
 

 

 
 

รายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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คํานํา 
 
 การสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ เปนหนาที่ของทุกสวน
ราชการจะตองตระหนักและดําเนินการ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา ที่ใหความสําคัญ ผลักดัน และกํากับติดตามอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตในองคกร     
ทุกหนวยงานจะตองรณรงค กํากับติดตามเพื่อปลูกฝงจิตสํานึก และปรับฐานความคิดของบุคลากรภายใน
หนวยงานใหรูจักแยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตัวออกจากเรื่องประโยชนสวนรวม ปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม 
โปรงใส ตรวจสอบได 
 ในการน้ี เพื่อใหการกําหนดมาตรการเพื่อปองกันการเกิดทุจริตเปนไปอยางมีประสิทธิผล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีจึงไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการ
ทุจริต หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมข้ึน เพื่อใชเปนเครื่องมือ
และกรอบแนวทางในการบริหารตอไป 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



 

สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
สวนท่ี 1  บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค 1 
สวนท่ี 2  หลักเกณฑและการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 2 
 หลักเกณฑการวิเคราะหความเสี่ยง  2 
 การประเมินความเสี่ยงการทจุริต  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทจุริต 5 
 

 

 



 

สวนท่ี 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
 
 ดวยปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมเกี่ยวกับหนวยงานภาครัฐที่มีการดําเนินงานที่ไมโปรงใส มีการ
บริหารงานอยางไมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กอใหเกิดผลกระทบ
และความเสียหายตอประเทศอยางมหาศาล ทําใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบดังกลาว จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนา
เครื่องมือที่จะบงช้ีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐข้ึน และพัฒนา
เปนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ที่มีเน้ือหาการ
สํารวจเกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ       
ตามจรรยาบรรณ การบรหิารงานอยางมจีรยิธรรม ตลอดจนการจายหรือเรยีกรับสินบนจากเจาหนาที่ของรฐั 
ซึ่งผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม      
เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตระหนักเห็นความสําคัญของปญหาเหลาน้ี และพรอมที่จะสงเสริม
การปองกันไมใหเกิดปญหาข้ึนภายในหนวยงาน จึงไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อเปนกรอบในการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนแกองคกร 

 
วัตถุประสงค 
 
 1. เพื่อวิเคราะหหาความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต และรวมกันแกไขปญหาเหลาน้ัน 
 2. เพื่อใหผูบริหารรับทราบถึงความเสี่ยงจากการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงาน ใหสามารถปองกัน
และแกไขใหไดอยางทันทวงที 
 3. เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานตระหนัก และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางสุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 



 

สวนท่ี 2 
หลักเกณฑและการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 

 
หลักเกณฑการวิเคราะหความเสี่ยง 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงกาทุจริต เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง
ตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ไดแก  ระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับความเสี่ยง (Degree 
of Risk) 
 
ตารางท่ี 1  เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง  
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้  
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง  
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก  

 
ตารางท่ี 2  เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่สงผลตอการดําเนินงาน 
 

ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ คําอธิบาย 
5 สูงมาก เกิดความเสียหายตอหนวยงาน มากกวารอยละ 80 
4 สูง เกิดความเสียหายตอหนวยงาน รอยละ 61 - 80 
3 ปานกลาง เกิดความเสียหายตอหนวยงาน รอยละ 41 - 60 
2 นอย เกิดความเสียหายตอหนวยงาน รอยละ 21 - 40 
1 นอยมาก เกิดความเสียหายตอหนวยงาน ไมเกินรอยละ 20 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบรหิารความเสี่ยง     โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3  ระดับความเสี่ยง 
 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 
4 สูงมาก 15 – 25 คะแนน 
3 สูง 9 – 14 คะแนน 
2 ปานกลาง 4 – 8 คะแนน 
1 นอย 1 – 3 คะแนน 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตารางท่ี 4  ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

พันธกิจ/
ภารกิจ/
เปาหมาย 

ประเด็นความเสี่ยง 

การประเมินความเสีย่ง 
สวนงานท่ี
เก่ียวของ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การผลิต
บัณฑิต 

การใชอํานาจหนาที่ของความ
เปนอาจารยผูสอนในการเรียก
รับผลประโยชนแกนักศึกษา 
เพื่อแลกกับผลการเรียน 

3 5 15 
(สูงมาก) 

1 1. คณะครุศาสตร 
2. คณะ
วิทยาศาสตร 
3. คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
4. คณะเทคโนโลยี 
5. คณะวิทยาการ
จัดการ 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 
7. สํานักวิชาศึกษา
ทั่วไป 

2. การวิจัย การขอทุนวิจัยซ้ําซอน 3 5 15 
(สูง) 

2 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

3. การบรกิาร
วิชาการ 

การใชตําแหนงหนาที่ในการ
รับเปนวิทยากรเอง โดยไม
ผานมหาวิทยาลัย 

4 3 12 
(สูง) 

4 ทุกหนวยงาน 

4. การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ไมปรากฏประเด็นความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดข้ึนเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน 

- - - - สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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พันธกิจ/
ภารกิจ/
เปาหมาย 

ประเด็นความเสี่ยง 

การประเมินความเสีย่ง 
สวนงานท่ี
เก่ียวของ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

5. การผลิตครู
และพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 

ไมปรากฏประเด็นความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดข้ึนเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน 

- - - -  

6. การบรหิาร
จัดการ 

6.1 การกําหนดขอบเขตงาน
หรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
เฉพาะของพสัดุทีเ่อื้อตอผูขาย 
หรือผูรบัจางรายน้ัน ซึง่เปน
พวกพอง หรือมสีวนไดสวน
เสียกบัผูกําหนดกําหนด
ขอบเขตงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะพัสดุน้ัน ให
ไดเปรียบหรือชนะผลการ
เสนอราคา 

3 4 12 
(สูง) 

5 ทุกหนวยงาน 

6.2 บุคลากรใชเวลาราชการ
ของมหาวิทยาลัยไปรับงาน
นอก หรือรับงานนอกที่
กระทบตอการปฏิบัติหนาที่
ประจํา 

3 5 15 
(สูงมาก) 

3 

6.3 การรับของขวัญหรือ
ผลประโยชนอื่นใด เพื่อ
เอื้ออํานวยผลประโยชนแก
ผูใหน้ัน 

2 3 6 
(ปานกลาง) 

6 

6.4 บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
นําเอาทรพัยสินของ
มหาวิทยาลัยไปใชเปนของใช
สวนตัว เชน คอมพิวเตอร
โน็ตบุค กระดาษ เปนตน 

2 3 6 
(ปานกลาง) 

7 
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การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงแลว มหาวิทยาลัยไดนําเอา
ประเด็นความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง และสูงมาก มาจัดการความเสี่ยงน้ัน เพื่อควบคุมใหระดับความเสี่ยง
ลดลง หรืออยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งมาตรการ และวิธีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ของมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 

1. ผูบริหารควบคุม กํากับดูแลใหบคุลากรรับทราบ และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี วาดวยการปองกันผลประโยชนทับซอน และการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ พ.ศ. 2561 

2. ผูบริหารควบคุม กํากับดูแล และสรางองคความรูใหแกบุคลากรใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  และระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด 

3. จัดอบรม หรอืประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการจัดซือ้จัดจาง และการบริหารพสัดุ 


