
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความเสีย่งการทจุริต 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

 

ค ำน ำ 

 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2560 รับทรำบมติคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
แห่งชำติ (คตช.) ในกำรประชุม คตช. ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560 ที่เสนอให้รัฐบำลประกำศ
ให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติอนุญำตของทำงรำชกำรต่อต้ำนกำรรับ
สินบนทุกรูปแบบ” ตำมท่ีส ำนักคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
เสนอ โดยมอบหมำยให้ส ำนักงำน ป.ป.ท. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร คตช. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันต่อต้ำนกำรรับสินบนทุกรูปแบบ อันเป็นวำระเร่งด่วนของ
รัฐบำล 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ในฐำนะเป็นหน่วยงำนภำครัฐ จึงเล็งเห็นควำมส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนภำครัฐสู่ธรรมำภิบำล เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำร
ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริต ประพฤติมิชอบได้ โดยได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตเพ่ือจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต ซึ่งจะช่วยเป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่ำกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย จะไม่มีกำรทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกำรทุจริตที่ไม่คำดคิด เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กำรปฏิบัติงำนประจ ำซึ่งไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่อย่ำงใด 

  

 

 

งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

  ธันวำคม 2564 
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บทที ่1  
บทน ำ 

 
ขอ้มูลทั่วไปของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรวีิชยั 

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 มำตรำ 7 ก ำหนดให้มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เป็นสถำบันอุดมศึกษำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ 
ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงที่เน้นกำรปฏิบัติ ท ำกำรสอน ท ำกำรวิจัย ผลิตครูวิชำชีพ ให้บริกำรทำง
วิชำกำรในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวันนรรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงำนจัดกำรศึกษำระดับคณะ จ ำนวน 15 
หน่วยงำน มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 5,806 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลำ นครศรีรรรมรำช ตรัง 
และชุมพร ด้วยกำรพันนำอย่ำงมีศักยภำพและมีจุดยืนที่ชัดเจน มหำวิทยำลัยจึงแบ่งเขตพ้ืนที่ ออกเป็น ๗ 
หน่วยงำน ในพ้ืนที่ภำคใต้  ได้แก่  

1.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย สงขลำ 
2.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำลัยรัตภูมิ 
3.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง 
4.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีรรรมรำช ไสใหญ่ 
5.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีรรรมรำช ทุ่งใหญ่ 
6.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีรรรมรำช ขนอม 
7.  สถำนีวิจัยและฝึกอบรมรำชมงคลศรีวิชัย ชุมพร 
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ตรำสญัลกัษณม์หำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรวีชิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกอบด้วยดวงตรำพระรำชลัญจกรประจ ำพระองค์พระมหำกษัตริย์ รัชกำลที่ 9 อยู่ภำยในวงกลมมี

รูปดอกบัว 8 กลีบ เหนือวงกลมมีเลข 9 และพระมหำพิชัยมงกุฎครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภำยใน
บรรจุ อักษรชื่อ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ดวงตรำพระรำชลัญจกร เลข 9 และ  
พระมหำพิชัยมงกุฎ สื่อควำมหมำยถึงพระมหำกรุณำริคุณ ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้เชิญพระรำชลัญจกรประจ ำพระองค์ และพระมหำพิชัยมงกุฎเป็ น
เครื่องหมำยรำชกำร รูปดอกบัว 8 กลีบ สื่อควำมหมำยถึง ควำมสดชื่นเบิกบำนที่ก่อให้เกิดปัญญำแผ่ขจร  
ไปทั่วสำรทิศ 

 
ปรชัญำ ปณริำน พนัรกจิ และ ยทุรศำสตรก์ำรพนันำมหำวิทยำลยั 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย โดยแผนยุทรศำสตร์กำรพันนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย ระยะยำว 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) มีเป้ำหมำยในกำรพันนำองค์กรและสังคมในระดับ
ภูมิภำคและระดับประเทศ ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภำคใต้ ด้วยวิสัยทัศน์ “มหำวิทยำลัย
นวัตกรรมเพ่ือสังคม” ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออำชีพ เพ่ือเป็นก ำลังแรงงำนที่มีมำตรฐำนก่อให้เกิดรำยได้สูง 
สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในระดับสำกลซึ่งมีควำมสอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่
และภำรกิจใหม่ ดังต่อไปนี้ 
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ปรชัญำ 

มืออำชีพด้ำนนวัตกรรม เพื่อพันนำสังคมอย่ำงยั่งยืน 

ปณริำน 

มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออำชีพที่สร้ำงสรรค์สังคม 

พันรกจิ 

1) ผลิตก ำลังคนเฉพำะทำงท่ีมีคุณภำพ ตอบสนองอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 
2) สร้ำงงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้ำง 

