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 บทท่ี 1 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ ามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและก ากับติดตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว 
จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) และเพ่ือให้
เป็นไปตามส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ได้น าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการ      
เพื่อยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผล        
ท่ีต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการด าเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร     
โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการป้องกันการทุจริต การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน      
การทุจริตแก่เจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

วัตถุประสงค ์
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต        

ในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน        
ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้การน า
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง               
ของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  

 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ           
มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ให้ท าการทุจริต 
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1.2 แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

         1) ความหมาย 

 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีจะส่งผลกระทบ           
ท าให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้    
การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยการวัด
จากผลกระทบ (Impact) ท่ีได้รับและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง  
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือ 
หน่วยงานภายในส่วนงาน  

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง    

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น    
หากเกิดเหตุการณ์ความสี่ยง  

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจท่ีได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่
ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้       
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบน             
เจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบน ท้ังท่ีเป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน 
การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

“ทุจริตคอรัปชัน” ในความจริงแล้วเป็นค าเดียวกัน โดยทุจริตนั้นตรงกับค า
ภาษาอังกฤษว่า “Corruption” ซึ่งค าว่า “ทุจริต” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน             
ให้ความหมายไว้ว่า ความประพฤติชั่ว ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกาย เรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็น
ความประพฤติชั่วทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต   

“ทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง       
ในต าแหน่งหรือหน้าท่ีหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจะท าให้ผู้อื่นเชื่อว่า    
มีต าแหน่งหน้าท่ี ท้ังท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ี ท้ังนี้ เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบส าหรับตนหรือผู้อื่นซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นท าให้ตนเองได้
ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม จากความหมายนี้แสดงให้เห็นว่า การกระท าเพ่ือประโยชน์          
ของตนเอง ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อส่วนรวมนั้น เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม   ซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน
รูปแบบหนึ่งนั่นเอง  
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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์        
ทับซ้อน (Conflict of Interest) หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และ         
มีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของ        
ตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 

2) วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

 วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ   
ของความเสี่ยง เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 
ได้แก่ ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาท่ีไม่สามารถระบุ
เป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินได้ 

ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์      
แผนด าเนินงาน ท่ีน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันส่งผลกระทบ ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 

2) ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ        
ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจ       
ท่ีเปลี่ยนแปลงท าให้การจัดสรรไม่เพียงพอ  

3) ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน  

4) ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) 
คือ ความเสี่ยง ท่ีเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ หรือ
กฎหมายท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
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สาเหตุของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้  

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และ การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง โรคระบาดในสังคม  เป็นต้น 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  

ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 

 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง            
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของ ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับดังนี ้ 

 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 

4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 

5 มากท่ีสุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อยท่ีสุด 

2 น้อย ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อย 

3 ปานกลาง ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบบ้าง 

4 สูง ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมาก 

5 สูงมาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมากท่ีสุด 
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ภาพที่ 1  ระดับความเสีย่ง ( Degree of Risk) 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการการควบคุม 

ระดับความเส่ียงต่ า 1 – 3 คะแนน เขียว 
ยอมรับความเส่ียง 
(มีผลกระทบหน่วยงานภายใน 
ส่วนของกลุ่มงาน) 

ระดับความเส่ียงปานกลาง 4 – 9 คะแนน เหลือง 

ยอมรับความเส่ียง แต่ควรมี 
มาตรการควบคุม 
(มีผลกระทบหน่วยงานภายใน 
ส่วนของคณะฯ สถาบัน/ส านัก/
กอง) 

ระดับความเส่ียงสูง 
10 – 16 
คะแนน 

ส้ม 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน 
ส่วนของมหาวิทยาลัย) 

ระดับความเส่ียงสูงมาก ต้องมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
หรือหลีกเลี่ยงความเส่ียง โดย
การหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 

17 – 25 
คะแนน 

แดง 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการหยุด 
ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
(มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก) 

