
 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มาตรการป้องกัน ประเภทความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต 

คะแนนเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

มาตรการใช้ดุลยพินิจ 1. เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับ
มอบหมายอาจเบียดบงั
เวลาราชการไปกระท า
การอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์
ส่วนตนไม่รับผิดชอบงาน
ในอ านาจหน้าที่ ไม่มี
วินัยในการปฏบิัติงาน ไม่
อุทิศเวลาให้แก่ราชการ 
หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ 
เมื่อออกไปปฏิบัติงาน
นอกสถานที่แลว้ไม่
ปฏิบัติงานจริงตามที่
ก าหนดถือโอกาสไม่กลบั
เข้ามาปฏิบัตงิาน ส่งผล
ต่อราชการและมี
ผลกระทบต่อการ
ให้บริการนักศึกษาหรือ
ประชาชน 

1.46 ปานกลาง งานเจ้าหน้าที ่
คณะ ส านัก สถาบัน 

บรรลุเป้าหมาย 
 

1.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบงัคับตา่ง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ือง
ดังกล่าว 
 



มาตรการป้องกัน ประเภทความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต 

คะแนนเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

    งานเจ้าหน้าที ่
คณะ ส านัก สถาบัน 

บรรลุเป้าหมาย 
 

1.2 มอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 

    งานเจ้าหน้าที ่
คณะ ส านัก สถาบัน 

บรรลุเป้าหมาย 
 

1.3 ผู้บังคับบัญชาก ากบั
ดูแลควบคุมและตดิตาม
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ
สม่ าเสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่
ถ่ายภาพการปฏบิัติงาน 
หรือจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบหลัง
การปฏิบัติงานทุกคร้ัง 
 

    งานเจ้าหน้าที ่
คณะ ส านัก สถาบัน 

บรรลุเป้าหมาย 
 

1.4 ลงลายมือชื่อการ
ปฏิบัติงานทุกคร้ัง 
 

    คณะ ส านัก สถาบัน อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

 

1.5 จัดท าสมุดควบคุมการ
ออกปฏิบัติงานนอก
สถานที ่



มาตรการป้องกัน ประเภทความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต 

คะแนนเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

    คณะ ส านัก สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 
 

1.6 จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line 
Group) ส าหรับติดตาม
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหนา้ที่ 
โพสต์ภาพการปฏิบัตงิาน
นอกสถานที่เพื่อรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกคร้ัง 
 

    หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

บรรลุเป้าหมาย 
 

1.7 จัดกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิาน และจัดท า
ข้อตกลงที่จะรักษา
คุณธรรม จริยธรรมและ
วินัยอย่างเคร่งครัดต่อ
หัวหน้างาน 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกัน ประเภทความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต 

คะแนนเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

มาตรการใช้ดุลยพินิจ 2. นักศึกษา ประชาชน 
ไม่ได้รับความสะดวกใน
การติดต่อราชการ
เจ้าหน้าที่ฝา่ยที่เก่ียวข้อง
ไม่ได้รับความสะดวกใน
การประสานงานดา้น
ข้อมูล ด้านเอกสารและ
ด้านอ่ืน ๆ เจา้หน้าทีไ่ม่
อยู่ปฏิบัติราชการเมื่อ
ติดต่อขอรับบริการขอ
ประสานงาน ส่งผลให้
งานเกิดความล่าช้า ไม่ได้
รับข้อมูลที่ต้องการจนท า
ให้เกิดผลเสียหายแก่
หน่วยงาน 

1.46 ปานกลาง คณะ ส านัก สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 
 

2.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบงัคับตา่ง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ือง
ดังกล่าว 
 

    คณะ ส านัก สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 
 

2.2 มอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 
 



มาตรการป้องกัน ประเภทความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต 

คะแนนเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

    คณะ ส านัก สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 
 

2.3 ผู้บังคับบัญชาก ากบั
ดูแลควบคุมและตดิตาม
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ
สม่ าเสมอโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าทีป่ระจ าจดุ
ให้บริการหรือติดต่อ
ประสานงาน 
 

    หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

บรรลุเป้าหมาย 
 

2.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกเรื่องความพร้อม
รับผิด (Accountability) 
โดยมีข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานระหวา่ง
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 
 
 



มาตรการป้องกัน ประเภทความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต 

คะแนนเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

    คณะ ส านัก สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 
 

2.5 จัดช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ที่มาติดต่อ
ราชการหรือขอรับบริการ
ด้วยการส ารวจความพึง
พอใจในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน 
 

มาตรการใช้ดุลยพินิจ 3. ผู้เข้าร่วมประชุมบาง
คนไม่มีสิทธิรับเบี้ย
ประชุม แต่มีการลง
ลายมือชื่อในรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม ซึ่งมีโอกาสท า
ให้เบิกจ่ายเบี้ยประชุม
อย่างไม่ถูกต้องและไม่
เหมาะสม 

1.42 ปานกลาง คณะ ส านัก สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 
 

3.1 จัดท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน 

    คณะ ส านัก สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 
 

3.2 ผู้บังคับบัญชาก ากบั
ดูแลควบคุมและตดิตาม
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่
 
 



มาตรการป้องกัน ประเภทความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต 

คะแนนเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

    งานการเงนิ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

 

3.3 จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการเบิกเบี้ย
ประชุมให้กับเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัตงิาน 
 

    งานการเงนิ บรรลุเป้าหมาย 
 

3.4 จัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและ
เวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกัน ประเภทความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต 

คะแนนเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

4. การจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงผู้มี
อ านาจสามารถก าหนด
หรือเลือกผู้รับจ้าง 
อาจจะท าให้มีการเรียก
รับผลประโยชน์จากผู้
รับจ้างได ้

1.42 ปานกลาง คณะ ส านัก สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 
 

4.1 ปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง ระเบียบและ
ประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึง
ค าสั่งมอบอ านาจเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
 

    งานพสัด ุ บรรลุเป้าหมาย 
 

4.2 ฝึกอบรมให้ความรู้
หรือจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างแก่
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน
รวมถึงความรู้เรื่องโทษทาง
วินัย หากกระท าการทจุริต 
 
 
 



มาตรการป้องกัน ประเภทความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต 

คะแนนเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

    ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

4.3 ปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 
 

    งานพสัด ุ บรรลุเป้าหมาย 
 

4.4 จัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีของ
หน่วยงานและประกาศให้
บุคคลทั่วไปและผู้ที่
เก่ียวกับข้องทราบ 
 

    คณะ ส านัก สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 
 

4.5 ผู้บังคับบัญชาก ากบั
ดูแลควบคุมและตดิตาม
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกัน ประเภทความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต 

คะแนนเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

    คณะ ส านัก สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 
 

4.6 การรายงานผลความ
คืบหน้าของการด าเนนิการ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น
ระยะ 
 

    คณะ ส านัก สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 
 

4.7 การมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบงานดา้น
ดังกล่าวอย่างชัดเจนและ
เป้นรูปธรรม 
 

    งานพสัด ุ บรรลุเป้าหมาย 
 

4.8 จัดท าทะเบียน
แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศรายชื่อผู้ที่
ได้รับการคัดเลือก 

 


