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ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 



๒ 

 

บทน า 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจาก
สาเหตุต่างๆที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการ
ทุจริต หมายถึง การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนภายในองค์กร
ในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
การน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในมหาวิทยาลัย จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การด าเนินงานขององค์กร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) ได ้ก าหนดยุทธศาสตร ์ที ่ 5  การเพิ ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหาร เป ้ าหมายที ่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความ
พร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ จึงน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี และ O37 
การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดการทุจริต การรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน 

 การทุจริตคือการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองและผู้อื่น ปัญหา
การทุจริตส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการอย่างมาก แม้ว่าหน่วยงาน
หรือองค์กรจะมีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงอยู่ 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริต รวมทั้งเป็นการระมัดระวังในการรับรู้ถึงสัญญาณ
เตือนภัย หรือข้อบ่งชี้ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่รวดเร็วและแม่นย า  การเรียนรู้และเข้าใจถึงมูลเหตุ ของ
การทุจริต การท าความเข้าใจถึงแนวทางป้องกัน และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการทุจริต จะช่วยให้สามารถจัดการกับ
การทุจริตได้ดียิ่งขึ้น จึงท าการประเมินความเสี่ยงขึ้น  เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้น
ตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหาการทุจริต
ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านง ของทุกองค์กร ที่ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่ง
ได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร ที่
ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 
10 การป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต และเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 1) เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรม/การด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย 

2) เพื่อใช้เป็นกลไกการด าเนินงาน การก ากับติดตาม และการประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริต 
3) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวัง

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การระบุความเสี่ยง 
 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 3. การจัดระดับความเสี่ยง 
 4. การประเมินควบคุมความเสี่ยง 
 5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกกระบวนงาน จากภาระงานที่จะท าการ
ประเมินซึ่งภาระงานมี ดังต่อไปนี้ 

กระบวนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ใต้กระบวนการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลโดยด าเนินการภายใต้กระบวนงานหลักด้วย 

 1.กระบวนงานผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมท างาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  

 2.กระบวนงานวิจัย : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนและประเทศโดยให้ความส าคัญกับการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของพ้ืนที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 3.กระบวนงานบริการวิชาการ : ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรม
บนพ้ืนฐาน หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 4.กระบวนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก 
และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพ่ือให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และ
เผยแพร่สู่สากล  

 5.กระบวนงานบริหาร : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Execution 
Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือส านักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาระงานแล้ว กระบวนงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตได้นั้นอยู่ในกระบวนงาน
ที่ 5 กระบวนงานบริหาร เนื่องจากมีเรื่องงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเลือกที่จะ
ประเมินความเสี่ยงในกระบวนงานดังกล่าว 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
กระบวนการ   ภาระงานที่ 5 กระบวนการบริหาร                                                                                  
หน่วยงาน      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                                                                         
ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ               โทรศัพท์      032-708641                       
 
ขั้นตอนที่ 1: การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

1.1 บุคลากรท าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย 
เช่น ปลอมแปลงลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน มีการ
ใช้หลักฐานเท็จ เป็นต้น 

  

1.2 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล   

1.3 การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณ เช่น 
การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า   

1.4 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
2.1 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น 

  

2.2 การท างานพิเศษ เช่น การที่พนักงานไม่ท างานที่
ได้รับมอบหมายแต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ท่ีได้รับจากหน่วยงาน 

  

2.3 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอ้ือ
ประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

2.4 การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ
หรือเกษียณ (Post-employment) เช่น การว่าจ้างผู้
เกษียณอายุมาท างานในต าแหน่งเดิมโดยไม่คุ้มกับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย 

  

หมายเหตุ : Known Factor   : ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว  
Unknown Factor : ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตมีโอกาสเกิด 

 



๖ 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ตาราง 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

1.1 บุคลากรท าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น 
ปลอมแปลงลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน มีการใช้
หลักฐานเท็จ เป็นต้น 

    

1.2 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

    

1.3 การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณ เช่น การปิด
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

    

1.4 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

    

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

2.1 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น 

    

2.2 การท างานพิเศษ เช่น การที่พนักงานไม่ท างานที่ได้รับ
มอบหมายแต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับจากหน่วยงาน 

    

2.3 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

    

2.4 การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือ
เกษียณ (Post-employment) เช่น การว่าจ้างผู้เกษียณอายุ
มาท างานในต าแหน่งเดิมโดยไม่คุ้มกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

    

หมายเหตุ : สถานะความเสี่ยง 
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงต่ า 
สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง  
   ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม  : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน  
     ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้าม 
     หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่  
   รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ 
   อย่างสม่ าเสมอ 

 
 



๗ 

 

ขั้นตอนที่ 3 : เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรนุแรง
ของผลกระทบ ค่าความเสี่ยงรวม 

(จ าเป็น × รุนแรง) 
3 2 1 3 2 1 

1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก
พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

      9 

1.2 การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ 
สาธารณ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

      6 

1.3 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

      4 

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
2.1 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ
ต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

