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ค าน า 

 “การทุจริตคอร์รัปชั่น” ในสังคมไทยเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน ส่งผลกระทบโดยตรง ตอระบบสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อสายตาของประชาคม

โลการป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้าส่วนราชการ  

แลเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  

 การน ากระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการ  

ด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด  โอกาสที่จะประสบปัญหา

น้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าระบบ

การประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้  โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ 

การปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด ตลอดจนหามาตรการหรือแนวทางในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี

ประสิทธิภาพในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
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บทน า  
 จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ สืบเนื่องจากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  
(Transparency International ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ประจ าปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน เท่ากับปี 2562 จัดอยู่ในล าดับที่ 104 ของโลก และจาก
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. 2560 -2564) ได้ก าหนดเป้าประสงค์
หลักในการเพ่ิมค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI)  ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50 และเพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้าง 
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานขององค์กรจะปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบหรือหากมีการกระท า
ทุจริตเกิดขึ้นองค์กร ก็สามารถรับทราบและตอบโต้ได้อย่างอย่างทันท่วงที รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุง
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพแวดล้อมหรือรูปแบบการกระท า
ทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วและซับซ้อนมากขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทุกภาระงาน ตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติการควบคุมภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางประเมิน 
ความเสี่ยงทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในเชิงป้องกัน และการตอบสนอง 
ต่อการทุจริตของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 
นิยาม 
 การทุจริต หรือ "คอร์รัปชั่น" (Corruption) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าที่ไม่ชื่อสัตย์สุจริต 
ของบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่การทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง "การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง 
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างได้ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่ง
หรือหน้าที่นั้นหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า 
หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท าให้การด าเนินงานขององค์กรไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์และผลกระทบ ( Impact) ที่จะได้รับ ความเสี่ยงตาม
แนว COSO จ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
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 - ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน 
ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ 
การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 
 - ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ชั้นตอนโดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ 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 
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 ระดับ    โอกาส 
 1 (น้อยมาก)   มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
 2 (น้อย)    มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
 3 (ปานกลาง)   มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
 4 (มาก)    มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
 5 (มากที่สุด)   มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
  
 ความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 
 ระดับ    ความรุนแรง 
 1 (น้อยมาก)   สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
 2 (น้อย)    ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
 3 (ปานกลาง)   บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 
 4 (สูง)    ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
 5 (สูงมาก)   ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
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 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึง ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ 
โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ 4 ระดับ เพ่ือการควบคุม ดังนี้ 
 ผลคูณ  ระดับความเสี่ยง  มาตรการควบคุม 
 1-3  ต่ า   ยอมรับความเสี่ยงได้ 
 4-9  ปานกลาง  ควรมีมาตรการควบคุม 
 10- 16  สูง   ต้องมีมาตรการควบคุม 
 17 – 25  สูงมาก   หลีกเลี่ยงโดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
 

พันธกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หมายถึง หน้าที่ของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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 

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

ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน 
ประเภทความ

เสี่ยง 
พันธกิจ 

การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1. มีการก าหนดขอบเขตของงานที่ต้องปฏิบัติในบันทึก
ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลภายนอก ไม่สอดคล้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการงบประมาณเงินอุดหนุน 

การด าเนินงาน การบริหารงาน 2. หน่วยงานได้รับส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้
ด าเนินการตรวจรับพัสดุตามเวลาที่ก าหนด 
3. มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามจ านวนที่ได้รับ
อนุมัติตามแผนงาน/โครงการจากส านักงบประมาณ 

การเงินและ       
งบประมาณ 

1. เงินที่ได้รับจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 
เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของ
สถานศึกษา  

1.1 การรับเงิน ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน 
การเงิน 

 
 

การบริหารงาน 

การผลิตบัณฑิต 
1.2 การจ่ายเงิน หลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
1.3ไม่ ได้จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินส าหรับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
1.4 ไม่ได้จัดท าทะเบียนการรับ-จ่ายเงิน 
1.5 ไม่ได้รายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีให้ กยศ.

