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ค าน า 

 

  การทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นพฤติกรรมที่มีการตรวจพบในสังคมและหน่วยงานใน

ภาครัฐของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ท าให้เกิดปัญหาสังคม ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

มายาวนาน ทั้งนี้ การทุจริตมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการที่ซับซ้อนจ าเป็นต้องมีการศึกษาและประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ตลอดจนหามาตรการแนวทางและวิธีการเพ่ือป้องกันการทุจริตในสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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บทน ำ  
 จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ สืบเนื่องจากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  
(Transparency International ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ประเทศไทยได้รับคะแนน 35 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 
101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน ทั้งหมด 176 ประเทศ และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐให้ด าเนินการ
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่ชาติ (คสช.)ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ 
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง  
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ โดยด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตใน การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เห็นสมควรให้มี 
การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตทุกภาระงาน พร้อมทั้ง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็น
เครื่องมือหนึ่งของการป้องกัน การทุจริตเชิงรุกและยกระดับค่าคะแนน CP ของประเทศไทย 
 

นิยำม 
 การทุจริต หรือ "คอร์รัปชั่น" (Corruption) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าที่ไม่ชื่อสัตย์สุจริต 
ของบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่การทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง "การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง 
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างได้ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่ง
หรือหน้าที่นั้นหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า 
หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท าให้การด าเนินงานขององคก์รไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์และผลกระทบ ( Impact) ที่จะได้รับ ความเสี่ยงตาม
แนว COSO จ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 - ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน 
ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ 
การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 
 - ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ชั้นตอนโดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 - ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรร 
ไม่เพียงพอ 

- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องไดๆหรือกฎหมายที่มีอยู่ 
ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน (กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง, คู่มือการบริหารความเสี่ยง) 
 ระดับความเสียง ก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประมินความเสี่ยงการเกิดการ
ทุจริตแบ่งออกเป็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง 
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 โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
 ระดับ    โอกำส 
 1 (น้อยมาก)   มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
 2 (น้อย)    มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
 3 (ปานกลาง)   มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
 4 (มาก)    มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
 5 (มากที่สุด)   มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
  

 ควำมรุนแรงของผลกระทบ (impact) ที่ส่งผลต่อบุคลำกร 
 ระดับ    ควำมรุนแรง 
 1 (น้อยมาก)   สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
 2 (น้อย)    ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
 3 (ปานกลาง)   บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 
 4 (สูง)    ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
 5 (สูงมาก)   ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 

 ระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึง ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ 
โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ 4 ระดับ เพ่ือการควบคุม ดังนี้ 
 ผลคูณ  ระดับควำมเสี่ยง  มำตรกำรควบคุม 
 1-3  ต่ า   ยอมรับความเสี่ยงได้ 
 4-9  ปานกลาง  ควรมีมาตรการควบคุม 
 10- 16  สูง   ต้องมีมาตรการควบคุม 
 17 – 25 สูงมาก   หลีกเลี่ยงโดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
 

พันธกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หมายถึง หน้าที่ของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาด้านนาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม 
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาองค์กรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

ประเด็นควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หมายถึง สาเหตุหรือองค์ประกอบที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย 
 - การจัดซื้อจัดจ้างไต้แก่ การควบคุมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธียังไม่รัดกุมครบถ้วน การเปิดเผย
ราคากลางปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน การจัดท าบัญชีคุมวัสดุไม่เรียบร้อยหรือไม่ได้จัดท า การบันทึกรายการ
ทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สินและไม่ได้บันทึกรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การบันทึกการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ใน
แบบการซ่อมบ ารุง การขออนุญาตใช้รถและบันทึกการใช้รถยังไม่รัดกุมเพียงพอ 
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 - การเงินละงบประมาณ ได้แก่ การควบคุมการเก็บรักษาเงินราชการยังไม่เหมาะสม การจัดท า
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน การรับรู้รายได้เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไม่ถูกประเภท การน าส่งเงินรายได้
จากการบริการทางวิชาการล่าช้า การออกใบรับใบส าคัญจากการส่งเงินยืม  การเบิกเงินเกินสิทธิหรือเอกสาร
การเบิกไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 - การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ได้แก่ การลงลายมือชื่อแทนกัน และการให้ลงลายมือชื่อย้อนหลัง 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ การบรรจุครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู การบรรจุแต่งตั้งเข้าท างาน 
 

