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การประเมินความเสี่ยงการทุจรติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความหมายความเสี่ยงการทุจรติ 

 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรอืการรับสินบน 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี

ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ด้านความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ำนาจและตำแหน่งหนา้ที่ 

3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีการวเิคราะห์ความเสี่ยง 

 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ

พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับ

ความจำเป็นของการเฝา้ระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ

ดำเนนิงานที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจรติในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

การวเิคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ได้ตามสีไฟจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานะสีเขียว  : ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการ 

                                            เพิ่มเติม 

 สถานะสีเหลอืง  : ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ตอ้งมกีารควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง 

                                            เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

 สถานะสีส้ม : ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอ้ยู่ในระดับ 

                                           ทีย่อมรับได้ต่อไป 

 สถานะสีแดง : ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน 

                                           ระดับที่ยอมรับได้ทันที 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจรติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 ด้านความเสี่ยงการทุจรติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต 

 ด้านความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ำนาจและตำแหน่งหนา้ที่ 

 ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2565 โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี ่ยงจากลักษณะงานที ่อาจก่อให้เก ิดการทุจริต พบว่าสำนักงาน              

สภามหาวิทยาลัยพะเยามีปัจจัยเสี ่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามตาราง

ดังต่อไปนี ้
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ตาราง การประเมินความเสี่ยงการทุจรติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ลักษณะงาน ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค ์

การประเมินความเสี่ยง 

ด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

การจัดซื้อ/     

จัดจ้างและการ

บริหารงานพัสดุ 

เจ้าหนา้ที่ขาด

ความรู้ความ

เข้าใจ 

กฎระเบียบ 

ข้อบังคับในการ

จัดซือ้จัดจา้ง 

และการบริหาร

พัสดภุาครัฐ 

 

เพื่อให้การจัดซือ้/จัดจา้งเป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง    ว่าด้วย 

จัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีการใด ๆ 

ท่ีสอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการปฏบัิตท่ีิเกี่ยวกับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง และให้การจดัซือ้/

จัดจ้างเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งในในการ

ดำเนนิงานของส่วนงาน 

 

3 2 6 

(สีเหลอืง = ระดับท่ี

พอยอมรับได้) 

 

การปฏบัิตงิาน

ประจำ 

บุคลาการรับงาน

นอก ทำธุรกิจ

เบียดบังเวลา

ปฏบัิตงิาน 

เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏบัิตงิานได้

อย่างเต็มท่ีเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นการควบคุม

ไม่ให้บุคลากรรับงานนอก ทำธุรกิจ

ส่วนตัวในเวลาปฏบัิตงิาน เพื่อไม่ให้

กระทบเวลาการปฏบัิตงิาน 

 

1 2 2 

(สีเขียว = ระดับท่ี 

พอยอมรับได้) 
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ตาราง แผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

    ปัจจัยที่จะเกดิ   

      ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

เจ้าหนา้ที่ขาดความรู้

ความเข้าใจ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสด ุ

3 2 6 

สีเหลอืง 

1. ให้เจ้าหนา้ที่ศกึษา เร่ืองการปฏบัิตติาม

พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 

2. ให้หัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสด ุควบคุม กำกับ ดูแล

การปฏบัิตฯิ อย่างเคร่งครัด 

 

บุคลากรรับงานนอก

ทำธุรกิจ เบียดบังเวลา 

ปฏบัิตงิาน 

1 2 2 

สีเขียว 

1. ประชุมสร้างความเข้าใจให้กบับุคลากร 

ในส่วนงานถึงผลกระทบของการเบียดบังเวลา

ปฏบัิตงิาน และตกลงร่วมกันเร่ืองงดเวน้ 

การรับงานนอก ทำธุรกิจเพ่ือไมใ่ห้เบียดบังเวลา

ปฏบัิตงิาน 

2. สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏบัิตงิาน

ให้แก่เจ้าหนา้ที ่
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แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I) 

ความเสี่ยง  : การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ  

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึ้นเป็นประจำ เอกสารจัดซือ้/จัดจ้าง ส่งกลับคนืแก้ไขรอ้ยละ 80 ของจำนวนเอกสารจัดซือ้จัดจ้าง/ประจำปงีบประมาณ 

4 เกิดขึ้นบ่อยครัง้ เอกสารจัดซือ้/จัดจ้าง ส่งกลับคนืแก้ไขรอ้ยละ 70 ของจำนวนเอกสารจัดซือ้จัดจ้าง/ประจำปงีบประมาณ 