มูลค่ำเชิงพำณิชย์ 
3) ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่กำรพันนำอย่ำงยั่งยืน 
4) สืบทอดศิลปวันนรรรมบนแนวทำงวันนรรรมสร้ำงสรรค์ 

อัตลักษณ ์
มีทักษะสื่อสำร เชี่ยวชำญปฏบิัติ 

เอกลกัษณ ์
สร้ำงนักปฏิบัติมืออำชีพ 

วนันรรรมองค์กร 
มีควำมสุข ทันสมัย ใจบริกำร 

ค่ำนยิมหลกั 

มหำวิทยำลัยก ำหนดค่ำนิยมหลักขององค์กรแทนด้วยตัวอักษรโรมัน 4 ตัว คือ R U T S 
(Rajamangala University of Technology Srivijaya) โดยมีควำมหมำยดังนี้ 

R = Responsibility 
: รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้ำที่ เพ่ือผลิตนักปฏิบัติมืออำชีพ 

U = Unity 
: เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสำมัคคี ท ำงำนเป็นทีม เสริมก ำลัง สร้ำงควำมเข้มแข็งเพ่ือ

ยกระดับและ เ พ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรผลิ ตก ำลั งคนและสร้ ำ งนวัตกรรมเ พ่ือพันนำสั งคม 
อย่ำงยั่งยืน 

T = Technology and Innovation 
: ตำมทัน พันนำ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร  

กำรจัดกำรศึกษำ และกำรสร้ำงเครือข่ำย 
S = Shining Wisdom 

: รัศมีแห่งปัญญำ กำรสร้ำงปัญญำด้วยกำรฝึกฝนและสร้ำงสรรค์ บนพ้ืนฐำนของควำมรักและ
ศรัทรำเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญำของคนไทย 
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ยุทรศำสตร์กำรพนันำมหำวิทยำลยั 
1) สร้ำงควำมโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพำะทำงตำมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
2) สร้ำงงำนวิจัยเพื่อพันนำเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ 
3) สร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดโอกำสทำงรุรกิจ 
4) สร้ำงสรรค์มรดกทำงวันนรรรมบนแนวคิดวิสำหกิจวันนรรรมอย่ำงยั่งยืน 
5) สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

กรอบวสิยัทศันก์ำรพนันำมหำวิทยำลยั 
กำรพันนำมหำวิทยำลัยภำยใต้แผนยุทรศำสตร์กำรพันนำมหำวิทยำลัย ระยะยำว 20 ปี  

(พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2580) ได้แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 4 ระยะ ก ำหนดระยะละ 5 ปี ดังนี้ 
 

 
 ระยะ 5 ปี ที่หนึ่ง มหำวิทยำลัยแห่ง “นวัตกรรม” เพ่ือกำรพันนำภูมิภำคอย่ำงมั่นคง 

: Innovation University 
 ระยะ 5 ปี ที่สอง มหำวิทยำลัยแห่ง “โอกำส” เพ่ือกำรพันนำประเทศให้มั่งคั่ง 

: Opportunity University 
 ระยะ 5 ปี ที่สำม มหำวิทยำลัย “ศิวิไลซ์” แห่งเอเชียสู่ควำมม่ังคั่ง 

: Civilized University 
 ระยะ 5 ปี ที่สี่ มหำวิทยำลัยแห่ง “พันรมิตร” เพ่ือกำรพันนำสู่สำกลอย่ำงยั่งยืน 

: Global Partner University 
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โครงสร้ำงกำรแบง่สว่นรำชกำร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลศรวีชิัย 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มีกำรจัดแบ่งส่วนรำชกำรตำมโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัย
เป็น 2 ส่วน คือ หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน ที่ประกอบไปด้วย 12 คณะ/3 วิทยำลัย  และหน่วยงำนสำย
สนับสนุน ที่ประกอบไปด้วย ส ำนักฯ/สถำบัน/ศูนย์ ส ำนักงำนอริกำรบดี และส ำนักงำนวิทยำเขต  
โดยกำรด ำเนินงำนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ดังรูปที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 
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บทที ่2  
กรอบกำรประเมนิควำมเสีย่งกำรทจุรติ 

 

1. กรอบกำรประเมนิควำมเสีย่งกำรทุจรติ 

ประกอบไปด้วย 4 กระบวนกำร ดังต่อไปนี้ 
1.1 Corrective : แก้ไขปัญหำที่เคยรับรู้ว่ำเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท ำอย่ำงไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ ำอีก

