
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
ตารางแสดงการด าเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/  

ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ความก้าวหน้าในการเพื่อการจัดการความเสี่ยง        

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1 การใช้อ านาจหน้าที่ในการเรียก
รับสินบนหรือสินน  าใจ หรือ
ของขวัญ หรือผลประโยชน์ทั งที่
เป็นในรูปของทรัพย์สินและ    
ไม่อยู่ในรูปของทรัพย์สิน 

มาตรการที่ 1 

     ประกาศหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง  
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     2. เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทราบโดยทั่วกันผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

มาตรการที่ 1 

     1. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
1 : ประกาศฯ) 

     2. เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน     
จอมบึง เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ทราบ
โดยทั่วกัน 

 

2 การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ผลประโยชน์ของทางราชการ 
เช่น การตกลงซื อสินค้าราคา
แพงกว่ าท้ องตลาด  การ ไม่
เปรียบเทียบราคาในการจัดซื อ 
เป็นต้น 

 



ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/  

ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ความก้าวหน้าในการเพื่อการจัดการความเสี่ยง        

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3 ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ล่ า ช้ า         
ถ่ ว ง เ ว ล า  ห รื อ ก ลั่ น แ ก ล้ ง
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ห รื อ เ รี ย ก รั บ
ผลประโยชน์ 

มาตรการที่ 2 

     จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม ให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซี่อสัตย์
สุจริต มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทาง
จรยิธรรม 

วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่/
ให้บริการ โดยยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ดังนี  
1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกที่ดี
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ    
รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 4) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน        
5) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและ          
มีจิตสาธารณะ 6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
7) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  

 

มาตรการที่ 2 

การด าเนินการ 

     1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่/ให้บริการ โดยยึดมั่นในมาตรฐานทาง
จริยธรรม 7 ประการ ดังนี  1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ      
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข 2) ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกที่ดีและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 4) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
5) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   
และมีจิตสาธารณะ 6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและ  
ไม่เลือกปฏิบัติ  7) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 : 
ภาพถ่ายป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ฯ) 

      

 

4 การน าทรัพย์สินส่วนตนมาใช้
ทรัพยากรของทางราชการ เช่น 
ห มึ ก พิ ม พ์  ก ร ะ ด า ษ  วั ส ดุ
เชื อเพลิง 

5 หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการ
พิจารณา ก าหนดไม่ชัด เจน   
เ ปิ ด โ อก าส ใ ห้ ผู้ ต ร ว จสอบ       
ใช้ดุลพินิจ 

6 การน าทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ส่วนตัว 



ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/  

ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ความก้าวหน้าในการเพื่อการจัดการความเสี่ยง        

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     2. จัดกิจกรรมโดยท่านอธิการบดีมอบสื่อประชาสัมพันธ์
ดังกล่าวให้กับคณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน ผอ.โรงเรียนสาธิต 
ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน โดยขอความร่วมมือให้น าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดั งกล่าวไปติดตั งยั งอาคารส านักงานของ
หน่วยงาน  

 
 
 
 
มาตรการที่ 3 

     จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจ านงสุจริตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการไม่รับของขวัญหรือ
ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจ านงสุจริตของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการไม่รับของขวัญหรือ
ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
 

2. จัดกิจกรรมมอบป้ายประชาสัมพันธ์มาตรฐานทาง
จริยธรรม 7 ประการ โดยท่านอธิการบดีมอบป้ายให้กับ
คณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน ผอ.โรงเรียนสาธิต ผู้อ านวยการ
กอง และหัวหน้างาน  ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  ครั งที่  3/2565 เมื่อวันที่  28 
กุ มภา พันธ์  2 565  โ ดยขอความร่ ว มมื อ ให้ น า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไปติดตั งยังอาคารส านักงานของ
หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 : 
ภาพถ่ายกิจกรรมมอบป้าย) 

มาตรการที่ 3 

การด าเนินการ 

     1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจ านง
สุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการไม่รับ
ของขวัญหรือของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 : ภาพประกาศ No 
Gift Policy) 
 
 



ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/  

ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ความก้าวหน้าในการเพื่อการจัดการความเสี่ยง        

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     2. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจ านงสุจริตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการไม่รับของขวัญหรือ
ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยฯ  
     3. จัดท าป้ายสติกเกอร์ส าหรับติดกระจกเพ่ือปลุกจิตส านึก
และสร้างทัศนคติ  และค่านิยมที่ดีของผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีจิตส านึกในการปฏิเสธการรับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift 
Policy)  
     4. จัดกิจกรรมโดยท่านอธิการบดีมอบสื่อประชาสัมพันธ์
ดังกล่าวให้กับคณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน ผอ.โรงเรียนสาธิต 
ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน โดยขอความร่วมมือให้น าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดั งกล่าวไปติดตั งยั งอาคารส านักงานของ
หน่วยงาน  
 
