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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

SUT ANTI-
CORRUPTION
ACTION PLAN

แผนปฏิบติัการด้านการป�องกันและปราบปราม
การทจุรติระดับหนว่ยงาน



คำนำ 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัยและแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
โดยยึดองค์ประกอบสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับกลไกที่นำไปสู ่การทุจริต โดยองค์ประกอบสำคัญที่เกี ่ยวข้อง 
และเป็นกลไกของการเกิดการทุจริต มีทั้งสิ ้น 3 ส่วน ได้แก่  (1) คน (2) กระบวนงาน และ (3) โอกาส 
และแรงจูงใจที่นำไปสู่การทุจริต และใช้กรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต 
ในระดับองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการบริหารจัดการในปัจจัยที่สำคัญต่อการป้องกันความเสีย่ง
ด้านการทุจริต ได้แก่ “การสร้างแรงจูงใจทางบวกเพื่อต่อต้านการทุจริต ลดแรงจูงใจทางลบที่ชักจูง  
ให้เกิดการทุจริตและลดช่องว่าง ของระบบที่อาจก่อให้เกิดโอกาสในการทุจริต” มาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่  
18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญ
ประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต  เพื่อเป็นการกำกับ
ดูแลองค์กรที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป 

 
 
 
  
 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

 
 
 
 
 

ก 



 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
   

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ค 
บทที่ 1 บทนำ 1 
บทที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน 
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8 

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติระดับหน่วยงาน 14 

รายละเอียดแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน 22 

1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  23 
2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  25 
3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  27 
4 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 29 
5 สำนักวิชาแพทยศาสตร์  30 
6 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 32 
7 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 35 
8 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 37 
9 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 38 
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา  40 
11 ศูนย์กิจการนานาชาติ  42 
12 ศูนย์คอมพิวเตอร์  43 
13 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  46 
14 ศูนย์บริการการศึกษา  49 
15 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  51 
16 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 53 
17 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  54 
18 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 56 
19 เทคโนธานี 58 
20 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 59 
21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 66 
22 ส่วนสารบรรณและนิติการ  68 
23 ส่วนทรัพยากรบุคคล  69 
24 ส่วนการเงินและบัญชี  70 
25 ส่วนพัสดุ  71 
26 ส่วนแผนงาน  73 

ข 



 
 

 หน้า 
   

27 ส่วนส่งเสริมวิชาการ  75 
28 ส่วนบริหารสินทรัพย์ 76 
29 ส่วนกิจการนักศึกษา 78 
30 ส่วนประชาสัมพันธ์ 79 
31 ส่วนอาคารสถานที่ 81 
32 หน่วยตรวจสอบภายใน   89 
33 หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 90 
34 สถานกีฬาและสุขภาพ  91 
35 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบฯ (MIS) 92 
36 สถานพัฒนาคณาจารย์ 94 
37 สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ (รร.สุรวิวัฒน์) 95 
38 ฟาร์มมหาวิทยาลัย 96 
39 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาฯ 98 
40 โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการฯ (SEDA) 100 

ภาคผนวก 101 
 แผนภาพที่ 1 Dashboard สรุปภาพรวมเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 102 
 แผนภาพที่ 2 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการยักยอก (Asset 

Misappropriation Fraud) 
103 

 แผนภาพที่ 3 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการจัดซื้อ
 (Procurement Fraud)  

104 

 แผนภาพที่ 4 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการติดสินบน และ
การคอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption) 

105 

 แผนภาพที่ 5 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทอาชญากรรมทางไซ
เบอร์ (Cyber Crime) 

106 

 แผนภาพที่ 6 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการตบแต่งรายงาน
ทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting) 

107 

 

 .................................................. 



บทสรุปผู้บริหาร 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2565-2569) และแผน
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตและเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและ
ติดตามผล เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป ซึ่งการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเป็นการรายงานจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนทั้งสิ ้น 59 แผนปฏิบัติการ จาก 40 หน่วยงาน 
ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100 ของการจัดทำแผนปฏิบัติการครบถ้วนทุกหน่วยงาน โดยสรุปแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากจำนวน 59 แผนปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 มิติที่ 1: จำแนกตามกรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตใน 
ระดับองค์กร 

จากแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ระดับหน่วยงาน จำนวน 59 แผนปฏิบัติการ จำแนกตามกรอบแนวคิดการทุจริต 5 ประเภทได้ดังนี้ 1) ประเภท
ทุจร ิตด ้านการย ักยอก (Asset Misappropriation Fraud) จำนวน 27 เร ื ่อง  2) ประเภททุจร ิตด ้านจ ัดซื้อ 
(Procurement Fraud) จำนวน 11 เรื ่อง  3) ประเภททุจริตด้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั ่น (Bribery & 
Corruption)  จำนวน  6 เรื่อง  4)  ประเภททุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) จำนวน 12 เรื่อง และ 
5) ประเภททุจริตด้านการตบแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting) จำนวน  3 เรื่อง 
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       มิติที่ 2: จำแนกตามระดับความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ดงันี ้

มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ค่าผลกระทบความเสี่ยงด้านการทุจริตออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่ 

1) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
2) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย  
3) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านความน่าเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัย 

จากการประเมินค่าระดับความเสี่ยงการทุจริตจากแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับหน่วยงาน จำนวน 59 แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบประเมินระดับ
ความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) และกำหนดค่าเป้าหมายความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับต่ำ (Low Risk) ปรากฎดังตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ได้ดังนี ้
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ประเมิน : ระดับความเสี่ยงสูง 
(High Risk, H) 

เป้าหมาย : ระดับความเสี่ยงต่ำ 
(Low Risk, L) 
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บทนำ 
 
   

 
1. กรอบแนวคิดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตระดับมหาวิทยาลัยและแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและติดตามผล เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 59 แผนปฏิบัติการ จาก 40 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของการจัดทำแผนปฏิบัติการครบถ้วนทุกหน่วยงาน โดยในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับหน่วยงาน ยึดองค์ประกอบ
สำคัญที่เกี ่ยวข้องกับกลไกที่นำไปสู่การทุจริต โดยองค์ประกอบสำคัญที่เกี ่ยวข้องและเป็นกลไกของการเกิด 
การทุจริต มีทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่  (1) คน (2) กระบวนงาน และ (3) โอกาสและแรงจูงใจที่นำไปสู่การทุจริต  
 

โดยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในข้างต้นสามารถแสดงในรูปของตารางความสัมพันธ์  
(Relationship table) ไดด้ังต่อไปนี้ 
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ป้องกัน แก     
ระบบท   ร าง อกา  

ใ  ความร  และ ร าง
วั น รรมองค กรท  ม 

คุ  า ต อต านการทุจริต 

 ร าง  มิคุ มกัน 

คน กระบวน 
งาน 

 อกา และ 
แรงจ งใจ 

ตารางความ ัม ัน   (Relationship table) 
 

 อกา และแรงจ งใจ 
กระบวนงาน 

ด แลรับผิดชอบ  ม  ด ด แลรับผิดชอบ 
คน มีแรงจูงใจทางบวก 

ในการต้านการทุจริต 
แนวโน้มการทุจริตที่น้อยมาก 
จนถึงไม่มีการทุจริตอย่างยังยืน 

ไม่มีการทุจริตอย่างยังยืน 

มีแรงจูงใจทางลบที่
โน้มน้าวใจให้ไปสู่การ
ทุจริต 

มีโอกาสการทุจริตสูงมาก 
หากกระบวนงานมีช่องว่างให้
สามารถทุจริตได้ 

มีโอกาสการทุจริตน้อยมาก แต่ก็
สามารถเกิดขึ้นได้หากได้มีโอกาส
เข้าไปอยู่ในกระบวนงานนั้น ๆ 

โดยดังกล่าวเป็นไปตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
ความ ัม ัน   องกล ก องการเกิดการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 และใช้กรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในระดับองค์กร เป็นกรอบ
การจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดกรอบแนวคิดทั้ง 5 ประเภท ปรากฏดังตารางกรอบแนวคิด 
5 ประเภท ดังนี้ 
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กรอบแนวคิด 5 ประเ ทการทุจริต 
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต (เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง) 

1. การยักยอก (Asset 
Misappropriation Fraud) 

• ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน     
• เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง     
• เซ็นรับงานที่ยังไม่เสร็จ    
• จ่ายเงินเดือน / ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน     
• นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ     
• ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน     
• ขายเป็นเงินสดแต่บันทึกเป็นลูกหนี้ นำเงินสดเข้ากระเป๋า    
• นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 
• อ่ืน ๆ  

2. ทุจริตด านจัดซื้อ 
(Procurement Fraud) 

• มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย    
• ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง   
• ราคาขาย / ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด 
• อ่ืน ๆ 

3. การติด ินบน และการ 
คอร รัปชั น (Bribery & 
Corruption) 

⚫ การติดสินบน     
• การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ    
• การคอร์รัปชั่น     
• การกรรโชกทรัพย์    
• การหลอกลวง    
• การสมรู้ร่วมคิด   
• การฟอกเงิน 
• อ่ืน ๆ 

4. อาชญากรรมทาง ซเบอร  
(Cyber Crime) 

• การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล    
• การนำ User / Password ของผู้อ่ืนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
• อ่ืน ๆ 

5. การตบแต งรายงานทางการ
เงิน (Fraudulent Financial 
Reporting) 

• รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง      
• รับรู้รายการบัญชีไม่ถูกหมวดบัญชี     
• ไม่รับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้น      
• ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน     
• บันทึกบัญชีผิดงวด 
• ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก) 
• อ่ืน ๆ 

ที่มา : บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 

 
 
 



 

   4 
 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการด านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารีระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการดำเนินงานตามคู่มือการกำหนดกลยุทธ์และ
มาตรการในการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ดังนี้ 

 2.1  ั้นตอนการจัดทำมาตรการเ ื อการบริ ารความเ   ยงด านการทุจริตระดับ น วยงาน 
   ั้นตอนท   1 : การศึกษาทำความเข้าใจในความเสี่ยงด้านการทุจริตทั้ง 5 ประเภทการทุจริต 
   ั้นตอนท   2 : ระบุขอบเขตงานตามภารกิจทั้งหมดของหน่วยงานพร้อมระบุกิจกรรมย่อย  
                                      ภายในขอบเขตงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต (แบบฟอร์ม C-1) 
   ั้นตอนท   3 : นำประเด็นสุ่มเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 มาจัดทำรายละเอียด 
                                      การประเมินตอนเอง (แบบฟอร์ม C-2) 
   ั้นตอนท   4 : กำหนดกิจกรรมเพ่ือควบคุมและป้องกันการทุจริตเป็นรายไตรมาส (แบบฟอร์ม C-3) 
 

แบบฟอร มแผนปฏิบัติการด านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร ม C-1 
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3. การประเมินระดับความเ   ยงการทุจริต 
 

 ในการจัดทำรายละเอียดการประเมินตนเอง เพ่ือประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ต้องทำการประเมินค า อกา  องการทุจริต (Likelihood) ใช้ตัวย่อ L และ 
ค าผลกระทบ (Impact) ใช้ตัวย่อ I 

  อกา  องการทุจริต หมายถึง ความเป็นไปได้ที ่จะเกิดเหตุการณ์ โดยพิจารณาจากความถี่  
ของเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในหนึ่งรอบปีงบประมาณ  

 ผลกระทบ หมายถึง ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตามประเภทของความเสี่ยงที่กอ่ให้เกิดการทุจริต 
 

แบบฟอร ม C-2 

แบบฟอร ม C-3 
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 3.1 เก ฑ การใ  คะแนนค า อกา  องการทุจริต 
      เป็นการระบุค่าโอกาสของการทุจริตว่าจะอยู่ในระดับเป็นไปได้มากหรือน้อยเพียงใด โดยจัดค่า
โอกาสของการทุจริต ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับค า อกา  องการทุจริต 

 
3.2 เก ฑ การใ  คะแนนค าผลกระทบ 

                ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกิดข้ึนนี้ หมายถึง ผลเสียหายที่เกิดกับมหาวิทยาลัย
ในด้านต่าง ๆ หากเกิดการทุจริตขึ้นอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่งใน 3 คือ ด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย และความเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัย 
โดยรายละเอียดเกณฑ์การวัดในแต่ละด้านเป็นดังนี้ 
 

  3.2.1 เก ฑ การใ  คะแนนค าผลกระทบด านการเงินและทรั ย  ิน องม าวิทยาลัย 
         คำอ ิบาย ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

เกี่ยวกับการเงินและหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 

คะแนนค าผลกระทบด านการเงินและทรั ย  ิน องม าวิทยาลัย 
 

ค าคะแนน ด านการเงิน คำอ ิบาย 
3 มีผลกระทบต่อการเงินและหรือทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลยัให้เกิดความเสียหายระดับสูง 
มูลค่ารวมด้านการเงิน หรือทรัพยส์ิน หรือท้ังสอง
ประเภทรวมมากกว่า 1,000,000 บาท 

2 มีผลกระทบต่อการเงินและหรือทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยัให้เกิดความเสียหายระดับปานกลาง 

มูลค่ารวมด้านการเงิน หรือทรัพยส์ิน หรือท้ังสอง
ประเภทรวมกันระหว่าง 100,000 – 1,000,000 บาท 

1 มีผลกระทบต่อการเงินและหรือทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยัให้เกิดความเสียหายระดับต่ำ 

มูลค่ารวมด้านการเงิน หรือทรัพยส์ิน หรือท้ังสอง
ประเภทรวมกันตำ่กว่า 100,000 บาท 

 
  3.2.2 เก ฑ การใ  คะแนนค าผลกระทบด าน า ลักษ  และชื อเ  ยง อง น วยงานและ 

 องม าวิทยาลัย 
         คำอ ิบาย ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่มีข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในเชิงลบ ส่งผลกระทบต่อ 

ชื่อเสียงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

คะแนนค าผลกระทบด าน า ลักษ  และชื อเ  ยง อง น วยงานและ องม าวิทยาลัย 
 

ค าคะแนน ด าน า ลักษ  และชื อเ  ยง คำอ ิบาย 
3 มีผลกระทบต่อช่ือเสียงในระดับสูงมาก มีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ 

2 มีผลกระทบต่อช่ือเสียงในระดับมาก มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของมหาวทิยาลัยในระดับจังหวัด 

1 มีผลกระทบต่อช่ือเสียงในระดับปานกลาง มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของหน่วยงาน 

 

ระดับ  อกา ท  เกิด คำอ ิบาย 
3 สูงมาก มีช่องว่างสูงมากท่ีเป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย 

2 สูง มีช่องว่างมากท่ีเป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตได้ 

1 น้อย มีช่องว่างบางส่วนที่เป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตได้ 
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 3.2.3 เก ฑ การใ  คะแนนค าผลกระทบด านความน าเชื อมั นต อระบบ องม าวิทยาลัย 
         คำอ ิบาย ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในเชิงลบ และส่งผลให้ 

ขาดความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายในหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

คะแนนค าผลกระทบด านความน าเชื อมั นต อระบบ องม าวิทยาลัย 
 

ค าคะแนน ด านความน าเชื อถือ คำอ ิบาย 
3 มีผลกระทบในความช่ือมั่นต่อระบบของ

มหาวิทยาลยัในระดบัสูงมาก 
มีผลใหเ้กิดความเช่ือมั่นต่อระบบงานต่าง  ๆ ของมหาวิทยาลัย จาก
หน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป เช่น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

2 มีผลกระทบในความช่ือมั่นต่อระบบของ
มหาวิทยาลยัในระดบัมาก 

มีผลใหเ้กิดความเช่ือมั่นต่อระบบงานต่าง  ๆ จากท้ังผู้รับบริการ
โดยตรง และผู้มสี่วนไดส้่วนเสียในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

1 มีผลกระทบในความช่ือมั่นต่อระบบของ
มหาวิทยาลยัในระดบัปานกลาง 

มีผลใหเ้กิดความเช่ือมั่นต่อระบบงานต่าง  ๆ จากผู้รบับริการ
ภายในมหาวิทยาลัย 

 
 โดยการประเมินระดับความเสี่ยงด้านการทุจริต จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับความเสี่ยง 
สูงมาก (Extreme Risk, E)  2) ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H)  3) ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M)  
และ 4) ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) ปรากฎดังแผนภาพตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยง 
 

ตารางเมทริกซ ประเมินความเ   ยงการทุจริต (Risk Matrix) 
 

 
 

 
 
 
 

 

4. การติดตามประเมินผล 
 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำรายงานผลการบริหาร
ความเสี ่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นการเผยแพร่ให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได้รับทราบและตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวจะถูกนำเสนอไปยังคณะกรรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย
กำหนดให้มีการรายงานผลอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  
 

 ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) 

 ความเสี่ยงสูง (High Risk, H) 

 ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) 

 ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) 
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บทที่ 2  
 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน 
 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ ้น 59 แผนปฏิบัติการ จาก 40 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
สามารถจำแนกตามมิติต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

  มิติที่ 1: จำแนกตามกรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน  
ระดับองค์กร 

จากแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระดับหน่วยงาน จำนวน 59 แผนปฏิบัติการ จำแนกตามกรอบแนวคิดการทุจริต 5 ประเภทได้ดังนี้ 

1) ประเภททุจริตด้านการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)         จำนวน  27 เรื่อง 
2) ประเภททุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)           จำนวน  11 เรื่อง 
3) ประเภททุจริตด้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption)        จำนวน  06 เรื่อง 
4) ประเภททุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)          จำนวน  12 เรื่อง 
5) ประเภททุจริตด้านการตบแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)  จำนวน  03 เรื่อง 

                  รวมแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น            จำนวน  59 เรื่อง 
 

 
 

ร้อยละของแผนปฏิบัติการจำแนกตามร้อยละของประเภทการทุจริต 
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จากกรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในระดับองค์กรสามารถ
จำแนกตามเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงของแต่ละประเภทการทุจริต ดังนี้ 

1. ประเภทการทุจริต : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  
       หนว่ยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการยักยอกท้ังหมดจำนวน 
50 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้ 

   • ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน                คิดเป็นร้อยละ  10.00 
 • เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง                คิดเป็นร้อยละ  28.00 
  • เซ็นรับงานที่ยังไม่เสร็จ              คิดเป็นร้อยละ  10.00 
  • จ่ายเงินเดือน/ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน            คิดเป็นร้อยละ  02.00 
       • นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ               คิดเป็นร้อยละ  08.00 
  • ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน               คิดเป็นร้อยละ  08.00 
  • นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว            คิดเป็นร้อยละ  22.00 
  • อ่ืน ๆ เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน/ใช้จ่ายงบไม่ตรง          คิดเป็นร้อยละ  12.00    
    ตามหมวดและอัตรา/นำเครื่องมือ อุปกรณ์ ไปใช้ส่วนตัว เป็นต้น 
  

                   ดังปรากฎในภาคผนวกแผนภาพที่ 2 ตามแผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการยักยอก 
(Asset Misappropriation Fraud) 

                  2.2 ประเภทการทุจริต : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) 
                       หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการจัดซื้อทั้งหมดจำนวน 12
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้ 

          • มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย     คิดเป็นร้อยละ 33.33   
          • ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตน         คิดเป็นร้อยละ 08.33   

 • ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด คิดเป็นร้อยละ 41.67     
      • อื่น ๆ เช่น การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น         คิดเป็นร้อยละ 16.67  

 

 ดังปรากฎในภาคผนวกแผนภาพที่ 3 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการจัดซื้อ 
(Procurement Fraud)  
 

2.3 ประเภทการทุจริต : การติดสินบน และการคอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption)          
      หนว่ยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่นทั้งหมด 

จำนวน 11 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คดิเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้ 

   • การติดสินบน                คิดเป็นร้อยละ  27.27 
 • การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ               คิดเป็นร้อยละ  18.18 
       • การหลอกลวง              คิดเป็นร้อยละ  09.09 
  • การสมรู้ร่วมคิด              คิดเป็นร้อยละ  36.37 
  • อ่ืน ๆ เช่น ความไม่ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น      คิดเป็นร้อยละ  09.09       
                             

                   ดังปรากฎในภาคผนวกแผนภาพที่ 4 ตามแผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการติด
สินบน และการคอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption) 
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ประเมิน : ระดับ
ความเสี่ยงส ง 
(High Risk, H) 

เป้าหมาย : ระดับ
ความเสี่ยงต่ า 
(Low Risk, L) 

  ความเสี่ยงส งมาก (Extreme Risk, E) 

 ความเสี่ยงส ง (High Risk, H) 

 ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) 

 ความเสี่ยงต่ า (Low Risk, L) 

 2.4 ประเภทการทุจริต : ทุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 

                 หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
ทั้งหมดจำนวน 17 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้ 

          • การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล   คิดเป็นร้อยละ 47.06   
  • การนำ User/Password ของผู้อื่นไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว   คิดเป็นร้อยละ 35.29  
  • อ่ืน ๆ เช่น ลักลอบใช้โปรแกรมดาวโหลดจากฐานข้อมูล    คิดเป็นร้อยละ 17.65 
                             ออนไลน์, เอกสารลับรั่วไหล เป็นต้น  

 ดังปรากฎในภาคผนวกแผนภาพที่ 5 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทอาชญากรรม
ทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
 

        2.5 ประเภทการทุจริต : การตบแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting) 
 หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการตบแต่งรายงานทางการเงิน 
(Fraudulent Financial Reporting) ทั้งหมดจำนวน 7 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยใน
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้ 

      • รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง     คิดเป็นร้อยละ 28.57  
      • รับรู้รายการบัญชีไม่ถูกหมวดบัญชี     คิดเป็นร้อยละ 28.57  
      • ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น     คิดเป็นร้อยละ 14.29  
      • บันทึกบัญชีผิดงวด     คิดเป็นร้อยละ 14.29  
      • ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก)   คิดเป็นร้อยละ 14.28  
 

               ดังปรากฎในภาคผนวกแผนภาพที่ 6 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการตบแต่งรายงาน
ทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting) 

 

 มิติที่ 2: การประเมินระดับความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้ดังนี้ 

จากการประเมินค่าระดับความเสี่ยงจากแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับหน่วยงาน จำนวน 59 แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบประเมินระดับความเสี่ยง
ดา้นการทุจริตในภาพรวมอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) ปรากฎดังตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริต ได้ดังนี้ 
 

ตารางเมทริกซ์ประเมินระดับความเสี่ยงในภาพรวม 
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การประเมินระดับความเสี่ยงด้านการทุจริตจำแนกตามผลกระทบความเสี่ยงด้านการทุจริต 3 

ประเภท ได้แก่  
1) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
2) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย  
3) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านความน่าเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัย 

 
1) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

 ผู้รับผิดชอบประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑผ์ลกระทบด้านการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) และประเมินระดับความเสี่ยงหลังดำเนินกิจกรรม
ควบคุมอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) ปรากฎดังตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้ 
 

ตารางเมทริกซ์ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ผลกระทบด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำแนกตามเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงได้ดังนี้ 
 

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและทรัพย์สินจำแนกตามเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 

 

 

ประเภทการทุจริต : การยักยอก (Asset 
Misappropriation Fraud) 

ประเภทการทุจริต : ทุจริตด้านจัดซ้ือ 
(Procurement Fraud) 

ประเภทการทุจริต : การติดสินบน และการ
คอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption) 

ประเภทการทุจริต : การตบแต่งรายงานทางการ
เงิน (Fraudulent Financial Reporting) 
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2) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 

 ผู้รับผิดชอบประเมินระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
หน่วยงานและของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) และประเมินระดับความเสี่ยงหลัง
ดำเนินกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) ปรากฎดังตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริต ได้ดังนี้ 
 

ตารางเมทริกซ์ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตด้านภาพลักษณแ์ละชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย จำแนกตามเหตุการณ์สุ่ม
เสี่ยงได้ดังนี้ 
 

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 

 

 

 
ประเภทการทุจริต : การยักยอก (Asset 

Misappropriation Fraud) 

ประเภทการทุจริต : ทุจริตด้านอาชญากรรม 
ทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 

 

 

3) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านความน่าเชื่อม่ันต่อระบบของมหาวิทยาลัย 

 ผู ้รับผิดชอบประเมินระดับความเสี ่ยงตามเกณฑ์ผลกระทบด้านความน่าเชื่อมั ่นต่อระบบ 
ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) และประเมินระดับความเสี่ยงหลังดำเนินกิจกรรม
ควบคุมอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) ปรากฎดังตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้ดังนี้ 
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ประเมิน : ระดับ
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เป้าหมาย : ระดับ
ความเสี่ยงต่ำ 
(Low Risk, L) 

ระดับความ
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เสี่ยงส ง 

ระดับความ
เสี่ยงส งมาก 

ระดับความ
เสี่ยงปานกลาง 
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ตารางเมทริกซ์ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตด้านความน่าเชื่อม่ันต่อระบบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลกระทบด้านความน่าเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัยจำแนกตามเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงได้ดังนี้ 
 

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตด้านความน่าเชื่อม่ันต่อระบบของมหาวิทยาลัย 

 

 

 
ประเภทการทุจริต : การยักยอก (Asset 

Misappropriation Fraud) 

ประเภทการทุจริต : การติดสินบน และการ
คอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption) 

ประเภทการทุจริต : ทุจริตด้านอาชญากรรม 
ทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

   

2 
   

1    

0 1 2 3 
 อกาส (L) 

ระดับความ
เสี่ยงตำ่ 

ระดับความ
เสี่ยงส ง 

ระดับความ
เสี่ยงส งมาก 

ระดับความ
เสี่ยงปานกลาง 

ผล
กร

ะท
บ 

(I)
 

ประเมิน : ระดับ
ความเสี่ยงส ง 
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เป้าหมาย : ระดับ
ความเสี่ยงต่ำ 
(Low Risk, L) 
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สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับหน่วยงาน 
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สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

        ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

    ตารางท่ี 7 : ภาพรวมสรุปแผนปฏิบัติการ 
ลำดับ หน่วยงาน/งานหลัก งานย่อย ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 

1 สำนักวชิาวิทยาศาสตร์ 
 งานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 
งานวิเคราะหร์ะบบ
คอมพิวเตอร ์

ประเภท: อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

2 
 

 

สำนักวชิาวิศวกรรมศาสตร์ 
งานงบประมาณ การเงิน
และบัญช ี

งานตรวจสอบการอนุมัติ 
และการเบิกจ่ายเงิน   

ประเภท: ทุจริตด้านจดัซื้อ (Procurement Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การเลือกซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 

3 สำนักวชิาเทคโนโลยีสังคม 
 งานจัดการเรียนการสอน การยืม-คืนเงินสำรองจ่าย

เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษ วิทยากร 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
การนำเงินยืมสำรองจ่ายเพื่อเป็นคา่ตอบแทนอาจารย์
พิเศษ วิทยากร ไปใช้ส่วนตัว 

4 สำนักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 
 งานการเงิน-เงินสำรองจ่าย การคืนเงินยืมสำรองจ่าย ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 

เหตุการสุ่มเสี่ยง : เอกสารการคืนเงินสำรองจ่ายไม่
ครบถ้วน ผู้ยืมเงินใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามหมวด/
อัตราที่สามารถเบิก-จา่ย ได ้

5 สำนักวชิาแพทยศาสตร์ 
 งานการเงินและ 

งบประมาณ  
 

เงินสำรองจ่าย 

 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 1) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง   
2) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 

 งานสถานวิจัย 

 

งบประมาณโครงการวิจัย 

 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) การเบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง  
2) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 

6 สำนักวชิาพยาบาลศาสตร์ 
 งานบริหารงานท่ัวไป การเบิกเงินสำรองจ่ายและ

ทดรองจ่าย   
ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย 
2) การเบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) นำเอกสารมาเบิกเงิน
ซ้ำ 4) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 

 งานระบบสารสนเทศ ประเภท: อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว 2) การนำ User/Password ของ
ผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

7 สำนักวชิาทันตแพทยศาสตร์ 
 จัดการศึกษา งานเสริมสรา้งทักษะความ

เป็นเลิศให้กับนักศึกษา 
ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2) ปลอม
แปลงเอกสารเบิกเงิน 3) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 
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ลำดับ หน่วยงาน/งานหลัก งานย่อย ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
8 สำนักวชิาสาธารณสขุศาสตร์ 
 การจัดกิจกรรมนอก/เสริม

หลักสตูร 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะนักศึกษาในศตวรรษ 
ที่ 21 

ประเภท: อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 2) การนำ User/Password 
ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตวั 

9 สำนักวชิาศาสตร์และศลิป์ดิจิทัล 
งานจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม เพื่อ

สนับสนุนการเรยีนการสอน 
ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง  
2) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 3) เซ็นรับงานที่ยังไม่เสร็จ 

งานบริหารองค์การ การจัดการระบบสารสนเทศ ประเภท: อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 2) การนำ User/Password 
ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตวั 

10 สถาบันวจิัยและพัฒนา 
 การบริหารงบประมาณ

โครงการวิจัย 
การตรวจสอบหลักฐานการ
ใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย   

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์กลุ่มเสี่ยง : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน  
2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) จ่ายเงินเดือน / ค่าแรงให้
พนักงานท่ีไม่มีตัวตน  4) นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ  
5) ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน     

11 ศูนย์กิจการนานาชาติ 
 งานบริหารงานท่ัวไป เงินสำรองจ่ายของศูนย์

กิจการนานาชาต ิ
ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์กลุ่มเสี่ยง : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 

12 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 1) งานบริการระบบ 

internet data Center 
1. งานดูแลระบบสารสนเทศ  
2. งานดูแลระบบบญัชี
ผู้ใช้งานส่วนกลาง 
มหาวิทยาลยั คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพว่ง 

ประเภท : อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  1) การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 2) การนำ User/Password 
ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตวั 

 2) งานจัดซื้อจัดจ้าง 1.งานจัดซื้ออุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
2. จัดซื้อครุภณัฑ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
3. งานจัดเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

ประเภท : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) มีความสมัพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 2)  
ผู้ขายท่ีเสนอราคาไม่มตีัวตนจริง   

13 ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1) บริการจัดการเรยีนการ

สอนห้องปฏิบัติการ 
เตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ 

ประเภท : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2) เซ็น
รับงานท่ียังไม่เสร็จ 3) ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจา่ยเงิน 
4) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 5) การนำเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ไปใช้ส่วนตัว 

2) บริการห้องปฏิบัติการ เตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ 

ประเภท : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริง 
และสูงกว่าราคาตลาด 
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ลำดับ หน่วยงาน/งานหลัก งานย่อย ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
14 ศูนย์บริการการศึกษา 
 การเบิก-ยืม-คืนเงินสำรอง

จ่าย 

 

1)  การเบิกเงินสำรองจ่าย 
2)  การยืม-คืนเงินสำรอง
จ่าย 

ประเภท : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 

15 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 1) ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 

- งานการเงิน งบประมาณ  
- งานจัดซื้อจัดจ้างของทุก
ฝ่าย ศบส. 

ประเภท: ทุจริตด้านจดัซื้อ (Procurement Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: หลักฐานทางการเงินหรือใบเสร็จออก
ในนามผู้ขาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคลากรที่
ดำเนินการ   

 2) งานระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ
(ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

งานระบบห้องสมดุอัตโนมัต ิ ประเภท: อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: มีการลักลอบใช้โปรแกรมดาวน์โหลด
ข้อมูลจากฐานข้อมลูออนไลน ์

16 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 การให้บริการระบบการ

เรียนการสอนผา่นเครือข่าย 
การบริการระบบการเรียน
การสอนออนไลน์   

ประภท : อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)  
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การเข้าสู่ระบบการเรยีนการสอนผ่าน
เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนญุาต 

17 ศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนาอาชพี 
 งานเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอาชีพ 
กิจกรรมเตรยีมสหกิจศึกษา   ประเภท : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 

 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน  
2) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 

18 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 - งานดูแลพัฒนาพ้ืนท่ี 

- งานหยาดป่าและ
ผลิตภณัฑ ์

- งานอนุรักษ์และขยาย
พันธุพืช 

- งานประชาสัมพันธ์และ
บริการ 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ หยาดปา่ 
พืชผัก พันธุไ์ม้ และ
ให้บริการพื้นท่ี 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: ลูกค้าไม่ชำระโดยวิธีการโอนเงิน 
แต่ชำระเป็นเงินสดทำใหเ้กิดการนำเงินไปใช้ส่วนตัว  
 
 

19 เทคโนธานี 
 1. งานทรัพยากรมนุษย ์

2. งานสารสนเทศ 
3. งานบริการวิชาการฯ 
ปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลย ี

1.การรับสมัครพนักงาน/
การจัดทำเอกสารงานบุคคล 

 2.การจัดการสารสนเทศใน
องค์กร (MIS) 

 3.การประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

 4.การรับสมัครผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

ประเภท :  อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การสูญหาย รั่วไหล หรือละเมดิ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

20 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 1. การเงิน 1.รับเงินรายได้เป็นเงินสด 

แต่ไมไ่ด้นำส่งเข้าธนาคาร
ตามกำหนด 
2. การปฏิบัติตามการ
กำหนดส่งเงินรายได้
ประจำวัน   

ประเภท :  การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เงินสดที่เป็นรายได้ของโรงพยาบาล
เข้าธนาคารไม่ครบถ้วน 
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ลำดับ หน่วยงาน/งานหลัก งานย่อย ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
 2. เงินยืมทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาและ

อบรม ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม
ของโครงการต่าง ๆ   

ประเภท :  การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน  
2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ  
4) ปลอมแปลงลายเซ็นตผ์ู้อนุมัตจิา่ยเงิน 5) นำเงินสดย่อย
ไปใช้ส่วนตัว 

 3.  จัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ จัดซื้อวัสดุ ยา เวชภัณฑ์ 
และวัสดุทางการแพทย์ที่
ไม่ใช่ยา วัสดสุิ้นเปลือง 
ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 
ครุภณัฑ์สำนักงาน วัสดุ
สำนักงาน และงานจดัจ้าง 

ประเภท: ทุจริตด้านจดัซื้อ (Procurement Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : ราคาขาย/คา่บริการของผู้ขายสูงเกิน
จริงและสูงกว่าราคาตลาด 

 4. งานบริหารงานก่อสร้าง งานออกแบบก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคาร   

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เซ็นต์รับงานท่ียังไม่เสร็จ 

 ประเภท: การติดสินบน และการคอร์รัปช่ัน (Bribery & 
Corruption) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การติดสินบน/การให้หรือรับเงินใต้
โต๊ะ/การหลอกลวง       

 5. ความมั่นคงปลอดภยั 
ทางด้านสารสนเทศ 
(Cyber Security) 

ภัยคุกคามจากภายนอกและ
ภายใน 

ประเภท: อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

 6. จัดทำบัญชีและวเิคราะห์
ข้อมูลเสนอผู้บรหิาร 

ปิดงบประจำเดือน   ประเภท: การตบแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent 
Financial Reporting) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) รับรู้รายไดไ้ม่ถูกต้อง 2) รับรู้
รายการบญัชีไม่ถูกหมวดบญัชี 3) ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 
4) บันทึกบัญชีผิดงวด 5) ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม 
(อายุการใช้งาน มูลค่าซาก) 

21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
 งานพัฒนาด้านบริหาร

ทั่วไป 
งานประชุมสภามหาวิทยาลัย ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) ปลอมแปลงเอกสาร 2) เบิกเงิน
เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 

22 ส่วนสารบรรณและนิติการ 
 งานนิติการ การสอบข้อเท็จจริง ประเภท: การติดสินบน และการคอร์รัปช่ัน (Bribery & 

Corruption) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

23 ส่วนทรัพยากรบุคคล 
 งานบริหารงานบุคคล การดูแลรักษาข้อมลูส่วน

บุคคลของพนักงาน 
ประเภท: อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 2) การนำ User/Password 
ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตวั 

24 ส่วนการเงินและบัญช ี
 งานตรวจจ่าย  เงินยืมทดรองจ่าย ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 
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ลำดับ หน่วยงาน/งานหลัก งานย่อย ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
25 ส่วนพัสด ุ
 งานจัดหาพัสดุและบริหาร

สัญญา 
งานจัดซื้อจัดจ้าง   ทุประเภท: จริตด้านจดัซื้อ (Procurement Fraud)  

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การบริหารสญัญาและการตรวจรับ
พัสด ุ

26 ส่วนแผนงาน 
 งานวิเคราะห์งบประมาณ การเดินทางช้ีแจง

งบประมาณต่อ
คณะกรรมาธิการ
งบประมาณ   

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 

27 ส่วนสง่เสริมวิชาการ 
 โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหลักสูตร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนารี ระยะที่ 2 

การตรวจรับงานจ้างพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนารี  ระยะที่ 2 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เซ็นรับงานท่ียังไม่เสร็จ    

28 ส่วนบริหารสินทรัพย ์
 งานบริการพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ 

และงานบริหารสัญญาและ
ประเมินผล   

งานคัดเลือกผู้ประกอบการ ประเภท: การติดสินบน และการคอร์รัปช่ัน (Bribery & 
Corruption) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) การติดสนิบน 2) การให้หรือรับ
เงินใต้โต๊ะ 3) การสมรูร้่วมคิด 

29 ส่วนกจิการนักศกึษา 
 งานด้านกิจการนักศึกษา งานด้านงบประมาณ ประเภท: การติดสินบน และการคอร์รัปช่ัน (Bribery & 

Corruption) 
เหตุการสุ่มเสี่ยง : ไม่ซื่อสัตย์ในการปฏิบัตหิน้าท่ี 

30 ส่วนประชาสัมพันธ ์
                                                                                                                                                                                                                                                                                             งานประชาสัมพันธ์ต้อนรับ

และธุรการ 
งานนิทรรศการและป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง     

31 ส่วนอาคารสถานที่ 
 งานจ้างเหมาบริการ 

ยานพาหนะ 
การตรวจสอบประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานใหต้รงตาม 
TOR ของงานจ้างเหมา
บริการรถยนต์เช่า และงาน
จ้างเหมาบริการรถยนต์
โดยสารภายใน 

 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การดำเนินการจ้างไมเ่ป็นไปตาม 
TOR 

งานจ้างเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย 

การควบคุมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานใหต้รงตาม
ข้อกำหนด TOR  

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การดำเนินการจ้างไมเ่ป็นไปตาม 
TOR 

 งานจ้างเหมาบริการ 
บริการรักษาความ 
สะอาด 

การตรวจสอบประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใหต้รงตาม 
TOR 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การดำเนินการจ้างไมเ่ป็นไปตาม 
TOR 

 งานจ้างซ่อมแซม ระบบ
ไฟฟ้า ระบบเครื่องกลและ
ปรับอากาศ 

การขออนุมัติ การควบคมุ
งานและการตรวจรับงาน  
ให้ถูกต้องตามสญัญาจ้าง 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เซ็นรับงานท่ียังไม่เสร็จ    
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ลำดับ หน่วยงาน/งานหลัก งานย่อย ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
 งานควบคุมคุณภาพ 

การจ้างเหมาบริการ 
การประมาณราคา ประเภท: ทุจริตด้านจดัซื้อ (Procurement Fraud) 

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  การกำหนดราคาหรือเปรียบเทียบ
ราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง 

 การตรวจรับงานประจำ 
งวดงาน 

ประเภท: การติดสินบน และการคอร์รัปช่ัน (Bribery & 
Corruption) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การสมรู้ร่วมคิดด้วยการตรวจรับงาน
ผ่านโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดในสัญญา
จ้างเหมาบริการ/บันทึกข้อตกลง 

 งานพัฒนาบุคลากร การขออนุมัติเดินทางไป
ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน 
โดยไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งขอ
งบประมาณไว้ และหรือ
ไม่ได้ขออนุมัตผิ่าน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
รวมถึง การนำบุคคลอื่นซึ่ง
ไม่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไป
ด้วย และขอเบิกคา่ใช้จ่ายสูง
เกินจริง 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 

 งานสโตร ์ งานเบิกจ่ายวัสดุซ่อมบำรุง
อาคารสถานท่ี 

ประเภท: การตบแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent 
Financial Reporting)  
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : รับรู้รายการบัญชีไม่ถูกหมวดบัญชี     

32 หน่วยตรวจสอบภายใน   
 งานตรวจสอบ การตรวจสอบพิเศษ และ/

หรืองานอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัย 
/คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย 

ประเภท: การติดสินบน และการคอร์รัปช่ัน (Bribery & 
Corruption) 
เหตุการสุ่มเสี่ยง : การสมรูร้่วมคดิ   

33 หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 
 งานจัดซื้อจัดจ้าง การขอใบเสนอราคา ประเภท: ทุจริตด้านจดัซื้อ (Procurement Fraud) 

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การเสนอใบราคามีคูเ่ทียบในลักษณะ
ที่ฮั้ว หรือ ตกลงสมยอมกัน 

34 สถานกีฬาและสขุภาพ 
 ธุรการและบริหารทั่วไป การจัดซื้อครุภณัฑ์กีฬา ประเภท: ทุจริตด้านจดัซื้อ (Procurement Fraud) 

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : มีความสัมพนัธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 

35 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS)       
 งานออกแบบและพัฒนา

ระบบ 
การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

ประเภท: อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 2) การนำ User/Password 
ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตวั 
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ลำดับ หน่วยงาน/งานหลัก งานย่อย ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
36 สถานพัฒนาคณาจารย ์
 โครงการพัฒนา

ความสามารถของอาจารย์
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 
(International standard) 

กิจกรรมสนับสนุนค่าสมัคร
และค่าตอบแทนตามวิทย
ฐานะ 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง     

37 สถานศกึษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (รร.สุรวิวัฒน์)   
 งานทรัพยากรบุคคล การพิจารณาประเมินผล ประเภท: การติดสินบน และการคอร์รัปช่ัน (Bribery & 

Corruption) 
เหตุการสุ่มเสี่ยง : การติดสินบน 

38 ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
 การเงินรับ การนำส่งเงินรายได้จากการ

จำหน่ายสินค้า 
ประเภท: การตบแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent 
Financial Report) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  รับรู้รายไดไ้ม่ถูกต้อง      

39 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการวิจยัรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 
 ฝ่ายปฏิบตัิการเครื่อง

กำเนิดนิวตรอน 
ความลับแบบอาคารเครื่อง
กำเนิดนิวตรอน ปัจจุบัน
เรียกช่ือว่า “เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี (ปว.มทส.)” 