 1.2 Detective : เฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยง ท ำอย่ำงไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง
ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บำงเรื่องที่น่ำสงสัยท ำกำรลดระดับควำมเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบำะแสนั้นแก่ผู้บริหำร 

1.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น ำไปสู่กำรสุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิดในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่ำเคยเกิดมำก่อน คำดหมำยได้ว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่ำท ำ
ไปมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยกำรปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่ำงให้ท ำกำรทุจริตเข้ำ
มำได้ได้อีก 

1.4 Forecasting : กำรพยำกรณ์ประมำณกำรสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรำม ล่วงหน้ำใน
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรพยำกรณ์ประมำณกำรล่วงหน้ำในอนำคต 
(Unknown Factor) 
 

2. ขอบเขตควำมเสี่ยงกำรทุจรติ 

แบ่งประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต ออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 
2.1 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต  
2.2 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
2.3 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ภำครัฐ 
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3. ขัน้ตอนกำรประเมนิควำมเสีย่งกำรทจุรติ มี 9 ขัน้ตอน ดงันี ้
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บทที ่3  
กำรประเมนิควำมเสีย่งกำรทจุริต  

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรวีชิยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้ท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ก่อให้เกิดกำรทุจริตของหน่วยงำนและได้ศึกษำปัญหำและแนวโน้ม โอกำสในกำรเกิดกำรทุจริต
เพ่ือระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดขึ้นจำก
กำรทุจริต หรือข้อผิดพลำดทั้งในระดับงบกำรเงิน บัญชี พัสดุ โดยกำรท ำควำมเข้ำใจกิจกรรมและ
สภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยฯ รวมถึงกำรควบคุมภำยในของกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำน เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทริ์ และเล็งเห็นว่ำควำมเสี่ยงใน
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดของมหำวิทยำลัยฯ ในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 Known Factor     :  ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ ้าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
 Unknown Factor :  ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ 
         ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
 
ตำรำงที ่1 ตำรำงระบุควำมเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)   

โอกำส/ควำมเสีย่งกำรทจุรติ 
ประเภทควำมเสีย่งกำรทจุรติ 
Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

1. ดำ้นควำมเสีย่งกำรทุจรติในควำมโปร่งใสของกำรใชอ้ ำนำจและต ำแหนง่หนำ้ที่ 
1.1 - กำรน ำทรัพย์สินส่วนรำชกำรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

ประโยชนข์องบคุคลอื่น ซึง่มใิชภ่ำรกจิของทำงรำชกำร 
  

1.2 - กำรออกกฎระเบียบ กฎหมำย ข้อสั่งกำรต่ำงๆที่เอ้ือประโยชน์ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

1.3 - ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรซื้อขำยต ำแหน่ง   

ประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  และ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ้านาจและ
ต้าแหน่งหน้าที่ 
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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โอกำส/ควำมเสีย่งกำรทจุรติ 
ประเภทควำมเสีย่งกำรทจุรติ 
Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

กำรประเมินควำมดีควำมชอบ กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เป็นต้น 

2. ดำ้นควำมเสีย่งกำรทุจรติในควำมโปร่งใสของกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณและกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรภำครฐั 

2.1 - ผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง*  
 

2.2 - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด*   

2.3 - ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนส่วนต่ำงของรำยจ่ำยในบำงรำยกำรของ
โครงกำร เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน* 

 
 

2.4 - ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนที่ไม่ได้ด ำเนินกำรแต่เบิกจ่ำยตำมที่ระบุไว้
ในโครงกำร เช่น ในโครงกำรระบุค่ำอำหำรเย็น แต่ไม่ได้จัดให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร* 

 
 

2.5 - กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ที่เป็นกำรเจำะจงผู้ค้ำ  
 

2.6 - กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำรำรณะ เช่น กำรปิดประกำศ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ 

 
 

2.7 - ขอเบิกเงินรำชกำรเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ 
ค่ำท่ีพัก    

2.8 - มีกำรรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจำค จำกผู้รับบริกำรของ
หน่วยงำนซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

  
 

2.9 - กำรเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบ
แฝง 

  

 

2.10 - รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่น ำเงินสดหรือเช็คฝำกรนำคำร
หรือใส่ตู้นิรภัยของหน่วยงำน 
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ขัน้ตอนที ่2 กำรวเิครำะหส์ถำนะควำมเสีย่ง 
 วิเครำะห์เพื่อแสดงสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตของแต่ละโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต แบ่งออกเป็น 

 สถำนะสีเขียว : ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 
 สถำนะสีเหลือง : ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง และสำมำรถใช้ควำมรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่ำง

