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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจําปงบประมาณ 2563

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
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บทนํา
เหตุก ารณค วามเสี่ย งดา นการทุจ ริต เมื่อ เกิด ขึ้นแลว จะมีผลกระทบทางลบ ซึ่ ง ป ญ หามาจากสาเหตุ
ตางๆที่คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต หมายถึง
การแกไ ขปญ หาการทุจ ริต ที่ยั่ง ยืน ซึ่งเปน หนา ที่ความรับ ผิดชอบของทุก คนภายในองคก รในการปฏิ บัติง าน
และเปน ไปตามประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรี เรื่อ ง เจตจํา นงสุ จ ริต ในการบริห ารและปฏิบัติง าน
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรี มีเจตจํ านงในการปองกันปจ จั ยเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการบริ ห ารและ
ปฏิบัติงานตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ซึ่งไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรฐานการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การนํา
เครื่อ งมือการประเมิ นความเสี่ ยงการทุจ ริต มาใชใ นมหาวิ ทยาลั ย จะเป น หลั กประกั นในระดั บ หนึ่ ง ได ว า การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบและสรางเปนวัฒนธรรมองคกรตอไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 ขอ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจําป และ O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต การรับสินบนและผลประโยชนทับซอนในองคกร
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน
การทุจริตคือการแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองและผูอื่น ปญหาการ
ทุจริตสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการอยางมาก แมวาหนวยงานหรือ
องคกรจะมีการกําหนดนโยบายหรือมาตรการตางๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แตปญหาดังกลาวก็ยังคงอยู และ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อปองกันการเกิดการทุจริต รวมทั้งเปนการระมัดระวังในการรับรูถึงสัญญาณเตือนภัย
หรือ ขอ บ ง ชี้ที่อ าจกอ ใหเกิดการทุจ ริตที่ร วดเร็ ว และแมน ยํา การเรีย นรูและเขา ใจถึ ง มู ล เหตุ ของการทุจ ริ ต
การทําความเขาใจถึงแนวทางปองกัน และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการทุจริต จะชวยใหสามารถจัดการกับการทุจริตไดดี
ยิ่งขึ้น จึง ทํา การประเมิน ความเสี่ย งขึ้น เพื่อ ชว ยให องคกรลดมูล เหตุข องแต ละโอกาสที่จ ะเกิ ดความเสี ยหาย
ให ระดับ ของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้ นในอนาคต อยู ในระดั บ ที่อ งค กรยอมรับ ได
ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ
เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ ที่คนหาตนตอ
ที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไข ปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน
ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานง ของทุกองคกร ที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ
อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันใน ระดับหนึ่งไดวา
การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาส ที่ จะประสบกับ
ปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกร ที่ไมมีการนํา
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปน สวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด
เกณฑก ารประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 10
การปองกันการทุจริต ขอ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริห ารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
และเปนมหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีมาตรการปองกันการทุจริตที่สามารถชวยลดความเสี่ยงที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริตได รวมถึง ระบบและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเปนมาตรการปองกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
3. การจัดระดับความเสี่ยง
4. การประเมินควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี มี ภ าระหน า ที่ ใ นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ภายใตการบริหารอยางมีธรรมาภิบาล กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ไดทําการคัดเลือก
กระบวนงาน จากภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย
1.กระบวนงานผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพรอมทํางาน สรางอัตลักษณใหเปนที่ยอมรับ
ของผูใชบัณฑิตและสังคม โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
2.กระบวนงานวิจัย : วิจัยและพัฒนาองคความรูท่จี ําเปนและประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน
และประเทศโดยใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อแกปญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
3.กระบวนงานบริการวิชาการ : ใหบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีนวัตกรรมบน
พื้นฐาน หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความตองการชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4.กระบวนงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึ ก
และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ เพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาของการอนุรักษและเผยแพรสู
สากล
5.กระบวนงานบริหาร : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจั ดการขั้นสูง (Advanced Execution
Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสํานักบริหารยุทธศาสตรเปนกลไกดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาระงานแลว กระบวนงานที่กอใหเกิดการทุจริตไดนั้นอยูในกระบวนงานที่ 5
กระบวนงานบริหาร เนื่องจากมีเรื่องงบประมาณและการจัดซื้อจัดจางเขามาเกี่ยวของ จึงเลือกที่จะประเมินความ
เสี่ยงในกระบวนงานดังกลาว
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
กระบวนการ ภาระงานที่ 5 กระบวนการบริหาร
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ
โทรศัพท 032-708641
ขั้นตอนที่ 1: การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)
ที่
1

