
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปีงบประมาณ 2565
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่าง : การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

และ เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อ้างอิงจาก : รายงาน

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน 
ปีงบประมาณ 2565

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



แนวทางการรายงานผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ของ มหาวิทยาลัยมหิดล



รายงานผลรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 25xx - 31 มี.ค. 25xx)

ก าหนดส่งภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้ทุกส่วนงาน น าส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
มายังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นประจ าทุก 6 เดือน

แบบรายงานที่ต้องจัดท าและน าส่ง เอกสารหมายเลข 4 
รายงานแผนปฏิบัติการและผลการบริหารความเสี่ยง

รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 25xx - 30 ก.ย. 25xx)

ก าหนดส่งภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี  

การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมชิอบ

ปีงบประมาณ 2565 รายงานตาม
แบบฟอร์ม ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 

12 เดือน



ประเมินระดับความเสี่ยงก่อนท าการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี
โดยการเทียบระดับโอกาสเกิด (แนวนอน) และระดับผลกระทบ (แนวตั้ง) 

หากระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการ อยู่ท่ีระดับความเสี่ยงสูง(สีส้ม) 
หรือสูงมาก(สีแดง) ให้น าเหตุการณ์ความเส่ียงนั้นไปวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

01

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง  และตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อมีการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจนถึงรอบการรายงานผลฯ 
ให้ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการ 

เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของแผนการบริหารจัดการฯ 
กรณี ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง ยังคงระดับ 

อยู่ในระดับความเส่ียงสูง(สีส้ม) หรือสูงมาก(สีแดง) 
เป็นเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีต้องน าไปบริหารจัดการต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป

02



การนิยาม : สรุปผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ก่อน การบริหารจัดการ สูง สูงมาก

ระดับความเสี่ยง
หลัง การบริหารจัดการ

ต ่า

สามารถลดระดบัความเสี่ยงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว 

01 ปานกลาง
02 03

สามารถลดระดบัความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับหนึ่ง ยังคงต้องด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

สูง สูงมาก

ยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องน าไป
บริหารจัดการต่อใน

ปีงบประมาณต่อไป (วางแผน
ระยะยาว/ทบทวนแผนฯ)



ตัวอย่าง : การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระดบัความเส่ียงก่อนการบรหิารจดัการ โอกาสเกิด 3 ผลกระทบ 4 ระดบัความเส่ียง สงูมาก
ระดบัความเส่ียงหลงัการบรหิารจดัการ โอกาสเกิด 4 ผลกระทบ 3 ระดบัความเส่ียง สงูมาก 

สรุปผลฯ หลงับรหิารจดัการฯ ระดบัความเส่ียงมีระดบัสงูมาก คือ ยงัคงเป็นความเส่ียงท่ีตอ้งน าไป
บรหิารจดัการตอ่ในปีตอ่ไป ในกรณีนี ้ต้องวางแผนเพื่อก าหนดกิจกรรมใน

การลดโอกาสเกิด เน่ืองจากโอกาสเกิดมีการปรับระดับสูงขึน้ 
แต่ระดับผลกระทบได้ปรับลดลงแล้ว

ระดับความเสี่ยง

ก่อน

ระดับความเสีย่ง

หลัง

3X4

สูงมาก

4X3

สูงมาก

01

ระดับความเสี่ยง

ก่อน

ระดับความเสี่ยง

หลัง

2X4

สูง

1X5

สูงมาก

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการ โอกาสเกิด 2 ผลกระทบ 4 ระดับความเสี่ยง สูง
ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการ โอกาสเกิด 1 ผลกระทบ 5 ระดับความเสี่ยง สูงมาก

สรุปผลฯ หลังบริหารจัดการฯ ระดับความเสี่ยงมีระดับสูงมาก
คือ ความเสี่ยงปรับระดับจากสูงเป็นสูงมากเห็นควรให้น าไปบริหารจัดการต่อในปีต่อไป 

ในกรณีนี้ ต้องวางแผนเพื่อก าหนดกิจกรรมในการลดผลกระทบ เนื่องจากผลกระทบมีการ
ปรับระดับสูงขึ้น แต่ระดับโอกาสเกิดได้ปรับลดลงแล้ว

02

ข้อยกเว้น : ในบางกรณี แม้ว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยง
จนสามารถลดระดบัโอกาสเกดิ เหลือเท่ากับ 1 แต่ระดับผลกระทบ
ยังคงเท่ากับ 5 ระดับความเสี่ยงยังคง “สูงมาก” อาจต้องมีด าเนิน

กิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง เพื่อควบคุมสถานการณ์และเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพ่ือให้สามารถ “ลดระยะเวลาในการสูญเสีย” และ

เข้าแก้ไขความเสี่ยงไดอ้ย่างทนัท่วงที



ตัวอย่าง : การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ



ตัวอย่าง : แนวทางการจัดการ ฯ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. การแบ่งแยกหนา้ทีก่ารดแูลรักษาทรัพย์สิน ระหว่างฝ่ายด าเนินงานกบัฝ่ายการบญัชี เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าทีน่ าทรัพย์สินเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว ตลอดจนเพื่อทราบปริมาณทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจึงตอ้งเป็นบคุคลอื่นซึง่ไมเ่กีย่วข้องกับการดแูลรักษา
ทรัพย์สินและการด าเนนิงาน

