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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
แผนการบริหารความเสี่ยง ( Risk management plan : RM) 

ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที ่30 กันยายน 2565 ) 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(2) 

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

(3) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
วิธีการ 

(4) 
กิจกรรม/โครงการทีต่อบสนองความเสี่ยง 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
กำหนดเสร็จ 

(7) 
3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
   3.1 ความเสี่ยง : การละเมิดหรอื
กระทำผดิกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของ
มหาวิทยาลยั 

E M ลดโอกาส 
 

1.เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบตัิงานด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความผดิทางวินัยและเกีย่วกับการเงิน  

2.จัดทำแผนให้ความรู้ กฎ ระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยออกใช้บังคับทุกๆครั้ง ที่มี
การออกกฎเรื่องนั้นๆ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
สำนักงานกฎหมาย 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน กองคลัง กอง
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

30 ก.ย. 65 

3.2 ด้านการทุจริต 
     การทุจริตในกระบวนการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดุ ด้านการเงิน การมผีลประโยชน์ทับซ้อน และในกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบตัิงานตามภาระหน้าท่ี 
   3.2.1 ความเสี่ยง : การให้ รับ หรือ
เรียกร้องสินบนและสิ่งล่อใจ 

E  
- 

ลดโอกาส 
ลดผลกระทบ 

1. กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและรณรงค์ให้ท่ัวถึงทั้งมหาวิทยาลยั 
2. สร้างระบบป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

สำนักงานกฎหมาย, 
สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน, กองคลัง 

31 ม.ค. 65 

   3.2.2 ความเสี่ยง : การปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอืน่ๆ 
เช่น เอกสารทางการศึกษา เอกสาร
ข้อมูลบุคคล การปลอมแปลงลายมือช่ือ

       E - ลดโอกาส 
 

มีโครงการผูส้อบทาน ทำหน้าท่ีช่วยสอบทานและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ที่ครอบคลมุความเสี่ยงท่ีสำคัญนอกเหนือจากด้านการเงินการบัญชี  

 

สำนักงานกฎหมาย 
สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน 

30 ก.ย. 65 
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ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(2) 

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

(3) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
วิธีการ 

(4) 
กิจกรรม/โครงการทีต่อบสนองความเสี่ยง 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
กำหนดเสร็จ 

(7) 
รวมถึงการมสี่วนร่วมในการปลอมแปลง
เอกสาร 
   3.2.3 ความเสี่ยง :  มีการเอา
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปเป็นของ
ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุม่หรือพวกพ้อง 
หรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

      E L ลดโอกาส/ 
มาตรการเฝ้า
ระวัง 

1. กำหนดมาตรการควบคมุไม่ใหน้ำเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปเป็น
ของส่วนตัวหรือนำไปแสวงหาผลประโยชน ์

2. มีการสร้างเจตคติค่านิยมและ วัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร  
3. จัดทำขั้นตอนการยืม-คืน วสัดุ หรือครุภณัฑ์ ไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่

ประชาสมัพันธ์ใหท้ั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย 
4. ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการควบคุมการเบิกจ่าย การยืม การคนื 
5. หากตรวจสอบพบว่าบุคลากร ในหน่วยงานกระทำผดิจะต้องถูกลงโทษ

ทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

ผู้บริหารทุกคณะ/
หน่วยงาน 

30 ก.ย. 65 
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แบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน  (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประเด็นความเสี่ยง 

(1) 
กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความ

เสี่ยง 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ 
(3) 

กำหนด
เสร็จ 
(4) 

สถานะ
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการดำเนินงาน  (6) ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk :C)  
3.1 ความเสี่ยง : การละเมิดหรือ
กระทำผดิกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของ
มหาวิทยาลยั 