 
 
 
 

     2. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจ านง
สุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการไม่รับ
ของขวัญหรือของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่    
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ  
     3. จัดท าป้ายสติกเกอร์ส าหรับติดกระจกเพ่ือปลุก
จิตส านึกและสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีของผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีจิตส านึกในการ
ปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 5 : ภาพป้ายสติกเกอร์ No Gift Policy) 
     4. จัดกิจกรรมมอบป้ายสติกเกอร์ โดยท่านอธิการบดี
มอบให้กับคณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน ผอ.โรงเรียนสาธิต 
ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน  ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั งที่  3/2565       
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอความร่วมมือให้น า
สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไปติดตั งยังอาคารส านักงานของ
หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 : 
ภาพถ่ายกิจกรรมมอบป้ายสติกเกอร์ No Gift Policy) 

 



ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/  

ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ความก้าวหน้าในการเพื่อการจัดการความเสี่ยง        

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการที่ 4 

     สร้างความเข้าใจ และความสะดวกในขั นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

 

วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติการยืม-คืน
พัสดุ พ.ศ. 2563 พร้อมสร้าง QR code เพ่ือความสะดวกในการ
ใช้งาน ดังนี  1.1) QR code ประกาศแนวปฏิบัติการยืม-คืนพัสดุ 
พ.ศ. 2563 1.2) QR code แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ 

     2.  เ พ่ิมช่องทางการใช้งานให้มีความสะดวกรวดเร็ ว          
มากยิ่ ง ขึ น  โดยสามารถดาวน์ โหลดข้ อมูล ได้ที่ เ ว็ บ ไซต์              
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ Link : 
http://supplies.mcru.ac.th/2020/store/fules/news/2020
_05-02.pdf  

 

มาตรการที่ 4 

การด าเนินการ 

     1. จัดท าบันทึกข้อความ อว 0635/65 ลว 10 มีนาคม 
2565 เรื่อง เผยแพร่แนวปฏิบัติการยืม-คืนพัสดุ พ.ศ. 
2563 พร้อมแนบ QR code เพ่ือความสะดวกในการใช้
งาน ดังนี  1.1) QR code ประกาศแนวปฏิบัติการยืม-คืน
พัสดุ พ.ศ. 2563 1.2) QR code แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 : ส าเนาบันทึก
ข้อความเผยแพร่แนวปฏิบัติการยืม-คืนพัสดุ) 

     2. เพ่ิมช่องทางการใช้งานให้มีความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ น โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์     
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ Link : 
http://supplies.mcru.ac.th/2020/store/fules/news
/2020_05-02.pdf  

 

 

 



เอกสารหลักฐานการด าเนินการเพ่ือการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เอกสารหมายเลข 1  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 2 

จัดท าป้ายมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ดังนี  1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทาง
ราชการ 4) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 5) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีจิตสาธารณะ 6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  7) กล้า
ตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 3 

อธิการบดีจัดกิจกรรมมอบป้ายมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ให้กับคณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน ผอ.โรงเรียนสาธิต ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน  ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอความร่วมมือให้น าสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไปติดตั งยังอาคารส านักงาน
ของหน่วยงาน  

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 4 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจ านงสุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการไม่รับของขวัญหรือของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 5 

จัดท าป้ายสติกเกอร์ส าหรับติดกระจก (No Gift Policy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 6 

อธิการบดีจัดกิจกรรมมอบป้ายสติกเกอร์ส าหรับติดกระจก (No Gift Policy) ให้กับคณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน ผอ.โรงเรียนสาธิต ผู้อ านวยการกอง และ         
หัวหน้างาน  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอความร่วมมือให้น าสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไปติดตั ง
ยังอาคารส านักงานของหน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 7 

จัดท าบันทึกข้อความ อว 0635/65 ลว 10 มีนาคม 2565 เรื่อง เผยแพร่แนวปฏิบัติการยืม-คืนพัสดุ พ.ศ. 2563 พร้อมแนบ QR code เพ่ือความสะดวกในการใช้
งาน ดังนี  1.1) QR code ประกาศแนวปฏิบัติการยืม-คืนพัสดุ พ.ศ. 2563 1.2) QR code แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ  

 

 

 

 

 

 


