
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

                            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

                        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน   

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 6 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีระดับความเสี่ยงสูง 3 เหตุการณ์ และเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง จ านวน 3 เหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง 6 เหตุ การณ์นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการด าเนินการเพ่ือลด
ความเสี่ยงโดยการด าเนินการต่างๆ ดังนี้  
 

ล ำดับ เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้ควบคุมงานอาจมสี่วนได้   
ส่วนเสยีกับผูร้ับเหมาก่อสรา้ง 

1 4 16H 
สูง 

1.มีการทาบทามบุคคลที่จะแต่งตั้งหรือให้ท าหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อนได้รับการแต่งตั้งทุกราย  
2.ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานลงนามในหนังสือ
รับรองการไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(แบบ พ.84) 
3.ประสานงาน ตดิต่อกับกรรมการควบคุมงานอย่าง
ต่อเนื่อง หากมีข้อผิดพลาดหรือมปีัญหาในการก่อสร้าง
ให้รีบแจ้งหัวหน้าหน่วยงานต้นเรื่องทราบ เพ่ือ
ด าเนินการแกไ้ขตามขั้นตอนต่อไป  
4.มีประกาศมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติส าหรับการตรวจรับงานซื้อ จ้าง และการ
ควบคุมงาน พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติในการการตรวจรับงานซื้อ จ้าง และการ
ควบคุมงาน 

ไม่ม ี

 

หัวหน้าหน่วยงานที่
ต้องการก่อสร้าง / 
ส่วนพัสด ุ
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ล ำดับ เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ผู้รับผิดชอบ 

2 เจ้าหน้าท่ีพัสดุและ
คณะกรรมการทุกชุด           
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้
ส่วนเสยีกับผู้เสนองาน 

1 4 16H 
สูง 

1.ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้างลงนามในหนังสือ
รับรองการไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง                   
(แบบ พ.84) 
2.ให้มีการทาบทามบุคคลที่จะแต่งตั้งหรือให้ท าหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อก่อนได้รับการแต่งตั้งทุกราย 
3.มีการขอใบเสนอราคาเปรียบเทยีบตั้งแต่ 3 บริษัทข้ึน
ไป  
4.การแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คน ที่มาจากหลาย
หน่วยงานแต่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอุปกรณ์ที่จะจดัซื้อ 
5.มีการตรวจสอบโดยส่วนการเงินและบัญชเีกีย่วกับการ
เบิกจ่ายให้ตรงกับระเบียบของมหาวิทยาลัย 
6.มีการด าเนินการควบคมุ ตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คือ สว่นพัสดุ  
7.มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ในการด าเนินงานจดัซื้อจัดจ้าง 

ไม่ม ี หัวหน้าหน่วยงานที่
ต้องการจัดซื้อจดัจ้าง 
/ ส่วนพัสดุ /ส่วน
การเงินและบัญช ี

3 การจัดซื้อจดัจ้าง กรณีวงเงินไม่
เกิน 300,000 บาท   
- มีการเอื้อประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผูร้ับซื้อจัดจ้างกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

1 4 16H 
สูง 

1.ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้างลงนามในหนังสือ
รับรองการไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง                   
(แบบ พ.84) 
2.มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจดัจ้าง เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้  
3.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย พร้อม

ไม่ม ี หัวหน้าหน่วยงานที่
ต้องการจัดซื้อจดัจ้าง 
/ ส่วนพัสดุ /ส่วน
การเงินและบัญช ี
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ล ำดับ เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ผู้รับผิดชอบ 

แนบรูปภาพสินค้าหรือสิ่งที่จัดจ้างแนบประกอบด้วยทุก
ครั้ง  
4.มีการตรวจสอบข้อมลูผู้ที่ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างจาก
ร้านค้าท่ีรับจดัซื้อจัดจ้าง ว่าข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงตรง
ตามที่ได้ประสานไว้ให้หรือไม่ 
5.มีการสร้างและตุ้นจิตส านึกให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานให้ตระหนักถึงความซื้อสัตยส์ุจรติในการ
ปฏิบัติงาน 
6.ค าสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 1185/2562 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
2562 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน 
และพนักงานปฏิบัตหิน้าท่ีแทนอธิการบด ี
7.มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 23 เม.ย. 
63 

4 การใช้ทรัพย์สินหน่วยงานเพื่อ
ประโยชนส์่วนตัว  

1 3 8M 
ปานกลาง 

1.หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 
การเบิกใช้วัสดุ อุปกรณ์  
2.จัดให้มีสถานที่จดัเก็บอย่างมดิชิดและปลอดภัย รวมถึง
มีผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์ภายใน
หน่วยงาน 
3.มีการจัดท าทะเบียนวสัดุ อุปกรณส์ านักงาน โดยให้ผู้
เบิกวัสดลุงช่ือ รายการที่เบิก รวมทั้งมีการบันทึกข้อมลู
จ านวนวัสดุคงเหลือ ณ เวลานั้น  