1.เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์แนวทางการ
กำกับดูแลการปฏิบตัิงานด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ความผดิทางวินัยและ
เกี่ยวกับการเงิน  
2.จัดทำแผนให้ความรู้ กฎ ระเบียบท่ี
มหาวิทยาลยัออกใช้บังคับทุกๆครั้ง ท่ีมีการ
ออกกฎเรื่องนั้นๆ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
สำนักงาน
กฎหมาย 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน 
กองคลัง กอง
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

30 ก.ย. 65 ✓    จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับท่ี
สำนักงานกฎหมายฯ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 6 โครงการอยูร่ะหว่างดำเนนิการ 
2 โครงการ 
สำนักงานกฎหมายจัดโครงการอบรม  
1. กฎหมายน่ารูคู้่การทำงาน (ครั้งที่ 1)
ให้ความรู้ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ใน
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร  
   โดยรองอธิการบดฝี่ายกฎหมายและ
บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 
ผ่านระบบ zoom 
2.หลักธรรมมาภิบาล วินัย จรรยาบรรณ 
   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล มาลยารม 
ผู้ช่วยอธิการบดฝีายกฎหมาย ณ วิทยาเขต
ตรัง เมื่อวันที่14 ก.พ. 65 
3.ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
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ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความ
เสี่ยง 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ 
(3) 

กำหนด
เสร็จ 
(4) 

สถานะ
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการดำเนินงาน  (6) ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

ปฏิบัติงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล 
มาลยารม ผู้ช่วยอธิการบดฝีายกฎหมาย 
และนายสุรศักดิ์ สุวลักษณ์ รักษาการ
แทนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย ณ 
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65 
4.หลักธรรมาภิบาล 
   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคลมาลยารม 
ผู้ช่วยอธิการบดฝีายกฎหมาย ณ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี24 ก.พ. 65 
5.หลักธรรมาภิบาล 
   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคลมาลยารม 
ผู้ช่วยอธิการบดฝีายกฎหมาย ณ วิทยา
เขตภูเกต็ เมื่อวันท่ี25 ก.พ. 65 
6.หลักธรรมาภิบาล 
   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคลมาลยารม 
ผู้ช่วยอธิการบดฝีายกฎหมาย ณ วิทยา
เขตปัตตานี เมื่อวันท่ี23 มี.ค. 65 

  3.2 ด้านการทุจริต 
 3.2.1 ความเสี่ยง : การให้ รับ หรือ
เรียกร้องสินบนและสิ่งล่อใจ 

1. กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและรณรงค์
ให้ท่ัวถึงทั้งมหาวิทยาลัย 
2. สร้างระบบป้องกันการทุจริตและ 

(กองคลัง) 
สำนักงาน
กฎหมาย, 

31 ม.ค. 65 ✓   
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ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความ
เสี่ยง 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ 
(3) 

กำหนด
เสร็จ 
(4) 

สถานะ
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการดำเนินงาน  (6) ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน, 
กองคลัง 

   3.2.2 ความเสี่ยง : การปลอม
แปลงเอกสารการเบิกจ่ายและ
เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารทางการ
ศึกษา เอกสารข้อมลูบุคคล การ
ปลอมแปลงลายมือช่ือรวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสาร 

มีโครงการผูส้อบทาน ทำหน้าท่ีช่วยสอบทาน
และประเมินผลการควบคมุภายใน ที่
ครอบคลมุความเสี่ยงท่ีสำคัญนอกเหนือจาก
ด้านการเงินการบัญชี  
 

(กองคลัง) 
สำนักงาน
กฎหมาย 
สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน 

30 ก.ย. 65 ✓   

   3.2.3 ความเสี่ยง :  มีการเอา
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปเป็น
ของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง หรือนำไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว 

1. กำหนดมาตรการควบคมุไม่ใหน้ำเอา
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปเป็นของส่วนตัว
หรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์ 
2. มีการสร้างเจตคติค่านิยมและ วัฒนธรรม
ความโปร่งใสในองค์กร  
3. จัดทำข้ันตอนการยืม-คืน วสัดุ หรือ
ครุภณัฑ์ ไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ให้ท่ัวถึงทั้งมหาวิทยาลัย 
4. ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการควบคุม
การเบิกจ่าย การยืม การคืน 
5. หากตรวจสอบพบว่าบุคลากร ใน