2. การแบ่งแยกความรบัผิดชอบ ควรก าหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แตล่ะคนใหช้ัดเจนตามหน้าทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
เจ้าหน้าที่ปัดความรับผิดชอบไปยังผู้อื่น เมื่อมีการก าหนดความรบัผิดชอบแน่นอนแล้ว เจ้าหน้าที่แตล่ะคนย่อมใช้ความระมดัระวงัอย่างเตม็ที่
ในการปฏิบัติงานของตน

3. วิธีปฏิบัติงานที่ด ีเมื่อได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว วิธีปฏิบัติงานที่ดเีป็นสิ่งส าคญัทีจ่ะต้องน ามาพิจารณา คือ จะต้องดูว่า
ได้มีการปฏิบัตงิานตามที่ไดร้ับมอบหมายดเีพียงไรหรือไม ่เช่น พนักงานพัสดุ เมื่อได้รับหรือจ่ายพัสดุแล้วจะตอ้งลงนามในเอกสารประกอบ 
และทะเบียนคุมต่าง ๆ นอกจากนั้น ควรมีการสอบทานงานที่ท าโดยอีกบุคคลหนึง่เปน็ประจ าเพื่อเป็นการยืนยันวา่ไดม้กีารปฏิบัตงิาน
แล้วโดยถูกตอ้ง

4. การดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม มีการป้องกันการโจรกรรม การยักยอกไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั การรักษาทรัพย์สินไม่ใหเ้กิดความเสียหาย
ก่อนเวลาอันควร และการประกนัภัยทรัพย์สินมีคา่

5. การใช้เจ้าหน้าที่ที่มปีระสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องพิจารณามอบหมายหน้าทีใ่ห้กบัเจ้าหนา้ทีท่ี่มคีวามรู้ความสามารถเหมาะสมกบังาน จะท าให้ผลงาน
มีประสิทธิภาพ

6. การก าหนดคณุสมบัตทิีพึ่งประสงคห์รือคุณสมบัตติอ้งหา้ม (Qualification and disqualification from office)
7. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ (Disclosure of personal interests)
8. การก าหนดขอ้พึงปฏิบัตทิางจริยธรรม (Code of conduct)
9. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท างานหลังพ้นต าแหนง่ในหนา้ที่ทางราชการ (Post-office employment restriction)

อ้างอิง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลงั



อ้างอิง : การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดย กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ตัวอย่าง : แนวทางการจัดการ ฯ



อ้างอิง : การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดย กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ตัวอย่าง : แนวทางการจัดการ ฯ



ตัวอย่าง : แนวทางการจัดการ ฯ

อ้างอิง : การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดย กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท. 



อ้างอิง : คู่มือแนวทาง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต : การจัดท ามาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต ส าหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดย ส านักงาน ป.ป.ท. 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
คือการน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและมาตรการนั้น

ยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาพิจารณาจัดท ามาตรการเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

คือมาตรการท่ีเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ 
ความเส่ียงการทุจริต เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการ

ความเส่ียงการทุจริต
จึงควรก าหนดมาตรการให้มีความเชื่อมโยง และ

มีความสอดคล้องกับความเส่ียงการทุจริตที่ประเมินไว้
แสดงความสัมพันธ์ได้ดงัภาพต่อไปนี้     

มาตรการ หมายถึง วิธีการท่ีจะท าให้ได้รับผลส าเร็จ (วิธีป้องกัน) 
หรือ แนวทางท่ีตั้งขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนา จัดท าเป็น
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง เป็นการจัดท า
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต หรือสถานะ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ระยะเวลาของ
การรายงานผล ฯ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส 

ตัวอย่าง : แนวทางการจัดการ



ก าหนดให้ Risk Owner รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมายังมหาวิทยาลัยมหิดล 
ตามแนวทางการจัดการที่ก าหนด รอบการรายงานฯ เป็นดังนี้

รายงานผลรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
รายงานผลรอบ 12 เดือน ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2565

เหตุการณ์ความเสี่ยง และ การด าเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล



เหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการวิจัยไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์/ไม่ตรงตามแผน
งบประมาณ

2*5
สูงมาก

1. ก าหนดให้มีการก ากับติดตามโครงการวิจัยทุกโครงการ
2. ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัย
ทุกโครงการ
3. ก าหนดนโยบายไม่ให้มีการถัวจ่ายรายการในงบประมาณ
โครงการวิจัย
4. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
และโทษจากการทุจริตพร้อมท้ังให้ความรู้แนวทางการใช้จ่ายใน
โครงการวิจัย

Reduce (การลดความเสี่ยง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง และ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้านการวิจัย



เหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

1*4
สูง

1. ด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่และประเมินผลกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ 
ประกอบด้วย 

- จัดสัมมนาความรู้เรื่องจริยธรรมในการไม่คัดลอกงานผู้อื่น
- จัดอบรมให้ความรู้การใช้ program Turn-it in
- มีมาตรการป้องกันการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในกรณีท่ีเจ้าของผลงานไม่อนุญาต

