แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

SDU...NO
CORRUPTION

กองนโยบายและแผน
สํานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คํานํา
ตามที่รัฐบาลมีมติกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเปนแนวทางที่ชวยยกระดับการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
ชั ด เจนเป นรูป ธรรม มหาวิท ยาลัยสวนดุสิต ได ต ระหนั กและให ค วามสําคัญในการบริ ห ารจั ดการที่ มีความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบ าล จึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกั นการทุ จริต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อ สนั บ สนุ นและส งเสริม ใหเ กิด การขับ เคลื่อ นดา นการป องกันการทุ จริ ต ในหน วยงานที่เ ปน
รูปธรรม ผานโครงการ/กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมบุคลากรทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยตั้งแตผูบริหาร บุค ลากร
สายวิ ช าการ สายสนั บ สนุ น นั กศึ กษา รวมไปถึ งผู มีส วนได สวนเสี ย อั นจะนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันการทุจริตอยางแทจริง โดยคาดหวังใหแผนฯ
เปนเครื่องมือ เพื่อชวยยกระดับกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอยางมีธรรมาภิบาล โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได
กองนโยบายและแผน
สํานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
บริบทมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1
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สวนที่ 1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตของบุคลากร
และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 2
บูรณาการความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานภายใน
และภายนอก
ยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
สวนที่ 3 การนําแผนสูการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล

7
8
11
14
15

ภาคผนวก
 การวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

บทสรุปผูบริหาร
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานมุงเนนใหทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติงาน
ภายใตกรอบธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบการบริ ห ารจั ด การ ที่ กํ า หนดเป า ประสงค ว า
“การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล” โดยแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 3 ยุทธศาสตร คือ 1. เสริมสรางจิตสํานึกและ
คานิย มการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 2. บูรณาการ
ความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานภายในและภายนอก และ 3. ยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยึดหลักการดําเนินงานในลักษณะการทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม
ในทุกระดับ ตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงผูปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนและเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว และเพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติโดยรวม
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บริบทมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศไทย จึงมีพัฒนาการและ
สะสมประสบการณค วามเชี่ยวชาญดานการเรียนมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดเริ่มเปดดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่ วัง กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิ ท ยาเขตพาณิ ชยการพระนคร ป จจุ บั น) พ.ศ. 2480 ได ย า ยมาอยูที่วั งจั นทรเกษม (กระทรวงศึ กษาธิการ
ปจจุบัน) และเมื่อ พ.ศ. 2484 ไดยายมาบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในปจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการ
เรือนพระนคร ในขณะเดีย วกันกระทรวงศึกษาไดจัดตั้ง “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้น ในบริเวณพื้ นที่
เดียวกัน สังกัดกองการฝกหัดครู กรมสามัญศึกษา ตอมาเมื่อกระทรวงศึกษาไดประกาศตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้น
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2497 โรงเรีย นการเรือนพระนคร จึงยายมาสังกัด
กรมการฝกหัดครู และโอนแผนกฝกหัดครูอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศมาสังกัดโรงเรียนการเรือน
พระนคร
พ.ศ. 2499 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) คหกรรมศาสตรเปน
ปแ รกและเปนแหงแรกของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็เปดสอนหลักสูตรครูการเรือน ประโยคครูอนุบาล
ระดับ ป.ป. (หลักสูตรครูประถม) และประโยคครูมัธยมการเรือนควบคูกันไปดวย
พ.ศ. 2501 ยกเลิ กการเป ดสอนหลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ กษา (ป.กศ.) และ
ปรับเปลี่ยนเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) สาขาคหกรรมศาสตร และสาขา
การอนุบาลศึกษา
พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรือนพระนครเปนวิทยาลัยครู
และเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยครูสวนดุสิต”
พ.ศ. 2518 พระราชบั ญ ญั ติ วิท ยาลั ย ครู พ.ศ. 2518 มี ผ ลบั ง คั บ ใช กรมการฝ ก หั ด ครู ไ ด
ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหลักสูตรของสภา
การฝกหัดครู พ.ศ. 2519 ทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูสวนดุสิต จึงได
เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสภาการฝกหัดครู วิชาเอกการอนุบาลศึกษาเปนปแรก
พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2538
พ.ศ. 2547 เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2558 มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญ ญัติมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 เปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ภายในการกํากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
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ปรัชญา
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ส ามารถสร า งความเข มแข็ง ในการอยู รอดได อย า งยั่ ง ยื นบนพื้ นฐานของ
การจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัย เฉพาะทางที่มีอัต ลักษณโดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุต สาหกรรม
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใตกระบวนการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการ
คุณภาพ
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

