
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจำปี พ.ศ. 2566 



 
แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 

 

1. Risk ID : 

ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสยังไม่ถึง 
เป้าหมาย (ระดับ AA) 

Owner คณะท ำงำนโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 

ผู้ช่วย Owner  หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7. Risk Rating  “Before” Mitigation 
Likelihood 3 

Impact 5 
Residual Risk 
Rating 

15 (E) 

วันท่ี 

8. Risk Rating “After” Mitigation 
 แผน ผล 

Likelihood 1  

Impact 1  

Residual Risk Rating 1 (L)  

วันท่ี 

3. Impacts 

1 กำรรับรู้ชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยดำ้นคุณธรรมและควำม
โปร่งใสต่อบุคคลภำยนอกเป็นไปในเชิง
ลบ 

2. Causes 

1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของมหำวิทยำลัย
ไม่ได้รับกำรบริกำรท่ีดีอย่ำงทั่วถึง เห็นได้จำก
ผลคะแนน ITA ด้ำนกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) 
ลดลง 

2 จ ำนวนผู้ตอบแบบวัดกำรรับรู้ EIT จำกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอก (Stakeholder) ต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ที่ ป.ป.ช. ก ำหนด (400 คน) 

สัญญาณเตือนภัย 

1 ผลประเมิน ITA อยู่ใน
ระดับ A คงเดิม หรือ
ในระดับท่ีต่ ำกว่ำ 

4. Existing Controls (Preventative) 
Existing Preventative controls Link to Cause # Control Owner 

1. กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกิจกรรม ITA ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น Social media หรือ 
Website 

1 คณะท ำงำนโครงกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ และ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน (SOP) และน ำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงำน 1 

3. จัดท ำระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำร ให้เป็นไปโดยง่ำย สะดวก และเป็นไปตำม
หลักกำรปกปิดควำมลับของผู้ให้ข้อมูล เช่น ณ จุดให้บริกำร และหรือบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  โดยน ำ
ข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีได้รับน ำมำพิจำรณำพัฒนำ ปรับปรุงต่อไป 

1 

4. จัดท ำ Q&A และ Social Network เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรได้สองทำงกับผู้รับบริกำร พร้อม
ท้ังก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

1 

5. กำรสร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียนกำรบริกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ และมีกำรปรับปรุงกำรบริกำร 1 

6. กำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ EIT แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องผ่ำน Social Media และอีเมล 2 

5. Existing Controls (Mitigating) 
Existing Mitigating controls Link to Impact # Control Owner 

1. กำรให้ควำมส ำคัญกับมำตรกำรกำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำร มำตรกำรกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของบุคลำกร 
มำตรกำรกำรใช้ทรัพย์สิน มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและมำตรกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

1 คณะท ำงำน
โครงกำรประเมิน

คุณธรรมและควำม
โปร่งใสฯ และ
หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. คณะท ำงำนได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลย้อนกลับจำกกำรประเมินควำมโปร่งใสและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
1 



 
แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 

 

 

 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : 1) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปี พ.ศ. 2561-2564 (SUT Re-Profile 2020) 
                  2) แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
                  3) ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ไตรมำส 2/2563) 
                  4) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย 
   
 
 
 
 

6. Risk Mitigating  (Tasks) 

Risk control Area 
Link to 
Cause # 

Link to 
Impact# 

Due 
date 

Task Owner 

1. ก ำหนดแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ต่อสำธำรณชน โดยเฉพำะ
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำรตอบแบบประเมิน EIT 

2 1  คณะท ำงำน
โครงกำร
ประเมิน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ 
และหน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ยกระดับกำรให้บริกำรของทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับ Stakeholder เพื่อสร้ำง
ทัศนคติและภำพลักษณ์ในด้ำนบวกให้กับมหำวิทยำลัย 

1 1  

3. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเห็นจำก ป.ป.ช. ท่ีประเมินผลคะแนนด้ำน EIT เพื่อหำ
แนวทำงปรับปรุงแก้ไข 

1 1  

4. วิเครำะห์เปรียบเทียบสถำบันอื่นท่ีได้ระดับคะแนน EIT ในระดับสูง เพื่อก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติตำมบริบทของมหำวิทยำลัย 

1 1  

5. ก ำหนดกลยุทธ์หรือแนวทำงเพื่อให้ได้ผู้ตอบแบบวัดกำรรับรู้ EIT จำกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก (Stakeholder) ตำมเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. ก ำหนด (400 คน) 

2 1  



 

 
 

 แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประเภทความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 
การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความเสีย่งที่
ยอมรับได ้ วิธีการจัดการ 

ความเสี่ยง 
สัญญาณเตือนภัย 

L I R1 L I R2 

4. C : Compliance 
Risk 
ประเด็นเรื่องคณุธรรม
และความโปร่งใส (ผล
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสยังไม่ถึง
เป้าหมาย  
(ระดับ AA)) 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลยัไดร้ับ
การบริการต่ำกว่าท่ีเกณฑ์กำหนด เห็นไดจ้ากผล
คะแนน ITA ด้านการรับรู้ของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ลดลง 

3 4 12 
(H) 

1 1 1 
(L) 

1. ยกระดับการให้บริการของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Stakeholder เพื่อสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ในดา้น
บวกให้กับมหาวิทยาลัย 
2. ดำเนินการวิเคราะหค์วามเห็นจากสำนักงาน ป.ป.ช.
และผูต้อบแบบ EIT เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสถาบันอืน่ท่ีได้ระดับคะแนนผล
การประเมิน EIT และหรือ ITA ในระดับสูง เพื่อกำหนด
แนวทางปฏิบัติตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

1. ผลประเมิน ITA อยู่
ในระดับ A คงเดมิ 
หรือในระดับทีต่่ำ
กว่า 

2. ผลประเมิน ITA ยังไม่
ถึงเป้าหมาย (ระดับ 
AA) 

2. จำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ที่ดำเนินการผ่าน
ทางมหาวิทยาลัย ตำ่กว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด (400 คน) ทำให้ผลคะแนน EIT อาจไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

      4. กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะกลุ่มเปา้หมายที่จะดำเนินการ
ตอบแบบประเมิน EIT 
5. กำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางเพือ่ให้ได้จำนวนผูต้อบ
แบบวัดการรับรู้ EIT จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(Stakeholder) ตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนดไว้ข้ันต่ำ 
จำนวน (400 คน) โดยควรจัดตั้งทีมงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบ EIT เพื่อช่วยประชาสมัพันธ์เพิ่ม
จำนวนผู้ตอบ และชี้แจงการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัย
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตอบแบบ EIT 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลำดับ ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk indicators: KRI) 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 คะแนน IIT  

(ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ) 
- - - >=95 คะแนน 

2 คะแนน EIT 
(ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ) 

- - - >=95 คะแนน 

3 คะแนน OIT 
(ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ) 

- - - >=95 คะแนน 

4 ร้อยละจำนวนห้วข้อของ OIT ที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในระดับที่ยอมรับได้ 
(ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ) 

>=50 >=80 >=100 - ร้อยละ 

5 จำนวนผู้เข้าร่วมผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวม 
(ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ) 

- - 400 - คน 



 

 
 

 

 

 

 

การประเมินระดับความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง 