ประเภท: อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : ความลับแบบอาคารเครื่อง ปว.มทส. 
รั่วไหล 

 

งานจัดซื้อวัสด ุ การขอใบเสนอราคา ประเภท: ทุจริตด้านจดัซื้อ (Procurement Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  การเสนอราคาแบบเครดิตสูงกว่า
ราคาเงินสดเกินเท่าตัว 

40 โครงการจัดต้ังสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนกัศกึษา 
 งานพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ประเภท: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ 
ค่าเดินทางเหมาจ่ายโดยรถยนตส์่วนบุคคลซ้ำซ้อน 

 

 

 

 

 

 



 
 

 22 
 

 

 

 

 
รายละเอียดแผนปฏิบัติ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 
              

 

 

 
23 

1. หน่วยงาน :  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต 
ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี

กิจกรรมควบคุม 
รหัส

กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก : งาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) 

งานย่อย : 
งานวิเคราะห์
ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 

ประเภท: 
อาชญากรรมทางไซ
เบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
การแฮกเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

1.ในลักษณะการ hack ระบบสารสนเทศเพื่อ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล-ข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ในลักษณะการ hack ข้อมูลusername/password 
ของผู้ใช้งานเพื่อใช้กระทำความผิดด้านอื่น ๆ 

1 2 2 
(M) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

C 1. 1. กำหนดนโยบาย
ให้ใช้รหัสผ่านแบบ
ซับซ้อนเพ่ือป้องกัน
การ hack 
account  

2. 2. กำหนดขั้นตอน
การเปลี่ยน
password โดยใช้
ข้อมูลท่ีเป็น
ความลับมีเฉพาะ
เจ้าของข้อมูล
เท่าน้ันท่ีสามารถ
ยืนยันตัวตนได้ 
3. จัดทำแนวปฏิบัติ
ในการป้องกันข้อมูล
ส่วนบุคคลสำนัก
วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

1 1 1 
(L) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 

 

แบบ C-2 



 
              

 

 

24 

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

กิจกรรมควบคุม 
ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กำหนดนโยบายให้ใช้รหสัผา่นแบบซับซ้อนเพื่อป้องกันการ hack 
account 

0 0 100 100 นำนโยบายที่กำหนดลงสู่การปฏบิตัิ 
 

2. กำหนดขั้นตอนการเปลี่ยน password โดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลบั 
มีเฉพาะเจา้ของข้อมูลเท่านั้นท่ีสามารถยืนยันตัวตนได ้

0 0 100 100 กำหนดช้ันความลับและการเข้าถึงข้อมูลโดยการใช้ Password 
 

3. จัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสำนักวิชาวิทยาศาสตร ์ 0 0 50 100 จัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและติดตามการ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดของบุคลากรในสำนักวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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2. หน่วยงาน :  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
     

                             แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสีย่ง/
เหตุการณ์สุ่มเสีย่ง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส
เกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานงบประมาณ การเงิน
และบัญชี 

งานย่อย :   
งานตรวจสอบการ
อนุมัติ และการเบิก
จ่ายเงิน   

ประเภท:  
ทุจริตด้านจัดซ้ือ 
(Procurement 
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
การเลือกซ้ือหรือจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บริษัทท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว
เป็นผู้กำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะการจ้าง (TOR) 
เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง  
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
(M) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ 
ศึกษาระเบียบการจัดซ้ือ/
จัดจ้างและปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
การพิจารณาท่ีเหมาะสม 
ความคุ้มค่า และได้รับ
ประโยชน์สูงสุดรวมท้ัง  
มีการเชิญวิทยากร จาก
ส่วนพัสดุมาให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดซ้ือ/ 
จัดจ้าง รวมถึงแนวทาง
การจัดซ้ือและการตรวจ
รับ เพื่อนำมาปรับปรุง 
และใช้เป็นแนว
ปฏิบัติงานท่ีดีต่อไป 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
(L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แบบ C-2 



 
              

 

 

 
26 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กำหนดให้มีผูร้ับผิดชอบ ศึกษาระเบียบการจัดซื้อ/จดัจ้าง  และปฏิบตัิ
ตามแนวปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด การพิจารณาที่เหมาะสม ความคุม้ค่า 
และได้รับประโยชน์สูงสดุ รวมทั้ง มีการเชิญวิทยากร จากส่วนพัสดุมา
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จดัจา้ง รวมถึงแนวทางการจัดซื้อและ
การตรวจรับ เพื่อนำมาปรับปรุง และใช้เป็นแนวปฏิบตัิงานท่ีดีต่อไป 

30 45 70 100 1. ผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

2. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการขอใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ 
ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงราคาที่คุม้ค่ากับคุณภาพของสินค้า และการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการบริการหลังการขาย  

3. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเจราจาต่อรองราคากับผู้ประกอบการ  
เพื่อนำมาประกอบข้อมลูราคาที่มทีี่เหมาะสม ในเบื้องต้นก่อนส่งให้
ส่วนพัสดุ ของมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

4. การเชิญวิทยากร จากส่วนพัสดุมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง รวมถึงแนวทางการจัดซื้อและการตรวจรับ เพื่อนำมาปรับปรุง 
และใช้เป็นแนวปฏิบตัิงานท่ีดีต่อไป 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 



 
              

 

 

 
27 

3. หน่วยงาน :   สำนักวชิาเทคโนโลยีสังคม                             
 

                               แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานทีม่ี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี
กิจกรรมควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก : งาน
จัดการเรียนการ
สอน 

งานย่อย : การ
ยืม-คืนเงินสำรอง
จ่ายเพื่อเป็น
ค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษ 
วิทยากร 

ประเภท:  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
การนำเงินยืมสำรอง
จ่ายเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษ วิทยากร ไปใช้
ส่วนตัว 

การยืม-คืนเงินสำรองจ่าย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
อาจารย์พิเศษ วิทยากร 

3 2 6 
(E) 

ด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

C  กำกับและตรวจสอบการคืนเงิน
สำรองจ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนดทำรายการ
สรุปเงินสดประจำวันทุกวันทำ
การ โดยมีคณะกรรมการตรวจ
นับเงินสำรองจ่ายภายใน
หน่วยงานลงนามการตรวจนับ
เงินทุกครั้ง 

1 1 1 
(L) 

ด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. กำกับและตรววจสอบการคืนเงินสำรองจ่าย

ให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด 
25 50 75 100 กำกับและตรวจสอบการคืนเงินสำรองจ่าย ภายใน 5 วันทำการหลังจากการยืมเงินเพื่อ

ลดความเสี่ยงและระยะเวลาในการนำเงินสดไปใช้จ่ายส่วนตัว โดยหากมีเหตุผลความ
จำเป็นที่ไม่สามารถคืนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น รอเอกสารประกอบการคืน
เงิน ให้ทำบันทึกขอขยายเวลาโดยมีผู้บังคับบัญชาข้ันต้นลงนามกำกับ 

2. ทำรายการสรุปเงินสดประจำวันทุกวันทำ
การ โดยมีคณะกรรมการตรวจนับเงินสำรอง
จ่ายภายในหน่วยงานลงนามการตรวจนับ
เงินทุกครั้ง 

25 50 75 100 เนื่องจากระบบบริหารงานคลังของแต่ละหน่วยงานจะต้องมีการสรุปเงินสำรองจ่าย
ประจำวัน ซึ่งจะเป็นการแจ้งยอดเงินคงเหลือ ลูกหนี้ การเบิกชดเชย และการรอเบิก
ชดเชย โดยการสรุปเงินดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานได้มีการติดตามลูกหนี้ที่ยังค้างชำระ
ให้คืนเงินตรงตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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4. หน่วยงาน :   สำนักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร                  

                       แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์สุ่ม

เสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี
กิจกรรมควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานการเงิน-เงิน
สำรองจ่าย 

งานย่อย :  
การคืนเงินยืม
สำรองจ่าย 

ประเภท:  
ทุจริตด้าน 
การยักยอก (Asset 
Misappropriation Fraud) 
เหตุการสุ่มเสี่ยง : 
เอกสารการคืนเงินสำรองจ่าย 
ไม่ครบถ้วน ผู้ยืมเงินใช้จ่าย
งบประมาณไม่ตรงตามหมวด/อัตรา 
ท่ีสามารถเบิก-จ่าย ได้ 

ในลักษณะการคืนเงินยืม
สำรองจ่ายไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ และ แนวปฏิบัติ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1 2 1 
(L) 

ด้านการเงิน
และ
ทรัพย์สิน 

C จัดทำเอกสารตัวอย่าง อัตรา
การเบิกจ่ายงบประมาณใน
รายการท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ 
เผยแพร่ภายในหน่วยงาน 
จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเบิก-จ่ายงบประมาณ 

1 1 1 
(L) 

ด้านการเงิน 

 

  รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรมควบคุม 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. จัดทำเอกสารตัวอย่าง อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณใน
รายการท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ เผยแพร่ภายในหน่วยงาน 

 

100 - - - 1. เจ้าหน้าท่ีการเงินจัดทำเอกสารอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในรายการที่สามารถเบิกจ่ายได้ เผยแพร่
ภายในหน่วยงาน 
2. เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินงานภายในหน่วยงานปรับปรุงเอกสารตามท่ีผู้ใช้งานให้ข้อเสนอแนะ 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิก-จ่ายงบประมาณ - 50 100 - 1.  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิก-จ่ายงบประมาณ 
2.  ปรับปรุงเอกสารการคืนเงินสำรองจ่ายจากข้อเสนอแนะ 

แบบ C-2 

แบบ C-3 
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5. หน่วยงาน :   สำนักวชิาแพทยศาสตร์ 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานการเงิน 
และ 
งบประมาณ  

 

งานย่อย :  
เงินสำรองจ่าย 

 

ประเภท:  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
1. เบิกค่าใช้จ่ายสูง 
เกินจริง     
2. นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้
ส่วนตัว 

1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง     
   1.1 จัดซ้ือสินค้าในราคาท่ีสูง
กว่าราคาท่ีสืบค้นได้ 
2. นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้
ส่วนตัว 
   2.1 คืนเงินล่าช้ากว่ากำหนด 
   2.2 ยืมเงินเกินความจำเป็น 

2 2 4 
(H) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1. สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายท่ี 
ถูกต้องผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
2. สอบยืนยันราคากับ 
ผู้ประกอบการ 
3. เจ้าหน้าท่ีการเงิน ถือตามกฎ  
ระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกต และ
สอบทานความถูกต้อง 

1 1 1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

งานหลัก :  
งานสถาน 
วิจัย 

 

งานย่อย :  
งบประมาณ
โครงการวิจัย 

 

ประเภท:  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
1. เบิกค่าใช้จ่ายสูง 
เกินจริง     
2. นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้
ส่วนตัว 

1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง     
   1.1 จัดซ้ือสินค้าในราคาท่ีสูง
กว่าราคาท่ีสืบค้นได้ 
2.นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้
ส่วนตัว 
   2.1 เบิกเงินเกินความจำเป็น 
 

1 2 2 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1.สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายท่ี 
ถูกต้องผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
2.สอบยืนยันราคากับผู้ 
ประกอบการ 
3.เจ้าหน้าท่ีสถานวิจัยถือตามกฎ  
ระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกต และ
สอบทานความถูกต้อง 
4.มีการกำกับการใช้จ่ายด้วยการ 
ตรวจเช็คหลักฐานการใช้จ่ายเงินตาม
งวดเงิน 
5.มีการตรวจสอบเอกสารการใช้ 
จา่ยเงินจากเจ้าหน้าท่ีสถานวิจัย/ 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน สำนักวิชาฯ 
 

1 1 1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 
ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. ทบทวนแนวปฏิบัติเรื่องการเงินการเบิกจ่าย ใหส้อดคล้อง
กับประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
และ/หรือ แนวทางการใช้จ่ายเงินของแหล่งให้ทุนวิจัย 

50 70 90 100 1.รวบรวมสรุปประเด็นที่พบเจอจากการตรวจสอบเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ
กำหนดแนวทางป้องการความเสี่ยงทางการเงิน 

2. ตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงิน เพื่อป้องกันการความผิด
พลาดในการใช้เงินผดิหมวด ข้ามหมวด  

25 50 75 100 1. ตรวจสอบการใช้จ่ายจริงกับแผนการเงินท่ีไดร้ับอนุมัตจิัดสรรทุนวจิัย 
2. ตรวจสอบรายงาน และเอกสารการเงินแต่ละงวดก่อนลงนามอนมุตัิจ่ายเงินงวด
ถัดไป 

3. สร้างความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

50 70 90 100 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ/หรือ กิจกรรม research talk 
2. เผยแพร่ข้อมลูที่เป็นประเด็น และเสนอแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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6. หน่วยงาน :  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร ์                   

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 

ระบุลักษณะงานทีม่ี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก : งาน
บริหารงานท่ัวไป 

งานย่อย : การเบิก
เงินสำรองจ่าย ทด
รองจ่าย   

ประเภท:  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation 
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
1.ปลอมแปลงเอกสารเบิก
ค่าใช้จ่าย 
2.การเบิกค่าใช้จ่ายสูง 
เกินจริง 
3.นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ 
4.นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้
ส่วนตัว 
 

1.การปลอมแปลง
เอกสารเบิกค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าตอบแทน
นักศึกษาจ้างงาน 
ค่าอาหารในการจัด
ประชุม 
2.การเบิกค่าใช้จ่ายสูง
เกินจริง 
3.นำเอกสารมาเบิกเงิน
ซ้ำ เช่น ค่าเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี 
4.นำเงินสดย่อยไปหมุน
ใช้ส่วนตัว โดยนำเข้า
บัญชีส่วนตัว 

2 2 4 
(H) 

ด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

C 
 

1. ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการและ
แนวปฏิบัติในการป้องกัน  
ทุจริตสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
2. เผยแพร่มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการป้องกัน  
ทุจริตสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ท่ี
ได้ทบทวน/ปรับปรุง 
3. กำหนดผู้รับผิดชอบใน
ตรวจสอบเอกสารการเงินใน
ขั้นตอนก่อนการขออนุมัติ การเบิก
และการคืนเงิน 
4. ปรับปรุงขั้นตอนการ 
ตรวจสอบเอกสารทางการเงินใน
คู่มือการปฏิบ้ติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 
(SOP) 
5. ตรวจสอบภายในโดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  
 

1 1 1 
(L) 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

แบบ C-2 
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งานหลัก งานย่อย ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 

ระบุลักษณะงานทีม่ี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

 งานย่อย : งาน
ระบบสารสนเทศ 

ประเภท:  
อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
(Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
1) การแฮกเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัว 
2) การนำ 
User/Password ของผู้อื่น
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

1) การแฮกเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัว 
2) การนำ 
User/Password ของ
ผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 

2 2 4 
(H) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

C 
 

1. ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติใน
การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ 
2. รณรงค์เผยเพร่แนวปฏิบัติใน
การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล  
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ท่ีได้
ทบทวน/ปรับปรุง 
3.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 
4.ปรับปรุงระบบสารสนเทศ การ
ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล การป้องกัน
การถูกแฮก การป้องกันไวรัส และ
การ update 
 

1 1 1 
(L) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

กิจกรรมควบคุม 
ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
งานย่อย : การเบิกเงินสำรองจ่าย ทดรองจ่าย   
1. ทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกัน  
ทุจริต  

0 50 100 100 1.คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ร่างมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริต
และเสนอคณะการประจำสำนักวิชาพิจารณา 

2. เผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกัน  
ทุจริต 

0 50 100 100 1. เผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริตสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ใน website สำนักวิชาฯ  
2. คณบดีชี้แจงมาตรการ แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษาในการประชุมคณาจารย์ 

3. กำหนดผู้รับผิดชอบในตรวจสอบเอกสารด้านการเงินใน
ขั้นตอนก่อนการขออนุมัติ การเบิกจ่าย และการคืนเงิน 

0 50 100 100 1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน 

4. ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารด้านการเงินในคู่มือ
การปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (SOP) 

0 0 50 100 1. ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารด้านการเงินในคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐาน 

งานย่อย : งานระบบสารสนเทศ      
1. ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

50 100 100 100 1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริต
และเสนอคณะการประจำสำนักวิชาพิจารณา 

2. รณรงค์และเผยเพร่แนวปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลส่วน
บุคคล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

0 0 50 100 1. เผยแพร่แนวปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล สำนักวิชาฯ  
2. รณรงค์วิธีการการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 100 100 100 100 1.พิจารณาผู้รับผิดชอบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลประจำหน่วยงาน 
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ  25 50 75 100 1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ การให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล การป้องกันการถูกแฮก การ
ป้องกันไวรัส และการ update 

 

 

 

แบบ C-3 
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7. หน่วยงาน :   สำนักวชิาทันตแพทยศาสตร ์                 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
จัดการศึกษา 

งานย่อย :  
งานเสริมสร้าง
ทักษะความเป็น
เลิศให้กับ
นักศึกษา 

ประเภท:  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  
ทุจริตด้าน 
1. ปลอมแปลงเอกสาร
การเบิกเงิน 
2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน
จริง 
3. นำเงินสดย่อยไป
หมุนใช้ส่วนตัว 
 

ในลักษณะ 
1. การปลอมแปลง
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญ
รับเงิน ในรายการท่ีไม่ได้
ใช้จ่าย ให้มีรายการใช้จ่าย 
หรือให้มีจำนวนเงินเท่ากับ
ท่ีขออนุมัติ 
2. ค่าใช้จ่ายบางรายการสูง
เกินราคาท่ีจ่ายจริง เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร 
ค่าตกแต่งสถานท่ี เป็นต้น 
3. กิจกรรมท่ีมีการยืมเงิน
สำรองจ่ายหรือเงินทดรอง
จ่ายเพื่อดำเนินการ อาจ
เป็นช่องว่างให้นำเงินสดไป
หมุนใช้ส่วนตัว 

 

2 1 2 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบรายการ
ค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสม และ
อยู่ในระเบียบการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย ก่อนเสนอขออนุมัติ 
เพื่อลดความผิดพลาดในการ
เบิกจ่าย 
2. หากเป็นรายการท่ีต้องจัดซ้ือจัด
จ้าง กำหนดให้มีรายการค่าใช้จ่าย
เดิมเปรียบเทียบ หรือมีใบเสนอ
ราคาประกอบทุกครั้ง 
3. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐานการเบิก
จ่ายเงิน  ก่อนเคลียร์เงินคืนกับ
มหาวิทยาลัย 

1 1 1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กำหนดให้มีผูต้รวจสอบรายการค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสม และ
อยู่ในระเบียบการเบิกจา่ยของมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอขออนุมัติ เพือ่
ลดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย 
2. หากเป็นรายการที่ต้องจัดซื้อจดัจ้าง กำหนดให้มีรายการค่าใช้จ่าย
เดิมเปรียบเทยีบ หรือมีใบเสนอราคาประกอบทุกครั้ง 
3. กำหนดให้มีผูต้รวจสอบความถกูต้องของหลักฐานการเบิกจ่าย 
ก่อนเคลียรเ์งินคืนกับมหาวิทยาลัย 

25 50 75 100 1. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ ร่วมกับเจา้หน้าท่ีการเงินตรวจสอบความถูกต้อง 
การใช้จ่ายเงิน โดยยึดระเบียบ แนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลยั หากมีขอ้
สงสัย/ทักท้วง ให้เสนอหัวหน้าสำนักงานคณบดีพิจารณา และส่งต้นเรื่อง
กลับให้ผู้รบัผิดชอบแกไ้ขให้ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน 
2. หัวหน้าสำนักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้องหลังจากดำเนินการ
ตาม 1. เรียบร้อย เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมตัิ  
3. สื่อสารให้เกดิความตระหนักรู้ในโทษของการทุจิรตผา่นการประชุม
สำนักวิชาการประชุมบุคลากร เปน็ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 



 
              

 

 

 
37 

8. หน่วยงาน :   สำนักวชิาสาธารณสุขศาสตร ์                 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก : การจัด
กิจกรรมนอก/เสริม
หลักสูตร 

งานย่อย : การ
จัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะ
นักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21  

ประเภท ทุจริตด้าน
อาชญากรรมทาง 
ไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
1) การแฮกเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล  
2) การนำ 
User/Password ของ
ผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 

ในลักษณะ  
1) การเข้าสู่ระบบ 
สารสนเทศเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษา 
2)  การนำ User /  
Password ของผู้อื่น 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ 
ส่วนตัว 

2 3 (6) ด้านความ
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

C 1.การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลนักศึกษา  
2.ทำข้อความแจ้งเตือน
นักศึกษาให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
ทุก 6 เดือน 
3.ทำข้อความแจ้งเตือนผู้
เข้าถึงข้อมูลนักศึกษาในหน้าท่ี
มีข้อมูลส่วนบุคคล 
 

1 1 (1) ด้านความ
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนักศึกษา  
2. ทำข้อความแจ้งเตือนการเปล่ียนรหัสผ่านทุก 6 เดือน 
3. ทำข้อความแจ้งเตือนผู้เข้าถึงข้อมูลนักศึกษาในหน้าท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล 

 

30 60 100 100 1.การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนักศึกษา  
2.ทำข้อความแจ้งเตือนนักศึกษาให้เปล่ียนรหัสผ่านทุก 6 เดือน 
3.ทำข้อความแจ้งเตือนผู้เข้าถึงข้อมูลนักศึกษาในหน้าท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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9. หน่วยงาน :  สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานจัดการ
เรียนการสอน 

งานย่อย :  
การจัดกิจกรรม 
เพื่อสนับสนุน
การเรียนการ
สอน 

ประเภท: 
การยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการสุ่มเสี่ยง: 
1.ปลอมแปลงเอกสาร
เบิกเงิน 
2..เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 

1.การจัดกิจกรรม เช่น การ
แสดงผลงานนักศึกษา อาจมี
การใช้ใบเสร็จปลอม หรือให้
ร้านค้าออกใบเสร็จเกินราคา 
2.การจัดกิจกรรม เช่น การ
แสดงผลงานนักศึกษา อาจมี
การใช้ของท่ีมีราคาเกินราคา
ท้องตลาด 

