินงานตาม
ระเบียบพัสดุ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์/
คณะกรรมการ
ก าหนดขอบเขตงาน 

2) จัด KM ระเบียบพัสดุ
ด้านการเตรียมจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

 

จากการทบทวน
การควบคุมที่มีอยู่
พบว่า ต้องมีการ
ก าหนดมาตรการ
เพ่ิมเติม 

บุคลากร ความเสี่ยง 
เกิดการแข่งขันราคาท่ีไม่เป็นธรรม 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การไม่รู้ระเบียบ/ไม่ทราบ

ระเบียบพัสดุที่กรมบัญชีกลาง
เวียนแจ้งเพิ่มเติม 

2) การก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะฯ ที่เอ้ือต่อบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง 

3) การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 3 6 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2) ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ) 

ภารกิจ 
การยืม/คืนเงินทดรองจ่าย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการด าเนินงาน
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

1) มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานการยืมคืน
เงินทดรองจ่าย 

2) มีกลุ่มการยืมคืนเงิน 
โดยมีการแจ้งการยืม
เงิน ระยะเวลาการ
จัดซื้อ ก าหนดการคืน
เงิน 

3) มีการแจ้งก าหนด
ระยะเวลาในการ
จัดซื้อ 

4) จัด KM แนวทางการ
ปฏิบัติงานการยืมคืน
เงินทดรองจ่าย 

จากการทบทวน
การควบคุมที่มีอยู่
พบว่าต้องมีการ
ก าหนดมาตรการ
เพ่ิมเติม 

บุคลากร ความเสี่ยง 
ทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การซื้อของไม่ตรงตามการขอ

อนุมัติท าให้ต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงภายหลังและแก้ไข
ระบบ ERP 

2) ผู้ยืมเงินไม่มีความรู้ในระเบียบ/
ไม่ได้ตรวจสอบก าหนดเวลาคืน
เงิน/ไม่ทราบผลกระทบของการ
คืนเงินไม่ตรงเวลา 

3) ความเสี่ยงในการทุจริตในการใช้
จ่ายงบประมาณท่ีอาจมีสาเหตุ
จาก 
- ผู้ยืมเงินทดรองจะน าเงินไป

ใช้ในภารกิจส่วนตัว 

2 3 6 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

- มีการจัดท าเอกสารเท็จ 
- มีเงินส่วนต่าง โดยน าเงิน

ส่วนต่างไปเป็นทรัพย์สิน
ส่วนตัว 

3) ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ) 

ภารกิจ 
งานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกนัการปฏิบัติงานที่
ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัย 

มีคู่มือการปฏิบัติงาน
พนักงาน และแนว
ปฏิบัติการลงเวลา
ปฏิบัติงาน ของศูนย์
เครื่องมือฯ 

จากการทบทวนการ
ควบคุมที่มีอยู่พบว่า
ต้องมีการก าหนด
มาตรการเพ่ิมเติม 

บุคลากร ความเสี่ยง 
บุคลากรขาดงานไม่ได้ปฏิบัติงาน
จริง 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) บุคลากรไม่ลงเวลาปฏิบัติงาน 
2) บุคลากรไม่ตรวจสอบการลง

เวลาปฏิบัติงานประจ าเดือน 
3) บุคลากรไม่ชี้แจงการลงเวลาฯ 

ตามท่ีก าหนด 
4) บุคลากรไม่ทราบแนวปฏิบัติ 
 

 

2 3 6 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

4) ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

ภารกิจ 
งานบริการห้องสมุดและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต
ทางด้านการเงิน และให้การ
ด าเนินงานด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

หน่วยงานมีการติดตาม
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและ
ตรวจสอบเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินและ
รายการในเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือให้
สอดคล้องไปกับรายการที่
ได้รับอนุมัติทุกครั้งที่ได้รับ
เอกสารหลักฐานทาง
การเงิน 

หน่วยงานมีวิธีการ
ควบคุม และการ
ตรวจสอบตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้
ยังไม่เพียงพอ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตด้านเอกสารการเงิน          
การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เอง 
(กรณีการยืมเงินทดรองจ่าย) 
ปัจจัยเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดซื้อ มีการ
ปลอมแปลงและแก้ไขเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน 

4 3 12 สูง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

5) ศูนย์บริการวิชาการ 
ภารกิจ 
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
ด้านบริการวิชาการในการ
น าองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีในสาขาวิชาการ
ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย
ประยุกต์และเผยแพร่ให้กับ
สังคม ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
1) ให้บริการวิชาการไป

เป็นตามความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 

1) ท าการส ารวจความ
ต้องการจากหน่วยนอก
ได้ด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข ด้าน
วิชาการเพ่ือรวบรวม
ความต้องการรับ
บริการวิชาการ และเข้า
พบหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

2) ประชุมร่วมกับส านัก
วิชา/หนว่ยงาน เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นใน
การจัดท าโครงการ/
หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือ
บริการวิชาการที่มี
เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ 

วิธีการควบคุมภายใน
ที่ก าหนดไว้สามารถ
บริการจัดการได้           
แต่การควบคุมยังไม่
เพียงพอ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การด าเนินงานด้านการคืน-ยืม เงิน
ทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยง 
- การคืนเงินล่าช้าไม่ทันตาม

ก าหนดระยะเวลาการคืนเงิน
ของส่วนการเงิน 

- ใบเสร็จไม่ถูกต้อง 

1 2 2 น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2) ขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการเป็นลักษณะ
บูรณาการและสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3) สร้างเครือข่ายกับทุก
ภาคส่วนเพื่อยกระดับ
งานบริการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4) สร้างหลักสูตร กิจกรรม
บริการวิชาการ เพื่อ
สร้างชื่อเสียงและรายได้ 

5) สนับสนุนกิจกรรม      
ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือตรงโจทย์ตามความ
ต้องการของชุมชน น า
องค์ความรู้จากส านัก
วิชาพัฒนาเป็นกิจกรรม
การบริการวิชาการที่
ทันสมัยและเหมาะสม
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

3) การจัดโครงการบริการ
วิชาการในรูปแบบ  
ต่าง ๆ เช่น ระบบ 
Online On Site ใน
หัวข้อที่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่ม
ผู้รับบริการวิชาการ 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

4) ด าเนินติดตามงานด้าน
บริการวิชาการ เพ่ือ
น ามาใช้ในพัฒนา
ปรับปรุงโครงการ
บริการวิชาการต่อไป 

6) โรงพยาบาลศูนย์
การแพทยม์หาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การน าฝากเงินสดค่า
รักษาพยาบาล เข้าบัญชี
ของโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัย         
แม่ฟ้าหลวง 
วัตถุประสงค์ 
- 

1) มีคณะกรรมการตรวจ
นับเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

2) มีการสอบทานการ
บันทึกรับรู้รายได้และ
รายการเทียบเท่าเงิน
สดทุกวัน 

3) มีก าหนดรอบการน า
เงินฝากธนาคาร คือ 
เงินสดที่ได้รับช่วง
ระยะเวลา 00.01 น. 

อาจมีเจ้าหน้าที่ผู้
เก็บรักษาเงินไม่น า
ฝากเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของ
โรงพยาบาล 

บุคลากร ความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่ผู้เก็บรักษาเงินไม่น าฝาก
เงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
โรงพยาบาล 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) โรงพยาบาลให้บริการตลอด          

24 ชม. และคณะกรรมการตรวจ
นับเงินท างานในเวลาท าการ            
08.00 น. – 16.00 น. ดังนั้น         
คณะกรรมการฯ จะท าการตรวจ
นับเงินในวันท าการถัดไป 

3 3 9 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ถึง 11.00 น. น าฝาก
เข้าบัญชีโรงพยาบาล
โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารเป็นผู้มารับ
เงินจากโรงพยาบาล 

4) ระเบียบมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย 
การเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 หมวดที่ 2 
ข้อ 16 กล่าวว่า 
“พนักงานการเงินที่มี
หน้าที่เก็บรักษาเงิน
ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต้องน าเงิน
ที่ได้รับเข้าฝากไว้ใน

2) บันทึกบัญชีและสอบทานการ
บันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

บัญชีธนาคาร ในนาม
ของมหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานตาม
จ านวนที่ได้รับภายใน
วันที่รับเงิน กรณีท่ีไม่
สามารถน าเงินเข้า
ฝากในบัญชีธนาคาร
ได้ให้มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานนั้น 
เก็บรักษาเงินเอกสาร
แทนตัวเงิน และ
หลักฐานอื่น ๆ ที่
ส าคัญไว้ในตู้นิรภัย ที่
จัดตั้งไว้ในที่ปลอดภัย
มั่นคงแข็งแรงใน
ส านักงาน ของ
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานนั้น และ
ต้องเงินที่ได้รับ เข้า
ฝากไว้ในบัญชี
ธนาคารในวันท าการ
ถัดไป” 

7) โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย                 
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
งานการเงิน ด าเนินงาน
ด้านการเงิน บัญชีรายรับ 
และรายจ่ายประจ าวัน 
ประจ าเดือน และประจ าปี 
ตรวจสอบการจัดเก็บเงิน
รายได้ของโรงพยาบาลและ

มีแผนการด าเนินงานด้าน
การเงิน 

จากการประเมิน
การควบคุมภายใน
พบว่า มีการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 
และเอกสาร
เบิกจ่าย
งบประมาณ 
แนวทางที่ว่างไว้มี
ความเพียงพอ และ

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้ านการเงินของ
บุคลากร 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ความผิดพลาดของเอกสาร

ประกอบกา ร เบิ ก จ่ า ย ท า ง 
การเงิน 

2) การแก้ ไขเอกสาร หลักฐาน             
ทางการเงิน 

2 3 6 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

น าส่งเงินให้กับส่วนเงินที่
เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือได้ข้อมูลทางการเงินที่
ถูกต้องและแม่นย า 

มีประสิทธิภาพใน
การควบคุมแต่ยัง
ต้องเฝ้าระวังใน
เรื่องความผิดพลาด
ทั้งเรื่องเงินและ
เอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลุ่ม: ส านักงานวิชาการ 

1) ส่วนประกันคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร 

ภารกิจ 
1) การด าเนินงานด้าน

การเงิน 
2) การด าเนินงานด้าน

พัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือด าเนินงานด้านการ
เบิกจ่ายและด้านพัสดุ
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

1) ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
จัดท าบันทึกคืนเงิน
ทดรองจ่าย 

2) งานจัดการทั่วไป
รวบรวม ตรวจ
ติดตามเบื้องต้น 

3) หัวหน้าส่วน
ตรวจสอบและลงนาม 

ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับ
จากร้านค้าไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

บุคลากร ความเสี่ยง 
1) การทุจริตทางด้านการเงิน 
2) การทุจริตด้านพัสดุ 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ร้านค้าเขียน ชื่อ -ที่อยู่  ของ

มหาวิทยาลัยไม่ถูกต้องหรือ
เขียนยอดรวมของจ านวนเงิน 
ไม่ถูกต้อง 

2) ความตรงกันของข้อมูลจ านวน
พัสดุ คง เหลื อ ในระบบและ          
ที่มีอยู่จริง 

 
1 
1 

 
3 
3 

 
3 
3 

 
น้อยมาก – น้อย 
น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2) ส านักงาน
บัณฑิตศึกษา 

ภารกิจ 
งานการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินการด้าน
การเงินของหน่วยงาน
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 

มีแผนการด าเนินงานด้าน
การเงินของหน่วยงาน 
ดังนี้ 
1) ด าเนินการรวบรวม

เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายและคืนเงิน
ยืมทดรองจ่ายภายใน
ระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
(ภายใน 15 วัน 
หลังจากสิ้นสุด
กิจกรรม)  

