แผนการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ITA)
ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ความเสี่ยง/ปัญหา

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง
(โอกาส x ผลกระทบ)

1.บุ ค ลากรขาดองค์ ค วามรู้ ปัจจัยภายใน
ความเข้ า ใจ ด้ า นการจั ด ซื้ อ 1. บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
จัดจ้าง
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ซึ่ ง มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์
กับผู้ค้าเป็นประจา อาจส่งผล
กระทบให้เกิดการเรียกรับผล
ประโยชน์ต่างๆ ได้
2. บุ ค ลากรขาดความรู้ความ
เข้า ใจ ในระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติ
3.บุ ค ลากรด าเนิ น การจัด ซื้อ
จั ด จ้ า งไม่ เ ป็ น ไปตาม พรบ.
จัด ซื้อจัด จ้า งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ปัจจัยภายนอก
1.ก า ร รั บ ข อ ง ข วั ญ ต า ม
เทศกาลต่างๆ จากคู่สัญญา
2.มี ก ารเปลี่ยนแปลงระเบียบ
และวิ ธี ป ฏิ บั ติ จึ ง ท าให้ เ กิ ด
ความสับสน

2x1=2
(น้อย)

กิจกรรมการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การควบคุมที่เพิ่มขึ้น

1. มี ก ารก ากั บ ดู แ ล และควบคุ ม ให้
บุคลากรดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เช่น
-พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุ ค ลกร
พ.ศ. 2554
2. เผยแพร่ ป ระกาศนโยบายคุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
พ.ศ. 2561 ให้ บุ ค ลากรถือ ปฏิ บั ติ อย่า ง
เคร่งครัด
3. มี ก ารควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล โดยให้ มี
การตรวจสอบกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
อย่างต่อเนื่อง
4. ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์การรับ สินบนหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้า พนั ก งาน
ของรั ฐ พ.ศ. 2563 ข้ อ 6 เจ้ า พนั ก งาน

1. เน้น ย้าให้บุ ค ลากรทุ กระดั บ ทราบ
และเข้า ใจถึง นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่ง ใสในการด าเนิน งานของ
มหาวิท ยาลั ยตามหลั กธรรมาภิบาล
พ.ศ. 2561
2. ก าหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญ
หรื อ ประโยชน์ อ่ื น ใดจากผู้ ค้ า ทุ ก
ประเภท
4. การใช้บัตรอวยพรการลงนาม หรือ
ใช้ บั ต รแสดงความยิ น ดี แ ทนหารให้
ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่า
ฝืนกฎระเบียบ
5. หากมีการรับของขวัญจกคู่สัญญา
ควรรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ ข อ ง ข วั ญ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา
6. หากตรวจสอบพบว่า บุ ค ลากรใน
หน่วยงานกระท าการรับ สิน บนหรื อ
สิ น น้ า ใ จ แ ล ะ มี ก า ร เ รี ย น รั บ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
30 กันยายน 2563
1.กองอาคารสถานที่
2.กองคลัง
3.ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
4.ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศละการสื่อสา
5.คณะทันตแพทยศาสตร์
6.คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
7.คณะวิทยาลัยการ
จัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์
8.คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
9.คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
10.คณะพยาบาลศาสตร์
11.คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์

ความเสี่ยง/ปัญหา

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง
(โอกาส x ผลกระทบ)

3.บุ ค ค ล ห รื อ ห น่ ว ย ง า น
ภายนอกที่ ม าติ ด ต่ อ ให้ ผ ล
ประโยชน์แก่บุคลากร

2. บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย ปัจจัยภายใน
รั บ ง า น น อก เบียด บั ง เวล า 1.บุ ค ลากรมี ค วามสามารถ
ปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ จึงทาให้สามารถ
รับงานนอกเพื่อหารายได้เพิ่ม
ให้แก่ตนเอง
2.บุ ค ล า ก ร มี อั ต ร า ค่ า
ต อ บ แ ท น เ งิ น เ ดื อ น ไ ม่
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันจึงต้องหาอาชพเสริม

4x4=16
(สูงมาก)

กิจกรรมการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การควบคุมที่เพิ่มขึ้น

ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(1) ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอัน
อาจค านวณเป็ น เงิ น ได้ จ ากผู้ ใ ดซึ่ง มิ ใช่
ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
5. น โ ย บ า ย ต่ อ ต้ า น ก า ร รั บ สิ น บ น
No Bribery Policy
6. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานรับ และ
เรียกรับสินบน ของขวัญ สินน้าใจ หรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้ค้าโดย
เด็ดขาด

ผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องถูกลงโทษ
ทางวินัย
7. สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ แก่
พนักงานใหม่ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า ว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุ ค ล
กร พ.ศ. 2554
8.จัด การอบรมและความรู้เ กี่ ย วกั บ
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร
ดาเนินงานด้านต่างๆ

1.สร้างการรับรู้ เข้าใจ ให้บุคลากรที่รับ
ง า น น อ ก ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. มีการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากรภายใต้ ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา เรื่ อ ง ก าหนfอั ต ราค่ า บริ ก าร
ทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม
และการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย
พะเยา พ.ศ. 2559

1.กาหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการ 30 กันยายน 2563
วิชาการ/รับงานนอกให้ชัดเจน
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.ติดตามผลการประเมินการจัดการ 2.กองอาคารสถานที่
เรียนการสอนของผู้รับงานอก

ความเสี่ยง/ปัญหา

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง
(โอกาส x ผลกระทบ)

กิจกรรมการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การควบคุมที่เพิ่มขึ้น

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

4. เผยแพร่ ป ระกาศนโยบายคุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
พ.ศ. 2561 ให้ บุ ค ลากรถือ ปฏิ บั ติ อย่า ง
เคร่งครัด
3. บุ ค ลากรปฏิ บั ติห รือละเว้น ปัจจัยภายใน
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
บุ ค ลากรเลื อ กที่ จ ะติ ด ต่ อ
เฉพาะบริษัทห้างร้านที่ตนเอง
ส นิ ท แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง านได้
สะดวก
ปัจจัยภายนอก
บริ ษั ท ห้ า งร้ า นยื่ น ข้ อ เสนอที่
เป็นผลประโยชน์ต่อตัวบุคคล

1x2=2
(น้อย)

