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  1     คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

รายงานติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
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ความเสี่ยง 
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. บุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ และวิธีการ
ปฏิบัต ิ
2. บุคลากรไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. การให้
ผลประโยชน์นทางมิ
ชอบแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
 

ตัวชี้วัด 
ไม่มีข้อทักท้วงจาก
ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) 
เป้าหมาย 
ไม่เกดิการทุจรติใน
การปฏิบัติงาน 

30-ก.ย.-64    

1.ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1.1 จัดระบบในการก ากับ ตดิตาม
และตรวจสอบการด าเนินงานของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดซื้อจดั
จ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบ ท่ีเกีย่วข้องประกอบด้วย 
1.1.1 ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง เรื่อง จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2554 
1.1.2 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
1.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัด

  1. ส่วน
พัสด ุ

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
พัสด ุ

ผลการด าเนินงาน 
1.1 มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรจากการ
ประชุมส่วนพัสดุประจ าเดือน 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
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จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560  
1.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดซื้อ จัด
จ้างให้แก่บุคลากรที่รบัผิดชอบดา้นนี้
อย่างต่อเนื่อง 

    ผลการด าเนินงาน 
1.2 จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการด าเนินการด้านพัสดุ จ านวน 2 กิจกรรม 
รายละเอียดดังนี้  
1.2.1 จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อวัน
อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 5 (C5) ห้อง 301 ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 12.00 น. - มีผู้เข้าร่วมจ านวน 123 คน - ผู้เข้าร่วม มรีะดับ
ความพึงพอใจในด้านเนื้อหาและดา้นท่ัวไปส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ มาก คิด
เป็นร้อยละ 44.72 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
  ไม่บรรลุ** 
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 
**เนื่องจากส านักงานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ไดม้ีข้อเสนอแนะในประเด็น
ของการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ของปีงบประมาณ 2563 โดยขอให้
มหาวิทยาลยัก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี
ของหน่วยภายใต้ก ากับของมหาวทิยาลัยให้สอดคล้องและทันกาล ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 มาตรา 48 โดยให้ก าชับผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครดัต่อไป 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
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ผลการด าเนินงาน 
1.2.2 จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการก าหนดขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านโปรแกรม 
Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. - มีผู้เข้าร่วมจ านวน 166 
คน - ผู้เข้าร่วมมรีะดับความพึงพอใจในด้านเนื้อหาและด้านท่ัวไป ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 43.44 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 

2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.1 จัดระบบในการก ากับ ตดิตาม
และตรวจสอบการด าเนินงานของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณให้ปฏิบตัิตามข้อบังคบั 
กฎ ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
2.1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2542  
2.1.2 ปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลยั 

  2. ส่วน
การเงิน
และบัญช ี

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
การเงินและบัญช ี

ผลการด าเนินงาน 
2.1 ระบบในการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินปฏิบตัิตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ดังนี้ 
   - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ประกาศ 
ข้อบังคับ 
   - บันทึกรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ  
   - การมอบอ านาจอนุมัติการจดัซื้อจัดจ้างและการอนุมตัิเบิกจ่ายเงิน 
   - วิธีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มสีทิธิรับเงิน ดังนี้ 
ภายใน : 
     วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จ่ายเป็น เงินสด 
     วงเงินเกิน 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท จ่ายเป็นเงินโอน 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
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แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงิน  
2.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วย 
เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 
และพ.ศ.2560) 
2.1.4 ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย 
พ.ศ. 2560 
2.1.5 ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วย 
เงินส ารองจ่าย 
2.1.6 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และ
การตรวจสอบ 
2.1.7 ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 

     วงเงินตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป จ่ายเป็นเช็ค 
ภายนอก :  
     วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท จ่ายเป็นเงินโอน  
     วงเงินตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป จ่ายเป็นเช็ค  
   - ขั้นตอนการติดตามเงินยืมทดรอง  
ส่วนการเงินและบัญชี ตรวจสอบและออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม โดย
แจ้งให้ผู้ยืมน าส่งใบส าคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจา่ยคืน ภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันครบก าหนดช าระ  
   กรณีผู้ยมืไมส่่งคืนใบส าคญัคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย เมื่อพ้นก าหนด 30 วัน 
หลังจากวันเสร็จสิ้นภารกิจ ให้หัวหน้าส่วนการเงินและบญัชีรายงานต่อ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดมีอบหมายภายใน 3 วันท าการ เพื่อพิจารณา
ค าสั่งการและบังคับให้เป็นไปตามเง่ือนสัญญาเงินยมืทดรองจ่าย  
   - ใช้ Google sheet เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ สถานะ
เอกสาร  
   - เผยแพร่และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ใน 
website ของส่วนการเงินและบัญชี  
   - เวียนแจ้งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 ให้เจ้าหน้าที่บริหารส่วนการเงินและบญัชีทราบและ
ถือปฏิบัติแล้ว  
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
2.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณให้แก่บุคลากรที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

    ผลการด าเนินงาน 
2.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเบิกจา่ยเงิน
ให้แก่บุคลากรที่รบัผิดชอบอย่างตอ่เนื่อง  
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้  
** เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ส่วน
การเงินและบัญชีไมส่ามารถจดัประชุมช้ีแจงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ส่วนการเงิน
และบัญชไีด้ด าเนินการ ดังนี้  
- แจ้งเวียนปรับเปลีย่นรูปแบบรายการเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย (Check 
List) และแจ้งแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบญัชี  
- เผยแพร่และแจ้งการเปลีย่นแปลงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบั ใน 
website ของส่วนการเงินและบัญชี 

3. ด้านบุคลากร 
3.1 จัดระบบในการก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบการด าเนินงานของ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
3.1.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคล ปี 2557 

  3. ส่วนการ
เจ้าหน้าท่ี 

1. รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล  
2. หัวหน้าส่วน
การเจ้าหน้าที ่

ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลแบบรวมศูนย์ โดยมสี่วน
การเจ้าหน้าทีเ่ป็นผูร้ับผดิชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลยั เป็นส่วนงานท่ีส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบคุลากรเพื่อให้
บรรลภุารกจิหลักของมหาวิทยาลยั อนึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว
จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลยัซึ่งประกอบไปด้วยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั รวมทั้งการด าเนินกจิกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะด าเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาหาข้อสรุปในประเดน็ต่างๆ 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
3.1.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วย เงิน
ค่าอาหารท าการนอกเวลา พ.ศ.2556 

กระบวนการดังกล่าวจึงถือเป็นระบบการควบคุมการปฏิบตัิงานอีกอย่าง
หนึ่ง นอกจากนี้ด าเนินงานของส่วนการเจ้าหน้าท่ีจะยึดตามระเบยีบ 
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวทิยาลัยเป็นหลัก เพื่อให้การท างานเป็นไป
อย่างมีระบบและขั้นตอนท่ีชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
2. กรณีการเบิกเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาส าหรับพนักงาน 
มหาวิทยาลยัด าเนินการตามระเบยีบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยเงิน
ค่าอาหารท าการนอกเวลา พ.ศ. 2556 ระบุว่า เงินค่าอาหารท าการนอก
เวลา หมายถึง เงินท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายให้เป็นค่าอาหาร เนื่องจากพนกังานได้
ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ หรือนอกวันท าการปกติ หรือในวันท าการปกติ 
แต่เป็นวันหยุดประจ าปีตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งการปฏิบัตงิานท่ี
จะสามารถเบิกคา่อาหารท าการนอกเวลาได้นั้น ต้องเป็นการปฏิบัตงิานตาม
แผนงานท่ีมีลักษณะดังนี ้
     1) งานท่ีไม่สามารถปฏิบัติใหแ้ล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในเวลาท า
การ หรือในวันท าการปกติ และจ าเป็นต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
โดยเร็ว เพื่อประโยชน์และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 
     2) งานประจ าที่ไมส่ามารถปฏบิัติได้ในเวลาท าการหรือวันท าการปกติ 
     3) งานรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลซึ่งได้มาปฏิบัตงิาน 
หรือมาตดิต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของมหาวทิยาลัย 
     ซึ่งในการปฏิบัติงานท่ีจะขอเบิกเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาหน่วยงาน
จะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ เสนอผู้บังคับบญัชา
พิจารณาก่อนการปฏิบตัิงานในแตล่ะเดือน และให้อธิการบดีหรือผู้ทีไ่ด้รับ
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ล าดับ 
ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน หน่วยงาน 
ผู้บริหาร 

ที่ก ากับติดตาม 
มอบหมาย เป็นผู้สั่งการหรือพิจารณาอนุมัติแผนงานท่ีจะต้องปฏบิัต ิโดย
แผนงานท่ีจะขออนุมัติต้องแสดงรายละเอียดของงาน เหตผุล และความ
จ าเป็นในการปฏบิัติงานน้ัน ๆ ด้วย 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 

3.2 จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหาร
บุคลากรใหผู้้บริหารและบุคลากรการ
บริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

    ผลการด าเนินงาน 
3.2 ส่วนการเจ้าหน้าท่ีมีการด าเนนิการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านการบริหารงานบุคคล ผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นประจ าทุกปี เช่น 
กิจกรรมคา่ยพนักงานใหม่, กิจกรรมนิติพรพบพนักงาน, การสัญจรไปยัง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลที่
เกี่ยวข้อง, การชี้แจงในท่ีประชุมบริหารหรือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานภายใน   
(ในกรณีที่มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ), การเผยแพร่นโยบายการ
บริหารงานบุคคลและข้อมลูส าคญัที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในเว็บไซตส์่วน
การเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งไดม้ีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปีอย่างตอ่เนื่อง 
การบรรลุตัวชี้วัด 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ผลการด าเนินงานยังไม่เสร็จสิน้ 

 



 

 

 

 

 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต 

ระดับ หน'วยงาน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สรุปการดําเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป�องกันการทุจริต ระดับหน�วยงาน 
ข!อมูลจากการติดตาม การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป�องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ระหว�างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

หน�วยงาน 

ความเสี่ยง/ 
ป.จจัยเสี่ยง 

 
(ภาพรวม          
9 หนวยงาน) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 

 
 

(ภาพรวม 9 หนวยงาน) 

ตัวชี้วัด/
เป�าหมาย 
 

(ภาพรวม  
9 หนวยงาน) 

กําหนด 
การแล!วเสร็จ/ 
ผู!รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตาม
กิจกรรมเพื่อลด           
ความเสี่ยงด!าน       

การทุจริต และผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยแมฟ�าหลวง กําหนดนโยบายให�               
ทุกหนวยงานตามโครงสร�างองค$กร จํานวน           
59 หนวยงาน โดยทุกหนวยงานได�ประเมิน                
ความเสี่ยงเพื่อป�องกันการทุจริต และมีจํานวน 
9 หนวยงาน ได�กําหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
ด�านการทุจริต ดังนี้ 
1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟ�าหลวง 
3. สวนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร 

4. ศูนย$กีฬามหาวิทยาลัยแมฟ�าหลวง 
5. สถาบันชาและกาแฟแหงมหาวิทยาลัยแมฟ�าหลวง 
6. สํานักงานจัดการทรัพย$สินและรายได� 
7. ศูนย$หนังสือมหาวิทยาลัยแมฟ�าหลวง 
8. วนาศรม 
9. วนาเวศน$ 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง            
ด!านการเงิน 