ปฏิบัติงำน ตำมปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถำนะสีส้ม : ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำยหน่วยงำนภำยใน

องค์กร มีหลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุม หรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำที่
ปกต ิ

 สถำนะสีแดง : ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอก คนที่ไม่
รู้จัก ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

โอกำส/ควำมเสีย่งกำรทจุรติ เขยีว เหลือง สม้ แดง 
1. ดำ้นควำมเสีย่งกำรทุจรติในควำมโปร่งใสของกำรใชอ้ ำนำจและต ำแหนง่หนำ้ที่ 
1.1 - กำรน ำทรัพย์สินส่วนรำชกำรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

ประโยชนข์องบคุคลอื่น ซึง่มใิชภ่ำรกจิของทำงรำชกำร 
    

1.2 - กำรออกกฎระเบียบ กฎหมำย ข้อสั่งกำรต่ำงๆที่เอ้ือประโยชน์ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน     

1.3 - ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรประเมินควำมดี
ควำมชอบ กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เป็นต้น     

2. ดำ้นควำมเสีย่งกำรทุจรติในควำมโปร่งใสของกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณและกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรภำครฐั 

2.1 - ผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง*       
2.2 - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด*     
2.3 - ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนส่วนต่ำงของรำยจ่ำยในบำงรำยกำรของ

โครงกำร เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน* 
    

2.4 - ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนที่ไม่ได้ด ำเนินกำรแต่เบิกจ่ำยตำมที่ระบุไว้
ในโครงกำร เช่น ในโครงกำรระบุค่ำอำหำรเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร* 

    

2.5 - กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ที่เป็นกำรเจำะจงผู้ค้ำ     
2.6 - กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำรำรณะ เช่น กำรปิดประกำศ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ     

2.7 - ขอเบิกเงินรำชกำรเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ 
ค่ำท่ีพัก      

2.8 - มีกำรรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจำค จำกผู้รับบริกำรของ
หน่วยงำนซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง     

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  
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2.9 - กำรเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบ
แฝง 

    

2.10 - รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่น ำเงินสดหรือเช็คฝำกรนำคำร
หรือใส่ตู้นิรภัยของหน่วยงำน 
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ขัน้ตอนที ่3 เมทรกิสร์ะดบัควำมเสี่ยง (Risk Level matrix) 
 กำรก ำหนดค่ำคะแนนควำมเสี่ยงของปัจจัยควำมเสี่ยงตำมตำรำงที่ 2 ตำมระดับคะแนนควำมจ ำเป็น
ของกำรเฝ้ำระวัง คูณกับระดับคะแนนควำมรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
 

ตำรำงที ่3 SCORING ทะเบียนขอ้มูลที่ต้องเฝ้ำระวัง (ตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix) 

โอกำส/ควำมเสีย่งกำรทจุรติ 

ระดบัควำม
จ ำเปน็ ของ
กำรเฝำ้ระวงั 
3    2    1 

ระดบัควำม
รนุแรง ของ
ผลกระทบ 
3    2    1 

ค่ำควำม
เสีย่งรวม 
จ ำเปน็ x
รนุแรง 

1. ดำ้นควำมเสีย่งกำรทุจรติในควำมโปร่งใสของกำรใชอ้ ำนำจและต ำแหนง่หนำ้ที่ 
1.1 - กำรน ำทรัพย์สินส่วนรำชกำรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์

ของบคุคลอืน่ ซึง่มใิชภ่ำรกจิของทำงรำชกำร 
2 2 4 

1.2 - กำรออกกฎระเบียบ กฎหมำย ข้อสั่งกำรต่ำงๆที่เอ้ือประโยชน์ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 1 1 1 

1.3 - ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรประเมินควำมดี
ควำมชอบ กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เป็นต้น 1 1 1 

2. ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 
2.1 - ผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง* 2 1 2 
2.2 - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด*- 2 1 2 
2.3 - ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนส่วนต่ำงของรำยจ่ำยในบำงรำยกำรของ

โครงกำร เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน* 
2 2 4 

2.4 - ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนที่ไม่ได้ด ำเนินกำรแต่เบิกจ่ำยตำมที่ระบุไว้ใน
โครงกำร เช่น ในโครงกำรระบุค่ำอำหำรเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร* 

2 1 2 

2.5 - กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ที่เป็นกำรเจำะจงผู้ค้ำ 2 3 6* 
2.6 - กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำรำรณะ เช่น กำรปิดประกำศกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ 1 1 1 

2.7 - ขอเบิกเงินรำชกำรเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ 
ค่ำท่ีพัก  2 1 2 

