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บทนำ 

การทุจริตคอร์รัปชั ่น ในสังคมไทยเป็นปัญหาที ่ เรื ้อรังที ่นับวันยิ ่งจะทวีคูณความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของ
ประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก การป้องกันการทุจริตคือการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุก
องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจาก
สาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการ
ทุจริต หมายถึง การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนภายในองค์กร
ในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื ่อง เจตจำนงสุจริตในการ
บริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ใน
มหาวิทยาลัย จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยจะไม่มีการทุจริต  

โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในมหาวิทยาลัย จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การดำเนินงานขององค์กร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) ได ้กำหนดยุทธศาสตร์ที ่  5  การเพิ ่มประสิทธ ิภาพการบริหาร เป ้าหมายที ่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความ
พร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของ
รัฐ จึงนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ O37 
การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดการทุจริต การรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 การทุจริตคือการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่น ปัญหา
การทุจริตส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการอย่างมาก แม้ว่าหน่วยงาน
หรือองค์กรจะมีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงอยู่ 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริต รวมทั้งเป็นการระมัดระวังในการรับรู้ถึงสัญญาณ
เตือนภัย หรือข้อบ่งชี้ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่รวดเร็วและแม่นยำ การเรียนรู้และเข้าใจถึงมูลเหตุ ของ
การทุจริต การทำความเข้าใจถึงแนวทางป้องกัน และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการทุจริต จะช่วยให้สามารถจัดการกับ
การทุจริตได้ดียิ่งขึ้น จึงทำการประเมินความเสี่ยงขึ้น  เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้น
ตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหาการทุจริต
ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กร ที่ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่ง
ได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร ที่
ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 
10 การป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต และเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1) เพ่ือวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย และร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

2) เพื่อใช้เป็นกลไกการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริต 
3) เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบถึงความเสี่ยงจากการเกิดทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ให้สามารถป้องกัน

และแก้ไขให้ได้อย่างทันท่วงที 
4) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนัก และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างสุจริตตาม

หลักธรรมาภิบาล 
5) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวัง

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 
6) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ

ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 



๔ 

 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การระบุความเสี่ยง 
 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 3. การจัดระดับความเสี่ยง 
 4. การประเมินควบคุมความเสี่ยง 
 5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกกระบวนงาน จากภาระงานที่จะทำการ
ประเมินซึ่งภาระงานมี ดังต่อไปนี้ 

กระบวนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ใต้กระบวนการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลโดยดำเนินการภายใต้กระบวนงานหลักด้วย 

 1. กระบวนงานผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำงาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  

 2. กระบวนงานวิจัย : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนและประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของพ้ืนที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 3. กระบวนงานบริการวิชาการ : ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
นวัตกรรมบนพ้ืนฐาน หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 4. กระบวนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก 
และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพ่ือให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และ
เผยแพร่สู่สากล  

 5. กระบวนงานบริหาร : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Execution 
Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาระงานแล้ว กระบวนงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตได้นั้นอยู่ในกระบวนงาน
ที่ 5 กระบวนงานบริหาร เนื่องจากมีเรื่องงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเลือกที่จะ
ประเมินความเสี่ยงในกระบวนงานดังกล่าว 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 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 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคา
กลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการฯ เอื้อประโยชน์ต่อรายใดรายหนึ่ง 

  

1.2 การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและการกำหนด
วงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการจัดทำโครงการฯ ไม่
เหมาะสมกับผลผลิตที่ได้ในแต่ละงวดงานไม่คุ้มค่าต่อ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

  

1.3 การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
เนื่องจาก ขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

  

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
2.1 การเบียดบังเวลาราชการไปในเรื่องส่วนตัว การ
ประพฤติมิชอบ 

 
 

2.2 ปลอมลายมือชื่อแทนผู้มีอำนาจ หรือลงนามโดยไม่
มีอำนาจ 

  

2.3 การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด   
2.4 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น 
 

  

หมายเหตุ : Known Factor   : ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว  
Unknown Factor : ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตมีโอกาสเกิด 

 



๖ 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ตาราง 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

1.1 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคา
กลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการฯ เอ้ือประโยชน์ต่อรายใดรายหนึ่ง 

    