2) ขออนุมัติยืมเงิน          
ทดรองจ่ายเท่าท่ี
จ าเป็นและ
ด าเนินการโอนเงิน 

1) ขาดความต่อเนื่อง
ในการติดตามผล
การเบิกจ่าย 

2) เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

3) การเบิกจ่ายทั่วไป
ผ่านส่วนการเงิน
และบัญชีมีความ
ล่าช้าและไม่
เป็นไปตามก าหนด 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุ จ ริ ตด้ านการ เ งิ นภาย ใน
หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การก ากับและติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณ 
2) การแก้ไขเอกสารและปลอม

แปลงหลักฐานด้านการเงิน 
3) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป

ตามแผน 

1 3 3 น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ในรายการค่าใช้จ่ายที่
สามารถด าเนินการ
โอนได้ 

3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการเบิกจ่าย
ด าเนินการแจ้ง
รายละเอียดการโอน
เงินให้ผู้รับเงินทราบ
ทางอีเมลทุกครั้ง เมื่อ
ด าเนินการโอนเงิน
เข้าบัญชีเรียบร้อย
แล้ว 

4) แจ้งผลการด าเนินงาน
การเบิกจ่ายในที่
ประชุมส านักงานทราบ
ทุกเดือน 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

3) ส่วนจัดหางานและ
ฝึกงานของนักศึกษา 

ภารกิจ 
งานนักศึกษาช่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักศึกษามี
ประสบการณ์จากการ
ท างานและสนับสนุนให้
นักศึกษาใช้เวลาว่าง
นอกเหนือจากเวลาเรียนให้
เป็นประโยชน์และฝึกฝนให้
นักศึกษามีทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

1) ก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบหลักใน
งานนักศึกษาช่วยงาน
ของหน่วยงาน 

2) จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัย             
แม่ฟ้าหลวง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนนักศึกษา
ช่วยงาน ระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

มีการก าหนดผู้
ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษาช่วยงานไม่
ตรงกับผู้จ้างงานท าให้
อาจเกิดความไม่
โปร่งใสในการ
ตรวจสอบเวลาการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษาช่วยงานได้
ตามจริง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตใน
การเบิกเงินเกินกว่า
เวลาที่นักศึกษา
ปฏิบัติงานจริงได้ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาการจ้างงานที่แท้จริง 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) มีการจัดท าเอกสารใบลงเวลา

การปฏิบัติงานของนักศึกษา          
ไม่สอดคล้องกับเวลาปฏิบัติงาน
จริง 

2) ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาช่วยงานและผู้จ้างงาน
นักศึกษาไม่ใช่คนเดียวกัน ท าให้
ตรวจสอบได้ยาก 

4 3 12 สูง 



- 46 - 
 

หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

4) โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย              
แม่ฟ้าหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงานด้าน
การเงิน 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน

ยืม-คืน ทดรองเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
และเป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย (งาน
โครงการบริการ
วิชาการ) 

งานโครงการ  
บริการวิชาการมีการคืน
เงินหลังสิ้นสุดกิจกรรม
ภายใน 15 วัน 
งานบริการโรงพยาบาลฯ 
มีการออกใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้งเมื่อได้รับเงินจาก
คนไข้ และมีการน าฝาก
เงินเข้าบัญชีทุกวัน  
งานงบประมาณ  
มีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

การด าเนินงาน
โครงการบริการ
วิชาการ งานบริการ 
โรงพยาบาลฯ และ
แผนงานงบประมาณ 
อาจมีช่องทางให้เกิด
การทุจริตได้ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) เงินยืมทดรองน าไปใช้ไม่ตรง

ตามวัตถุประสงค์ เช่น มีการ
น า ไ ป ใ ช้ ส่ ว น ตั ว  ห รื อ เ พ่ื อ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

2) การด าเนินงานรับเงินจากคนไข้
และ การน าส่งเงินไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ เช่น การน าส่งไม่ครบ 
การน าส่งไม่ตรงเวลา 

3) การจัดท า เอกสาร เท็จ  เช่น 
แก้ไข ตกแต่งปลอมเอกสาร
หลักฐานด้านการเงิน 

1 5 5 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2) เพ่ือการด าเนินงานการ
รับเงินจากคนไข้และ
น าส่งเงินให้กับ
มหาวิทยาลัย เป็นไป
อย่างถูกต้อง โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ (งาน
บริการโรงพยาบาลฯ) 

3) เพ่ือให้มีการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นไปไป
อย่างถูกต้องและตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย (งาน
งบประมาณ) 

4) เพ่ือป้องกันความ
เสียหายจากการทุจริต
ด้านการเงิน 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

5) ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย           
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงานด้าน
การเงิน (ค่าใช้บริการพ้ืนที่) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันหน่วยงานมิให้
ได้รับความเสียหายจากการ
ทุจริตทางด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 

- ก า ร ต ร ว จ นั บ แ ละ
ตรวจสอบเงินที่ได้รับ
ให้เทียบกับระบบเป๋า
ตุง และระบบจัดการ
ศูนย์กีฬาฯ 

- จัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ
พ้ืนที่ ให้บริการ          
(Re-Check) 

- เอกสารน าส่ง
รายได้มีความ
ถูกต้องตรงตาม
ระเบียบการเงิน 

- เปิดโอกาสให้ท า
การทุจริตลดลง
น้อย 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 

- ผู้ปฏิบัติงาน 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1 4 4 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

6) ศูนย์นวัตกรรม
สมุนไพรครบวงจร
มหาวิทยาลัย          
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
การด าเนินงานทุกภารกิจมี
ความโปร่งใส 

มีหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม
สมุนไพรครบวงจรกับกับ
ดูแลการปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส 

มีหัวหน้าศูนย์
นวัตกรรมสมุนไพร
ครบวงจร ก ากับ ดูแล
การปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใสเป็น
ประจ า 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การด า เนินการตรวจวิ เคราะห์
ทดสอบไม่เป็นไปตามล าดับ เช่น 
การบริการ ให้ แก่ผู้ ใ กล้ ชิ ดหรื อ
หน่วยงานที่รู้จักก่อน 
ปัจจัยเสี่ยง 
ระบบการรับตัวอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ  บางตัวอย่างไม่ผ่าน
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง  ท าให้อาจเกิด
การลัดคิวในการตรวจวิเคราะห์
ทดสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 2 น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

7) สถาบันชาและกาแฟ
แห่งมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงานด้าน
การเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันหน่วยงานมิให้
ได้รับความเสียหายจากการ
ทุจริตทางด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 

มีแผนการด าเนินงานด้าน
การเงินของหน่วยงาน 

การด าเนินงานล่าช้า 
อาจเป็นช่องทางให้
เกิดการทุจริตได้ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การก ากับ ติดตามการใช้

งบประมาณ 
2) การแก้ไขเอกสารหรือตกแต่ง 

หรือการปลอมเอกสารหลักฐาน
ด้านการเงิน 

1 2 2 น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลุ่ม: ส านักงานบริหารกลาง 

1) ส่วนสารบรรณ 
อ านวยการและนิติการ 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงานด้าน
การเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันหน่วยงานมีให้
ได้รับความเสียหายจากการ
ทุจริตเรื่องการเงิน 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านการเงินให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา จากระบบ 
ERP 

การด าเนินงาน
ตรวจสอบไม่
ครอบคลุมอาจเป็น
ช่างทางให้เกิดการ
ทุจริตได้ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 

1) การก ากับ ติดตาม การใช้
งบประมาณ 

2) การแก้ไขเอกสาร หรือการ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
ด้านการเงิน 

2 3 6 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2) ส่วนพัสดุ 
ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการน าเงินทด
รองจ่ายที่เหลือจาก
กิจกรรมแต่ยังไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาคืนเงิน
ทดรองจ่ายไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ 

1) มีทะเบียนคุมเอกสาร
ยืมเงินทดรองจ่าย
ของส่วน 

2) มีรายงานใบคืนเงิน
ทดรองจ่ายและ
รายงานการติดตาม
ลูกหนี้รายตัว
พนักงานใน ระบบ 
MFU-ERP มาใช้ใน
การติดตามการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ยังคงพบปัญหา 
เนื่องจาก กรณีจัดท า
เอกสารคืนเงินทดรอง
จ่ายไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วนส่วนการเงิน
และบัญชี จะท าการ
ส่งคืนเอกสารให้
ตรวจสอบแก้ไข ท าให้
การคืนเงินทดรองจ่าย
เกินก าหนดเวลา 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การใช้จ่ายเงินยืมทดรอง 
ปัจจัยเสี่ยง 
ผู้ยืมเงินทดรองจะน าเงินไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 

1 1 1 น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

3) ส่วนประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจ 
งานบริการทั่วไป 
ด าเนินงานบริหารงานด้าน 
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ได้แก่งานสารบรรณการ
เบิกจ่ายเงิน งานนโยบาย
และแผน งานประกัน
คุณภาพการศึกษางานรับ
โทรศัพท์และต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน  
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ข้อมูลกับคน

ภายนอกทางโทรศัพท์ 

1) มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบจัดท า
แผนการด าเนินงาน
และติดตามความ
คืบหน้าในที่ประชุม
ส่วนประชาสัมพันธ์
ประจ าเดือน 

2) มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลักใน
การประสานงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดู
งาน 

3) มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลักใน
งานรับโทรศัพท์ 
พร้อมทั้งจัดท าสรุป

1) ลดความเสี่ยงที่ 
ผู้ยืมเงินทดรอง
จะน าเงินไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 

2) ช่วยให้การคืน
เงินทดรองของ
หน่วยงานไม่เกิน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การใช้จ่ายเงินยืมทดรอง 
ปัจจัยเสี่ยง 
ผู้ยืมเงินทดรองจะน าเงินไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 

2 4 8 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2) คณะศึกษาดูงานรู้จัก 
มหาวิทยาลัยใน
ภาพลักษณ์ที่ดี 

3) การด าเนินงานภายใน
หน่วยงานมีความสุจริต 
โปร่งใส และเป็นไป
ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน พร้อมกับ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
หาแนวทาง ร่วมกับ
ภายในหน่วยงานใน
รูปแบบของการเสนอ
เข้าท่ีประชุม
หน่วยงาน  
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

4) ส่วนอาคารสถานที่ 
ภารกิจ 
การบริ หารส่ วนอาคาร
สถานที่  
- ฝ่ายบริหารส านักงาน 
- ฝ่ายผังแม่บทและ

พัฒนากายภาพ 
- ฝ่ายบริหารจัดการ

อาคารสถานที่ 
- ฝ่ายภูมิทัศน์ 
- ฝ่ายโยธาและ

สิ่งแวดล้อม 
- ฝ่ายพัฒนาและอนุรักษ์

พลังงาน 
 
 
 

1) ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร 
(ใบเสร็จรับเงิน) ให้
ถูกต้องครบถ้วน 

2) คืนเงินยืมทดรองจ่าย
ตรงตามก าหนด
ระยะเวลา 

3) ตรวจรับวัสดุให้ตรง
กับรายการ
งบประมาณท่ีจัดซื้อ 

4) ก าหนดยืมเงินทดรอง
จ่ายส าหรับกิจกรรมที่
มีความเร่งด่วน
เท่านั้น 

5) ก าหนดใช้วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดย

1) ส่วนอาคาร
สถานที่มีการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
เอกสาร 
(ใบเสร็จรับเงิน) 
ให้ถูกต้องครบถ้วน
ทุกครั้ง ก่อนน าส่ง
ให้กับส่วนการเงิน
และบัญชี 

