
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1. การเบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
จัดท าระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทยและการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลยั การกีฬาแห่งชาติ 

จัดท าระเบียบการเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
จัดท าระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติ 

ส านักกีฬา 
นายเอ๋ ภูสมปอง 

ด าเนินการแล้ว - ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2549 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2552 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2549 (ฉบับ 3) พ.ศ.
2555  

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

การเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2550 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2554 

2. การรับสิ่งของก านัล ซึ่งส่งผลให้การ
รายงานผลการตรวจสอบภายในมี
ความเอนเอียง 

1. ออกมาตรการป้องกันการรับสนิบนของ
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  
2. มีการจดบันทึกข้อมูลลงกระดาษท าการและการ
ประชุมปิดตรวจ ซึ่งจะสะท้อนคณุภาพของผู้
ตรวจสอบ และส่งเสริมให้เกดิการสังเกตจากท้ัง
ภายในและภายนอกกองตรวจสอบภายใน หากผู้
ตรวจสอบคนไหนมีความล าเอียง ปกปิดข้อมูล 

กองตรวจสอบภายใน      
นายศรณัย์กร สุวรรณประทีป 

ด าเนินการแล้ว 
มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

ประกาศ มกช. เรื่อง 
มาตรการป้องกันการรับ
สินบน เมื่อวันที่ 3 ก.พ.
2563 

3. การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ

จัดท าระเบียบการเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

กองวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
นายสุวิทย์ ศรีแก้ว 

ก าลังด าเนินการ จัดท ำร่ำงระเบียบ

ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร

จริยธรรมกำรวจิัยในมนุษย์ 

มหำวิทยำลยักำรกีฬำ

แห่งชำติ 



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

4. การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
ระดับอุดมศึกษา และระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 

จัดท าระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ

กองวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
นางสาวภัคนิจ สมไทย 
(ระดับอุดมศึกษา) 
ผศ.ว่าท่ี ร.ต.วสิุทธ์ิ ปานะกลู 
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

- มหำวิทยำลยักำรกีฬำ

แห่งชำติ  

ได้มอบหมำยให้กองกลำง 

กลุ่มกำรเงินและบญัชี จัดท ำ

ร่ำงระเบยีบค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ทั้ง

ระดับอุดมศึกษำและระดับ

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และ

เป็นต้นเรื่องเพื่อหำรือกับ

กรมบัญชีกลำงต่อไป 

5. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผา่นใน
ระบบ KTB Corporate Online โอน
เงินเข้าบัญชีให้กับผู้มสีิทธิรับเงินไม่
ถูกต้อง 

ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (authorize) ในระบบ  KTB 
Corporate Online จะต้องใช้ความระมัดระวัง 
รอบคอบ และตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินกับ
เลขท่ีบัญชีของผู้รับเงินให้ถูกต้องตรงกันก่อนที่จะ
อนุมัติรายการทุกครั้ง หากพบว่าเลขท่ีบัญชีผู้รับ
เงินไม่ถูกต้องให้ปฏิเสธ           การจ่ายเงิน 

กองกลาง 
นายกิตติพงษ์ จันทวัฒน์  
(ผู้ปฏิบัติ)  
นางสาวนฤมล อินสว่าง 
(ผู้อนุมัติ ๑) 
นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์
เปลี่ยน (ผู้อนุมัต๒ิ) 

ก าลังด าเนินการ ประกาศ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ค าสั่งสถาบัน
ก า ร พ ล ศึ ก ษ า ที่  
1717/2559 เรื่องแต่งตั้ง
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ใช้งานในระบบ (Company 
User)  สั่ ง  ณ  วั น ที่  1 1 
พฤศจิกายน 2559 



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

6. การสืบราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย 
๓ ราย อาจไม่มีการสบืราคาจาก
ผู้ประกอบการจริง 

1. มีการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ 
ก าหนดราคากลาง 
2. เน้นให้มีการสืบราคาจากอินเทอร์เน็ตและสืบ
ราคาจากผู้ประกอบการณ์หลายรายและจดัเก็บ
เอกสารการสืบราคาไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ 
3. ช้ีแจงคณะกรรมการก าหนดราคากลางให้ทราบ
ถึงอ านาจหน้าที่ท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กองกลาง 
นางสาวญาณี ศิริคณุ 