 
ภาพที่ 2 ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(im
pa

ct
) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 
1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) 
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 3) วธิีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการควบคุมภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ตลอดจนโครงการและกิจกรรม เป็นระบบและมีรูปแบบท่ีชัดเจน กล่าวคือ ส านักงานตรวจสอบภายใน        
เป็นผู้รับผิดชอบ จัดท าแผนปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจท้ังในส่วนกลางและคณะฯ    
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และมีการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย การตรวจสอบการจัดท าเงิน บัญชี และพัสดุ การประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง และคณะฯ จากข้อมูล
ของส านักงานตรวจสอบภายในมีการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับตรวจเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ           
ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ท่ีเป็นการกระท าผิดร้ายแรงในการทุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตอาจก่อให้เกิด     
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต่อไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี           
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจะด าเนินการวิเคราะห์
เฉพาะหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและคณะฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ซึ่งด าเนินการวิเคราะห์โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการป้องกันการทุจริต ก่อนน าเสนอรายงาน       
การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตในมหาวิทยาลัยฯ ต่อผู้บริหารต่อไป 



 

บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการทุจริต 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ท าการประเมินความเสี่ยง
ของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีก่อให้เกิดทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาส
ในการเกิดการทุจริตเพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดท้ังในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการท าความเข้าใจกิจกรรม
และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการควบคุมภายในของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยง        
ในการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจากข้อมูลการรายงานงานผลการตรวจสอบภายใน
ภาพรวมของส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้   
ตารางที่ 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 
1 การรับสินบน 

การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ  โดยการเสนอให้สัญญา     
ว่าจะให้ มอบให้ ให้ค ามั่นว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์  
อื่นใด ท่ีไม่เหมาะสมขดัต่อศลีธรรมอันดีหรือผิดกฎหมาย 
-  การเสนอสินบนการเสนอผลประโยชน์ เนื่องจากต้องการความ

ได้เปรียบทางการค้าและสัญญา  
- การรับสินบนการยอมรับข้อเสนอนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์ส่วนตน
ด้วย เช่น รับของขวัญ ของท่ีระลึก  ท่ีเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร 
หุ้น ทองค า อัญมณี  หรือสิ่งของในท านองเดียวกัน 

- การให้สินบนเจ้าหน้ามีการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าเพื่อ    
เร่งกระบวนการท างานต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือค่าอ านวย
ความสะดวก 

- ของขวัญและการเลี้ยงรับรองการเลี้ยงรับรองจากบุคคลท่ีสาม   
กันตามปกติหรือตามสมควร (ท้ังจัดเลี้ยงและรับเลี้ยง) 
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ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 

2 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาและการปฏิบัติงานจริง  
- เจ้าหน้าท่ีส่งหลักฐานเบิกค่าตอบแทนในวันหยุดไม่สอดคล้อง

กับการท างาน 
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการโดย

ในวันนั้นไม่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาตามท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นค าส่ังจากผู้บังคับบัญชา ผู้มีอ านาจสั่งการและมีการส่ง
เบิกจ่ายแทน  

- เจ้าหน้าท่ีขาดการสอบทานและสอบยันความถูกต้องของ
จ านวนเวลาท่ีขออนุมัติการเบิกจ่าย 

- การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นเท็จ
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- การเบิกเงินค่าตอบแทนโดยไม่ปฏิบัติงานราชการแต่ปฏิบัติ
ภารกิจส่วนตัว 

 
 

 

3 การน าเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
- เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน       

อย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาราชการไปรับงานนอกท่ีอยู่นอกเหนือ 
อ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย  

- อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีสอนไม่เต็มเวลาราชการ            
เพ่ือรีบไปรับงานสอนพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 

หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็น 
การทุจริต 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิด 
การทุจริต 

โอกาสที่จะ
เกิดการทุจริต 
(ระบุระดับ 1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(ระบุระดับ 1-5) 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการทุจริต ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร
จัดการองค์กร
ด้วยหลัก         
ธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพ 
 
1.  การรับสินบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดสินบน 
ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใด ๆ    
โดยการเสนอให้
สัญญาว่าจะให้ 
มอบให้         
ให้ค ามั่นว่าจะให้
เรียกร้อง หรือ
รับซึ่งเงิน 
ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด
ซึ่งไม่เหมาะสม  
เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบตัิ
หรือละเว้น    
การปฏิบัตหิน้าท่ี  
เพื่อให้ได้มาหรือ
รักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่น
ใดท่ีไม่เหมาะสม
ขัดต่อศลีธรรม
อันดี หรือผิด
กฎหมาย 
 