มี ก า ร ก ากั บ ดู แ ล แ ล ะ ค วบ คุ ม ให้
บุคลากรดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เช่น
- พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542
- ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์การรับ สินบนหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้า พนั ก งาน
ของรัฐ พ.ศ. 2563
- ข้อบั ง คับ มหาวิท ยาลั ยพะเยาว่า ด้ ว ย
วินัย การรักษาวินัยและการดาเนิน การ
ทางวิ นั ย ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา พ.ศ. 2555

1. มี ห น่ ว ยงานภายในมาตรวจสอบ 30 กันยายน 2563
เพื่อมีการเสริมสร้างและพัฒนาระบบ 1.วิทยาลัยการศึกษา
การควบคุมภายในที่ดี
2. มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่เ ป็ น ไป
ตามกฎระเบียบ
3. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า ร่วม
การอบรม/สั ม มนา ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง/ปัญหา

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง
(โอกาส x ผลกระทบ)

กิจกรรมการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การควบคุมที่เพิ่มขึ้น

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

4.ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ข อ ง ปัจจัยภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ประโยชน์ 1. มีการนาเอาทรัพยากรและ
ส่วนตัว
ข้อมูลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์
2. บุ ค ลากรและนิ สิ ต มี ก าร
ยื ม -คื น วั ส ดุ ห รื อ ครุ ภั ณ ฑ์
โดยไม่ทาตามขั้นตอน
3. มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการใช้
ทรัพยากรไม่ดีพอ
4. บุ ค ลากรขาดความเข้ า ใจ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

3x3=6
(ปานกลาง)

1. มีระบบการควบคุม การเบิก การยืม
การคืน ที่สามารถตรวจสอบได้
2. มีการจัดทาขั้นตอนการยืม-คืน วัสดุ
หรือครุภัณฑ์ ไว้อย่างชัดเจน
3. มี ก ารควบคุม การเบิก -จ่ า ย วั ส ดุ ใน
ระบบ AX และ IMS
4. ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระกาศนโยบาย
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก
ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2561 ให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

1. มีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้นา
ทรัพยากรของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
2. มี ก ารสร้ า งการรั บ รู้ เข้ า ใจ ถึ ง
ขั้นตอนการยืม-คืน วัสดุหรือครุภัณฑ์
เพื่อให้ท ราบกัน ถ้วนหน้า และปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
3. มี ก ารสร้ า งเจตคติ ค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร
4.หากตรวจสอบพบว่ า บุ ค ลากร
ในหน่ ว ยงานกระท าผิ ด จะต้ อ งถู ก
ล ง โ ท ษ ท า ง วิ นั ย ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัย

5. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทางานอย่างโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต

2x2=4
(ปานกลาง)

1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึง
ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ
และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
และคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยาเพื่อสอดส่องดูแล
บังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการ
ปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรม
ตามระเบียบขั้นตอน
ที่กาหนดอย่างโปร่งใส
3. ส่ ง เสริ ม เจตคติ ใ ห้ บุ ค ลากรยึ ด มั่ น
ในวั ฒ นธรรมการท างานอย่ า งโปร่ง ใส

1. ผลักดันให้มีการดาเนินงานให้เป็นไป 30 กันยายน 2563
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมี 1.กองแผนงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ
หน่วยงาน
ที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงมี
ช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม
2. เสริมสร้างค่านิยม
ให้บุคลากรตระหนักและดาเนินชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่อย่างพอประมาณ สมานฉันท์
สันติวธิ ี และพึง่ พาตนเองได้
3. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

ปัจจัยภายใน
1. มีการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล แต่ยัง
ไม่เข้มแข็งยั่งยืน
2. บุคลากรยังไม่มคี วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสประจาปี
อย่างทั่วถึง
ปัจจัยภายนอก

30 กันยายน 2563
1.กองอาคารสถานที่
2.คณะเภสัชศาสตร์
3.คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์
4.คณะศิลปะศาสตร์
5.คณะวิทยาศาสตร์
6.คณะนิติศาสตร์

ความเสี่ยง/ปัญหา

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง
(โอกาส x ผลกระทบ)

1. พฤติกรรมและความต้องการ
ส่วนบุคคลที่เน้นการบริโภค
นิยม
2 . ร ะ บ บ สั ง ค ม ทุ น นิ ย ม
แ ล ะ อิ ท ธิ พ ล สื่ อ อ อ น ไ ล น์
ที่สร้างค่านิยมวัตถุนิยม

กิจกรรมการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การควบคุมที่เพิ่มขึ้น

ถื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ร ว ม เ ป็ น ส า คั ญ ให้ บุ คลากรทุ กระดั บมี ส่ วนร่ วม
ในการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสประจาปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ภาคผนวก
(แผนการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพือ่ ป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ITA)
ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือ หน่วยงานเทียบเท่า ประจาปีงบประมาณ 2563
ตามแบบ RM-Plan

(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………2563………..
ชื่อหน่วยงาน ………..คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ....................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
มีการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดาเนินงาน
6.4.5.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

ความเสี่ยง
การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยอาศัยอานาจ
หน้าที่

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
G
(ด้านธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณ)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

ขาดการกาชับและความเข้าใจ
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ผลกระทบด้าน
ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์
2. ผลกระทบด้าน
การปกิบัติงาน

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

ข้อกาหนดเป็นลาย
1 x 5=20 (สูงมาก)
ลักษณ์อักษร และ
บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน
ในเรื่องการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยอาศัยอานาจหน้าที่

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1. จัดทาแนวทาง
ปฏิบัติงานและ
จรรยาบรรณของ
บุคลากร
2. มีข้อกาหนดโดยถือ
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
และงานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายตัง้ แต่ต้น
จนจบ เช่น การอนุมัติ
การบันทึกบัญชี และ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

มีมาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต

30 ก.ย. 2563
/รองคณบดี
ยุทธศาสตร์และ
บริหารองค์กร

ลาดับ

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……2563…..………..
ชื่อหน่วยงาน ………........คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร....................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ด้านการบริหาร ที่มปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส
1.บริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
2. บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทางานและมุ่งสูว่ สิ ัยทัศน์เดียวกัน
“Next Administration” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
จากการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ภายในคณะฯ

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
O
(ด้านการการ
ปฏิบัติงาน)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน
1. บุคลากรขาดความรู้ ความ
เข้าใจ หรือคลาดเคลื่อนใน
ระเบียบการเบิกจ่ายในการ
จัดซือ้ /จัดจ้าง
ปัจจัยภายนอก
1. ระเบียบการเบิกจ่ายในการ
จัดซือ้ /จัดจ้าง ขาดความ
คล่องตัวในการดาเนินงาน