1.2 การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและการกำหนด
วงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการจัดทำโครงการฯ ไม่เหมาะสม
กับผลผลิตที่ได้ในแต่ละงวดงานไม่คุ้มค่าต่องบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 

    

1.3 การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เนื่องจาก 
ขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน 

    

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

2.1 การเบียดบังเวลาราชการไปในเรื่องส่วนตัว การ
ประพฤติมิชอบ 

    

2.2 ปลอมลายมือชื่อแทนผู้มีอำนาจ หรือลงนามโดยไม่มี
อำนาจ 

    

2.3 การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด     
2.4 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น     

หมายเหตุ : สถานะความเสี่ยง 
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงต่ำ 
สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง  
   ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม  : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน  
     ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้าม 
     หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่  
   รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ 
   อย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 



๗ 

 

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

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรนุแรง
ของผลกระทบ ค่าความเสี่ยงรวม 

(จำเป็น × รุนแรง) 
3 2 1 3 2 1 

1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1.1 การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เนื่องจาก 
ขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 
 

      6 

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
2.1 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ 
การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น 
 

      2 

หมายเหตุ : - ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
• ระดับ 3 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
• ระดับ 2 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
• ระดับ 1 หมายถึง เป็นข้ันตอนรองของกระบวนการ 

- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
• ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ 

          ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 
• ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ 

          ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
• ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

(MUST) 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

(SHOULD) 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

1.1 การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ เนื่องจาก ขาดความเข้าใจในระเบียบ
และข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

3  

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
2.1 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย เป็นต้น 
 

2  

หมายเหตุ : ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ (MUST) หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวัง 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ  (SHOULD) หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  การทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 
 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

1.1 การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เนื่องจาก ขาดความเข้าใจใน
ระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน 

   

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
2.1 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความ
ดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น 

   

 
หมายเหตุ : - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับ 

     ดูแลพันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  
     ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  
    ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ 
    ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-control Matrix Assessment) 
ตารางที่ 4 ตารางการแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1.1 การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เนื่องจาก 
ขาดความเขา้ใจในระเบียบและขั้นตอน
การดำเนินงาน 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 
พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
2.1 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ 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 
 
 

 จากตารางที่ 4 ตารางการแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ความเสี่ยงท่ีมีค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับค่อนข้างสูง โดยมีคุณภาพ
การจัดการในระดับพอใช้ ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่อง การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เนื่องจาก ขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอน
การดำเนินงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ด้าน
ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free) ปฏิบัติและส่งเสริมให้
ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ยึดมั่นในการบริหาร
จัดการองค์กรที่ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย และปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับ
สินบนและการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ และยังมีการ
อบรมพนักงานในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแก้ไขได้
ทันท ี

 



๑๐ 

 

2. ความเสี่ยงที่มีค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับค่อนข้างต่ำ โดยมีคุณภาพ
การจัดการในระดับดี ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่อง ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้
จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) จัดให้มี
ระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานยึดหลักความถูกต้อ เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมี
คุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เนื่องจาก ขาดความเข้าใจในระเบียบและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ 

การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
เนื่องจาก ขาดความเข้าใจในระเบียบ
และข้ันตอนการดำเนินงาน 

 ✓  

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น 

 ✓  

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว   หมายถึง ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
   สถานะสีเหลือง หมายถึง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แกไ้ขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย /  

โครงการ / กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความ
รุนแรง <3 

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

 



๑๑ 

 

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

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

- - 
 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
1. การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เนื่องจาก 
ขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
2. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น 

 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
 
 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



๑๓ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
........................................................ 

หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยมาอย่างช้านาน รัฐบาลไทยได้ตระหนักและ
ให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในประเทศ จึงได้มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต โดยถือ
เป็นวาระแห่งชาติ และจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะเวลา ๒๐ ปี 
พร้อมทั้งแผนงานรองรับการดำเนินการเป็นระยะกลาง ๕ ปี และแผนระยะสั้นเป็นรายปี พร้อมกันนี้ยังได้
มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง เช่น 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) เป็นต้น  

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ บนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานที่มีความ
ชัด เจน ติดตามตรวจสอบได้  รวมถึ งการสร้างและปลูกฝัง คุณ ธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกให้                     
กับนักศึกษาและบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อ                   
ความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและก้าวสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป  