การผลิตบัณฑิต
การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริการวิชาการ

เปาหมายเชิงนโยบาย
การจัด การคุณภาพในทุกมิติ ทั้งมิติดานหลักสูตร ดานนักศึกษา ดานงานวิจัย ดานบุคลากร
ดานการใชทรัพยากรและงบประมาณ ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ดานสิ่งแวดลอม และดานกิจการพิเศษ

“...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัวเอง และถาแตละคนทําใหไดอยางที่ตนเขมแข็ง
ซื่อสัตยสุจริต ประเทศชาติก็ยอมตองปลอดภัยและกาวหนาไปอยางดี...”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2533
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สวนที่ 1
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรชาติกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รั ฐธรรมนู ญแห ง ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 4 หน าที่ ข องปวงชนชาวไทย
มาตรา 50 วา “บุคคลมีหนาที่ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” และหมวดที่
5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 63 วา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัด ใหมีมาตรการและกลไกที่ มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชน
รวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” จากเนื้อหาดังกลาวที่ระบุขางตนเจตนารมณแหง รัฐธรรมนูญฯ มุงหวังใหบุคคลมีหนา ที่
รับผิดชอบตอประเทศชาติในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ รวมถึงกําหนดใหภาครัฐ
ใหการสนับสนุนประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ยุ ท ธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน
มีส มรรถนะสูง ยึด หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์แ ละผลประโยชนสวนรวมมี
ความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
นํ า นวั ต กรรม เทคโนโลยีขอมูล ขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและ
ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาค
สวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไม
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง
แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.
2561 - 2565 กํ าหนดประเด็นปฏิรูปไว 4 ด าน คื อ 1. ด านการป อ งกัน/เฝา ระวัง 2. ด านการป องปราม
3. ดานการปราบปราม และ 4. ดานการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุป
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ได 4 แนวทาง ดังนี้
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1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
2. ปรั บ ปรุ งกระบวนการงบประมาณ และสร า งกลไกในการติ ด ตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
4. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index
: CPI) ของประเทศไทย
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) ระบุไวในนโยบายที่ 9 เสริมสรางความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน โดยขจัดการทุจริตคอรรัปชัน และเงื่อนไขตางๆ ที่เกิดจากเจาหนาที่
รัฐ และสรางความตระหนักใหทุ กภาคสวนร วมมืออยางจริงจัง และสนับสนุนการดําเนินการปองกัน และ
ปราบปรามการทุ จริต โดยเฉพาะการใหค วามสําคัญกับระบบการขับเคลื่อนคือการประสานความร วมมื อ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการสรางมาตรฐานการติดตามประเมินผล รวมถึงการสรางภาคีเครือขาย
ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
แผนกลยุ ท ธ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต พ.ศ. 2561 – 2564 ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพระบบการบริห ารจัดการ กําหนดเปาประสงควา การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับบริบท
มหาวิ ท ยาลัย ในกํ ากั บของรั ฐ โดยมีแนวทางพัฒนาที่เกี่ ยวของ คื อ เสริ ม สรา งคุณธรรมและความโปรงใส
(Integrity and Transparency) ในการดํ า เนิน งานของมหาวิ ท ยาลัยใหป ลอดจากการทุ จริต ทั้ ง มิ ติดา นการ
บริหารงาน ดานการปฏิบัติงาน และดานระบบงาน โดยการนําระบบ ITA มาใชเปนเครื่องมือ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เกิด จากผลการวิ เคราะหค วามเสี่ยงเกี่ ย วกับการดํา เนินงานหรื อการปฏิบัติงานของมหาวิ ทยาลัย ที่ อาจจะ
กอใหเกิด การทุจริตหรือทําใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ซึ่งนํามา
กํ า หนดเป นโครงการ/กิ จกรรมในแผนฯ และจะมีก ารติ ด ตามประเมิ นผลการดํ า เนิ นงานทุก 6 เดื อ นและ
12 เดือนตอไป
นอกจากนี้ มหาวิท ยาลัยสวนดุสิต มีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใน
ระบบการบริหารภายในของมหาวิทยาลัย ผานระบบการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่มีผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกเขารวม อาทิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เปนตน ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยยังได
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
และหั วหน า ส วนราชการ ซึ่ง เป นผู ท รงคุณวุ ฒิแ ละผู เ ชี่ ย วชาญดา นต า ง ๆ ประกอบดวย ด านการวั ด และ
5

