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ตามแบบรายงานแผน-ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 ไตรมาสที่ 1-2  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

ความเสีย่งท่ียัง
เหลืออยู ่

การจัดการความเสี่ยง ตัวช้ีวัดของการ
จัดการความเสีย่ง 

ผู้รับผิดชอบ สภาพการ
ด าเนินงาน  

วิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธ์ิ 
(รอบ 6 เดือน) 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ 
เกิดการทุจริตใน
การด าเนินงาน 

1.ก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ การเงิน 
และทรัพยส์ิน พ.ศ. 2561 ,
ประกาศ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , 
ประกาศ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การ
เบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและ
รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมถงึ
ระเบียบวา่ด้วยการจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดุ เพื่อการวิธี

1.1 ร้อยละข้อ
ร้องเรียนที่ลดลงจาก
ปีก่อน 

กองคลัง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ ดูแล ข้อมูลด้าน
การเงิน บัญชี และพสัดุของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี
องค์ประกอบได้แก่ รองอธิการบด ีผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ที่ก ากับดูแล
ด้านการคลัง และพสัดุ รวมถึงหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการ หัวหน้างานคลังและ
พัสดุ   เพื่อให้ข้อมูลด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดังนี ้
     1.1 พิจารณาและก าหนดแนวทางใน
การก ากับ ดูแล ข้อมลูด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
     1.2 จัดท าแผนงานและกรอบเวลาใน
การก ากับ ดูแล ข้อมลูด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1.1 ร้อยละข้อร้องเรยีนที่ลดลงจากปี
ก่อน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อ
ร้องเรียนเพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัปี
ก่อนหน้า 
1.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการ
จัดการเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ ์ผล
การจัดซื้อจดัจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไตรมาส1 และ2 ซึ่งได้
ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรยีน เรื่อง
อุทธรณ์ จ านวน 2 เรื่อง ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 100 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2565               
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และพัฒนาและเพื่อการให้บริการ
ทางวิชาการ มาใช้ในการควบคุม 
และตดิตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน การคลัง 
และพัสดุของมหาวิทยาลยั 

     1.3 ติดตาม ก ากับ ดูแล การปรับปรุง
ข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และพสัด ุในระดับ
ส่วนงาน 
     1.4 รายงานความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
2. มหาวิทยาลัยมีการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้ายการรับสินบน และ
ส่งเสริมความซื่อสัตย์ในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
โดยการสรา้งระบบการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี ้
     2.1 มหาวิทยาลัยออกประกาศ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง "เจตจ านง
สุจรติในการบรหิารงานด้านการจดัซื้อจัดจ้า
งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
     2.2 มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
     2.3 มีการจัดโครงการปรบัปรงุหนังสือ
ข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรบัรอง
การเป็นผูไ้มม่ีส่วนไดส้่วนเสยีใน
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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     2.4 มีการจัดโครงการเชิญบคุคลอื่น 
(บุคคลภายนอก) เข้ามามสี่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
     2.5 มหาวิทยาลัยออกประกาศ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง "นโยบาย
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2565" 
     2.6 มหาวิทยาลัยออกประกาศ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
"จรรยาบรรณของผู้ปฏิบตัิงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565"  
3. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ 
การบริหารการเงิน และทรัพยส์ิน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมผีู้ทรงวุฒิ
ภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการดงักล่าวอีก
ด้วย 
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ความเสีย่งท่ียัง
เหลืออยู ่

การจัดการความเสี่ยง ตัวช้ีวัดของการ
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ข้อบังคับ 
เกิดการทุจริตใน
การด าเนินงาน 

1.1 สื่อสาร/ช้ีแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และทรัพยส์นิ 
พ.ศ. 2561 ,ประกาศ มก. เรื่อง 
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
มก. , ประกาศ มก. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การ
เบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและ
รายงานการเงินของ มก. รวมถึง
ระเบียบวา่ด้วยการจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัย
และพัฒนาและเพื่อการให้บริการ
ทางวิชาการ มาใช้ในการควบคุม 
และตดิตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน การคลัง 
และพัสดุของมหาวิทยาลยั 
1.2 ด าเนินการจัดท า Work 
Process ด้านการเงินให้ครบถ้วน
ชัดเจน 
2.1 จัดท าแนวทางการด าเนิน
มาตรการควบคุม ติดตาม ก ากับ
ดูแลโอกาสเกิดการทุจรติในการ
ด าเนินงาน 

1.1 ร้อยละข้อ
ร้องเรียนที่ลดลง 
จากปีก่อน 
1.2 จ านวน Work 
Process ด้าน
การเงิน 
2.1 แนวทางการ
ด าเนินมาตรการ
ควบคุม ติดตาม 
ก ากับดูแลโอกาสเกดิ
การทุจริตในการ
ด าเนินงาน 

คณะ
วิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

อยู่ระหว่าง

การ

ด าเนินการ 

1.ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบยีบข้อบงัคับ  

2.กระบวนงานท่ีไดร้ับการพัฒนาและ

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

3.เสนอประเด็นความเสีย่งท่ีเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการในการควบคุม ตดิตาม ก ากับ

ดูแลโอกาสเกิดการทุจรติในการด าเนินงาน 

ให้แก่ กรรมการประจ าคณะรับทราบ" 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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ด้านภาพลักษณ์
และชื่อเสียง 
การทุจริตสอบ
ออนไลน์ของนิสิต 
น ามาซึ่งการ
อุทธรณ์ร้องเรยีน
ของนิสิตและ
ผู้ปกครอง 

1. หาแนวทางป้องกัน หรือลดการ
ทุจริตสอบของนิสติ 
2. จัดท าระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ระเบียบ ข้อบังคับ มก. 
3. ตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงท ี 

1. การทุจริตสอบ
ของนิสิตลดลง  
2. การอุทธรณ์
ร้องเรียนของนิสิต
และผูป้กครอง ไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
ก าแพงแสน 

ด าเนินการ

แล้ว เสร็จ

ตาม

ก าหนด 

หน่วยงานการศึกษาและพัฒนานสิิต  ไดม้ี

การสร้างกลุ่มไลนส์ าหรับนิสติที่กระท าการ

ทุจริต/ส่อทุจรติในการสอบ โดยได้

ช่วยเหลือนิสติกลุ่มนี้อย่างสม่ าเสมอและ

คอยช่วยเหลือประสานงานเรื่องการ

ลงทะเบียนเรียนของนิสิต เพื่อให้เขาได้วาง

แผนการเรียนต่อไป ส่วนปญัหาอปุสรรค 

เกิดจากนิสติต้องการแบบทันใจ บางครั้งติด

ในช่วงของวันหยุดราชการ ท าให้การ

ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่ทันท้วง

ที 

ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 

ด้านการเงิน 
การจัดซื้ออุปกรณ์
ที่จ าเป็นต่อการ
เปลี่ยนรูปแบบ
การท างานแบบ 
online 

จัดหาคู่เทียบในการท าธุรกรรม อุปกรณ์ที่จัดซื้อมาใช้ 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
Online 

บัณฑิตวิทยาลัย อยู่ระหว่าง

การ

ด าเนินการ 

ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ

เปลี่ยนรูปแบบการท างานออนไลน์ โดย

ด าเนินการตั้งแผนงบประมาณที่ครอบคลุม 

อยู่ระหว่างพิจารณาการจัดซือ้อุปรณ์ที่

จ าเป็น 

 


