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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ค าอธิบาย  
 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต          
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 
 
ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 1.ด้านความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรพัยากรภาครัฐ 
 
 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  
  ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
  ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูง
มาก 
  ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
 
 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
  ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/
พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/
พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
  ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 ระดับความเสี่ยง 
  ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามี
ระดับความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง       
เฝ้าระวังในงานปกติ) เกณฑ์คุณภาพการจัดการแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี   : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

คุณภาพการจัดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ดี ต่ า(1) ค่อนข้างต่ า(2) ปานกลาง(3) 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า(4) ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง(6) 
อ่อน ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง(8) สูง (9) 
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การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
ในการป้องกันความเสี่ยง 

(ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
 

**ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 

1.การจัดซื้อจดัจ้าง 2 3 6 
ค่อนข้างสูง 

 

1.จัดระบบการตรวจสอบที่เขม็แขง็โดยสร้างความโปร่งใสให้
บุคลากรมีส่วนร่วม 
2.ให้ความรู้ความเข้าใจและสรา้งความตระหนักแก่เจ้าหนา้ที่
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเรื่องการจัดซือ้จัดจ้างและโทษการทุจรติ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

(ต.ค.2561-ก.ย.2562) 

รองอธิการฝ่าย
บริหาร/ฝ่ายพัสด ุ

 

2.การเบิกจ่ายโครงการ 2 2 4 
ค่อนข้างต่ า 

1.ให้ความรู้ความเข้าใจและสรา้งความตระหนักแก่เจ้าหนา้ที่ พร้อม
ก าชับในการปฏิบัติตามระเบียบและโทษทุจรติ 
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

(ต.ค.2561-ก.ย.2562) 

กองนโยบายและ
แผน/กองคลัง 

3.การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไมเ่ป็นจริง 

3 2 6 
ค่อนข้างสูง 

จัดอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมสุจริตให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

(ต.ค.2561-ก.ย.2562) 

กองนโยบายและ
แผน/กองคลัง 

4.การเบิกวัสดุส านักงานไปใช้
ส่วนตัว 

2 2 4 
ค่อนข้างต่ า 

ผู้บริหารก าหนดแนวทางการเบิกจา่ยวัสดสุ านักงานและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

(ต.ค.2561-ก.ย.2562) 

ผู้บริหารหน่วยงาน
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

5.การจัดสรรและการใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

2 1 2 
ค่อนข้างต่ า 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัสรรและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดย
มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

(ต.ค.2561-ก.ย.2562) 

ผู้บริหารหน่วยงาน
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

6.การทุจริตการจัดโครงการ/
ประชุม 

2 2 4 
ค่อนข้างต่ า 

ให้ความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนว
ทางการใช้จ่ายในการจัดโครงการและประชุม 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

(ต.ค.2561-ก.ย.2562) 

ผู้บริหารหน่วยงาน
คณะ/ส านัก/สถาบัน 
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ความเสี่ยงการทุจริต 
 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
ในการป้องกันความเสี่ยง 

(ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

*ระดับความ
จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
 

**ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 

7.การท าหลักฐานการเบิก
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการไมต่รง
กับความจริง 

3 2 6 
ค่อนข้างสูง 

ตรวจสอบการปฏิบตัิงานอย่างเครง่ครัดมีกิจกรรมกระตุ้นความอาย
ต่อการทุจรติ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

(ต.ค.2561-ก.ย.2562) 

ผู้บริหารหน่วยงาน
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

8.การเบิกค่าล่วงเวลา/เสาร์ 
อาทิตย์ โดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

2 2 4 
ค่อนข้างต่ า 

ก าหนดมาตรการใหม้ีการควบคุมก ากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งผูบ้ริหารที่มีอ านาจอนุมัตติ้อง
ตรวจสอบใหม้ีการเบิกจ่ายตามที่ปฏิบัติงานจริง 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

(ต.ค.2561-ก.ย.2562 

ผู้บริหารหน่วยงาน
คณะ/ส านัก/สถาบัน 
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กรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎราษฎร์ธานี 

 1.การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง 

  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ก ากับติดตามโครงการทุกโครงการ 

  1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
แนวทาง การใช้จ่ายในการจัดโครงการ/ประชุม พร้อมก าชับถึงโทษจากการทุจริต 

  1.3 ก าหนดกลไกการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดและชัดเจน 

  1.4 ก าหนดระบบการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสให้
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม เช่น การจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง   
อย่างเป็นระบบ การก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกันผู้มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ก าหนดให้มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และการจัดท ารายงาน
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยงของการด าเนินการ 

  1.5 สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกระดับเรื่องกฎ ระเบียบ
และโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย ทางอาญา และทางละเมิด รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 2.การเรียกรับผลประโยชน์ 

  2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

  2.2 ให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว 

  2.3 ก าหนดมาตรการ และบังคับใช้บทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน 

 3.การบริหารงานบุคคล  

  3.1 ให้ความส าคัญกับข้อมูลเปรียบเทียบประวัติ  และสมรรถนะของผู้เข้ารับการสรรหา    
และบรรจุแต่งตั้งเพ่ือเป็นเหตุผลในการตัดสินใจที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

  3.2 ให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม เช่น คุณสมบัติ
ประจ าต าแหน่ง เส้นทางการเจริญเติบโต (Career Path) มาใช้ก าหนดหลักเกณฑ์อย่างจริงจัง  

 