 
 

- การเสนอสินบนการเสนอ
ผลประโยชน์ เนื่องจากต้องการ
ความไดเ้ปรียบทางการค้าและ
สัญญา  

- การรับสินบนการยอมรับ
ข้อเสนอนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์
ส่วนตนด้วย เช่น 

รับของขวัญ ของที่ระลึก         
ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น 
ทองค า อัญมณี  หรือสิ่งของ      
ในท านองเดียวกัน 
- การให้สินบนเจ้าหนา้ที่         
มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แก่
เจ้าหน้าทีเ่พื่อเร่งกระบวนการ
ท างานต่าง ๆ เช่น การเลี้ยง
รับรอง หรือ ค่าอ านวยความ
สะดวก 

- ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
การเลีย้งรับรองจากบุคคลที่สาม
กันตามปกติหรือตามสมควร   
(ท้ังจัดเลี้ยงและรับเลี้ยง) 
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เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม 
-  ประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง  แนวปฏิบัติการป้องกัน
การรับสินบน 

-  ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรว่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่เรียกร้องค่าอ านวยความ
สะดวกหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ
หน้าที่จากผู้รับบริการ 

2.  ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค 
พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี หรือสิ่งของใน
ท านองเดียวกันจากผู้ที่เข้ามาติดต่อที่มีมูลค่า
เกินกว่า 3,000 บาท  หรือนอกเหนือจากกรณี
ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน 

3.  กรณีบุคลากรได้รับของขวัญ ของก านัลหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทขึ้นไป  
ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ หาก
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาไม่สมควรรับของขวัญ              
ของก านัลให้ผู้รับด าเนินการส่งคืนให้แก่ผู้ให้
ทันท ี

4.  ไม่รับทรัพย์สิน  สิ่งของ ของขวัญ  ของก านัล  
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่จะท าให้เกิดการปฏิบัติ
หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน  

5.  ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ
หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือ
การละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ        
ก าหนดไว ้

6.  การจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ทางราชการก าหนดไว้  มีความโปร่งใส 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ เช่น  
ผู้บริหาร , 
ข้าราชการ ,
พนักงาน
มหาวิทยาลยั ,
ลูกจ้างประจ า , 
ลูกจ้างช่ัวคราว  
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ประเด็น 
การทุจริต 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิด 
การทุจริต 

โอกาสที่จะ
เกิดการทุจริต 
(ระบุระดับ 1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(ระบุระดับ 1-5) 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการทุจริต ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถตรวจสอบได้  รวมถึงไม่น าข้อมูลที่เป็น
ความลับไปเปิดเผย  อันก่อให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบในการแข่งขันการเสนอราคา 

7.  กรณีการรับเงินต้องมีการออกหลกัฐาน            
การรับเงินทุกครั้ง 

8.   มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง  โปร่งใส  โดยมีเอกสาร
และหลักฐานประกอบทุกรายการ  และจัดเก็บไว้
ในสถานท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีการตรวจสอบ        
ที่เป็นอิสระ 

9.   เมื่อพบเห็นการกระท าการคอร์รัปชันถือเป็น  
การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  นอกจากนี้     
ยังต้องรับโทษตามกฎหมาย 

10. ผู้ใดที่กระท าการคอร์รัปชันถือเป็นการกระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง  นอกจากนี้ยังต้องรับโทษ
ตามกฎหมาย 

11. หั วหน้ าหน่ วยงานต้ องก ากั บ ติ ดตาม                   
การปฏิบัติ งานอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้ งมี            
การทบทวนแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับ และ
ข้อก าหนดของกฎหมาย 

12. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ
รวมถึงพฤติกรรมการทุจริตเพื่อเป็นอุทาหรณ์
กรณีศึกษาให้แก่บุคลากรเข้าใจแนวทางปฏิบัติ   
ที่ถูกต้อง 
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ประเด็น 
การทุจริต 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิด 
การทุจริต 

โอกาสที่จะ
เกิดการทุจริต 
(ระบุระดับ 1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(ระบุระดับ 1-5) 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการทุจริต ผู้รับผิดชอบ 