1. ขาดความ
น่าเชื่อถือภายใน
องค์กร ทาให้เกิด
ความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง
2. การดาเนินงานใน
การเบิกจ่าย
งบประมาณเกิด
ความล่าช้า

1 มีการปราสัมพันธ์
ระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้องให้บคุ ลากร
2. มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการกากับดู
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านต่างๆ ของคณะฯ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

1x1=1
(น้อย)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการแต่งตัง้
คณะกรรมการกากับ
ดูแลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ของคณะฯ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

จานวนเรื่องร้องเรียน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
จากการจัดซือ้ /จัด
จ้าง ภายในคณะ

30 กันยาน
2563
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน/
หัวหน้า
สานักงานคณะ
และหีวหน้างาน
บริหารทั่วไป

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………2563………..
ชื่อหน่วยงาน ……….....คณะทันตแพทยศาสตร์...............................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

วงเงินเท่ากัน ซือ้ ของได้ปริมาณ และคุณภาพที่สูงขึ้น
คัดเลือกคนมาทาหน้าที่ เปิดเผยข้อมูล

ความเสี่ยง
การเรียกรับสินบนจาก
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
S

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
สิ้นเปลือง
คุณธรรมจริยธรรมของ
งบประมาณของ
เจ้าหน้าที่ ที่ทาเรื่อง แผนงาน ประเทศ
ครุภัณฑ์ และราคากลาง เป็น
วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นที่รู้จักโดย
ทั่วกัน
ปัจจัยภายนอก
ร้านค้าต้องการขาย โดยเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ดาเนินการ

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
1. การปฏิบัติตาม
ระเบียบที่มีอยู่อย่าง
เคร่งครัด
2. เปิดเผลข้อมูลให้
ทราบทั่วกัน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

5x4=20
(สูงมาก)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1. เลือกเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเป็นคนมี
คุณธรรม
2. ดาเนินการใน
รูปแบบกรรมการ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. การจัดซือ้ จัดจ้าง
ได้รับของที่ต้องการ
ใช้มีคุณภาพใน
ปริมาณที่เพิ่มขึน้

รองบริหาร
ดาเนินการ
ต่อเนื่องตลอดปี

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……2563..………..
ชื่อหน่วยงาน ………............คณะนิตศิ าสตร์..........................................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ครอบครัวหรือพวกพ้องลดลง
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนงทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความเสี่ยง
การใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว
ครอบครัวหรือพวกพ้อง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
ความเสี่ยงด้าน
การเงินและ
ทรัพยากร

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน
- ทัศนคติของบุคลากรในคณะ
นิติศาสตร์
- การเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
ของคณะนิติศาสตร์เป็นระบบ
honor system
ปัจจัยภายนอก
-

ผลกระทบด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร

- มีเจ้าหน้าที่พัสดุ
ดาเนินการควบคุมดูแล
การเบิกจ่าย
การยืมคืน
- มีการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริหาร
วัสดุคงคลัง (IMS) ของ
มหาวิทยาลัยโดยการ
ลงลายมือชื่อผู้ขอเบิก
ลายมือชื่อผู้จา่ ยของ
และผูอ้ นุมัติ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

4x4=16

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
- มีสถิตกิ ารเบิกจ่าย
ของบุคลากรแต่ละคน
ในระบบสารสนเทศ
การบริหารวัสดุคงคลัง
(IMS)
- ส่งรายงานการ
เบิกจ่ายวัสดุของ
หน่วยงานให้กบั ทาง
มหาวิทยาลัย
- มีสถิตกิ ารเบิกจ่าย
ของบุคลากรแต่ละคน
ให้เป็นระบบและ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารและ
วิจัยคณะ
นิติศาสตร์

ลาดับ

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
-มีเจ้าหน้าที่พัสดุ
ดาเนินการควบคุมดูแล
ในส่วนของการ
เบิกจ่ายคนเดียว
โดยจัดทาใบเบิกพัสดุ
ในระบบปฏิบัติการ
ERP โดยมีลายมือชื่อผู้
ขอเบิก ลายมือชื่อผู้
จ่ายของและผูอ้ นุมัติ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
มาตรการจัดการ
(KRI)
ความเสี่ยง
รายงานเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะฯ
- ประชาสัมพันธ์และ
สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรของคณะฯ
- มี ช่อง ท า ง ใน ก า ร
จั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
การใช้ ท รั พ ยากรของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ตั ว
ครอบครั ว หรื อ พวก
พ้อง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………2563……..
ชื่อหน่วยงาน ………..................คณะพยาบาลศาสตร์.................................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ไม่มขี ้อร้องเรียนบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้าง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มคี วามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง
อาจมีการหา
ผลประโยชน์หรือการ
เรียกร้องสิ่งตอบแทน
จากการปฏิบัตงิ านใน
หน้าที่รับผิดชอบ

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
ความเสี่ยงด้านธรร
มาภิบาลและ
จรรยา
บรรณ
(Good Governance)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
ผลกระทบด้าน
1.เจ้าหน้าที่พสั ดุดาเนินการ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์
จัดซือ้ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
พรบ.จัดซือ้ จัดจ้าง พ.ศ.2560
2. มีการกาหนดมาตรฐานใน
สินค้าที่จะจัดซือ้ จัดจ้างให้
บริษัทของตนหรือพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล
ปัจจัยภายนอก
3.บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกมาติดต่อให้ผล
ประโยชน์แก่บุคลากรเพื่อตอบ

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

1.กาหนดมาตรฐาน
3X3=9
จรรยาบรรณในการ
ระดับสูง
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร
2.ประกาศนโยบาย
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และบทลงโทษ
3.นาข้อ 1 และ ข้อ 2
เผยแพร่ตอ่
สาธารณชน

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1.ติดตามกากับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรที่มคี วามเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้แก่ กรรมการ
กาหนดคุณลักษณะ
พัสดุ
กรรมการกาหนดราคา
กลางกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกาหนด
คุณ
ลักษณะของพัสดุที่
เอื้อต่อบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดาเนินการจัดซือ้ จัด
จ้างไม่เป็นไปตาม
พรบ.จัดซือ้ จัดจ้าง
พ.ศ.2560

