












































 
 

ภาคผนวก 1 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

การวิเคราะหความเสี่ยง 
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 

หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 



1 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 
หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ความเปนมา 
 สํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงานคณะกรรมการปองกันและงานปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุง
พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานของรัฐ  ซึ่งการปองกันการทุจริตโดยการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตถือเปนตัวช้ีวัดหน่ึงในการประเมิน โดยหนวยงานตองมีการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม เพื่อเปนการสงเสริมความโปรงใสและการปองกันการทุจริต 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตระหนักและใหความสําคัญของการปองกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย จึงได
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
         มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน (Internal Environment) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

องคกร และรวมไปถึงสภาพแวดลอมภายในที่จะกําหนดพื้นฐานใหบุคลากรในองคกรควบคุมและดําเนินกิจกรรมให

บรรลุผลตามหนาที่และความรับผิดชอบ  

2. การกําหนดวัตถุประสงคและการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) ข้ันตอนแรกสําหรับ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง องคกรควรมั่นใจวาวัตถุประสงคทีก่ําหนดข้ึนมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ

และเปนความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได 

3. การระบุความเสี่ยงระดับองคกร (Event Identification) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุ

เหตุการณความเสี่ยง และปจจัยเสี่ยง (ตนเหตุของความเสี่ยง) ที่เกี่ยวของกับงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อใหทราบ

ถึงเหตุการณที่เปนความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร (Risk Evaluation)  เปนการวิเคราะห และ

จัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood)  และความรุนแรงของ

ผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการ

กับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 

5. การตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk Response)  เปนการนํากลยุทธ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช
ปฏิบัติในสํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงานระดับกอง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) หรือลด
ความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact) จากการดําเนินงานตามแผนงาน/
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งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ แลวนํามาวางแผนจัดการ
ความเสี่ยง  

5.1 การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนํามาผสมผสานใหเหมาะสมกับ
สถานการณได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหารผูรับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบงวิธีจัดการไดหลายวิธี ดังน้ี 
    1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)  เปนการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี ่ยง 
ที่เกิดขึ้น เน่ืองจากไมคุมคาในการจัดการหรือปองกันความเสี่ยงที่ตองเสียคาใชจายในการสรางระบบควบคุม  
แตอยางไรก็ตาม หากหนวยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงดวยวิธีน้ี ก็จะตองมีการติดตามเฝาระวังความเสี่ยง
อยางสม่ําเสมอ 
    2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)  เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการ
ออกแบบวิธีการทํางานใหมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) หรือ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact) ใหอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได เชน การ
จัดอบรมเพิ่มทักษะในการทํางานใหกับพนักงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
    3) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจาย หรือถายโอนความ
เสี่ยงใหหนวยงานอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน หรือการ
จางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน 
    4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง  มาก
และหนวยงานไมอาจยอมรับความเสี่ยงได จึงตองตัดสินใจยกเลิกงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเสี่ยง
น้ันไป 
               5.2 การประเมินมาตรการควบคุมเปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมีหรือมีอยูแลววา 
สามารถชวยควบคุมความเสี่ยงหรือ ปจจัยเสี่ยงไดอยางเพียงพอหรือไม หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของ
การควบคุมเพียงใดเพื่อใหมั่นใจไดวา จะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติของการดําเนินงานอยูแลว 
เชนการอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การจัดการทรัพยากร และ
การแบงหนาที่ของบุคลากร เปนตน  ทั้งน้ีมีการแบงประเภทการควบคุมไว 4 ประเภท คือ 
  1) การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพื่อปองกัน 
ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาที่  การ
ควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน เปนตน 
  2) การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพื่อคนพบ ขอผิดพลาด
ที่เกิดข้ึนแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ  การรายงานขอบกพรอง เปนตน 
  3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิด 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน 
  4) การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพื่อแกไข 
ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม เปนตน 
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6.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยง  โดยกิจกรรมการควบคุมอาจมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม

ภายในองคกร โครงสราง และวัฒนธรรมองคกร สิ่งสําคัญประการหน่ึงตอกิจกรรมการควบคุม คือ การกําหนด

บุคลากรภายในองคกรเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการอยูใน

ปจจุบัน และพิจารณา การปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง ทั้งน้ีการกําหนด

กิจกรรมการควบคุมเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยง มีองคประกอบ ดังน้ี 

6.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

6.2 วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง 

6.3 โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

6.4 หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ลําดับข้ันตอนน้ีถือวามีความสําคัญ

เพราะจะเปนสวนที่จะชวยสนับสนุนในทุก ๆ องคประกอบที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัย

ภายในองคกร (Internal Environment) อันเปนรากฐานที่สําคัญขององคประกอบอื่น เพราะจะมีสวนชวยทําให

บุคลากรในองคกรไดทราบถึงทิศทางการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถือเปนการเสริมสราง

วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององคกรอีกทางหน่ึงดวย 

8. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring) เปนการติดตามประเมินผลภายหลังจากไดดําเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อใหมั่นใจวาแผนการบริหารความเสี่ยงน้ันมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่มีผลตอความสําเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงคาใชจาย
ของการควบคุมมีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ 
             (1) การติดตามผลเปนรายครั้ ง (Separate Monitoring)  เปนการติดตามตามรอบระยะเวลา 
ที่กําหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน  9  เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน การติดตามเปนรายครั้งเปนการดําเนินการ 
ภายหลังจากเกิดเหตุการณ  ดังน้ันปญหาที่เกิดข้ึนจะไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว หากองคกรมีการติดตามอยาง
ตอเน่ือง 
             (2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยูในการ

ดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน  โดยมากมักอยูในรูปกิจกรรมการบริหารและการกํากับดูแลตามหนาที่

ประจําของบุคลากร เชน การเปรียบเทียบ การสอบยัน การสอบทานงานตามสายการบังคับบัญชา เปนตน 
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เกณฑการพิจารณาระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ ความเสี่ยง (Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact)  
 และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยแตละหนวยงานจะตองกําหนดเกณฑของหนวยงานข้ึน  
ซึ่งสามารถ กําหนดเกณฑไดทั้งเกณฑในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมใน
หนวยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝายบริหารของหนวยงาน โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ
หนวยงาน ที่มีขอมูลตัวเลขหรือจํานวนเงินมาใชในการวิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนา 
ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนไดก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได
กําหนดเกณฑมาตรฐานตามคูมือการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณที่นํามา
พิจารณา มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด  ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังน้ี 

 

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเส่ียง (Likelihood) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ความถี่  

1 นอยมาก 5 ป ตอ คร้ัง (หรือ คาดวา ไมนาจะเกิดขึ้น) 
2 นอย 2 - 3 ป ตอ คร้ัง (หรือ คาดวา มีโอกาสเกิดขึ้นคอนขางนอย) 
3 ปานกลาง 1 ป ตอ คร้ัง (หรือ ไมแนใจวาจะเกิดขึ้น) 
4 สูง  เกิดขึ้นเดือนละคร้ัง (หรือ คาดวา นาจะเกิดขึ้น) 
5 สูงมาก เกิดขึ้นตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน (หรือ คาดวาเกิดขึ้นแนนอน) 

หรือ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเส่ียง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ความถี ่
1 นอยมาก เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายในองคกร และมีกลยุทธในการควบคุมภายใน 

(Internal Control) ที่ปองกันไวแลว อยางมีประสิทธิภาพ 
2 นอย เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกองคกร แตองคกรมีกลยุทธในการควบคุม

ภายใน (Internal Control) ที่ปองกันไวอยางมีประสิทธิภาพ 
3 ปานกลาง เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกองคกร ควบคุมไมได แตองคกร 

ไมแนใจในประสิทธิภาพในการปองกันของกลยุทธในการควบคุมภายใน ( Internal 
Control) 

