
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา      Page | 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนบริหารจดัการความเสี่ยง 

เพื่อป้องกนัการทจุริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา  

Demonstration School, University Of Phayao 



โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา      Page | 2  

คำนำ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อเป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  

เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรอืจรยิธรรมด้วยการใช้อำนาจ 

ในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทำให้ 

เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความ

เป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลัก ขององค์กร 

หน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ ผลประโยชน์

ทางการเงินคุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสใน

อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ โดยได้ดำเนินการตามแผนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงใหห้มดสิ้นไปหรอือยู่ในระดับที่ยอมรับได้       

อันจะทำให้การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์กรซึ่ง

ดำเนนิงาน ด้วยความสุจรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้และไร้การทุจริตคอรัปช่ัน 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การมผีลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่       

ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนทำให้เกิดการละทิ ้ง 

คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที ่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม        

จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน 

สถาบันและสังคมตอ้งสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน 

คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ 

ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 

อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา

หรอืไม่มี ความรูใ้นเรื่องดังกล่าวอกีเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือ

ถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม Conflict( of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ ในปัจจุบัน  

ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหา  การขาด

หลักธรรมาภบิาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบการบริหาร 

ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก  

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการบรรลุ 

เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก        

ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้อง 

กันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 

อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายขององค์กร 
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2. ความเสี ่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี ่ยวข้องกับประสิทธ ิภาพ

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงาน 

ภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรอืนวัตกรรมที่ใช/้บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

3. ความเสี ่ยงด้านการเง ิน (Financial Risk: F) เป ็นความเสี ่ยงเก ี ่ยวกับการบร ิหาร 

งบประมาณ และการเงนิ เช่น การบริหารการเงนิที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และ

ไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณ 

การงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ 

จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร 

งบประมาณ และการเงนิดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความ ไม่ชัดเจน 

ความไม่ทันสมัยหรอืความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึง การทำนิติกรรม

สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk : H) 

เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเช่น 

จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการก่อการรา้ย เป็นต้น 

6. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Risk : G) องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนงานหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ ้มค่า และความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เป็นต้น 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่

บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใดเกิดขึ้นได้อย่างไร 

และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนด 

มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลทำให้

เกิดความเสี่ยง เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ

เปลี่ยนแปลง ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

บ่อยครั้งการควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยเป็นต้น 
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2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น 

สิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ     

ทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ 

และการเมอืง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที ่บ ุคคล ไม่ว่าจะเป็น

นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่

ในตำแหน่ง หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้น

อาจจะเกิดขึ้น อย่างรู้ตัว หรือไม่รู ้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัด        

อยู่ในรูปของตัวเงิน หรอืทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน

ก็ได้ อาทิ การแต่งตั ้งพรรคพวกเข้าไป ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั ้งในหน่วยงานราชการ

รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่      

ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาด

การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ

การกระทำแบบนีเ้ป็นการ กระทำที่ผิดทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

การวเิคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส 

ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ 

ทุจริต กล่าวคือ ยิ ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และ

ผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อใหเ้กิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 . การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุน เงิน

ที่ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้ 

2. การทำธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู ่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น           

มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด 

3. การทำงานหลังออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post-

Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทำงานในหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมี

อำนาจควบคุมกำกับดูแล 

4. การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทดำเนนิการธุรกิจ 

ที่แข่งขันหรอืรับงานจากต้นสังกัด 

5. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer’s Property for 

Private Usage) เช่น การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
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6. การรับรู ้ข ้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ

ประโยชน์ตนเอง 

7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมอืง (Pork Barreling) 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้  นำเอาความเสี่ยงในด้าน  

ต ่ าง  ๆ  มาดำเน ินการว ิ เคราะห ์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้  จะช่วยให้มหาวิทยาลัย

พะเยา ทราบถึง ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการแนวทางการ

ป้องกัน ยับยั้ง การทุจริต ปิดโอกาสการทุจริตและเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผดิวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 

 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาล 

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์

ส ่วนตัวในตำแหน่งหน้าที ่อ ันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  ให้ย ึดมั ่นในคุณธรรมจริยธรรม               