30 ก.ย.63
ฝ่ายบริหาร

ลาดับ

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
แทนการได้ประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่
เช่น การเปิดซองประกวดราคา

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
โดยประกาศหน้า
เว็บไซต์ของคณะ
4.ติดตามกากับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรที่มคี วามเสี่ยง
ด้านผล
ประโยชน์ทับซ้อน
5.รายงานผลการ
ดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจา
คณะทุก
6 เดือน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
2.รายงานผลการ
ดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจา
คณะ
ทุกรายไตรมาส

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……2563………..
ชื่อหน่วยงาน ………..................คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม.........................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
บุคลากรของคณะปฏิบัตงิ านด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ดาเนินการปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต

ความเสี่ยง
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเรียก/รับ/
ยอมให้ผู้อื่นเรียกแทนตน
ซึ่งผลประโยชน์ ต่างๆ
โดยมิชอบ

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
2.ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน
(Operation)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
บุคลากรปฏิบัติหน้าทีโดยไม่
ทราบระเบียบและวีธีปฏิบัติ
ปัจจัยภายนอก
1) มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
และวีธีปฏิบัติ ทาให้เกิดความ
สับสน
2) มีการเสนอผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
3) มีการดาเนินการที่ไม่เป็นไป
ตามสัญญา

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

1) การดาเนินงาน
ของหน่วยงานไม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
2) การใช้
งบประมาณของ
หน่วยงานไม่เกิด
ประสิทธิภาพ

1) มีรายงานผลการ
ดาเนินงานของแต่ละ
งานในการประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะฯ ทุกครั้งที่มีการ
ประชุม
2) คณบดีเป็นผูก้ ากับ
ดูแลการดาเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบ
และวิธิปฏิบัติ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

2x2= 4
(ปานกลาง)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1) รายงานการ
ดาเนินการด้านต่างๆ
ในการประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะฯ
2) จัดการอบรม
ประชุมชีแ้ จง และให้
ความรู้ เกี่ยวกับ
ระเบียบและวีธีปฏิบตั ิ
ในการดาเนินงานด้าน
ต่างๆ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1) จานวนเรื่องที่
ดาเนินการผิด
ระเบียบและวีธีปฏิบตั ิ
2) จานวนบุคลากรที่
ทาผิดระเบียบและวีธี
ปฏิบัติ

30 กันยายน
2563 / คณบดี

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………2563.………..
ชื่อหน่วยงาน ………........คณะแพทยศาสตร์..............................................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
บุคลากรในคณะฯ ไม่มกี ารเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมิชอบ
การบริหารงานที่สามารถตรวจสอบความดปร่งใสได้ และมีการควบคุมภายในของคณะฯ

ความเสี่ยง
บุคลากรของคณะฯใช้
ตาแหน่งหน้าที่ในการ
เรียก/รับของแถม เงิน
ส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์
เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง
เทศกาล วันสาคัญ
เงินพิเศษ การเดินทางไป
ประชุม/ ดูงานใน
ต่างประเทศ

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
1. ด้านการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการปฏิบัติ
ตามกฏ ระเบียบ

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน
1. การจัดซือ้ จัดจ้างโดยผูกขาด
กับร้านใด ร้านหนึ่ง เนื่องจากมี
ความสะดวก รวดเร็ว ในการ
ติดต่อ จนอาจเกิดการเอื้อ
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
2. งบประมาณของหน่วยงาน
ในการจัดซือ้ ไม่เพียงพอ
3. บุคลากร/ผู้รับผิดชอบ ไม่
เคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการกระทาผิด

1. ด้านการเงินและ
งบประมาณ
2. ด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบ

มีการกากับ ดูแล และ
ควบคุมให้บุคลากร
ดาเนินการจัดซือ้ จัด
จ้างภายใต้หลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

2x2
= ปานกลาง

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
มาตรการควบคุม
ภายในมีการตรวจสอบ
การจัดซือ้ จัดจ้างจาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อย่างเข้มงวดเพื่อ
ป้องกันการเรียกรับ
ผลประโยชน์

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการ
ควบคุมภายใน ปีละ
1 ครั้งแก่
มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.
ปราโมทย์
วณิตย์ธนาคม
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วิชาการ
และดร.สุทธิชัย
ศิรินวล
ผู้ชว่ ยคณบดีฯ
30 ก.ย. 63

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……2563……..
ชื่อหน่วยงาน ………................คณะเภสัชศาสตร์.......................................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ระดับความเสี่ยงของการใช้ทรัพย์สนิ ของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มคี วามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง
การใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงานเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
F (ความเสี่ยงด้าน
การเงินและ
ทรัพยากร
(Financial and
Resources))
- O (ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัตงิ าน
(Operation))
- C (ความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย/
ระเบียบ
(Compliance))

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน
-การยืมคืนวัสดุหรือครุภัณฑ์
ไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจน
- บุคลากรหรือนิสิตมีการหยิบ
เอาวัสดุหรือครุภัณฑ์ โดยไม่
ทาตามขั้นตอนการยืมของ
คณะ

1. ผลกระทบด้าน
การปฏิบัติงาน
2. ผลกระทบด้าน
การเงินและการ
วางแผน
งบประมาณ
3. ผลกระทบด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
4. ผลกระทบด้าน
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ

1. มีการจัดทาห้องเก็บ
ของที่มกี ุญแจ
ล็อกและมีเจ้าหน้าที่
พัสดุควบคุม
2. มีการจัดทาขั้นตอน
การยืมวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ไว้อย่าง
ชัดเจน
3. มีการจัดแบ่งความ
รับผิดชอบหน้าที่การ
ดูแลเครื่องมือและ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

4x2=8
(สูง)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1. ชีแ้ จงขั้นตอนการยืม
วัสดุ อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ให้เกิดการ
รับทราบอย่างทั่วถึง
2. จัดแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบต่อวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่
ชัดเจนขึน้ และกากับ
ติดตามอย่างสม่าเสมอ
3. หากเกิดเหตุการณ์
ขึน้ ให้มีการ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยงของ
การใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว

ไตรมาส 2
และ 3/
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ

ลาดับ

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
- G (ความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณ
(Good
Governance))