4 สูง เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกองคกร ควบคุมไมได ในขณะที่องคกร
มีกลยุทธในการควบคุมภายใน ( Internal Control) แตมีประสิทธิภาพยังไมเพียง
พอที่จะรองรับผลกระทบเชิงลบที่มีตอการดําเนินงานขององคกร 

5 สูงมาก เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกองคกร ควบคุมไมได ในขณะที่องคกร
ไมมีกลยุทธในการควบคุมภายใน (Internal Control) ในการปองกันเหตุการณเชิงลบ
น้ัน และคาดวาเหตุการณขางตนเกิดขึ้นในอนาคตแนนอน 
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ระด ับผลกระทบ (Impact) (ความร ุนแรง) ที่ เก ิดจากเหต ุการณ ที เก ิดข้ึน หร ือคาดคะเนว าจะเก ิด
เหตุการณ น้ัน ๆ และเม ื่อเก ิดข้ึนแลวจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งตาง ๆ และความเส ียหายที่เก ิดข้ึน 

 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 นอยมาก 
เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากรที่เปนเร่ืองสวนบุคคลที่ไมมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน มหาวิทยาลัย และภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

2 นอย 

เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากร ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน แตคาดวามีระบบควบคุมภายในที่ปองกันไวอยางเขมแข็งแลว จน

พฤติกรรมน้ีไมนาจะสามารถแปลงวัฒนธรรมองคกร คานิยมในการปฏิบัติงานที่

ดีตามบริบทของมหาวิทยาลัยได 

3 ปานกลาง 

เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากร ที่ มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ

หนวยงานมหาวิทยาลัย สงผลใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมดังกลาว จนอาจ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร คานิยมในการปฏิบัติงานที่ดีตามบริบทของ

มหาวิทยาลัย 

4 คอนขางรุนแรง 
เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากรสงผลเชิงลบตอภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 
ตอมุมมองของสังคมภายนอกในวงกวาง จนอาจขัดขวางและลดทอน
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

5 รุนแรงมาก 

เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากรสงผลเชิงลบตอภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัยตอมุมมองของสังคมภายนอกในวงกวาง จนอาจขัดขวางและ
ลดทอนประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย และกระทบตอความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

 
การวิเคราะหความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดกําหนดระดับของความเสี่ยงและเกณฑในการยอมรับความเสี่ยง ดังน้ี 

1) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact) โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดระดับ
ของความเสี่ยง เปน 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และ ตํ่า ดังน้ี 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

   2)  เกณฑในการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งมหาวิทยาสวนดุสิตไดกําหนดเกณฑในการยอมรับความ
เสี่ยงออกเปน  ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และ ตํ่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังน้ี 
 

เกณฑในการยอมรับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 

สูงมาก 15 - 25 
ระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที 

สูง 10 - 14 
ระดับที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่อให
อยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป 

ปานกลาง 4 - 9 
ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมให 
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได 

ตํ่า 1 -3 
ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยงไมตองมี 
การจัดการเพิ่มเติม 

 
 
 

 
 

 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

Degree of Risk = Impact x Likelihood 

Risk ต่ํา 

Risk ปานกลาง

กลาง 

Risk สูง 

Risk สูงมาก 

Likelihood 

Im
pa

ct
 

Risk Matrix 
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต 
หรือทําใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 
ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 

การควบคุมท่ีมีอยู 
คาระดับความเสี่ยง 

โอกาส (L) X ผลกระทบ (I) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง 

การปฎิบั ติงานที่ผิดพลาดไปจาก
กฎหมาย กฎระเบียบน้ันๆ โดยเฉพาะ
การเบิกจายและการจัดซื้อจัดจางที่
นําไปสูชองวางที่อาจจะกอใหเกิดการ
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบในอนาคต 

1. การพัฒนาความรู ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน
สําหรับผูปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะงาน การเบิกจายและ
การจัดซื้อจัดจาง ใหเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ดวยการอบรมเชิง
ปฏิบัติงาน 
2. การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ
จัดจางของมหาวิทยาลัยตอ
สาธารณชนสงเสริมการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงได 
 