3 1 3 
(H) 

ด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

C 1.กำหนดผู้ดูแลและ
ตรวจสอบเอกสารการเงิน
หลายชั้น 
2.กำหนดผู้ดูแลและ
ตรวจสอบเอกสารการเงิน
หลายชั้น 
3.มีฐานข้อมูลราคาสินค้าท่ีใช้
งานบ่อย 

1 1 1 
(L) 

ด้านการเงิน 

3.เซ็นรับงานท่ียังไม่เสร็จ 3.การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีไม่
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เรียบร้อย 

3 2 6 
(E) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นของ

มหาวิทยาลัย 

C 1. มีการอบรมผู้ทำหน้าท่ี 
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ 

2 1 2 
(M) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นของ
มหาวิทยาลัย 

งานหลัก :  
งานบริหาร
องค์การ 

งานย่อย :  
การจัดการระบบ
สารสนเทศ 

ประเภท: 
อาชญากรรมทาง 
ไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการสุ่มเสี่ยง: 
1. การแฮกเข้าสูร่ะบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถงึ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
2. การนำ User / 
Password ของผู้อื่นไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
 

1.ระบบสารสนเทศไม่มีความ
มั่นคงปลอดภัยเพียงพอ 
2.บุคลากรไม่ตระหนัก 
เรื่องความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 
3.ระบบสารสนเทศไม่มีความ
มั่นคงปลอดภัยเพียงพอ 

3 2 6 
(E) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นของ

มหาวิทยาลัย 

C 1.มีการตรวจสอบการเข้าถึง
ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิ
ชอบมีการทำ Penetration 
Testing อย่างสม่ำเสมอ 
2.มีการอบรมแนวปฏิบัติท่ีดี
ในการใช้งานรหัสผ่าน 
มีการทำ Penetration 
Testing อย่างสม่ำเสมอ 

2 1 2 
(M) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นของ
มหาวิทยาลัย 

แบบ C-2 
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รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กำหนดผู้ดูแลและตรวจสอบเอกสารการเงินหลายชั้น 25 50 75 100 1. กำหนดคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 
2. มีการอบรมคณะกรรมการตรวจสอบทางการเงิน 

2. มีฐานข้อมูลราคาสินค้าท่ีใช้งานบ่อย 25 50 75 100 จัดทำฐานข้อมูลราคากลางของสินค้าท่ีใช้งานบ่อย 

3. มีการอบรมผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ 25 50 75 100 มีการอบรมผู้ทำหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการตรวจรับสำหรับบุคลากรใหม่ 

4. มีการตรวจสอบการเข้าถึงซึ่งระบบคอมพิวเตอรโ์ดยมิชอบ 25 50 75 100 มีการตรวจสอบการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ โดยใช้เทคนิคประเภท 
IPS, IDS 

5. มีการอบรมแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานรหัสผา่น 25 50 75 100 มีการอบรมแนวปฏิบัติทีด่ีในการใช้งานรหัสผ่านสำหรับบุคลากรใหม่ 

6. มีการทำ Penetration Testing อย่างสม่ำเสมอ 25 50 75 100 มีการทำ Penetration Testing อย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อปิดช่องโหว่การโจมตี
ในรูปแบบต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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10. หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา                   

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการ

ทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
การบริหาร
งบประมาณ
โครงการวิจัย 

งานย่อย :  
การตรวจสอบ
หลักฐานการใช้
จ่ายเงิน
โครงการวิจัย   

ประเภท:  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation Fraud)  
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
- ปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกเงิน 
- เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 
- จ่ายเงินเดือน / ค่าแรงให้
พนักงานท่ีไม่มีตัวตน   
- นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ 
- ปลอมแปลงลายเซ็น
ผู้อนุมัติจ่ายเงิน 
 

1.การทำเอกสารเบิก
จ่ายเงินขึ้นเองและระบุ
ตัวเลขค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่า
ราคาท้องตลาด 
2. การสวมชื่อพนักงาน/
ผู้ช่วยวิจัยท่ีไม่มีตัวตน
เพื่อเบิกค่าตอบแทน 
3. การนำเอกสารเบิกเงิน
มาใช้ซ้ำ 
4. ปลอมลายเซ็นหัวหน้า 
โครงการวิจัย 

1 2 2 ด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

C 
(ลดโอกาส

และช่องว่าง 
ต่าง ๆ ท่ีเอื้อ

ต่อการ
ทุจริต) 

1. ให้ความรู้ในระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และประกาศท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
เช่น ระเบียบการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย ระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุของ
มหาวิทยาลัย แก่ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
2. มีการตรวจสอบหลักฐาน
การใช้จ่ายเงินอย่างเข้มงวด
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และ
ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องในทุก
กรณี  
3. การติดตามตรวจสอบผล
การดำเนินงานวิจัยและการ
ใช้จ่ายเงินจากแหล่งทุน 

1 1 1 ด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

 
 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ให้ความรู้ในระเบยีบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ 
   ปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ระเบียบ 
   ว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลยัแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

0 100 100 100 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ (คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และเจ้าหน้าทีส่ถานวิจัย) 

2. มีการตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินอย่างเข้มงวดตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี  

30 60 90 100 ตรวจสอบใบเสรจ็รับเงิน และเอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอย่างละเอียด 
ถี่ถ้วน และประสานงาน/สอบถาม/สืบค้นข้อมลูอย่างรอบด้าน ในกรณีที่พบ
ความผิดปกติของใบเสรจ็รับเงิน และ/หรือเอกสารประกอบการใช้จา่ยเงิน  

3. การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานวิจัยและการใช้จ่ายเงินจาก
แหล่งทุน 

10 40 70 100 การรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยและการใช้จ่ายเงินฯ แก่แหลง่ทุนตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนดจากแหล่งทุน 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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11. หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติ                    

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานบริหารงานท่ัวไป 

งานย่อย :  
เงินสำรองจ่าย
ของศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

ประเภท:  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation 
Fraud)  
เหตุการณ์กลุ่มเสี่ยง: 
เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 
 

การเบิกค่าท่ีพัก เช่น ขอ
เบิกค่าท่ีพักเหมาจ่าย แต่
มีบ้านอยู่ในพื้นท่ีท่ีไป
ประชุม 

1 2 2 
(L) 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C ผู้ดูแลเงินสำรองจ่าย 
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
จริง 

1 1 1 
(L) 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 
 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 
การดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ผู้ดูแลเงินสำรองจ่ายตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 

25 50 75 100 มีการตรวจสอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 

 

 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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12. หน่วยงาน :   ศูนย์คอมพิวเตอร ์                 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  

1. งานบริการระบบ 

internet data 

Center  

 

 

 
 

งานย่อย :  

1. งานดูแลระบบ

สารสนเทศ  

2. งานดูแลระบบบัญชี

ผู้ใช้งานส่วนกลาง 

มหาวิทยาลัย 
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพว่ง 

ประเภท : ทุจริต

อาชญากรรมทาง 

ไซเบอร์ (Cyber 

Crime) 

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  

1. การแฮกเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง

ข้อมูลส่วนบุคคล    
2. การนำ User / 
Password ของผู้อื่นไป
ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

1.อาจมีการ hack ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล - 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
2. อาจมีการ hack ข้อมูล 
Username/Password 
ของผู้ใช้งานเพ่ือใช้กระทำ
ความผิดด้านอื่น ๆ    
 
 
 
 
 

1 2 2 
(M) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

C 1. กำหนด policy ให้ใช้
รหัสผ่านแบบซับซ้อนเพ่ือ
ป้องกันการ hack account  
2. กำหนดขั้นตอนการเปลี่ยน 
password โดยใช้ข้อมูลท่ีเป็น
ความลับ มีเฉพาะเจ้าของ
ข้อมูลเท่าน้ันท่ีสามารถยืนยัน
ตัวตนได้ 
3. มีมาตรการและอุปกรณ์
ป้องกันการเจาะทำลายระบบ 
4. มีการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศอยู่
เสมอ 
 

1 1 1 
(L) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 

แบบ C-2 
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งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

2.งานจัดซื้อจัดจ้าง งานย่อย :  

1.งานจัดซ้ืออุปกรณ์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

2. จัดซ้ือครุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 

3. งานจัดเช่าเครื่อง  

คอมพิวเตอร์ 

ประเภท : ทุจริตด้าน

จัดซ้ือ (Procurement 

Fraud) 

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  

-มีความสัมพันธ์ส่วนตัว

กับผู้ขาย 

-ผู้ขายท่ีเสนอราคาไม่มี

ตัวตนจริง   

 

 

 

 

 

1.การขอใบเสนอราคากับ

บริษัท-บริษัทคู่แข่ง (ซ่ึง

บริษัทคู่แข่งอาจไม่มี

ตัวตนจริง) 
2.การออกสเปค TOR
ระบบ อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อ
บริษัท 

1 2 2 
(M) 

ด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

C 1. การกำหนดเกณฑ์ในการ
แต่งตั้งกรรมการจัดทำ TOR 
1.1 การกำหนดเกณฑ์การ
จัดทำ TOR ของหน่วยงาน 
เพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำ TOR  ภายในหน่วยงาน  
วงเงินไม่เกิน 500,000 
1.2 การจัดทำ TOR  ต้องมี
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
ดิจิทัล /รายละเอียดนอกเหนือ
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
ดิจิทัล ให้คณะกรรมการ
พิจารณาได้ตามความ
เหมาะสม   
2. การขอใบเสนอราคา  
2.1 รวบรวมรายชื่อบริษัทท่ีขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  
และ ปชส. ให้ลงชื่อเข้าใน
รายชื่อผู้ค้ากับศูนย์
คอมพิวเตอร์  
2.2  แจ้งให้บริษัทท่ีอยู่ใน
รายชื่อผู้ค้าทราบ ให้บริษัทที่
สนใจส่งใบเสนอราคาเข้า 
e:mail: 
procurement@sut.ac.th 
2.3 คัดเลือกบริษัทท่ีเสนอ
ราคาต่ำสุดจำนวน 3 ราย เพื่อ
ส่งให้พัสดุดำเนินการต่อไป  
  

1 1 1 
(L) 

ด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

 
 

mailto:procurement@sut.ac.th
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 
การดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. กำหนดกระบวนการป้องกันในการ hack ระบบ
สารสนเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล – ข้อมูลส่วน
บุคคล และการกระทำผดิในด้านอืน่ ๆ  

25 50 75 100 1. กำหนด policy ให้ใช้รหัสผ่านแบบซับซ้อนเพื่อป้องกันการ hack 
account  
2. กำหนดขั้นตอนการเปลี่ยน password โดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลบั 
มีเฉพาะเจา้ของข้อมูลเท่านั้นท่ีสามารถยืนยันตัวตนได ้
3. มีมาตรการและอุปกรณ์ป้องกันการเจาะทำลายระบบ 
4. มีการเฝา้ระวังและตรวจสอบระบบสารสนเทศอยู่เสมอ 

2. กำหนดผู้ดูแลหรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่
ตรวจสอบ TOR เพื่ อให้ เป็นกลางแก่ทุกบริษัท / 
ตรวจสอบตัวตนบริษัท-บริษัทคู่แข่งก่อนทำการจัดซื้อ 
 

70 100 100 100 1. รวบรวมรายชื่อบริษัทท่ีขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  และจดัทำ
ข้อมูลสำหรับการขอใบเสนอราคา 
2. ให้บริษัทที่สนใจส่งใบเสนอราคาเข้า e:mail: procurement@sut.ac.th 
3. คัดเลือกบริษัทท่ีเสนอราคาต่ำสดุจำนวน 3 ราย เพื่อส่งให้พัสดุ
ดำเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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13. หน่วยงาน :   ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์

สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส
เกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี
กิจกรรมควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

 งานหลัก :  
บริการจัดการเรียน
การสอน
ห้องปฏิบัติการ 

งานย่อย : 
เตรียมความ
พร้อม
ห้องปฏิบัติการ 

ประเภท : การยักยอก 
 (Asset Misappropriation Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
1.เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง    

1. 1
. เบิกเงินสำรองจ่ายไปซ้ือวัสดุโดย
ท่ีผู้ขายไม่มีเอกสารใบเสร็จรับเงิน
เป็นของตนเอง ต้องใช้ใบสำคัญ
รับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน 
 

2 1 2 ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1.แจ้งเวียน เผยแพร่ 
ระเบียบการยืมเงินสำรอง
จ่าย รวมถึง แนว
ปฏิบัติการใช้เอกสารแทน
ใบเสร็จรับเงิน 
2.ปรับแบบฟอร์มใบยืม
เงินให้มีผู้ตรวจรับวัสดุใน
ใบยืมเงินทุกฉบับ  

1 1 1 ด้านการเงิน
และ
ทรัพย์สิน 

2. เซ็นรับงานท่ียังไม่เสร็จ 2. การเซ็นตรวจรับงานจ้าง
ปรับปรุงโดยที่งานยังไม่เสร็จตาม

รายละเอียดในสัญญา 

2 2 4 ด้านความน่า
เชื่อในระบบ

ของ
มหาวิทยาลัย 

C 1.แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
2560 อย่างเคร่งครัด 
2. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 
และผู้ตรวจรับงานในรูป
คณะกรรมการ 

1 1 1 ด้านความน่า
เชื่อในระบบ

ของ
มหาวิทยาลัย 

3. ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติ
จ่ายเงิน     

3. ปลอมแปลงลายเซ็นผู้มีอำนาจ
ในการถอนเงินจากบัญชีของ
หน่วยงาน 

 

2 2 4 ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1. กำหนดเงื่อนไขในการ
ถอนเงินในบัญชีของ
หน่วยงาน จากธนาคาร 
โดยจะต้องมีลายมือชื่อผู้
มีอำนาจถอน 2 ใน 4 คน 

1 1 1 ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

แบบ C-2 
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งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์

สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส
เกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี
กิจกรรมควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

4. นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้
ส่วนตัว 

4. เก็บเงินสดย่อยไว้เกินจำนวนท่ี
กำหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงิน

สำรองจ่าย 

2 1 2 ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1.จัดทำรายงานเงินสด
คงเหลือประจำวัน 
2.แต่งตั้งกรรมการนับเงิน
สดคงเหลือประจำวัน 

1 1 1 ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

2. 5
. การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ไปใช้
ส่วนตัว 
 

3. 5
. นำเครื่องมือไปใช้ในงานส่วนตัว 

 

2 1 2 ด้าน
ภาพลักษณ์
และชื่อเสียง 

 

A 1.จัดทำแนวปฏิบัติในการ 
ยืม คืน เครื่องมือและ
เผยแพร่ให้บุคลากรได้รับ
ทราบ 
2. จัดทำแผนตรวจ
ติดตามเครื่องมือ เพื่อ
ตรวจติดตามการมีอยู่ของ
เครื่องมือเป็นระยะ 

1 1 1 ด้าน
ภาพลักษณ์
และชื่อเสียง 

 งานหลัก :  
บริการ
ห้องปฏิบัติการ 

งานย่อย : 
เตรียมความ
พร้อม
ห้องปฏิบัติการ 

ประเภท : ทุจริตด้านจัดซ้ือ 
(Procurement Fraud)เหตุการณ์
สุ่มเสี่ยง : 
1. ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูง
เกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด 

1. การจัดซ้ือวัสดุเข้า
ห้องปฏิบัติการ 

2 2 4 ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1.ให้ส่วนพัสดุหาคู่เทียบ
ในการจัดซ้ือสินค้าและ
บริการ นอกเหนือจากใบ
เสนอราคาท่ีหน่วยงาน
จัดส่งให้ เพื่อเปรียบเทียบ
ราคา 
2.แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
2560 อย่างเคร่งครัด 

1 1 1 ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 
การดำเนินตามกิจกรรมควบคุม 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1  

1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบการยืมเงินสำรองจ่ายรวมถึงแนวปฏิบัติการใช้
เอกสารแทนใบเสร็จรับเงินท่ีได้มีการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบแล้ว เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีกำหนด 

25 50 75 100 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ ในลักษณะประเมินตนเอง 

2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ท่ีได้
มีแจ้งเวียนและเผยแพร่ให้กับทุกคนได้รับทราบแล้ว โดยงานจ้างปรับปรุงทุกประเภท
จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ตรวจงานจ้างในรูปคณะกรรมการ และมีผู้ควบคุมงานทุกครั้ง 

25 50 75 100 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ ในลักษณะประเมินตนเอง 

3. ปรับแบบฟอร์มใบยืมเงินให้มีผู้ตรวจรับวัสดุในใบยืมเงินทุกฉบับ  - 100 100 100 ดำเนินการปรับแบบฟอร์มใบยืมเงินให้มีผู้ตรวจรับวัสดุ ในใบยืมเงิน 
ทุกฉบับ 

4. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีกำหนดให้ผู้มีอำนาจถอนเงินจากบัญชี
หน่วยงาน จะต้องลงลายมือถอนเงิน 2 ใน 4 โดยให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคาร 

25 50 75 100 ตรวจสอบการปฏิบัติในลักษณะประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติท่ี
กำหนดให้ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจในการถอนเงินไว้กับธนาคาร 
โดยกำหนดเงื่อนไขในการถอนเงิน  

5.จัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน โดยให้กรรมการตรวจนับเงินสดคงเหลือ
ประจำวันทุกสิ้นวันทำการ 

- 100 100 100 1. จัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน 
2.  ให้คณะกรรมการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน 

6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่อง การยืม-คืน เครื่องมือท่ีมีการแจ้งเวียน
และเผยแพร่แนวปฏิบัติให้บุคลากรได้ทราบแล้ว 

25 50 75 100 ตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนการยืม คืน เครื่องมือ ให้พนักงานได้
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในลักษณะประเมินตนเอง 

7. จัดทำแผนตรวจติดตามเครื่องมือ เพื่อดำเนินการตรวจติดตาม - 100 100 100 1. จัดทำแผนตรวจติดตามเครื่องมือ 
2. ดำเนินการตรวจติดตามเครื่องมือตามแผนท่ีกำหนด  

8. ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ ในเรื่องการหาคู่เทียบในการจัดซ้ือสินค้าและ
บริการ ท่ีได้มีการแจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างฯ  

25 50 75 100 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ ในลักษณะประเมินตนเองโดย 
1) การจัดหาคู่เทียบพัสดุ  
2) จัดทำ Spec พัสดุท่ีเป็นกลางเพื่อให้ส่วนพัสดุหาผู้ขายรายอื่น
นอกเหนือจากที่หน่วยงานส่งให้ เพื่อเปรียบเทียบราคา 

 

แบบ C-3 
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14. หน่วยงาน :  ศูนย์บริการการศึกษา                   

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส
เกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
การเบิก-ยืม-คืนเงิน
สำรองจ่าย 
 

งานย่อย :  
1)  การเบิกเงิน
สำรองจ่าย 
2)  การยืม-คืน
เงินสำรองจ่าย 
 

ประเภท : การ 
ยักยอก (Asset 
Misappropriation 
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้
ส่วนตัว 
 
 
 

 

1. เมื่อเบิกเงินไปแล้ว  นำเงินไป
หมุนใช้ส่วนตัวก่อนการ
ดำเนินการต่าง ๆ 
2. ไม่มีใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบสำคัญรับเงิน ณ  วันท่ีจัด
กิจกรรมหรือดำเนินการใด ๆ 
3. ไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ตรวจรับ
พัสดุท่ีถูกต้องชัดเจน ณ วันท่ีจัด
กิจกรรม หรือดำเนินการต่าง ๆ 
4. ขอรับเงินยืมสำรองจ่ายเร็ว
เกินไป ก่อนท่ีกิจกรรมจะมาถึง 
5. ไม่นำเงินส่งคืนตามกำหนดเมื่อ
เสร็จสิ้นภารกิจภายใน  7  วันทำ
การ 

1 2 2 
(M) 

ด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

 

C 1. ควรมีผู้ตรวจสอบการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง 
พร้อมกับตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
2.หากเกินกำหนดเวลา
คืนเงินให้ชี้แจงเหตผล
เป็นลายลักษณ์อักษร 

1 1 1 
(L) 

ด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 
 

 
 
 

 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

กิจกรรมควบคุม 
การดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 

1. ควรมีผู้ตรวจสอบการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จริง พร้อมกับตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

25 50 75 100 1. ควรมีผู้ตรวจสอบการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงกับวัตถปุระสงค์ที่
วางไว ้
2. ควรมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินตรงตามกับวันท่ีจัดกิจกรรมที่ถูกต้องชัดเจน 
3. ควรมีใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคญัรับเงิน ณ  วันท่ีจัดกิจกรรมถูกตอ้งชัดเจน 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
4. ควรมีการลงลายมือช่ือผู้ตรวจรบัพัสดุทีถู่กต้องชัดเจน ณ วันท่ีจดักิจกรรม 
หรือดำเนินการต่าง ๆ 
5. เมื่อเสรจ็สิ้นภารกิจ  ให้ดำเนินการส่งเงินคืนตามกำหนดเวลาภายใน  7  วัน
ทำการ 
 

2.หากเกินกำหนดเวลาคืนเงินให้ช้ีแจงเหตผลเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 

25 50 75 100 ทันที่ท่ีมีการคืนเงินเกินกำหนดเวลา (7 วันทำการ) ต้องแสดงเหตุผลช้ีแจง 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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15. หน่วยงาน :  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 

งานย่อย :  
- งานการเงิน 
งบประมาณ  
- งานจัดซ้ือจัด 
จ้างของทุกฝ่าย  
ศบส. 

