
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา      Page | 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดาํเนนิการ 

บริหารจดัการความเสี่ยง 

เพื่อป้องกนัการทจุริต 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา  

Demonstration School, University Of Phayao 

ประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ 2565 



โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา      Page | 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 

ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑฯ์ ท่ีกำหนดไว้ระหว่างรอ้ยละ 71– 80.99 

1 บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมคีวามรู้ความเข้าใจและ 

ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานมีการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑฯ์ ท่ีกำหนดไว้ระหว่างรอ้ยละ 81 ขึน้ไป 
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2. รายงานผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทจุริตและผลประโยชนทั์บซ้อน 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ตามแบบ RM-R6) 

ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน 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 ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

1 การเสรมิสร้างวัฒนธรรม 

การทำงานในองค์กรตามหลัก

ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส

ต่อต้านการทุจรคิ 

2x1=2 

(น้อย) 

การควบคมุที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

1. บุคลากรปฏิบัตงิานตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

พะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร 

พ.ศ. 2554 

2. มหาวิทยาลัยมกีารจัดตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ

และ  คุณ ธรรมของบุคลากรเพื่อสอดส่องดูแลการ

ปฏิบัติงานที่อาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และคุณธรรม ตาม

ระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส 

1. บุคลากรปฏิบัติตนภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา   

ยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์

ส่วนรวมเป็นสำคญั  

2. ดำเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและมีการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน รวมถึงมีช่องทาง

ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ https://satit.up.ac.th/ 

3. บุคลากรตระหนกัและดำเนินชีวติตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณ  

1x1=1 

(น้อย) 

(RM-R6) 
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ลำดับ ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

3. ส่งเสริมเจตคติให้บคุลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการ

ทำงานอย่างโปร่งใส ถอืประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคญั 

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและมี

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคล ภายนอก

ทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างหมาะสม 

2. เสรมิสร้างค่านยิมให้บคุลากรตระหนักและดำเนิน 

ชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง อยู่อย่างพอประมาณสมานฉันท์ สันติวิธแีละ

พึ่งพาตนเองได ้

3. เผยแพร่และส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการ 

ทุจรติ ให้บุคลากรทกุระดับมีส่วนร่วมในการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสประจำป ี

อย่างต่อเนื่องทั่วถงึ 

4. บุคลากรให้ความร่วมมือและดำเนนิการเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีทีก่ำหนดไว้ มากกว่าร้อย

ละ 80 ของเกณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง 

https://satit.up.ac.th/ โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

พะเยา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในระดับ A (86.69 คะแนน) 

5. ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่พบ

เรื่องการร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการบรกิารหรือการปฏิบัตงิานที่ไม่เหมาะสม/ไม่

เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณและคุณธรรม 

 
 

 