2.8 - มีกำรรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจำค จำกผู้รับบริกำรของ
หน่วยงำนซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2 2 4 

2.9 - กำรเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 1 1 1 
2.10 - รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่น ำเงินสดหรือเช็คฝำกรนำคำรหรือ

ใส่ตู้นิรภัยของหน่วยงำน 
1 2 2 
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ขัน้ตอนที ่4 กำรประเมนิกำรควบคมุควำมเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จ ำเป็น x รุนแรง) จำกตำรำงท่ี 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมกำรทุจริต ว่ำ
มีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร โดยเกณฑ์คุณภำพกำร
จัดกำร แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ดี : จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กรไม่มี
ผลเสียทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบ ผลงำน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ 
 ออ่น : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริกำร/ 
ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 
 
 

ตำรำงที่ 4 แสดงกำรประเมินควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส/ควำมเสีย่งกำรทจุรติ 
คุณภำพ 

กำรจดักำร 

ค่ำประเมินกำรควบคมุควำมเสีย่งกำรทจุรติ 
คำ่ควำมเสีย่ง 

ระดบัต่ ำ 
คำ่ควำมเสีย่ง 

ระดบัปำนกลำง 
คำ่ควำมเสีย่ง 

ระดบัสงู 
- กำรออกกฎระเบียบ กฎหมำย ข้อสั่งกำรต่ำงๆ
ที่เอ้ือประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน (1) 

ด ี
ต่ ำ 
(1) 

ค่อนข้ำงต่ ำ 
(2) 

ปำนกลำง 
(3) 

- ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น 
กำรประเมินควำมดีควำมชอบ กำรแต่งตั้ง 
โยกย้ำย เป็นต้น (1) 

- กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อ
สำรำรณะ เช่น กำรปิดประกำศกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ (1) 
- กำรเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอกที่สูง 
โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง (1) 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (2) 

- ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด (2) 

- ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนที่ไม่ได้ด ำเนินกำรแต่
เบิกจ่ำยตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร เช่น ใน
โครงกำรระบุค่ำอำหำรเย็น แต่ไม่ได้จัดให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร (2) 
- ขอเบิกเงินรำชกำรเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ 
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก (2) 
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่น ำเงินสด
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โอกำส/ควำมเสีย่งกำรทจุรติ 
คุณภำพ 

กำรจดักำร 

ค่ำประเมินกำรควบคมุควำมเสีย่งกำรทจุรติ 
คำ่ควำมเสีย่ง 

ระดบัต่ ำ 
คำ่ควำมเสีย่ง 

ระดบัปำนกลำง 
คำ่ควำมเสีย่ง 

ระดบัสงู 
หรือเช็คฝำกรนำคำรหรือใส่ตู้นิรภัยของ
หน่วยงำน (2) 
- ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนส่วนต่ำงของรำยจ่ำย
ในบำงรำยกำรของโครงกำร เช่น ค่ำอำหำรว่ำง 
ค่ำอำหำรกลำงวัน (4)  

พอใช ้
 

ค่อนข้ำงต่ ำ 
(4) 

ปำนกลำง 
(5) 

ค่อนข้ำงสูง 
(6) 

- มีกำรรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจำค 
จำกผู้รับบริกำรของหน่วยงำนซึ่งส่งผลต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (4) 
- กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ที่
เป็นกำรเจำะจงผู้ค้ำ (6) 

 
 
 
 
 

ออ่น 
ปำนกลำง 

(7) 
ค่อนข้ำงสูง 

(8) 
สูง 
(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

ขัน้ตอนที ่5 แผนบริหำรควำมเสีย่ง 

 ให้เลือกเหตุกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงสูงสุดจำกกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง Risk – Control Matrix 
Assessment ในตำรำงที่ 4 ที่อยู่ในช่องควำมเสี่ยงระดับสูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง หรือค่ำควำมเสี่ยงระดับ 5, 
6, 7, 8 หรือ 9 มำท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำมล ำดับควำมรุนแรง  

 

ขัน้ตอนที ่6 กำรจดัท ำรำยงำนผลกำรเฝำ้ระวงัควำมเสีย่ง 
 ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตำมเฝ้ำระวัง เป็นกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตในกิจกรรมตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำรสร้ำงตะแกรงดัก เพ่ือเป็นกำรยืนยันผลกำร

ที่  รูปแบบ พฤตกิรรมควำม
เสีย่งกำรทจุรติ 

มำตรกำรป้องกนักำรทจุรติ ผู้รบัผดิชอบ 

1. ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนส่วน
ต่ำงของรำยจ่ำยในบำงรำยกำร
ของโครงกำร เช่น ค่ำอำหำรว่ำง 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  (4) 
 