ประเภท: 
ทุจริตด้านจัดซ้ือ 
(Procurement Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
หลักฐานทางการเงินหรือ
ใบเสร็จออกในนามผู้ขาย 
ซ่ึงมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
กับบุคลากรท่ีดำเนินการ   

ในลักษณะ: จัดซ้ือจัดจ้าง
ท่ีมีความสัมพันธ์ส่วนตัว

กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง  

2 1 2 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน   

C 1.ศบส. ประกาศป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตด้าน
จัดซ้ือ จัดจ้าง ท่ีมีความสัมพันธ์ 
ส่วน ตัวกับผู้ขาย ผู้รับจ้างให้
บุคลากร ศบส. มีความตระหนัก 
2.หัวหน้าฝ่ายกำชับบุคลากรใน
ฝ่ายปฏิบัติตามประกาศข้างต้น 
ทุกครั้งท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
3.รายงานผลการดำเนินงานต่อ 
ผอ.ศบส. 

1 1 1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

2. งานระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 
(ฝ่ายเทคโนโลยี 
สารสนเทศ) 

งานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

ประเภท: 
ทุจริตด้าน อาชญากรรม
ทางไซเบอร์ (Cyber 
Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
มีการลักลอบใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

ในลักษณะ: ดาวน์โหลด
ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
อื่น ๆ หรือหุ่นยนต์ 

1 3 3 
(H) 

ด้านภาพ 
ลักษณ์
และ

ชื่อเสียง 

C 1.ศบส. ทำประกาศป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบ
ดาวน์โหลดข้อมูลด้วย
โปรแกรมหรือหุ่นยนต์ 
ปิดประกาศท่ีหน้าเว็บ ศบส.  
ท้ังภาษาไทย อังกฤษ และจีน 
2.มีการติดตามและเฝ้าระวัง
อย่างสม่ำเสมอ 
3.รายงานผลการดำเนินต่อ 
ผอ.ศบส. 

1 1 1 
(L) 

ด้านภาพ 
ลักษณ์
และ

ชื่อเสียง 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

  

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งานหลัก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. ศบส. ประกาศป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านจัดซื้อ จัดจ้าง ท่ีมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย ผูร้บัจ้าง ให้บุคลากร ศบส. มีความตระหนัก 

100 100 100 100 1. ศบส. จัดทำประกาศป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้าน
จัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีความสมัพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย ผูร้ับจ้าง ให้
บุคลากร ศบส. มีความตระหนัก 

2. หัวหน้าฝ่ายกำชับบุคลากรในฝา่ยปฏิบัตติามประกาศข้างต้นทุกครั้ง 
ที่มีการจัดซื้อ จดัจ้าง 

25 50 75 100 2. การจัดซื้อจดัจ้างทุกครั้งหัวหน้าฝ่ายกำชับบุคลากรในฝ่ายปฏิบัติ
ตามประกาศข้างต้น และลงนามกำกับการจัดซื้อจดัจ้างโดย
หัวหน้าฝ่าย  

3. รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ.ศบส. 25 50 75 100 3. หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ รายงานผลตอ่ ผอ.ศบส. ทุกไตรมาส หรือ
ทันทีเมื่อคาดว่าจะมีความสุ่มเสี่ยง 

งานหลัก : งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1. ศบส. ประกาศป้องกันและปราบปรามการลักลอบดาวน์โหลดข้อมูลด้วย
โปรแกรมหรือหุ่นยนต์  ปิดประกาศที่หน้าเว็บ ศบส. ทั้งภาษาไทย อังกฤษ 
และจีน 

100 100 100 100 1. ศบส. ประกาศป้องกันและปราบปรามการลักลอบดาวน์โหลด
ข้อมูลด้วยโปรแกรมหรือหุ่นยนต์  ปิดประกาศที่หน้าเว็บ ศบส.  ทั้ง
ภาษาไทย อังกฤษ และจีน 

2. มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ 25 50 75 100 2. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตดิตามและเฝ้าระวัง
อย่างสม่ำเสมอ 

3. รายงานผลการดำเนินต่อ ผอ.ศบส. 25 50 75 100 3. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการดำเนินต่อ 
ผอ.ศบส. ทุกไตรมาส หรือทันทีเมือ่คาดว่าจะมคีวามสุม่เสี่ยง 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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16. หน่วยงาน :  ศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
การให้บริการระบบการ
เรียนการสอน ผ่าน
เครือข่าย 

งานย่อย :     
การบริการระบบ
การเรียนการสอน  
ออนไลน์   

ประภท :  
อาชญากรรมทางไซเบอร ์
(Cyber Crime)   
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
การเข้าสู่ระบบการเรียน
การสอนผ่านเครือข่าย
โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 

-มีการเข้าระบบเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลโดยไมไ่ด้รับอนุญาต
จากเจ้าของข้อมูล/
เจ้าของรายวิชา   
 
 
  
 

2 1 2 
(M) 

 ความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย  

C 1. ตรวจสอบความผิดปกติใน
การเข้าถึงข้อมูลทุกวัน 
2. เฝ้าระวังความปลอดภัย 
การเข้าใช้ระบบทุกวัน 
3 . แนะนำ/ให้ ข้ อมู ล ก าร
ป้องกัน  
4. รายงานเมื่อพบการเข้าสู่
ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 

1 1 1 
(L) 

 ความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย  

 
 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ตรวจสอบความผิดปกติในการเข้าถึงข้อมูลทุกวัน 

2. เฝ้าระวังความปลอดภัย การเข้าใช้ระบบทุกวัน 

3. แนะนำ/ให้ข้อมูลการป้องกัน  

 4. รายงานเม่ือพบการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 

25 50 75 100 1. ตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตทุกวัน 
2. เฝ้าระวังความปลอดภัย ในการเข้าถึงระบบทุกวัน 
3. แนะนำ/ให้ข้อมูลการป้องกัน เจ้าของข้อมูล/เจ้าของรายวิชา  
   โดยเปล่ียนรหัส และใช้รหัสท่ีปลอดภัยมากขึ้น 
4. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เมื่อพบการเข้าสู่ระบบ  
   โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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17. หน่วยงาน :  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา
อาชีพ 

งานย่อย : 
กิจกรรมเตรยีม
สหกิจศึกษา   

ประเภท :  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation 
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  
1.ปลอมแปลงเอกสาร
เบิกเงิน     
 
 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม โดยเป็นส่วนท่ีไม่ใช่
ค่าตอบแทนวิทยากร หรือ
นักศึกษาจ้างงาน เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  
2. การขอเบิกค่าใช้จ่ายและการ
จัดทำเอกสารประกอบการขอ
เบิกจ่าย 

2 1 2 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C กำหนดหลักการการออก
ใบสำคัญรับเงิน 

1 1 1 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

2.นำเงินสดย่อยไปหมุน
ใช้ส่วนตัว 
 
 
 
 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์  
2. การขอเบิกค่าใช้จ่ายและการ
จัดทำเอกสารประกอบการขอ
เบิกจ่าย 
 

2 1 2 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C กำหนดหลักการการยืม
เงินสำรองจ่าย ให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาใน
การจัดกิจกรรม ไม่ยืมเงิน
สำรองจ่ายก่อนเป็น
เวลานานจนกว่าจะจัด
กิจกรรม 

1 1 1 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 

 

  

แบบ C-2 
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  รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กำหนดหลักการการออกใบสำคัญรับเงิน 50 70  100  100 กำหนดหลักการการออกใบสำคัญรับเงิน ให้มีการระบุช่ือร้าน ที่อยู่  
เบอร์โทร อย่างชัดเจน พร้อมแนบบัตรประชาชนหรือหลักฐานการระบุ 
ตัวตนของร้านค้านั้น ๆ 

2. กำหนดหลักการการยมืเงินสำรองจ่าย ให้สอดคล้องกับช่วงเวลา
ในการจัดกิจกรรม ไม่ยืมเงินสำรองจ่ายก่อนเป็นเวลานานจนกว่าจะ
จัดกิจกรรม 
 

50 70 100 100 กำหนดการยมืเงินสำรองจ่ายก่อนวันจัดกิจกรรม ไมเ่กิน 3 วัน และกำหนดวันคืน
เงินหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมไม่เกนิ 3 วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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18. หน่วยงาน :   ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)                  

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานทีม่ีโอกาสเกิด
การทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี
กิจกรรมควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

L I T1 ระบุ
เกณฑ์

ผลกระทบ 

L I T1 ระบุ
เกณฑ์

ผลกระทบ 
งานหลัก :  
- งานดูแลพัฒนา

พื้นท่ี 
- งานหยาดป่าและ

ผลิตภัณฑ์ 
- งานอนุรักษ์และ

ขยายพันธุพืช 
- งานประชาสัมพันธ์ 
   และบริการ 

งานย่อย :  
จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ หยาด
ป่า พืชผัก พันธ์
ไม้ และให้บริการ
พื้นท่ี 

ประเภท:  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation 
Fraud)  
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
ลูกค้าไม่ชำระโดยวิธีการ
โอนเงิน แต่ชำระเป็นเงิน
สด  

 

1.ลูกค้าไปเยี่ยมชมตาม 
จุดต่าง ๆ ได้แก่ แปลงปลูกผัก
อินทรีย์ แปลงปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ โรงเรือนเพาะชำต้นไม้              
โรงผลิตชา และห้องผลิตภัณฑ์
หยาดป่า และได้มีการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ในแต่ละจุด ลูกค้า
ชำระเป็นเงินสด ซ่ึงพนักงาน
ประจำจุดไม่แนะนำให้ลูกค้าชำระ
โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย 
2. การให้บริการห้องพักสำหรับ 
แขก Walk-in  ลูกค้าชำระเป็น
เงินสด ซ่ึงพนักงานประจำจุดไม่
แนะนำให้ลูกค้าชำระโดยวิธีการ
โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย 

3 1 3 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจนับเงินรายได้
ประจำวัน 
2. ออกประกาศ
นโยบายการรับชำระ
เงินโดยวิธีการโอน   
3. ทำหนังสืออนุมัติให้
หลักการการขอนำเงิน
ฝากเข้าบัญชีผ่าน
ไปรษณีย์ โดยขอเบิก
ค่าธรรมเนียมจาก
มหาวิทยาลัย 
4. แจ้งให้ผู้มาใช้บริการ
ชำระเงินภายในเวลา 
15.30 น.   

1 1 1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 
 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.จัดตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินรายได้ประจำวัน 
 

100 100 100 100 ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินประจำวัน                 
อย่างน้อย 3 ใน 5 คน/วัน 

2. ออกประกาศนโยบายการรับชำระเงินโดยวิธีการ  100 100 100 100 ประกาศนโยบายอย่างเคร่งครดัในการรับชำระเงินโดยวิธีการโอน และให ้
พนักงานผู้เกี่ยวข้องแจ้งเตือนผู้มาใช้บริการรับทราบนโยบายก่อนมาใช้ 
บริการ 

3. ทำหนังสืออนุมัติให้หลักการการขอนำเงินฝากเข้าบญัชีผ่าน
ไปรษณีย์ โดยชอเบิกค่าธรรมเนียมจากมหาวิทยาลัย 

100 100 100 100 ทำหนังสืออนุมัติในหลักการการขอนำเงินฝากเข้าบัญชผี่านไปรษณยี์ 
โดยชอเบิกค่าธรรมเนียม 10 บาท ให้แต่ละครั้งจากมหาวิทยาลัย 

4. แจ้งให้ผู้ใช้มาใช้บริการชำระเงินภายในเวลา 15.30 น.   25 50 75 100 หากจำเป็นต้องชำระเป็นเงินสด ขอใหแ้จ้งผู้มาใช้บริการชำระเงินภายใน 
เวลา 15.30 น. เพื่อเจ้าหน้าท่ีของ อพ.สธ. รีบนำเงินไปฝากเข้าบญัชีของ 
มหาวิทยาลยัทางไปรษณีย์โดยเร็ว 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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19. หน่วยงาน :     เทคโนธานี 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานทีม่ี
โอกาสเกิดการ

ทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
1. งานทรัพยากร
มนุษย์ 
2. งานสารสนเทศ 
3. งานบริการวิชาการฯ 
ปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี 

งานย่อย :  
1. การรับสมัคร
พนักงาน/การจัดทำ
เอกสารงานบุคคล 
2. การจัดการสารสนเทศ 
ในองค์กร (MIS) 

3. การประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร 
4. การรับสมัคร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ 
โครงการ 

ประเภท :   
อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
(Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
การสูญหาย รั่วไหล หรือ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

งานในลักษณะท่ี 
ผูเ้ก็บรวบรวมข้อมูล 
และนำข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้ โดยไม่ได้
รับความยินยอม 

2 2 4 
(H) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

A สร้างความความเข้าใจ ใน
การเก็บ หรือนำข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้อย่าง
ระมัดระวัง โดยการให้
ความรู้กับบุคลากร 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (PDPA) 

1 2 2 
(M) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 

 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

สร้างความเข้าใจในการเก็บและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
อย่างระมัดระวัง โดยการให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 

50 70 80 100 1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน เกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 (PDPA) 
2. กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 
ติดตามประเมินผล 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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20. หน่วยงาน :     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานทีม่ีโอกาส
เกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
1. งานการเงิน 
 
 
 

งานย่อย :  
1.รับเงินรายได้
เป็นเงินสด แต่
ไม่ได้นำส่งเข้า
ธนาคารตาม
กำหนด 
2.การปฏิบัติตาม
การกำหนดส่ง
เงินรายได้
ประจำวัน 

ประเภท: 
การยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
เงินสดท่ีเป็นรายได้ของ
โรงพยาบาลเข้าธนาคาร
ไม่ครบถ้วน 
 
 

1. เจ้าหน้าท่ีการเงินผู้นำส่งเงิน
และผู้ตรวจรับเงิน ขาดความ
รอบคอบในการทวนสอบยอด
รายได้ท้ังหมด 
2. ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการส่ง
เงินรายได้ประจำวัน 
3. ระบบคอมพิวเตอร์ของ รพ.
ประมวลผลและสรุปยอดรายได้
เงินสดไม่ครบถ้วน 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
(M) 

 
 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
 
 
 

C 1. กำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติในการนำส่งรายได้
ตามขั้นตอนทุกครั้ง 
2. แผนกบัญชีติดตามและ
ตรวจสอบรายได้ทุกวัน 
3. แผนกบัญชี หน่วย
ตรวจสอบภายใน และ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ทำการสุ่มตรวจเงินรายได้ 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
(L) 
 
 
 
 

ด้านการเงิน
และ

สินทรัพย์ 
 
 
 

2. เงินยืมทดรอง
จ่าย 

งานย่อย : 
ค่าใช้จ่าย
ประชุมสัมมนา
และอบรม 
ค่าใช้จ่ายจัด
กิจกรรมของ
โครงการต่างๆ   

ประเภท: 
การยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
เงินสดท่ีเป็นรายได้ของ
โรงพยาบาลเข้าธนาคาร
ไม่ครบถ้วน 
 

1.การเบิกค่าใช้จ่ายและการ
จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย 
2.การจัดประชุม และอบรม
ติดต่อกันหลายครั้ง 
3.การประชุมและอบรมมี
ระยะเวลาหลายวัน  
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
(H) 
 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
 
 
 

 1. กำหนดผู้ดูแลและ 
ผูต้รวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่าย 
2.จัดอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง ระเบียบ
การเบิกจ่าย ขั้นตอนและ
เอกสารการเบิกจ่ายกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
3.ออกหนังสือติดตามทวง
ถาม แจ้งผู้เบิกและหัวหน้า
งานกรณีท่ีเกินกำหนดเวลา
คืนเงินยืมทดรองจ่าย 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
(L) 
 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
 
 

 

แบบ C-2 
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งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานทีม่ีโอกาส
เกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

3. งานจัดซ้ือ  
จดัจ้างพัสดุ 

งานย่อย :  
จัดซ้ือวัสดุ ยา 
เวชภัณฑ์ และ
วัสดุทางการ
แพทย์ท่ีไม่ใช่ยา 
วัสดุส้ินเปลือง 
ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 
ครุภัณฑ์
สำนักงาน วัสดุ
สำนักงาน และ
งานจัดจ้าง 

ประเภท: 
ทุจริตด้านจัดซ้ือ 
(Procurement Fraud)
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
การซ้ือสินค้าหรือจัดจ้าง
ในราคาสูงกว่าความเป็น
จริงของราคาสินค้าน้ัน 

ในลักษณะการซ้ือสินค้าหรือ 
จัดจ้างในราคาสูงกว่าความ 
เป็นจริงของราคาสินค้าน้ัน 

1 2 2 
(M) 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
 
 
 

 จัดทำรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างทุกๆ โครงการ 
ตามคู่มือแนวทางการ
ประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ 

1 1 1 
(L) 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
 
 

 

4. งาน
บริหารงาน
ก่อสร้าง 

งานย่อย :  
งานออกแบบ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคาร   

ประเภท: 
ทุจริตด้านการติดสินบน
และการคอรัปชั่น
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
การรับเงินใต้โต๊ะเพื่อ
ล็อคสเปควัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

ในลักษณะ 
1.การคัดเลือกวัสดุในงาน
ก่อสร้างผูกขาดเจ้าใดเจ้าหน่ึง 
2.จงใจคัดเลือกบริษัทครุภัณฑ์
แบบเจ้าเดียว 
3.สร้างเงื่อนไขในสเปคหรือ
รายการประกอบแบบเอื้อ 
ให้เจ้าใดเจ้าหน่ึง 
4. การแอบตกลงหรือให้ข้อมูล
ภายใน หรือข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมาเพียง
เจ้าใดเจ้าหน่ึงท่ีจะเข้ามาประมูล
งานทำให้เกิดการได้เปรียบใน
การแข่งขันราคาเพ่ือหวังสินบน 

2 2 4 
(H) 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
 
 
 

C 1.จัดต้ังคณะกรรมการ
ราคากลางและ
คณะกรรมการร่างขอบเขต
งานจากหลายหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของราคาและ
คุณสมบัติในการออกแบบ
ก่อสร้าง 
2.ให้ผู้มีส่วนได้เสียมาร่วม
ในการออกแบบให้
ความเห็นตั้งแต่เริ่มต้นทำ
แบบ 
3. ไม่ส่งข้อมูลงานท่ีจะ
ประมูลให้แก่ผู้รับเหมา
เพียงเจ้าใดเจ้าหน่ึง 
 

1 1 1 
(L) 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
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งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานทีม่ีโอกาส
เกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

5. งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานย่อย :  
ดูแลความมั่นคง
ปลอดภัย 
ทางด้าน
สารสนเทศ 
(Cyber 
Security) 

ประเภท: 
ทุจริตอาชญากรรมทาง 
ไซเบอร์ (Cyber Crime)
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
1.ภัยคุกคามจาก
ภายนอกและภายใน 
2.การลักลอบเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ HACK 

1.1  การเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล และนำไปใช้งานโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 
1.2  การนำ User / Password 
ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ 
1.3. การใช้ชื่อของโรงพยาบาล
ในการอ้างอิงเพื่อประโยชน์ส่วน
ตนโดยเผยแพร่ผ่านระบบสื่อ 
Social ต่างๆ 

2 3 6 
(E) 

ความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

C -จัดการระดับสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูล 
-ออกแนวปฎิบัติการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคล 
-กำกับติดตามความเสี่ยง
จากอุบัติการณ์ 
-ให้ความรู้บทลงโทษใน
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
-กำหนดระเบียบการใช้ 
Passwordในระบบหลัก
ของโรงพยาบาล 
-กำหนดระดับสิทธิการ
เข้าถึงฐานข้อมูล 
-กำหนดระยะเวลา logout 
ระบบกรณีไม่ได้ใช้งาน 
-ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของ
กระทรวงสาธารณสุขให้
บุคลากรรับทราบ 
 

1 3 3 
(H) 

ความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 
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งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานทีม่ีโอกาส
เกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

6. จัดทำบัญชี
และวิเคราะห์
ข้อมูลเสนอ
ผู้บริหาร 

งานย่อย :  
ปิดงบ
ประจำเดือน   

ประเภท: 
การตบแต่งรายงาน
ทางการเงิน 
(Fraudulent Financial 
Reporting) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
1.รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง      
2.รับรู้รายการบัญชีไม่ถูก
หมวดบัญชี 
3.ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้น         
4.บันทึกบัญชีผิดงวด 
5.ประเมินทรัพย์สิน 
ไม่เหมาะสม (อายุการ 
ใช้งาน มูลค่าซาก) 

1. การนำเงินรายได้เข้าผิดบัญชี 
2. ไม่มีความเข้าใจในหมวดบัญชี 
3. ได้รับเอกสารหรือข้อมูลทาง
บัญชีไม่ถูกต้องหรือข้ามเดือน 
4. ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
แยกประเภทของทรัพย์สิน 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
(H) 
 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
 
 
 

A 1. กำหนดเลขท่ีบัญชีท่ี
ชัดเจนในการแยกประเภท
รายได้ 
2. ให้ความรู้ และความ
เข้าใจในหมวดบัญชีต่าง ๆ
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3. ประสานงานแผนกท่ี
เกี่ยวข้องเรื่องการจัดส่ง
เอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และตรงเวลา 
4. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ต้องตรวจสอบรายการกับ
งบประมาณและให้ความรู้
ในเรื่องประเภททรัพย์สิน 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
(L) 
 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
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  รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งานหลัก : 1. งานการเงิน  

1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการนำส่งรายได้ตามขั้นตอนทุก
ครั้ง 
 