ป.จจัยเสี่ยง 
1. การกํากับ
ติดตามการใช�
งบประมาณ 
2. การแก�ไข
เอกสาร หรือ
ตกแตง หรือการ
ปลอมเอกสาร 
หลักฐานด�าน
การเงิน 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
� ยอมรับ 
���� ลด/ควบคุม 
� หลีกเลี่ยง 
� กระจาย 
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 
1. การวางแผนการเงินหรืองบประมาณของหนวยงาน            

เผยแพรอยางโปรงใส 

2. การควบคุม กํากับ การดําเนินงานด�านการเงินให�แล�วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลา/แผนงานที่กําหนดไว�อยางเครงครัด 
เพื่อลดโอกาส ในการทุจริต 

3. การมอบหมายผู�รับผิดชอบ และผู�ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน เพื่อเฝ�าระวัง 

4. การนําผลตรวจสอบจากสวนการเงินและบัญชี หรือหนวย 

ตรวจสอบภายใน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อป�องกัน                      

การทุจริต 

ตัวชี้วัด 
1. มีการกํากับ
ติดตามการใช�
งบประมาณ 
โดยสามารถ
ดําเนินงานตาม
แผนไมน�อย
กวา             
ร�อยละ 80 

2. ไมพบการ
ทุจริตภายใน
หนวยงาน 

กําหนดการแล!วเสร็จ 
30-ก.ย.-64 

(สิ้นสุดปH 
งบประมาณ พ.ศ. 
2564) 
ผู!รับผิดชอบ 
1. เจ�าหน�าที่ผู�
ปฏิบัติหน�าที่
ของหนวยงาน 

2. หัวหน�าฝJาย 
3. หัวหน�า
หนวยงาน 

 

���� ดําเนินการแล!ว 
หนวยงานภายใน จํานวน  
9 หนวยงาน ที่ได�กําหนด
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
ด�านการทุจริต ได�
ดําเนินการตามกิจกรรมที่
กําหนดไว� 
���� บรรลุตัวชี้วัด 
รายงานผลการ
ดําเนินงานรอบ 6 เดือน 
ของทุกหนวยงาน               
ไมพบการทุจริตภายใน
หนวยงาน เปKนไปตาม
ตัวชี้วัด 
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รายละเอียดการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด�านการทุจริต ระดับหน�วยงาน  
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป)องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ระหว�างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

1) สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ภารกิจ 
การบริหารหน�วยงาน 
ด�านการเงิน 
วัตถุประสงค� 
เพื่อป"องกันหน�วยงานมิ
ให�ได�รับความเสียหาย
จากการทุจริตทางด�าน
การเงิน 
 
 

มีแผนการ
ดําเนินงาน
ด�านการเงิน
ของ
หน�วยงาน 

การ
ดําเนินงาน
ล�าช�า อาจ
เป.นช�องทาง
ให�เกิดการ
ทุจริตได� 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด�านการเงิน 
ป=จจัยเสี่ยง 
1. การกํากับ
ติดตามการใช�
งบประมาณ 
2. การแก�ไขเอกสาร 
หรือตกแต�ง หรือ
การปลอม
เอกสาร หลักฐาน
ด�านการเงิน 

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 
1. การวางแผนการเงินหรือ
งบประมาณของหน�วยงาน 
เผยแพร�อย�างโปร�งใส 

2. การควบคุม กํากับ การ
ดําเนินงานด�านการเงินให�แล�ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลา/
แผนงานที่กําหนดไว�อย�าง
เคร�งครัด เพื่อลดโอกาส ใน
การทุจริต 

3. การมอบหมายผู�รับผิดชอบ 
และผู�ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน เพื่อเฝ"าระวัง 

กําหนดแล�วเสร็จ 

30 ก.ย. 2564 

(สิ้นสุดป>งบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

ผู�รับผิดชอบ 

1. พัชรินทร�พร 

2. หัวหน�า
สํานักงาน
สภา
มหาวิทยาลัย 

หน�วย ง านมีการ จัดทําแผนก า ร ใ ช�จ�าย
งบประมาณประจําป> และดําเนินการด�าน
การเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยให�แล�ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว�ซึ่งหัวหน�า
หน�วยงานมีการควบคุมและติดตามอย�างใกล�ชิด 
โดยมอบหมายให� น.ส.พัชรินทร�พร บุญเรื่อง 
เจ�าหน�าที่บริหาร เป.นผู�รับผิดชอบ และ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต�าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินของหน�วยงาน เมื่อพบข�อผิดพลาด จะ
ดําเนินการแจ�งหัวหน�าหน�วยงานเพื่อรับทราบ 
และแก�ไขปEญหาให�ถูกต�อง โดยหัวหน�า
หน�วยงานได�แจ�งผลการตรวจสอบจากหน�วย
ตรวจสอบภายในแก�บุคลากรในหน�วยงานเพื่อ
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

4. การนําผลตรวจสอบจากส�วน
การเงินและบัญชี หรือหน�วย
ตรวจสอบภายใน ไปปรับปรุง
การทํางาน เพื่อป"องกัน                

การทุจริต 

ตัวชี้วัด 

1. มีการกํากับติดตามการใช�
งบประมาณ โดยสามารถ
ดําเนินงานตามแผนไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ 80 

2. ไม�พบการทุจริตภายใน
หน�วยงาน 
 
 
 

ปรับปรุงการทํางานต�อไป ซึ่งในรอบ 6 เดือน               
ที่ผ�านมา หน�วยงานมีการใช�งบประมาณ โดย
ส า ม า ร ถ ดํา เ นิน ง า น ต า ม แ ผ น ไ ป แ ล�ว                  
ร�อยละ  49 . 07  และยังไม�พบการทุจริต                  
ภายในหน�วยงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

2) โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 
แม�ฟ)าหลวง 

ภารกิจ 
การดําเนินงานด�านการเงิน 
บัญชี รายรับ และรายจ�าย 
ประจําวัน ประจําเดือน 
และประจําป> ตรวจสอบ
การจัดเก็บเงินรายได� ของ
โรงพยาบาลและนําส�งเงิน
ให�กับส�วนงานที่เกี่ยวข�อง 
วัตถุประสงค� 
เพื่อได�ข�อมูลทางการเงิน
ที่ถูกต�อง และแม�นยํา 
 