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
มาตรการจัดการ
(KRI)
ความเสี่ยง
- ตักเตือนด้วยวาจา
- ทาหนังสือตักเตือน
- แจ้งให้ผู้บริหารทราบ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………2563..………..
ชื่อหน่วยงาน ……….....คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์.................................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
มหาวิทยัยพะเยามีการบริหารที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มคี วามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง
ครุภัณฑ์ชารุด/สูญหาย

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
F
(ด้านการเงินและ
ทรัพยากร)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
1. ระบบการควบคุมภายใน
องค์กร
2. บุคลากรทีค่ รองครุภัณฑ์
ปัจจัยภายนอก
1.บุคคลภายนอกองค์กรทีข่ อ
ยืมใช้ครุภัณฑ์

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง
1. ด้านการเงินและ
การวางแผน
งบประมาณ
2. ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
3. ด้านกฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
4. ด้านการ
ปฏิบัติงาน

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
การสารวจครุภัณฑ์
ประจาปี 2562

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

2x5=10
(สูง)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1.ตรวจสอบและ
ปรับปรุงรายการ
ครุภัณฑ์ทุกไตรมาส
2.กาหนดความ
รับผิดชอบแก่บุคคลแต่
ละคน เพื่อตรวจสอบ
และดูแลครุภัณฑ์ราย
ไตรมาส
3.ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการยืม
ครุภัณฑ์

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

จานวนครุภัณฑ์ที่
ชารุด/สูญหาย

30 ก.ย. 63
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ลาดับ
2

ความเสี่ยง
การดาเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีไม่ตรงตาม
แผน

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัตงิ าน
(Operation)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน
1.ระบบการวางแผนและ
ควบคุมภายในองค์กร
ปัจจัยภายนอก
1.ภารกิจอื่น ๆ จากหน่วยงาน
ภายนอกที่เข้ามาแทรก

1.ด้ า นการเงิ น และ
การวางแผน
งบประมาณ
2.ด้ า นการบริ ห าร
จัดการทรัพยากร
3.ด้ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน

ก ารติ ด ตาม ผล การ
ด าเนิ น โครงการตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจาปี รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

3X3=9
(สูง)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1. ใช้ระบบ Budget และ
ERP ของมหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา
2 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ห าร
คณะฯ ของแต่ ละเดื อน
เดือน ให้หัวหน้างานแผน
แจ้ งก าหนดการด าเนิ น
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การของเดือนถัดไป ต่อ
คณะกรรมการคณะฯ
3.โครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ การของแต่
ละเดื อ นที่ ผ่ า นมา ให้
หั ว หน้ า งานแผนแจ้ ง
ผลสั มฤทธิ์ การด าเนิ น
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ก า ร ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารคณะฯ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

จ านวนการด าเนิ น
โครงการเป็ น ไปตาม
ตามแผนปฏิบัติการ

30 ก.ย. 63
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……2563………..
ชื่อหน่วยงาน ……….......คณะวิทยาศาสตร์..............................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ผลการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA) ≥ ร้อยละ 85
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มคี วามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง
การใช้ทรัพยากรของ
คณะเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว ครอบครัว หรือ
พวกพ้อง (Using your
empioyer’s property for
privatr advantage)
เช่น การเบิกวัสดุ
สานักงานต่างๆ ไปใช้
ส่วนตัว การนารถยนต์
ในราชการไปใช้เพื่องาน
ส่วนตัว เป็นต้น

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
(ด้านการ
ปฏิบัติงาน)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ บุคลากร และ
ผู้บริหาร มีการใช้ข้อมูลของ
คณะ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว ครอบครัว หรือพวก
พ้อง

1. ค่าใช้จา่ ยในการ
จัดซือ้ วัสดุ
สานักงานเพิ่มมาก
ขึน้
2. ค่าใช้จา่ ยน้ามัน
เชือ้ เพลิงรถยนต์ตู้
เพิ่มมากขึน้

1. มีขั้นตอนการ
เบิกจ่ายพัสดุ ระบบ
สารสนเทศการบริหาร
สินค้าคงคลัง IMS
2. มีเจ้าหน้าที่
ตรวจเช็คการใช้จ่าย
น้ามันเชือ้ เพลิงรถยนต์
ตู้ประทุกเดือน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

2x2=4
(น้อย)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1.รายงานวัสดุคงเหลือ
ประจาทุกเดือน แก่
คณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์
2. รายงานค่าใช้จา่ ย
น้ามันเชือ้ เพลิงรถยนต์
ตู้ ประจาทุกเดือน แก่
คณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. วัสดุคงคลัง
คงเหลือในระบบ
สารสนเทศการ
บริหารสินค้าคงคลัง
IMS 100 ⸓
2. จานวนค่าน้ามัน
เชือ้ เพลิงรถยนต์ตู้
ลดลง

30 กันยายน
2563/
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อหน่วยงาน ……คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์....................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

☑ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
บุคลากรไม่มกี ารใช้ทรัพยากรของคณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ตน้ ทุนดาเนินการที่ดี

ความเสี่ยง
การใช้ทรัพยากรของ
คณะเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว ครอบครัว หรือ
พวกพ้อง เช่น การนา
เครื่องใช้สานักงาน
กลับไปใช้ที่บ้าน การนา
รถยนต์ราชการไปใช้เพื่อ
งานส่วนตัว

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
G (ด้านธรรมาภิ
บาลและ
จรรยาบรรณ)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
1. มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยากรไม่ดีพอ
2. บุคลากรขาดความเข้าใจ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบด้าน
ชื่อเสียง/
ภาพลักษณ์

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
1. มีการควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุ ผ่าน
ระบบ AX, IMS และ
แบบฟอร์มของคณะ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

5x1=5
(ปานกลาง)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1. มีการสร้างเจตคติ
ค่านิยม และวัฒธรรม
ความโปร่งใสในองค์กร
2. มีการสร้างความ
เข้าใจเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กบั บุคลากร

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. มีระบบควบคุม
การเบิกจ่ายวัสดุที่ดี
2.ไม่มีการใช้
ทรัพยากรของคณะ
แสวงหาผลประโยชน์
ของตนเอง
ครอบครัว และพวก
พ้อง
3.บุคลากรมีการ
สร้างความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากร

30 กันยายน
2563/คณบดี
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

ลาดับ

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)
4. บุคลากรมีเจตคติ
ค่านิยม และวัฒธรรม
ความโปร่งใสใน
องค์กร

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………2563………..
ชื่อหน่วยงาน ………...คณะวิศวกรรมศาสตร์............................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน การสอน
ติดตามผลการประเมินการสอน