ประเมินผล ดานประกันคุณภาพการศึกษา และดานใดดานหนึ่ง ดังนี้ การศึกษา สังคมศาสตรมนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การวางแผน การเงินหรือการคลัง โดยพิจารณาถึงการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลและผลสัมฤทธิ์ ในเรื่องตอไปนี้
1. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของมหาวิทยาลัย
2. ความเสมอภาคทางการศึกษา
3. ความเปนเลิศทางวิชาการควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม
4. มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
5. การนําความรูสูสังคมเพื่อเปนแนวทางแกไขปญหาสังคม
6. ความรับผิดชอบตอสังคมและรัฐในระดับชาติ และระดับทองถิ่น
7. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใสและตรวจสอบได
8. การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร
9. การบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน
10. การปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวตอสภามหาวิทยาลัยและประชาคม
(อางอิงจาก การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต/Suan Dusit University Reprofiling, 28 ตุลาคม 2559)
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการมุงเนนใหความสําคัญตอการปองกัน แกไข และขจัดปญหาการทุจริต มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ตระหนักยิ่งตอปญหาดังกลาว เพื่อใหส ามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองตามสาระสําคั ญ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 - 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุ จริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 ดังรายละเอียดขางตน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงไดประเมินความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสว นตน
กับ ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน กอปรกับการทบทวนกิจกรรมและผลการดําเนินการเพื่อนํามาจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใน
การปองกันการทุจริต และสงเสริมใหการบริหารงานเปนไปอยางมีธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “พัฒนาระบบบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการความรวมมือ”
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 2
บูรณาการความรวมมือ
ในการปองกันและตอตานการทุจริต
ระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอก
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมภายใต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค : บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตปฏิบัติงาน และดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีจิตสํานึกตอสวนรวม
แนวทางการพัฒนา :
1.1 รณรงคและสงเสริมใหบุคลากร ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต
1.2 สงเสริมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร และนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

โครงการอบรมสงเสริม
จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ วินัย และ
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เกิดความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ
วินัย และหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80
ของแตละกลุมเปาหมาย
 ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80
ของแตละกลุมเปาหมายไดรับความรู
ความเขาใจ มากขึ้น
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ระยะเวลา งบประมาณ
กุมภาพันธ
2563

ไมใช
งบประมาณ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สภาคณาจารย
และพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เกิดความรูสึกมี
คุณคาในบทบาทหนาที่ของตน
ตลอดจนเสริมสรางความรัก ความ
ผูกพันในองคกร
โครงการสงเสริมคุณธรรม
1. เพื่อนอมถวายพระราชกุศล แด
จริยธรรมและสืบสาน
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
ศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรม
บดินทรเทพยวรางกูร
เทศนมหาชาติ)
2. เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับมหา
เวสสันดรชาดกและสืบทอด
พระพุทธศาสนา อนุรักษและสงเสริม
โบราณประเพณีอันดีงามใหคงอยูคูชาติ
ไทย
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ความเสียสละและมีสวนรวม
ในการสืบสาน ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1. เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมการจัดทํามาตรการ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
สงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อกระตุนการรับรูเ กี่ยวกับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมครบ
ตามจํานวนที่กําหนดไว
 นักศึกษาและบุคลากรไดรับความรู
และเขาใจเกี่ยวกับมหาเวสสันดรชาดก
รูจักเสียสละ เอื้ออาทรผูอ ื่น ตามหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา และมีสวนรวม
ในการสนับสนุน สงเสริม อนุรักษ และ
สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาติ

มีนาคม –
กันยายน
2563

กองพัฒนา
นักศึกษา

 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตถูกนําไปสู
การปฏิบัติและมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

มีนาคม –
กันยายน
2563
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188,500
บาท