รับทราบ 
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ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน 
ประเภทความ

เสี่ยง 
พันธกิจ 

1.6 ไม่ได้บันทึกรายการรับจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกองทุนของสถานศึกษาในระบบบัญชีของ
ส่วนราชการ GFMIS 

การเงินและ       
งบประมาณ 

2. ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลังตามงบทดลอง 
ไม่ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุประจ าปี  

 
 

การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

การเงิน 
 
 

 
 
 

การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงาน 
 
 
 
 

3.งบทดลองปรากฏบัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญคงค้าง 
สาเหตุเกิดจากหน่วยงานบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ในระบบคลาดเคลื่อนอาทิเช่นการบันทึกรายการซ้ าและ
ยังไม่ได้ปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง 
4. งบทดลองปรากฏบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง 
5. ลูกหนี้เงินยืมมีการส่งใช้เป็นเงินสดเกินกว่าร้อยละ 
๒๐ ของวงเงินในสัญญายืมเงินแต่ไม่มีบันทึกชี้แจง
เหตุผล 
6. การจัดท าสัญญาเงินยืมไม่มีการบันทึกวันเดือนปีครบ
ก าหนด และบางรายการมีการบันทึกวันเดือนปีครบ
ก าหนดคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับระเบียบ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในเรื่องของระยะเวลาการใช้ส่งใช้และการ
ติดตามทวงถามหนี้ไม่เป็นไปตามเวลาครบก าหนดตาม
ระเบียบ 

การละเว้น
ปฏิบัติ

หน้าที่โดย 
มิชอบ 

1. การรับเงินรายได้ของหน่วยงานบางรายการไม่ได้บันทึก
ในทะเบียนคุมเงินรายได้ ส่งผลให้ข้อมูลที่น าไปจัดท า
รายงานการรับจ่ายเงินรายได้ประจ าเดือนไม่ถูกต้องแสดง
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน การบริหารเงินรายได้ของหน่วยงาน
อาจไม่ถูกต้อง และข้อมูลเงินรายได้ในภาพรวมของสถาบัน
แสดงข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

การด าเนินงาน การบริหารงาน 

การบริการวิชาการ 

การผลิตบัณฑิต 

 

2. สัญญาค้ าประกันรับทุนวิจัยไม่ปิดอากรแสตมป์ กฎระเบียบ การบริหารงาน 

การวิจัย 

3. ไม่ได้บันทึกรหัสทรัพย์สินที่ตัวครุภัณฑ์ 

การด าเนินงาน 

 

การบริหารงาน 

 

4. รายละเอียดที่ปรากฏในบันทึกการใช้รถกับหลักฐาน
การขออนุมัติใช้รถไม่สอดคล้องกัน สาเหตุอาจเกิดจาก 
พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถคลาดเคลื่อนจากความ
เป็นจริง 
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ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน 
ประเภทความ

เสี่ยง 
พันธกิจ 

5. ผู้ได้รับทุนวิจัยเป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ การด าเนินงาน การผลิตบัณฑิต 

6. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน
ตามภาคการศึกษาไม่ครบถ้วน ท าให้ไม่สามารถทราบได้
ว่ามีการสอนเกินภาระงานจริง โดยไม่ได้แสดงตารางการ
สอน และรายละเอียดจ านวนชั่วโมงที่สอนจริง หัก 
จ านวนชั่วโมงที่สอนตามเกณฑ์(ตามระเบียบ) เป็น
จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเกินเวลา 

การด าเนินงาน การบริหารงาน 

การผลิตบัณฑิต 
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ข. ระดับความเสี่ยงการเกิดทุจริต 
ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง การควบคุม 
โอกาส ผลกระทบ ผลคูณ ระดับ 

การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1. มีการก าหนดขอบเขตของงาน
ที่ต้องปฏิบัติในบันทึกข้อตกลง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกไม่สอด 
คล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงานโครงการงบประมาณเงิน
อุดหนุน 

2 5 10 สูง ต้องมีมาตรการ
ควบคุม 

2 หน่วยงานได้รับส่งมอบพัสดุ
เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้
ด าเนินการตรวจรับพัสดุตาม
เวลาที่ก าหนด 

2 4 8 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

3 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่เป็นไป
ตามจ านวนที่ได้รับอนุมัติตาม
แผนงาน/โครงการจากส านัก
งบประมาณ 