มีแผนการ
ดําเนินงาน
ด�านการเงิน 

จากการ
ประเมินการ
ควบคุมภายใน 
พบว�า             
มีการ
ตรวจสอบ
ความถูกต�อง
ของข�อมูล 
และเอกสาร
การเบิกจ�าย 
งบประมาณ 
แนวทางที่วาง
ไว�มีความ
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
ในการควบคุม

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด�านการเงินของ
บุคลากร 
ป=จจัยเสี่ยง 
1. ความผิดพลาด
ของเอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ�าย
ทางการเงิน 
2. การแก�ไข
เอกสาร 
หลักฐานด�าน
การเงิน 

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 

1. วางระบบควบคุมภายในให�
เป.นไปตามแนวทางที่ราชการ 
กําหนด 
- การชําระด�วยเงินสด 
- การรับชําระด�วยเช็ค 
- การรับชําระเงินผ�าน
เครื่องรับชําระเงิน 

- การรับชําระเงินทางเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส� 

2. การวางแผนการ เ งินหรือ
งบประมาณ ของหน�วยงาน 
เผยแพร�อย�างโปร�งใส เช�น 
ผ�านที่ประชุมฝJายงาน  ที่
ประชุมหน�วยงาน  

กําหนดแล�วเสร็จ 

30 ก.ย. 2564 

(สิ้นสุด
ป>งบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

 

ผู�รับผิดชอบ 

เจ�าหน�าที่
การเงิน/หัวหน�า
ฝJายบริหาร
สํานักงาน  

1. โรงพยาบาลมีระบบการรับชําระค�าบริการ          
ที่สามารถตรวจสอบได� และมีหลักฐานการ
ชําระเงินถูกต�อง เป.นไปตามแนวทางที่ราชการ
กําหนด 
2. โรงพยาบาลมีระบบการดําเนินการขอ
งบประมาณ ป>งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
แผนการของบประมาณดําเนินการจะต�องผ�าน
การพิจารณาจากที่ประชุมแผนก ที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น 
คณะกรรมการดําเนินงานโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแม�ฟ"าหลวงและคณะกรรมการ
อํานวยการศูนย�การแพทย�มหาวิทยาลัย            
แม�ฟ"าหลวง ตามลําดับ เพื่อให�การดําเนินงาน   
มีความโปร�งใส 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

แต�ยังต�องเฝ"า
ระวังในเรื่อง
ความ
ผิดพลาดทั้ง
เรื่องเงินและ
เอกสาร
หลักฐานต�าง ๆ  

3. ก า ร ค วบคุม กํากับ ก า ร
ดําเนินงาน ด�านการเงินให�
แ ล� ว เ ส ร็ จ ต า ม ก ร อ บ
ระยะเวลา/แผนงานที่กําหนด
ไว�อย�างเคร�องครัด เพื่อลด
โอกาสในการทุจริต 
4. การมอบหมายผู�รับผิดชอบ 
และผู�ตรวจสอบ เ อกสาร 
หลักฐาน เพื่อเฝ"าระวัง 
5. การนําผลตรวจสอบจากส�วน
การเงินและบัยชี หรือหน�วย
ตรวจสอบภายใน ไปปรับปรุง
การทํางาน เพื่อป"องกันการ
ทุจริต 

 

3. โรงพยาบาลมีระบบควบคุม กํากับการ
ดําเนินงานด�านการเงินให�บรรลุตามระยะเวลา 
และวัตถุประสงค�  คณะกรรมการนโยบายและ
แผน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม�ฟ"าหลวง 
จะต�องรายงานผลการดําเนินการใช�จ�าย
งบประมาณทุกไตรมาส ต�อคณะกรรมการ
ดําเนินงาน โ ร งพย าบ าล มหา วิทย าลัย  
แม�ฟ"าหลวง 
4. โ ร งพยาบาลมีการกําหนด เจ�าหน�าที่                      
ผู�ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ทั้งด�านรายรับ 
และรายจ�าย งานละ 2-3 คน โดยมีหัวหน�าฝJาย
บริหารและสนับสนุนทางการแพทย� เป.นผู�
ตร ว จ ส อ บ ขั้นต�นแล ะ มีผู�อําน ว ย ก า ร   
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม�ฟ"าหลวง เป.นผู�
พิจารณา 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
จํานวนครั้งการทุจริต 
ทางด�านการเงินของบุคลากร 
= 0 

5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม�ฟ"าหลวง               
มีการดําเนินงานทบทวนการทํางาน และการ
ตรวจสอบหลักฐาน จากผลตรวจสอบของส�วน
การเงินและบัญชี โดยมีเจ�าหน�าที่ฝJายการเงิน
และบัญชี เป.นผู�ดําเนินการ ภายใต�การกํากับ
ของหัวหน�าฝJายบริหารและสนับสนุนทาง
การแพทย� และมีผู�อํานวยการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแม�ฟ"าหลวง เป.นผู�ตรวจสอบ 
เพื่อให�เกิดความโปร�งใส 
ตัวชี้วัด 
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน   
เป.นไปตามตัวชี้วัด จํานวนครั้งการทุจริต
ทางด�านการเงินของบุคลากรเป.น 0 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

3) ส�วนประกันคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร 

ภารกิจ 
การดําเนินงาน                
ด�านการเงิน  
วัตถุประสงค� 
เพื่อดําเนินงานด�านการ
เบิกจ�าย เป.นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

ผู�รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 
ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้ง 
หลังจากที่
ได�รับ
ใบเสร็จรับเงิน
จากร�านค�า 