25 50 75 100 1.เจ้าหน้าท่ีการเงิน 1 คน นำส่งรายได้โดยบันทึกรายละเอียด วันท่ี เวลา รายการ จำนวนซอง 
รายละเอียดจำนวนเงินสดของธนบัตรแต่ละประเภท, การโอนเงิน, เช็ค,  QR Code, Credit Card, 
สรุปจำนวนเงินสด และลงชื่อผู้ส่งเงิน ใบรายงานคงเหลือประจำวัน/แบบบันทึกการส่งมอบเงิน
ประจำวัน 
2.เจ้าหน้าท่ีการเงิน 1 คน ทำหน้าท่ีตรวจสอบรายละเอียดการส่งเงินรายได้ท้ังหมด  เมื่อถูกต้อง 
ให้ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ใบรายงานคงเหลือประจำวัน/แบบบันทึกการส่งมอบเงินประจำวัน  
พร้อมนำซองเงินหย่อนเข้าตู้นิรภัย ร่วมกันท้ัง 2 คน 

2. แผนกบัญชีติดตามและตรวจสอบรายได้ทุกวัน 

 
 

25 50 75 100 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชีทำการประมวลผลรายได้ในแต่ละวันจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปรายได้ท้ังหมด 
ตามรายละเอียดประเภทต่าง ๆ 
2.ตรวจสอบจำนวนซองรายได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงินนำส่ง จากใบรายงานคงเหลือประจำวัน/แบบบันทึก
การส่งมอบเงินประจำวัน เพื่อกระทบยอดยืนยันความถูกต้อง และนำเงินรายได้เข้าธนาคารทุกวัน 

3. แผนกบัญชี หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ทำการสุ่มตรวจเงินรายได้ 

25 50 75 100 1.แผนกการเงินรับการสุ่มตรวจเงินรายได้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการ
ดำเนินงาน 

งานหลัก: 2. เงินยืมทดรองจ่าย 
1.  กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
 

100 100 100 100 1.ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและการขอเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ทุกชุดการเบิกจ่าย 

2. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ระเบียบการเบิกจ่าย 
ขั้นตอนและเอกสารการเบิกจ่ายกับเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 

80 90 100 100 2.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี 

3. ออกหนังสือติดตาม ทวงถาม แจ้งผู้เบิกและหัวหน้างานกรณี
ท่ีเกินกำหนดเวลาคืนเงินยืมทดรองจ่าย 

25 50 75 100 3.ออกหนังสือติดตาม ทวงถาม แจ้งผู้เบิกและหัวหน้างานกรณีท่ีเกินกำหนดเวลาคืนเงินยืมทดรองจ่าย
ตามระเบียบท่ีกำหนด 
 

แบบ C-3 
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กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งานหลัก: จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

1. จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างทุกๆ โครงการ ตามคู่มือแนวทางการ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

40 80 100 100 1.อบรม ทบทวน ซักซ้อมความเข้าใจผู้ปฏิบัติงาน และพร้อมดำเนินการตามคู่มือแนวทางฯ ของ
กรมบัญชีกลาง 
2.ตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ครบถ้วนทุกโครงการและวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค และปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
3.สรุปผลการดำเนินงาน และกำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานจัดซ้ือ จัดจ้าง  

2. จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี e bidding ในวงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท 40 80 100 100 1.ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

3. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ครบถ้วนทุกการสั่งซื้อ 40 60 80 100 1.ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

งานหลัก: งานบริหารงานก่อสร้าง 

1.การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและคณะกรรมการ
ราคากลางในการจัดจ้างโดยผ่านจากผู้บริหาร ผู้ใช้งานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงาน 

50 75 100 100 1.แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน รายละเอียดงาน 
2.นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและลงนามอนุมัติ 

2.ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการออกแบบให้ความเห็นตั้งแต่
เริ่มต้นทำแบบ 

50 100 100 100 1.ตรวจสอบรายการงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับแผนกต่างๆ 
2.ประสานงานเพื่อขอเข้าพบหารือและนัดประชุมหารือความต้องการข้อกำหนดท่ีทางผู้ใช้งานมีความ
จำเป็นต้องจัดทำ 

3.การจัดต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องจากหลากหลายหน่วยงาน 
เช่น ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้ใช้งานจริง โดยไม่ผูกขาดอยู่
เพียงในแผนก 

50 50 80 80 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการ TOR และ  
ผู้ควบคุมงานจากหลากหลายแผนก 

งานหลัก: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ
นำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- จัดการระดับสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 
- ออกแนวปฎิบัติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
- กำกับติดตามความเสี่ยงจากอุบัติการณ์ 
- ให้ความรู้บทลงโทษในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

30 50 80 100 1. กิจกรรม Internal audit การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลระดับหน่วยงาน 
2. กำกับติดตามรายงานอุบัติการณ์ 
3. กำหนดบทลงโทษกรณีเกิดความเสียหายต่อองค์กรและให้ความรู้ 
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กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2.การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพ่ือประโยชน์ 
- กำหนดระเบียบการใช้ Password ในระบบหลักของ

โรงพยาบาล 
- กำหนดระดับสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล 

          - กำหนดระยะเวลา logout ระบบกรณีไม่ได้ใช้งาน 

30 60 80 100 1.ออกระเบียบประชาสัมพันธ์การกำหนดรหัสผ่าน และกำกับติดตามกิจกรรม Internal audit 
2.กำหนดระดับสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล 
3.กำกับติดตามในกิจกรรม Internal audit 

3.การใช้ชื่อของโรงพยาบาลในการอ้างอิงเพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยเผยแพร่ผ่านระบบสื่อ Social ต่างๆ 

- ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวง
สาธารณสุขให้บุคลากรรับทราบ 

20 50 80 100 1. สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในการทำงาน 
2. อบรมพัฒนางานแก่บุคลากรให้มีความก้าวหน้า 

ทำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

งานหลัก: จัดทำบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหาร 

1.กำหนดเลขท่ีบัญชีท่ีชัดเจนในการแยกประเภทรายได้ 90 100 100 100 กำหนดรหัสบัญชีให้ครบถ้วนตามประเภทรายได้ 

2.ให้ความรู้และความเข้าใจในหมวดบัญชีต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

70 90 100 100 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี 
 

3.ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดส่งเอกสารให้
ครบถ้วน ถูกต้องและตรงเวลา 

80 90 100 100 จัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวในการจัดส่งเอกสาร 
 

4.เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบต้องตรวจสอบรายการกับงบประมาณ
และให้ความรู้ในเรื่องประเภททรัพย์สิน 
 

80 90 100 100 จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ี และตรวจสอบรายงานการใช้งบประมาณ 
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21. หน่วยงาน :   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                  

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานพัฒนาด้าน 
บริหารท่ัวไป 

งานย่อย :  
งานประชุมสภา 

มหาวิทยาลัย 

ประเภท :  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation 
Fraud) 
เหตุการสุ่มเสี่ยง :  
1.ปลอมแปลงเอกสาร
เบิกเงิน 
2.เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 

1.การเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปปฏิบัติงานนอก
เขตพื้นท่ี เช่น ค่า
ยานพาหนะ ค่าท่ีพักท่ีสูง
เกินจริง 
2.การเบิกค่าอาหารว่าง 
และอาหารกลางวันเกิน
จริง 
3.การปลอมแปลงเอกสาร
การเบกิค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุสำนักงานเพื่อ
จัดทำเอกสารประกอบการ
ประชุม 

2 1 2 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1.กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสาร
การเงินระหว่างงานของ
หน่วยงานโดยอ้างอิงจากข้อมูล
เดิมเพื่อเปรียบเทียบความ
เป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
2.หัวหน้าหน่วยงานสอบทาน 
เอกสารการเงิน 

1 1 1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ
ทรัพย์สิน 

 
 

 

 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กำหนดให้มีผูต้รวจสอบเอกสารการเงินระหว่างงานของ
หน่วยงานโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดมิเพื่อเปรียบเทียบ 
ความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น และดำเนินการตาม
แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

25 50 75 100 กำหนดให้มีผูต้รวจสอบเอกสารการเงินระหว่างงานของหน่วยงานโดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และอ้างอิงข้อมูลจาก
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกีย่วข้อง ก่อนส่งเอกสาร
การเงินเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลยัเพื่อสอบทาน 

2. หัวหน้าหน่วยงานสอบทานเอกสารการเงิน 25 50 75 100 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลยัดำเนินการสอบทานเอกสารการเงินก่อนนำส่ง
ส่วนการเงินและบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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22. หน่วยงาน :   ส่วนสารบรรณและนิติการ                  

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานทีม่ีโอกาสเกิด
การทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี
กิจกรรมควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานนิติการ 

งานย่อย :  
การสอบ
ข้อเท็จจริง 

ประเภท : 
การติดสินบน และการ 
คอร์รัปชั่น (Bribery & 
Corruption) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
การเอื้อประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย 

การได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซ่ึงมี
โอกาสท่ีผู้ถูกสอบข้อเท็จจริงจะ
เสนอผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อ
เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียใน
การสอบข้อเท็จจริง 
 

2 1 2 
(M) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

C นิติกรซึ่งทำหน้าท่ีเป็นฝ่าย
เลขานุการของ
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงต้องควบคุม ให้
กระบวนการสอบ
ข้อเท็จจริงดำเนินไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

1 1 1 
(L) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

นิติกรซึ่งทำหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ สอบ
ข้อเท็จจริงต้องควบคุมใหก้ระบวนการสอบข้อเท็จจริงดำเนินไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

25 50 75 100 1. มีการประชุมเฉพาะกลุ่มนิติกร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
กำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ควบคมุการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
2. มีการศึกษาคำพิพากษาฎีกา การวินิจฉัยของคณะกรรมการความรับผิดทางแพ่ง
และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ  ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงวิชาการทางดา้นกฎหมายของ
ผู้ทรงคุณวฒุิท่านอ่ืนเพื่อนำมาปรบัใช้ในการสอบข้อเท็จจริง 
 

 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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23. หน่วยงาน :   ส่วนทรัพยากรบุคคล                  

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการ

ทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานบริหารงานบุคคล 

งานย่อย :  
การดูแลรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงาน 

ประเภทความเสี่ยง :
อาชญากรรมทาง 
ไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
1.การแฮกเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
2.การนำ User / 
Password ของผู้อื่นไป
ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 

1.มีการเข้าถึงระบบ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงาน โดยไม่ได้
รับอนุญาต แล้วนำข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงาน
ไปหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 

 

1 3 3 ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

B กำหนดแนวปฏิบัติของส่วน
ทรัพยากรบุคคลในการดูแล
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงาน และอบรม
ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงาน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบและดูแลระบบ
ให้ปลอดภัย 

1 1 1 ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 
   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.กำหนดแนวปฏิบัติของส่วนทรัพยากรบุคคลในการดูแลรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงาน และอบรมผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
ระบบและดูแลระบบให้มีความปลอดภัย 
 

25 50 75 100 1.1. ออกข้อกำหนดในการพัฒนา และดูแลระบบให้เป็นไปตามหลักแห่งการรักษาความปลอดภัย 
1.2. อบรมผู้พัฒนาระบบให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบและดูแลระบบให้ปลอดภัย 
1.3. อบรมให้ผู้ใช้ระบบเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษา User/Passwords , ข้อมูลท่ี 
ตนเองดูแล และวิธีการท่ีปลอดภัยในการรักษา User/Passwords 
 

 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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24. หน่วยงาน :   ส่วนการเงินและบัญช ี                  

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานสนับสนุน 

งานย่อย :  
งานสนับสนุน
ติดตามข้อมูลการ
เบิกจ่าย 

ประเภท :  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
การเบิกจ่ายไม่เป็นตาม
ระเบียบ ประกาศ 
มาตรการ แนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไม่ถูกต้อง 
2. การขออนุมัติรายการ 
ไม่ครบถ้วน 
 

1 2 2 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1. สร้างความเข้าใจผู้ปฏิบัติ
และผู้ตรวจสอบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
2. จัดทำสื่อเผยแพร่แนวการ
เบิกจ่ายท่ีถูกต้อง 
 

1 1 1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.สร้างความเข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

25 75 100 100 หารือและกำหนดการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางถูกต้อง 

2.จัดทำสื่อเผยแพร่แนวการเบิกจ่ายท่ีถูกต้อง 
 

25 50 100 100 จัดทำสื่อเผยแพร่แนวการเบิกจ่ายท่ีถูกต้องบน website 

 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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25. หน่วยงาน :    ส่วนพัสดุ                 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 

ประเภทความ
เสี่ยง/เหตุการณ์สุ่ม

เสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิด
การทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานจัดหาพัสดุและ 
บริหารสัญญา 
 

งานย่อย :  
งานตรวจรับพัสดุ 

ประเภท : 
ทุจริตด้านจัดซื้อ 
(Procurement 
Fraud)  
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
การบริหารสญัญา
และการตรวจรับ
พัสด ุ

 
 
 
 
 

 

1.ในลักษณะท่ีผู้ตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์) 
เร่งรัดการตรวจรับ เพื่อให้ทันต่อการใช้
งาน/ทันต่อกิจกรรม แต่มีเวลากระชั้นชิด 
ทำให้ผู้ใช้งาน/คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไม่ได้ตรวจรับพัสดุจริง หรือตรวจ
รับไม่ครบถ้วนตามรายละเอียด
คุณลักษณะ เปิดโอกาสและมีช่องทาง
การทุจริตได้ 
2.ในลักษณะท่ีผู้ใช้งานหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุง) เสนอให้เปลี่ยนแปลง
แบบรูปรายการหรือเพิ่ม-ลดปริมาณงาน 
โดยมีเหตุผลเพื่อให้ตรงต่อวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มี
การสืบค้นราคากลางที่แท้จริง ณ ห้วง
เวลาท่ีขอเปล่ียนแปลง (ใช้ราคาตาม
สัญญาเป็นเกณฑ์) มีผลต่อราคาและ
ระยะเวลาการทำงานท่ีเพิ่มขึ้น (ขยาย
เวลาการทำงาน) เปิดโอกาสและมี
ช่องทางการทุจริตได้ 

3 3 9 
(H) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C จัดกิจกรรมซักซ้อมความ
เข้าใจให้แก่พนักงานส่วน
พัสดุเกี่ยวกับหลักการ
บริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุให้สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส  

1 2 2 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

กิจกรรมควบคุม 
(ที่มา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไต ร ม า ส 
1 

ไตรมาส 2 ไต รม า ส 
3 

ไตรมาส 4 

จัดกิจกรรมซักซ้อมความเข้าใจใหแ้ก่พนักงานส่วนพัสดุเกี่ยวกับ
หลักการบริหารสัญญาและตรวจรบัพัสดุ ให้สามารถปฏิบัตไิด้อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส 

 
 

20 50 80 100 1.จัดทำโครงการ 
2.จัดทำแผนการจัดกิจกรรม 
3.รวบรวมข้อมลูเนื้อหาสาระและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหลักการบริหารสัญญา
และตรวจรับพัสด ุ
5.รวบรวมประเด็นทีไ่ด้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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26. หน่วยงาน :    ส่วนแผนงาน                 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก : งาน
วิเคราะห์

งบประมาณ 

งานย่อย : การ
เดินทางชี้แจง
งบประมาณต่อ

คณะกรรมาธิการ
งบประมาณ   

ประเภท :  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation 
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน
จริง 
 
 

 

1.การเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปปฏิบัติงานนอก 
เขตพื้นท่ี เช่น ค่า 
ยานพาหนะ ค่าท่ีพัก  
2.การขอเบิกค่าใช้จ่าย 
และการจัดทำเอกสาร 
ประกอบการขอเบิกจ่าย 
3.การเดินทางท่ีจะมีผู้ร่วม
เดินทางจำนวนมากและ
ต่อเนื่องหลายวัน 

3 1 3 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1.กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสาร
การเงิน โดยมีข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความ
เป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง
ประกอบการตรวจสอบ 
2.กำชับเจ้าหน้าท่ีผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง 
ให้คอยสังเกตการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ 
3.กำหนดผู้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในแต่
ละวันท่ีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี 
4.กำหนดแนวปฏิบัติในการขออนุมัติหลักการ
ในภาพรวมต่อผู้บริหารระดับสูงก่อน และให้ 
ท่ีผู้รับผิดชอบขออนุมัติการเดินทางเป็นครั้ง ๆ 
ไป เพื่อยืม-คืนเป็นเงินสดย่อย/เงินทดรองจ่าย 
โดยไม่จำเป็นว่าต้องให้ผู้รับผิดชอบคนเดิมใน
การยืม-คืนเงิน 

1 1 1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 

 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

กิจกรรมควบคุม ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสารการเงิน โดยมีข้อมูลเดิมเพื่อ
เปรียบเทยีบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงประกอบการ
ตรวจสอบ 

25 50 75 100 ผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสารการเงิน  
 

2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง ให้คอยสังเกตการณ์การ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

25 50 75 100 กำหนดผู้คอยกำชับเจ้าหน้าทีผู่้เดนิทางไปปฏิบัติงานในแตล่ะ
ครั้ง  

3. กำหนดผู้ตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณในแตล่ะวันท่ีเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 

25 50 75 100 มีการกำหนดผู้ตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. กำหนดแนวปฏิบัติในการขออนุมัติในหลักการของเอกสารการเงิน 100 100 100 100 กำหนดแนวปฏิบตัิในการขออนุมตัิหลักการในภาพรวมต่อ
ผู้บริหารระดับสูงก่อน และให้ท่ีผูร้บัผิดชอบขออนุมัติการ
เดินทางเป็นครั้ง ๆ ไป เพ่ือยืม-คืนเป็นเงินสดย่อย/เงินทดรอง
จ่าย โดยไม่จำเป็นว่าต้องให้ผูร้ับผดิชอบคนเดิมในการยืม- 
คืนเงิน 

 

 

 

แบบ C-3 
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27. หน่วยงาน :   ส่วนสง่เสริมวิชาการ                  

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการ

ทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
โครงการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลหลักสูตร 
มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยี 
สุรนารี ระยะท่ี 2 

งานย่อย :  
การตรวจรับงาน
จ้างพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
ระยะท่ี 2 

ประเภท :  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์ :  
เซ็นต์รับงานท่ียังไม่เสร็จ 
 

ในลักษณะ : การท่ี
คณะกรรมการตรวจรับ 
ตรวจรับงานจ้าง ซ่ึงงาน
จ้างมีคุณสมบัติไม่ตรงกับ 
TOR โดยนัดกับ
ผู้ประกอบการไว้ก่อนแล้ว 

2 2 4 
(H) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

C ให้คณะกรรมการตรวจรับ
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
ตรวจสอบตาม TOR อย่าง
ละเอียด ด้วยวิธีการให้
ผู้ใช้งาน ได้ลองใช้งานระบบ
จริงก่อนเซ็นต์ตรวจรับงาน 
 

2 1 2 
(M) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 
(ที่มา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ให้คณะกรรมการตรวจรับและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตรวจสอบตาม TOR อย่าง
ละเอียด ด้วยวิธีการใหผู้้ใช้งาน ไดล้องใช้งานระบบจริงก่อนเซ็นตต์รวจรับงาน 

0 20 60 100 ทดลองใช้ระบบตาม TOR โดยผู้ใช้จริง 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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28. หน่วยงาน :    ส่วนบริหารสินทรัพย์                 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานทีม่ี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก : งาน 
บริหารพื้นท่ีเชิง
พาณิชย์ และงาน
บริหารสัญญาและ
ประเมินผล   

งานย่อย :  
งานคัดเลือก
ผู้ประกอบการ 

 

ประเภท: 
การติดสินบน และการ 
คอร์รัปชั่น (Bribery & 
Corruption) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
- การติดสินบน 
- การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ    
- การสมรู้ร่วมคิด 

ในลักษณะ :  
1.การให้คำม่ันสัญญาและ
การเรียกรับเงินกับ
ผู้ประกอบการ 
2.การขอเป็นหุ้นส่วนร่วม
แบ่งปันผลประโยชน์ 
3.การลำเอียงและเลือก
ปฏิบัติ 

1 2 2 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

A 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ประกอบการ 
2.กำหนดมาตรการความ 
โปร่งใสและแนวปฏิบัติงาน 
3.จัดทำคู่มือการปฏิบ้ติงาน 
4.ให้ความรู้ความเข้าใจ
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต
และผลกระทบท่ีพนักงานจะ
ได้รับ 

1 1 1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

กิจกรรมควบคุม 
(ที่มา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูป้ระกอบการ 100 100 100 100 ขออนุมัติเสนอมหาวิทยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ 

2. กำหนดมาตรการความโปร่งใสและแนวปฏิบตัิงาน 0 30 100 100 ประกาศการกำหนดมาตรการความโปร่งใสและแนวปฏบิัติเพื่อใช้ในการ
ทำงานตามแนวทางที่ถูกต้อง 

3. ให้ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผลกระทบ
ที่พนักงานจะได้รับ 

0 0 50 100 ช้ีแจงให้พนักงานได้เข้าใจถึงพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริตและผลกระทบที่
พนักงานจะไดร้ับหากเกดิเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้น 

4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 0 0 0 100 คู่มือการปฏิบตัิงาน 1 เล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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29. หน่วยงาน :     ส่วนกิจการนักศึกษา 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสีย่ง/
เหตุการณ์สุ่มเสีย่ง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี
กิจกรรมควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานด้านกิจการ 
นักศึกษา 

งานย่อย :  
งานด้าน 
งบประมาณ 

ประเภท : 
การติดสินบน และการ 
คอร์รัปชั่น (Bribery & 
Corruption) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
ไม่ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
2. การจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนมาก 
3. การจัดกิจกรรมมีการ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
 

3 3 9 
 
 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

A อบรมการเสริมสร้างจิตสำนึกความ
ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงานท่ีดี เพื่อความ
โปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตใน
องค์กร 