 
 
 
 
 

1. มีการเผยแพร กฎหมาย 
กฎระเบียบ โดยเฉพาะการ
เบิกจายและการจัดซื้อจัดจาง
ผานชองทาง Social Media 
ของมหาวิทยาลัย 

กอนการบริหารความเสี่ยง 
4 (L) X 5 (I) = 20 

(ระดับสูงมาก) 
 

หลังการบริหารความเสี่ยง 
3 (L) X 4 (I) = 12 

(ระดับสูง) 
 

1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาผูปฏิบัติงานเกีย่วกับการ
เบิกจายและการจัดซื้อจัดจาง” เพื่อ
เปนการสงเสริมใหบุคลากรที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจายและ
การจัดซื้อจัดจางใหมีความรูและ
ความเขาใจเพิ่มข้ึน 
2. จัดกิจกรรมการเปดเผยขอมูล
การจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย
ตอสาธารณชน 
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ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
การควบคุมท่ีมีอยู 

คาระดับความเสี่ยง 
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

การผลักดันวัฒนธรรมองคกรของ
มหาวิทยาลัยไปสูวัฒนธรรมที่
บุคลากรมีความตระหนักดานการ
ปองกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการที่
นําไปสูองคกรธรรมาภิบาลอยาง
ย่ังยืน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากร 
หนวยงานและสวนงานของ
มหาวิทยาลัยในการมีบทบาท
ปองกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการที่นําไปสูองคกร 
ธรรมาภิบาลอยางย่ังยืน 
2. การมีสวนรวมของบุคลากร 
หนวยงานและสวนงานของ
มหาวิทยาลัยในการกําหนด
ทิศทาง นโยบาย กลยุทธในการ
ปองกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการที่นําไปสูองคกร 
ธรรมาภิบาลอยางย่ังยืน 
3. การมีสวนรวมของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภายนอก ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย หรือ การมีสวนรวมกับ
ภาคสวนในสังคมที่สงเสริมพลัง
ขององคกรในการปองกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการที่นําไปสู
องคกรธรรมมาภิบาลอยางย่ังยืน 

1. มีหนวยงานที่รับผิดชอบและ
มีชองทางการรองเรียนของ
มหาวิทยาลัยที่เปนรูปธรรม 

กอนการบริหารความเสี่ยง 
3 (L) X 5 (I) = 15 

(ระดับสูงมาก) 
 

หลังการบริหารความเสี่ยง 
2 (L) X 4 (I) = 8 
(ระดับปานกลาง) 

 

1. จัดโครงการที่สงเสริม
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2. จัดกิจกรรมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นจากผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย เพื่อผลักดันวัฒนธรรม
องคกรของมหาวิทยาลัยไปสู
วัฒนธรรมที่บุคลากรมีความ
ตระหนักดานการปองกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการ 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยโดย
มุงเนนหลักธรรมาภิบาล 
4. จัดกิจกรรมปองกันและ
ปราบปรามทุจริต รวมกับ
หนวยงานที่มีบทบาทในการปองกัน
และปราบปรามทุจริตของประเทศ
ไทย หรือ นานาชาติ 
5. จัดโครงการสงเสริมความรูดาน
กฎหมายและสิทธิพลเมือง 
6. จัดกิจกรรมเปดเผยขอมูล
ขาวสารตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
การควบคุมท่ีมีอยู 

คาระดับความเสี่ยง 
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

 
 

7. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
การปองกันและตอตานการทุจริต
ทุกปงบประมาณ 
8. ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) 
9. จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน 
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การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 

หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมอยางเปนรูปธรรม 
  
 จากกระบวนการที่มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และไดกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงตามตารางขางตนน้ัน เพื่อให
การจัดการความเสี่ยงเกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงนําขอมูลดังกลาวไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตประจําป พ.ศ. 2562 และใชแผนดังกลาวเปนกลไกในการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ตอไป 