เป็นแบบอย่างที่ดยีืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ในการ

เข้ารับบริการ 
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ส่วนที ่2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด  

ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการ 

วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน    

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความ

รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite 

Boundary) โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาส x ผลกระทบ 

➢ ระดับความเสี่ยง     

คะแนน 13-25 

ความรุนแรงความเสี่ยง   

สูงมาก (สีแดง) 

ระดับความเสี่ยงท่ีหน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ซึ่งต้องจัดหามาตรการ

ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ระดับความเสี่ยง

ลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้และไม่กลับเพิ่มสูงขึ้น 

➢ ระดับความเสี่ยง 

คะแนน 7-12 

ความรุนแรงความเสี่ยง   

สูง (สีส้ม) 

ระดับความเสี่ยงท่ีหน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ซึ่งต้องจัดหามาตรการ

ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงโดยเร็ว เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่

ในระดับยอมรับได้และไม่กลับเพิ่มสูงขึ้น 

➢ ระดับความเสี่ยง 

คะแนน 3-6 

ความรุนแรงความเสี่ยง 

ปานกลาง (สีเหลอืง) 

ระดับความเสี่ยงท่ีหน่วยงานสามารถยอมรับได้ แต่ต้องดำเนนิการควบคุม

ภายในตามแผนงานท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระดับความเสี่น้อยงลดลง

และไม่กลับเพิ่มสูงขึ้น 

➢ ระดับความเสี่ยง 

คะแนน 1-2 

ความรุนแรงความเสี่ยง  

น้อย (สีเขียว)  

ระดับความเสี่ยงท่ีหน่วยงานยอมรับได้ ซึ่งอาจดำเนินการควบคมุภายใน

ตามแผนงานท่ีมีอยู่เพื่อควบคุมหรือลดระดับความเสี่ยงให้หมดไป และ

ป้องกัไม่ให้กลับเพิ่มสูงขึ้น 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of risk)  
  ผลกระทบของความเสี่ยง (ผลกระทบ) 

5 1x5=5 2x5=10 3x5=15 4x5=20 5x5=25 

4 1x4=4 2x4=8 3x4=12 4x4=16 5x4=20 

3 1x3=3 2x3=6 3x3=9 4x3=12 5x3=15 

2 1x2=2 2x2=4 3x2=6 4x2=8 5x2=10 

1 1x1=1 2x1=2 3x1=3 4x1=4 5x1=5 

 1 2 3 4 5 
      

     โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง (โอกาส) 
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แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 
 

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต 
 

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง  
 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มคีวามรู้ความเข้าใจและ 

ไม่มสี่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 

หน่วยงานมีการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑฯ์ ท่ีกำหนดไว้ต่ำกวา่รอ้ยละ 50 

4 บุคลากรภายในหน่วยงานมคีวามรู้ความเข้าใจนอ้ยมากและ 

มสี่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย 

หน่วยงานมีการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑฯ์ ท่ีกำหนดไว้ระหว่างรอ้ยละ 51– 60.99 

3 บุคลากรภายในหน่วยงานมคีวามรู้ความเข้าใจปานกลางและ 

มสี่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานปานกลาง 

หน่วยงานมีการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑฯ์ ท่ีกำหนดไว้ ระหวา่งรอ้ยละ 61 – 70.99 

2 บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเข้าใจและ  

มสี่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานมาก 

หน่วยงานมีการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

ได้ครบถ้วนถูกตอ้งตามเกณฑฯ์ ท่ีกำหนดไว้ระหว่างรอ้ยละ 71– 80.99 

1 บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมคีวามรู้ความเข้าใจและ 

ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานมีการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑฯ์ ท่ีกำหนดไว้ระหว่างรอ้ยละ 81 ขึน้ไป 
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2. แผนการวเิคราะห์และจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของกองแผนงาน (ตามแบบ RM-Plan) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………2565….……….. 