ไมใช
กองนโยบายและ
งบประมาณ
แผน/กอง
กฏหมาย

โครงการ/กิจกรรม

การเรียนการสอนรายวิชา
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ปฏิบัติงานใหเกิดคุณคาแกตนเอง
มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ
เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณลักษณะ  นักศึกษาทุกคณะ/โรงเรียน
ดังนี้
ลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางของแตละ
1. คุณลักษณะตามคานิยมไทยที่ดี
หลักสูตร
ไดแก การประพฤติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสน
กษัตริย ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงาม
2. มีจิตสาธารณะ มีความกตัญู มี
สัมมาคารวะ เคารพผูใหญและรักษา
วัฒนธรรมไทย
3. มีความตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาท
และหนาที่ของตนเอง ตลอดจนเขาใจ
เห็นคุณคาและเคารพสิทธิของผูอื่น
4. ความเปนพลเมืองที่มีคุณคา และ
รับผิดชอบตอสังคมไทยและสังคมโลก
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ระยะเวลา งบประมาณ

ตุลาคม
2562 –
กันยายน
2563

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ไมใช
สํานักสงเสริม
งบประมาณ วิชาการและงาน
ทะเบียน

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานภายในและภายนอก
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสงเสริมการปองกันและตอตานการทุจริตรวมกับเครือขายภายในและภายนอกอยางเขมแข็ง
แนวทางการพัฒนา :
2.1 สรางความเขมแข็งในการตอตานการทุจริต โดยการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนบริเวณใกลเคียง เพื่อตอตานการทุจริต
2.3 ขับเคลื่อนการทํางานดานการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานอยางตอเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการความรวมมือในการ 1. เพื่อเสริมสรางความรูความ
ปองกันและตอตานการทุจริต เขาใจและสรางความตระหนัก
กับหนวยงานภายนอก
ดานการปองกันการทุจริต
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการปองกันการทุจริตกับ
สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
3. เพื่อบูรณาการความรวมมือใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

 ผูเขารวมโครงการรอยละ 85 ของ
กลุมเปาหมายที่ตั้งไว
 ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 85
 จัดตั้งคณะกรรมการรวมระหวาง
หนวยงาน
 องคความรูจากการถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริต

มีนาคม –
กันยายน
2563

5,000 บาท
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
การปองกันและตอตานการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค

1. เพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานของ
ผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมในการปลูกฝงคานิยม
คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรให
เปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริต และ
เปนกําลังสําคัญในการตอตานการ
ทุจริต ตลอดจนการปลูกจิตสํานึก
และปลูกฝงอุดมการณใหมีความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย มีความ
เสียสละคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปน
ชุมชนสะอาดปราศจากการทุจริต
ที่มีการบริหารจัดการตามระบบ
ธรรมาภิบาลอยางเขมแข็ง
กิจกรรมการเปดเผยขอมูลตอ เพื่อสงเสริมการรับรูและการมีสวน
สาธารณะตามพันธกิจของ
รวมของประชาชนใหสอดคลอง
มหาวิทยาลัย
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

 ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ครบถวนทุกหนวยงาน
 นักศึกษาครบถวนทุกคณะ/
โรงเรียน
 นั กศึกษาและบุค ลากรสวนดุสิต
ยึด มั่นในความซื่อสัต ยสุ จริต มี
คุ ณธรรม และจริย ธรรม และมี
ความจงรั กภักดีตอสถาบั นชาติ
ศาสนา และพระมหากษัต ริย
 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปน
ชุมชนสะอาดปราศจากทุจริตมีการ
บริหารงานตามระบบธรรมาภิบาลอยาง
เขมแข็ง ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีสันติสุข

มีนาคม –
กันยายน
2563

25,000 บาท

ตุลาคม 2562
– กันยายน
2563

ไมใช
งบประมาณ

 มีการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของมหาวิทยาลัย ผาน
เครือขายจํานวน 36 หนวยงาน
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง

กองประชาสัมพันธ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

กิจกรรมการเปดเผยขอมูลการ เพื่อสงเสริมกระบวนการจัดซื้อจัด
จัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย จางใหมีความโปรงใส บุคคล/
ตอสาธารณชน
หนวยงานภายนอกสามารถเขาถึง
และตรวจสอบขอมูลได
กิจกรรมการรับฟงความ
เพื่อเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือ
คิดเห็นจากผูรับบริการหรือผูมี ผูมีสวนไดสวนเสียรวมให
สวนไดสวนเสีย
ขอเสนอแนะและมีสวนรวมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ตุลาคม 2562
– กันยายน
2563

ไมใช
งบประมาณ

 มีชองทางรับฟงความคิดเห็นและ ตุลาคม 2562
– กันยายน
ขอเสนอแนะ
2563
 การจัดการเรื่องรองเรียนครบถวน
รอยละ 100