 

1. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจแนวทำงในกำรปฏิบัติ
และมำตรกำรลงโทษกรณีท่ีมีกำรทุจริต 

กองคลัง 
 

2. ท ำสื่อประชำสัมพันร์รณรงค์กำรด ำเนินงำน
ตำมระเบียบโดยยึดหลักควำมสุจริตและควำม
โปร่งใส 

ส ำนักงำนอริกำรบดี 

3. มีกำรสร้ำงช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเมื่อ
พบพฤติกรรมที่ส่งผลให้น ำไปสู่กำรทุจริต 

ส ำนักงำนอริกำรบดี 

2. มีกำรรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/
เงินบริจำค จำกผู้รับบริกำรของ
หน่วยงำนซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (4) 
 
 

1.ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจแนวทำงในกำรปฏิบัติ
และมำตรกำรลงโทษกรณีท่ีมีกำรทุจริต 

กองคลัง 
 

2. ท ำสื่อประชำสัมพันร์รณรงค์กำรด ำเนินงำน
ตำมระเบียบโดยยึดหลักควำมสุจริตและควำม
โปร่งใส 

ส ำนักงำนอริกำรบดี 

3. ผู้บังคับบัญชำก ำชับพร้อมก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้มีควำมสุจริตและโปร่งใส 

ทุกหน่วยงำน 

4. มีกำรสร้ำงช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเมื่อ
พบพฤติกรรมที่ส่งผลให้น ำไปสู่กำรทุจริต 

ส ำนักงำนอริกำรบดี 

3. ก ำ ร ก ำ ห น ด ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด
คุณลักษณะเฉพำะ ที่ เป็นกำร
เจำะจงผู้ค้ำ (6) 
 
 
 

1. มีหนั งสือแจ้ ง เวียนท ำควำมเข้ำใจไปยั ง
หน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบในกำรเขียนก ำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะรำยกำรครุภัณฑ์ 
เพ่ือให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบฯที่ก ำหนด 

กองคลัง 

2. ผู้บังคับบัญชำก ำชับพร้อมก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้มีควำมสุจริตและโปร่งใส 

ทุกหน่วยงำน 
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ป้องกันหรือแก้ไขปัญหำมีประสิทริภำพมำกน้อยเพียงใด โดยกำรแยกสถำนกำรณ์เฝ้ำระวัง ควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตำรำงที่ 6 ตำรำงจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 

ที ่ มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 
สถำนะควำมเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1. ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนส่วนต่ำงของรำยจ่ำยในบำง

รำยกำรของโครงกำร เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำร
กลำงวัน  (4) 
 

   

2. มีกำรรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจำค จำก
ผู้รับบริกำรของหน่วยงำนซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (4) 
 

   

3. กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ที่เป็น
กำรเจำะจงผู้ค้ำ (6) 

   

 

 สถำนะสเีขยีว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง ยังไม่ต้องท ำกิจกรรมเพ่ิม 

 สถำนะสเีหลอืง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตำมมำตรกำรนโยบำย 
โครงกำร กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ควำมเสี่ยงกำรทุจริตลดลง ค่ำควำมเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6 

 สถำนะสแีดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมำตรกำร นโยบำย โครงกำร กิจกรรม เพ่ิมข้ึน 
แผนใช้ไม่ได้ผล ค่ำควำมเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง แนวทำงบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
  น ำผลจำกทะเบียนเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงที่ 6 ออกตำมสถำนะ 3 สถำนะ
ซึ่งในข้ันตอนที่ 7 สถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่อยู่ในข่ำยที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมำตรกำรอะไร
เพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถำนะเพ่ือท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
  7.1 เกินกว่ำกำรยอมรับ (สถำนะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถำนะสีเหลือง Yellow) 
  7.3 ยังไม่เกิดเฝ้ำระวังต่อเนื่อง (สถำนะสีเขียว Green) 
 
ตำรำงที่ 7 ตำรำงจัดท ำระบบควำมเสี่ยง 
 7.1 (สถำนะสีแดง Red) เกินกว่ำกำรยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

กิจกรรม มำตรกำร / นโยบำย / โครงกำร / กิจกรรม เพิ่มเติม 
  

 

 7.2 (สถำนะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

กิจกรรม มำตรกำร / นโยบำย / โครงกำร / กิจกรรม เพิ่มเติม 

  

 