2. การเบิก
ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิก
ค่าตอบแทน  
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาและ      

การปฏิบัติงานจริง  
- เจ้าหน้าท่ีส่งหลักฐานเบิก

ค่าตอบแทนในวันหยุด         
ไม่สอดคล้อง กับการท างาน 

- การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการโดยในวันนั้น
ไม่ได้ปฏิบตัิงานนอกเวลา
ตามที่ได้รับมอบหมายเป็น
ค าสั่งจากผู้บังคับบญัชา       
ผู้มีอ านาจสั่งการและมีการส่ง
เบิกจ่ายแทน  

- เจ้าหน้าท่ีขาดการสอบทาน
และสอบยันความถูกต้องของ
จ านวนเวลาที่ขออนมุัติการเบิกจ่าย 

- การเบิกค่าตอบแทน       
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเป็นเท็จหรือไม่เป้น   
ไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- การเบิกเงินค่าตอบแทนโดย
ไม่ ปฏิ บั ติ ง านราชการแต่
ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง       

ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 
2550  

- มาตรการการประหยัด
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร เรื่อง      
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน      
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ก าหนดมาตรการให้มี          
การควบคุม ก ากับ ดูแลและ   
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด 

- ผู้บริหารที่มีอ านาจอนุมตัิ
ต้องตรวจสอบการเบิกจ่าย
ตามที่ปฏิบตัิงานจริงเท่าน้ัน 

- ผู้มีอ านาจสั่งหรืออนุมัติให้
ท างานปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ควรพิจารณาความ
จ าเป็นเร่งด่วนของงานและ
จ านวนคน จ านวนวัน   
อย่างเหมาะสม 

- ตรวจสอบการสอบทานและ
สอบยัน ความถูกต้องของ
จ านวนเวลาที่ปฏบิัติงาน
นอกเวลาราชการ ก่อนท่ีจะ
เบิกจ่าย 

1. ให้หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรในเวลาราชการอย่างเตม็ที่  

2. ขอให้อนุมัติตัวบุคลากรปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการไม่เกินครั้งละหนึ่งเดือน โดย
พิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วนของงานและ
จ านวนคน จ านวนวันอย่างเหมาะสม เว้น
แต่กรณีก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานไว้เป็น
การเฉพาะ ทั้งนี้ต้องแนบตารางรายละเอยีด
การขออนุมัติการปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน
จ าเป็นประกอบการขออนุมัติ  

3. พิจารณาอนุญาตให้มคีวามจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้น  

4. มอบให้มีผู้ตรวจสอบบุคลากรได้มี        
การปฏิบัติงานนอกเวลาจริง  

5. รับรองการตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการกับเครื่องสแกนนิ้ว (ถ้ามี)   
ก่อนส่งเบิก  

6. กรณีมาท างานสายต้องบวกเวลาทีม่าสาย
เพิ่มในการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการด้วย  

7. หลักเกณฑ์อัตราในการเบิกจา่ยวันท าการ 
อัตราชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกินวันละ 2 
ช่ัวโมง (100 บาท) วันหยดุราชการอัตรา
ช่ัวโมงละ 60 บาทไม่เกินวันละ 5 ช่ัวโมง 
(300 บาท) ไม่นับเวลาหยดุพัก 1 ช่ัวโมง   
งดเบิกกรณีงานต่ ากว่าเวลาที่ก าหนด   

8. ใช้แบบหลักฐานการเบิกจา่ยเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการในการเบิกจ่าย 

 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การขอใช้รถ
ราชการ เช่น  
ผู้บริหาร , 
ข้าราชการ ,  
พนักงาน
มหาวิทยาลยั ,
ลูกจ้างประจ า , 
จ้างช่ัวคราว 
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ประเด็น 
การทุจริต 

รูปแบบของ 
การทุจริต 

โอกาสในการเกิด 
การทุจริต 

โอกาสที่จะ
เกิดการทุจริต 
(ระบุระดับ 1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(ระบุระดับ 1-5) 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการทุจริต ผู้รับผิดชอบ 

2. การน าเวลา
ราชการไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเบียดบัง
เวลาราชการ 
น าเวลาราชการ
การไปใช้
ประโยชน์    
ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ ท างาน    
ที่ได้รับมอบหมาย จาก
หน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอา
เวลาราชการไปรับ งานนอก 
ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานตามกฎหมาย 

 - อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอน
ไม่เต็มเวลาราชการ เพื่อ    
รีบไปรับงานสอนพิเศษให้กับ 
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
 

3 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม 
- ให้ยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่า ด้วยมาตรฐานของ
จรรยาบรรณ ท่ีพึงมีใน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2552 
เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากร
ประพฤติ ตนเป็นแบบอย่าง   
ที่ดี ส านึกในหน้าท่ีตลอดจน
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยวันเวลาท างาน 
หลักเกณฑ์การลา และ     
การจ่ายค่าตอบแทนระหวา่ง
ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

1. หน่วยงานต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏบิัติงานให้
ทราบถึงผลของ การที่ฝ่าฝืนระเบยีบจะต้อง
ถูกลงโทษทางวินัย  

2. เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกเวลา ปฏิบัติงาน
ประจ าวันด้วย วิธีการแสกนลายนิว้มือหรือ 
วิธีการลงลายมือช่ือ เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 
น. ถึง เวลา 16.30 น. หยุดพักกลางวัน 
เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. เป็นเวลา
ท างานตามปกติ โดยมีวันหยดุราชการ
ประจ าสัปดาหค์ือวันเสาร์และวัน อาทิตย์ 
รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากเจ้าหน้าท่ี   
ไม่สามารถบันทึกเวลาได้ด้วยสาเหตุใดก็ ตาม 
ต้องให้ผู้บังคับบัญชาตาม สายงานเป็น     
ผู้รับรองการมาปฏบิัติงาน หากไมป่ฏิบัติ 
เช่นนั้นให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นละทิ้งหน้าท่ี 

3. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่มาท างานสาย และไม่กลับ
ก่อนเวลาเลิกงาน 

4. เจ้าหน้าที่มคีวามประสงค์ ขอลาหยดุราชการ 
ต้องได้รบั การอนุมัตเิป็นลายลักษณ ์อักษร
จากผู้บังคับบัญชา ตามล าดบัขั้น 

5. เจ้าหนา้ที่ต้องอุทิศเวลาเพื่อ ปฏิบตัิราชการ     
ไมเ่บียดบงัเวลา ราชการไปประกอบธรุกิจ         
ท าธุระส่วนตัว หรือท างานให้กับหนว่ยงานอื่น 
โดยใช้เวลาทับ ซ้อนกับเวลาราชการ  

6. หากเจา้หน้าทีม่ีความจ าเป็น ที่จะต้องไป
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่น ให้ขออนุญาต 
จากผู้บังคับบัญชาโดยจะพิจารณาเป็น
รายกรณีไป 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การขอใช้รถ
ราชการ เช่น  
ผู้บริหาร , 
ข้าราชการ ,  
พนักงาน
มหาวิทยาลยั ,
ลูกจ้างประจ า , 
จ้างช่ัวคราว 
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สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต 

แผนภูมิวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Map) ของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตารางที่ 2  SCORING  ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ หรือ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

           จากการจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเส่ียงเกี่ยวกับทุจริตได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(im
pa

ct
) 5 5 10 

 
15 
(1) 

20 25 
 

4 4 8 12 
(2) 

16 
 

20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 
(3) 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. 
 

 การรับสินบน 
(ระดับความเส่ียงสูง = 15 คะแนน)     

2. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 
(ระดับความเส่ียงสูง = 16 คะแนน) 

  
 

 

3.  การน าเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
 (ระดับความเส่ียงสูง = 12 คะแนน)   
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ตารางที่ 4  ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

              สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต             
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดทุจริตของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้ 
ความเสี่ยงระดับสูง ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้   ซึ่งได้แก่ปัจจัย
ความเส่ียงในเร่ือง 

1. การรับสินบน   
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้
สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค ามั่นว่าจะให้เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด        
ซึ่งไม่เหมาะสม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้             
ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือผิดกฎหมาย นั้น ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมาตรการ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม 
  -   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   -    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน 
 -   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคมุความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับต่ า 

ค่าความ
เสี่ยง

ระดับกลาง 

ค่าความ
เสี่ยง

ระดับสูง 

1. 