ใบเสร็จรับเงิน
ที่ได�รับจาก
ร�านค�าไม�
ถูกต�องตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด�านการเงิน 
ป=จจัยเสี่ยง 
ร�านค�าเขียน        
ชื่อ-ที่อยู� ของ
มหาวิทยาลัยไม�
ถูกต�อง หรือเขียน
ยอดรวมของ
จํานวนเงินไม�
ถูกต�อง 

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 

ให�ผู�รับผิดชอบที่เกี่ยวข�องกับการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบ
ความถูกต�องของใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้ง ที่ได�รับจากร�านค�า เพื่อ
ใช�เป.นเอกสารประกอบการคืน
เงินทดรองจ�ายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 
รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินมี            
ความถูกต�อง 

กําหนดแล�วเสร็จ 

กันยายน 2564 

ผู�รับผิดชอบ 

1) ศรีทอง คําเงิน 

2) หัวหน�าส�วน 

ผู�รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมได�ทําการ
ตรวจสอบรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน                
ทุกฉบับและทุกครั้งที่ได�รับจากร�านค�า ว�ามี
ความถูกต�อง มีรายละเอียดครบถ�วนสมบูรณ�
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสามารถนํา
ใบเสร็จรับเงินไปเป.นเอกสารประกอบการคืน
เงินทดรองจ�ายได� ทั้งนี้ ยังคงมีการติดตามและ
ค ว บ คุมค ว า ม เ สี่ยง ดังก ล�า ว จน สิ้นสุด
ป>งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการดําเนินงาน
จนถึงปEจจุบันสามารถดําเนินการควบคุม  
ความเสี่ยงได�อย�างมีประสิทธิภาพ ไม�มี
ข�อสังเกตจากส�วนการเงินและบัญชี 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

4) ศูนย:กีฬา
มหาวิทยาลัย 
แม�ฟ)าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน�วยงานด�าน
การเงิน  
(ค�าใช�บริการพื้นที่) 
วัตถุประสงค� 
เพื่อป"องกันหน�วยงานมิให�
ได�รับความเสียหายจากการ
ทุจริตทางด�านการเงิน 
 
 
 
 

- การตรวจนับ 
และตรวจสอบ
เงินที่ได�รับให�
เทียบกับคูปอง
ที่ใช�ไป 
- จัดเจ�าหน�าที่
สุ�มตรวจพื้นที่
ให�บริการ  
(Re Check) 

- เอกสาร
นําส�งรายได�มี
ความถูกต�อง
ตรงตาม
ระเบียบ
การเงิน 
- มีโอกาสให�
ทําการทุจริต
ลดน�อยลง 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด�านการเงิน             
การรับเงินโดยไม�
แจกคูปอง 
ป=จจัยเสี่ยง 
1. ผู�ปฏิบัติงาน 
2. ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 
- มีการตรวจสอบ ตรวจนับเงิน
โดย ผู�กํากับดูแลเป.นประจํา
ทุกวัน 

- มีผู�กํากับดูแลสุ�มตรวจขณะ
ปฏิบัติงาน 

- มีการเน�นย้ําด�านวินัยการเงิน
สม่ําเสมอ 

- จัดกิจกรรมให�เกิดจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานให�โปร�งใส 

ตัวชี้วัด 

มีการรายงานข�อมูลการตรวจ
รับเงินประจําวัน เพื่อให�
สามารถตรวจสอบ และทวน
สอบได�จึงทําให�ไม�มีโอกาสการ
ทุจริตทางด�านการเงิน 

กําหนดแล�วเสร็จ 

30 ก.ย. 2564 

(สิ้นสุดป>งบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

ผู�รับผิดชอบ 

เจ�าหน�าที่การเงิน 

และหัวหน�าศูนย�
กีฬาฯ เป.นผู�
ตรวจสอบ 

ศูนย�กีฬาฯ ได�มอบหมายให�นางสาวสุภาพร กันธิยะ 
เป.นผู�ตรวจสอบ ตรวจนับเงินเป.นประจําทุกวัน และ
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งเน�นย้ําด�านวินัย
การเงินอยู�เสมอ ทั้งนี้ ศูนญ�กีฬาฯ ได�จัดให�มีการ
เสวนา เพื่อสร�างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานให�
โปร�งใส เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2564 มีรายงาน
ข�อมูลการตรวจรับเงินประจําวันตามตัวชี้วัด                     
ที่กําหนดไว� 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

5) สถาบันชาและกาแฟ
แห�งมหาวิทยาลัย 
แม�ฟ)าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน�วยงานด�าน
การเงิน 
วัตถุประสงค� 
เพื่อป"องกันหน�วยงานมิ
ให�ได�รับความเสียหาย
จากการทุจริตทางด�าน
การเงิน 
 
 
 
 

มีแผนการ
ดําเนินงาน
ด�านการเงิน
ของ
หน�วยงาน 

การ
ดําเนินงาน
ล�าช�า อาจ
เป.นช�องทาง
ให�เกิดการ
ทุจริตได� 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด�านการเงิน 
ป=จจัยเสี่ยง 
1. การกํากับ
ติดตามการใช�
งบประมาณ 
2. การแก�ไข
เอกสารหรือ
ตกแต�ง หรือ
การปลอม
เอกสาร
หลักฐานด�าน
การเงิน 

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 
1. การวางแผนการเงินหรือ
งบประมาณของหน�วยงาน
เผยแพร�อย�างโปร�งใส เช�น 
ผ�านที่ประชุมฝJายงาน ที่
ประชุมหน�วยงาน 

2. การควบคุม กํากับ การ
ดําเนินงาน ด�านการเงินให�แล�ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลา/
แผนงานที่กําหนดไว�อย�าง
เคร�งครัด เพื่อลดโอกาสในการ
ทุจริต 

3. การมอบหมายผู�รับผิดชอบ 
และผู�ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน เพื่อ เฝ"าระวัง 