 7.3 (สถำนะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้ำระวังต่อเนื่อง 

กิจกรรม มำตรกำร / นโยบำย / โครงกำร / กิจกรรม เพิ่มเติม 

1. ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนส่วนต่ำงของรำยจ่ำยใน
บำงรำยกำรของโครงกำร  เช่น ค่ ำอำหำรว่ ำ ง 
ค่ำอำหำรกลำงวัน   
 

1. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจแนวทำงในกำรปฏิบัติและ
มำตรกำรลงโทษกรณีที่มีกำรทุจริต 

2. ท ำสื่อประชำสัมพันร์รณรงค์กำรด ำเนินงำนตำม
ระเบียบโดยยึดหลักควำมสุจริตและควำมโปร่งใส 

3. มีกำรสร้ำงช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบ
พฤติกรรมที่ส่งผลให้น ำไปสู่กำรทุจริต 

2. มีกำรรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจำค จำก
ผู้รับบริกำรของหน่วยงำนซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 

1.ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจแนวทำงในกำรปฏิบัติและ
มำตรกำรลงโทษกรณีที่มีกำรทุจริต 

2. ท ำสื่อประชำสัมพันร์รณรงค์กำรด ำเนินงำนตำม
ระเบียบโดยยึดหลักควำมสุจริตและควำมโปร่งใส 

3. ผู้บังคับบัญชำก ำชับพร้อมก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรให้มีควำมสุจริตและโปร่งใส 

4. มีกำรสร้ำงช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบ
พฤติกรรมที่ส่งผลให้น ำไปสู่กำรทุจริต 
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กิจกรรม มำตรกำร / นโยบำย / โครงกำร / กิจกรรม เพิ่มเติม 

3. กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ที่เป็น
กำรเจำะจงผู้ค้ำ  

1. มีหนังสือแจ้งเวียนท ำควำมเข้ำใจไปยังหน่วยงำนหรือ
ผู้รับผิดชอบในกำรเขียนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะรำยกำรครุภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำม
ระเบียบฯที่ก ำหนด 

2. ผู้บังคับบัญชำก ำชับพร้อมก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรให้มีควำมสุจริตและโปร่งใส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

ขัน้ตอนที ่8 กำรจดัท ำรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 เป็นกำรจัดท ำรำยงำนสรุปให้เห็นในภำพรวม ว่ำมีผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำม ขั้นตอนที่ 7 
ของแต่ละสถำนะ (สี) อย่ำงไร เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 

ตำรำงที ่8 ตำรำงรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

สรปุสถำนะควำมเสีย่งกำรทจุรติ (เขียว เหลอืง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1. ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนส่วนต่ำงของ
รำยจ่ำยในบำงรำยกำรของโครงกำร เช่น 
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน   

    1. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจแนวทำง
ในกำรปฏิบัติและมำตรกำรลงโทษกรณีที่
มีกำรทุจริต 
    2. ท ำสื่อประชำสัมพันร์รณรงค์กำร
ด ำเนินงำนตำมระเบียบโดยยึดหลักควำม
สุจริตและควำมโปร่งใส 
    3. มีกำรสร้ำงช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ส่งผลให้
น ำไปสู่กำรทุจริต 
 

  

2. มีกำรรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน
บริจำค จำกผู้รับบริกำรของหน่วยงำนซึ่ง
ส่งผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง  
     1. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจแนวทำง
ในกำรปฏิบัติและมำตรกำรลงโทษกรณีที่
มีกำรทุจริต 
     2. ท ำสื่อประชำสัมพันร์รณรงค์กำร
ด ำเนินงำนตำมระเบียบโดยยึดหลักควำม
สุจริตและควำมโปร่งใส 
      3. ผู้บังคับบัญชำก ำชับพร้อมก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้มีควำม
สุจริตและโปร่งใส 
      4. มีกำรสร้ำงช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ส่งผลให้
น ำไปสู่กำรทุจริต 
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สรปุสถำนะควำมเสีย่งกำรทจุรติ (เขียว เหลอืง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

3. กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะ ที่เป็นกำรเจำะจงผู้ค้ำ  

    1. มีหนังสือแจ้งเวียนท ำควำมเข้ำใจ
ไปยังหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบในกำร
เขียนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะรำยกำรครุภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นไป
อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบฯที่ก ำหนด 

     2. ผู้บังคับบัญชำก ำชับพร้อมก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้มีควำม
สุจริตและโปร่งใส 
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ขัน้ตอนที ่9 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบรหิำรควำมเสี่ยงกำรทจุรติ 
  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดโครงการ 
โอกาส/ความเสี่ยง - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของ

โครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน   
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

สถานะของการด าเนินการจดัการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
 ด้าเนินการครบถ้วน 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด้าเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………   

