
CMU-RM 3 
ชื่อส่วนงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก) ประเด็นความเสี่ยงท่ัวไปจากแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประเภท 
ความเสีย่ง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมทีม่ีอยู ่

(2) 

การประเมิน 
(3) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
(4) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย 
เหต ุ
(7) 

ความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติงาน 
(O) 

2.4 ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
อันเน่ือง 

     มาจากการ
ปฏิบัติงาน 
(สูง) 

 

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากรรับทราบและรับรู้
อย่างทั่วถึง รวมถึงการให้ความรู้ในช่วงการอบรม 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนยึดม่ันใน “ประมวลจริยธรรม
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” อย่างเคร่งครัด 

3. ด าเนินการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ มช. (ลงวันท่ี 21 ก.พ. 
2560) ท้ัง 6 ด้าน ตามนโยบายของรัฐบาลโดยยึดถือ
เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติ 

4. การเสริมสร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรมและความรับ
ผิดรับชอบให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกระดับตามแนวทางจัดท า 
“มหาวิทยาลัยหรือองค์กรคุณธรรม” 

5. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือมีผลเกี่ยวเน่ืองกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

6. มีระบบการก ากับ ดูแล และตรวจสอบให้เจ้าหน้าท่ีทุก
ระดับใหป้ฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

7. ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ มช. (ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2560) 
ตามแนวปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ท้ัง 6 ด้านให้เห็นผล 
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  

(1) ด้านความโปร่งใส  
(2) ด้านความพร้อมรับผิด  
(3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
(5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
(6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยมีการ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม 
กิ จ ก ร ร ม ค ว บ คุ ม  
ใน ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น
คุณธรรมและความ
โป ร่ ง ใส ฯ  แ ต่ ยั ง มี
ค ว า ม เสี่ ย ง อ ยู่ ใ น
ระดับสูง จึงเห็นควร 
ทบทวนตัวชี้วัดและ
ป รั บ วิ ธี ก า ร  
โ ด ย ใ ช้ ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน EdPEx, 
การจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน (PA) รวมถึง
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(ITA) เพื่อขับเคลื่อน
ก า ร เป็ น อ ง ค์ ก ร
คุณธรรมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด าเนินงาน ซ่ึงการ
ด าเนินการท่ีกล่าวถึง
จะมี ก ระบ วนการ
ตรวจสอบติ ดต าม 
- Internal Audit 
- การตรวจสอบภายใน 
- External Audit 
เพื่ อให้ เกิดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่ วน
เสียจากภายนอกและ
บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
หน่วยงานตระหนัก
มากขึ้น 

ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ
ร้ อ ง เ รี ย น จ า ก
ผลประโยชน์ทับซ้อน
อันเน่ืองมาจากการ
ปฏิบัติงาน 

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้บุคลากรรับทราบและรับรู้อย่าง
ท่ัวถึง ผ่านรูปแบบและช่องทางที่มี
ประสิทธิผล 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนยึดม่ัน 
ใน “ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ผ่าน
รูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

3. การเสริมสร้างจิตส านึก คุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดรับชอบ
ให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ผ่าน
กิจกรรมโครงการ “มหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรคุณธรรม” 

4. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือมีผล
เกี่ยวเน่ืองกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

5. มีระบบการก ากับ ดูแล และ
ตรวจสอบให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

6. ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ มช. (ลงวันท่ี 21 
ก.พ. 2560) ตามแนวปฏิบัติท่ี
ก าหนดไว้ท้ัง 6 ด้านให้เห็นผล 
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  
(1) ด้านความโปร่งใส  
(2) ด้านความพร้อมรับผิด  
(3) ด้านความปลอดจากการทุจริต

- ปีงบประมาณ 2562 
- คณะท างานบริหาร 

ความเสี่ยงฯ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : 
จัดการเชิงบูรณาการ  
(ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ)์ 

 



ประเภท 
ความเสีย่ง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมทีม่ีอยู ่

(2) 

การประเมิน 
(3) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
(4) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย 
เหต ุ
(7) 

 
 
 

ในการปฏิบัติงาน 
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม 

ในองค์กร  
(5) ด้านคุณธรรมการท างาน 

ในหน่วยงาน  
(6) ด้านการสื่อสารภายใน

หน่วยงาน 
 

 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

ครั้งที ่1/2561 
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์
............................................................................................................................. .................................. 