ไมใช
งบประมาณ

 จํานวนชองทางในการเผยแพร
ไมนอยกวา 2 ชองทาง
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กลุมงานพัสดุ
กองคลัง
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ/
กองประชาสัมพันธ/
กองกฎหมาย/
สภาคณาจารยและ
พนักงาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในระดับทีส่ ูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา :
3.1 จัดใหมกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรูเ กี่ยวกับการปองกันการทุจริต
3.2 สังเคราะหและวิเคราะหองคความรูที่ได เพื่อยกระดับการดําเนินงานใหสอดคคลองตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อพัฒนาการดําเนินงานตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)

วัตถุประสงค

1. เพื่อนําผลการดําเนินงานดานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาวิเคราะห
ถึงปญหา/อุปสรรค
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
การดําเนินงานของคณะทํางาน เพื่อขับเคลื่อนการทํางานดาน
การประเมินคุณธรรมและความ การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
โปรงใสในการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

 แนวทางในการพัฒนา
สําหรับตัวชี้วัด ที่มีค ะแนน
ต่ํากวา 85 คะแนน
 ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ธันวาคม
2562 –
กันยายน
2563

ไมใช
งบประมาณ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
มหาวิทยาลัย

1,500 บาท

กองนโยบายและแผน

 จํานวนการประชุมไมนอยกวา ตุลาคม 2562
– กันยายน
3 ครั้งตอปงบประมาณ
2563
 จํานวนผูเขารวมรอยละ 85
ของกลุมเปาหมายที่ตั้งไว
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สวนที่ 3
การนําแผนสูการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ไดกําหนดแนวทางเพื่อผลักดันการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติ การ
ปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไวดังนี้
1. สรางการตระหนักใหประชาคมสวนดุสิตรับรู และเขาใจแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจํ าปง ประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดํ า เนิ นการผ า นกิจกรรมให ทุ กภาคส วนเข ามามีส วนร วมทั้ ง จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงาน และจัดตั้งคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเปนคณะทํางานหลักในการขับเคลื่อนและดําเนินการในภาพรวม
2. สื่อสารแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ
3. มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ การป อ งกั น การทุ จริ ต ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอาศัยความรวมมือจากประชาคมสวนดุสิต รวมทั้งบูรณาการการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน
การติดตามและประเมินผล
แนวทางการติ ด ตามแผนปฏิบัติ การป อ งกั นการทุ จริ ต ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563
กําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ซึ่งจะทําใหสามารถวางแนวทางแกไขปญหา
หากมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
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การวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเปนมา
สํานัก ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานัก งานคณะกรรมการปอ งกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุง
พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานของรัฐ ซึ่งการปองกันการทุจริตโดยการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตถือเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมิน โดยหนวยงานตองมีการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติห นาที่ที่อาจกอ ใหเกิดการทุจริตหรือ กอ ใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ ผลประโยชน
สวนรวม เพื่อเปนการสงเสริมความโปรงใสและการปองกันการทุจริต
มหาวิท ยาลัยสวนดุสิตตระหนัก และใหความสําคัญ ของการปอ งกันการทุจ ริตในมหาวิท ยาลัย จึง ได
วิเ คราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่จะอาจอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ กอ ใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. สภาพแวดลอ มการควบคุม ภายใน (Internal Environment) การวิเคราะหส ภาพแวดลอ มภายใน
องคก ร และรวมไปถึงสภาพแวดลอมภายในที่จะกําหนดพื้นฐานใหบุคลากรในองคกรควบคุมและดําเนินกิจ กรรมให
บรรลุผลตามหนาที่และความรับผิดชอบ
2. การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Objective Setting) ขั้ นตอนแรกสํ าหรั บ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง องคกรควรมั่นใจวาวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ
และเปนความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได
3. การระบุ ค วามเสี่ย งระดั บ องค ก ร (Event Identification) ผู บ ริ ห ารและผู ป ฏิ บัติ ง านรว มกันระบุ
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
ความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact) จากการดําเนินงานตามแผนงาน/
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งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ แลวนํามาวางแผนจัดการ
ความเสี่ยง
5.1 การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนํามาผสมผสานใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหารผูรับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบงวิธีจัดการไดหลายวิธี ดังนี้
1) การยอมรั บ ความเสี่ ย ง (Risk Acceptance) เป น การตกลงกั น ที่ จ ะยอมรั บ ความเสี ่ย ง
ที่เ กิดขึ้น เนื่องจากไมคุมคาในการจัดการหรือปองกันความเสี่ยงที่ตอ งเสียคาใชจายในการสรางระบบควบคุม
แตอยางไรก็ตามหากหนวยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงดวยวิธีนี้ ก็จะตองมีการติดตามเฝาระวังความเสีย่ งอยาง