ผลการด าเนินงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการด้าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี  
         1. มีการออกหนังสือชี แจงท้าความเข้าใจแนวทางในการ
ปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างท่ัวถึง  
         2. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 
         3. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พ.ศ. 2563 ที่มีเนื อหาการก้าหนดบทลงโทษกรณีที่มีการประพฤติผิด
อย่างชัดเจน 
         4. ด้าเนินการท้าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติงานที่ยึด
หลักความสุจริตและความโปร่งใสในรูปแบบInfo graphics และ Radio 
Spot 
         5. มีการด้าเนินการสร้างช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แล ะประพฤติ ม  ิช อบ  เ ผ ยแพร่ ผ่ า นทา ง เ ว็ บ ไ ซต์ ง านนิ ติ ก า ร  
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กองบริหารงานบุคคล http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/69-
1527734704-48-310518 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รายละเอียดช่องทางแจ้ง เรื่องร้อง เรียนการทุจริตและ 
ประพฤตมิิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/69-1527734704-48-310518
http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/69-1527734704-48-310518
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง 
โอกาส/ความเสี่ยง - มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของ

หน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื อจัดจ้าง 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

สถานะของการด าเนินการจดัการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
 ด้าเนินการครบถ้วน 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด้าเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………… 
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ผลการด าเนินงาน            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการด้าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี  
          1. มีการออกหนังสือชี แจงท้าความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ
และมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริตไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่าง
ทั่ ว ถึ ง  โ ด ย มี ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล 
ศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2563 ที่มีเนื อหาการก้าหนดบทลงโทษกรณีที่มีการ
ประพฤติผิดอย่างชัดเจน 
          2. ด้าเนินการท้าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติงานที่ยึด
หลักความสุจริตและความโปร่งใสในรูปแบบInfo graphics และ Radio 
Spot 
          3. มีการด้าเนินการสร้างช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติ ไม่ชอบ เผยแพร่ผ่ านทาง เว็ บ ไซต์  งานนิติ การ  
กองบริหารงานบุคคล http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/69-
1527734704-48-310518 

 

 
 

 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง 
โอกาส/ความเสี่ยง - การก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

สถานะของการด าเนินการจดัการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
 ด้าเนินการครบถ้วน 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด้าเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 

http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/69-1527734704-48-310518
http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/69-1527734704-48-310518
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 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………… 

ผลการด าเนินงาน            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการด้าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี  
      1. มีการออกหนังสือชี แจงท้าความเข้าใจในการเขียนก้าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ทุกหน่วยงานทราบ
อย่างทั่วถึง และจัดท้าคู่มือเอกสารประกอบการจัดซื อจัดจ้างเผยแพร่
หน้าเว็บไซต์กองคลัง ให้หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ 
http://finance.rmutsv.ac.th/content/2012/06/15-70         
      2. มีการมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานก้ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้มีความสุจริตและโปร่งใส โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไปยังทุกหน่วยงานทราบ
และปฏิบัติอย่างทั่วถึง 
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บทที ่4  
สรปุผลกำรประเมนิควำมเสีย่งกำรทจุรติ  

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรวีชิยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้มีกำรด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ตำมคู่มือแนวทำงประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ซึ่งเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนของ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) โดยได้มีกำรก ำหนด
ประเด็นกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต จ ำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 

 1. ผลประโยชน์ค่ำตอบแทนส่วนต่ำงของรำยจ่ำยในบำงรำยกำรของโครงกำร เช่น ค่ำอำหำรว่ำง 
ค่ำอำหำรกลำงวัน   

 2. มีกำรรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจำค จำกผู้รับบริกำรของหน่วยงำนซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 3. การก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า 

  ทั้งนี้มหำวิทยำลัยได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริตที่อำจจะ
เกิดขึ้นในอนำคต จ ำนวน 10 มำตรกำร และก ำหนดผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆอย่ำง
ชัดเจน ซ่ึงมีคณะกรรมกำรฯที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่ก ำกับ ติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ  

 อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ยังมีบำงประเด็นที่จะต้องมีกำรเฝ้ำระวังและมีกำร
ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง หรืออำจจะมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรลด
ควำมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดกำรทุจริตให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงมำปรับ
ใช้ช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำ กำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยจะไม่มีกำรทุจริตเนื่องจำกได้มีกำร
เตรียมมำตรกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนทั่วทั้งองค์กร 
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ภำคผนวก  
- ภำพกิจกรรมกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต  
ครั้งท่ี 1/2564 วันพุร ท่ี 24 มีนำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ผ่ำนกำรประชุมออนไลน์ 
Zoom Meeting 
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- ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ที่ 218/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต 
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