2 4 8 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

การเงินและ       
งบประมาณ 

1. เงินที่ได้รับจากกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพ่ือ
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานกองทุนของสถานศึกษา  

1.1 การรับเงิน ไม่ได้ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 

ต่ า 
 

 
 
 
 

ยอมรับความ
เสี่ยงได้ 

1.2 การจ่ายเงิน หลักฐานไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

1 4 4 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

1.3 ไม่ได้จัดท ารายงานการ
รับจ่ายเงินส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การบริหารกองทุน 

2 3 6 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

1.4 ไม่ได้จัดท าทะเบียนการ
รับ-จ่ายเงิน 

2 3 6 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

1.5 ไม่ได้รายงานการรับ
จ่ า ย เ งิ นป ระจ าปี ใ ห้  ก ยศ .
รับทราบ 

1 4 4 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 
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ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง การควบคุม 
โอกาส ผลกระทบ ผลคูณ ระดับ 

1.6 ไม่ได้บันทึกรายการรับ
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานกองทุนของสถานศึกษาใน
ระบบบัญชีของส่วนราชการGFMIS 

1 4 4 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

การเงินและ       
งบประมาณ 

2. ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคง
คลังตามงบทดลองไม่ตรงกับ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
วัสดุประจ าปี 

2 3 6 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

3. งบทดลองปรากฏบัญชีรับ
สินค้า/ใบส าคัญคงค้าง สาเหตุ
เ กิ ด จ า ก ห น่ ว ย ง า น บั น ทึ ก
รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ
คลาดเคลื่อนอาทิเช่นการบันทึก
รายการซ้ าและยังไม่ได้ปรับปรุง
รายการให้ถูกต้อง 

2 3 6 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

4. งบทดลองปรากฏบัญชีพัก
งานระหว่างก่อสร้าง 

2 3 6 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

5. ลูกหนี้เงินยืมมีการส่งใช้เป็น
เงินสดเกินกว่าร้อยละ 20 ของ
วงเงินในสัญญายืมเงินแต่ไม่มี
บันทึกชี้แจงเหตุผล 

2 3 6 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

6. การจัดท าสัญญาเงินยืมไม่มี
ก า ร บั น ทึ ก วั น เ ดื อ น ปี ค ร บ
ก าหนด และบางรายการมีการ
บันทึกวันเดือนปีครบก าหนด
คลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
เรื่องของระยะเวลาการใช้ส่งใช้
และการติดตามทวงถามหนี้ไม่
เป็นไปตามเวลาครบก าหนด
ตามระเบียบ 

1 4 4 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 
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ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง การควบคุม 
โอกาส ผลกระทบ ผลคูณ ระดับ 

การละเว้น
ปฏิบัติ

หน้าที่โดย 
มิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก า ร รั บ เ งิ น ร า ย ไ ด้ ข อ ง
หน่วยงานบางรายการไม่ ได้
บันทึกในทะเบียนคุมเงินรายได้ 
ส่ งผลให้ข้อมูลที่น าไปจัดท า
รายงานการรับจ่ายเงินรายได้
ประจ าเดือนไม่ถูกต้องแสดง
ข้ อมู ล ที่ ค ล าด เ คลื่ อ น  ก า ร
บริหารเงินรายได้ของหน่วยงาน
อาจไม่ถูกต้อง และข้อมูลเงิน
รายได้ในภาพรวมของสถาบัน
แสดงข้อมูลคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง 

3 3 9 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

2. สัญญาค้ าประกันรับทุนวิจัย
ไม่ปิดอากรแสตมป ์

1 4 4 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

3. ไม่ได้บันทึกรหัสทรัพย์สินที่
ตัวครุภัณฑ์ 

2 3 6 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

4.  รายละเ อียดที่ปรากฏใน
บันทึกการใช้รถกับหลักฐานการ
ขออนุมัติใช้รถไม่สอดคล้องกัน 
สาเหตุอาจเกิดจาก พนักงานขับ
รถบันทึกการใช้รถคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง 