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรินทร์  เตชะพันธุ์) ประธานคณะท างาน                           
2. ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล (นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ) คณะท างาน 
3. ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน (นางวิวรรณ ศรีทองค า)  คณะท างาน 
4. หัวหน้ำงำนพัฒนำและฝึกอบรม กองบริหำรงำนบุคคล คณะท างาน 

(นางฐิติภัสร์ สวัสดี) 
5. หัวหน้ำงำนอัตรำก ำลังและค่ำตอบแทน กองบริหำรงำนบุคคล คณะท างาน 

(นายแสวง ครูบา) 
6. หัวหน้ำงำนก ำหนดและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง กองบริหำรงำนบุคคล คณะท างาน 

(นางอังคณา กันธิยะ) 
7. หัวหน้ำงำนแผนงบประมำณ กองแผนงำน  คณะท างาน 

(นายอนันต์ เดชพรม) 
8. หวัหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์ กองแผนงำน  คณะท างาน 

(นายบุญรัตน์  อินต๊ะพิงค์) 
9. หัวหน้ำงำนธุรกำร กองบริหำรงำนบุคคล  คณะท างานและเลขานุการ คนที่ 1 

(นางพิราวรรณ์ ส าเภาลอย) 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภาระกิจ/มีกิจจ าเป็น)  
1. ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะท างาน 
2. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรจัดกำรเมืองอัจฉริยะ  คณะท างาน 
3. ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย  คณะท างาน  
4. นางอภิญญา เทพสถิตย์  ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร   คณะท างานและเลขานุการ คนที่ 2 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอ่ียมคณิตชาติ แทน ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นำยขวัญชัย ตันแจ้ แทน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรจัดกำรเมืองอัจฉริยะ 
3. นายวิรุฬห์ ถูกจิตต์ หัวหน้างานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ กองบริหารงานบุคคล 
4. นางสาวพิชชาพร สุมนะ พนักงานปฏิบัติงาน กองบริหารงานบุคคล 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
                ประธานแจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
2561  
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2561 
   ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2561 
ได้ชี้แจงว่าการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงฯ จากแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด (KPI) ของแผนฯ 12 โดยเน้น KPI ที่ส าคัญที่สุดหรือที่มีผลกระทบสูงต่อ
การบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ เพ่ือแปลง KPI ในแผนฯ 12 ให้เป็น
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI : Key Risk Indicators) ควบคู่กันไป โดยแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่  12 
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ และโดยรองอธิการบดีแต่ละท่านรับผิดชอบต่อความส าเร็จของเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ดังนั้นในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในระดับมหาวิทยาลัย ควรใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เป็น KPI หลัก ส าหรับการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง  
   โดยยุทธศาสตร์ที่ 8 และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ บริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่าง 
มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ประกอบด้วยด้วย KPI ทั้งหมด 4 KPI ดังนี้  

1.  ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
2.  ระดับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
3.  ร้อยละของการบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  ระยะที่ 12 
4.  ร้อยละของงบยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมด 
ยุทธศาสตร์นี้จะเป็นการรวมตั้งแต่ยุทธศาสตร์ที่ 1-7 มาบริหารจัดการเชิงบูรณาการให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์โดยจะศึกษา KPI ของแต่ละยุทธศาสตร์เพ่ือหาจุดบกพร่อง
และจุดที่ควรปรับปรุงในแต่ละยุทธศาสตร์  
       สรุปมติที่ประชุม  

 1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป็น KPI หลัก ในระดับมหาวิทยาลัย 
 2. ในกรณีที่ KPI ย่อยไม่ชัดเจนควรใช้วิธีการของ EdPEx มาคิด โดยตั้งค าถามว่า “ทราบได้

อย่างไรว่าได้ท าในเรื่องนี้ดีแล้ว” ก็จะสามารถหา PI ต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ค าตอบว่าท าได้ดีแล้วหรือยัง 
 3. ไม่ละเลยประเด็นความเสี่ยงทั่วไป โดยวิเคราะห์จากบริบทความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคตต่อมหาวิทยาลัย และจากแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังมีความเสี่ยงที่
ยังอยู่ในระดับที่สูงและสูงมาก รวมไปถึงเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เช่น ความม่ันคงของระบบ Cyber อัคคีภัย 
และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะมาพลิกโฉมหน้าใหม่ในการท างาน (Disruption) เป็นต้น ทั้งจะต้องให้
ความส าคัญกับประเด็นความเสี่ยงของเหตุการณ์ส าคัญอีกด้วย 

 4. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในระดับส่วนงาน อาจจะมีประเด็นความเสี่ยงที่แตกต่างจาก
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย แต่ต้องท าให้ Theme เดียวกับมหาวิทยาลัย  

 5. ประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบจากการใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป็น KPI หลักสามารถจ าแนก
เป็นความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว 
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           ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การที่จะหาตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ควรระบุ KPI และ KRI ที่ชัดเจน เพ่ือที่จะช่วยให้มีความ

