
 

 

 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
มาตรการปอ้งกันเพ่ือไม่ให้

เกิดการทจุริต 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ โอกาส 

(1-5) 
ผล 

กระทบ 
(1-5) 

คะแนน
ความ
เส่ียง 

ล าดับ
ความ
เส่ียง 

1. ด้านการรับ
เงนิค่า 
ธรรมเนียม
การศึกษา 

การรับช าระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาด้วย
เงินสด 

มีเจ้าหน้าที่
การเงินรับเงิน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาด้วย
เงินสดเพียงคน
เดียวท่ีด าเนิน 
การตั้งแต่การ
รับเงิน ออก
ใบเสร็จรับเงิน
และน าส่งเงิน 

1. รับเงินโดยไม่
ออกใบเสร็จ 
รับเงินให้แก่ 
ผู้ช าระเงินทันที 
เน่ืองจากนักเรียน
นักศึกษาไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการ
รับใบเสร็จรับเงิน 
2. น าสง่เงินสดที่รับ
และออกใบเสร็จ
แล้วเท่าน้ันไม่ได้
น าส่งทัง้หมดที่รับ 
3. ไม่มีระบบทวน
สอบยอดลูกหน้ีกับ
การรับเงินจาก
นักศึกษาแต่ละวัน 

ให้นร./นศ.
ช าระเงินผ่าน
ระบบธนาคาร 
แล้วสง่ผ่าน
ข้อมูลมายงั
งานการเงิน
และบัญชเีพื่อ
ตรวจสอบและ
ออกใบเสร็จ 
รับเงินตาม
จ านวนเงินและ
ลูกหน้ีรายคนที่
ช าระเงิน 

3 4 12 2 (สงู) 1. ห้ามรับช าระเงินด้วยเงินสด 
ให้ผู้ช าระเงินโอนเงินข้าบัญชี
ธนาคารของสถาบันและสง่
เอกสารการโอนเงินใหง้าน
การเงินและบญัชีออก
ใบเสร็จรับเงิน 
2. ใหเ้จ้าหน้าที่การเงินสรุปการ
ออกใบเสร็จรับเงินแนบส าเนา 
Statement ทีแ่สดงจ านวนเงิน
รับเขา้ตามใบเสร็จรับเงินให้
เจ้าหน้าที่บญัชตีรวจสอบและ
บันทึกบญัชีทุกสิ้นวันที่ปดิการ
รับเงินแลว้ 
3. ให้ระบบสารสนเทศตดัยอด
ลูกหน้ีและจ านวนเงินรับเขา้ให้
เชื่อมโยงกันทัง้ระบบทะเบยีน
นักศึกษา ระบบการเงินและ
ระบบบญัชทีี่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องตรงกันได ้

1. การรับเงินและ
ออกใบเสร็จรับเงิน
ถูกต้องครบถ้วน
ทุกวัน 
2. เจ้าหน้าที่
การเงินไม่มีโอกาส
ทุจริตในการ
ยักยอกเงินสด 



โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
มาตรการปอ้งกันเพ่ือไม่ให้

เกิดการทจุริต 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ โอกาส 

(1-5) 
ผล 

กระทบ 
(1-5) 

คะแนน
ความ
เส่ียง 

ล าดับ
ความ
เส่ียง 

2. การรับเงิน
สดคืนกรณี
ชดใช้เงินยืม
ส ารองจ่าย 

การรับเงินสด
เหลือจ่าย
พร้อมเอกสาร
ในการเคลียร์
เงินยืมส ารอง
จ่าย 

เจ้าหน้าที่
การเงินรับเงิน
สดพร้อม
เอกสารและไม่
ออกใบเสร็จ 
รับเงินที่เหลือ
จ่ายคืน และไม่
น าส่งเงิน 

ผู้น าส่งคืนเงินสด
เหลือจ่ายเข้าใจ
ว่าเป็นการน าส่ง
เงินคืนเรียบร้อย
แล้ว และไม่สนใจ
รับเสร็จรับเงินที่
น าส่ง 

ด าเนินการตาม
ระบบการ
เคลยีร์เงินยืม
ในระบบ
สารสนเทศที่มี
อยู่ ซ่ึงไม่มี
ระบบรับเงิน
เงินสดและต้อง
ออกใบเสร็จ 
รับเงิน 