ความเสี่ยง
บุคลากรของคณะรับ
งานนอก เบียดบังเวลา
ปฏิบัตงิ าน

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
O (ด้านการ
ปฏิบัติงาน)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

- บุคลากรมีความสามารถทาง ด้านคุณภาพบัณฑิต
วิชาชีพ ทาให้สามารถรับงาน
นอกเพื่อหารายได้เพิ่มให้แก่
ตนเอง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
- ประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรในการรับงาน
นอกให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา
- มีประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าบริการทดสอบและ
ผลิตงานมาตรฐาน
วิศวกรรมและการใช้
จ่ายเงินรายได้ภายใน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

4 x 4 = 16
(สูงมาก)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
- กาหนดแนวปฏิบัติใน
การให้บริการวิชาการ/
รับงานนอกให้ชัดเจน
- ติดตามผลการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอนของผู้รับ
งานนอก

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ระดับความพึงพอใจ
ของ ผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการ จัดการ
เรียนการสอน

30 ก.ย. 63 /
รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

ลาดับ

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
ศูนย์วจิ ัยและบริการ
วิชาการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2559
- มีศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ
วิศวกรรม เพื่อ
ให้บริการวิชาการ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………2563……..
ชื่อหน่วยงาน ………........คณะศิลปศาสตร์..............................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

การบริหารที่มีประสิทธิภาพละโปร่งใส
อัตราการเบิกจ่ายหรืออัตราจัดซือ้ วัสดุสานักงานมีอัตราลดลง
6.3 พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปรับเจตคติบุคลากร (Mindset) ค่านิยมและวัฒนธรรม จิตวิญญาณรักความเป็นธรรม

ความเสี่ยง
บุคลากรในสังกัดเบิก
วัสดุสานักงานหรือใช้
ทรัพยากรของคณะ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว/
ผิดวัตถุประสงค์

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
O
(ด้านการ
ปฏิบัติงาน)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน
ขาดจิตสานึกหรือขาดความ
ตระหนักไม่สามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน
ได้
ปัจจัยภายนอก
-

1. รายงานเบิกวัสดุ
สานักงานไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงผิด
วัตถุประสงค์
2. การจัดซือ้ หรือ
การประมาณการ
จัดซือ้ วัสดุ
สานักงานในปีถัดไป
มีอัตราสูงขึน้

1. กาชับและเน้นย้าให้
หน่วยพัสดุการปกิบตั ิ
งานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบ
2. การปรับปรุง
ขั้นตอนและระบบการ
เบิกจ่ายพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน
3. ควบคุมการเบิกจ่าย
โดยจากัดการเบิกจ่าย
กระดาษกี่รีม ต่อคนต่อ
เดือน รวมถึงการ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

1x1=1
(น้อย)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1. กาชับให้เจ้าหน้าที่
พัสดุผู้ทาหน้าที่
เบิกจ่ายศึกษาประกาศ
ระเบียบการเบิกจ่ายอยู่
เสมอ
2. จัดทาข้อมูล
เปรียบเทียบการจัดซือ้
วัสดุสานักงาน
ย้อนหลังอย่างน้อย 3
ปี
3.การเผยแพร่หรือให้
ข้อมูลในเรื่องแนว

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

อัตราการเบิกจ่าย
หรืออัตราการจัดซือ้
วัสดุสานักงานมีอัตรา
เพิ่มขึน้

30 ก.ย. 2563
รองคณดีฝ่าย
บริหารและ
ผู้ชว่ ยคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ลาดับ

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
รายงานการเบิกจ่าย
โดยแยกเป็นสาขาวิชา
และรายบุคคล

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
ทางการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
รวามถึงผลเสีย และ
บทลงโลษ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………2563.………..
ชื่อหน่วยงาน ……….....คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์.........................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1.

ความเสี่ยง
ด้านการบริหาร
งบประมาณ

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
สามารถบริหารจัดการรายได้จากงานวิจัย
พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและการวิเคราะห์ต้นทุนดาเนินการที่ดี
ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
3. ความเสี่ยงด้าน
การเงินและ
ทรัพยากร
4. ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย/ระเบียบ

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
การจัดสรรงบประมาณภายใน
ที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาล
การเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารงาน
ปัจจัยภายนอก
การได้มาซึ่งรายได้ภายนอก
ที่ไม่สามารถประมาณการและ
ตรวจสอบได้ ซึ่งมีระบบรองรับ
ที่ดี หรือผ่านคณะกรรมการ
ประจาคณะ

5.ด้านการเงินและ
การวางแผน
งบประมาณ
6.ด้านการจัดการ
ทรัพยากร

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
ไม่มีการควบคุม

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

5x5=25

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
ปรับปรุงระบบการ
ตรวจสอบงบประมาณ
ผ่านคณะกรรมการ
ประจาคณะ และการ
จัดตั้งศูนย์ยริการวิชา
การที่โปร่งใส เป็น
ระบบ และตรวจสอบ
ได้

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ระบบการบริหารด้าน
การเงินและแผนการ
ดาเนินงานคณะที่
สามารถตรวจสอบ
การเงินและ
งบประมาณได้

ต.ค2563
ผู้รับผิดชอบ
1.รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
2.
คณะกรรมการ
ประจาคณะ

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……2563……..
ชื่อหน่วยงาน ………คณะสหเวชศาสตร์..............................................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ลาดับ

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ไม่พบการทาผิดกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการทางานของบุคลากรภายในคณะสหเวชศาสตร์
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มคี วามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

1. การรู้เท่าทันกฏระเบียบ
และกฏหมายของ
บุคลากร

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
C (ความเสี่ยงด้าน
กฏหมาย/ระเบียบ)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน
-ยังไม่มีการจัดให้มีการอบรม
หรือถ่ายทอดเกี่ยวกับกฏ
ระเบียบใหม่ๆ ให้กับบุคลากร
ทั่วไป
ปัจจัยภายนอก
-กฏหมาย หรือ พรบ.ใหม่ๆ
หรือ ประกาศ
กระทรวงการคลัง มีการ
เปลี่ยนแปลง

9. ผลกระทบด้าน
กฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
11. ผลกระทบด้าน
การปฏิบัติงาน

-ประกาศเจตจานง
สุจริตของคณบดี
-คณบดีมอบนโยบาย
การบริหารแบบ
โปร่งใสให้กับรอง
คณบดีและประธาน
หลักสูตร