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 ในการประเมินความเสี่ยงได้ด าเนินงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแบบ COSO 
ดังนี้ 
 วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการทุจริตมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1. จัดอบรมบุคลากร เพ่ือสร้างแนวคิดร่วมกันเกี่ยวกับการทุจริตโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 2. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน ระบุประเด็นความเสี่ยงและแนวทางจัดการการเกิดการทุจริต 
 3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการเกิดการทุจริตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 4. สังเคราะห์และก าหนดมาตรการการจัดการ (แนวทาง วิธีการป้องกันและการควบคุม) การเกิด 
การทุจริตตามที่แต่ละหน่วยงานเสนอ 
 5. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นบทสรุปต่ออธิการบดีทราบและสั่งการ 
 
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการทุจริต มีดังตารางต่อไปนี้ 

ก. ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นการทุจริต ปัจจัยการทุจริตในหน่วยงาน ประเภทความเสี่ยงการ
ทุจริตและภารกิจของสถาบัน 
 

ประเด็นการ
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน 
 

ประเภทความ
เสี่ยง 

พันธกิจ 
 

การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

1. การควบคุมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ยัง
ไม่รัดกุมครบถ้วน 

การด าเนินงาน 

การผลิตบัณฑิต 
การบริการวิชาการ 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การบริหารงาน 

2. การเปิดเผยราคากลางปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน 
3. การจัดท าบัญชีคุมวัสดุ ไม่เรียบร้อยหรือไม่ได้
จัดท า 
4. การบันทึกรายการทรัพย์สินในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินและไม่ได้บันทึกรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ 
5. การบันทึกการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ในแบบ
การซ่อมบ ารุง 
6. การขออนุญาตใช้รถและบันทึกการใช้รถยังไม่
รัดกุมเพียงพอ 
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การเงินและ 
งบประมาณ 

1. การควบคุมการเก็บรักษาเงินราชการยังไม่
เหมาะสม 

การเงิน 
การบริหารงาน 
การผลิตบัณฑิต 

การบริการวิชาการ 

2. การจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
3. การรับรู้รายได้เงินนอกงบประมาณ  
(เงินรายได้) ไม่ถูกประเภท 
4. การน าส่งเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
ล่าช้า 
5. การออกใบรับใบส าคัญจากการส่งเงินยืม 
6. การเบิกเงินเกินสิทธิ หรือเอกสารการเบิกไม่
ถูกต้องครบถ้วน 

การละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ 

1. การลงลายมือชื่อแทนกัน และการให้ลงลายมือ
ชื่อย้อนหลัง 

การด าเนินงาน 
การบริหารงาน 
การผลิตบัณฑิต 

3. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ กฎระเบียบ 
4. การบรรจุครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 

การด าเนินงาน 
5. การบรรจุแต่งตั้งเข้าท างาน 
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ข. ระดับความเสี่ยงการเกิดทุจริต 
ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง การควบคุม 
โอกาส ผลกระทบ ผลคูณ ระดับ 

การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1. การควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธี ยังไม่รัดกุม
ครบถ้วน 

3 3 9 

ปาน
กลาง 

ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

2. การเปิดเผยราคากลางปฏิบัติ
ยังไม่ครบถ้วน 

2 3 6 

3.การจัดท าบัญชีคุมวัสดุ  ไม่
เรียบร้อยหรือไม่ได้จัดท า 

2 2 4 

4. การบันทึกรายการทรัพย์สินใน
ทะเบียนคุมทรัพย์สินและไม่ได้
บันทึกรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ 