ชื่อหน่วยงาน…………….โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา……………………… 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี21 2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิช   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาลและเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 

ยุทธศาสตร์ 6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ค่าเป้าหมาย 1. บุคลากรในหน่วยงานมีการดำเนินงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ  

    ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน 

กลยุทธ์ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ลำดับ ความเสี่ยง ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหต/ุ 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

 

ระดับความเสี่ยง 

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัด 

ความเสี่ยง(KRI) 

 

กำหนด 

เสร็จ/ผู้รบัผิดชอบ 

 

1 การเสรมิสร้าง 

วัฒนธรรม 

การทำงานในองค์กร 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

ให้มีความโปร่งใส

ต่อต้านการทุจรคิ 

 

 

G (Good 

Governance) 

ด้านธรรมาภิบาล 

และจรรยาบรรณ 

 

O (Operation) 

ด้านการ 

ปฏิบัติงาน 

 

ปัจจัยภายใน 

1. มีการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้อง

ตามหลกัธรรมาภิบาลที่ยังไม่

เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

2. บุคลากรยังไม่มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง 

ด้านชื่อเสียง/ 

ภาพลักษณ ์

และด้านการ 

ปฏิบัติงาน 

 

 

1. บุคลากรปฏิบัตงิาน

ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย 

พะเยา วา่ด้วย

จรรยาบรรณ และ

คุณธรรมของบุคลากร 

พ.ศ. 2554  

2x1=2 

(น้อย) 

 

1. ส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล

และมีการเปิดเผย

ขอ้มูลสาธารณะของ

หน่วยงานทีบุ่คคล 

ภายนอกทราบ รวมถึง

มชี่องทางร้องเรียน

อย่างหมาะสม 

1. หน่วยงานมีการ

เปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะตาม

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ดำเนินงานประจำปี

ที่กำหนดไว้ต่ำกว่า 

ร้อยละ 80 

30 กันยายน 

2565 / 

โรงเรียนสาธิตฯ 

(RM-Plan) 
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ลำดับ ความเสี่ยง ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหต/ุ 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

 

ระดับความเสี่ยง 

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัด 

ความเสี่ยง(KRI) 

 

กำหนด 

เสร็จ/ผู้รบัผิดชอบ 

 

   ปัจจัยภายนอก 

1. พฤติกรรมและความ

ต้องการส่วนบคุคลเนน้การ

บรโิภคนิยม 

2. อทิธิพลสื่อออนไลน์ ที่สรา้ง 

ค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย 

3. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑก์าร 

ประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) 

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เปน็ 

ประจำทุกปีซึง่อาจส่งผลต่อ 

การจัดทำขอ้มูลเพือ่

ประเมินผลการเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะของกองแผนงานให ้

ถูกต้องตามหลกัเกณฑท์ี่

กำหนดไว ้

 2. มหาวิทยาลัยมกีาร

จัดตั้งคณะกรรมการ

จรรยาบรรณและ  

คุณ ธรรมของ

บุคลากรเพื่อสอดส่อง

ดูแลการปฏบิัติงานที่

อาจฝ่าฝืน

จรรยาบรรณ และ

คุณธรรม ตาม

ระเบียบขั้นตอนที่

กำหนดอย่างโปร่งใส 

3. ส่งเสริมเจตคติให้

บุคลากรยึดมั่นใน 

วัฒนธรรมการทำงาน 

อย่างโปร่งใส ถอื

ประโยชน์ส่วนรวมเป็น 

สำคัญ 

 

 2. เสรมิสร้าง

ค่านยิมใหบุ้คลากร

ตระหนักและดำเนิน 

ชีวติตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง อยู่อย่าง

พอประมาณ 

สมานฉันท์ สันติวิธี

และพึ่งพาตนเองได ้

3. เผยแพร่และ

ส่งเสรมิความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อต้านการ 

ทุจรติ ให้บุคลากร

ทุกระดับมีส่วนร่วม

ในการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสประจำปี 

อย่างต่อเนื่องทั่วถงึ 

2. หน่วยงานได้รับ

การร้องเรียน ร้อง

ทุกข์เกี่ยวกบั

คุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน 

การบรกิารหรือ

การปฏิบัตงิานที่

ไม่เหมาะสม/ไม่

เป็นไปตาม

มาตรฐาน

จรรยาบรรณและ 

จริยธรรม 

 

 