2 3 6 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

5.  ผู้ ได้ รั บทุนวิจั ย เป็นคณะ
กรรม การบริหารงานวิจัยฯ 

1 2 2 ต่ า ยอมรับความ
เสี่ยงได้ 

6 .  ห ลั ก ฐ า นป ร ะก อบก า ร
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน
ตามภาคการศึกษาไม่ครบถ้วน 
ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่ามี
การสอนเกินภาระงานจริง โดย
ไม่ได้แสดงตารางการสอน และ
รายละเอียดจ านวนชั่วโมงท่ี 

2 2 4 ปานกลาง ควรมีมาตรการ
ควบคุม 
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ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง การควบคุม 
โอกาส ผลกระทบ ผลคูณ ระดับ 

 
 

สอนจริง หัก จ านวนชั่วโมงที่
สอนตามเกณฑ์(ตามระเบียบ) 
เป็นจ านวนชั่วโมงที่สอนเกิน
เวลา 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

มาตรการจัดการ 
(แนวทาง วิธีการป้องกันและควบคุม) 

การจัดซื้อจัด
จ้าง 

1. มีการก าหนดขอบเขตของงานที่
ต้องปฏิบัติในบันทึกข้อตกลงจ้างเหมา
บุคคลภายนอก ไม่สอดคล้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ ของแผนงานโครงการ
งบประมาณเงินอุดหนุน 

ในการก าหนดขอบเขตของงานที่ต้องปฏิบัติในTOR 
เพ่ือใช้ประกอบบันทึกข้อตกลงจ้างเจ้าหน้าที่ ผู้ รับ 
ผิด ชอบควรก าหนดขอบเขตของงานที่ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ 
งบประมาณเงินอุดหนุนเป็นไปตามพ.ร.บ.วิธีงบประมาณ 
เพ่ือให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานและส่งมอบงานเป็นไปตาม
ขอบเขตของงานที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2 .  หน่ วย งานได้ รั บส่ งมอบพัสดุ
เรียบร้อยแล้วแต่ ไม่ได้ด า เนินการ
ตรวจรับพัสดุตามเวลาที่ก าหนด 

การตรวจรับพัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ วธ 0801/5756 ลงวันที่ 11 
ก.ค. 62 ข้อ 1 ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับในวันที่คู่สัญญา
น าพัสดุมาส่งมอบ และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ที่สุดแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 5 วันท าการนับแต่วันที่
คู่สัญญาน าพัสดุมาส่งมอบ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวไม่
รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ คณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ไม่สามารถด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาข้างต้นได้ ให้รายงาน
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพร้อมด้วยเหตุผลความ
จ าเป็นพร้อมกับส าเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบด้วย 

 3. มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตาม
จ านวนที่ได้รับอนุมัติตามแผนงาน/
โครงการจากส านักงบประมาณ 

ในการจัดซื้อครุภัณฑ์หน่วยงานควรด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้ด าเนินการเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการที่ก าหนดภายในวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้
ราชการมีความเสียหายและเป็นไปตามพ.ร.บ.วิธี
งบประมาณ 
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ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

มาตรการจัดการ 
(แนวทาง วิธีการป้องกันและควบคุม) 

การเงินและ       
งบประมาณ 

1. เงินที่ได้รับจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพ่ือใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งานกองทุน
ของสถานศึกษา 

1.1 การจ่ ายเงิน  หลักฐานไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 
 
 
การจ่ ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ ายเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานศึกษา
ที่ก าหนดไว้ตามคู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
และต้องมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
หลักฐานทุกครั้งที่มีการจ่าย 

 1.2 ไม่ได้จัดท ารายงานการรับ
จ่ายเงินส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กองทุน 

การรับจ่ายเงินทุกครั้งหน่วยงานต้องบันทึกควบคุม
รายการไว้ในทะเบียนตามแบบฟอร์ม กยศ.302 และ
จัดท าสรุปรายงานรับจ่ายประจ าปีตามแบบฟอร์ม กย
ศ.301 รายงานให้กยศ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ 

 

 1.3 ไม่ได้จัดท าทะเบียนการรับ-
จ่ายเงิน 

 1.4 ไม่ได้รายงานการรับจ่ายเงิน
ประจ าปีให้ กยศ.รับทราบ 

 1.5 ไม่ได้บันทึกรายการรับจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งานกองทุนของ
สถานศึกษาในระบบบัญชีของส่ วน
ราชการGFMIS 