2 2 4 ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกจิกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การอบรมการเสริมสร้างจิตสำนึกความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงานท่ีดี เพื่อ
ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตในองค์กร 

0 50 100 100 1.ประชุมวางแผน กำหนดแผนการจัดกิจกรรม 
2.ประสานงานด้านต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
3.จัดกิจกรรมการอบรมการเสริมสร้างจิตสำนึกความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงานท่ีดี เพื่อ
ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตในองค์กร 
ประเมินผลกิจกรรม 

 

แบบ C-2 

แบบ C-3 
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30. หน่วยงาน :     ส่วนประชาสัมพันธ์ 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก : งาน
ประชาสมัพันธ์
ต้อนรับและธุรการ 
 
 

งานย่อย :   
งานนิทรรศการ
และป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

ประเภท:  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:  
เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง     

 
 
 
 
 
 

1. การขอเบิกค่าใช้จ่ายใน
การผลิตสื่อนิทรรศการ
และป้ายประชาสัมพันธ์สูง
เกินจริง  

3 1 3 
(H) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1.เผยแพร่ข้อมูลภายใน
หน่วยงานเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและรับรู้ในจุดท่ีอาจ
เกิดโอกาสการทุจริตได้สูง เพ่ือ 
ลดแรงจูงใจในการทำการทุจริต
2.สร้างระบบกลไกการสอบ
ทานในจุดท่ีมีโอกาสเกิดการ
ทุจริตได้สูง 
3.กำหนดผู้ดูแล ผู้ตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณและ
ตรวจสอบเอกสารการเงิน โดย
มีข้อมูลเดิมเพ่ือเปรียบเทียบ
ความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจริงประกอบการ
ตรวจสอบ 

1 2 2 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 

 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

กิจกรรมควบคุม 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.เผยแพร่ข้อมลูภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและรับรู้ในจุดที่อาจเกิดโอกาสการทุจรติได้สูง 
เพื่อลดแรงจูงใจในการทำการทุจรติ 

 

50 70 100 100 1.สร้างความรู้ความเข้าใจในการปอ้งกันการทุจริตให้แก่บุคลากร  
2.สร้างความตระหนักในมาตรการป้องกันการทุจริต / แนวปฏิบตัิในการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วน / มาตรการการใช้ทรัพย์สิน / มาตรการการปฏิบัติหน้าท่ีของ
บุคลากร / มาตรการการใช้อำนาจของสายบังคับบัญชา  
3.จัดกิจกรรม Show & Share และประกาศเจตนารมณร์่วมตา้นการทุจริตคอรัปช่ัน
ของหน่วยงาน 

2.สร้างระบบกลไกการสอบทานในจุดที่มีโอกาสเกิดการ
ทุจริตได้สูง 

 

50 80 100 100 1.การประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง  
 2.มีการสอบทานแนวปฏิบตัิ ชีแจงทำความความเข้าใจเพิ่มเตมิเพื่อลด  
 โอกาสการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน  
 3.กำหนดช่องทางสำหรับแจ้งการทุจริตคอรัปช่ันของบุคลากร ผ่าน Email: 
compliant@sut,.ac.th  

3.กำหนดผู้ดูแล ผูต้รวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและ
ตรวจสอบเอกสารการเงิน โดยมีขอ้มูลเดมิเพื่อเปรียบเทียบ
ความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริงประกอบการ
ตรวจสอบ 

50 80 100 100 จัดให้มีผูดู้แลผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและเอกสารทางการเงิน โดยมอบหมาย 
น.ส. สุชาดา วัฒนกลุ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป เป็นผู้รบัผิดชอบ 

 

 

แบบ C-3 

mailto:compliant@sut,.ac.th
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31. หน่วยงาน :     ส่วนอาคารสถานที่ 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานจ้างเหมาบริการ 
ยานพาหนะ 

งานย่อย :  
การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้
ตรงตาม TOR 
ของงานจ้างเหมา
บริการรถยนต์
เช่า และงานจ้าง
เหมาบริการ
รถยนต์โดยสาร
ภายใน 

ประเภท : ทุจริตด้านการ
ยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  
1.จำนวน พขร. ไม่ครบและ
มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 
2.ไม่จัดสรร พขร. ทดแทน 
กรณี พขร. ลาป่วย หรือ
ลาออก ทำให้เกิดความ
ผิดพลาดด้านการให้บริการ 
และมีการเบิกจ่ายเงินตาม
จำนวนงวด 

จำนวนพนักงาน และเวลา

การปฏิบัติงานพนักงานของ

บริษัทจ้างเหมาบริการ 

2 2 4 
(H) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 

C 1.กำหนดผู้ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานประจำอย่าง
เข้มงวด มีการแจ้งชื่อ พขร. 
ทดแทนในกรณี พขร. ลางาน 
หรือลาออกจากงาน 
2.กำหนดวิธีการตรวจสอบ
จำนวนลูกจ้างโดยการสแกน
ลายนิ้วมือ และเซนต์ชื่อลงใน
ใบปฏิบัติงานแต่ละวัน 

1 1 1 
(L) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 

งานหลัก :  
งานจ้างเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย 

งานย่อย :  
การควบคุม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้
ตรงตาม
ข้อกำหนด TOR 

ประเภท : ทุจริตด้านการ
ยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  
1.ไม่มาทำงานจริง หรือ
ทำงานไม่ครบตามสัญญา
จ้างแต่มีการเบิกจ่าย 
ค่าจ้างให้ครบ 
2.ปฏิบัติงานไม่ครบตาม
ภารกิจท่ีกำหนดไว้ใน
ข้อกำหนด TOR 

1.จำนวนพนักงานรักษา
ความปลอดภัยท่ีโยกย้าย
การปฏิบัติงานประจำวัน 
2.การตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน
ประจำวัน 

2 1 2 
(M) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 

 

C 1.การส่งรายชื่อพนักงานรักษา
ความปลอดภัยท่ีจะต้อง
โยกย้ายงานล่วงหน้าก่อน
ปฏิบัติงานจริง 
2.การตรวจสอบโดยผู้ควบคุม
งานของมหาวิทยาลัยตาม
รายชื่อและตรวจสอบตามตาม
ภารกิจท่ีกำหนดไว้ใน
ข้อกำหนด TOR 

1 1 1 
(L) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 

 

แบบ C-2 
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งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานพัฒนาบุคลากร 

งานย่อย :  
การขออนุมัติ
เดินทางไป
ฝึกอบรม / 
ศึกษาดูงาน โดย
ไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรซ่ึงขอ
งบประมาณไว้ 
และหรือไม่ได้ขอ
อนุมัติผ่าน
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบดูแล
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
รวมถึง การนำ
บุคคลอื่นซ่ึงไม่
เกี่ยวข้องร่วม
เดินทางไปด้วย 
และขอเบิก
ค่าใช้จ่ายสูงเกิน
จริง 
 

ประเภท :  
ทุจริตด้านการยักยอก 
(Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  
บุคลากรจดัทำบันทึกขอ
อนุมัติเดินทางไปศึกษาดู
งานโดยเบิกค่าใช้จ่ายสูง
เกินจริง 

หน่วยงานท่ีขออนุมัติไป

ศึกษาดูงาน ไม่ขอใช้

รถยนต์ของมหาวิทยาลัย 

แต่ขอนำรถยนต์ส่วนตัวไป

เอง และเบิกค่าใช้จ่ายสูง

เกินจริง การคัดสรรผู้ร่วม

เดินทางไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของเรื่องท่ีไป

ศึกษาดูงาน 

1 2 2 
(M) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 

 

C 1.กำหนดให้ผู้ไปศึกษาดูงาน
ขอใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย
ก่อน หากไม่มีรถให้บริการจึง
ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวโดย
ระบุประเภทรถ ทะเบียน และ
เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตาม
ประกาศการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 
2.หากมีผู้อื่นซ่ึงมิใช่พนักงาน 
หากเต่ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง
กัน ควรขออนุมัติเดินทางโดย
ไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายเป็นราย
กรณีไป 

1 1 1 
(L) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 

 

งานหลัก :  
งานจ้างเหมาบริการ 
บริการรักษาความ 
สะอาด 

งานย่อย :  
การตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพ

การ 
ปฏิบัติงานให้ตรง 
ตาม TOR 

ประเภท : ทุจริตด้านการ
ยักยอก (Asset 
Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  
1.ไม่มาทำงานจริง หรือ
ทำงานไม่ครบตามสัญญา
จ้างแต่มีการเบิกจ่าย 
ค่าจ้างให้ครบ 

1.จำนวนพนักงานทำความ
สะอาดประจำอาคารท่ีมี
คณาจารย์บุคลากร 
นักศึกษาใช้งานน้อย/ 
อาคารท่ีไม่มีการใช้งาน/ 
อาคารท่ีมีการใช้งานเฉพาะ
ช่วงท่ีมีการจัดกิจกรรม เช่น 
อาคารสุรนิทัศน์  ลาน
ศิลปวัฒนธรรม อาคาร

2 1 2 
(M) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 

 

C 1. ผู้ประสานงาน/ ผู้ควบคุม
งานของบริษัทฯ จะส่ง
แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานทำ
ความสะอาดลางาน เป็น
ประจำทุกเช้า โดยส่งเป็น
ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
กรุ๊ปไลน์ผู้ควบคุมงานเป็น
ประจำวัน ผู้ควบคุมงาน
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ

1 1 1 
(L) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 
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งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

2.ปฏิบัติงานไม่ครบตาม
ภารกิจท่ีกำหนดไว้ใน
ข้อกำหนด TOR 

 
 

 

เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา เป็นต้น 
2.การตรวจสอบภารกิจ
ประจำวันพนักงานทำความ
สะอาดประจำวัน 

รายงานผลการปฏิบัติงานจ้าง
เหมาบริการรักษาความ
สะอาด เป็นประจำทุกวัน 
2. มกีารกำหนดผู้ควบคุมงาน
ประจำอาคารและโซนกลุ่ม
อาคารต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ
จำนวนพนักงานทำความ
สะอาดและภารกิจท่ีกำหนดไว้
ในข้อกำหนด TOR พร้อม
รายงานผลให้ผู้ควบคุมงาน
มหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
3. การรายงานผลรูปการ
ปฏิบัติงานประจำวัน ผ่าน
กรุ๊ปไลน์ และผู้ควบคุมงาน
มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการ
รายงานผลต่อไป 

งานหลัก :  
งานสโตร์ 

งานย่อย :  
งานเบิกจ่ายวัสดุ
ซ่อมบำรุงอาคาร
สถานท่ี 

ประเภท :  
ทุจริตด้านการตบแต่ง
รายงานทางการเงิน 
(Fraudulent Financial 
Reporting) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  
รายการวัสดุ และจำนวน 
ไมต่รงกับรายการจริง  
 
 
 
 

รายการวัสดุ และจำนวน 
ไม่ตรงกับรายการจริง  

2 2 4 
(H) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 

 

C 1.ตรวจนับรายการ และ
จำนวนวัสดุซ่อมบำรุงท้ังหมด 
ทุก ๆ ไตรมาส  
2.ศึกษา และขอจัดซ้ือ
เครื่องมือในการบันทึกรายการ
รับและจ่ายท่ีทันสมัย ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
(L) 
 
 
  

การเงินและ
ทรัพย์สิน 
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งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานจ้างซ่อมแซม 
ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องกลและปรับ
อากาศ 
 

งานย่อย :  
การขออนุมัติ 
การควบคุมงาน
และการตรวจรับ
งาน ให้ถูกต้อง
ตามสัญญาจ้าง 

ประเภท :  
ทุจริตด้านการยักยอก 
(Asset Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  
เซ็นตร์ับงานท่ียังไม่เสร็จ    

1.การอนุมัติวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการซ่อมแซม 
2.การตรวจสอบงานเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  
การจัดทำรายงาน
ตรวจสอบงวดงาน 

2 2 4 
(H) 

ความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 
 

C จัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการ
ควบคุมงาน (SOP) และ
หัวหน้างานต้องควบคุมให้
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ใน
แต่ละขั้นตอน 

1 2 2 
(M) 

ความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 
 

งานหลัก :  
กำหนดราคากลางงาน 
ก่อสร้าง 

งานย่อย :  
การประมาณ
ราคา 

ประเภท : 
 ทุจริตด้านจัดซ้ือ 
(Procurement Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  
การกำหนดราคาหรือ
เปรียบเทียบราคาไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลาง 

 
 

 

1. การประมาณราคาไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลาง      
(1) ราคาท่ีได้มาจากการ
คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการราคากลาง
กำหนด 
(2) ราคาท่ีได้มาจาก
ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของ
พัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทำ 
(3) ราคามาตรฐานท่ีสำนัก
งบประมาณหรือหน่วยงาน
กลางอื่นกำหนด 
(4) ราคาท่ีได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้าง
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
สองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอื่นใดตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐน้ัน ๆ 
ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ให้
ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ใน
กรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) แต่

1 2 2 
(M) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 

 

C 1 จัดหรือรับการอบรม
บรรยายให้ความความรู้
แนวทาง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างตาม พรบ.จัดซ้ือจัด
จ้าง 
2 จัดทำข้อมูลราคากลาง
อ้างอิง และปรับปรุง/update 
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

1 1 1 
(L) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 
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งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้
ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) 
ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม 
(2) หรือ (3) ให้คำนึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของ
รัฐเป็นสำคัญ ในกรณีท่ีไม่มี
ราคาตาม (1) (2) (3) ให้ใช้
ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดย
จะใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ 
(6) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ 

งานหลัก :  
งานควบคุมคุณภาพ 
การจ้างเหมาบริการ 

งานย่อย :  
การตรวจรับงาน
ประจำงวดงาน 

ประเภท : 
 การติดสินบน และการ
คอร์รัปชั่น 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
การสมรู้ร่วมคิด ด้วยการ
ตรวจรับงานผ่านโดยไม่
เป็นไปตามมาตรฐานหรือ
ข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
เหมาบริการ/บันทึกข้อตกลง 

1. การตรวจสอบจากผู้
ควบคุมงาน พบคุณภาพของ
งานไม่ถูกต้องตรงตามท่ี
กำหนดในสัญญาจ้าง 
2. การพบข้อบกพร่องท่ีต้อง
แก้ไขแต่ไม่ได้แจ้งกรรมการ
หรือผู้รับผิดชอบตรวจรับ
งาน 
3 การก่อสร้างท่ีไม่ได้
มาตรฐาน และไม่เป็นไปตาม
หลักวิชาชีพ 

1 2 2 
(M) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 

 

C 1. การตรวจสอบควบคุมงาน
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามข้อ
กำหนดการจ้าง รายการ
ประกอบแบบ และมาตรฐาน
ทางวิศวกรรรม 
2. การขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์
การก่อสร้างมีการตรวจสอบ
เสนอขออนุมัติให้ครบถ้วนตาม
ข้อกำหนด รวมถึงการทดสอบ
วัสดุจะต้องผ่านตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ 
3. การกำหนดให้ผู้มีส่วนในการ
ใช้งานอาคารหรือผู้ท่ีมีความรู้
ความชำนาญในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับหรือ
ควบคุมงาน ให้มีการตรวจสอบ
ท่ีชัดเจน ท้ังรายละเอียดของ
การปฏิบัติงานและความ
เหมาะสมการใช้งาน 

1 1 1 
(L) 

การเงินและ
ทรัพย์สิน 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งานจ้างเหมาบริการ ยานพาหนะ      
1.มีการตรวจสอบจำนวนและรายช่ือของพนักงานจ้างเหมาทุกวัน 
ก่อนปฏิบัติงาน  
2.มีการตรวจเช็คคณุสมบตัิของพนักงานจ้างเหมาก่อนเริม่ปฏิบตัิงาน 
เสมอ 

25 50 75 100 1.ผู้ประสานงานบริษัทฯ รถยนต์เช่า และบริษัทฯ รถโดยสารภายใน รายงานจำนวน
พนักงานขับรถที่มาปฏิบัติงานและพนังานท่ีลา พร้อมแจ้งช่ือพนักงานทดแทน 
เพื่อให้ผู้ควบคุมงานสามารถตรวจสอบได้ (ผู้ควบคุมงานลงช่ือกำกับ) และรายงานผล
ให้หัวหน้างานทราบเป็นประจำทกุวัน โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบเอกสารในการขอเบิกงวดงานต่อไป 
2.ผู้ประสานงานบริษัทฯ รถยนต์เช่า และบริษัทฯ รถโดยสารภายใน จะทำการส่ง
ประวัติพนักงานขับรถ ในกรณีมีพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงาน พร้อมเอกสารประวัติ
แนบ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานขับรถให้ตรงตาม
ข้อกำหนด TOR ก่อนมีการเริม่ปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งไปท่ีเลขาฯ 
ตรวจการจ้างเพ่ือนำเข้าที่ประชุมเสนอต่อประธานตรวจการจ้างฯ ตอ่ไป 

งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย      

การตรวจสอบโดยผูค้วบคุมงานของมหาวิทยาลัยตามรายชื่อและ
ตรวจสอบตามตามภารกิจท่ีกำหนดไว้ในข้อกำหนด TOR 

 

25 50 75 100 1.บริษัทจ้างเหมาบริการจดัส่งรายช่ือพนักงานรักษาความปลอดภยัที่จะต้องโยกย้าย
งานล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงานจริง ทุกผลัด ทุกวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
2.ผู้ควบคุมงานของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแบบแจ้งช่ือ ณ จุด
ปฏิบัติงานจริง ของทุกผลดั ทุกวัน 
3.ผู้ควบคุมงานของมหาวิทยาลัย ลงรายละเอียดการควบคุมงานในแบบฟอร์มใบ
ตรวจจุดพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำวัน 

งานพัฒนาบุคลากร      
1.มีการตรวจสอบว่าการขออนุมัตเิป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ที่หน่วยงานจัดทำขึ้นหรือไม ่
2.มีการตรวจสอบคดักรองคุณสมบัติของผู้เดินทางไปฝึกอบรมหรือ 
ศึกษาดูงานว่าเป็นไปตามที่ระบุในการใช้จ่ายงบพัฒนาบุคลากรที ่

25 50 75 100 1.ผู้ขออนุมัตเิดินทางไปฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ต้องแนบแผนพฒันาบุคลากรของ
หน่วยงานตนเองที่จัดทำไว้มาพร้อมบันทึกขออนุมัติเดินทางและเบิกค่าใช้จ่าย 
2.ผู้ขออนุมัตเิดินทาง ต้องเสนอบันทึกขออนุมัติเดินทางผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เป็นผู้ดแูลการใช้จ่ายงบพัฒนาบคุลากร ได้แก่ หน่วยพัฒนาการบริหารงาน เพื่อ

แบบ C-3 
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กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จัดสรรให้หน่วยงาน (ตามสิทธ์ิของพนักงาน) 
3.การขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบตัิงาน และเบิกจา่ยค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง เป็นไปตามประกาศมทส. เรื่อง การขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไป
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 หรือไม่ 

ตรวจทานใหค้วามเห็นก่อนเสนอผูบ้ังคับบัญชาพิจารณาอนุมัต ิ
3.ผู้ขออนุมัติเดินทางต้องระบุรายละเอียดรถยนต์ส่วนตัว อาทิ ประเภทของรถยนต์ที่
ใช้ ประเภทน้ำมันท่ีใช้ ทะเบียนรถ ฯลฯ และเบิกค่านำ้มันเชื้อเพลิงให้ถูกประเภท
ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น 

งานจ้างเหมาบริการบริการรักษาความสะอาด      
มีการกำหนดผู้ควบคมุงานประจำอาคารและโซนกลุ่มอาคารต่าง ๆ 
เพื่อตรวจสอบจำนวนพนักงานทำความสะอาดและภารกิจที่กำหนดไว้
ในข้อกำหนด TOR พร้อมรายงานผลใหผู้้ควบคุมงานมหาวิทยาลยัฯ 
รับทราบ 

25 50 75 100 1. ผู้ประสานงาน/ ผูค้วบคุมงานของบริษัทฯ จะส่งแบบฟอร์มรายชือ่พนักงานทำ
ความสะอาดลางาน เป็นประจำทุกเช้า โดยส่งเป็นฟอร์มอิเล็กทรอนกิส์ ผ่านกรุ๊ปไลน์
ผู้ควบคุมงานเป็นประจำวัน ผู้ควบคุมงานมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด เป็นประจำทุกวัน 
2. ผู้ควบคุมงานประจำอาคารและโซนกลุ่มอาคารตา่ง ๆ ตรวจสอบจำนวนพนักงาน
ทำความสะอาดประจำวัน 
3. มีแผนการปฏิบัติงานประจำเดอืนและแบบฟอร์มการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนประจำเดือนที่กำหนดไว้ โดยมผีู้ควบคุมงานประจำอาคารเป็นผู้ตรวจสอบ
และลงนาม 

งานสโตร์      
1.ตรวจนับรายการ และจำนวน วสัดุซ่อมบำรุงท้ังหมด ทุก ๆ ไตรมาส 25 50 75 100 ตั้งแต่งกรรมการตรวจนับตามหมวดรายการครบทุกหมวด และรายงานผล 
2.ศึกษาและขอจัดซื้อเครื่องมือในการบันทึกรายการรับ และจ่ายที่
ทันสมัย ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

0 0 100 100 ทำแผนและประมาณการงบประมาณ เพื่อขอจัดซื้อเครื่องมือในการบันทึกรายการ
รับ - จ่ายที่ทันสมัย ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในคำของบประมาณ 2567 

งานจ้างซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองกลและปรับอากาศ      
จัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการควบคุมงาน (SOP) และหัวหน้างาน
ต้องควบคุมให้ปฏิบัตติามอย่างเครง่ครัด ในแต่ละขั้นตอน 
 