ด าเนินการแล้ว ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

7. การให้ของขวัญ สินน้ าใจ การเลี้ยง
รับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอื้อประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา 

จัดท ามาตรการงดใหห้รือรับของขวัญ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดเพื่อป้องกันการที่จะน าไปสู่การ
ทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา 

กองกลาง 
นางสาวญาณี ศิริคณุ 

ด าเนินการแล้ว มีประกาศเรื่องมาตรการ 
ป้องกันการรับสินบนและ
ประกาศเรื่องการให้และ 
รับของขวัญเทศการปีใหม ่

8. การน าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ใน
เรื่องส่วนตัว 

มีการจัดท าทะเบียนควบคมุการใช้งานและการ
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
ผศ.วลีพรรณ สว่างอรณุ 

มีกำรด ำเนินกำร

แล้ว 

-มีกำรบันทึกกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำง ๆตำม
ควำมจริง 

- ปั จ จุ บั น ไ ม่ พ บ ก ำ ร น ำ
ทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ใน
เรื่องส่วนตัว 



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

9. การโอนเงินค่าใช้จ่ายตา่งๆ ส าหรบั
นักเรียนทุนโครงการส่งเสรมิการศกึษา
ต่อต่างประเทศของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถดา้นกีฬา ณ สาธารณรัฐ
ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชน
จีน 

จัดท าระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายของ
นักเรียนทุนรัฐบาลของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

 

กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียน
กีฬา                       
นางสาวรัตติยากร ประอาง 

ก าลังด าเนินการ ปัจจุบันใช้ประกาศสถาบัน
การพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ
ต่างประเทศของนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านกีฬา ลง
วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

10. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน        
การจัดล าดับผลงานท่ีต้องตีพิมพ์       
และเผยแพร ่

มีการตรวจสอบและจดัล าดับการตีพิมพ์ตามความ
เป็นจริงและค านึงถึงล าดับการตอบรับการตีพมิพ์
เป็นหลัก 

กองส่งเสริมวิชาการ     
นางสาวชลธิชา บัวศร ี

ด าเนินการแล้ว จัดล าดับการตีพิมพ์
ตามล าดับการตอบรับตีพิมพ์
ตั้งแต่ปี2563           
จ านวน 2 ฉบับ                                       
( ฉบับ 1 มกราคม –เมษายน 
2563)                           
(ฉบับ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2563 ) 

11. การขอแก้ไขผลการเรียนในระบบ            
E-education 

1. ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง มาตรการ
ควบคุมและก าหนดบทลงโทษการส่งผลการเรียน
และแก้ไขผลการเรียนของสถาบันการพลศึกษา 

2. เจ้าหน้าทีร่ะบบงาน E-education ดูแลและ
ควบคุม หากพบความผิดปกติให้แจ้งหน่วยงานผู้ขอ

กองส่งเสริมวิชาการ    
นางสาวปนัดดา นาค า 

ด าเนินการแล้ว ประกาศสถาบันการพลศึกษา 
เรื่องมาตรการควบคุมและ
ก าหนดบทลงโทษการส่งผล
การเรียนและแก้ไขผลการ
เรี ยนของสถาบันการพล



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

เปลี่ยนแปลงผลการเรียนทราบ และขอให้ผู้ขอ
เปลี่ยนแปลงผลการเรียนช้ีแจงเหตุผล 

ศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2560 

12. ไม่มีการก าหนดและค านวณค่า K         
เมื่อผู้รบัจ้างส่งมอบงาน 

ก าหนดมาตรการควบคุมวินัยให้มกีารก าหนดและ
ค านวณค่า K โครงการก่อสร้างของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดย
ก าหนดให้  
1 .ให้งานพัสดุ กองกลาง น าสตูรการปรับราคาค่า 
K แนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง 
2. ให้ผู้ควบคุมงาน มีหน้าท่ีค านวณเงินเพิ่มหรือ
เงินลดค่างานหลังจากท่ี ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม
เงือ่นไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
3. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุรายงานการ
ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุและ
รายงานผลการค านวณเงินเพิม่หรอืเงินลดค่างาน
หลังจากท่ีผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงานตามเง่ือนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้อธิการบดี
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติหรอืผู้รับมอบอ านาจ
ทราบ 