2 2 4 

5. การบันทึกการซ่อมบ ารุงรักษา
รถยนต์ในแบบการซ่อมบ ารุง 

2 2 4 

6 .  การขออนุญาต ใช้ รถและ
บั นทึ ก กา ร ใ ช้ ร ถยั ง ไม่ รั ด กุ ม
เพียงพอ 

1 2 2 ต่ า ยอมรับความ
เสี่ยงได้ 

การเงินและ       
งบประมาณ 

1. การควบคุมการเก็บรักษาเงิน
ราชการยังไม่เหมาะสม 

2 3 6 
ปาน
กลาง 

ควรมีมาตรการ
ควบคุม 2 .  ก า ร จั ด ท า ท ะ เ บี ย น คุ ม

ใบเสร็จรับเงิน 
2 2 4 

3 .  ก า ร รั บ รู้ ร า ย ไ ด้ เ งิ น นอก
งบประมาณ (เงินรายได้) ไม่ถูก
ประเภท 

1 2 2 ต่ า ยอมรับความ
เสี่ยงได้ 

4. การน าส่งเงินรายได้จากการ
บริการทางวิชาการล่าช้า 

2 2 4 
ปาน
กลาง 

ควรมีมาตรการ
ควบคุม 5. การออกใบรับใบส าคัญจาก

การส่งเงินยืม 
2 2 4 

6. การเบิกเงินเกินสิทธิ  หรือ
เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน 

4 4 16 สูง ต้องมีมาตรการ
ควบคุม 
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ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง การควบคุม 
โอกาส ผลกระทบ ผลคณู ระดับ 

การละเว้ น
ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ 

1. การลงลายมือชื่อแทนกัน และ
การให้ลงลายมือชื่อย้อนหลัง 

3 3 9 

ปาน
กลาง 

ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

2. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบ 

3 3 9 

3. การบรรจุครูโดยไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพครู 

2 3 6 

4. การบรรจุแต่งตั้งเข้าท างาน 1 3 3 ต่ า ยอมรับความ
เสี่ยงได้ 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

มาตรการจัดการ 
(แนวทาง วิธีการป้องกันและควบคุม) 

ก า ร จั ด ซื้ อ
จัดจ้าง 

1. การควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธี ยังไม่รัดกุมครบถ้วน 

ให้ควบคุมกระบวนการเผยแพร่เอกสารให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน โดยทุกครั้งต้องให้มีการประกาศ
ราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคา ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา ฯลฯ ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ควบคู่กับที่ประกาศในเว็บไซต์การจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และให้ควบคุมการปิด
ประกาศในหน่วยงานให้สามารถมีหลักฐานแสดงว่ามี
การปิดประกาศตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ 
ควรมีระบบติดตามตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการ
ถือปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วทุกครั้ง และควร
ก าชับผู้มีหน้าที่ดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานจัดให้มี
พ้ืนที่ส าหรับแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานและควรคุมดูแลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 2. การเปิดเผยราคากลางปฏิบัติยังไม่
ครบถ้วน 

ให้เปิดเผยราคากลางให้เป็นไปตามที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะการเปิดเผยราคากลางของทาง
ราชการในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
ให้ประกาศราคากลางและรายละเอียดการค านวณ
ราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 3.การจัดท าบัญชีคุมวัสดุ ไม่เรียบร้อย
หรือไม่ได้จัดท า 

ให้ท าบัญชีคุมวัสดุ แยกเป็นชนิด รายการ โดยมี
หลักฐานการรับเข้าบัญชี หลักฐานการเบิกจ่ายและมี
การเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยเหมาะสมให้ครบถ้วน
ตรงตามบัญชี เพ่ือควบคุมพัสดุในความรับผิดชอบ 

 4.การบันทึกรายการทรัพย์สินใน
ทะเบียนคุมทรัพย์สินและไม่ได้บันทึก
รหัสที่ตัวครุภัณฑ์ 

ส ารวจตรวจสอบทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน บันทึกรายการทรัพย์สินลง
ในแบบทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วนถูกต้อง และ
บันทึกให้รหัสที่ตัวครุภัณฑ์เพ่ือควบคุมการใช้งาน  
มิให้สูญหาย 
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ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

มาตรการจัดการ 
(แนวทาง วิธีการป้องกันและควบคุม) 