ไม่ม ี หัวหน้าหน่วยงานทุก
หน่วยงาน 
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ล ำดับ เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ผู้รับผิดชอบ 

5 การใช้เวลาราชการไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว  

1 3 8M 
ปานกลาง 

1.ก ากับ ควบคุม ติดตาม เจ้าหนา้ทีเ่กี่ยวข้องให้
ด าเนินการตามระเบยีบการบริหารงานบุคคล 
2.มีการมอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสม 
3.ได้มีการประชาสัมพันธ์ แจ้ง ให้บุคลากรและลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายวันทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้น
ย้ าเรื่องความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิาน  
4.มีการตรวจสอบการลงเวลาปฏบิัติงานจากระบบและ
ข้อมูลจากผูค้วบคุมงาน 
5. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้ออกหนังสือเวยีน
แจ้ง เลขท่ี อว 75040201/ว2712 ลงวันท่ี 27 พ.ค. 63 
เรื่อง “แนวปฏิบัติการอนุมตัิการลงเวลาปฏิบตัิงานใน
ระบบสารสนเทศบรหิารงานบุคคล” เพื่อให้ทุก
หน่วยงานปฏิบัติตาม 
6.มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้พนักงานทุกคนบันทึกภาระ
งานประจ าวันทุกในระบบ e-jpas.wu.ac.th ซึ่งจะน าผล
การบันทึกภาระงานมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานทุกคน 

ไม่ม ี หัวหน้าหน่วยงานทุก
หน่วยงาน / 
บุคลากรทุกคน
ภายในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์

6 การคืนเงินยืมทดรองเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการแล้ว
คืนเงินไม่ตรงตามเวลาที่
ก าหนด มีโอกาสที่ผู้ยมืเงินทด
รองจะน าเงินไปใช้ในภาระกิจ
ส่วนตัว 

1 3 8M 
ปานกลาง 

1.มหาวิทยาลัยมีระเบียบฯ ให้การยืมเงินทดรองจะต้อง
ส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายและเงินคงเหลือคืนมหาวิทยาลัย 
ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดการด าเนนิการ ในการนี้ 
หน่วยงานจึงได้ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติย่อยภายใน เพื่อ
กวดขันการคืนเงินยืมทดรองเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั ดังน้ี  

ไม่ม ี หัวหน้าหน่วยงานทุก
หน่วยงาน / 
บุคลากรทุกคน
ภายในมหาวิทยาลัย 
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ล ำดับ เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ผู้รับผิดชอบ 

     1.1) ผู้ปฏิบัติงานน าส่งหลักฐานการคืนเงินหลัง
สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการภายใน 7 วัน  
     1.2) งานบริหารงานท่ัวไปและธุรการของหน่วยงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อ 1.1 ภายใน 7 วัน  
     1.3) ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายและงบประมาณ
คงเหลือไปยัง ส่วนการเงินฯ ภายใน 15 วัน ตามระเบียบ
ที่ก าหนด  
2.งานบริหารทั่วไปและธรุการของหน่วยงาน รายงาน
ข้อมูลผู้ยมืเงินทดรองและก าหนดวันในการน าส่งเงินยืม
ทดรองหลังสิ้นสุดระยะเวลาด าเนนิงานภายในเวลา 7 
วัน ในที่ประชุมหน่วยงานทุกเดือน  
3.มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้สถิตผิู้ไม่น าส่งเงินยืม     
ทดรองภายในเวลาที่ก าหนด เป็นคะแนนในการ
ประเมินผลส าเร็จประจ าปีของหนว่ยงาน โดยมีการ
รายงานสถิตดิังกล่าวจ าแนกข้อมลูรายหน่วยงาน แจ้งใน
ที่ประชุมบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามทุกเดือน 
4.มหาวิทยาลัยมีระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 29 มี.ค. 63 
เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการยืมเงินทดรอง 
5.มหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.252” ประกาศ



6 
 

ล ำดับ เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ผู้รับผิดชอบ 

เมื่อ 15 ส.ค. 62 เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้
เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการยมืเงินทดรอง 
6.มหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธิ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
พ.ศ. 2563” ประกาศเมื่อ 2 มิ.ย. 63 เพื่อให้หน่วยงาน
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

 
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงโอกาสการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจนไม่มีความเสี่ยงที่

จะเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวละยลักษณ์ “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” และสอดคล้องกับนโยบายของท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ าวงธัญวงศ์ ที่ท่านยืดถือในการปฏิบัติงานและ
ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรทุกคนภายในมหาวิทยาลัย คือ ต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใส เป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจิต ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ต้อง
ยึดถือปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
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