กําหนดแล�วเสร็จ 

30 ก.ย. 2564 

(สิ้นสุดป>งบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

ผู�รับผิดชอบ 

เจ�าหน�าที่ที่
รับผิดชอบ และ 
หัวหน�าสถาบันชา
และกาแฟ 

หัวหน�าหน�วยงานได�ให�ความสําคัญกับการ
บริหารหน�วยงานด�านการเงินเพื่อป"องกัน  
ความเสียหายจากการทุจริตทางด�านการเงิน
ถึงแม�ว�าการดําเนินงานทางด�านการเงินของ
หน�วยงานมีความเสี่ยงระดับน�อย ซึ่งอยู�ใน
ระดับยอมรับได�ก็ตาม หน�วยงานได�ดําเนิน
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงโดยมีการวาง
แผนการใช�งบประมาณในแต�ละเดือน และมี
การรายงานผลการใช�จ�ายในแต�ละเดือนให�ทุก
คนในหน�วยงานรับทราบในการประชุมของ
หน�วยงานเป.นประจําทุกเดือน นอกจากนี้
หัวหน�าหน�วยงานได�มอบหมายให�เจ�าหน�าที่
บริหารของหน�วยงานเป.นผู�ช�วยติดตาม             
การดําเนินงานด�านการยืมเงินทดรองจ�ายของ
พนักงานในหน�วยงานให�เป.นไปตามระยะเวลา
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

4. การนําผลตรวจสอบจาก            
ส�วนการเงินและบัญชี หรือ  
หน�วยตราจสอบภายใน ไป
ปรับปรุงการทํางานเพื่อ
ป"องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัด 

ไม�พบการทุจริตทางด�านการเงิน
ภายในหน�วยงาน 

ที่กําหนด รวมถึงเป.นผู�ตรวจสอบเอกสาร
บันทึกการเบิกจ�ายและหลักฐานแนบการคืน
เงินทดรอง เพื่อให�เป.นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและป"องกันการทุจริต ทั้งนี้ใน 
รอบ 6 เดือน ที่ผ�านมา (ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564) หน�วยงานสามารถดําเนินงาน
ตามแผนการใช�จ�ายร�อยละ 91.17 และยังไม�
พบประเด็นความสุ�มเสี่ยงในการทุจริตภายใน
หน�วยงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

6) สํานักงานจัดการ
ทรัพย:สินและรายได� 

ภารกิจ 
การบริหารหน�วยงาน 
ด�านการเงิน 
วัตถุประสงค� 
เพื่อป"องกันหน�วยงานมิ
ให�ได�รับความเสียหาย
จากการทุจริตทางด�าน
การเงิน 
 
 
 
 
 

มีแผนการ
ดําเนินงาน
ด�านการเงิน
ของ
หน�วยงาน 

การ
ดําเนินงาน
ล�าช�า อาจ
เป.นช�องทาง
ให�เกิดการ
ทุจริตได� 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด�านการเงิน 
ป=จจัยเสี่ยง 
1. การกํากับ
ติดตามการใช�
งบประมาณไม�
รัดกุม 
2. การตรวจสอบ
เอกสาร 
หลักฐานด�าน
การเงินไม�รัดกุม 

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 
1. การวางแผนการเงินหรือ
งบประมาณของหน�วยงาน 
รายงานผลการใช�จ�าย
งบประมาณต�อผู�บริหารเป.น
ประจําทุกเดือน 

2. การควบคุม ติดตาม รายงาน
การดําเนินงานด�านการเงิน
ให�แล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว�อย�างเคร�งครัด 
เพื่อลดโอกาสในการทุจริต 

3. การมอบหมายผู�รับผิดชอบ
และผู�ตรวจสอบ เอกสาร
หลักฐานเพื่อเฝ"าระวัง 

 

กําหนดแล�วเสร็จ 

30 ก.ย. 2564 

(สิ้นสุดป>งบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

ผู�รับผิดชอบ 

น.ส.กฤษณา                    
จัดสม/น.ส.ชัญญา             
ตีรณวัฒนากูล 
และ หัวหน�าฝJาย
ส�งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ 

1. สํานักงานจัดการทรัพย�สินและรายได�จัดทํา
แผนประมาณการรายรับ และแผนการใช�จ�าย
ประมาณในตอนต�นป> และรายงานผลการ
ดําเนินงานและการ ใช�จ�ายงบประมาณ 
ประจําเดือนเสนอต�อรองอธิการบดีในกํากับเป.น
ประจําทุกเดือน 
2.สํานักงานจัดการทรัพย�สินและรายได�มีการ
ติดตามผลการดําเนินงาน โดยผู�รับผิดชอบของ
แต�ละงาน/กิจกรรมและงานงบประมาณของ
หน�วยงาน เพื่อให�กิจกรรมดําเนินการตามแผนที่
กําหนด 
3. สํานักงานจัดการทรัพย�สินและรายได�กําหนด
ผู�รับผิดชอบในแต�ละงานและกิจกรรมอย�าง
ชัดเจนในคู�มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานต�อรอง
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

4. การนําผลการตรวจสอบจาก  
ส�วนการเงินและบัญชี หรือ
หน�วยตรวจสอบภายใน               
ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อ
ปEองกันการทุจริต 

ตัวชี้วัด 

1. มีการกับติดตามการใช�
งบประมาณ โดยสามารถ
ดําเนินงานตามแผน ไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ 80 

2. ไม�พบการทุจริตภายใน
หน�วยงาน 
 

 

 

อธิการบดีเป.นประจําทุกเดือน และรายงาน            
ผลการดําเนินงานต�อมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 
4. สํานักงานจัดการทรัพย�สินรายได�นําผลการ
ตรวจสอบจากส�วนการเงินและบัญชี หรือหน�วย
ตรวจสอบภายใน รวมถึงระเบียบการดําเนินงาน
ด�านการเงินและงบประมาณที่มีการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงใหม� ไปปรับปรุงการทํางาน
ของหน�วยงานให�เป.นไปด�วยความถูกต�อง 
5. จากการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนด  
ข�อ 1-4 ในรอบ 6 เดือน ที่ผ�านมาสามารถ
ดําเนินการได�ครบทั้ง 4 กิจกรรม 

