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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง 
โอกาส/ความเสี่ยง - ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

สถานะของการด าเนินการจดัการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………… 

ผลการด าเนินงาน            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ดังนี้ 

1. มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการ
ไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และประกาศ
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

2. มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
     2.1 เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
     2.2 เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
     2.3 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงิน 
โอกาส/ความเสี่ยง - ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

อนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

สถานะของการด าเนินการจดัการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………… 

ผลการด าเนินงาน            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ดังนี้ 
1. มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมที่
ระบุรายละเอียดชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรใน
สัญญายืมเงิน 

2. มีการออกหนังสือติดตามทวงถามลูกหนี้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3. มีมาตรการหักเงินเดือนเพื่อชดใช้เงินยืม 

4. มีการรายงานสรุปต่อหัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายเป็น
ประจ าทุกเดือน 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดโครงการ 
โอกาส/ความเสี่ยง - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายใน

บางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

สถานะของการด าเนินการจดัการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………… 

ผลการด าเนินงาน            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ดังนี้ 
1. มีการออกหนังสือชี้แจงท าความเข้าใจแนวทางใน
การปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างท่ัวถึง 
2. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่ าด้ วยการบริ หารการ เ งิ นและทรัพย์ สิ นของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 
3. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2563 ที่มีเนื้อหา
การก าหนดบทลงโทษกรณีที่มีการประพฤติผิดอย่าง
ชัดเจน 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

หน่วยงานที่ประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดโครงการ 
โอกาส/ความเสี่ยง - ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ด าเนินการแต่

เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการ
ระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

สถานะของการด าเนินการจดัการความเสี่ยง 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………… 

ผลการด าเนินงาน            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ดังนี้ 
1. มีการออกหนังสือชี้แจงท าความเข้าใจแนวทางใน
การปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานทราบอย่างท่ัวถึง 
2. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่ าด้ วยการบริ หารการ เ งิ นและทรัพย์ สิ นของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 
3. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2563 ที่มีเนื้อหา
การก าหนดบทลงโทษกรณีที่มีการประพฤติผิดอย่าง
ชัดเจน 

 

 
 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) 
       ผู้ช่วยอธิการบดี 