3 4 12 2 (สงู) 1. ให้สง่คืนเงินสดเหลือจ่าย
โดยโอนเข้าบญัชีเงินฝาก
ธนาคารของสถาบัน ฯ เทา่น้ัน 
และส่งเอกสารโอนเงินพร้อม
รับใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง 
2. ใหง้านการเงินและบัญชี
รายงานเงินยืมส ารองจา่ยต่อ
ผู้บริหารทุกสิ้นเดือน โดย
ผู้บริหารสง่รายงานดงักล่าวให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบทุก
สิ้นเดือนเพื่อทวนสอบความ
ถูกต้อง 

การส่งคืนเงินยืม
ส ารองจ่ายเป็นไป
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

3. การจัดซื้อ/
จ้างที่มีวงเงิน
สูง  

การคัดเลือก
ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ
เรียกรับ
ผลประโยชน์ 
จากผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างก่อนเสนอ
คณะกรรมการ
จัดซ้ือ/จ้าง
พิจารณาตดัสิน
เลือกผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง 

ประกาศประกวด
ราคามีข้อมูลไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เปิดโอกาสให้ผู้เสนอ
ราคาที่มีคุณสมบัติ
ไม่ครบตามต้องการ
สามารถเข้ายื่นเสนอ
ราคาได ้และเป็น
ช่องทางให้เจา้หน้าที่
พัสดุเรียกรับ
ผลประโยชน์ได ้

ด าเนินการตาม
ขั้นตอบตาม
ระเบียน
กระทรวงการ 
คลังวา่ด้วยการ
จัดซ้ือจ้างและ
การบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

2 4 8 3  
(ปาน
กลาง) 

1. ให้ความรู้แก่ผู้ทีเ่ก่ียวข้อง
กับการออกประกาศประกวด
ราคาเพื่อท าให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
2. ให้คณะกรรมการที่
เก่ียวข้องตรวจสอบเอกสารทุก
ฉบับก่อนลงนามรับรองและ
ตัดสินใจ 

การพิจารณาเลือก
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
เป็นไปตามความ
ต้องการของ
หน่วยงานและยงั
ประโยชน์สูงสุดแก่
สถาบันฯ 



โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
มาตรการปอ้งกันเพ่ือไม่ให้

เกิดการทจุริต 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ โอกาส 

(1-5) 
ผล 

กระทบ 
(1-5) 

คะแนน
ความ
เส่ียง 

ล าดับ
ความ
เส่ียง 

4. การใช้เงิน
ยืมส ารองจ่าย
ในส่วนงาน/
หน่วยงาน 

การใช้จ่าย
ด้วยเงินยืม
ส ารองจ่าย 

ผู้ที่ได้รับอนุมัติ
ยืมเงินส ารอง
จ่ายไม่ได้ใช้
จ่ายตาม
วัตถุประสงค์
ของการขอ
อนุมัติยืมเงิน มี
การใช้จ่าย
ปะปนกับการ
ใช้จ่ายส่วนตัว 

การยืมเงินส ารอง
จ่ายทุกกรณีจะโอน
เงินจ่ายให้ในนามผู้
ยืมที่เป็นชื่อบญัชี
รายบุคคล ที่เงิน
ปะปนกับเงิน
ส่วนตัวของผู้ยืม 

ให้เสนอขออนุมัติ
ยืมเงินส ารองจ่าย
ใช้ตาม
วัตถุประสงค ์
ที่ระบุและส่ง
เอกสารเคลยีร์เงิน
พร้อมเงินสด
คงเหลือ 
(ถ้ามี) ภายใน 15 
วันนับแต่ใช้เงิน
เสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค ์และ
ให้ยืมไดค้ร้ังละไม่
เกิน 50,000 บาท 
หากเกินกว่าน้ันให้
เสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ
เป็น 
รายกรณี 

3 4 12 2 (สงู) ให้หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบ
เอกสารเคลยีร์เงินยืมทุกฉบับ
ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์
ก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่าย
เคลยีร์เงินยืมทุกคร้ัง 

การใช้เงินยืม
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
สถาบัน ฯ ทุกคร้ัง 

ผู้รับผิดชอบประเมินความเส่ียง ที่ปรึกษาด้านแผน การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง 
ชื่อผู้รายงาน นางเรวดี รุ่งจตุรงค ์