25 50 75 100 1.จัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการควบคุมงาน (SOP)  
2.ผู้ควบคมุงานนำไปปฏิบตัิตามขั้นตอนที่ระบุอยา่งเคร่งครัด 
3.ผู้ควบคุมงานรายงานผลการปฏบิัติงานต่อหัวหน้างาน 
4.หัวหน้างานตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วน และเสนอคณะกรรมการตรวจรับงาน 
เพื่อเซนต์ตรวจรับงานต่อไป 
 

งานกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง      
1.จัดอบรมบรรยายให้ความรู้แนวทางการสืบค้นรายละเอียดข้อมูล 0 0 100 100 1.ส่วนอาคารสถานท่ี จัดอบรมบรรยายให้ความความรู้แนวทางการสืบค้น
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กิจกรรมควบคุม 
(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 

ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 
(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ราคากลางและการคำนวณราคากลางของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางของหน่วยงานของรัฐ 
เฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านราคากลาง จำนวน 10 คน 

2.จัดทำข้อมูลราคากลางอ้างอิง และปรับปรุง/update ตามประกาศ
กรมบัญชีกลาง สำนักงานพาณิชยจ์ังหวัด 

25 50 75 100 2.รวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Website ประกาศของกรมบญัชีกลาง  และ
ราคาเดิมที่เคยสืบมาก่อนหนา้ มาปรับปรุงให้เป็นหมวดหมู ่

งานควบคุมคุณภาพการจ้างเหมาบริการ      
1.การตรวจสอบควบคุมงานก่อสรา้งให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการจ้าง 
รายการประกอบแบบ และมาตรฐานทางวิศวกรรรม 

25 50 75 100 1.จัดทำคู่มือการตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการจ้าง 
รายการประกอบแบบ และมาตรฐานทางวิศวกรรรม จำนวน 1 เล่ม 

2.การขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีการตรวจสอบเสนอขออนุมัติ
ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด รวมถึงการทดสอบวัสดุจะต้องผ่านตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 

25 50 75 100 2.จัดทำข้ันตอน ( Flow Chart ) การตรวจสอบและทดสอบวัสดุ และประชุมชี้แจง 
ผู้ควบคุมงานและผูร้ับจ้าง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนท่ีกำหนด 

3.การกำหนดให้ผู้มีส่วนในการใช้งานอาคารหรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ
ในงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับหรือควบคุมงาน ให้มีการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน ทั้งรายละเอียดของการปฏิบัติงานและความเหมาะสม
การใช้งาน 

25 50 75 100 3.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและคณะผู้ควบคุมงาน โดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้
ความชำนาญในงานก่อสร้างแต่ละประเภทงาน 
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32. หน่วยงาน :   หน่วยตรวจสอบภายใน                  

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการ

ทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานตรวจสอบ 

 

งานย่อย :  
การตรวจสอบ
พิเศษ และ/หรือ
งานอื่นๆ ท่ี
มหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
มอบหมาย 

ประเภท :  
การติดสินบน และการ
คอร์รัปชั่น (Bribery & 
Corruption) 
 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
การสมรู้ร่วมคิด 

 
 

   ไม่รีบดำเนินการ
เกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นท่ีได้พบจาก
การตรวจสอบในทันที 
เมื่อเรื่องท่ีตรวจพบอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาท่ี
ร้ายแรง  

 

1 3 3 
(H) 

ด้านความ 
น่าเชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

C    กำหนดให้มีการดำเนินการ
ตามขั้นตอนและ
กระบวนการตรวจสอบ ใน
ขั้นตอนการรายงานผลการ
ตรวจสอบ  โดยการแจ้งผล
การตรวจสอบต่ออธิการบดี
เพื่อทราบ และเสนอรายผล
การตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบในทันที 

1 1 1 
(L) 

ด้านความ 
น่าเชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.กำหนดให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ  
ในขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ  โดยการแจ้งผลการตรวจสอบ 
ต่ออธิการบดีเพื่อทราบ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบในทันที 

25 50 75 100 1.การดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ ในขั้นตอนการรายงานผล 
การตรวจสอบ  โดยการแจ้งผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีเพ่ือทราบ และเสนอรายผล 
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบในทันที 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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33. หน่วยงาน :   หน่วยประสานงาน มทส. กทม.    

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานทีม่ี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก : 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

งานย่อย :  
การขอใบเสนอ 
ราคา 

1. ประเภท : ทุจริตด้านจัดซ้ือ 
(Procurement Fraud) 
  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
การเสนอใบราคา 
มีคู่เทียบในลักษณะ 
ท่ีฮั้ว หรือ ตกลงสมยอมกัน 
 

ใบเสนอราคามาจาก
ร้านค้าท่ีมีการตกลง
สมยอมกัน 

2 1 2 
(M) 

การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1.กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
จัดหาบริษัท/ร้านค้า ท่ีจะทำการ
จัดซ้ือจัดจ้าง จำนวน 2 คน 
2.ศึกษาข้อมูลราคาจากร้านค้าเดิม
และศึกษาข้อมูลราคาปัจจุบัน
เพิ่มเติม 
 

1 1 1 
(L) 

การเงิน
และ
ทรัพย์สิน 

 
 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ จำนวน 2 คน ในการติดต่อบริษัท/ร้านค้า เพื่อ
ขอใบเสนอราคาในการจัดซ้ือจัดจ้าง  โดยมีการศึกษาระเบียบการจัดซ้ือจัด
จ้างและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาจดูข้อมูลราคาเดิม หรือศึกษาข้อมูล
ราคาปัจจุบันเพิ่มเติม  ท้ังนี้ ต้องคำนึงความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

50 50 75 100 1.ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการค้นหาราคาการจัดซ้ือจัดจ้างจากอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งอื่นๆ 
เพื่อทราบราคาตลาด และนำมาประกอบเป็นคู่เทียบ 
2.ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการขอใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึงราคาท่ีคุ้มค่า
กับคุณภาพ  การบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
3.ผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
เพื่อเสนอส่วนพัสดุของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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34. หน่วยงาน :     สถานกีฬาและสุขภาพ                

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานธุรการ 
และบริหารท่ัวไป 

งานย่อย :  
การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์กีฬา 

ประเภท: 
ทุจริตด้านการจัดซ้ือ 
(Procurement Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: เบิก
ค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 
 

ในลักษณะ กำหนด
คุณลักษณะของเครื่องมือ
ท่ีตรงกับบริษัทที่มี
ความสัมพันธ์กับผู้ขาย  

2 1 2 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C กำหนดคุณลักษณะเครื่องมือ
ออกกำลังกายแบบกลาง ๆ ไม่
เจาะจงเพื่อให้หลาย ๆ บริษัท
เข้ามาเสนอราคาได้ 

1 1 1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 
 
 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กำหนดคุณลักษณะเครื่องมือออกกำลังกายเพื่อใหบ้ริษัทต่าง ๆ เข้ามาเสนอราคา 50 100 100 100 กำหนดคุณลักษณะเครื่องมือออกกำลังกายแบบกลาง ๆ ไม่เจาะจงเพื่อให้หลายๆ 
บริษัทเข้ามาเสนอราคา 

มีการเปรียบเทียบราคาตามมาตรฐานท่ีกำหนด 0 0 50 100 ดำเนินการเปรียบเทียบราคาอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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35. หน่วยงาน :   สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (สพส.) (MIS)                  

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการ

ทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานออกแบบและ 
พัฒนาระบบ 

งานย่อย :  
การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

ประเภท:  
อาชญากรรมทาง 
ไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
1.การแฮกเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
2.การนำ User / 
Password ของผู้อื่นไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
 
 
 

การพัฒนาระบบท่ีมีความ
หลากหลายและไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึง
ปัจจุบันยังไม่ได้กำหนด
แนวทางท่ีเป็นมาตรฐาน
กลางร่วมกัน  
 

1 2 2 
(M) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

C 1.กำหนดมาตรฐานการ
พัฒนาซอฟแวร์เพื่อป้องกัน
การแฮกข้อมูล 
2.กำหนดมาตรฐานการเข้าถึง
ระบบท่ีมีความปลอดภัยสูง 
และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 
 
 

1 1 1 
(L) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

แบบ C-2 
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   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.กำหนดมาตรฐานการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อป้องกันการแฮกข้อมลู 
  
 

15 30 60 100 1.หารือแนวทางการป้องกันร่วมกนัภายในหน่วยงาน 
2.ศึกษาแนวทาง 
3.วางแผนและกำหนดแนวทางร่วมกัน 
4.ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว ้
5.ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการป้องกันท่ีเป็นมาตรฐานร่วมกัน 

2.กำหนดมาตรฐานการเข้าถึงระบบท่ีมีความปลอดภัยสูง และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได ้
 

15 30 60 100 1.หารือแนวทางการป้องกันร่วมกนัภายในหน่วยงาน 
2.ศึกษาแนวทาง 
3.วางแผนและกำหนดแนวทางร่วมกัน 
4.ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว ้
5.ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการป้องกันท่ีเป็นมาตรฐานร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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36. หน่วยงาน :   สถานพัฒนาคณาจารย์   

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่
มีโอกาสเกิดการ

ทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
โครงการพัฒนา
ความสามารถของ
อาจารย์ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล 
(International 
standard) 

งานย่อย :  
กิจกรรม
สนับสนุนค่า
สมัครและ
ค่าตอบแทนตาม
วิทยฐานะ 

ประเภท: 
การยักยอก 
(Asset Misappropriation    
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง     
 

เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ตามวิทยฐานะท่ี
ได้รับการรับรอง 

2 2 4 ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 1.ดำเนินการทบทวนประกาศ
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายและ
ค่าตอบแทนฯ 
2.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศฯ 

1 2 2 ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 
 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.ดำเนินการทบทวนประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนฯ 
 

100 100 100 100 1.ตรวจสอบรายละเอียดและอายุการบังคับใช้ของประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายฯ (ฉบับปัจจุบัน) 
2.กรณีมีการแก้ไข ให้จัดทำร่างประกาศฉบับใหม่ และส่งตรวจสอบโดยฝ่ายนิติการ 
3.เสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาแก่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินก่อนการประกาศใช้ 

2.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศฯ 0 30 70 100 1.ติดตามเอกสารหลักฐานจากผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะ 
2.จัดทำบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ในประกาศฯ 
3.เสนอลงนามอนุมัติเบิกจ่ายโดยผู้มีอำนาจท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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37. หน่วยงาน :   สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (รร.สุรวิวัฒน์)    

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานทรัพยากรบุคคล 

งานย่อย :  
การพิจารณา
ประเมินผล 

ประเภท :  
การติดสินบน และการ 
คอร์รัปชั่น (Bribery & 
Corruption) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  
การพิจารณาประเมิน
โดยไม่เป็นธรรม 

พนักงานมีความสนิทสนม 
รู้จักกับผู้พิจารณา 
 

2 2 4 
(M) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

c 1.มีเกณฑ์การประเมิน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา 
3.SOP การปฏิบัติงาน 
 

1 1 0 
(L) 

ด้านความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

กิจกรรมควบคุม 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. มีเกณฑ์การประเมิน 100 100 100 100 มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพพนักงานในการต่อสญัญาจ้างหรือปรับสถานภาพ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
 

100 100 100 100 1.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา 
2.ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

3. SOP การปฏิบัติงาน 25 50 75 100 จัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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38. หน่วยงาน :   ฟาร์มมหาวิทยาลัย      

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการ

ทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
การตรวจนับสินค้า
และวัสดุคงเหลือ   

งานย่อย :  
รายงานสินค้า
และวัสดุคงเหลือ
ประจำเดือนท่ีไม่
สอดคล้องกับ
ระบบบริหารการ
คลัง 

ประเภท :  
การตบแต่งรายงาน
ทางการเงิน 
(Fraudulent 
Finanacial Report) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  
รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง      
 

1.ไม่ดำเนินการตรวจนับฯ 
ยอดสินค้าและวัสดุ
คงเหลือตามจริง 
 

3 3 9 
(E) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

A 1.ปรับเปล่ียนวิธีการตรวจนับ
โดยให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการท่ีไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องดำเนินการ 

1 1 
 
 
 

1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

2.ไม่มีการทวนสอบจาก
การตรวจนับฯครั้งแรก 

3 2 6 
(E) 

2.ทวนสอบตามยอดจริง 
 

1 1 1 
(L) 

3.ไม่มีการทำ stock 
card ควบคุม 

2 2 6 
(E) 

3.ทบทวนระบบทะเบียนสินค้า 
stock card 

1 2 1 
(M) 

4.วิธีการตรวจนับฯ ไม่
กำหนดให้ครอบคลุม 

2 1 2 
(H) 
 

4.ทบทวนวิธีการตรวจนับฯ 1 1 1 
(L) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ C-2 
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   แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรมรายเดอืนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.ปรับเปลีย่นวิธีการตรวจนับโดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไมม่ี
ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ 

50 100 100 100 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุกหน่วยงาน โดยกรรมการที่มสีว่นเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานนั้นจะไม่นับฯ 

2.ทวนสอบตามยอดจริง 0 30 60 100 2.ให้มีการจัดคณะกรรมการสลับกนัทวนสอบ 

3.ทบทวนระบบทะเบียนสินค้า stock card โดยใช้ระบบบริหารการ
ลังเข้ามาดำเนินการ 

0 70 85 100 3.ให้นำระบบ stock card มาใช้ในการจัดทำข้อมลู 
และทวนสอบการระบบบริหารการคลัง 

4.ทบวนวิธีการตรวจนับฯ 0 70 85 100 4.กำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจนับให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและจัดทำ
รายงานให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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39. หน่วยงาน :     โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 
 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่อง
กำเนิดนิวตรอน 

งานย่อย :  
ความลับแบบ
อาคารเครื่อง
กำเนิดนิวตรอน 
(ปัจจุบันเรียกชื่อ
ว่า “เครื่อง
ปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(ปว.มทส.)” 

ประเภท :  
อาชญากรรมทาง 
ไซเบอร์ (Cyber Crime) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 
ความลับแบบอาคาร
เครื่อง ปว.มทส. รั่วไหล 

 
 
 
 
 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
ความลับแบบอาคาร
เครื่อง ปว.มทส. นำไปใช้
ในทางมิชอบ หรือนำไป
เผยแพร่โดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  

3 3 9 
 

ความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ

มหาวิทยาลัย 

C 1.กำหนดเอกสาร Hard 
Copy แบบอาคารเครื่อง ปว.
มทส. ให้เป็นเอกสารควบคุม  
2.ห้ามใช้ Hard Copy 
แจกจ่ายในท่ีประชุม และให้
นำเสนอเอกสารเฉพาะในเวลา
ประชุมเท่าน้ัน โดย 
ไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมประชุม
ดาวน์โหลดเอกสาร หรือ
ส่งผ่านอีเมล์ 
3.ให้ผู้ท่ีจะนำข้อมูลไปใช้ 
ลงนามสัญญาเก็บรักษาข้อมูล
เป็นความลับ ห้ามเปิดเผย 
4.กำหนดผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
และระยะเวลาการเข้าถึง
เอกสารในระบบ Cloud  
ใส่รหัสป้องกันการเข้าถึง
แฟ้มข้อมูล และเปล่ียน
รหัสผ่านทุก 3 เดือน 

2 3 6 ความน่า
เชื่อมั่นต่อ
ระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

แบบ C-2 
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   แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรมรายเดอืนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กำหนดผูร้ับผดิชอบใส่รหสัป้องกันการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลเอกสารใน
ระบบ Cloud 

25 50 75 100 1.หัวหน้าโครงการฯ มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด 
2.หัวหน้าโครงการฯ มอบหมายผูร้บัผิดชอบใส่รหสัป้องกันการเข้าถึงแฟ้มข้อมูล
เอกสารในระบบ Cloud ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน และจัดเก็บ
ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ C-3 
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40. หน่วยงาน :     โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งานหลัก งานย่อย 
ประเภทความเสี่ยง/
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 
(ตามแบบ C-1) 

ระบุลักษณะงานที่มี
โอกาสเกิดการทุจริต 

ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม
ควบคุม 

รหัส
กิจกรรม
ควบคุม 

กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

L I T1 ระบุเกณฑ์
ผลกระทบ 

งานหลัก :  
งานพัฒนา 
ความเป็น
ผู้ประกอบการ 

งานย่อย :  
กิจกรรมพัฒนา 
ความเป็น
ผู้ประกอบการ   

ประเภท:  
การยักยอก (Asset 
Misappropriation 
Fraud) 
เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 
การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง/
ค่าท่ีพัก/ค่าเดินทางเหมา
จ่ายโดยรถยนต์ส่วน
บุคคลซ้ำซ้อน 

ในลักษณะการเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วม
ประชุม/ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอกตามท่ี
ได้รับเชิญ ซ่ึงมีการ
สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง/ 
ค่าท่ีพัก/ค่าเดินทางจาก 
ผู้จัดงานหรือได้รับเงินจาก
แหล่งทุนอื่นแล้วมาเบิกเงิน
ซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน 

2 1 2 
(M) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

C 3. กำหนดให้มีผู้ดูแล
ตรวจสอบเอกสารเชิญว่ามี
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
ส่วนใดหรือไม่ 

 

1 1 1 
(L) 

ด้าน
การเงิน
และ

ทรัพย์สิน 

 

   รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรมควบคุม 

(ท่ีมา : ตามแบบ C2) 
ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม รายละเอียดการดำเนินงาน 

(โปรดระบุ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กำหนดให้มีผู้ดูแลตรวจสอบเอกสารเชิญว่ามีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วน
ใดหรือไม่ 

30 50 100 100 1.กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารการเชิญให้ละเอียดและรัดกุม ก่อนการจองใช้
งบประมาณ 
2.ประสานสอบถามรายละเอียดการจัดประชุม/จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางผู้จัดงาน   

 

แบบ C-3 

แบบ C-2 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asset 
Misapproriation 
Fraud (การยักยอก) 

ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 01 06 07 09 10 17 21        
เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกนิจริง 02 05 06 07 09 10 11 13 21 26 30 31 36  
เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ 03 09 13 27 31          

จ่ายเงินเดือน/ค่าแรงให้พนักงานท่ีไม่มีตัวตน 04 10             
นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ 05 06 10 40           

ปลอมแปลงลายเซน็ผู้อนุมัติจ่ายเงิน 06 10 13            
ขายเป็นเงินสดแต่บันทึกเป็นลูกหนี ้ 07              

นำเงินสดย่อยไปหมุนใชส้่วนตัว 08 03 05 06 07 13 14 17 18 20     
อื่นๆ 09 04 13 24           

Procurement 
Fraud (ทุจริตด้าน
การซื้อ) 
 

มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 10 12 15 33           
ผู้ขายท่ีเสนอราคาไม่มีตัวตนจริง 11 12             

ราคาขาย/คา่บริการของผู้ขายสูงเกินจริงฯ 12 13 20 31 34          
อื่นๆ 13 02 25            

Bribery & 
Corruption (การติด
สินบน และการ
คอร์รัปชั่น) 
 

การติดสินบน 14 28             
การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ 15 20 28            

การคอร์รัปชั่น 16              
การกรรโชกทรัพย์ 17              

การหลอกลวง 18              
การสมรู้ร่วมคิด 19 22 28 31 32 37         

การฟอกเงิน 20              
อื่นๆ 21 29             

Cyber Crime 
(อาชญากรรมทางไซ
เบอร)์ 
 

การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ 22 01 06 08 09 12 16 19 20 23 35    
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล               

การนำUsername/passwordของ 23 06  08 09 12 23 35       
ผู้อ่ืนไปใช้ประโยชนส์่วนตัว               

อื่นๆ 24 15 39            
Fraudulent 
Financial 
Reporting (การตบ
แต่งรายงานทางการ
เงิน) 
 

รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง 25 20 38            
รับรู้รายการบัญชีไม่ถูกหมวด 26 20             

ไม่รับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้น 27              
ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 28 20             

บันทึกบัญชีผิดงวด 29 20             
ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อาย ุ 30 20             

การใช้งาน มูลคา่ซาก)               

อื่นๆ 31 31             

 

 

แผนภาพที่  1 : Dashboard 
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แผนภาพที ่2 : แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุม่เสีย่งประเภทการยักยอก   (Asset Misappropriation Fraud) 
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แผนภาพที่ 3 : แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุม่เสีย่งประเภทการจัดซื้อ (Procurement Fraud) 
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แผนภาพที่ 4 : แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุม่เสีย่งประเภทการติดสินบน และการคอรร์ัปช่ัน (Bribery & Corruption) 
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แผนภาพที่ 5 : แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุม่เสีย่งประเภทอาชญากรรมทางไซเบอร ์(Cyber Crime) 
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แผนภาพที่ 6 : แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุม่เสี่ยงประเภทการตบแต่งรายงานทางการเงนิ (Fraudulent Financial Reporting) 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

ผู้จัดทำ 
 

  ที่ปรึกษา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล        รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา  กาญจนวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 นายศราวุธ  ป้อมสินทรัพย์   หัวหน้าส่วนแผนงาน 
 

  ผู้จัดทำ/เรียบเรียง/รูปเล่ม 

 นางช่ออุบล  บูราณ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน 
 
 

  ออกแบบปก 

 นางช่ออุบล  บูราณ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน 
 
 

  คร้ังที่/วันที่ผลิต 

 ครั้งที่ 1  - ตุลาคม พ.ศ. 2565 
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
เลขที� 111 ถนนมหาวยิาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ีตําบลสรุนารี

อําเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3000  โทรสาร 0-4422-4070