2) ส่วนอาคาร
สถานที่มีการ
ก าหนดระยะเวลา
การคืนเงินทดรอง
จ่ายให้กับ
ผู้รับผิดชอบก่อน

บุคลากร ความเสี่ยง 
การด าเนินการยืม-คืน เงินทดรอง
จ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยง 

1) มีการจัดท าเอกสารเท็จ 
2) การเอ้ือผลประโยชน์หรือ 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ร้านค้า 

3) การน าเงินส่วนที่เหลือจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ 
น ามาใช้เป็นทรัพย์สินส่วนตัว 

4 4 16 สูง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
- 

กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของส่วนพัสดุ
ส าหรับภารกิจทั่วไป 

ครบก าหนดการ
คืนเงินทดรองจ่าย
ให้กับส่วนการเงิน
และบัญชี 

3) ส่วนอาคาร
สถานที่มีการ
ตรวจเช็ครายการ
ของการตรวจรับ
วัสดุให้ตรงกับ
รายการ
งบประมาณท่ี
จัดซื้อ โดยมีการ
ก าหนดประธาน 
กรรมการและ
เลขานุการ เป็น
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้ตรวจรับในการ
ตรวจรับทุกครั้ง 

4) ส่วนอาคาร
สถานที่มีการ
ก าหนดยืมเงินทด
รองจ่ายส าหรับ
กิจกรรมที่มีความ
เร่งด่วน เท่านั้น 
ซึ่งหากไม่ได้
ด าเนินการโดย
เร่งด่วน อาจเกิด
ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และ
อาจส่งผลกระทบ
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

5) ส่วนอาคาร
สถานที่มีการ
ก าหนดให้ใช้
วิธีการจัดซื้อจัด
จ้างส าหรับงานไม่
มีความเร่งด่วน 
โดยเข้า
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
พัสดุ 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลุ่ม: ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 

1) ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงานด้าน
การเงิน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันหน่วยงานมิให้
ได้รับความเสียหายจากการ
ทุจริตทางด้านการเงิน 
 

1) มีการก าหนดตราสินค้า
ทุกรายงาน 

2) มีการขออนุมัติเงื่อนไข
ในการให้ส่วนลดทุก
ครั้ง 

ระบบการควบคุมท่ีมี
อยู่สามารถช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
ภารกิจได้ดีพอสมควร 
แต่เนื่องจากระบบ
ขายปัจจุบันยังไม่
รองรับกรณีการจ า
หน่วยสินค้านอก
สถานที่ อาจมีความ
เสี่ยงให้ส่วนลด และ
การน าส่งเงินรายได้ไม่
ถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตด้านการเงิน 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การขายสินค้าไม่เป็นไปตาม

ราคาที่ก าหนด 
2) การให้ส่วนลดไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขท่ีได้รับอนุมัติ 
3) การน าส่งเงินรายได้ไม่ครบถ้วน 

กรณีจ าหน่วยสินค้านอกสถานที่ 

 
2 
 

 
4 
 

 
8 
 

 
ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2) วนาศรม 
ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน         
ด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันหน่วยงานมิให้
ได้รับความเสียหายจาก 
การทุจริตทางด้านการเงิน 

เปรียบเทียบข้อมูล           
การเข้าพักกับรายงาน 
การท าห้องพัก 

มีการน าส่งรายได้
ครบถ้วนถูกต้อง 

 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การขายห้องพักโดยไม่ผ่านระบบ 
การขายห้องพักไม่เป็นไปตามราคา
ที่ก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยง 
การตรจสอบไม่รัดกุม 

1 5 5 ปานกลาง 

3) วนาเวศ 
ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน           
ด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันหน่วยงานมิให้
ได้รับความเสียหายจาการ
ทุจริตทางด้านการเงิน 

1) มีการก าหนดราคา
อาหาร อาหารว่าง 
และเครื่องดื่มทุก
รายการ 

2) มีการขออนุมัติ
เงื่อนไขในการให้
ส่วนลดทุกครั้ง 

ระบบการควบคุมท่ี
มีอยู่สามารถช่วยให้
การด าเนินงาน
เป็นไปตามภารกิจ
ได้ดีพอสมควร แต่
เนื่องจากระบบขาย
ปัจจุบันยังไม่รองรับ
กรณีการจ าหน่วย

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตด้านการเงิน 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การขายสินค้าไม่เป็นไปตาม

ราคาที่ก าหนด 
2) การให้ส่วนลดไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัต ิ

2 4 8 ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

สินค้านอกสถานที่ 
อาจมีความเสี่ยงให้
การขาย การให้
ส่วนลดและการ
น าส่งเงินรายได้ไม่
ถูกต้องครบถ้วน 

3) การน าส่ ง เ งิ น ราย ได้ ไ ม่
ค รบถ้ วนกรณี จ าหน่ วย
สินค้านอกสถานที ่

กลุ่ม: หน่วยงานพิเศษ 

1) ศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสิรินธร 

ภารกิจ 
การใช้จ่ายเงินยืมทดรอง 

 

วัตถุประสงค์ 
- 
 
 
 

มีแผนการด าเนินการ 
ด้านการเงินของ
หน่วยงาน 

การด าเนินงานล่าช้า
อาจเป็นช่องทางให้
เกิดการทุจริต 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้านการเงิน 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การก ากับติดตามการใช้

งบประมาณ 
2) การด าเนินงานล่าช้า 
3) การน าส่งเงินไม่ตรงเวลา 

 
2 
 

 
4 
 

 
8 
 

 
ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2) ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านการวิจัยเชื้อรา 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน        
ด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันหน่วยงานมิให้
ได้รับความเสียหายจากการ
ทุจริตทางด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 

มีแผนการด าเนินงาน
ด้านการเงินของ
หน่วยงาน และมี
ผู้ติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตลอด
กิจกรรม 

มีการด าเนินงานด้าน
การเงินที่โปร่งใส และ
ตรงเวลา 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตด้านการเงิน 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การแก้ไขเอกสารหรือตกแต่ง 

หรือการปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐานด้านการเงิน 

2) การน าส่งเงินไม่ตรงเวลา 

 
1 
 

 
2 
 

 
2 
 

 
น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

3) ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านการวิจัยเชื้อรา 
(ต่อ) 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน          
ด้านพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต
ทางด้านการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุ 
 

มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงาน            
ด้านพัสดุโดยตรง 
รวมถึงมีทีมตรวจสอบ
การด าเนินงานและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

การก าหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุ มีความโปร่งใส 
ถูกต้อง และ
ปราศจากการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอ 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุที่มีการเอ้ือประโยชน์ต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอ 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การก าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนข้อเสนอ
มากกว่า 

2) การก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ 

 
 
 

 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

ภารกิจ 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

ขั้นตอนหลัก 
บริการวิชาการท้ังให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบและ
บริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ตาม
หลักเกณฑ์ OECD GLP 
และ Non-OECD GLP 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บริการวิชาการท้ัง
บริการวิเคราะห์ทดสอบ
และบริการเครื่องมือ

1) มีข้ันตอนการรับ
บริการวิเคราะห์
ทดสอบและบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

2) มีระบบการน าส่ง
รายได้หลังการช าระ
ค่าบริการเข้าสู่
มหาวิทยาลัยโดยตรง 

3) ได้รับเงินสนับสนุน
บางส่วนจาการเขียน
ข้อเสนอโครงการจาก
แหล่งทุน 

1) มีระบบการรับ
งานและ
ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานก่อน
ออกใบรายงานผล 

2) มีระบบการออก
ใบสรุปค่าใช้จ่าย 
โดยช าระเงินผ่าน
ส่วนการเงิน
โดยตรงและการ
ออก
ใบเสร็จรับเงินจาก
ส่วนการเงินและ
บัญชี 

3) มีการด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์

บุคลากร ความเสี่ยง 
เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ภายในหน่วยงาน อันส่งผลให้เกิด
ปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเป็นกลาง 

ปัจจัยเสี่ยง 
สถานการณ์หรือการกระท าของ
บุ ค ค ล ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ทุ จ ริ ต             
โดยอาจเกิดได้จากการไม่เจตนา
หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 
1 
 

 
4 
 

 
4 
 

 
ปานกลาง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

วิทยาศาสตร์แก่หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

เพ่ิมเติม โดยได้รับ
เงินสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

5) หน่วยจัดการ
สารสนเทศ 

ภารกิจ 
งานจัดการข้อมูลองค์กรที่
หน่วยจัดการสารสนเทศ
ดูแล (OCS, OJS, 
DSPACE-CRIS, BI, MFU 
Mail) 
วัตถุประสงค์ 
ป้องกันการน าข้อมูลของ
องค์กรใช้ในทางมิชอบ 
 

1) ให้หน่วยงานที่
ต้องการเข้าถึงข้อมูล
จัดท าบันทึกข้อความ 
ขอความอนุเคราะห์
การเข้าถึงข้อมูลที่
ส าคัญทุกครั้ง 

2) จ ากัดให้มีผู้เข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่
อ่อนไหว 

รายงานการขอเข้าถึง
ข้อมูล 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การน าข้อมูลองค์กรไปใช้ในทาง            
มิชอบ 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การหาผลประโยชน์จากข้อมูล 
2) การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

3 
 
 

4 
 
 

12 
 
 

สูง 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

6) พิพิธภัณฑ์อารยธรรม
ลุ่มน้ าโขง 

ภารกิจ 
การบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานด้านการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ/แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน/
แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่
ก าหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้

หน่วยงานจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณท่ีระบุกรอบ
ระยะเวลาของแผนการ
ด าเนินงาน/แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ/แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระบบการควบคุมท่ีมี
อยู่นั้นเพียงพอและ
เหมาะสมสามารถ
ช่วยให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ต้อง
มีการเฝ้าระวัง       
ความผิดพลาดจาก
การด าเนินงานตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีไดรับอนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม
ระหว่าง 

บุคลากร ความเสี่ยง 
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
บุคลากรเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด
ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงาน
จัดซื้อ/จัดจ้างที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
และด าเนินการผ่านหน่วยงานกลาง 
และ การได้รับอนุมัติงบประมาณ
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ            
โดยหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง            
เป็นผลให้เอกสารมีความผิดพลาด
ไม่ครบถ้วน ต้องน ากลับมาแก้ไข/
เพ่ิมเติม ท าให้เกิดความล่าช้า           
ในการด าเนินการ 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

น้อยมาก – น้อย 
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หน่วยงาน/ภารกิจของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

มาตรการควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

แหล่ง
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ 

โอกาส 
 

(L) 

ผล 
กระทบ 

(I) 

ความ
รุนแรง 
(L*I) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

เกิดความล่าช้าที่อาจเป็น
ช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ 

ปีงบประมาณและ
หน่วยงานเป็น
ผู้ด าเนินการเองโดย
ไม่ผ่านหน่วยงาน
กลาง ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงาน ครั้งแรก
ของหน่วยงาน 
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การก าหนดมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

สรุปการก าหนดมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระดับหน่วยงาน จากข้อมูลที่หน่วยงานได้

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 33 หน่วยงาน จ านวน 40 ความเสี่ยง พบว่า หน่วยงานก าหนดกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง หรือ มาตรการเพื่อด าเนินการ

ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น และก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือวัดผลการด าเนินงานไม่ให้พบการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน โดยด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงในภาพรวมเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้หน่วยงานด าเนินงานบรรลุตามกรอบระยะเวลา ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก า หนด            

มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ ซึ่งเป็นการช่วยลดโอกาสและแรงจูงใจในการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการน ารายงานจากส่วนการเงินและบัญชี 

หรือหน่วยตรวจสอบภายในมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ถือเป็นการด าเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะก ากับติดตามการบริหารจัดการ             

ความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน จ านวน 2 ครั้งต่อปี คือ รอบ 6 เดือน และรอบปี ตามล าดับ โดยก าหนดมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ                

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ 
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การก าหนดมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

กลุ่ม: หน่วยงานในก ากับ สภามหาวิทยาลัย 

1) ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ภารกิจ 
การบริหาร
หน่วยงานด้าน
การเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกัน
หน่วยงาน มิให้ได้รับ
ความเสียหายจาก
การทุจริตทางด้าน
การเงิน 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง          
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. การก ากับติดตาม

การใช้
งบประมาณ 

2. การแก้ไขเอกสาร 
หรือตกแต่ง หรือ
การปลอม
เอกสาร หลักฐาน
ด้านการเงิน 

    1) การวางแผนการเงินหรืองบประมาณ
ของหน่วยงาน เผยแพร่อย่างโปร่งใส 

2) การควบคุม ก ากับ การด าเนินงาน
ด้านการเงินให้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลา/แผนงานที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เพ่ือลดโอกาส ในการ
ทุจริต 

3) การมอบหมายผู้รับผิดชอบ และ
ผู้ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน เพ่ือ
เฝ้าระวัง 

4) การน าผลตรวจสอบจากส่วนการเงิน
และบัญชี หรือหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

(สิ้นสดุปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ
งานการเงิน 

2. หัวหน้า
ส านักงาน
สภา
มหาวิทยาลัย 

1) มีการก ากับ
ติดตามการใช้
งบประมาณ โดย
สามารถด าเนินงาน
ตามแผนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
2) ไม่พบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

2) หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ภารกิจ 
การด าเนินงาน        
ด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การยืม-คืน 
เงินทดรองจ่าย
เป็นไปตามระเบียบ 
ประกาศ และแนว
ปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้าน
การเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่มีปัญหา

ด้านการเงิน จึงน า
เงินยืมทดรองจ่าย
ไปใช้ส่วนตัว 

2. เจ้าหน้าที่จัดท า
ใบส าคัญคู่จ่ายอัน
เป็นเท็จ 

    1. คืนเงินทดรองจ่ายตามระยะเวลา
ที่ก าหนดในสัญญาเงินยืมทดรอง
จ่าย 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับ                
การด าเนินงานของหน่วยงาน  

3. ใบส าคัญคู่จ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบ ประกาศ และแนว
ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ในการยืม-คืนเงินทดรองจ่าย 
 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่หน่วย
ตรวจสอบภายใน  

การร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
เท่ากับศูนย์ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

 กลุ่ม: ส านักวิชา 

1) ส านักวิชาการ
จัดการ 

ภารกิจ 
การบริหารจัดการ       
ด้านพัสดุ  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกัน
หน่วยงานไม่ให้ได้รับ                 
ความเสียหายด้าน
พัสดุ 

ความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุมี
ผลประโยชน์ร่วมกับ
คู่สัญญา 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ในการด าเนินการ

ตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และตาม
ระเบียบ/ประกาศ/
ค าสั่ง ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

    1) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับ
คู่สัญญา ไม่ซ้ ากันในทุก
กิจกรรม/โครงการ 

2) สร้างความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
ระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่ง ของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้กับผู้ตรวจรับ
พัสดุ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่/
เลขานุการ ที่
รับผิดชอบใน
การบริหาร
จัดการ            
ด้านพัสดุ 

ไม่พบการทุจริต     
การบริหารจัดการ              
ด้านพัสดุ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

2) ความสนิทสนม
ส่วนตัวที่สามารถ
เอ้ือประโยชน์
ร่วมกัน 

2) ส านักวิชาการ
จัดการ (ต่อ) 

ภารกิจ 
การบริหารจัดการ          
ด้านการเงิน  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกัน
หน่วยงานไม่ให้ได้รับ            
ความเสียหาย         
ด้านการเงิน 

ความเสี่ยง 
การไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ในการยืม
เงินทดรองของ
บุคลากรในส านักวิชา 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ผู้ยืมเงินทดรองไม่

ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบการยืม
เงินทดรอง เช่น 
ไม่น าส่งครบตาม
จ านวน หรือน าส่ง
คืนเงินทดรองไม่
ตรงตามเวลา 

    1) เจ้าหน้าที ่ที่รับผิดชอบด้านเงิน
ยืมทดรองของส านักวิชา ชี้แจง 
และให้ความชัดเจนเรื่องการยืม
เงินทดรอง แก่บุคลากรในส านัก
วิชาทราบอย่างทั่วกัน 

2) เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านเงิน
ยืมทดรอง ตรวจเช็คบิล 
ใบเสร็จ และเอกสารสนับสนุน
การเบิกจ่ายเงินทดรองให้
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้ง ให้
บุคลากรที่ยืมเงินทดรองแนบ
เอกสารเบิกจ่าย และเซ็น
รับรองเอกสารนั้น ๆ เพ่ือ

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่/
เลขานุการ ที่
รับผิดชอบ ใน
การดูแลเงิน
ยืมทดรอง
ของส านักวิชา 

ไม่พบการทุจริตการ
คืนเงินยืมทดรอง
ของส านักวิชา 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

2) ผู้ยืมเงินทดรองมี
การจัดท าเอกสาร
เท็จ  น าเงินส่วน
ต่างเข้าเป็น
ทรัพย์สินส่วนตัว 

ประกอบการท าเรื่องเบิกจ่าย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านเงิน
ยืมทดรองด าเนินการ  เรื่อง
ระบบการติดตาม               
ทวงถาม กรณีท่ีใกล้ครบ
ก าหนดเวลาในการน าส่งคืนเงิน
ทดรอง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในการน าส่งคืนเงิน
ทดรอง 

3) ส านักวิชา
นิติศาสตร ์

ภารกิจ 
การบริหาร
หน่วยงานด้าน
การเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันส านัก
วิชาฯ มิให้ได้รับ               

ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้าน
การเงิน การปลอม
แปลงเอกสารการเงิน 
และเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนเกี่ยวกับ
การเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 

    1) วางแผนงบประมาณของส านัก
วิชาฯ และชี้แจงผ่านที่ประชุม
ส านักวิชา 

2) ควบคุม ก ากับ การด าเนินการ
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณแต่
ละกิจกรรมให้แล้วเสร็จ ตาม
กรอบระยะเวลา/แผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่าง

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณบดี และฝ่าย
บริหาร 

1. มีการก ากับ 
ติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ 
โดยสามารถ
ด าเนินงานตาม
แผน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมแต่ละ
ไตรมาส 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

ความเสียหายจาก             
การทุจริตด้าน
การเงิน 
 

1) การก ากับติดตาม
การใช้
งบประมาณ 

2) มีการแก้ไข ปลอม
แปลงเอกสาร 
หลักฐานด้าน
การเงิน เพื่อ
ปกปิดการใช้จ่าย
โดยมิชอบ 

เคร่งครัด เพ่ือลดโอกาสในการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

3) ปรับกระบวนการยืมเงินทดรอง
โดยให้ผู้บริหาร หรือหัวหน้า
หน่วยงานเป็นผู้ยืมเงินทดรอง 

2. ไม่พบการทุจริต
ภายใน
หน่วยงาน/ส านัก
วิชาฯ 

4) ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

ภารกิจ 
การผลิตบัณฑิต 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยง 
การน าส่งเงินคนืล่าช้า
ท าให้อาจารย์ไม่
สามารถยืมเงินทดรอง
ได้หลายโครงการส่งผล
กระทบให้โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้่อเนื่อง 
 

    1) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้  
(KM) เรื่องระเบียบการเงินและ
แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมา ณ  และกา ร แ น บ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
เพ่ือให้บุคลากรด าเนินการยืมเงิน
และคืนเงินงบประมาณใช้จ่าย
ตามหมวดและตรงเวลา 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
และคณบดี 

จ านวนเงินคืนเงิน
เกินก าหนด                 
น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ของกิจกรรม
ทั้งหมด 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
การคืนเงินยืมทดรอง
ล่าช้า เนื่องจากความ
ไม่เข้าใจแนวปฏบัติ
และระเบียบการเงินที่
มากพอ ท าให้แนบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม
หมวด 

2) สร้างระบบการเตือน จัดเก็บและ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของส านักวิชา 

5) ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 

ภารกิจ 
ด้านการบริหาร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตงานด้านพัสดุ 

ความเสี่ยง 
การก าหนดขอบเขต
งาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุหรือแบบรูป
รายการมีส่วนได ้         
ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอท าให้เกิดการ
แข่งขันราคาที่ไม่เป็น
ธรรม 

    1) การด าเนินการก าหนดขอบเขต
งาน หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือ
แบบรูปรายการต้อง 
ประกอบด้วยบุคลากรของ
ส านักวิชาอย่างน้อย 3 คน และ
บุคลากรของหน่วยงานกลาง
อย่างน้อย 1 คน เพื่อป้องกันมิ
ให้การก าหนดคุณลักษณะ

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
และ
คณะกรรมการ
บริหารจัดการ

1. ในการก าหนด
ขอบเขตงาน 
หรือ 
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
พัสดุหรือแบบรูป
รายการต้อง
ประกอบด้วย
บุคลากรของ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ผู้ก าหนดขอบเขตงาน
หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุ
ก าหนดขอบเขตงาน
หรือรายละเอียด
คุณลักษณะพัสดุเกิน
ความจ าเป็น  
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ ผู้
ยื่นข้อเสนอ 

เฉพาะของพัสดุ ใกล้เคียงกับ
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย
รายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ หรือ 
ป้องกันมิให้ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุเกิน
ความจ าเป็น เพ่ือเอ้ือประโยชน์
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอ 

2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในทุก
รายการต้องผ่าน                   
ความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา
วิชาพยาบาลศาสตร์            
เพ่ือตรวจสอบความโปร่งใสของ
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ 

 

ห้องเสริมศึกษา 
และสาธิตทางการ
พยาบาล 

ส านักวิชาอย่าง
น้อย 3 คน และ
บุคลากรของ
หน่วยงานกลาง
อย่างน้อย 1 คน 
ในทุกรายการ 
(ร้อยละ 100) 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุทุกรายการ
ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

6) ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
(ต่อ) 

ภารกิจ 
ด้านการบริหาร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต
งานด้านการเงิน 

ความเสี่ยง 
การทุจริต                 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. ผู้ยืมเงินทดรอง              

น าเงินของ
มหาวิทยาลัยไปใช ้        
ในภารกิจส่วนตัว
ส่งผลให้น าส่งเงิน
เพ่ือคืนมหาวิทยาลัย
ล่าช้าหรือไม่ครบ 
ตามจ านวน 

2. มีการจัดท าเอกสาร
การเงินที่ไม่เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย หรือ
จัดท าเอกสารที ่            
เป็นเท็จ 

    1) การยืมเงินทดรองจ่ายที่มีวงเงิน
มากกว่า 100,000 บาท 
ก าหนดให้คณบดีเป็นบุคคล
เดียว ที่จะสามารถยืมเงิน            
ทดรองของมหาวิทยาลัยได้ 

2) ให้พนักงานของส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัดในการคืนเงินยืมทด
รองจ่ายใหตรงตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (15 วัน 
หลังด าเนินงานเสร็จสิ้น) 

3) ให้เจ้าหน้าที่ของส านักวิชา
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารการเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบก่อนน าส่งเอกสารไปยัง
หน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย หากพบว่ามี การ

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 

1. ร้อยละของการ
คืนเงินยืมทดรอง
จ่ายตรงเวลาไม่
น้อยกว่า             
ร้อยละ 90 ของ
การยืมเงินทด
รองจ่ายทั้งหมด 

2. ไม่พบการจัดท า
เอกสารที่         
เป็นเท็จ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

จัดท าเอกสารที่เป็นเท็จให้
รายงานผู้บังคับบัญชา 

7) ส านักวิชาเวช
ศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟู
สุขภาพ 

ภารกิจ 
ด้านบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการไม่
ปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และ
การทุจริตที่อาจ
เกิดข้ึนได้ 

ความเสี่ยง 
การปฏิบัติงานอย่าง
ไม่ซื่อสัตย์ หรือมี
ความจงใจที่จะทุจริต 
และพนักงานอาจ
หลีกเลี่ยงการลงเวลา
ปฏิบัติงาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
- พนักงานขาดงาน

โดยไม่ได้แจ้งให้
หัวหน้างาน หรือ
หน่วยงาน
รับทราบ 

- ไม่แจ้งเรื่องการ
ขาดงานให้ส่วน
การเจ้าหน้าที่
รับทราบ หรือ

    1) มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอยู่เสมอ เพ่ือลด
โอกาสการทุจริต 

2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย สอบถาม
ข้อมูลกับพนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณบดี ส านักวิชา
เวชศาสตร์ชะลอ
วัยและฟ้ืนฟู
สุขภาพ กรุงเทพ 

ท าให้การ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเป็นไป
อย่างโปร่งใส 
และไม่พบการ
ทุจริตภายใน
ส านักวิชา 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

แจ้งล่าช้ากว่า
ก าหนด 

- ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหา
วิทายาลัย 

8) ส านักวิชาทันต
แพทย์ศาสตร์ 

ภารกิจ 
การบริหารงานพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีการจัดการ 
การบริหารงานพัสดุ
ให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามระเบียบ 
และไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ความเสี่ยง 
การตรวจรับพัสดุ 
ปัจจัยเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ไม่ได้
ตรวจเช็คพัสดุจริง 
หรือตรวจรับไม่
ครบถ้วนตาม
รายการ/รายละเอียด
ของ TOR เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง 
หรือประวิงเวลา  
เพ่ือเรียกรับ

    1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจความถูกต้องและ
ครบถ้วนตามข้อตกลง 

2) เจ้าหน้าที่พัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
รับรองตนเอง (Declare) ทุก
ครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้
เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”  

3) ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณบดี / รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

การตรวจรับ
พัสดุเป็นไปตาม
สัญญา หรือ 
ข้อก าหนด และ
มีความโปร่งใส 
สามารถ
ตรวจสอบได้ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

ผลประโยชน์จาก 
ผู้รับจ้าง 

9) ส านักวิชาการ
แพทย์บูรณาการ 

ภารกิจ 
บริหารส านักวิชา
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล และก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ส านักวิชามี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมาภิบาลจน
เกิดความยั่งยืน และ
มีความเป็นสากล 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ด้านการเงิน/การใช้
จ่ายงบประมาณ 
ปัจจัยเสี่ยง 
ความเข้าใจด้านการ
เบิกจ่ายและการส่ง
หลักฐานการเบิกจ่าย
ที่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1) ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม
การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม
ในการปฏิบัติงานยอย่างชื่อ
สัตย์สุจริต ในทุกปี 

2) ชี้แจงเรื่องระเบียบวิธีการใช้
จ่ายเงินและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ส าหรับ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
การเงินและ
งบประมาณ 

คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน
และบริหาร ความ
เสี่ยง 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
ไม่มีจ านวน
ประเด็นหรือ
ข้อสังเกต (ท่ีส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถือ
หรือภาพลักษณ์
ของส านักวิชาหรือ
มหาวิทยาลัย) จาก
ผลการตรวจสอบ
การควบคุม
ภายในสของส านัก
วิชาหรือ
มหาวิทยาลัย / 
ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน / ผู้มี
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

 

 
ความเสี่ยง 
พัสดุเกิดการสูญหาย/
เสียหาย 
ปัจจัยเสี่ยง 
มีการเคลื่อนย้ายพัสดุ 
โดยไม่ได้แจ้ง หรือ 
ละทะเบียนไว้ให้
ชัดเจนท าให้ติดตาม
พัสดุได้ยาก บางครั้ง
อาจเกิดการสูญหาย 
หรือตามพัสดุไม่พบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1) สร้างระบบและกลไกการเบิก

ใช้วัสดุ และการก ากับติดตาม
พัสดุ และปฏิบัติตามกลไก
อย่างเคร่งครัด 

2) มีการก ากับติดตามและ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง
ของวัสดุ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทุก ๆ             
3 เดือน 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ส่วนไดส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด 

1. ไม่เกิดเหตุการณ์
พัสดุเกิดการสูญ
หาย/เสียหาย 

2. มีระบบและกลไก
การเบิกใช้วัสดุ 
และการก ากับ
ติดตามพัสดุ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

 กลุ่ม: ศูนย์ / ศูนย์การแพทย์ / สถาบัน 

1) ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ภารกิจ 
การเตรียมจัดซื้อ/          
จัดจ้างพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการ
ด าเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ 

ความเสี่ยง 
เกิดการแข่งขันราคา
ที่ไม่เป็นธรรม 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การไม่รู้ระเบียบ/

ไม่ทราบระเบียบ
พัสดุที่
กรมบัญชีกลาง
เวียนแจ้งเพิ่มเติม 

2) การก าหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะฯ ที่
เอ้ือต่อบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง 

3) การมีส่วนได้           
ส่วนเสีย 

    กิจกรรมทบทวนระเบียบพัสดุ  
รวบรวมระเบียบที่กรมบัญชีกลาง
เวียนแจ้งเพ่ิมเติม และจัดกิจกรรม 
KM ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบั ติ ง านของศูนย์ เ ครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายเลขานุการ 
และธุรการ ศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มีการด าเนินงาน
ตามแผนการ
ด าเนินงานการ
ปรับปรุงระบบ
บริหารงาน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(Improvement 
Plan no.SA-
65/02) ไม ่          
น้อยกว่า             
ร้อยละ 80  
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

2) ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 

ภารกิจ 
การยืม/คืนเงินทด
รองจ่าย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการ
ด าเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยง 
ทุจริตในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การซื้อของไม่ตรง

ตามการขออนุมัติ
ท าให้ต้องขอ
อนุมัติ
เปลี่ยนแปลง
ภายหลังและ
แก้ไขระบบ ERP 

2) ผู้ยืมเงินไม่มี
ความรู้ใน
ระเบียบ/ไม่ได้
ตรวจสอบ
ก าหนดเวลา      
คืนเงิน/ไม่ทราบ
ผลกระทบของ

    กิจกรรมทบทวนระเบียบ/ขั้นตอน 
การยืมเงิน เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ 
และจัด KM ขั้นตอนการยืม/คืนเงิน
ทดรองจ่าย/ส ารองจ่าย และ
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายเลขานุการ
และธุรการ ศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มีการด าเนินงาน
ตามแผนการ
ด าเนินงานการ
ปรับปรุงระบบ
บริหารงาน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(Improvement 
Plan no.SA-
65/03) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

การคืนเงินไม่ตรง
เวลา 

3) ความเสี่ยงในการ
ทุจริตในการใช้
จ่ายงบประมาณ
ที่อาจมีสาเหตุ
จาก 

- ผู้ยืมเงินทดรองจะ
น าเงินไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 

- มีการจัดท า
เอกสารเท็จ 

- มีเงินส่วนต่าง โดย
น าเงินส่วนต่างไป
เป็นทรัพย์สิน
ส่วนตัว 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

3) ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(ต่อ) 

ภารกิจ 
งานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการ
ปฏิบัติงานที่ไม่
เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยง 
บุคลากรขาดงาน
ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) บุคลากรไม่ลง

เวลาปฏิบัติงาน 
2) บุคลากรไม่

ตรวจสอบการลง
เวลาปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน 

3) บุคลากรไม่ชี้แจง
การลงเวลาฯ 
ตามท่ีก าหนด 

4) บุคลากรไม่ทราบ
แนวปฏิบัติ 

 
 

 

    กิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานพนักงาน 
และแนวปฏิบัติการลงเวลา
ปฏิบัติงาน 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายเลขานุการ
และธุรการ ศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มีการด าเนินงาน
ตามแผนการ
ด าเนินงานการ
ปรับปรุงระบบ
บริหารงาน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(Improvement 
Plan no.SA-
65/04) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

4) ศูนย์บรรณสาร
และ
สื่อการศึกษา 

ภารกิจ 
งานบริการห้องสมุด
และส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต
ทางด้านการเงิน และ
ให้การด าเนินงาน              
ด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

 

ความเสี่ยง 
การทุจริต                  
ด้านเอกสารการเงิน 
การด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง เอง 
(กรณีการยืมเงินทด
รองจ่าย) 
ปัจจัยเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดซื้อ              
มีการปลอมแปลง
และแก้ไขเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน 

    มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
เลขานุการฯ สุ่มสอบถาม           
ไปยังร้านค้าที่คาดว่าอาจ มี     
ความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด              
การทุจริต โดยมุ่งเน้นสอบถาม 
รายละเอียด ในด้านประเภทสินค้า
ที่ร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า และ
ราคาของสินค้าว่าตรงตามเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินของร้านค้าหรือไม่ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายเลขานุการฯ 

หน่วยงานมี             
การสุ่มตรวจจาก
ร้านค้า/ผู้จ าหน่าย
สินค้า กรณีหากมี
ข้อสังเกตเก่ียวกับ
รายละเอียด               
ต่าง ๆ ในเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน 
(กรณีการยืมเงิน
ทดรองจ่าย) 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

5) ศูนย์บริการ
วิชาการ 

ภารกิจ 
เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนด้านบริการ
วิชาการในการน า
องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใน
สาขาวิชาการท่ีมีอยู่
ในมหาวิทยาลัย
ประยุกต์และ
เผยแพร่ให้กับสังคม 
ทั้งภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน 
 

ความเสี่ยง 
การด าเนินงาน            
ด้านการคืน-ยืม เงิน
ทดรองจ่ายไม่เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยง 
- การคืนเงินล่าช้า

ไม่ทันตาม
ก าหนด
ระยะเวลาการคืน
เงินของส่วน
การเงิน 

- ใบเสร็จไม่ถูกต้อง 

    1) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็น
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) ชี้แจงรูปแบบในเสร็จที่ถูกต้อง
ให้กับอาจารย์ผู้ประสานงาน
โครงการ 

3) จัดท า Flowchart การคืนเงิน
ทดรองจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

1) ผู้รับผิดชอบ
การยืมเงิน            
ทดรองจ่าย 

2) ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการ
วิชาการ 

การคืนเงินยืมเงิน
ทดรองจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย                
ไม่พบการทุจริต 
และบรรลุเกณฑ์
การประเมินค า
รับรองการ
ปฏิบัติงาน                
พ.ศ. 2565 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
1) ให้บริการวิชาการ

ไปเป็นตามความ
ต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

2) ขับเคลื่อนงาน
บริการวิชาการ
เป็นลักษณะ
บูรณาการและ
สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

3) สร้างเครือข่ายกับ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ยกระดับงาน
บริการวิชาการให้
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4) สร้างหลักสูตร 
กิจกรรมบริการ
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

วิชาการ เพื่อ
สร้างชื่อเสียงและ
รายได้ 

5) สนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

6) โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์
มหาวิทยาลัย           
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การน าฝากเงินสด               
ค่ารักษาพยาบาล 
เข้าบัญชีของ
โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์
มหาวิทยาลัย            
แม่ฟ้าหลวง 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่ผู้เก็บรักษา
เงินไม่น าฝากเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของ
โรงพยาบาล 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) โรงพยาบาล