กองกลาง 
นางสาวญาณี ศิริคณุ 

ด าเนินการแล้ว มีประกาศ มกช. เรื่อง 
มาตรการควบคุมวินัยให้มี
การก าหนดและค านวณค่า K 
โครงการก่อสร้างของ
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ                
ประกาศ ณ วันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

13. กาจัดซื้อจัดจา้งวัสดุอุปกรณ์ใน
โครงการของคณะ 

 

 

ด าเนินการตามระเบยีบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญตัิ
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุอย่าง
เคร่งครดั 

คณะศึกษาศาสตร์          
นายวัฒนา นนทะวงษ ์

ด าเนินการแล้ว มีค าสั่งของสถาบันการพล
ศึกษา ที่ 1376/2561  
เรื่อง มอบหมายและมอบ

อ านาจให้รองอธิการบดี ฝ่าย
บริหาร ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบด ี             
ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 

พ.ศ.2561 

14. การตรวจสอบคณุสมบัติครุภณัฑ์         
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ตรวจสอบคุณสมบัติของครภุณัฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานครุภณัฑม์หาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 
นางสาวอรอุมา ภักดีพันดอน 

ด ำเนินกำรแล้ว มีรูปเล่มรำยละเอียด 

คุณลักษณะ มำตรฐำน

ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์กำร

กีฬำ ประจ ำปีงบประมำณ 

 

15. การเบิกเงินราชการตามสิทธ์ิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง         
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

1. มีการตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
2. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตาม
ความเป็นจริง 

กองนโยบายและแผนงาน
ธุรการ 
นางสาวศศิประภา           
สมประสงค ์

ด าเนินการแล้ว กองนโยบายและแผน ได้
ด าเนินการประชุมบุคลากร
เพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายตาม
ความเป็นจริง โดยการยึดถือ
และปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ใน
การด าเนินการตามระเบียบ
ดังนี้  



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

- การเบิกค่าล่วงเวลา 
ด าเนินการตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 
- การเบิก เบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ด าเนินการ
ตาม ระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550 และ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับ ที่ 
2) พ.ศ. 2554 
 

16. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการไม่ตรงตามสิทธ์ิและแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปตรวจสอบรายละเอียดใน
การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสทิธ์ิและแนวปฏิบตัิ
ของหน่วยงานท่ีจะได้รับ หากพบความผิดปกติให้
แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ และใหผู้้ขอเบิกค่าใช้จ่ายใน

กองบริหารงานกลาง        
นายชาญ ศรีโพธิ ์

ด าเนินการแล้ว กองบริหารงานกลาง ได้
ด าเนินการประชุมบุคลากร
เพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายตาม
ความเป็นจริง โดยการยึดถือ



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

การเดินทางไปราชการชี้แจงเหตุผล และแกไ้ขให้
เป็นไปตามแนวปฏิบตัิของหน่วยงาน 

 

 

และปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ใน
การด าเนินการตามระเบียบ
ดังนี้  
- การเบิกค่าล่วงเวลา 
ด าเนินการตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 
- การเบิก เบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ด าเนินการ
ตาม ระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550 และ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับ ที่ 
2) พ.ศ. 2554 
 



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

17. การออกระเบยีบ ข้อบังคับ ท่ีเอื้อ
ประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซอ้น 

1. มีการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการจดัท า
ระเบียบและข้อบังคับ 
2. มีการเชิญผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละดา้นเป็นคณะกรรมการจดัท าระเบียบและ
ข้อบังคับ 
3. มีการศึกษาข้อมูลระเบยีบและข้อบังคับจาก
มหาวิทยาลยัต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและ
เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4. มีการด าเนินการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
ระเบียบและข้อบังคับ เพ่ือกลั่นกรองก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ 