เงินที่รับจากกยศ.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กองทุนถือเป็นเงินนอกงบประมาณที่ ได้ รับตาม
กฎหมาย หน่วยงานต้องบันทึกรายการรับจ่ายเงินใน
ระบบบัญชีของส่วนราชการ GFMIS ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561  
โดยปฏิบัติทางบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายบัญชี 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ 

 2. ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง
ตามงบทดลองไม่ตรงกับสรุปรายงาน
ผลการตรวจสอบวัสดุประจ าปี 

ในการปิดงวดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลทางบัญชี ยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลังและ
ครุภัณฑ์ตามงบทดลอง กับรายงานผลการตรวจสอบ
วั ส ดุ แ ล ะท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ท รั พ ย์ สิ น   
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขบัญชีวัสดุคงคลังและสินทรัพย์ถาวร
ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เป็นไปตามแนวทางที่
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ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

มาตรการจัดการ 
(แนวทาง วิธีการป้องกันและควบคุม) 

กรมบัญชีกลางก าหนดตามหนังสือที่ กค 0423.3/ว
338 ลว.22 กันยายน 2558 เรื่อง แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและข้อผิดพลาดส าหรับการบัญชีภาครัฐ  
ที่ก าหนดให้หน่วยงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์อยู่เป็นประจ าอย่างน้อยทุก
สิ้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน กับรายงานการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 3. งบทดลองปรากฏบัญชีรับสินค้า/
ใบส าคัญคงค้ าง  สา เหตุ เกิดจาก
หน่วยงานบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่ง
จ้างในระบบคลาดเคลื่อนอาทิเช่นการ
บันทึกรายการซ้ าและยังไม่ได้ปรับปรุง
รายการให้ถูกต้อง 

ปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญที่มียอดคงค้างให้
ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0409.3/ว68 ลว. 31 มี.ค. 57 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/
ใบส าคัญ (GR/IR) ย้อนหลัง ในระบบ GFMIS เพ่ือให้
ข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานมีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบันเป็นไปตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชี
การเงินของส่วนราชการ   

 4. งบทดลองปรากฏบัญชีพักงาน
ระหว่างก่อสร้าง 

ในการปรับปรุงรายการเพ่ือปิดงวดบัญชี ณ วันที่ 30 
กันยายน ของทุกปี หน่วยงานต้องตรวจสอบบัญชีพัก
งานระหว่างก่อสร้างว่าได้ด าเนินการถึงในขั้นตอนใด 
ในกรณีงานเสร็จภายในปีงบประมาณให้ล้างบัญชีพัก
งานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์รายตัว หรือเป็น
ค่าใช้จ่าย และในกรณีงานเสร็จไม่ทันภายในปีงบ 
ประมาณให้ล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างเป็นงาน
ระหว่างก่อสร้างและล้างบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเป็น
สินทรัพย์รายตัวเมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้าย เป็นไปตาม
ตามหนังสือที่ กค 0410.3/ว43 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2562 เรื่องตามคู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องที่ดินอาคาร
อุปกรณ ์

 5. ลูกหนี้เงินยืมมีการส่งใช้เป็นเงินสด
เกินกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินใน
สัญญายืมเงินแต่ ไม่มีบันทึกชี้แจง
เหตุผล 

การให้ยืมเงินไปปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
ขอให้แจ้งผู้ยืมพิจารณายืมเงินเฉพาะเท่าที่จ าเป็น ตาม
สิทธิและอัตราที่ทางราชการก าหนดไว้ เพ่ือให้มั่นใจได้
ว่าการอนุมัติเงินยืมแต่ละรายนั้นเหมาะสม กรณีผู้ยืม
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ประเด็น
ทุจริต 

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงาน 

มาตรการจัดการ 
(แนวทาง วิธีการป้องกันและควบคุม) 

ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินใน
สัญญาเงินยืม ให้ผู้ยืมท าบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ยืมเงิน
เกินความจ าเป็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยืมเงิน 
และการส่งใช้เงินยืมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ก าหนดไว้เพ่ือเป็นหลักฐานให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