5.1 โดยมีผลการใช�จ�ายงบประมาณ ณ สิ้น
เดือนกุมภาพันธ� 2564 คิดเป.นร�อยละ 
104.50 โดยสามารถดําเนินงานตามแผน 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

5.2 สํานักงานจัดการทรัพย�สินและรายได�
ไม�พบการทุจริตภายในหน�วยงาน 

7) ศูนย:หนังสือ
มหาวิทยาลัย 
แม�ฟ)าหลวง 

ภารกิจ 
การบริหารหน�วยงานด�าน
การเงิน 
วัตถุประสงค� 
เพื่อป"องกันหน�วยงานมิ
ให�ได�รับความเสียหาย
จากการทุจริตทางด�าน
การเงิน 

มีแผนการ
ดําเนินงาน
ด�านการเงิน
ของ
หน�วยงาน 

การ
ดําเนินงาน
ล�าช�า อาจ
เป.นช�องทาง
ให�เกิดการ
ทุจริตได� 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด�านการเงิน 
ป=จจัยเสี่ยง 
1. การใช�จ�าย
งบประมาณไม�
เป.นไปตาม
กรอบ
ระยะเวลาที่
กําหนดไว� 
 

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 
1. การวางแผนการเงินหรือ
งบประมาณของหน�วยงาน 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช�จ�าย
งบประมาณต�อผู�บริหาร  
เป.นประจําทุกเดือน 

2. การควบคุม ติดตาม รายงาน
การดําเนินงานด�านการเงิน
ให�แล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว�อย�างเคร�งครัด 
เพื่อลดโอกาสในการทุจริต 

กําหนดแล�วเสร็จ 

30 ก.ย. 2564 

(สิ้นสุดป>งบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

ผู�รับผิดชอบ 

พนักงานธุรการที่
รับผิดชอบ และ 
ผู�จัดการศูนย�
หนังสือ 

1. มีการจัดทําแผนการจ�ายงบประมาณ                
ของหน�วยงาน และรายงานผลการใช�จ�าย
งบประมาณ  ต�อผู�บริหารเป.นประจําทุกเดือน 
2. มีการควบคุม ติดตามรายงานการดําเนินงาน
ด�านการเงินให�แล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว�อย�างเคร�งครัด 
3. มีการมอบหมายผู�รับผิดชอบและผู�ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน อย�างชัดเจน 
4. มีการนําผลการตรวจสอบจาก ส�วนการเงิน
และบัญชี หรือหน�วยตรวจสอบภายใน รวมถึง
ระเบียบการดําเนินงานด�านการเงินและ
งบประมาณที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

2. การตรวจสอบ
เอกสาร 
หลักฐานด�าน
การเงิน           
ไม�รัดกุม 
 
 

3. การมอบหมายผู�รับผิดชอบ
และผู�ตรวจสอบ เอกสาร
หลักฐานเพื่อเฝ"าระวัง 

4. การนําผลการตรวจสอบจาก   
ส�วนการเงินและบัญชี หรือ            
หน�วยตรวจสอบภายในไป
ปรับปรุงการทํางาน เพื่อ
ปEองกันการทุจริต 

ตัวชี้วัด 

1. มีการกับติดตามการใช�
งบประมาณ โดยสามารถ
ดําเนินงานตามแผน ไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ 80 
2. ไม�พบการทุจริตภายใน
หน�วยงาน 

ใหม� ไปปรังปรุงการทํางานของหน�วยงานให�
เป.นไปด�วยความถูกต�อง 
5. จากการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนด 
ข�อ 1 - 4 ในรอบ 6 เดือนที่ผ�านมาสามารถ
ดําเนินการได�ครบ ทั้ง 4 กิจกรรม 
5.1 ผลการใช�จ�ายงบประมาณ ณ วันที่          
28 กุมภาพันธ� 2564 คิดเป.นร�อยละ 
70.78 และอยู�ระหว�างดําเนินการ        
คิดเป.นร�อยละ 26.16 โดยสามารถ
ดําเนินงานตามแผน ไม�น�อยกว�า               
ร�อยละ 80 

5.2 ศูนย�หนังสือฯ ไม�พบการทุจริตภายใน
หน�วยงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

8) วนาศรม 
ภารกิจงานที่พัก 
การบริหารหน�วยงาน 
ด�านการเงิน 
วัตถุประสงค� 
เพื่อป"องกันหน�วยงาน           
มิให�ได�รับความเสียหาย
จากการทุจริตทาง      
ด�านการเงิน 

มีคู�มือการ
ปฏิบัติงาน
ของ
หน�วยงาน 

ไม�ดําเนินการ
ตามคู�มือ
ปฏิบัติงาน
ของ
หน�วยงาน 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด�านการเงิน 
ป=จจัยเสี่ยง 
1. การกํากับ
ติดตามการใช�
งบประมาณ           
ไม�รัดกุม 
2. การตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐานด�าน
การเงินไม�รัดกุม 
 
 
 
 

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 
1. ว า ง แ ผ น ก า ร เ งิน  แ ล ะ
งบประมาณของหน�วยงาน 
โดยผ�านที่ประชุมฝJายงาน  
ที่ประชุมหน�วยงาน 

2. การควบคุม ติดตาม รายงาน
การดําเนินงานด�านการเงิน
ให�แล�วเสร็จตามระยะเวลา 
ที่กําหนดไว�อย�างเคร�งครัด 
เพื่อลดโอกาสในการทุจริต 

3. การมอบหมายผู�รับผิดชอบ
และผู�ตรวจสอบ เอกสาร
หลักฐานเพื่อเฝ"าระวัง 

 
 

กําหนดแล�วเสร็จ 

30 ก.ย. 2564 

(สิ้นสุดป>งบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

ผู�รับผิดชอบ 

-  ผู�จัดการ 

-  หัวหน�าแผนก
ต�อนรับ 

-  หัวหน�าแผนก
แม�บ�าน 

-  หัวหน�าแผนก 
สโตร� 

1. มีการจัดทําแผนการจ�ายงบประมาณของ
หน�วยงาน  และร าย ง านผลการ ใ ช�จ�าย
งบประมาณผ�านที่ประชุมฝJายงาน และที่
ประชุมหน�วยงาน 
2. มีการควบคุม ติดตาม รายงานการดําเนินงาน
ด�านการเงินให�แล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว�อย�างเคร�งครัด 
3. มีการมอบหมายผู�รับผิดชอบและตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน อย�างชัดเจน 
4. มีการนําผลการตรวจสอบจากส�วนการเงิน
และบัญชี หรือหน�วยตรวจสอบภายใน รวมถึง
ระเบียบการดําเนินงานด�านการเงินและ
งบประมาณที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ใหม� ไปปรับปรุงการทํางานของหน�วยงาน           
ให�เป.นไปด�วยความถูกต�อง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

4. การนําผลการตรวจสอบจาก  
ส�วนการเงินและบัญชี หรือ
หน�วยตรวจสอบภายในไป
ปรับปรุงการทํางาน เพื่อ
ปEองกันการทุจริต 

ตัวชี้วัด 

1. มีการกับติดตามการใช�
งบประมาณ โดยสามารถ
ดําเนินงานตามแผน ไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ 80 

2. ไม�พบการทุจริตภายใน
หน�วยงาน 
 
 
 

5. จากการดําเนินงานตามกิจกรรม ที่ผ�านมา 
ข�อ 1 - 4 ในรอบ 6 เดือน ที่ผ�านมาสามารถ
ดําเนินการได�ครบทั้ง 4 กิจกรรม 
5.1 ผลการใช�จ�ายงบประมาณ ณ วันที่            
28 กุมภาพันธ� 2564 คิดเป.นร�อยละ 
92.48 โดยสามารถดําเนินงานตามแผน
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

5.2 วนาศรมไม�พบการทุจริตภาย ใน
หน�วยงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

9) วนาเวศน: 
ภารกิจ 
การบริหารหน�วยงาน 
ด�านการเงิน 
วัตถุประสงค� 
เพื่อป"องกันหน�วยงาน             
มิให�ได�รับความเสียหาย
จากการทุจริตทางด�าน
การเงิน 

มีคู�มือการ
ปฏิบัติงาน
ของ
หน�วยงาน 

ไม�ดําเนินการ
ตามคู�มือ
ปฏิบัติงาน
ของ
หน�วยงาน 

ความเสี่ยง 
การทุจริตทาง 
ด�านการเงิน 
ป=จจัยเสี่ยง 
1. การกํากับ
ติดตามการใช�
งบประมาณ           
ไม�รัดกุม 
2. การตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐานด�าน
การเงินไม�รัดกุม 
 
 
 
 

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 
1. ว า ง แ ผ น ก า ร เ งิน  แ ล ะ
งบประมาณของหน�วยงาน 
โดยผ�านที่ประชุมฝJายงาน ที่
ประชุมหน�วยงาน 

2. การควบคุม ติดตาม รายงาน
การดําเนินงานด�านการเงิน
ให�แล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว�อย�างเคร�งครัด 
เพื่อลดโอกาสในการทุจริต 

ตัวชี้วัด 

1. มีการกับติดตามการใช�
งบประมาณ โดยสามารถ
ดําเนินงานตามแผน ไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ 80 

กําหนดแล�วเสร็จ 

30 ก.ย. 2564 

(สิ้นสุดป>งบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

ผู�รับผิดชอบ 

-  ผู�จัดการ 

-  หัวหน�าแผนก
ต�อนรับ 

-  หัวหน�าแผนก
แม�บ�าน 

-  หัวหน�าแผนก 
สโตร� 

 

1. มีการจัดทําแผนการจ�ายงบประมาณของ
หน�วยงาน  และร าย ง านผลการ ใ ช�จ�าย
งบประมาณ  ผ�านที่ประชุมฝJายงาน และที่
ประชุมหน�วยงาน 
2. มีการควบคุม ติดตาม  ร าย ง าน  กา ร
ดํา เ นิน ง า น ด�าน ก า ร เ งิน ใ ห�แล�ว เ ส ร็จ             
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว� อย�างเคร�งครัด 
3. มีการมอบหมายผู�รับผิดชอบและผู�ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน อย�างชัดเจน 
4. มีการนําผลการตรวจสอบจาก ส�วนการเงิน
และบัญชี หรือหน�วยตรวจสอบภายใน รวมถึง
ระเบียบการดําเนินงานด�านการเงินและ
งบประมาณที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ใหม� ไปปรังปรุงการทํางานของหน�วยงาน             
ให�เป.นไปด�วยความถูกต�อง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค: 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู� 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� และ 
ป=จจัยเสี่ยง 

กิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต  

และตัวชี้วัด 

 

กําหนดแล�ว
เสร็จ/

ผู�รับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามกิจกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงด�านการทุจริต และ 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 

2. ไม�พบการทุจริตภายใน
หน�วยงาน 

5. จากการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนด 
ข�อ 1 - 4 ในรอบ 6 เดือนที่ผ�านมาสามารถ
ดําเนินการได�ครบ ทั้ง 4 กิจกรรม 
5.1 ผลการใช�จ�ายงบประมาณ ณ วันที่          
28 กุมภาพันธ� 2564 คิดเป.นร�อยละ 
70.78 และอยู�ระหว�างดําเนินการ          
คิดเป.นร�อยละ 26.16 โดยสามารถ
ดําเนินงานตามแผน ไม�น�อยกว�า              
ร�อยละ 80 

5.2 ศูนย�หนังสือฯ ไม�พบการทุจริตภายใน
หน�วยงาน 

 

 

 
 