ให้บริการตลอด 
24 ชม. และ
คณะกรรมการ
ตรวจนับเงิน
ท างานในเวลา           
ท าการ               

    สอบทานการบันทึกบัญชีการรับรู้
รายได้ และเงินฝากธนาคารให้เป็น
ปัจจุบัน 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่งาน
การเงินบัญชีและ
งบประมาณ 

มีการน าฝากเงิน
รายไดเข้าบัญชี
ธนาคารของ
โรงพยาบาล
ครบถ้วน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

- 08.00–16.00 น. 
ดังนั้น คณะ
กรรมการฯ จะท า
การตรวจนับเงิน
ในวันท าการถัดไป 

2) บันทึกบัญชีและ
สอบทานการ
บันทึกบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

7) โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย           
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
งานการเงิน 
ด าเนินงานด้าน
การเงิน บัญชีรายรับ 
และรายจ่าย
ประจ าวัน 
ประจ าเดือน และ
ประจ าปี ตรวจสอบ
การจัดเก็บเงินรายได้
ของโรงพยาบาลและ
น าส่งเงินให้กับส่วน
เงินที่เก่ียวข้อง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือได้ข้อมูลทาง
การเงินที่ถูกต้องและ
แม่นย า 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้าน
การเงินของบุคลากร 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) ความผิดพลาด

ของเอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายทางการ
เงิน 

2) การแก้ไข
เอกสาร 
หลักฐานทาง
การเงิน 

    1) วางระบบควบคุมภายในให้
เป็นไปตามแนวทางท่ีราชการ
ก าหนด  
- การรับช าระด้วยเงินสด 
- การรับช าระเงินด้วยเช็ค 
- การรับช าระเงินผ่านเครื่องรับ

ช าระเงิน 
- การรับช าระเงินทางเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์ 
2) การวางแผนการเงินหรือ

งบประมาณของหน่วยงาน 
เผยแพร่อย่างโปร่งใส เช่น ผ่าน
ที่ประชุมฝ่ายงาน ที่ประชุม
หน่วยงาน 

3) การควบคุม ก ากับ การ
ด าเนินงานด้านการเงินให้แล้ว
เสร็จตามกรอบ ระยะเวลา/
แผนงานที่ก าหนดไว้อย่าง

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่
การเงิน/ หัวหน้า
ฝ่ายบริหาร
ส านักงาน 

ไม่พบการทุจริต 
หรือจ านวนครั้ง
การทุจริตทาง  
ด้านการเงินของ
บุคลากร            
= 0 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

เคร่งครัด เพ่ือลดโอกาสในการ
ทุจริต 

4) การมอบหมายผู้รับผิดชอบและ
ผู้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
เพ่ือเฝ้าระวัง 

5) การน าผลตรวจสอบจากส่วน
การเงินและบัญชี หรือหน่วย
ตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
การท างาน เพ่ือป้องกัน         
การทุจริต 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

 กลุ่ม: ส านักงานวิขาการ 

1) ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร 

ภารกิจ 
1) การด าเนินงาน

ด้านการเงิน 
2) การด าเนินงาน

ด้านพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือด าเนินงานด้าน
การเบิกจ่ายและด้าน
พัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยง 
1) การทุจริตทาง 

ด้านการเงิน 
2) การทุจริต         

ด้านพัสดุ 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. ร้านค้าเขียน ชื่อ             

ที่อยู่ ของ
มหาวิทยาลัย ไม่
ถูกต้องหรือเขียน
ยอดรวมของจ านวน
เงินไม่ถูกต้อง 

2. ความตรงกันของ
ข้อมูลจ านวนพัสดุ
คงเหลือในระบบ
และท่ีมีอยู่จริง 

    1) ให้ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับ
การจัดโครงการ/กิจกรรม 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ที่ได้รับ
จากร้านค้า เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการคืนเงินทดรองจ่าย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลด้านพัสดุก่อนบันทึกลงใน
ระบบ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

1) เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ
ด้านการเงิน
และพัสดุ 

2) หัวหน้าฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

3) หัวหน้าส่วนฯ 

1) รายละเอียดใน
ใบเสร็จรับเงิน   
มีความถูกต้อง 

2) จ านวนพัสดุ
คงเหลือมี ความ
ถูกต้อง 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

2) ส านักงาน
บัณฑิตศึกษา 

ภารกิจ 
งานการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การ
ด าเนินการด้าน
การเงินของ
หน่วยงานเป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ความเสี่ยง 
การทุจริตด้าน
การเงินภายใน
หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การก ากับและ

ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 

2) การแก้ไขเอกสาร
และปลอมแปลง
หลักฐานด้าน
การเงิน 
การใช้จ่าย
งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน 

    1) ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานด้านการเงินให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลา หรือ
แผนงานที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือลดโอกาสในการ
ทุจริต 

2) รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณต่อหัวหน้า
หน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน 

3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ
เบิกจ่ายด าเนินการจัดท าบัญชี
ควบคุมการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและตรวจสอบได้ 

4) การน าผลการตรวจสอบจาก
ส่วนการเงินและบัญชี หรือ
หน่วยตรวจสอบภายในไป

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายและ
หัวหน้าหน่วยงาน 

ไ ม่ พบ ก า ร ทุ จ ริ ต
ภายในหน่วยงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

5) ติดตามและแจ้งผลการเบิกจ่าย
ที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบทราบ
เป็นระยะ 

6) ชี้แจงรายละเอียดการออก
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ
เบิกจ่ายและร้านค้าให้เข้าใจ 
และตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
หากเอกสารไม่ถูกต้อง ต้อง
ด าเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่าย 
ด าเนินการแก้ไขเอกสารอย่าง
เร่งด่วน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

7) เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเบิกจ่ายปฏิบัติตาม
ระเบียบการเงินของ
มหาวิทยาลัยในที่ประชุม
หน่วยงาน 

3) ส่วนจัดหางาน
และฝึกงานของ
นักศึกษา 

ภารกิจ 
งานนักศึกษา
ช่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใหนักศึกษามี
ประสบการณ์จาก
การท างานและ
สนับสนุนให้นักศึกษา
ใช้เวลาว่าง
นอกเหนือจากเวลา
เรียนให้เป็น

ความเสี่ยง 
การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาการ
จ้างงานที่แท้จริง 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) มีการจัดท า

เอกสารใบลงเวลา
การปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาไม่
สอดคล้องกับเวลา
ปฏิบัติงานจริง 

2) ผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของ

    1) ให้ทุกคนในหน่วยงานศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย             
แม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนนักศึกษา
ช่วยงาน ระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในการจ้างงาน
นักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

2) ผู้รับรองการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาช่วยงานในหน่วยงาน 
ต้องเป็นคนเดียวกันกับผู้

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายและ
หัวหน้าหน่วยงาน 

ส่วนจัดหางานและ
ฝึกงานของ
นักศึกษาไม่พบการ
ทุจริตด้านการจัดท า
เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
นักศึกษาข่วยงาน
ภายในหน่วยงานคิด
เป็นร้อยละ 100 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

ประโยชน์และฝึกฝน
ให้นักศึกษามีทักษะ
การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

นักศึกษาช่วยงาน
และผู้จ้างงาน
นักศึกษาไม่ใช่คน
เดียวกัน ท าให้
ตรวจสอบได้ยาก 

ควบคุมการปฏิบัติงานที่ระบุใน
บันทึกข้อความขออนุมัติ 

3) ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน การลงเวลา
ปฏิบัติงานของนักศึกษา และ
ความถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ก่อน
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
พิจารณาอนุมัติ 

4) ก าหนดให้นักศึกษาลงเวลาการ
ปฏิบัติงานหลักจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานทุกวัน และให้ผู้รับ
รองการปฏิบัติงานลงนามทุก
ครั้ง เพื่อป้องกันการลงเวลา
เกินตามการจ้างงานจริง 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

4) โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย             
แม่ฟ้าหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

ภารกิจ 
การบริหาร
หน่วยงานด้าน
การเงิน 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การใช้

จ่ายเงินยืม-คืน  
ทดรองเป็นไป
อย่างถูกต้อง 
ตรงตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด และ
เป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย   

ความเสี่ยง 
การทุจริต                 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. เงินยืมทดรอง

น าไปใช้ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
เช่น มีการ
น าไปใช้ส่วนตัว 
หรือเพ่ือ
ผลประโยชน์  
ส่วนบุคคล 

2. การด าเนินงาน
รับเงินจากคนไข้
และการน าส่งเงิน
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ เช่น การ
น าส่งไม่ครบ การ
น าส่งไม่ตรงเวลา 

    1) วางแผนการยืมเงินทดรอง 
(งานโครงการฯ) วางแผนการ
รับเงินจากคนไข้ (งานบริการ
โรงพยาบาลฯ) วางแผนการใช้
เงินงบประมาณ (งาน
งบประมาณ) ด าเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการ
ด าเนินงานและผู้บริหาร ผ่าน
การประชุมโรงพยาบาลฯ  

2) มีการน าแผนงานสู่การ
ด าเนินการ/ปฏิบัติงาน ให้
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

3) การด าเนินการ มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ และ
ผู้ตรวจสอบที่ชัดเจน มีการ

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

1) ผู้ยืมเงินทดรอง 
2) เจ้าหน้าที่

การเงิน 
3) ผู้บริหาร

โรงพยาบาลฯ 

1) การคืนเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบคิดเป็น
ร้อยละ 100 

2) เอกสาร 
หลักฐาน 
การเงิน มี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

3) ไม่พบการทุจริต
ภายใน
โรงพยาบาล 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

(งานโครงการ
บริการวิชาการ) 

2) เพ่ือการ
ด าเนินงานการ
รับเงินจากคนไข้
และน าส่งเงิน
ให้กับ
มหาวิทยาลัย 
เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส 
และตรวจสอบ
ได้ (งานบริการ
โรงพยาบาลฯ) 

3) เพ่ือให้มีการใช้
จ่ายงบประมาณ 
เป็นไปไปอย่าง
ถูกต้องและตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

3. การจัดท าเอกสาร
เท็จ เช่น แก้ไข 
ตกแต่งปลอม
เอกสารหลักฐาน
ด้านการเงิน 

ควบคุม ก ากับ ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อลด
โอกาสในการทุจริต 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน เพ่ือเฝ้าระวังการ
ทุจริต ทุกการด าเนินงาน 

5) โรงพยาบาลฯ น าผลตรวจสอบ
จากส่วนการเงินและบัญชี หรือ 
หน่วยตรวจสอบภายในไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

(งาน
งบประมาณ) 

4) เพ่ือป้องกัน
ความเสียหาย
จากการทุจริต
ด้านการเงิน 

5) ศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัย           
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหาร
หน่วยงานด้าน
การเงิน (ค่าใช้
บริการพื้นท่ี) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกัน
หน่วยงานมิให้ได้รับ
ความเสียหายจาก

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง             
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
- ผู้ปฏิบัติงาน 
- ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

    1) มีการตรวจสอบ ตรวจนับเงิน 
โดยผู้ก ากับดูแลเป็นประจ าทุก
วัน 

2) มีผู้ก ากับดูแลสู่ตรวจ ขณะ
ปฏิบัติงาน 

3) มีการเน้นย้ าด้านวินัยการเงิน
สม่ าเสมอ 

4) จัดกิจกรรมให้เกิดจิตส านึก  ใน
การปฏิบัติงานให้โปร่งใส 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่การเงิน
ของหน่วยงาน 

ผู้ตรวจสอบ 

หัวหน้าหนว่ยงาน 

 

 