 6. การจัดท าสัญญาเงินยืมไม่มีการ
บันทึกวันเดือนปีครบก าหนด และบาง
รายการมีการบันทึกวันเดือนปีครบ
ก าหนดคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่อง
ของระยะเวลาการใช้ส่งใช้และการ
ติดตามทวงถามหนี้ไม่เป็นไปตามเวลา
ครบก าหนดตามระเบียบ 

การจัดท าสัญญาเงินยืม หน่วยงานต้องบันทึกราย 
ละเอียดระยะเวลาส่งใช้  “ภายในกี่วัน” ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการยืมเงินและสอดคล้องกับวันเดือน
ปีครบก าหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2562 หมวด 5 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ 
ข้อ 65 (2) (3) ได้ก าหนดเวลาส่งใช้เงินยืมไว้ กรณีไป
ราชการให้ส่งใช้แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 15 วัน
นับแต่วันกลับมาถึง และกรณีอ่ืนให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้
ให้ยืมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน 

การละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่

โดย 
มิชอบ 

1. การรับเงินรายได้ของหน่วยงาน
บางรายการไม่ได้บันทึกในทะเบียนคุม
เงินรายได้  ส่ งผลให้ข้อมูลที่น าไป
จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้
ประจ าเดือนไม่ถูกต้องแสดงข้อมูลที่
คลาดเคลื่อน การบริหารเงินรายได้
ของหน่วยงานอาจไม่ถูกต้อง และ
ข้อมูล เงินรายได้ ในภาพรวมของ
สถาบันแสดงข้อมูลคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องบันทึกรายการรับเงินใน
ทะเบียนคุมเงินรายได้แต่ละประเภททุกครั้ง และให้มี
ผู้สอบทานรายการที่บันทึกในทะเบียนคุมเงินรายได้
เป็นประจ าทุกวันท าการ โดยตรวจสอบรายการที่
บันทึกในทะเบียนคุมกับเอกสารหลักฐานและตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากตรวจ
แล้วถูกต้องก็ให้ผู้ท าหน้าที่สอบทานประจ าวันลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ท้ายยอดคงเหลือในทะเบียนแต่ละ
ประเภทในวันท าการนั้น  เพ่ือเป็นการควบคุมให้มั่นใจ
ได้ว่ารายการรับจ่ายเงินที่เกิดขึ้นในหน่วยงานทุกรายการ
ได้มีการบันทึกรับรู้ ในทะเบียนที่เกี่ยวข้อง สามารถ
แสดงข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือนเป็นไป
ตามข้อบังคับท่ีสถาบันก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
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 2. สัญญาค้ าประกันรับทุนวิจัยไม่ปิด
อากรแสตมป ์

สัญญาค้ าประกันรับทุนวิจัยให้ผู้ค้ าประกันปิดอากร
แสตมป์(พร้อมขีดฆ่าอากรแสตมป์) ตามอัตราที่ก าหนด
ไว้ในบัญชีอากรแสตมป์ ข้อ 17 เป็นไปตามประมวล
กฎหมายรัษฎากร มาตรา 118 และ 119 เพ่ือให้
สัญญาค้ าประกันอยู่ภายใต้บังคับตามบทบัญญัติของ
กฎหมายสามารถใช้เป็นหลักฐานบังคับคดีแก่ผู้ค้ า
ประกันได้ ดังนี้ 
     มาตรา 118 ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์  
จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือส าเนาตราสารนั้นเป็น
พยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากร
โดยปิดแสตมป์ครบจ านวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวด
นี้และขีดฆ่าแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียก
เงินเพ่ิมอากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114  
     มาตรา 119 ตราสารซึ่งเจ้าพนักงานรัฐบาลหรือ
เทศบาลต้องลงนามหรือรับรู้ก็ดี ตราสารซึ่งต้องท าต่อ
หน้าเจ้าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลก็ดี ตราสารซึ่ง
ต้องให้เจ้าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลลงบันทึกก็ดี 
ห้ามมิให้เจ้าพนักงานลงนามรับรู้ ยอมให้ท า หรือ
บันทึกไว้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบ
จ านวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้ และขีดฆ่าแล้ว 
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพ่ิมอากร
ตามมาตรา 113 และมาตรา 114  
     ในกรณีที่หน่วยงานยังไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ในวัน
ท าสัญญา แต่จะด าเนินการปิดอากรแสตมป์ไม่เกินกว่า
วันที่จะน าสัญญาค้ าประกันไปใช้เป็นหลักฐานในการ
ด าเนินคดี  ผู้รับผิดชอบต้องยอมรับความเสี่ยงในกรณี
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจของกรมสรรพากรท า
การตรวจพบและเรียกค่าปรับ เงินเพ่ิมอากรตามมาตรา 
113 114 และ124 ซึ่ง ณ ปัจจุบันกรมสรรพากร 
ได้เปลี่ยนอากรแสตมป์รูปแบบใหม่สามารถแสกนQR 
CORE ท าให้ทราบว่าอากรแสตมป์ผลิตในช่วงเวลาใด
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ท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าการเสียภาษีอากรภายใน
ก าหนดเวลาหรือไม่ 