 

 การรับสินบน 

(ระดับความเส่ียงสูง= 15 คะแนน) 

ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

2. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

(ระดับความเส่ียงสูง = 12 คะแนน) 

ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

3. การน าเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
(ระดับความเส่ียงสูง = 10 คะแนน) 

ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
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2. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

 มีการควบคุมให้หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเวลาราชการอย่าง
เต็มท่ี ผู้มีอ านาจสั่งหรืออนุมัติให้ท างานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ควรพิจารณาความจ าเป็น
เร่งด่วนของงานและจ านวนคน จ านวนวัน อย่างเหมาะสม และขอให้อนุมัติตัวบุคลากรปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการไม่เกินครั้งละหนึ่งเดือน โดยพิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วนของงานและจ านวนคน 
จ านวนวันอย่างเหมาะสม เว้นแต่กรณีก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานไว้เป็นการเฉพาะ ท้ังนี้ต้องแนบ
ตารางรายละเอียดการขออนุมัติการปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนจ าเป็นประกอบการขออนุมัติ พิจารณา
อนุญาตให้มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้น โดยมอบให้มีผู้ตรวจสอบบุคลากรได้มีการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาจริง ต้องรับรองการตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกับเครื่องสแกน
นิ้ว (ถ้ามี) ก่อนส่งเบิก กรณีมาท างานสายต้องบวกเวลาท่ีมาสายเพิ่มในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการด้วย และสามารถเบิกค่าตอบแทนในหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายวันท าการ อัตราชั่วโมงละ 
50 บาท ไม่เกิน วันละ 2 ชั่วโมง (100 บาท) วันหยุดราชการอัตราชั่วโมงละ 60 บาท ไม่เกินวันละ 5 
ชั่วโมง (300 บาท) ไม่นับเวลาหยุดพัก 1 ชั่วโมง งดเบิกกรณีงานต่ ากว่าเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันให้ใช้แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
การเบิกจ่ายแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีการตรวจสอบการสอบทานและสอบยันความถูกต้อง
ของจ านวนเวลาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก่อนการจะเบิกจ่าย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จึงมีมาตรการให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม 

 -   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
 ราชการ พ.ศ. 2550  

-   มาตรการการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เร่ืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ก าหนดมาตรการให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
- ผู้บริหารท่ีมีอ านาจอนุมัติต้องตรวจสอบการเบิกจ่ายตามท่ีปฏิบัติงานจริงเท่านั้น 
- ผู้มีอ านาจสั่งหรืออนุมัติ ให้ท างานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ควรพิจารณา         

ความจ าเป็นเร่งด่วนของงานและจ านวนคน จ านวนวัน อย่างเหมาะสม 
- ตรวจสอบการสอบทานและสอบยัน ความถูกต้องของจ านวนเวลาท่ีปฏิบัติงาน     

นอกเวลาราชการ ก่อนท่ีจะเบิกจ่าย 
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3. การน าเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน    
  จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ท่ีได้รับจากหน่วยงานอย่างเต็มท่ี แต่เอาเวลาราชการไปรับ งานนอก ท่ีอยู่นอกเหนือ 
อ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับ มอบหมายจากหน่วยงาน ตามกฎหมายอาจารย์มหาวิทยาลัย ท่ีสอนไม่เต็มเวลา
ราชการ เพื่อรีบไปรับงานสอน พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนคร จึงมีมาตรการให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม 

  - ให้ยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานของจรรยาบรรณ 
ท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 เพ่ือเน้นย้ าให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ส านึกในหน้าท่ีตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

              - ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวันเวลาท างาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

บทท่ี 3 
แนวทางในการป้องกนั ควบคมุหรือลดความเสี่ยงด้านการทุจริต 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก าหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันการทุจริต        
ไว้โดยภาพรวม ดังนี ้

(1)   การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เช่น 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  
  ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
- ปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ 
- ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรม 
- สร้างกลุ่มกิจกรรม หรือจัดตั้งคณะท างานส่งเสริมเร่ืองการป้องกันการทุจริต 
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 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 

 มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการท าผลประโยชน์ทับซ้อน และ 

 ให้ม ีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดงักล่าว เป็นภัยต่อราชการ ส่วนรวมตอ่สังคมและ   
 ประเทศชาติ 

- การเปิดเผยเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด 
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบท่ีดี  
- ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมไม่แสวงหาผลประโยชน์  
- ไม่ปกป้องผู้กระท าผิด 
- หมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน  
- มีกลไกในการตรวจสอบ ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง  

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องการการทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ  
ตามแผนการประเมินความเสี่ยงไว้ดังนี้ 

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต :  การรับสินบน 
 1.  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีต้องไม่เรียกร้องค่าอ านวยความสะดวกหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ
หน้าท่ีจากผู้รับบริการ 
 2.  ไม่รับของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี หรือสิ่งของ          
ในท านองเดียวกันจากผู้ท่ีเข้ามาติดต่อท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 3 ,000 บาท  หรือนอกเหนือจากกรณีปกติ
ประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน 
 3.  กรณีบุคลากรได้รับของขวัญ  ของก านัลหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท  ขึ้นไป                           
ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ  หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาไม่สมควรรับของขวัญ  ของก านัลให้ผู้รับ
ด าเนินการส่งคืนให้แก่ผู้ให้ทันที 
 4.  ไม่รับทรัพย์สิน  สิ่งของ ของขวัญ  ของก านัล  หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีจะท าให้เกิดการปฏิบัติ
หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  
 5.  ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือ
การละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดไว ้
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 6.  การจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนดไว้มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้  รวมถึงไม่น าข้อมูลท่ีเป็นความลับไปเปิดเผยอันก่อให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบในการแข่งขันการเสนอราคา 
 7.  กรณีการรับเงินต้องมีการออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง 
 8.  มีระบบบัญชีท่ีถูกต้อง โปร่งใส โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบทุกรายการ และ
จัดเกบ็ไว้ในสถานท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ 
 9.  เมื่อพบเห็นการกระท าการคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  นอกจากนี้
ยังต้องรับโทษตามกฎหมาย 
 10. ผู้ใดท่ีกระท าการคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  นอกจากนี้ยังต้อง
รับโทษตามกฎหมาย 
 11. หัวหน้าหน่วยงานต้องก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังมีการทบทวน
แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 
 12. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องตามระเบียบ
รวมถึงพฤติกรรมการทุจริตเพื่อเป็นอุทาหรณ์กรณีศึกษาให้แก่บุคลากรเข้าใจแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต :  การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  1.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550  
       2.  ให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ตามมาตรการการประหยัดงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
     3.  ก าหนดมาตรการให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครดั 
ให้หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเวลาราชการอย่างเต็มท่ี  
        4.  ขอให้อนุมัติตัวบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เกินครั้งละหนึ่งเดือน โดยพิจารณา           
ความจ าเป็นเร่งด่วนของงานและจ านวนคน จ านวนวันอย่างเหมาะสม เว้นแต่กรณีก าหนดระยะเวลา
ปฏิบัติงานไว้เป็นการเฉพาะ ท้ังนี้ต้องแนบตารางรายละเอียดการขออนุมัติการปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน
จ าเป็นประกอบการขออนุมัติ  
 5.  ผู้บริหารท่ีมีอ านาจอนุมัติต้องตรวจสอบการเบิกจ่ายตามท่ีปฏิบัติงานจริงเท่านั้น 
 6.  ผู้มีอ านาจสั่งหรืออนุมัติให้ท างานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ควรพิจารณาความจ าเป็น
เร่งด่วนของงานและจ านวนคน จ านวนวัน อย่างเหมาะสม 
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       7.  ตรวจสอบการสอบทานและสอบยัน ความถูกต้องของจ านวนเวลาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ก่อนท่ีจะเบิกจ่าย 
       8.  มอบให้มีผู้ตรวจสอบว่าบุคลากรได้ปฏิบัติงานนอกเวลาจริง พิจารณาอนุญาตให้มี          
ความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้น 
       9.  รับรองการตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกับเครื่องสแกนนิ้ว (ถ้ามี) ก่อนส่งเบิก  
       10.  กรณีมาท างานสายต้องบวกเวลาท่ีมาสายเพิ่มในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้วย  
        11.  หลักเกณฑ์อัตราในการเบิกจ่ายวันท าการ อัตราชั่วโมงละ 50 บาทไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง  
(100 บาท)  วันหยุดราชการอัตราชั่วโมงละ 60 บาทไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง (300 บาท)  ไม่นับเวลา
หยุดพัก 1 ชั่วโมง งดเบิกกรณีงานต่ ากว่าเวลาท่ีก าหนด   
 12. ให้ใช้แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          
ในการเบิกจ่ายในรูปแบเดียวกัน 