มีการรายงานข้อมูล
การตรวจรับเงิน
ประจ าวัน เพื่อให้
สามารถตรวจสอบ 
และทวนสอบได้  
จึงท าให้ไม่มีโอกาส
การทุจริตทาง             
ด้านการเงิน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

การทุจริตทางด้าน
การเงิน 

6) ศูนย์นวัตกรรม
สมุนไพรครบ
วงจร
มหาวิทยาลัย          
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหาร
หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
การด าเนินงานทุก
ภารกิจมีความ
โปร่งใส 

ความเสี่ยง 
การด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์ทดสอบ              
ไม่เป็นไปตามล าดับ 
เช่น การบริการให้แก่
ผู้ใกล้ชิดหรือ
หน่วยงานที่รู้จักก่อน 
ปัจจัยเสี่ยง 
ระบบการรับตัวอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ  
บางตัวอย่างไม่ผ่าน
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง  
ท าให้อาจเกิดการลัด
คิวในการตรวจ
วิเคราะห์ทดสอบได้ 
 

 

    1) รณรงค์สร้างจิตส านึกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในด้านความเป็น
กลาง 

2) จัดท าระบบการรับตัวอย่าง
วิเคราะห์ทดสอบ โดยมีการ
จัดล าดับคิวที่ชัดเจน โปร่งใส 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์
นวัตกรรมสมุนไพร
ครบวงจรทุกคน 

โดยมีหัวหน้าศูนย์
นวัตกรรมสมุนไพร
ครบวงจร ก ากับ 
ดูแล 

ไม่พบข้อร้องเรียน
จากลูกค้าในด้าน
การจัดล าดับคิว 
การวิเคราะห์
ทดสอบ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

7) สถาบันชาและ
กาแฟแห่ง
มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหาร
หน่วยงานด้าน
การเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกัน
หน่วยงานมิให้ได้รับ
ความเสียหายจาก
การทุจริตทางด้าน
การเงิน 

ความเสี่ยง 
การทุจริต                   
ด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การก ากับ ติดตาม

การใช้
งบประมาณ 

2) การแก้ไขเอกสาร
หรือตกแต่ง หรือ
การปลอมเอกสาร
หลักฐานด้าน
การเงิน 

    1) การวางแผนและรายงานผลการ
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
ผ่านที่ประชุมของหน่วยงาน 

2) การควบคุม ก ากับ การ
ด าเนินงานด้านการเงินให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลา/
แผนงานที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือลดโอกาสในการ
ทุจริต 

3) การมอบผู้รับผิดชอบและผู้
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เพ่ือ
เฝ้าระวัง 

4) การน าผลตรวจสอบจาก ส่วน
การเงินและบัญชี หรือ หน่วย
ตรวจสอบภายใน ไปปรับปรุง
การท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าหนว่ยงาน
และผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

1) มีการก ากับ
ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 
โดยสามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2) ไม่พบการทุจริต
ภายใน
หน่วยงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

 กลุ่ม: ส านักงานบริหารกลาง 

1) ส่วนสารบรรณ 
อ านวยการและ 
นิติการ 

ภารกิจ 
การบริหาร
หน่วยงานด้าน
การเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกัน
หน่วยงาน มิให้ได้รับ
ความเสียหายจาก
การทุจริตเรื่อง
การเงิน 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทางด้าน
การเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) การก ากับ ติดตาม 

การใช้งบประมาณ 
2) การแก้ไขเอกสาร 

หรือการปลอม
แปลงเอกสาร 
หลักฐานด้าน
การเงิน 

    1) จัดท าตารางลงรายละเอียด 
(Google sheets) เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานด้านการเงินให้
แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
อย่างเคร่งครัด 

2) ติดตามผลการตรวจสอบจาก
ส่วนการเงินและบัญชี 

3) มอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตาม 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร และน ารายงานในการ
ประชุมส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

- ฝ่ายงานสาร
บรรณและ
อ านวยการ  

- หัวหน้าสว่น
สารบรรณ
อ านวยการและ
นิติการ 

1) มีการก ากับ 
ติดตาม การใช้
งบประมาณ 

2) ไม่พบการทุจริต
ภายใน
หน่วยงาน 



 

- 104 - 
 

หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

2) ส่วนพัสดุ 
ภารกิจ 
การบริหาร
หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการน า
เงินทดรองจ่ายที่
เหลือจากกิจกรรมแต่
ยังไม่ครบก าหนด
ระยะเวลาคืนเงินทด
รองจ่ายไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเสี่ยง 
การใช้จ่ายเงินยืม           
ทดรอง 
ปัจจัยเสี่ยง 
ผู้ยืมเงินทดรองจะน า
เงินไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัว 

    ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ก าหนดในการคืนเงิน
ทดรองจ่ายและจัดท าสรุปเอกสาร
คืนเงินทดรองจ่ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ภายใน 15 วัน หลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรม 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

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

ทั่วไป 

ก าหนดคืนเงิน                
ทดรองจ่ายตาม
ก าหนดเวลา ภายใน 
15 วัน หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

3) ส่วน
ประชาสัมพันธ์ 

ภารกิจ งานบริการ
ทั่วไปด าเนินงาน
บริหารงานด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ได้แก่
งานสารบรรณการ
เบิกจ่ายเงินงาน
นโยบายและแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษางานรับ
โทรศัพท์และต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน  
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ข้อมูลกับ

คนภายนอกทาง
โทรศัพท์ 

2) คณะศึกษาดูงาน
รู้จัก 

ความเสี่ยง 
การใช้จ่ายเงินยืม       
ทดรอง 
ปัจจัยเสี่ยง 
ผู้ยิมเงินทดรองจะน า
เงินไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัว 

    ไม่ให้มีผู้ยืมเงินทดรองของ
หน่วยงานเพียงคนเดียว เพ่ือ
กระจายความเสี่ยงในการรับผิดชอบ
เงินที่มีมูลค่าสูง 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 
และหัวหน้า
หน่วยงาน 

ไม่พบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
และการคืนเงิน          
ทดรองของ
หน่วยงานเป็นไป
ตามค ารับรอง               
การปฏิบัติงาน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

มหาวิทยาลัยใน
ภาพลักษณ์ที่ดี 

4) ส่วนอาคาร
สถานที่ 

ภารกิจ 
การบริหารส่วน
อาคารสถานที่  
- ฝ่ายบริหาร

ส านักงาน 
- ฝ่ายผังแม่บทและ

พัฒนากายภาพ 
- ฝ่ายบริหาร

จัดการอาคาร
สถานที่ 

- ฝ่ายภูมิทัศน์ 
- ฝ่ายโยธาและ

สิ่งแวดล้อม 
- ฝ่ายพัฒนาและ

อนุรักษ์พลังงาน 

ความเสี่ยง 
การด าเนินการยืม-
คืน เงินทดรองจ่ายไม่
เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยง 
1) มีการจัดท า

เอกสารเท็จ 
2) การเอ้ือ

ผลประโยชน์หรือ
การมีส่วนได้ส่วน
เสียกับร้านค้า 

3) การน าเงินส่วนที่
เหลือจากการใช้
จ่ายงบประมาณ 
น ามาใช้เป็น
ทรัพย์สินส่วนตัว 

    1) ส่วนอาคารสถานที่มีการจัดท า
ขั้นตอนของการยืม-คืนเงินทด
รองจ่าย เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 

2) ส่วนอาคารสถานที่มีการ
ก าหนดระยะเวลาการคืนเงิน
ทดรองจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบ
ก่อนครบก าหนดการคืนเงินทด
รองจ่ายให้กับส่วนการเงินและ
บัญชี 

3) ส่วนอาคารสถานที่มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร (ใบเสร็จรับเงิน) ให้
ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง ก่อน
น าส่งให้กับส่วนการเงินและ
บัญชี 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหาร
ส านักงาน 

ฝ่ายผังแม่บท
และพัฒนกายภาพ 

ฝ่ายบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ 

ฝ่ายภูมิทัศน์  

ฝ่ายโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายพัฒนาและ
อนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินการยืม-
คืนเงินทดรองจ่าย
ของหน่วยงาน
ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
- 

 กลุ่ม: ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 

1) ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัย            
แม่ฟ้าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกัน
หน่วยงาน มิให้ได้รับ
ความเสียหายจาก
การทุจริตทางด้าน
การเงิน 
 

ความเสี่ยง 
การทุจริต                 
ด้านการเงิน 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การขายสินค้าไม่

เป็นไปตามราคา
ที่ก าหนด 

2) การให้ส่วนลดไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีได้รับ
อนุมัติ 

3) การน าส่งเงิน
รายได้ไม่
ครบถ้วน กรณีจ า

    1) ติดราราสินค้าทุกรายการให้
ครบถ้วน 

2) สรรหาระบบเพื่อรองรับการจ า
หน่วยสินค้านอกสถานที่และ
การก าหนดส่วนลดราคาค่า
สินค้าตามเงื่อนไขท่ีได้รับอนุมัติ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

พนักงานธุรการที่
ได้รับมอบหมาย 
และผู้จัดการศูนย์
หนังสือฯ 

1) การจ าหน่าย
สินค้าเป็นไป
ตามราคาที่
ก าหนด 

2) การน าส่งเงิน
รายได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่พบ
การทุจริต 

3) การให้ส่วนลด
เป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีได้รับ
อนุมัติ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

หน่วยสินค้านอก
สถานที่ 

2) วนาศรม 
ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกัน
หน่วยงาน  มิให้
ได้รับ             
ความเสียหายจาก
การทุจริตทางด้าน
การเงิน 

ความเสี่ยง 
การขายห้องพักโดย
ไม่ผ่านระบบ การ
ขายห้องพักไม่เป็นไป
ตามราคาที่ก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยง 
การตรจสอบไม่รัดกุม 

    ตรวจสอบรายงานการเข้าพัก และ
รายงานการท าห้องพัก กับรายงาน
การเบิกวัสดุของห้องพัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

1) ผู้จัดการ 
2) หัวหน้าแผนก

ต้อนรับ 
3) หัวหน้าแผนก

แม่บ้าน 

การน าส่งเงิน
ครบถ้วนถูกต้อง  
ไม่พบการทุจริต 

3) วนาเวศ 
ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การทุจริตด้านการเงิน 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การขายสินค้ าไม่

เป็นไปตามราคาที่
ก าหนด 

    สรรหาระบบเพื่อรองรับการ               
จ าหน่วยสินค้านอกสถานที่และการ
ก าหนดส่วนลดราคาสินค้า ตาม
เงื่อนไขท่ีได้รับอนุมัติ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

1) การจ าหน่วยสินค้า
เป็นไปตามราคาที่
ก าหนด 

2) การน าส่งเงินภาย
ได้ถูกต้องครบถ้วน 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

เพ่ือป้องกัน
หน่วยงาน มิให้ได้รับ
ความเสียหายจาการ
ทุจริตทาง              
ด้านการเงิน 

2) การให้ส่ วนลดไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ได้รับอนุมัติ 

หัวหน้าแผนก
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

 

3) การให้ส่วนลด
เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ได้รับอนุมัติ 

 กลุ่ม: หน่วยงานพิเศษ 

1) ศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน             
สิรินธร 

ภารกิจ 
การใช้จ่ายเงินยืม               
ทดรอง 

 

วัตถุประสงค์ 
- 
 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง          
ด้านการเงิน 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การก ากับติดตาม

การใช้
งบประมาณ 

2) การด าเนินงาน
ล่าช้า 

3) การน าส่งเงินไม่
ตรงเวลา 

    1) การวางแผนการเงินหรือ
งบประมาณของหน่วยงาน
เผยแพร่อย่างโปร่งใส 

2) การควบคุม ก ากับ การ
ด าเนินงานด้านการเงินให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลา/
แผนงานที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือลดโอกาสในการ
ทุจริต 

