
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนนิงานเพื่อการจดัการความเสี่ยงการทุจริต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปี 

(1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการด าเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ความเสี่ยง/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ไตรมาส 2/63) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย  

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
ด้ำนธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริต
ภำยในมหำวิทยำลัย 

คะแนน 5 3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี ้
1) ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรทั้งหมดจ ำนวน 7 เป้ำหมำยเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทจุริต โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
สภำมหำวิทยำลยัในครำวกำรประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 
ตุลำคม พ.ศ. 2563 
2) ก ำหนดผู้รับผิดชอบตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดเพื่อมอบหมำย
ด ำเนินกำรและจดัท ำรำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
Milestone แล้วเสร็จ 
3) มีกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมรำยละเอียดขั้นตอนท่ี
ก ำหนด 

เนื่องจำกตัวช้ีวัดบำงตัวมีกำร
ด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับหลำย
หน่วยงำนท่ีจะต้องร่วมกัน
ด ำเนินกำร ทั้งนี้ ไดม้ีกำรประชุม
หำรือร่วมกันและได้ก ำหนด
ผู้รับผิดชอบหลักด ำเนินกำรร่วมกบั
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแลว้ 

2. ร้อยละของหน่วยงำนท่ีมี SOP ของ
กระบวนงำนหลัก (Core Function) 

ร้อยละ 100 75 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี ้
หน่วยงำนส่ง SOP ที่ครอบคลุมกระบวนกำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็น
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน กระบวนงำนหลัก ≤ 90%  
ทั้งหมด 35 หน่วยงำน (จำก 41 หน่วยงำน) 643 กระบวนงำน 
หมายเหตุ : มี 4 หน่วยงำนท่ีไม่ไดจ้ัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ
มหำวิทยำลยั เนื่องจำกใช้คู่มือมำตรฐำนสำกลอื่น ดังนี ้1. ศูนย์
เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2. ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 3.
เทคโนธำน ี4. โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำร ี
 

ไม่ม ี



 

ความเสี่ยง/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
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ด าเนินงาน 

(ไตรมาส 2/63) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

3. ร้อยละของข้อสังเกตในเรื่องเดมิที่ สตง. 
เคยให้ข้อสังเกตไว้ต้องไม่ปรำกฎพบอีก 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ถึงก าหนดการรายงานผล (ก ำหนดรำยงำนผลในไตรมำสที่ 
4) โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 2/2564 ดังนี้ 
          อยู่ระหว่ำงส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครรำชสีมำ เข้ำ
ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
ตรวจสอบระหว่ำงกำลส ำหรับงวดปีบัญชี 2564 และตรวจสอบกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อให้ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบรำยงำน
กำรเงินท่ีมีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย ในระหว่ำง
วันท่ี 17 - 26 มีนำคม 2564 

ไม่ม ี

4. มีช่องทำงกำรร้องเรียนหน้ำเว็บไซหลักของ
มหำวิทยำลยั 

ร้อยละ 100 50 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี ้
ด ำเนินกำรออกแบบ และพัฒนำช่องทำงกำรร้องเรียน เรียบร้อย
แล้ว อยู่ในข้ันตอนทดสอบ และทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบ
ข้อผิดพลำดหรือปรับปรุง ให้เหมำะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

- 

5. ร้อยละข้อร้องเรียนท่ีได้รับกำรแก้ไข ร้อยละ 100 50 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี ้
มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรข้อร้องเรยีน และจัดท ำ
เป็นประกำศเพื่อบังคับใช้ เรียบร้อยแล้ว 

- 

6. ร้อยละของกำรแกไ้ขจนสิ้นสุดกระบวนกำร 
ตำมข้อสังเกตของ สตง. 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ถึงก าหนดการรายงานผล (ก ำหนดรำยงำนผลในไตรมำสที่ 
4) โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 2/2564 ดังนี้ 
        อยู่ระหว่ำงส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครรำชสีมำ เข้ำ
ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยำยน 2563 
ตรวจสอบระหว่ำงกำลส ำหรับงวดปีบัญชี 2564 และตรวจสอบกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อให้ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบรำยงำน
กำรเงินท่ีมีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย ในระหว่ำง
วันท่ี 17 - 26 มีนำคม 2564 

ไม่ม ี
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7. ข้อสังเกตจำก สตง. ด้ำนกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ต้องไม่เกิน 1 หน่วยงำน 

หน่วยงำน 1 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ถึงก าหนดการรายงานผล (ก ำหนดรำยงำนผลในไตรมำสที่ 
4) โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 2/2564 ดังนี้ 
1. ส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวดันครรำชสมีำ เข้ำตรวจสอบ
รำยงำนกำรเงินระหว่ำงกำล งวดปีงบประมำณ  2563  เมื่อวันท่ี 
17 สิงหำคม 2563 โดยยังไม่มีประเด็นข้อสังเกต  ปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงตรวจสอบรำยงำนกำรเงินส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยำยน 2563  ตรวจสอบระหว่ำงกำลส ำหรับงวดปีบัญชี 2564 
และตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยเพื่อให้ข้อเสนอแนะจำกกำร
ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินท่ีมีผลตอ่กำรบริหำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลยั ในระหว่ำงวันท่ี 17 - 31 มีนำคม 2564  
2. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบ โดยมีกำรสอบทำน
กำรปฏิบัติงำนตำมกฎ ระเบยีบ จ ำนวน 6 หน่วยงำน ได้แก่ ส่วน
กำรเงินและบัญช,ี ฟำร์มมหำวิทยำลัย,  โรงพยำบำล มทส., เทคโน
ธำน,ี สุรสมัมนำคำร และส่วนพัสดุ   ณ ไตรมำสที่ 2 ได้ตรวจสอบ
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบแล้ว 2 หน่วยงำน ได้แก่ ส่วนกำรเงิน
และบัญชี และฟำรม์มหำวิทยำลัย  และอยู่ระหว่ำงสรุปผลกำร
ตรวจสอบโรงพยำบำล มทส. 

ไม่ม ี

8. มหำวิทยำลัยมีแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแล้วเสร็จ 

แผนงำน 1 1 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี ้
      มหำวิทยำลัยได้จดัท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตระดบั
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 แล้วเสร็จ และเผยแพร่
ให้กับทุกหน่วยงำนได้รับทรำบและเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตต่อไป 

ไม่ม ี

 