 3. ไม่ได้บันทึกรหัสทรัพย์สินที่ตัว
ครุภัณฑ ์

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องบันทึกรหัสที่ตัวครุภัณฑ์  
เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินของทาง
ราชการ และควรส ารวจตรวจสอบทรัพย์สินทุกรายการ 
ที่หน่วยงานครอบครองใช้ประโยชน์ ให้มีการบันทึก
รหัสทรัพย์สินทุกรายการเพ่ือควบคุมการใช้งาน  
ลดความเสี่ยงต่อการสูญหายและการน าครุภัณฑ์ไปใช้
นอกเหนือจากกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ 

 4. รายละเอียดที่ปรากฏในบันทึกการ
ใช้รถกับหลักฐานการขออนุมัติใช้รถ
ไม่สอดคล้องกัน สาเหตุอาจเกิดจาก 
พนั ก ง านขั บ รถบั นทึ ก การ ใช้ ร ถ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องก ากับดูแลการใช้รถราชการ
โดยควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความ
เป็นจริง ควบคุมการใช้รถราชการโดยต้องได้รับอนุมัติ
ก่อนใช้รถทุกครั้ง และควบคุมการจัดเก็บหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้เป็นระบบระเบียบเพ่ือความสะดวกในการ
ค้นหาและตรวจสอบ 

 5. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่า
สอนเกินภาระงานตามภาคการศึกษา
ไม่ครบถ้วน ท าให้ไม่สามารถทราบได้
ว่ามีการสอนเกินภาระงานจริง โดย
ไม่ ได้ แสดงตารางการสอน และ
รายละเอียดจ านวนชั่วโมงที่สอนจริง 
หัก จ านวนชั่วโมงที่สอนตามเกณฑ์
(ตามระเบียบ) เป็นจ านวนชั่วโมงที่
สอนเกินเวลา 

ในการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน 
องค์ประกอบของหลักฐานประกอบใบส าคัญจ่ายต้อง
ครบถ้วนถูกต้อง โดยขอให้เพ่ิมเติมตารางการสอนและ
รายละเอียดการค านวณค่าสอนเกิน โดยในรายละเอียด
ต้องระบุจ านวนชั่วโมงที่สอนจริงในภาคการศึกษา หัก 
จ านวนชั่วโมงท่ีสอนตามเกณฑ์ (ตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่า
สอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถานบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2551) เป็นจ านวนชั่วโมงที่สอนเกิน
เวลา คูณ อัตราค่าสอนเกินเวลาตามระเบียบฯ พร้อม
กับมีผู้รับรองลงนาม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจ านวนชั่วโมง
ที่สอนเกินจริงเป็นผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  
และเป็นประโยชน์ให้ผู้อนุมัติและผู้มีหน้าที่ตรวจก่อน
จ่ายใช้ในการอ้างอิง วิเคราะห์ ตรวจสอบ เชื่อมโยง 
ข้อมูลในหลักฐานการจ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
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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 จากหน่วยงานกลางของรัฐ (ปปช /ปปท) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
ก าหนดหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระ ในการต่อต้านป้องกันและควบคุมการทุจริต ต่อผู้เรียน การประกาศ
เจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริต  
และการจัดหน่วยงานและกรรมการให้มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติงาน  
การจัดซื้อ/จ้าง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น 