2

3

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor Unknown Factor
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1.1 การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits)

หรือสินบน เชน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อชวย
ใหบุคคลนั้นไดรับผลประโยชนจากองคกร
1.2 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบ
หรือชนะการประมูล
1.3 การใชดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสารไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่



2.1 การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนแกเครือ

ญาติหรือพวกพอง (Nepotism)
2.2 การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตางๆ ใหกับ

พรรคพวก มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ
2.3 การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตางๆ ที่เอื้อ

ประโยชนมีผลประโยชนทับซอน
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
3.1 การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ

3.1.1 การสืบราคาที่กําหนดวาตอง 3 รายขึ้นไป

อาจไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง

4
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor Unknown Factor

3.1.2 มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปน
คูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกําหนดคุณลักษณะ (TOR)
ซึ่งไมมีการกําหนดขึ้นอยางแทจริง
3.2 การใชทรัพยสินของทางราชการอยางไมเหมาะสม
3.2.1 มีการนํารถยนตราชการไปใชสวนตัว
หมายเหตุ : Known Factor
Unknown Factor





: ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ําสูงมีประวัติอยูแลว
: ไมเคยเกิดหรือมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตมีโอกาสเกิด

ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
ตาราง 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง
ที่
1

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

เหลือง

สม

แดง

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
1.1 การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) หรือ
สินบน เชน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อชวยใหบุคคล
นั้นไดรับผลประโยชนจากองคกร
1.2 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือ
ชนะการประมูล
1.3 การใชดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารไมเปนมาตรฐานเดียวกัน

2

3

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
2.1 การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนแกเครือญาติ
หรือพวกพอง (Nepotism)
2.2 การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตางๆ ใหกับพรรค
พวก มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ
2.3 การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตางๆ ที่เอื้อประโยชน
มีผลประโยชนทับซอน
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
3.1 การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ
3.1.1 การสืบราคาที่กําหนดวาตอง 3 รายขึ้นไป อาจไม
มีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง

5
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
3.1.2 มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปน
คูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกําหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่ง
ไมมีการกําหนดขึ้นอยางแทจริง
3.2 การใชทรัพยสินของทางราชการอยางไมเหมาะสม
3.2.1 มีการนํารถยนตราชการไปใชสวนตัว

หมายเหตุ : สถานะความเสี่ยง
สถานะสีเขียว
สถานะสีเหลือง
สถานะสีสม
สถานะสีแดง

เขียว

เหลือง

สม

แดง

: ความเสี่ยงต่ํา
: ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได
: ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคนหลายหนวยงาน ภายในองคกร
มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ
: ความเสี่ ยงระดับ สูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรูจัก
ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ

ขั้นตอนที่ 3 : เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง
ระดับความจําเปน ระดับความรุนแรง
คาความเสี่ยงรวม
ของการเฝาระวัง
ของผลกระทบ
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
(จําเปน × รุนแรง)
3 2 1 3 2 1
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
1.1 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภัณฑ (Specification) ที่จัดซื้อ


4
จัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการ
ประมูล
2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
2.1 การใชตําแหนงหนาที่แสวงหา

ประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง
1

(Nepotism)
2.2 การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย

ตางๆ ใหกับพรรคพวก มีระบบเสนสาย
2

ระบบอุปถัมภ
2.3 การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการ

4

ตางๆ ที่เอื้อประโยชนมีผลประโยชนทับซอน

6
ระดับความจําเปน ระดับความรุนแรง
คาความเสี่ยงรวม
ของการเฝาระวัง
ของผลกระทบ
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
(จําเปน × รุนแรง)
3 2 1 3 2 1
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
3.1 การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตาม

4

ระเบียบ
3.1.1 การสืบราคาที่กําหนดวาตอง 3

รายขึ้นไป อาจไมมีการสืบราคาจาก
4

ผูประกอบการจริง
3.1.2 มีการประสานกับบริษัท หรือผู
ที่จะมาเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อ

4

กําหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไมมีการ
กําหนดขึ้นอยางแทจริง
หมายเหตุ : - ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง
 ระดับ 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุ จริตสูง
 ระดับ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไมสูงมาก
 ระดับ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ
- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/
ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
 ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/
ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง
 ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู

ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
(MUST)
(SHOULD)
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
1.1 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบ
2
หรือชนะการประมูล
2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
2.1 การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนแกเครือญาติ
1
หรือพวกพอง (Nepotism)
2.2 การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตางๆ ใหกับพรรค
2
พวก มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

7
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
(MUST)
(SHOULD)

2.3 การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตางๆ ที่เอื้อ
3
ประโยชนมีผลประโยชนทับซอน
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
3.1 การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ
2
3.1.1 การสืบราคาที่กําหนดวาตอง 3 รายขึ้นไป อาจ
2
ไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง
3.1.2 มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปน
คูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกําหนดคุณลักษณะ (TOR)
2
ซึ่งไมมีการกําหนดขึ้นอยางแทจริง
หมายเหตุ : ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความจําเปนสูงของการเฝาระวั ง
ความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการปองกันไมดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ 3 หรือ 2
- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยง
การทุจริต คาของ SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
ที่
1

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1
2
3
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
1.1 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ

(Specification) ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะ
การประมูล
2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
2.1 การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนแกเครือญาติหรือพวก

พอง (Nepotism)
2.2 การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตางๆ ใหกับพรรคพวก มี

ระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ
2.3 การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตางๆ ที่เอื้อประโยชนมี

ผลประโยชนทับซอน
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
3.1 การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ

3.1.1 การสืบราคาที่กําหนดวาตอง 3 รายขึ้นไป อาจไมมีการ

สืบราคาจากผูประกอบการจริง
3.1.2 มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปนคูสัญญาตั้งแต

เริ่มตน เพื่อกําหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไมมีการกําหนดขึ้น
อยางแทจริง

8
หมายเหตุ : - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล
พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม Financial คาอยูที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User คาอยูที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบดานการ
เรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ 1 หรือ 2

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-control Matrix Assessment)
ตารางที่ 4 ตารางการแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพการ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง
จัดการ
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
1. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ดี
ต่ํา
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
วัสดุและครุภัณฑ (Specification) ที่
พอใช
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
คอนขางสูง
จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือ
ออน
ปานกลาง
คอนขางสูง
สูง
ชนะการประมูล
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
2. การใชตําแหนงหนาที่แสวงหา
ดี
ต่ํา
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
ประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง
พอใช
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
คอนขางสูง
(Nepotism)
ออน
ปานกลาง
คอนขางสูง
สูง
3. การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย
ดี
ต่ํา
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
ตางๆ ใหกับพรรคพวก มีระบบเสนสาย
พอใช
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
คอนขางสูง
ระบบอุปถัมภ
ออน
ปานกลาง
คอนขางสูง
สูง
4. การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการ
ดี
ต่ํา
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
ตางๆ ที่เอื้อประโยชนมีผลประโยชนทับ
พอใช
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
คอนขางสูง
ซอน
ออน
ปานกลาง
คอนขางสูง
สูง
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
5. การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตาม
ดี
ต่ํา
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
ระเบียบ
พอใช
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
คอนขางสูง
ออน
ปานกลาง
คอนขางสูง
สูง
6. การสืบราคาที่กําหนดวาตอง 3 ราย
ดี
ต่ํา
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
ขึ้นไป อาจไมมีการสืบราคาจาก
พอใช
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
คอนขางสูง
ผูประกอบการจริง
ออน
ปานกลาง
คอนขางสูง
สูง
7. มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะ
ดี
ต่ํา
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
มาเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกําหนด
พอใช
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
คอนขางสูง
คุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไมมีการกําหนด
ออน
ปานกลาง
คอนขางสูง
สูง
ขึ้นอยางแทจริง
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หมายเหตุ : ดี

หมายถึง จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมี
ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม
พอใช หมายถึง จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกรแต
ยอมรับได มีความเขาใจ
ออน หมายถึง จัดการไมได หรือเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับ
มอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ

จากตารางที่ 4 ตารางการแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1. ความเสี่ยงที่มีคาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง โดยมีคุณภาพการจัดการใน
ระดั บ ออ น ไดแก ความเสี่ยงเรื่อง การจั ดซื้ อจัดจางไมเ ปนไปตามระเบี ย บ เนื่ อ งจากขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคคลภายนอก จึงทําการควบคุมไดยาก ในสวนนี้มี
สวนเกี่ยวของกับอํานาจของผูมีสวนไดสวนเสียภายในพื้นที่อีกดวย จึงควรจัดการแกไขปญหา ปองกัน
และควบคุมความเสี่ยง เปนอันดับแรก
2. ความเสี่ยงที่มีคาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับคอนขางสูง โดยมีคุณภาพการ
จัดการในระดับพอใช ไดแก ความเสี่ยงเรื่อง การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตางๆ ที่เอื้อประโยชน
มีผลประโยชนทับซอน เนื่องจากการออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตางๆของมหาวิทยาลัย มีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ซึ่งคณะกรรมการแต
ละทานมีประสบการณ ความชํานาญและมีธรรมาภิบาล ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง และมีการทบทวน
อยางสม่ําเสมอ
3. ความเสี่ยงที่มีคาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพการ
จัดการในระดับ พอใช ไดแก ความเสี่ยงเรื่ อง การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวั สดุ และครุภั ณฑ
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล, การสืบราคาที่กําหนดวา
ตอง 3 รายขึ้นไป อาจไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง และ มีการประสานกับบริษัท หรือผูท่ี
จะมาเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกําหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไมมีการกําหนดขึ้นอยางแทจริง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เจตจํานง
สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และยังมีการอบรมพนักงานในเรื่อง
กฎหมาย กฎระเบียบ การจัดซื้อจัดจางอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถแกไขไดทนั ที
4. ความเสี่ยงที่มีคาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพการ
จัดการในระดับดี ไดแก การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตางๆ ใหกับพรรคพวก มีระบบเสนสาย
ระบบอุปถัมภ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับการ
จางในแตละรายการโดยเฉพาะ โดยมีระเบียบการจัดซื้อจัดจางเปนแนวทางในการดําเนินการอยาง
สุจริต เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
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5. ความเสี่ยงที่มีคาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับคอนขางต่ํา โดยมีคุณภาพการ
จั ด การในระดั บ ดี ได แ ก การใช ตํ า แหน ง หน า ที่ แ สวงหาประโยชน แ ก เ ครื อ ญาติ ห รื อ พวกพ อ ง
(Nepotism) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อมุงเนนความ
โปรงใสในการทํางาน เปดเผยขอมู ลและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสว นเสียเข ามามีสว นรว ม ในการ
บริหารและติดตามภารกิจ ใหปลอดจากทุจริตและยังการตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการประจําป
ทุกปจึงสามารถเฝาระวังและควบคุมได
6.
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการปองกันการทุจริต

1 การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ
2 การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตางๆ ที่เอื้อ
ประโยชนมีผลประโยชนทับซอน
3 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบ
หรือชนะการประมูล
4 การสืบราคาที่กําหนดวาตอง 3 รายขึ้นไป อาจไมมี
การสืบราคาจากผูประกอบการจริง
5 มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปนคูสัญญา
ตั้งแตเริ่มตน เพื่อกําหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไมมี
การกําหนดขึ้นอยางแทจริง
6 การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตางๆ ใหกับพรรค
พวก มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทํารายงานผลเฝาระวังความเสี่ยง
ที่

มาตรการปองกันการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ

2

การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตางๆ ที่
เอื้อประโยชนมีผลประโยชนทับซอน
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจางให
พวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล
การสืบราคาที่กําหนดวาตอง 3 รายขึ้นไป
อาจไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง
มีการประสานกับบริษัท หรือผูท่จี ะมาเปน
คูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกําหนด
คุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไมมีการกําหนดขึ้น
อยางแทจริง
การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตางๆ
ใหกับพรรคพวก มีระบบเสนสาย ระบบ
อุปถัมภ

3
4
5

6

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต

สถานะความเสี่ยง
เขียว

เหลือง

แดง











หมายเหตุ : สถานะสีเขียว หมายถึง ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสีย่ ง ยังไมตองทํากิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง หมายถึง เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ /
กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสีย่ งการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง <3
สถานะสีแดง หมายถึง เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม /เพิ่มขึ้น
แผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > 3
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม
1. การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ
2. การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตางๆ ที่เอื้อ
ประโยชนมีผลประโยชนทับซอน
3. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบ
รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
หรือชนะการประมูล
ปราบปรามการทุจริต
4. มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปนคูสัญญา
ตั้งแตเริ่มตน เพื่อกําหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไมมีการ
กําหนดขึ้นอยางแทจริง
5. การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตางๆ ใหกับพรรค
พวก มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)
การสืบราคาที่กําหนดวาตอง 3 รายขึ้นไป อาจไมมีการ
สืบราคาจากผูประกอบการจริง

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม
รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