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การน าเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน 
๑.  หน่วยงานต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงผลของ การท่ีฝ่าฝืนระเบียบจะต้อง

ถูกลงโทษทางวินัย  
๒.  เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกเวลา ปฏิบัติงานประจ าวันด้วย วิธีการแสกนลายนิ้วมือหรือวิธีการ  

ลงลายมือชื่อ เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. หยุดพักกลางวัน เวลา 12.00 น. ถึง 
13.00 น. เป็นเวลาท างานตามปกติ โดยมีวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถ บันทึกเวลาได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องให้
ผู้บังคับบัญชาตาม สายงานเป็นผู้รับรองการมาปฏิบัติงาน หากไม่ปฏิบัติ เช่นนั้นให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ี     
ผู้นั้นละทิ้งหน้าท่ี 

๓.  เจ้าหน้าท่ีต้องไม่มาท างานสาย และไม่กลับก่อนเวลาเลิกงาน 
๔.  เจ้าหน้าท่ีมีความประสงค์ ขอลาหยดุราชการ ต้องได้รบั การอนุมัติเป็นลายลกัษณ์อักษรจาก

ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับขัน้ 
๕.  เจ้าหน้าท่ีต้องอุทิศเวลาเพื่อ ปฏิบัติราชการ     ไม่เบียดบังเวลา ราชการไปประกอบธุรกิจ         

ท าธุระส่วนตัว หรือท างานให้กับหน่วยงานอื่น โดยใช้เวลาทับ ซ้อนกับเวลาราชการ  
6. หากเจ้าหน้าท่ีมีความจ าเป็น ท่ีจะต้องไปปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่น ให้ขออนุญาตจาก

ผู้บังคับบัญชาโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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ช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติ               

1.  ติดประกาศและแจ้งเวียนให้กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ทุกคนได้รับรู้ 
2.  เผยแพร่ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1   rmutp FB 
2.2   Youtube RMUTP 
2.3   rmutp – twit 
2.4   rmutp IG 
2.5   Line @ rmutp 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 มีการก าหนดให้กองบริหารงานบุคคลมอบหมายผู้รับผิดชอบท่ีจะรับเรื่องร้องเรียน และ        
มีช่องทางการรบัเรื่อง ดังนี้ 
 1.  ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 (http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx) 
 2.  ช่องทางการร้องเรียนกล่องรับเรื่องร้องเรียน (ตู้แดง)  บริเวณชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี 
 3.  ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรง (งานวินัยและนิติการ) โทรศัพท์ 0 2665 3743 
 4. ช่องทางการร้องเรียนเป็นหนังสือทางระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัยฯ 

 กรณีมีข้อร้องเรียนจะน าเสนออธิการบดีเพื่อมอบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสืบสวน และชี้แจง      
หากมีมูลเป็นความผิดทางวินัยจะด าเนินการทางวินัยต่อไป 

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

 มหาวิทยาลัยฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ โดยการปกปิด ชื่อ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน        
ผู้ได้รับข้อมูลร้องเรียนมีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูล ห้ามเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง     
เว้นแต่การเปิดเผยตามหน้าท่ี ท่ีกฎหมายก าหนด  

กลไกการติดตามและประเมินผลแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

1. ส านักงานตรวจสอบภายในก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการปฏิบัตงิานเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และแนวทางของทางราชการ 

2. มีการก ากับ ติดตาม โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจาก
ส านักงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้อธิการบดีรับทราบ 
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3. มีการก ากับ ติดตามการรับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางต่าง  ๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ             
ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด 

4. มีการน าข้อมูลการร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์และวางแนวทางป้องกันและแก้ไข 
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลพระนคร โดยมอบหัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ก ากับติดตามและจัดท ารายงานผล          
การปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานประเมินผล
พร้อมปัญหาและอุปสรรค เสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 

 