สม่ําเสมอ
2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการ
ออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) หรือ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดเหตุก ารณความเสี่ยง (Impact) ใหอ ยูในระดับที่ห นวยงานยอมรับได เชน
การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทํางานใหกับพนักงาน 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/กิจกรรมที่จะกอใหเกิด ความเสี่ยง
นั้นไป
5.2 การประเมินมาตรการควบคุม เปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมีหรือมีอยูแลววา
สามารถชวยควบคุมความเสี่ยงหรือ ปจจัยเสี่ยงไดอยางเพียงพอหรือไม หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคข อง
การควบคุมเพียงใดเพื่อใหมั่นใจไดวา จะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติของการดําเนินงานอยูแลว
เชนการอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การจัดการทรัพยากร และ
การแบงหนาที่ของบุคลากร เปนตน ทั้งนี้มีการแบงประเภทการควบคุมไว ๔ ประเภท คือ
1) การควบคุม เพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีก ารควบคุม ที่ กําหนดขึ้นเพื่อ ปอ งกัน
ไมใหเ กิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบง แยกหนาที่
การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน เปนตน
2) การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อคนพบ ขอผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง เปนตน
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน
4) การควบคุมเพื่ อ การแกไ ข (Corrective Control) เป น วิ ธี ก ารควบคุมที่กํา หนดขึ้นเพื่อ แกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม เปนตน
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6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยง โดยกิจกรรมการควบคุมอาจมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
ภายในองคกร โครงสราง และวัฒนธรรมองคกร สิ่งสําคัญประการหนึ่งตอกิจกรรมการควบคุม คือ การกําหนด
บุคลากรภายในองคกรเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน และพิจารณา การปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้การกําหนด
กิจกรรมการควบคุมเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยง มีองคประกอบ ดังนี้
6.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
6.2 วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง
6.3 โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
6.4 หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ลําดับขั้นตอนนี้ถือวามีความสําคัญ
เพราะจะเปนสวนที่จะชวยสนับสนุนในทุก ๆ องคป ระกอบที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัย
ภายในองคกร (Internal Environment) อันเปนรากฐานที่สําคัญขององคประกอบอื่น เพราะจะมีสวนชวยทําให
บุคลากรในองคกรไดทราบถึงทิศทางการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถือเปนการเสริมสราง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององคกรอีกทางหนึ่งดวย
8. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring) เปนการติดตามประเมินผลภายหลังจากไดดําเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อใหมั่นใจวาแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่มีผลตอความสําเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับ ความเสี่ยง รวมถึงคาใชจาย
ของการควบคุมมีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ
(1) การติ ด ตามผลเป น รายครั้ ง (Separate Monitoring) เป น การติ ด ตามตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนด เชน ทุก 3 เดือ น 6 เดือน 9 เดือน หรือ ทุก สิ้น ป เปนตน การติดตามเปนรายครั้ง เปนการดําเนินการ
ภายหลังจากเกิดเหตุการณ ดังนั้นปญหาที่เกิดขึ้นจะไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว หากองคกรมีการติดตามอย าง
ตอเนื่อง
(2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยูในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน โดยมากมักอยูในรูปกิจกรรมการบริหารและการกํากับดูแลตามหน าที่
ประจําของบุคลากร เชน การเปรียบเทียบ การสอบยัน การสอบทานงานตามสายการบังคับบัญชา เปนตน
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เกณฑการพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มหาวิท ยาลัยสวนดุสิตไดกําหนดเกณฑที่จ ะใช ในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับ โอกาสที่จ ะเกิด
เหตุก ารณ ความเสี่ยง (Likelihood) ระดั บความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุก ารณความเสี่ยง (Impact)
และระดั บ ของความเสี่ย ง (Degree of Risk) โดยแต ล ะหน ว ยงานจะต อ งกํ า หนดเกณฑข องหน ว ยงานขึ้น
ซึ่ง สามารถ กําหนดเกณฑไดทั้งเกณฑในเชิงประมาณและเชิงคุ ณภาพ ทั้ง นี้ขึ้นอยูกับขอ มูลสภาพแวดลอมใน
หนวยงานและดุ ล ยพินิจการตั ด สิน ใจของฝ า ยบริหารของหนวยงาน โดยเกณฑในเชิง ปริม าณจะเหมาะกับ
หนวยงาน ที่มีขอมูลตัวเลขหรือจํานวนเงินมาใชในการวิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนา
ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนไดก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได
กําหนดเกณฑมาตรฐานตามคูมือการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณ ที่นํามา
พิจารณา มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด
ความถี่
นอยมาก
5 ป ตอ ครั้ง (หรือ คาดวา ไมนาจะเกิดขึ้น)
นอย
2 - 3 ป ตอ ครั้ง (หรือ คาดวา มีโอกาสเกิดขึ้นคอนขางนอย)
ปานกลาง
1 ป ตอ ครั้ง (หรือ ไมแนใจวาจะเกิดขึ้น)
สูง
เกิดขึ้นเดือนละครั้ง (หรือ คาดวา นาจะเกิดขึ้น)
สูงมาก
เกิดขึ้นตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน (หรือ คาดวาเกิดขึ้นแนนอน)