 5. การบันทึกการซ่อมบ ารุงรักษา
รถยนต์ในแบบการซ่อมบ ารุง 

ให้หน่วยงานจัดท าทะเบียนประวัติรถราชการให้มี
ข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และจัดท าบันทึกการ
ซ่อมบ ารุงรถแต่ละคันให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ20 ก าหนด เพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมรถราชการและสามารถใช้
ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาความคุ้มค่าใน
การซ่อมแซมและบ ารุ งรักษารถราชการ และ
พิจารณารถยนต์ที่มีสภาพเก่าหากพบว่าใช้งานต่อไป
จะท าให้มีความเสี่ยงต่อการใช้งานและมีค่าใช้จ่าย
บ ารุงรักษาสูงไม่คุ้มค่า ก็ให้ด าเนินการจ าหน่าย 
ตามระเบียบ และตั้งงบประมาณเพ่ือทดแทนต่อไป 

การเงินและ       
งบประมาณ 

1. การควบคุมการเก็บรักษาเงิน
ราชการยังไม่เหมาะสม 

ให้ถือปฏิบัติด้านการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยจัดท ารายงานเงิน
ค ง เหลื อปร ะจ า วั น ใน วั นที่ มี ก า ร รั บ จ่ า ย เ งิ น
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเสนอรายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบตามล าดับทั้งนี้หัวหน้า
หน่วยงานควรก ากับดูแลการเก็บรักษาเงินของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และ
ควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของ
หน่วยงานให้มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้อย่าง
คล่องตัว 

 2. การจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ให้จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทราบ
และตรวจสอบได้ว่าผู้ใดเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช้ มี
การใช้ใบเสร็จรับเงินเพียงใด เพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมและตรวจสอบ 

 3. การน าส่งเงินรายได้จากการบริการ
ทางวิชาการล่าช้า 

ให้หน่วยงานในสังกัดน าส่งรายได้ที่รับจากบริการทาง
วิชาการในอัตราร้อยละ 5 ก่อนหักค่าใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามระเบียบโดยน าส่งเงินอย่างสม่ าเสมอตามนโยบาย
ของสถาบัน ทั้งนี้ ให้น าส่งอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง 
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ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

มาตรการจัดการ 
(แนวทาง วิธีการป้องกันและควบคุม) 

 4. การออกใบรับใบส าคัญจากการส่ง
เงินยืม 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนเงินยืมบันทึกการรับคืนในสัญญา
การยืมเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับ
ใบส าคัญให้ผู้ยืมเป็นหลักฐานทุกครั้งตามวันที่รับจริง 

 5. การเบิกเงินเกินสิทธิ หรือเอกสาร
การเบิกไม่ถูกต้องครบถ้วน 

สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาท าความเข้าใจระเบียบ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและควรมีการ
พัฒนาศึกษาอบรมหรือดูงานอย่างต่อเนื่อง 

การละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ 

1. การลงลายมือชื่อแทนกัน และการ
ให้ลงลายมือชื่อย้อนหลัง 

ติดตั้งระบบการสแกนลายนิ้วมือแทนการลงชื่อเข้า
ปฏิบัติงาน 

2. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ 

จัดกิจกรรมอบรมเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด 

3. การบรรจุครูโดยไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพครู 

ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับ
การคัดเลือกเข้ารับการบรรจุเป็นราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ละเอียดและชัดเจน โดย
ระบุให้ทุกคนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

 
จะเห็นว่า ประเด็นการทุจริตและปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงในระดับปาน

กลางและระดับสูง ได้มีมาตรการการจัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น  โดยสถาบันได้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เกิดการตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และให้ความส าคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริต ตลอดจน
ร่วมกันสอดส่อง ดูแล และตรวจสอบเพ่ือป้องกันมิให้เกิดทุจริตในหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริตก าหนด การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การเข้า
ร่วมกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบไปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในแนวทาง
การต่อต้านป้องกันการทุจริต จากหน่วยงานกลาง ของรัฐ (ปปช /ปปท) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
ก าหนดหลั กสู ต รที่ มี เ นื้ อห าส าร ะ  ในกา รต่ อต้ า นป้ อ ง กั น และควบคุ ม กา รทุ จ ริ ต  ต่ อ ผู้ เ รี ย น  
การประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริต  
และการจัดหน่วยงานและกรรมการให้มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติงาน  
การจัดซื้อ/จ้าง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น 