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

2 (L) x 2 (I)
=4
(ปานกลาง)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1.การทาผิดกฏ
ระเบียบเกี่ยวกับการ
ทางานของบุคลากร
ภายในคณะฯ

คณบดี
รองคณบดีและ
ผู้ชว่ ยคณบดี
ฝ่ายต่างๆ
ประธาน
หลักสูตร
หัวหน้า
สานักงาน

วิทยาลัยการจัดการ
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………2563……..
ชื่อหน่วยงาน ………...........วิทยาลัยการศึกษา.......................................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ไม่มกี ารร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

ความเสี่ยง
การแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเอง
ของบุคลากร

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
O
(ด้านการ
ปฏิบัติงาน)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน
บุคลากรเลือกที่จะติดต่อ
เฉพาะบริษัทห้างร้านที่ตนเอง
สนิทและทีป่ ระสานได้สะดวก
ปัจจัยภายนอก
บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอที่
เป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล

-

1.ยึด พรบ.งานจัดซือ้
จัดจ้าง พ.ศ. 2560
ในการปฏิบัติงาน
2. ยึด พรบ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2542 ในการ
ปฏิบัติงาน
3. ยึดประกาศ
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

1x2=2
(น้อย)

วิธีการ/
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
มาตรการจัดการ
(KRI)
ความเสี่ยง
1.มหาวิทยาลัยมี
การ้องเรียนบุคลากร
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเข้ามา
เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบการควบคุม
ภายในที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
มีการส่งรายงานการ
ควบคุมภายในให้
มหาวิทยาลัยทุกเดือน
2.มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
20 กันยายน
2563 รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร

ลาดับ

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
ทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่นื ใดโดย
ธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ.2543 ในการ
ปฏิบัติงาน
4.ยึดข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วยวินัย การรักษา
วินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย
ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2555 ในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน
3.มีการส่งเสริม
บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม/สัมมนาทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
4.วิทยาลัยจัดโครงการ
สร้างความตระหนักใน
การปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………2563..………..
ชื่อหน่วยงาน ………......ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร........................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาเรียก/รับ/ยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ แทนตนซึ่งผลประโยชน์ตา่ งๆโดยมิชอบ
6.4.5 บริหารจัดการความเสี่ยงและความดปร่งใสของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

ความเสี่ยง
การได้รับของแถมหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจาก
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
O
(ด้านการ
ปฏิบัติงาน)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ขาดการกาชับ ทาความเข้าใจ
ในหน้าที่ความรับผิดชอบขอ
บุคลากร

ด้านการปฏิบัตงิ าน

ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย
จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของบุคลากร
พ.ศ. 2554 ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเน้นย้า
ให้บุคลากรประพฟติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี
สานึกในหน้าที่
ตลอดจนปฏิบัตหิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

1x3
(ปานกลาง)

วิธีการ/
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
มาตรการจัดการ
(KRI)
ความเสี่ยง
1.จัดทาแผนการ
ระดับความสาเร็จ
ป้องกัน
ของการดาเนินการ
2.ให้ความรูแ้ ก่
ตามแผนป้องกัน
พนักงานใหม่ เพื่อเน้น
ย้าและปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยพะเยาว่า
ด้วยจรรยาบรรณและ
คุณธรรมของบุคลากร
พ.ศ. 2554
3. ตรวจสอบการ
ดาเนินตามแผนป้องกัน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
งานธุรการ
30 ก.ย. 63

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

สถาบันวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

กองกลาง
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

กองการเจ้าหน้าที่
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

กองกิจการนิสิต
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………2563..………..
ชื่อหน่วยงาน ……….......กองคลัง...................................................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ด้านการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานกองคลัง
พัฒนาระบบการบริหารด้านการคลังที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

ความเสี่ยง
มีการให้สินบน
ของขวัญ สินน้าใจและ
การเลี้ยงรับรองซึ่งจะ
นาไปสู่การเอือ้
ประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
G
ด้านธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณ)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก
1. การรับของขวัญตาม
เทศกาลต่างๆ จากคู่สญ
ั ญา

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง
1. ด้านชื่อเสียง/
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
1. ปฏิ บั ติตามประกาศ
คณะกรรมการป้ องกั น
และปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร รั บ
ทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
พ.ศ.2543 “ราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่
ละบุคคล แต่ละโอกาส
ไม่เกิน 3,000 บาท”

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

1x1=1
(น้อย)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1. ไม่ มี ก ารเรี ย กร้ อ ง
การรั บ ของขวั ญ หรื อ
ประโยชน์อ่นื ใด
2. การใช้ บั ต รอวยพร
การลงนาม หรือใช้บัตร
แสดงความยิ น ดี แทน
การให้ของขวัญเพื่อเป็ น
การป้ องกั น การฝ่ า ฝื น
กฎระเบี ยบ อี กทั้ งเพื่ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
เสริมสร้างทัศนคติในการ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)
ปริมาณของขวัญที่
ได้รับจาก
ผู้ประกอบการใน
เทศกาลต่างๆ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ลาดับ

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
2. นโยบายต่อต้านการ
รั บ สิ น บน No Bribery
Policy
3. มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
มาตรการจัดการ
(KRI)
ความเสี่ยง
ป ร ะ ห ยั ด ใ ห้ แ ก่
มหาวิทยาลัย
3. หากมีการรับของขวัญ
จากคู่สญ
ั ญาควร
รายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
รับของขวัญต่อ
ผู้บังคับบัญชา

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………2563…..………..
ชื่อหน่วยงาน ………..................................กองแผนงาน............................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ลาดั
บ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
1. บุคลากรภายในหน่วยงานมีการบริหารและดาเนินงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานประจาปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน
พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความเสี่ยง
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทางานอย่างโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
G (Good
Governance)
ด้านธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณ
และ
O (Operation)
ด้านการปฏิบัตงิ าน

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
1. มีการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล แต่ยัง
ไม่เข้มแข็งยั่งยืน
2. บุคลากรยังไม่มคี วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสประจาปี
อย่างทั่วถึง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ด้านชื่อเสียง/
ภาพลักษณ์
และด้านการ
ปฏิบัติงาน

1. บุคลากรทุกระดับ
ภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติ
ตนตามกรอบระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วยจรรยาบรรณและ
คุณธรรมของบุคลากร
พ.ศ. 2554
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณและคุณธรรม
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยาเพื่อสอดส่องดูแล