หรือ
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด
ความถี่
นอยมาก
เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายในองคกร และมีกลยุทธในการควบคุมภายใน
(Internal Control) ที่ปองกันไวแลว อยางมีประสิทธิภาพ
นอย
เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกองคกร แตองคกรมีกลยุทธในการควบคุม
ภายใน (Internal Control) ที่ปองกันไวอยางมีประสิทธิภาพ
ปานกลาง
เป นเหตุ การณ เ ชิ ง ลบที่ เ กิ ด ขึ้ นจากป จจั ย ภายนอกองค กร ควบคุ มไม ได แต องค กร
ไม แ น ใจในประสิ ท ธิ ภ าพในการป องกั นของกลยุท ธ ในการควบคุ มภายใน (Internal
Control)
สูง
เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกองคกร ควบคุมไมได ในขณะที่องคกร
มี ก ลยุ ท ธ ใ นการควบคุ มภายใน (Internal Control) แต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยั ง ไม เ พี ย ง
พอที่จะรองรับผลกระทบเชิงลบที่มีตอการดําเนินงานขององคกร
สูงมาก
เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกองคกร ควบคุมไมได ในขณะที่องคกร
ไมมีกลยุทธในการควบคุมภายใน (Internal Control) ในการปองกันเหตุการณเชิงลบ
นั้น และคาดวาเหตุการณขางตนเกิดขึ้นในอนาคตแนนอน
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ระด ับ ผลกระทบ (Impact) (ความร ุน แรง) ที่ เ ก ิด จากเหตุก ารณ ที เ ก ิด ขึ้ น หร ือ คาดคะเนว า จะเก ิด
เหตุการณ นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึน้ แลวจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งตาง ๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับ

ระดับผลกระทบ

1

นอยมาก

2

นอย

3

ปานกลาง

4

คอนขางรุนแรง

5

รุนแรงมาก

รายละเอียด
เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากรที่เปนเรื่องสวนบุคคลที่ไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของหนวยงาน มหาวิทยาลัย และภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากร ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
หนวยงาน แตคาดวามีระบบควบคุมภายในที่ปองกันไวอยางเขมแข็งแลว จน
พฤติกรรมนี้ไมนาจะสามารถแปลงวัฒนธรรมองคกร คานิยมในการปฏิบัติงานที่
ดีตามบริบทของมหาวิทยาลัยได
เป น พฤติ ก รรมเชิ ง ลบของบุ ค ลากร ที่ มี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานมหาวิทยาลัย สงผลใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมดังกลาว จนอาจ
เปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมองคกร ค า นิ ย มในการปฏิ บั ติง านที่ ดี ตามบริ บ ทของ
มหาวิทยาลัย
เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากรสงผลเชิงลบตอภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
ต อ มุ ม มองของสั ง คมภายนอกในวงกว า ง จนอาจขั ด ขวางและลดทอน
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เป น พฤติ ก รรมเชิ ง ลบของบุ ค ลากรส ง ผลเชิ ง ลบต อ ภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ต อมุ มมองของสัง คมภายนอกในวงกว า ง จนอาจขั ด ขวางและ
ลดทอนประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัย และกระทบตอความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

