
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการด าเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ที่ :1 เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

 

ระดับความเสี่ยง 
(คะแนน) แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง  
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 

 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
1. การเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการ ปฏิบัติงาน 

1. การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบ 
 

1 4 4 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน และควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอดปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบเอ้ือ
ประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

1 4 4 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงาน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้างานรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซือ้จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ตลอดปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
นางสาววรางคณา 
เขียวแก้ว 

 

 

 
  
 

ชื่อผู้รายงาน  

                                    
     ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิตร ) 
    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 



 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  ปีงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ( Likelihood) และ   ความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดต่อกิจกรรม และผลกกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการเป็นล าดับแรก โดยมีผลการล าดับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 
 

ปัจจัยความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับคะแนน ระดับความเสี่ยง มาตรการ 
1.การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

1.1.การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 
 

1 4 4 
(น้อย) 

5 ควบคุมให้ด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุแห่งความเสี่ยงดังกล่าว 

1.2จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
  

1 4 4 
(น้อย) 

5 ควบคุมให้ด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุแห่งความเสี่ยงดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ที่ :1 เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

 
 

 
  

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

1.การเกิด
ผลประโยชน์ทบั
ซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

1.การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีไ่ม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนระเบียบ 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบัอย่างเคร่งครัด 
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
งาน และควบคุม ก ากบั ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานดา้นพัสดุและ
การเงิน ของหน่วยงาน 
2. แต่งตั้งหัวงานเจ้าหนา้ที่พสัด ุเพื่อ
ควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อ
จัดจ้างเปน็ไปด้วยความถูกต้อง 
3. การด าเนินการ อยู่ภายใต้การก ากับ 
ควบคุมจากผูบ้ริหารและหัวหนา้งาน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน 
5. อบรมบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนระเบียบแนวปฏิบัติที่มี
การปรับปรุงใหม ่
6. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อ
จัดจ้าง /การด าเนินงานพัสดุการเงิน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเบื้องต้น 

1. เพื่อสอบทานการด าเนินงาน
ของบุคลากรให้เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
3. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ
บริหารราชการโดยใช้
หลักธรรมภิบาล 
4. เพื่อตรวจสอบการ
บริหารงานและการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่ง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนข้อ
ร้องเรียนทีมี่
การตรวจสอบ
และปฏิบัติที่
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
เป้าหมาย : 0 
เรื่อง 

ผู้อ านวยการ
ส านักสง่เสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
บุคลากรที่
เก่ียวข้อง 

 

2.กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เปน็ไปตามระเบียบ
เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

1. ควบคุมก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
เกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจดัจ้าง 
2. ควบคุมก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจา้งรายงาน
การด าเนินงานเบิกจ่ายเงินทุกไตรมาสเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

จ านวนเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างที่
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
เป้าหมาย : 0 
เรื่อง 

ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
น.ส.วรางคณา 
เขียวแก้ว 

ITA2_NSRU 

ชื่อผู้รายงาน                  
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 