3) การมอบหมายผู้รับผิดชอบและ           
ผู้ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน 
เพ่ือเฝ้าระวัง 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่บริหาร
ที่รับผิดชอบ   
และผู้ช่วย 
ผู้อ านวยการศูนย์
ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน               
สิรินธร 

1) ไม่พบการทุจริต
ภายใน
หน่วยงาน 

2) ก ากับติดตาม
การใช้เงินให้
ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ ไม่
น้อยกว่า    ร้อย
ละ 70 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

4) การน าผลตรวจจากส่วนการเงิน
และบัญชี หรือหน่วยตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2) ศูนย์ความเป็น
เลิศทางด้านการ
วิจัยเชื้อรา 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกัน
หน่วยงาน  มิให้
ได้รับ                       
ความเสียหายจาก
การทุจริตทางด้าน
การเงิน 
 
 

ความเสี่ยง 
การทุจริต               
ด้านการเงิน 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การแก้ไขเอกสาร

หรือตกแต่ง หรือ
การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน
ด้านการเงิน 

2) การน าส่งเงิน                
ไม่ตรงเวลา 

    1) มีแผนการด าเนินงานด้าน
การเงินของหน่วยงาน และมี
การรายงานผลการด าเนินงาน
ทุกไตรมาส 

2) มีการควบคุม ก ากับ การ
ด าเนินงาน ด้านการเงินให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลา/
แผนงาน ที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด  เพ่ือลดโอกาสในการ
ทุจริต 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่บริหาร 

1) มีการก ากับ
ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 
โดยสามารถ
ด าเนินงานตาม
แผน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2) ไม่พบการทุจริต
ภายใน
หน่วยงาน 



 

- 111 - 
 

หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

3) ศูนย์ความเป็น
เลิศทางด้านการ
วิจัยเชื้อรา (ต่อ) 

ภารกิจ 
การบริหารหน่วยงาน
ด้านพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต
ทางด้านการก าหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุ 

 

ความเสี่ยง 
การก าหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุที่มีการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอ 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การก าหนด

รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
ข้อเสนอมากกว่า 

2) การก าหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุที่มี

    1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุ โดยมีองค์ประกอบ 
ประธานกรรมการ และ
เลขานุการ เพื่อความโปร่งใส 

2) คณะกรรมการจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุที่เป็นกลาง ตรงต่อการใช้
งาน และมหาวิทยาลัยเป็นผู้ได้
ประโยชน์สูงสุด 

3) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุผ่านการตรวจสอบจาก
หน่วยงานกลางและส่วนพัสดุ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์ / 
นักวิจัย และ
นักวิทยาศาสตร์ 

การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและ
โปร่งใส และ
สามารถทบทวนได้ 
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

ส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอ 

4) ศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

ภารกิจ 
การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

ขั้นตอนหลัก 
บริการวิชาการท้ัง
ให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบและบริการ
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ตาม
หลักเกณฑ์ OECD 
GLP และ Non-
OECD GLP 

ความเสี่ยง 
เกิดการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
ภายในหน่วยงาน อัน
ส่งผลให้เกิดปัญหาที่
ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเป็น
กลาง 

ปัจจัยเสี่ยง 
สถานการณ์หรือการ
กระท าของบุคคลที่
ก่อให้เกิดการทุจริต
โดยอาจเกิดได้จาก
การไม่เจตนาหรือ
ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

    1) สร้างช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) สื่อสารเชิงรุกในเรื่องคุณธรรม
และการประพฤติมิชอบ ภายใต้
ประกาศมหาวิทยาลัย               
แม่ฟ้าหลวง เรื่องเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงาน 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านวัต
กรรมผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

1) มีช่องทาง
ส าหรับร้องเรียน
การทุจริตแล
ประพฤติมิชอบ
ที่เป็นสาธารณะ 
อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

2) มีการประชุม
ภายใน
หน่วยงานเพื่อ
สื่อสารองค์กร
ในเรื่องคุณธรรม               
และ                      
การประพฤต ิ            
มิชอบ เรื่อง
เจตจ านงสุจริต
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หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บริการ
วิชาการท้ังบริการ
วิเคราะห์ทดสอบ
และบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์แก่
หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ในการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัยฯ 
อย่างน้อย             
1 ครั้ง 

5) หน่วยจัดการ
สารสนเทศ 

ภารกิจ 
งานจัดการข้อมูล
องค์กรที่หน่วย
จัดการสารสนเทศ
ดูแล (OCS, OJS, 
DSPACE-CRIS, BI, 
MFU Mail) 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การน าข้อมูลองค์กร
ไปใช้ในทางมิชอบ 

ปัจจัยเสี่ยง 
1) การหา

ผลประโยชน์
จากข้อมูล 

2) การเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย 

    กิจกรรมระดมสมองเพ่ือหา
กระบวนการควบคุมความเสี่ยงของ
การน าข้อมูลขององค์กรไปใช้ 
ในทางมิชอบ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบ / 
หัวหน้าหนว่ย
จัดการสารสนเทศ 

กระบวนการ
ควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูล เพ่ือลด
โอกาสการน าข้อมูล
ขององค์กรไปใช้
ในทางมิชอบ ปีละ 
1 ครั้ง 



 

- 114 - 
 

หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

ป้องกันการน าข้อมูล
ขององค์กรใช้ในทาง
มิชอบ 
6) พิพิธภัณฑ์อารย

ธรรมลุ่มน้ าโขง 
ภารกิจ 
การบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน
ด้านการด าเนินงาน
ตามแผนการ
ด าเนินงาน/แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ/
แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน/

ความเสี่ยง 
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
บุคลากรเกิดความ
เข้าใจที่ผิดพลาด
ระหว่างขั้นตอนการ
ด าเนินงานจัดซื้อ/จัด
จ้างที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณและ
ด าเนินการผ่าน
หน่วยงานกลาง และ 
การได้รับอนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม
ระหว่าง

    1) บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายศึกษา
และตรวจสอบขั้นตอนการ
ด าเนินงานด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

2) มอบหมายผู้ตรวจสอบเอกสาร
เพ่ือเฝ้าระวัง 

3) การควบคุม ก ากับ การ
ด าเนินงานด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ให้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลา/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

30 ก.ย. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

1) บุคลากรผู้
ได้รับ
มอบหมาย  

2) หัวหน้า
โครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ฯ 

1) เอกสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่ต้อง
น ากลับมา
แก้ไข/เพ่ิมเติม 

2) การด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปตาม
กรอบ
ระยะเวลา/
แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ก าหนด
และไม่พบการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 



 

- 115 - 
 

หน่วยงาน/ภารกิจ
ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน ยอมรับ ลด/ 

ควบคุม 
กระจาย หลีกเลี่ยง 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ก าหนดไว้ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิด
ความล่าช้าที่อาจเป็น
ช่องทางให้เกิดการ
ทุจริตได้ 

ปีงบประมาณ โดย
หน่วยงานเป็น
ผู้ด าเนินการเอง เป็น
ผลให้เอกสารมีความ
ผิดพลาดไม่ครบถ้วน 
ต้องน ากลับมาแก้ไข/
เพ่ิมเติม ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการ
ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

- แจ้งการจัดท ารายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและ             

บริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ปฏิทินการด าเนนิงานระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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 ระบบควบคุมภายใน  

-1- 
 

ปฏิทินการด าเนินงานระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ล าดับ กระบวนการ / ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
กรอบระยะเวลาด าเนินการตามปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 การประชุม
คณะกรรมการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

คณะกรรมการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัย            
แม่ฟ้าหลวง 

            

   ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง ก าหนด 3 คร้ัง 

2 การก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงาน             
ระบบควบคมุภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เลขานุการ คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลยั แม่ฟ้าหลวง             

   พิจารณาประเด็นสาระส าคัญและ
แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดย ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทยั) 
และหน่วยตรวจสอบภายใน 

3 การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และ
ประชาสมัพันธ์ งาน
ควบคุมภายใน 

เลขานุการ คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

            

    

4 การติดตามการบริหาร
จัดการความเสีย่งด้าน
การทุจริต รอบ 6 เดือน 

33 หน่วยงาน 

จ านวน 40 ความเสี่ยง             

   รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 31 
มี.ค. 2565) ประสานหน่วยงาน
ภายใน รายงานฯ 31 มีนาคม 2565
ทั้งนี้ รวบรวมข้อมูลส่งต่อ
คณะกรรมการ ITA             



 ระบบควบคุมภายใน  
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ล าดับ กระบวนการ / ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
กรอบระยะเวลาด าเนินการตามปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5 การติดตามการบริหาร
จัดการความเสีย่ง ทั่วไป 
รอบ 6 เดือน 

ทุกหน่วยงาน 

            

   รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 31 
มี.ค. 2565) ประสานหน่วยงาน
ภายใน รายงานฯ 30 เมษายน 2565
ทั้งนี้ รวบรวมข้อมูลส่งต่อ
คณะกรรมการควบคุมภายใน             

6 การสอบถาม ข้อมลู
ระบบควบคมุภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

5 หน่วยงานหลัก 
โรงพยาบาล มฟล ชร.  
โรงพยาบาล มฟล กทม. 
และ โรงพยาบาลศูนย์
การแพทยฯ์ 

            

    

7 การรายงานระบบควบคมุ
ภายในและบรหิารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ฉบับร่าง 

หน่วยงานท่ีต้องการ              
ส่งฉบับร่าง 

            

    

8 การรายงานระบบควบคมุ
ภายในและบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ฉบับสมบูรณ์ 

ทุกหน่วยงาน 

            

   กรอบระยะเวลา หน่วยงาน  

น าส่งรายงานฯ ภายใน  

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 

9 การสรุปข้อมูลและจดัท า
รายงาน 
 - ระดบัหน่วยงาน 
- ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

            

    



 ระบบควบคุมภายใน  
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ล าดับ กระบวนการ / ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
กรอบระยะเวลาด าเนินการตามปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

10 การเสนอรายงานการ
สรุปผลการควบคุม
ภายใน ระดับ
มหาวิทยาลยั เสนอต่อ 
คณะกรรมการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัย             
แม่ฟ้าหลวง 

เลขานุการ คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลยั แม่ฟ้าหลวง 

            

    

11 การเสนอรายงานการ
สรุปผลการควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลยั 
ต่อ อธิการบด ี

เลขานุการ คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

            

    

12 การน าส่งข้อมลู การ
สรุปผลการควบคุม
ภายใน ให้กับหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

เลขานุการ คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

            

   ภายใน 20 วันท าการ ก่อนสิ้นปีปฏิทิน 

(ก่อนวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565) 

13 การน าส่งการประเมินผล
การควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ต่อ กระทรวง
ต้นสังกัด 

เลขานุการ คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง             

   ส่งกระทรวงฯ ภายใน 90 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
(ภายในวันพุธที ่28 ธันวาคม 2565) 



 ระบบควบคุมภายใน  
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ล าดับ กระบวนการ / ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
กรอบระยะเวลาด าเนินการตามปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

14 การเสนอรายงานระบบ
ควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลยั ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และตดิตามการ
ด าเนินการมหาวิทยาลัย              
แม่ฟ้าหลวง 

เลขานุการ คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

            

    

 

หมายเหตุ 
1) ปฏิทินอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม  
2) ปฏิทิน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 ไม่พบการด าเนินงานระบบควบคุมภายใน เนื่องจากร่วมด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับส านักวิชา 

 




