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การทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบของบคุลากร 
ตามแผนปฏิบตักิารป้องกันการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ถึง
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ มีความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี ้

1) การจัดซื้อจัดจ้าง 

2) ด้านการเรียนการสอน 

3) การท างานวิจัย 

4) ระบบการเงินและบญัชี 
 

1.1 ข้อมูลวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบคุลากร 
 3.1.1  การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบต่อองค์กร และโอกาสทีจ่ะเกิด 

ระดับความรุนแรง ผลกระทบต่อองค์กร โอกาสท่ีจะเกิด 
1 น้อยมาก แทบจะไมเ่กิดหรืออย่างมากปลีะ 1 ครั้ง 
2 น้อย โอกาสเกิดน้อย หรืออย่างมากไมเ่กินปลีะ 2 ครั้ง 
3 ปานกลาง ปานกลาง ปีละ 3.4 ครั้ง 
4 สูง ค่อนข้างบ่อย ปลีะ 6-10 ครั้ง 
5 สูงมาก เกิดเป็นประจ า อย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
 3.1.2  การจัดระดับความเสี่ยง = โอกาสการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของผลกระทบ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

ต่อองค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

1. การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1. ด้านการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

1.1 การลอ็คสเปค  
การก าหนดสเปค กีดกัน เอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา
รายใด รายหนึ่ง 

1.2 การจัดท าราคากลาง
สูงเกินจริง ไมส่อดคล้อง
กับสเปคทีก่ าหนด 

1.3 ไม่มีการประกาศราคา
กลางในเว็บไซต์ของ

- ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่
ไม่ต้องกับความ
ต้องการอย่างแทจ้รงิ 
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผน 
การด าเนินการ 
- โดนยึดงบประมาณ
จากส านักงบประมาณ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

ต่อองค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

หน่วยงาน 
2.  ด้านการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง 

2.1 การแบ่งซื้อ 
2.2 การใช้ดุลยพินิจในการ

ขยายเวลา การต่อสัญญา 
และผลการประกวดราคา 

2.3 การไม่พจิารณาผูเ้สนอ
ราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่
ก าหนด และเสนอราคาต่ าสุด 

2.4 ไม่ได้ซื้อของจริง
ตามสเปคที่ก าหนดหรือซื้อ
ของคุณภาพต่ า และราคาไม่
เหมาะสม 
3.  ด้านบุคคล 
   3.1  เจ้าหน้าที่พสัดุ 
หัวหน้างานพสัดุ และผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ซือ่สัตย์สุจริต 
   3.2  ผู้ควบคุมก ากับดูแล
งานพัสดุขาดทักษะและองค์
ความรู้ในเรื่องการใช้
กฎระเบียบ 
4.  ด้านระบบงาน 
   4.1  ไม่มีการแบง่แยก
หน้าที่ที่ชัดเจน เช่น 
เจ้าหน้าที่การเงิน และ
เจ้าหน้าที่พสัดุ เป็นบุคคลคน
เดียวกัน หรือเจ้าหน้าที่
การเงิน และเจ้าหน้าที่บญัชี 
เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
   4.2  ไม่มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี เช่น  
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

ต่อองค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

การมอบหมายงาน  
การแบ่งแยกหน้าที่  
การตรวจสอบถ่วงดุลที่
เหมาะสม 
   4.3  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการและการท า
หน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ไม่เหมาะสม 
   4.4  การตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้อง ไม่
ตรวจความแท้จริงของพัสดุ
ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจรับ ไม่ตรวจสอบ
คุณภาพและปริมาณ 
   4.5  การตรวจพัสดุทีม่ี
ความเป็นเทคนิคสุง ซบัซ้อน
มาก ไม่ใช้บริการผูเ้ช่ียวชาญ 
   4.6  ผู้ขายหรือผูร้ับจ้างส่ง
มอบงานล่าช้ากว่าสัญญา
ไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับ
ตามสัญญา 
   4.7  การตรวจรับพัสดุไม่
ท าตามเกณฑพ์ิจารณาไป
ก่อน หรือล่าช้า และ
กรรมการติดภารกิจราชการ
มาก 
   4.8  ตรวจรับพัสดทุี่มี
ความซับซ้อนมาก มีเอกสาร
มาก 

4.9 การอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลา งด หรือลด
ค่าปรับโดยไมม่ีเหตุผลอัน
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

ต่อองค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

สมควรตามความเป็นจริง 
   4.10  การเบิกจ่ายล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2. ด้านการ
เรียนการสอน 

1. 2.1 ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. 2.2 ผิดวินัยในการ

ปฏิบัติงาน 
3. 2.3 บุคลากรละเลยต่อ 

การปฏิบัตงิานตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4. 2.4 ประสทิธิภาพการสอน
ของอาจารย์ไม่ตรงกับ มคอ. 
และขาดเทคนิคการถ่ายทอด 

5. ประสิทธิภาพผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ 

6. 2.5 นักศึกษาขาดความ
พร้อมในการเรียนรู ้

7. 2.6 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑห์รือไมม่ีการ 
บูรณาการการเรียนการสอน 

-การจัดการเรียน 
การสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ 
-ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาไม่ได้คุณภาพ 
-หลักสูตรไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3 5 15 

3. การท างาน
วิจัย 

1. 3.1 การพิจารณาทุนวิจัย 
ไม่เป็นธรรม 

2. 3.2 การผลิตผลงาน 
ทางด้านงานวิจัยน้อย 

3. 3.3 อาจารย์ขาดความสนใจ
ในการท าวิจัย 

4. 3.4 การปกปิดข้อมูล
เกี่ยวกับสัญญาทุนหรือ
งานวิจัย 

5. 3.5 การด าเนินงานวิจัยไม่
เป็นไปตามแผน 

6. 3.6 การเกบ็ข้อมูลท าวิจัยไม่

-การบรหิารจัดการ
เงินทุนวิจัยไม่มี
ประสิทธิภาพ 
-ผลงานวิจัยไมส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 
-ผลงานวิจัยมีจ านวน
น้อยไม่ผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2 5 10 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

ต่อองค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

เป็นความจริง 
4. ระบบ
การเงินและ
บัญชี 

1. 4.1 ระบบการเงินและบัญชี
มีความซ้ าซ้อนของเจ้าหน้าที่
4.2 ผู้รับผิดชอบเป็นบุคคล
เดียวกัน 

2. 4.3 การรับเงินสดแล้วไม่
ออกใบเสร็จรับเงิน 

ภาพลักณ์มหาวิทยาลัย
ไม่น่าเช่ือถือ 

2 5 10 

 
 3.1.3  การจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

1. การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1. ด้านการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

1.1 การลอ็คสเปค  
การก าหนดสเปค กีดกัน  
เอื้อประโยชน์ใหก้ับผู้เสนอ
ราคารายใด รายหนึง่ 
1.2 การจัดท าราคากลาง

สูงเกินจริง ไมส่อดคล้อง
กับสเปคทีก่ าหนด 
1.3 ไม่มีการประกาศ

ราคากลางในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2.  ด้านการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง 

2.1 การแบ่งซื้อ 
2.2 การใช้ดุลยพินิจใน

การขยายเวลา การต่อสญัญา 
และผลการประกวดราคา 

2.3 การไม่พจิารณา 
ผู้เสนอราคาทีม่ีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไข

-ควรมีการตรวจสอบ 
การจัดซื้อ-จัดจ้างตาม 
รายไตรมาส 
-ควรวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 
-ควรมีการสรุปผลการ
จัดการเรื่องรอ้งเรียน
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และด้านการปฏิบัติงาน 
-ควรมีการให้ความรู้
ของหลักการปฏิบัติ
ราชการที่ดเีกี่ยวกับ 
การพสัดุ 
-ควรมีระบบมาตรการ
ที่เข้มข้นกบัผู้ทีส่่งงาน
ล่าช้า 
 

-กิจกรรมตรวจสอบ 
การจัดซื้อ 
-จัดจ้างตาม 
รายไตรมาส 
-กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี
งบประมาณ 
-กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรปุผล
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้างและ
ด้านการปฏิบัตงิาน 
-โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ง 
หลักการปฏิบัติ
ราชการที่ดเีกี่ยวกับ
การพสัดุ 
-มีมาตรการหรือ
บทลงโทษหรือปรบั

1 ต.ค.- 
30 ก.ย. 

งานพัสดุ 
และ คณะ/
ส านัก/
สถาบัน 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

ที่ก าหนด และเสนอราคา
ต่ าสุด 

2.4 ไม่ได้ซื้อของจริง
ตามสเปคที่ก าหนดหรือซื้อ
ของคุณภาพต่ า และราคาไม่
เหมาะสม 
3.  ด้านบุคคล 
   3.1  เจ้าหน้าที่พสัดุ 
หัวหน้างานพสัดุ และผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ซือ่สัตย์สุจริต 
   3.2  ผู้ควบคุมก ากับดูแล
งานพัสดุขาดทักษะและองค์
ความรู้ในเรื่องการใช้
กฎระเบียบ 
4.  ด้านระบบงาน 
   4.1  ไม่มีการแบง่แยก
หน้าที่ที่ชัดเจน เช่น 
เจ้าหน้าที่การเงิน และ
เจ้าหน้าที่พสัดุ เป็นบุคคลคน
เดียวกัน หรือเจ้าหน้าที่
การเงิน และเจ้าหน้าที่บญัชี 
เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
   4.2  ไม่มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี เช่น  
การมอบหมายงาน  
การแบ่งแยกหน้าที่  
การตรวจสอบถ่วงดุลที่
เหมาะสม 
   4.3  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการและการท า
หน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ไม่เหมาะสม 
   4.4  การตรวจรับพัสดุไม่