      4 

2.2 การท างานหลังออกจากต าแหน่ง
หน้าที่สาธารณะหรือเกษียณ (Post-
employment) เช่น การว่าจ้างผู้
เกษียณอายุมาท างานในต าแหน่งเดิมโดย
ไม่คุ้มกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

      1 

หมายเหตุ : - ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 ระดับ 3 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
 ระดับ 1 หมายถึง เป็นข้ันตอนรองของกระบวนการ 

- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ 

          ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ 

          ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
 ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

(MUST) 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

(SHOULD) 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

1.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

3  

1.2 การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสา
ธารณ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

2  

1.3 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั 

2  

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
2.1 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ
ต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2  

2.2 การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะหรือเกษียณ (Post-
employment) เช่น การว่าจ้างผู้
เกษียณอายุมาท างานในต าแหน่งเดิมโดยไม่
คุ้มกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 1 

หมายเหตุ : ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวัง 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจ าเปน็ต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  การทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

1.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

   

 1.2 การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณ เช่น การปิด
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

   

 1.3 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

   

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
2.1 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

   

2.2 การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือเกษียณ 
(Post - employment) เช่น การว่าจ้างผู้เกษียณอายุมาท างานใน
ต าแหน่งเดิมโดยไม่คุ้มกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

   

 
หมายเหตุ : - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับ 

     ดูแลพันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  
     ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  
    ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ 
    ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-control Matrix Assessment) 
ตารางที่ 4 ตารางการแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก
พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

1.2 การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

1.3 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
2.1 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่ง
การต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

2.2 การท างานหลังออกจากต าแหน่ง
หน้าที่สาธารณะหรือเกษียณ (Post-
employment) เช่น การว่าจ้างผู้
เกษียณอายุมาท างานในต าแหน่งเดิมโดย
ไม่คุ้มกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

หมายเหตุ :   ด ี  หมายถึง จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี  
     ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร   
    แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน หมายถึง จัดการไม่ได้ หรือเพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/   
    ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 จากตารางที่ 4 ตารางการแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ความเสี่ยงที่มีค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง  โดยมีคุณภาพ
การจัดการในระดับพอใช้ ได้แก่ ความเสี่ยง 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างต่อสาธารณ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 2) การใช้
ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3) การออกระเบียบ 
กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน
นั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก จึงท าการควบคุมได้ยาก ในส่วนนี้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับอ านาจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพ้ืนที่ อีกด้วย  ส่วนภายในมีการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ซึ่ งคณะกรรมการแต่ละ
ท่านมีประสบการณ์ ความช านาญและมีธรรมาภิบาล ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และมีการ
ทบทวนอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ เพ่ือให้การด าเนินงานของบุคลากรเป็นไปตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 

2. ความเสี่ยงที่มีค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพ
การจัดการในระดับดี ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่อง การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และยังมีการอบรมพนักงานในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ทันท ี

3. ความเสี่ยงที่มีค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ า โดยมีคุณภาพการ
จัดการในระดับดี ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่อง การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือ
เกษียณ (Post-employment) เช่น การว่าจ้างผู้เกษียณอายุมาท างานในต าแหน่งเดิมโดยไม่คุ้มกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือ
มุ่งเน้นความโปร่งใสในการท างาน เปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการบริหารและติดตามภารกิจ ให้ปลอดจากทุจริตและยังการตรวจสอบทรัพย์สินของทาง
ราชการประจ าปีทุกปีจึงสามารถเฝ้าระวังและควบคุมได้ รวมไปถึงมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เพ่ือตรวจรับการจ้างในแต่ละรายการโดยเฉพาะ โดยมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแนวทางใน
การด าเนินการอย่างสุจริต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 

2 การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

3 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

4 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

5 การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือเกษียณ (Post-
employment) เช่น การว่าจ้างผู้เกษียณอายุมาท างานในต าแหน่งเดิมโดยไม่
คุ้มกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่
มาตรการ

ป้องกันการ
ทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 

รายละเอียด
ตาม

แผนปฏิบัติ
การป้องกัน

และ
ปราบปราม
การทุจริต 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

   

2 การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณ เช่น การปิด
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

   

3 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

   

4 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

   

5 การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือเกษียณ 
(Post-employment) เช่น การว่าจ้างผู้เกษียณอายุมา
ท างานในต าแหน่งเดิมโดยไม่คุ้มกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

   

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว   หมายถึง ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
   สถานะสีเหลือง หมายถึง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แกไ้ขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย /  

โครงการ / กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความ
รุนแรง <3 

  สถานะสีแดง    หมายถึง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมมีาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม / 
         เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ไดผ้ล ความเสีย่งการทุจรติไมล่ดลงระดับความรุนแรง > 3 

 
 



๑๓ 

 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- - 
 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
1. การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ี
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณ เช่น การ
ปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 
3. การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4. การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอ้ือ
ประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือ
เกษียณ (Post-employment) เช่น การว่าจ้างผู้
เกษียณอายุมาท างานในต าแหน่งเดิมโดยไม่คุ้มกับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย 

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