กองการเจ้าหน้าที ่    
นางสาวนลีวรรณ ประพันธา 

ด าเนินการแล้ว ระเบียบ 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2562 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2562 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 
 



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

ข้อบังคับ 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ     
พ.ศ. 2562 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยตรา 
เครื่องหมาย หรือสญัลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย หรือส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการ



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

ประกันคณุภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2563 
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการ
รักษาราชการแทน การมอบ
อ านาจให้ปฏิบัตริาชการ 
แทนและการมอบอ านาจช่วง
ให้ปฏิบัติราชการแทนของผู้
ด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ ใน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2563 
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2563 
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ 
พ.ศ. 2563 



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และ
เครื่องแต่งกายของนักเรียน 
พ.ศ. 2563 
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และ
เครื่องแต่งกายของนักศึกษา 
 พ.ศ. 2563 
 
 

18. การคัดเลือกผู้บริหารและบคุลากร
ดีเด่น 

1.ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ประกาศหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยั 
2.ก าหนดกรอบระยะเวลาในการส่งเอกสาร 
3.แจ้งหลักเกณฑ์และประชาสัมพนัธ์หน่วยงานทุก
หน่วยงาน 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน 
6.คัดเลือกผูม้ีคณุสมบัติ 
7.ประกาศผลการพิจารณาผู้บริหารและบุคลากร
ดีเด่น 

กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 
น.ส.รุ่งนภา ภาส าราญ 

ด าเนินการแล้ว ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่อง
รายชื่อผู้บรหิารและบุคลากร
ดีเด่น ประกาศเมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2563  



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

19. การคัดเลือกผู้บังคับบญัชาลูกเสือดีเด่น 1.ศึกษาหลักเกณฑ์ตามหนังสือแจง้ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ที่ศธ.5400/562 ลงวันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2563  
2.แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาส่งหน่วยงานภายใน 
17 วิทยาเขต และ 13 โรงเรียน  
3.ก าหนดกรอบระยะเวลาในการส่งเอกสารตามที่
ก าหนด 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
5.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
6.คัดเลือกคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
7.แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้บงัคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น  
ส่งหน่วยงานภายในวิทยาเขต และโรงเรียน  
8.แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกส่งส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ  

กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 
 
น.ส.รุ่งนภา ภาส าราญ 

ด าเนินการแล้ว แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดเีด่นไป
ยังหน่วยงานภายใน และ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
แจ้งผลเมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2563 
 
 
 

20. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
พนักงานราชการ 

 

 

1. ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
2. ก าหนดแนวปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการทั่วไป 

กองการเจ้าหน้าที ่        
นางสาวนงนภัส  พัชรภาคย ์

ด าเนินการแล้ว มีแนวปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติ ง านและเลื่ อน
ค่าตอบแทนของพนักงาน
ร า ช ก า ร ทั่ ว ไ ป  สั ง กั ด
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ร กี ฬ า
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 
2 5 6 2  –  3 1  มี น า ค ม 
2563) 



 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กจิกรรมป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

21. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม
หลักสตูรภาษาอังกฤษของกระทรวง
การต่างประเทศ 

จัดท าเกณฑ์การคดัเลือกบุคลากรโดยท าฐานข้อมูล
บุคลากรที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญทางด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ โดยต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

คณะศลิปะศาสตร์ นางสาวปร
ทิพย์ ฟักเจริญ 

ด าเนินการแล้ว มีกระบวนการคัดเลือกผูเ้ข้า
รับการอบรมภาษาอังกฤษ
หลักสตูรการเสนอผลงาน
และการพดูเพื่อการประชุม 
Oral communication 
couse (OCC) โดยผูผ้่านการ
พิจารณาคือนางสาวธีรดา ศิริ
ภิรมย์ ซึ่งเป็นผู้มคีุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
กระทรวงการต่างประเทศ
ก าหนดไว ้

 
หมำยเหตุ รำยงำนผลตำมแบบฟอร์ม FRAs3 จะให้แต่ละหน่วยงำนช่วงเดือน กันยำยน 2563 (จะมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต) 

 
 
 