วิสัยทัศน์  

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ปราศจากคอร์รัปชัน” 

ค่านิยม 

 “ZERO Corruption เป็นมหาวิทยาลัยโปร่งใสไร้ทุจริต” 

พันธกิจ  

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

 

 

 

 



๑๔ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตรวมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือตาม
กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

2. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตของมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการทำงาน ด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

เป้าหมาย  

 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีส่วนที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต่อต้านการ
ทุจริตและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกระดับ มีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับการโกง และการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกั บ
นโยบายรัฐบาลในการสร้างสุขให้ประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตไม่ยิมยอมให้มีการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
 

    

   
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
(ไตรมาส) 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ธรรมาภิบาล ในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรทุกระดับ 

1 .1  มหาวิทยาลั ยมี มาตรการ โครงการ 
กิจกรรมในการ เสริมสร้างจิตสำนึกและธรร
มาภิบาล ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จำนวนนโยบาย มาตรการ 
ห รื อ แ น ว ท า ง ใน ก า ร
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ตและ
ประพฤติมิชอบ 

ไม่น้อยกว่า 
2 นโยบาย 
มาตรการ 

หรือแนวทาง 

    ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

1.2 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบ Infographic เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ 
ข้อห้ามปฏิบัติเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยง ใน
การเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จำนวนช่องทางที่เผยแพร่ 4 ช่องทาง     สำนักงานอธิการบดี 

2. การยกระดับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.1  การอบรมการให้ ความรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

ร้ อ ย ล ะ ข อ งผู้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมสามารถยกระดับ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ด้านการป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 80     งานนิติการ 

2.2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคม/ศาสนาเพ่ือต้านทุจริต 

จำนวนกิจกรรม/โครงการ
ทางสังคม/ศาสนาเพ่ือต้าน
ทุจริต 
 

2 กิจกรรม     สำนักงานอธิการบดี 



๑๖ 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
(ไตรมาส) 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 

1 . ป รั บ ป รุ งก ฎ ห ม าย 
ระเบียบและข้อบังคับ ใน
การต่อต้านการทุจริต 

๑ .  ท บ ท ว น  ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ                   
ที่ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพ่ือนำไป
ยกเลิก ปรับปรุง หรือ พัฒนาใหม่ให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ปัจจุบันให้และสามารถ นำมา
ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 

จ ำ น ว น ก ฎ ห ม า ย 
กฎระเบียบและการบังคับ
ที่ปรับปรุง 

๕ ฉบับ     ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

2. สร้างเสริมระบบรับ
เรื่องร้องเรียนและการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัย 

2.1 เพ่ือให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ ไขใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขในเวลาที่
กำหนด 

ร้อยละ 
100 

    งานนิติการ 

จำนวนช่องทางในการรับ
ฟังข้อร้องเรียน 

3 ช่องทาง     งานนิติการ 

3. พัฒนาสมรรถนะการ
บริหารการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

การเผยแพร่ความรู้/
แนวทางในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑  
ครั้ง 

    สำนักงานอธิการบดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. พัฒนายกระดับการ
ทำงานให้สอดคล้องกับ
การประเมินคุณคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

1 .1  จัดประชุมชี้ แจงเกณ ฑ์ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือส่งเสริมการ
ดำเนิ น งาน ให้ มี ค วามถู กต้ อ งและพัฒ นา

ร ะ ดั บ ค ะ แ น น  ITA 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

ระดับดี (AA)     สำนักงานอธิการบดี 



๑๗ 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
(ไตรมาส) 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ดำเนินงานของหน่วยงาน 
(ITA) 

ยก ระดั บ สู่ ก าร เป็ น อ งค์ ก ร โป ร่ ง ใส ต าม
หลัก เกณ ฑ์  (Nacc Integrity Award) อย่ าง
ต่อเนื่อง 

2. มีระบบการบริหารที่
โปร่งใส และมีเครื่องมือใน
การป้องกันและต่อต้านกา
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 การประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือนำไปสู่การกำหนด
มาตรการในการป้องกันการทุจริต 

มีระบบควบคุมภายในและ
กลไกในการตรวจสอบ 
และการบริหารความเสี่ยง
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 

2 มาตรการ     สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
 
   
 
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 