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

2x2=4
(ปานกลาง)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1. ผลักดันให้มีการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน
ที่บุคคลภายนอกควรทราบ
รวมถึงมีช่องทางร้องเรียน
อย่างเหมาะสม
2. เสริมสร้างค่านิยม
ให้บุคลากรตระหนักและ
ดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่าง

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
1. หน่วยงานมีการ
30 กันยายน
เปิดเผยข้อมูล
2563 /
สาธารณะตามเกณฑ์ กองแผนงาน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ประจาปีที่กาหนดไว้
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. หน่วยงาน
ได้รับการร้องเรียน
ร้องทุกข์เกี่ยวกับ
ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง(KRI)

ลาดั
บ

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก
1. พฤติกรรมและความต้องการ
ส่วนบุคคลที่เน้นการบริโภคนิยม
2. ระบบสังคมทุนนิยม
และอิทธิพลสื่อออนไลน์
ที่สร้างค่านิยมวัตถุนิยม

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
บังคับใช้ระบบและกลไก
รวมถึงการปฏิบัติฝ่าฝืน
จรรยาบรรณและคุณธรรม
ตามระเบียบขั้นตอน
ที่กาหนดอย่างโปร่งใส
3. ส่งเสริมเจตคติ
ให้บุคลากรยึดมั่น
ในวัฒนธรรมการทางาน
อย่างโปร่งใส ถือประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสาคัญ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
พอประมาณ สมานฉันท์
สันติวธิ ี และพึง่ พาตนเองได้
3. เผยแพร่และส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต
ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสประจาปี
อย่างต่อเนื่องทั่วถึง

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง(KRI)
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
บริการหรือการ
ปฏิบัติงานที่ไม่
เหมาะสม/ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณ
และคุณธรรม

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กองบริการการศึกษา
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

กองบริหารงานวิจัย
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

กองพัฒนานิสติ และนิสิตพิการ
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

(RM-Plan)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……2563.………..
ชื่อหน่วยงาน ………....กองอาคารสถานที่...................................................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับ
1

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาลและเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
-

ความเสี่ยง
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเรียก/รับ/
ยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ
แทนตน ซึง่ ผลประโยชน์
ต่างๆ โดยมิชอบ

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)
O
(ด้านการ
ปฏิบัติงาน)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน
กองอาคารสถานที่
เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย มรภารกิจใน
การปฏิบัติงาน ด้านธุรการ
งานด้านสาธาณูปโภค
งานสิ่งแวดล้อม งานวาม
ปลอดภัย งานสวนและภูมิทัศน์
งานการใช้พนื้ ที่และการ
ออกแบบ
ซึ่งการปฏิบัติงานจะเกี่ยวข้อง
การกับการจัดจ้างหาผู้รับจ้าง

-

1. แจ้งนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้บคุ ลากรทุก
ระดับทราบและชีแ้ จง
ทาความเข้าใจให้ถือ
ปฏิบัติโดยอย่าง
เคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแล
โดยให้มีการตรวจสอบ
กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเนื่อง

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

2x1=2
(น้อย)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
1. เน้นย้าใหบุคลากร
ทุกระดับรับทราบและ
เข้าใจ
2. กาหนดมาตรการ
การควบคุมป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนภายใน
หน่วยงาน
3. เวียนแจ้งนโยบาย
และมาตรการให้
บุคลากรทราบอย่าง
ทั่วถึง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

การเรียก รับ ของ
บุคลากร

30 กันยายน
2563
กองอาคาร
สถานที่

ลาดับ

2.

3.

ความเสี่ยง

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรับงาน
นอก/ทาธุรกิจ/เบียดบัง
เวลาปฏิบัตงิ าน

การใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว
ครอบครัว หรือพวกพ้อง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

O
(ด้านการ
ปฏิบัติงาน)

O
(ด้านการ
ปฏิบัติงาน)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
มาปฏิบัตงิ านและจัดซือ้ วัสดุ
อุปกรณ์สาหรับใช้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามนโยบาย จึงอาจจะ
ส่งผลให้เกิดการเรียกรับ
ผลประโยชน์ต่างๆ ได้
ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายใน
เนื่องจากบุคลากรของกอง
อาคารสถานที่มีอัตรา
ค่าตอบแทนเงินเดือนไม่
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันจาเป็นต้องหาอาชีพ
เสริม

ปัจจัยภายใน
ทรัพยากรกองอาคารได้แก่
รถยนต์ เครื่องจักรกล
เครื่องมือต่างๆ สาหรับงาน
ซ่อมบารุง อาคารสถานที่

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร เบียด/บัง/
เวลาปฏิบัตงิ าน

30 กันยายน
2563
กองอาคาร
สถานที่

3. เวียนแจ้งระเบียบ
การจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

1. แจ้งนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้บคุ ลากรทุก
ระดับรับทราบและ
ชีแ้ จงทาความเข้าใจให้
ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแล
โดยให้มีการตรวจสอบ
กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเนื่อง

2x1=2
(น้อย)

1. เน้นย้าใหบุคลากร
ทุกระดับรับทราบและ
เข้าใจ
2. กาหนดมาตรการ
การควบคุมป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนภายใน
หน่วยงาน

1.มีการกาหนด
บุคลากรที่รับผิดชอบ
ในการกากับดูแลและ
รายงานผลการควบคุม
2. กาหนดมาตรการ
ควบคุมป้องกันไม่ให้นา

2x1=2
(น้อย)

1. เน้นย้าใหบุคลากร
ทุกระดับรับทราบและ
เข้าใจ
2. กาหนดมาตรการ
การควบคุมป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์

30 กันยายน
2563
กองอาคาร
สถานที่

ลาดับ

ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง
อาจจะส่งผลให้มีการนาไปใช้
ในเรือ่ งส่วนตัวได้

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
ทรัพยากรของ
หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
ครอบครัว พรือพวก
พ้อง

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน
(โอกาสxผลกระทบ)

วิธีการ/
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง
ทับซ้อนภายใน
หน่วยงาน
3. เวียนแจ้งนโยบาย
และมาตรการให้
บุคลากรทราบอย่าง
ทั่วถึง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

หน่วยกฏหมาย
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

หน่วยตรวจสอบภายใน
(ไม่มปี ระเด็นความเสี่ยง/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน)