(กองคลัง) 
ผู้บริหารทุกคณะ/
หน่วยงาน 

30 ก.ย. 65 ✓   
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ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความ
เสี่ยง 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ 
(3) 

กำหนด
เสร็จ 
(4) 

สถานะ
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการดำเนินงาน  (6) ปัญหาอุปสรรค 
(7) 

หน่วยงานกระทำผดิจะต้องถูกลงโทษทาง
วินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
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ประเด็นความเสี่ยงและตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นความเสี่ยง เกณฑ์ระดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 

3.1 ความเสี่ยง : การละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของ
มหาวิทยาลยั 

  การละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัย เมื่อ 
    1. เกิดร้องเรียน ร้องทุกข์  

 2. เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 
เช่น อาจารย์ส่งเกรดช้า การทำเอกสารหลักฐานทาง
การเงินและบัญชีไม่ถูกต้อง การกระทำหรือละเว้นการ
กระทำที่ผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน 
(ตัวอย่างเพิ่มเตมิหน้า 25) 
 
 
 
   
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน จำนวนครั้งท่ีมีการละเมดิหรือทำผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัยต่อ
ปีงบประมาณ 
 

คะแนน คำอธิบาย 
5 โอกาสที่จะเกิด  ≥5 ครั้ง/ปี    
4 โอกาสที่จะเกิด  จำนวน 4 ครั้งต่อป ี
3 โอกาสที่จะเกิด  จำนวน 3 ครั้งต่อป ี
2 โอกาสที่จะเกิด  จำนวน 2 ครั้งต่อป ี
1 โอกาสที่จะเกิด   น้อยกว่า หรือ  1 ครั้ง/ปี    

 
  
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน การละเมิดกฎระเบียบทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัย หรือส่งผลกระทบด้านการ
ดำเนินงาน(บุคลากร) 

คะแนน คำอธิบาย 
5 มีการละเมดิกฎระเบยีบอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบ

ช่ือเสียงองค์กร หรือโทษทางวินัย ไล่ออก /มีการ
ดำเนินคดีทางอาญา ทางแพ่ง ทางวินัย /ผู้รับการ
ประเมินไมผ่่านประเมินและถูกออกจากงาน 

4 มีการละเมดิกฎระเบยีบอย่างมากส่งผลกระทบต่อบุคคล
หรือทรัพย์สิน และไม่สามารถแก้ไขได้  
หรือโทษทางวินัย ปลดออก/มีการดำเนินคดีทางแพ่ง 
ทางวินัย/ผู้รับการประเมินไมผ่่านประเมิน 

3 มีการละเมดิกฎระเบยีบอย่างมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สิน แตส่ามารถแก้ไขได้  
หรือโทษทางวินัย ลดค่าจ้าง/มีการดำเนินคดีทางวินัย 

2 
 

มีการละเมดิกฎระเบยีบเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้  
หรือโทษทางวินัย ตัดค่าจา้ง 

1 มีการละเมดิกฎระเบยีบเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบที่
สำคัญ หรือโทษทางวินัยภาคทณัฑ์  
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ประเด็นความเสี่ยง เกณฑ์ระดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 3.2 ด้านการทุจริต 
      การทุจริตในกระบวนการจดัซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ ด้านการเงิน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติงานตามภาระหนา้ที่ 
     3.2.1 ความเสี่ยง การให้ รับ หรือเรียกร้องสินบน
และสิ่งล่อใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน โอกาสเกิดขึ้น (ครั้ง) 
 
คะแนน คำอธิบาย 

5 มีโอกาสเกดิขึ้น  1 ครั้งขึ้นไป 
4  
3 - 
2 - 
1 - 

  
 