3 เกิดขึ้นนาน ๆ ครัง้ เอกสารจัดซือ้/จัดจ้าง ส่งกลับคนืแก้ไขรอ้ยละ 60 ของจำนวนเอกสารจัดซือ้จัดจ้าง/ประจำปงีบประมาณ 

2 เกิดขึ้นบางครัง้ เอกสารจัดซือ้/จัดจ้าง ส่งกลับคนืแก้ไขรอ้ยละ 50 ของจำนวนเอกสารจัดซือ้จัดจ้าง/ประจำปงีบประมาณ 

1 ไม่เคยเกิดขึ้นเลย เอกสารจัดซือ้/จัดจ้าง ส่งกลับคนืแก้ไขน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเอกสารจัดซือ้จัดจ้าง/ประจำปงีบประมาณ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  ……....…..สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.......………… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตกำลังคนที่มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต   2. วจิัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม   3. บริการวชิาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

  4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย   5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสทิธิภาพโปร่งใส และธรรมาภิบาล 

   

ยุทธศาสตร ์ ท่ี 5 บริหารจัดการทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

ค่าเปา้หมาย เป้าประสงค์ที่ 5.2 การบริหารงานมธีรรมาภบิาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์ ท่ี 5.2.1 ส่งสริมการสร้างธรรมาภบิาลภายในอย่างยั่งยืน 

 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

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

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O  

F 

C 

G 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายใน 

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 

ความเข้าใจ กฎระเบียบ 

ข้อบังคบั ในการจัดซือ้จัดจ้าง         

และการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

ปัจจัยภายนอก 

มีกฎกระทรวง ระเบียบ และ  

ข ้อปฏิบ ัต ิจำนวนหลายฉบับ  

ทำให ้ม ีความส ับสนในการ

ปฏิบัติ  

1. ผลกระทบ 

ด้านชื่อเสียง/

ภาพลักษณ ์

2. ผลกระทบ 

ด้านการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

1. ส่งบุคลากรเข้ารับ

การอบรมเร่ือง 

การปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติและ

ระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วย 

การจัดซือ้จัดจ้าง 

และการบรหิาร 

พัสดุภาครัฐ 

 

3 x 2 = 6 

(ปานกลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา 

เรื่อง การปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติและ

ระเบียบกระทรวง   

การคลัง ว่าด้วย  

การจัดซือ้จัดจ้างและ 

การบรหิารพัสดุภาครัฐ 

2. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่

พัสดุ ควบคุม กำกับ 

จำนวนการส่งคืน

แก้ไขเอกสารจัดซือ้

จัดจ้างไม่เกินร้อยละ 

50  

 

 

 

 

 

 

30 กันยายน/ 

สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

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

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีเจ้าหน้าที ่

พัสดุกลาง 

คอยให้คำปรกึษา 

 

 

ดูแล การปฏบิัติฯ 

อย่างเคร่งครัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 การปฏิบัตงิาน

ประจำ 

 

O 

F 

C 

G 

ปัจจัยภายใน 

บุคลากรรับงานนอก ทำธุรกิจ 

เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 

ค่าครองชีพสงูขึน้ บุคลากรมี

ค่าใช้จ่ายในชวีิตประจำวัน 

เพิ่มมากขึน้ 

 

1. ผลกระทบ 

 ด้านชื่อเสียง/ 

 ภาพลักษณ ์

2. ผลกระทบ 

 ด้านการปฏิบัติงาน 

 

1. จัดทำระบบสแกน

ใบหน้าหรือนิว้มือ

แทนการลงเวลา และ

จัดทำรายงานสรุป

การเข้า-ออก สง่

ผู้อำนวยการ

สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. หัวหน้างาน 

แต่ละงาน 

เป็นผู้ควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงาน 

ในเบือ้งต้น 

1 x 2 = 2 

(น้อย) 

1. ประชุมสร้างความ

เข้าใจให้กับบคุลากร 

ในส่วนงานถงึ

ผลกระทบ 

ของการเบียดบงัเวลา

ปฏิบัติงาน  

และตกลงร่วมกัน 

เรื่องงดเว้นการรับ 

งานนอก ทำธุรกิจ 

เพื่อไม่ให้เบียดบังเวลา

ปฏิบัติงาน 

2. สร้างจิตสำนึกและ

ค่านิยมในการ

ปฏิบัติงานให้แก่

เจ้าหน้าที ่

 

ไม่พบเร่ืองร้องเรียน

การทุจรติและ

ประพฤติมิชอบของ

บุคลากรสำนกังาน

สภามหาวทิยาลัย

พะเยา 

ปีงบประมาณ 2565 

 

30 กันยายน/ 

สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 