เข้าใจตรงกัน และสามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. การก าหนด KPI และ KRI ที่ชัดเจนและสามารถวัดได้จริง รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก

ในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยลดภาระในการท างานและช่วยให้ KRI มีความส าคัญและมีประโยชน์ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจกับการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเพ่ิมมากขึ้น 

 3. การจัดการบริหารความเสี่ยงสามารถปรับใช้และสอดคล้องกับ EdPEx, TQA และ TQC ได้อีกด้วย 
 4. ใช้ค ารับรองในการปฏิบัติงาน  (Performance Agreement) เป็นกลไกในการท างาน ซึ่งถ้า

ตกลงรับ PA ก็จะต้องรับความเสี่ยงไปด้วย 
 5. ควรจัดท าคู่มือการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงหรือการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตาม

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดใหม่นี้ให้กับส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งคู่มือจะ
ช่วยให้ส่วนงานมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถจัดท าแผนความเสี่ยงฯ ของส่วนงานได้อย่างถูกต้อง โดยมี
ความสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

                ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม -ไม่มี-   
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง -ไม่มี-  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  

4.1  การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยงเดิม จากแผนบริหารความเสี่ยงฯ  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่พบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง-สูงมาก เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการจัดการ 
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมฯ พิจารณาวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยงเดิม 
ประเด็นความเสี่ยง : 2.4 ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน จากเดิม

วิเคราะห์จากข้อมูลประเด็นการอุทธรณ์ร้องทุกข์ด้านการปฏิบัติงานในช่วงปี 2559-2561 จะเห็นได้ว่า 
ในปีงบประมาณ 2561 ยังพบปัญหาการอุทธรณ์ร้องทุกข์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเทียบกับปีที่ผ่านมา (L = 3, I = 3)  อยู่ในระดับสูง : มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง   ให้มีการก ากับ
ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือลดความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตการ
บริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รวมถึงหลีกเลี่ยงมิให้เกิด
การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป 

  ทีป่ระชุมฯ พิจำรณำประเมินและทบทวนตัวชี้วัด ดังนี้
   มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตาม กิจกรรมควบคุม ในการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง จึงเห็นควรทบทวนตัวชี้วัดและปรับวิธีการ โดยใช้ผลการด าเนินงาน EdPEx, 
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) เพ่ือขับเคลื่อนการเป็น
องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งการด าเนินการที่กล่าวถึงจะมีกระบวนการตรวจสอบ
ติดตาม Internal Audit, การตรวจสอบภายใน และ External Audit เพ่ือให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากภายนอกและบุคลากรภายในหน่วยงานตระหนักมากขึ้น
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การจัดการความเสี่ยง/ก าหนดกิจกรรมการควบคุม และมอบหมายหน่วยงาน
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

การจัดการความเสี่ยง/ 
ก าหนดกิจกรรมการควบคุม 

วิธีการ/ 
การด าเนินงาน 

มอบหมาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.  เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากร
รับทราบและรับรู้อย่างทั่วถึง  

เผยแพร่ผ่านรูปแบบและ
ช่องทางที่มีประสิทธิผล 

งานพัฒนาและฝึกอบรม 
กองบริหารงานบุคคล 

2.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนยึดมั่น ใน 
“ป ร ะมวล จ ริ ย ธ ร รม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น 
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  

จดักิจกรรมส่งเสรมิฯ ผ่าน
รูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

3.  การ เสริมสร้ า งจิ ตส านึ ก  คุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดรับชอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  

เสริมสร้างจติส านึกฯ  
ผ่านกิจกรรมโครงการ 
“มหาวิทยาลัยหรือองค์กร
คุณธรรม” 

4.  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
หรือมีผลเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้
กับบุคลากร 

5.  มีระบบการก ากับ ดูแลและตรวจสอบให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

จดัท าระบบก ากับ ดูแล 
ติดตามและตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบ และแจ้งส่วนงาน
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

กองบริหารงานบุคคล 

6.  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
มช. (ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560) ตามแนว
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ทั้ง 6 ด้านให้เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  
(1) ด้านความโปร่งใส  
(2) ด้านความพร้อมรับผิด  
(3) ด้านความปลอดจากการทุจรติ 

ในการปฏิบัติงาน 
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
(5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
(6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

ประชาสัมพันธ์ ส่วนงาน/ 
สถาบัน/ส านัก ให้ปฏิบัติตาม
นโยบายด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

กองแผนงาน 
กองบริหารงานบุคคล 

   พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง : 
 ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ : 9      (ค่า L= 3 และ ค่า I = 3)   
    ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : 1   (ค่า L= 1 และ ค่า I = 1)     

       ที่ประชุมรับทราบและเหน็ชอบ 

 