เกณฑ์การประเมิน เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ขององค์กร 

คะแนน คำอธิบาย 
5 เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ

ขององค์กร 
4 - 
3 - 
2 - 
1 -  

    3.2.2 ความเสี่ยง การปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่าย และเอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารทางการศึกษา 
เอกสารข้อมลูบุคคล การปลอมแปลงลายมือช่ือ 
รวมถึงการมสี่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน โอกาสเกิดขึ้น (ครั้ง) 
 
คะแนน คำอธิบาย 

5 มีโอกาสเกดิขึ้น 1 ครั้งขึ้นไป 
4  
3 - 
2 - 
1 - 

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ขององค์กร 

คะแนน คำอธิบาย 
5 เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ

ขององค์กร 
4  
3  
2  
1   
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ประเด็นความเสี่ยง เกณฑ์ระดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
   3.2.3 ความเสี่ยง มีการเอาทรพัย์สินของ
มหาวิทยาลยัไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุม่หรือ
พวกพ้อง 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน โอกาสเกิดขึ้น (ครั้ง) 
 
คะแนน คำอธิบาย 

5 มีโอกาสเกดิขึ้น 5 ครั้งข้ึนไป   
4 มีโอกาสเกดิขึ้น 4 ครั้ง       
3 มีโอกาสเกดิขึ้น 3 ครั้ง       
2 มีโอกาสเกดิขึ้น 2 ครั้ง       
1 มีโอกาสเกดิขึ้น 1 ครั้ง       

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ขององค์กร 

คะแนน คำอธิบาย 
5 เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ

ขององค์กร โดยมีการเผยแพร่ข่าวสารในวงกว้าง 
4 เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ

ขององค์กร โดยมีการเผยแพร่ข่าวสารในวงจำกัด 
3  
2  
1   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 

 

 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)  
 ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง 
เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการ
ทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk ) 
 1. เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนา 
 2. บุคลากรมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระทำผิดหรือทุจริต 
 3. มีข้อบกพร่องของวิธีการ/ขั้นตอนการทำงาน 
 4. การวางแผนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ 
 5. มกีารตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศโดยผู้ปฏิบัติงาน 
 6. มีความเข้าใจไม่ตรงกันในการสื่อข้อความตามกฎเกณฑ์ 
 7. เกิดการตีความผิดพลาด 
 8. การสื่อสารกฎเกณฑ์ไม่ทั่วถึง 
 9. ข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน 

ตัวอย่าง ประเด็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ 
1. การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ใน 5 เรื่อง ที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
1.1 การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการเพ่ือกระทำการ

หรือไม่กระทำการใดโดยมิชอบ  
1.2 การแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ หรือตนมีหน้าที่ออกข้อสอบแล้วเปิดเผย

ข้อสอบโดยมอชอบ 
1.3 สอนหรือรบรมนักศึกษาให้กระทำการทั้งที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่าง

ร้ายแรง 
 1.4 ล่วงละเมิดทางเพศ ประพฤติชู้สาว หรือกระทำอนาจารนักศึกษาอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

 1.5 การนำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบ 
1.มูลเหตุที่มา 
   ความผิดพลาดโดยไม่เจตนา 
   บุคลากรมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระทำผิดหรือทุจริต 

 การสื่อสารกฎเกณฑ์ไม่ทั่วถึงทุกส่วนงาน 
 กฎระเบียบในการทำงานไม่ชัดเจนสามารถตีความได้หลายแนวทาง 
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2. การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ในหมวดที่
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มูลเหตุที่มา 

  ความไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   กฎเกณฑ์เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการทำงาน 
  

3. การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
มูลเหตุที่มา 

  ความผิดพลาดโดยไม่เจตนา 
  บุคลากรมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระทำผิดหรือทุจริต 

  กฎระเบียบในการทำงานไม่ชัดเจนสามารถตีความได้หลายแนวทาง 
  กฎเกณฑ์เกีย่วกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ไม่เหมาะสมกับการทำงาน 
 

 