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

=

Impact x Likelihood
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Risk ต่ํา
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2) เกณฑในการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งมหาวิทยาสวนดุสิตไดกําหนดเกณฑในการยอมรับความ
เสี่ยงออกเปน ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ํา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้
เกณฑในการยอมรับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน
ความหมาย
ระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
สูงมาก
15 - 25
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที
ระดับที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่อให
สูง
10 - 14
อยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป
ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมให
ปานกลาง
4-9
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได
ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยงไมตองมี
ต่ํา
1 -3
การจัดการเพิ่มเติม

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต
หรือทําใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
ประเด็นความเสี่ยง
การปฎิ บั ติ ง านที่ ผิ ด พลาดไปจาก
กฎหมาย กฎระเบียบนั้นๆ โดยเฉพาะ
การเบิกจายและการจัดซื้อจัดจางที่
นําไปสูชองวางที่อาจจะกอใหเกิดการ
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบในอนาคต

ปจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง/
การควบคุมที่มีอยู
1. การพัฒนาความรู ทักษะ
1. มีการเผยแพร กฎหมาย
ประสบการณในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ โดยเฉพาะการ
สําหรับผูปฏิบัติงาน
เบิกจายและการจัดซื้อจัดจาง
โดยเฉพาะงาน การเบิกจายและ ผานชองทาง Social Media
การจัดซื้อจัดจาง ใหเทาทันกับ ของมหาวิทยาลัย
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
2. การจัดทําสื่อหรือการ
กฎระเบียบ ดวยการอบรมเชิง แลกเปลี่ยนเพื่อสงเสริมความรู
ปฏิบัติงาน
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
2. การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ เพื่อปองกัน Compliance Risk
จัดจางของมหาวิทยาลัยตอ
ผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
สาธารณชนสงเสริมการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงได

คาระดับความเสี่ยง
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I)
กอนการบริหารความเสี่ยง
3 (L) X 4 (I) = 12
(ระดับสูงมาก)
หลังการบริหารความเสี่ยง
2 (L) X 4 (I) = 8
(ระดับปานกลาง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง
1. จัดกิจกรรมการเปดเผยขอมูล
การจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย
ตอสาธารณชน
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ประเด็นความเสี่ยง
การผลักดันวัฒนธรรมองคกรของ
มหาวิทยาลัยไปสูวัฒนธรรมที่
บุคลากรมีความตระหนักดานการ
ปองกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการที่
นําไปสูองคกรธรรมาภิบาลอยาง
ยั่งยืน

ปจจัยเสี่ยง
1. การมีสวนรวมของบุคลากร
หนวยงานและสวนงานของ
มหาวิทยาลัยในการมีบทบาท
ปองกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการที่นําไปสูองคกร
ธรรมาภิบาลอยางยั่งยืน
2. การมีสวนรวมของบุคลากร
หนวยงานและสวนงานของ
มหาวิทยาลัยในการกําหนด
ทิศทาง นโยบาย กลยุทธในการ
ปองกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการที่นําไปสูองคกร
ธรรมาภิบาลอยางยัง่ ยืน
3. การมีสวนรวมของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภายนอก ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย หรือ การมีสวนรวมกับ
ภาคสวนในสังคมที่สงเสริมพลัง
ขององคกรในการปองกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ

การจัดการความเสี่ยง/
การควบคุมที่มีอยู
1. มีหนวยงานที่รับผิดชอบและ
มีชองทางการรองเรียนของ
มหาวิทยาลัยที่เปนรูปธรรม

คาระดับความเสี่ยง
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I)
กอนการบริหารความเสี่ยง
2 (L) X 5 (I) = 10
(ระดับสูง)
หลังการบริหารความเสี่ยง
2 (L) X 4 (I) = 8
(ระดับปานกลาง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง
1. จัดโครงการที่สงเสริม
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมการจัดทํามาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ในมหาวิทยาลัย
3. การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองที่
ดี เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค
4. รวมกิจกรรมกับหนวยงาน
ภายนอกเกี่ยวกับโครงการความ
รวมมือในการปองกันและตอตาน
การทุจริต
5. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
การปองกันแลการตอตานการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563
6.กิจกรรมการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

9

ประเด็นความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง
ชอบในระบบราชการที่นําไปสู
องคกรธรรมมาภิบาลอยางยั่งยืน

การจัดการความเสี่ยง/
การควบคุมที่มีอยู

คาระดับความเสี่ยง
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I)

วิธีการจัดการความเสี่ยง
7. กิจกรรมการรับฟงความคิดเห็น
จากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวน
เสีย
8.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)
9. การดําเนินงานของคณะทํางาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