ส าหรับผู้สง่งาน
ล่าช้า 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้อง ไม่
ตรวจความแท้จริงของพัสดุ
ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจรับ ไม่ตรวจสอบ
คุณภาพและปริมาณ 
   4.5  การตรวจพัสดุทีม่ี
ความเป็นเทคนิคสุง ซบัซ้อน
มาก ไม่ใช้บริการผูเ้ช่ียวชาญ 
   4.6  ผู้ขายหรือผูร้ับจ้างส่ง
มอบงานล่าช้ากว่าสัญญา
ไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับ
ตามสัญญา 
   4.7  การตรวจรับพัสดุไม่
ท าตามเกณฑพ์ิจารณาไป
ก่อน หรือล่าช้า และ
กรรมการติดภารกิจราชการ
มาก 
   4.8  ตรวจรับพัสดทุี่มี
ความซับซ้อนมาก มีเอกสาร
มาก 

4.10 การอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลา งด หรือลด
ค่าปรับโดยไมม่ีเหตุผลอัน
สมควรตามความเป็นจริง 
   4.11  การเบิกจ่ายล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.  ด้านการ
เรียนการสอน 

1. 2.1 ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. 2.2 ผิดวินัยในการ

ปฏิบัติงาน 
3. 2.3 บุคลากรละเลยต่อการ

ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

-ควรมีการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
-ควรมีการปรับปรงุหรือ
บูรณาการหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา 

-อบรมระเบียบวินัย
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
-ทุกหลกัสูตร
ปรับปรงุตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 ต.ค.- 
30 ก.ย. 

งาน
บรหิารงาน
บุคคล 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

4. 2. 4 ประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ไม่ตรงกับ มคอ. 
และขาดเทคนิคการถ่ายทอด 

5. 2.5 ประสทิธิภาพผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาไม่
เป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

6. 2.6 นักศึกษาขาดความ
พร้อมในการเรียนรู ้

-ควรมีระบบและกลไก
การประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย ์

-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินการเรียน
การสอนของ
อาจารย ์

3. การท างาน
วิจัย 

1. 3.1 การพิจารณาทุนวิจัยไม่
เป็นธรรม 

2. 3.2 การผลิตผลงานทาง 
ด้านงานวิจัยน้อย 

3. 3.3 อาจารย์ขาดความสนใจ
ในการท าวิจัย 

4. 3.4 การปกปิดข้อมูล
เกี่ยวกับสัญญาทุนหรือ
งานวิจัย 

5. 3.6 การด าเนินงานวิจัยไม่
เป็นไปตามแผน 

6. 3.7 การเกบ็ข้อมูลท าวิจัยไม่
เป็นความจริง 

-ควรมีคณะกรรมการ
และผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกร่วมพิจารณา 
-ควรมีการปกปิดข้อมลู 
ผู้เสนอโครงการหรือ
งานวิจัยเพื่อป้องกัน
การไม่เป็นธรรมใน 
การพิจารณา 
-ควรมีคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัด
ผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
-ควรมีมาตรการ
ส่งเสริมใหอ้าจารย์
ท างานวิจัยเพิ่มข้ึน 

-แต่งตั้ง
คณะกรรมการใน
การพิจารณาทุนทีม่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ 
-จัดท าประกาศและ
เกณฑ์การน าเสนอ
โครงการหรือ
งานวิจัย 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัด
ผลงานวิจัยใหเ้สร็จ
ตามระยะเวลา 
-ประกาศมาตรการ
ส่งเสริมใหอ้าจารย์
ท างานวิจัย 

1 ต.ค.- 
30 ก.ย. 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

4. ระบบ
การเงินและ
บัญชี 

4.1 ระบบการเงินและบัญชี
มีความซ้ าซ้อนของเจ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบเป็นบุคคล
เดียวกัน 

2. 4.2 การรับเงินสดแล้วไม่
ออกใบเสร็จรับเงิน 

ควรวางระบบการเงิน
และบญัชีให้มีความ
โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
และมีการรายงานไปยัง
ผู้บริหารรายไตรมาส 

-ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการเงิน
และบญัชีให้มีความ
โปรง่ใสตรวจสอบได ้
 

1 ต.ค.- 
30 ก.ย. 

งานการเงิน
และบญัชี 

 