ให้เผยแพร่
- มีการเผยแพร่กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องทุกช่องทาง
- มีกรรมการฝ่ายวิจัยคอยก ากับดูแลและเป็นท่ีปรึกษาให้บุคลากร
- แจ้งอาจารย์และคณะกรรมการวิจัยถึงจริยธรรมการวิจัย การกระท าผิดและ   

ผลกระทบเป็นระยะ ๆ
2. ด าเนินการปรับขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าพร้อมเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 

ผ่านเจ้าหน้าท่ีวิจัย
3. ประชุมหารือร่วมกัน 2 ฝ่ายเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและหัวหน้าส านักงาน

Reduce (การลดความเสี่ยง)

ภารกิจด้านการวิจัย

เหตุการณ์ความเสี่ยง และ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล



เหตุการณ์ความเสีย่ง
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ/
กิจกรรมหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์/ไม่ตรงตามแผน
งบประมาณ

2*1
ต่ า

ด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมท่ีมอียู่
1. มีการจัดท าแผนด าเนินงานภาพรวมโดยฝ่ายบริหารที่เก่ียวข้อง
2. มีการจัดท าแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow chart) เกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการของ
หลักสูตร การให้บริการทางการศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาผ่านการปฐมนิเทศ และ โครงการให้ความรู้การเสนอ
ขอทุนสนับสนุนเก็บข้อมูลวิจัย
4. มีผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเบิกจ่ายทั้งจากส่วนงานและส่วนงาน
ที่เก่ียวข้อง

Accept (การยอมรับความเสี่ยง) 

ภารกิจด้านการศึกษา

ภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์ความเสีย่ง
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความไม่โปร่งใสในการสรรหา
บุคลากรเข้าท างาน

3*2
ปานกลาง

ด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
1. ด าเนินงานตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร
3. ด าเนินการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

Accept (การยอมรับความเสี่ยง) 

เหตุการณ์ความเสี่ยง และ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล



ภารกิจด้านพัสดุ

เหตุการณ์ความเสีย่ง
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การทุจริตการจัดหาพัสดุ 
(วัสดุ ครุภัณฑ)์ ระหว่าง
ผูจ้ัดหาพัสดุ และผู้รับจัดหา
พัสดุหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1*3
ปานกลาง

ด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
1. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม
- แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย
- พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง 
- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. ด าเนินการใช้การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-Bidding
3. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อท้วงติงของหน่วยตวจสอบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
4. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา คุณสมบัติ (Spec) สินค้า/งานจ้าง/บริการ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
สินค้า/งานจ้าง/งานบริการทุกครั้ง/ทุกงาน
5. มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ เป็นผู้ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา และช่วยเหลือ
ในการก าหนดคุณสมบัติกลาง (Spec)  เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการร่วมกับ คกก.ก าหนดคุณสมบัติสินค้าและ
บริการจ้างเหมา
6. ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ เข้ารับอบรมความรู้ กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการปรับปรุงใหม่ จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (กองคลัง) และหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
7. ขอค าปรึกษาในการปฏิบัติงานเพื่อจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อนจากกองคลังทุกครั้ง

Accept (การยอมรับความเสี่ยง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง และ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล



เหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การทุจริตด้านการเงิน และ
การบัญชี

1*3
ปานกลาง

ด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่
1. แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการรับเงินและการบันทึกบัญชีให้ชัดเจน
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับท่ีก าหนด
3. มีคณะกรรมการตรวจนับเงินรายวันเสนอผู้บริหารลงนาม
4. มีทะเบียนคุมเงินสดย่อย
5. มีการชี้แจงและท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการยืมเงิน-คืนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง 
ในกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการจ าหน่ายหนังสือผ่านระบบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551
6. การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งให้ผ่านระบบ ERP ร้อยละ 100
7. มีการรายงาน รายรับรายจ่าย ตามไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย ทุก 3 เดือน และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานทุก 2 เดือน

Accept (การยอมรับความเส่ียง)

ภารกิจด้านการเงินและบัญชี

เหตุการณ์ความเสี่ยง และ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล



เหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดับ

ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การบริหารจัดการยังไม่สามารถ
สนับสนุนกระบวนการ
ธรรมาภิบาลได้อย่างเหมาะสม

4*3
สูงมาก

1. จัดท าระบบการรวบรวมและเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
2. กระจายการด าเนินการวัฒนธรรมของส่วนงานลงสู่กระบวนการด าเนินการ
3. สร้างบุคลากรต้นแบบด้านวัฒนธรรมของส่วนงาน
4. ส ารวจการรับรู้ และการน าแนวทางการปฏิบัติเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน
5. ด้านมาตรการส่งเสริม เช่น มอบรางวัลใหค้นท าดี และ มีการลงโทษส าหรับคนท่ีท าผิด

โดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ
6. สร้าง Rapid Response Team เพ่ือจัดการการรับรู้ของประชาชนในแง่ลบ

Reduce (การลดความเสี่ยง)

ภารกิจด้านธรรมาภิบาล

เหตุการณ์ความเสี่ยง และ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล


