
เหตุการณ์ความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี

ปีงบประมาณ 2565 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล 
https://op.mahidol.ac.th/rm/

รายละเอียดประกอบด้วย : เหตุการณ์ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ระดับความเสี่ยง  และ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
อ้างอิงจาก : รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

ระดับส่วนงาน ปีงบประมาณ 2565



เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการวิจัยไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค/์ไม่ตรงตามแผน
งบประมาณ

1. มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และจัดการความรู้
2. มีการติดตาม Output และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
3. มีการตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานการเบิกจ่ายเทียบกับ
แผนงบประมาณโครงการ
4. มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และ
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
5. จัดท าค าขอยืดขยายระยะเวลา
การด าเนินงานและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณโครงการวิจัยผ่าน
ส่วนงานและส่งไปยังมหาวิทยาลัย

2*5
สูงมาก

1) ก าหนดให้มีการก ากับติดตามโครงการวิจัย
ทุกโครงการ

2) ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการวิจัยทุกโครงการ

3) ก าหนดนโยบายไม่ให้มีการถัวจ่ายรายการ
ในงบประมาณโครงการวิจัย

4) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ ระเบียบ และโทษจากการทุจริต
พร้อมท้ังให้ความรู้แนวทางการใช้จ่ายใน
โครงการวิจัย

Reduce (การลดความเสี่ยง)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี
ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้านการวิจัย



เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

2. การกระท าผิดจริยธรรมในการ
ด าเนินการวิจัย เช่น การคัดลอก
ผลงานของผู้อื่น , การทุจริตในการ
บริหารจัดการเงินทุนวิจัย

1. จัดสัมมนาความรู้เร่ืองจริยธรรมในการ
ไม่คัดลอกงานผู้อื่น
2. จัดอบรมให้ความรู้การใช้ program 
Turn-it in
3. มีมาตรการป้องกันการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ในกรณีที่เจ้าของผลงาน
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
4. มีการเผยแพร่กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
ทุกช่องทาง
5. เปิดบัญชีโครงการวิจัย โดยมีผู้มีอ านาจ
ลงนาม 2 ใน 3 โดยมีคณบดี หัวหน้า
โครงการวิจัย และหัวหน้างานการคลัง
6. มีกรรมการฝ่ายวิจัยคอยก ากับดูแล
และเป็นท่ีปรึกษาให้บุคลากร
7. แจ้งอาจารย์และคณะกรรมการวิจัยถึง
จริยธรรมการวิจัย การกระท าผิดและ
ผลกระทบเป็นระยะ ๆ

1*4
สูง

1) ด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่
และประเมินผลกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่

2) ด าเนินการปรับขั้นตอนการรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 
ผ่านเจ้าหน้าท่ีวิจัย

3) ประชุมหารือร่วมกัน 2 ฝ่ายเพื่อปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติและหัวหน้าส านักงาน

Reduce (การลดความเสี่ยง)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี
ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้านการวิจัย



เหตุการณ์ความเสีย่ง กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ/
กิจกรรมหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์/ไม่ตรงตามแผน
งบประมาณ

1. มีการจัดท าแผนด าเนินงานภาพรวมโดยฝา่ยบริหาร
ท่ีเกี่ยวข้อง
2. มีการจัดท าแผนผังกระบวนการปฏบิตัิงาน (Flow 
chart) เกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการของหลักสูตร 
การให้บริการทางการศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาผ่าน
การปฐมนิเทศ และ โครงการให้ความรู้การเสนอขอทุน
สนับสนนุเก็บข้อมูลวิจยั
4. มีผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานการเบิกจ่าย
ทั้งจากส่วนงานและสว่นงานที่เก่ียวข้อง

2*1
ต่ า

ด าเนินการตามกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีอยู่

Accept (การยอมรับความเส่ียง) 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี
ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดลภารกิจด้านการศึกษา

ภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์ความเสีย่ง กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความไม่โปร่งใสในการสรรหา
บุคลากรเข้าท างาน

1. ด าเนินงานตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร
3. ด าเนินการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย

3*2
ปานกลาง

ด าเนินการตามกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีอยู่

Accept (การยอมรับความเส่ียง) 



เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี
ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดลภารกิจด้านพัสดุ

เหตุการณ์ความเสีย่ง กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
1. การทุจริตการจัดหา
พัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ)์ 
ระหว่างผู้จัดหาพัสดุ 
และผู้รับจัดหาพัสดุหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม
- แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย
- พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- กฏกระทรวง 
- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. ด าเนินการใช้การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-Bidding
3. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อท้วงติงของหน่วยตวจสอบภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
4. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา คุณสมบัติ (Spec) สินค้า/งานจ้าง/บริการ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสินค้า/งานจ้าง/งานบริการทุกครั้ง/ทุกงาน
5. มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ เป็นผู้ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา และช่วยเหลือ
ในการก าหนดคุณสมบัติกลาง (Spec)  เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการร่วมกับ 
คกก.ก าหนดคุณสมบัติสินค้าและบริการจ้างเหมา
6. ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ เข้ารับอบรมความรู้ กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการปรับปรุงใหม่ จากหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย (กองคลัง) และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
7. ขอค าปรึกษาในการปฏิบัติงานเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อนจากกองคลังทุกครั้ง

1*3
ปานกลาง

ด าเนินการตามกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีอยู่

Accept (การยอมรับความเสี่ยง)



เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การทุจริตด้านการเงิน 
และการบัญชี

1. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเงินและการ
บันทึกบัญชีให้ชัดเจน
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการเก็บรักษาเงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนด
3. มีคณะกรรมการตรวจนับเงินรายวันเสนอผู้บริหารลงนาม
4. มีทะเบียนคุมเงินสดย่อย
5. มีการชี้แจงและท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องใน
การยืมเงิน-คืนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ในกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึง
การจ าหน่ายหนังสือผ่านระบบ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ.2551
6. การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งให้ผ่านระบบ ERP ร้อยละ 100
7. มีการรายงาน รายรับรายจ่าย ตามไตรมาสต่อ
มหาวิทยาลัย ทุก 3 เดือน และเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานทุก 2 เดือน

1*3
ปานกลาง

ด าเนินการตามกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีอยู่

Accept (การยอมรับความเส่ียง)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี
ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้านการเงินและบัญชี



เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การบริหารจัดการ
ยังไม่สามารถสนับสนุน
กระบวนการธรรมาภิบาล
ได้อย่างเหมาะสม

1. ทบทวนโครงสร้างการก ากับดูแล ในชุดคณะกรรมการที่
ส าคัญ
2. รวบรวมและเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง
3. ก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การเปิดเผยข้อมูล สื่อสาร และ ติดตามผล
4. สร้างการรับรู้ โดยให้บุคลากรเข้าใหม่และบุคลากร
ปัจจุบันรับทราบจรรยาบรรณ 
5. ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตส านึกให้ บุคลากรตระหนักถึง
การท างานอย่างโปร่งใสตามนโยบายส่วนงาน
6. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนความรู้ของส่วนงาน
ผ่าน website 
7. จัดท าช่องทางติดต่อสอบถาม /ชมเชย / เสนอแนะ/
ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต
8. มีระบบจัดการการรับรู้ประชาชนในแง่ลบทันที เมื่อเกิด
เหตุการณ์ เช่น ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อระงับการแพร่ภาพของ
ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

4*3
สูงมาก

1) จัดท าระบบการรวบรวมและเผยแพร่
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง

2) กระจายการด าเนินการวัฒนธรรมของ
ส่วนงานลงสู่กระบวนการด าเนินการ

3) สร้างบุคลากรต้นแบบด้านวัฒนธรรมของ
ส่วนงาน

4) ส ารวจการรับรู้ และการน าแนวทาง
การปฏิบัติเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน

5) ด้านมาตรการส่งเสริม เช่น มอบรางวัล
ให้คนท าดี และ มีการลงโทษส าหรับคน
ท่ีท าผิดโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ

6) สร้าง Rapid Response Team เพ่ือ
จัดการการรับรู้ของประชาชนในแง่ลบ

Reduce (การลดความเสี่ยง)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี
ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้านธรรมาภิบาล


