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การประเมินความเสี่ยง 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปีงบประมาณ 2565 

 



(หน้า 3-5) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย    5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงรว่มกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ 5) ด้านการบริหารท่ีมีประสิทฑิภาพและโปร่งใส  

ค่าเปา้หมาย ไมพ่บการท าผิดกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการท างานของบุคลากรภายในคณะสหเวชศาสตร์ 

กลยุทธ ์ 5.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคก์รให้มคีวามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 

ล าดั
บ 

ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

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

สาเหต/ุ 
ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความ
เสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู ่
ในปัจจุบัน 

ระดับความ
เสี่ยงปัจจุบัน 

(โอกาสx

ผลกระทบ) 

วิธีการ/ 
มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วดั
ความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

1.  การรู้เท่า
ทันกฏ
ระเบียบ
และ
กฏหมาย
ของ
บุคลากร 

C (ความ
เสี่ยงด้าน
กฏหมาย/
ระเบียบ) 

ปัจจัยภายใน 

-มกีารรับบุคลากรท้ังสาย
วชิากรและสายสนับสนุน
ใหม ่ 
ปัจจัยภายนอก 

-กฏหมาย หรือ พรบ.ใหม่ๆ 
หรือ ประกาศ
กระทรวงการคลัง มีการ
เปลี่ยนแปลง เชน่  

9. ผลกระทบ
ด้านกฏหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

11. ผลกระทบ
ด้านการ
ปฏบัิตงิาน                             

-ประกาศเจตจ านง
สุจรติของคณบดี 

-คณบดีมอบ
นโยบายการบริหาร
แบบโปร่ใสใก้กับรอง
คณบดี หัวหน้า
ส านักงานและ
ประธานหลักสูตร 

2 (L) x 2 (I) 
= 4 

(ปานกลาง) 
 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
2.การสง่เสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ดา้นกฎ 
ระเบียบท่ีจัดขึน้แบบออนไลน์ 

1.ไมพ่บการท า
ผิด กฏ 
ระเบียบ
เกี่ยวกับการ
ท างานของ
บุคลากร
ภายในคณะฯ 

คณบดี 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
หัวหน้า
ส านักงาน 



(หน้า 4-5) 
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ผลกระทบ 

ของความ
เสี่ยง 
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ในปัจจุบัน 

ระดับความ
เสี่ยงปัจจุบัน 

(โอกาสx
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ว89 และ ว845 

 

ลายมอืช่ือ ...................................................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. ยุทธนา หมั่นด)ี   

ต าแหนง่ คณบดคีณะสหเวชศาสตร์                     

 

 

 

 

 



(หน้า 5-5) 

แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

ความเสี่ยง  : การรูเ้ท่าทันกฏระเบียบและกฏหมายของบุคลากร 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 
เกิดความผิดพลาดในการท างานดา้น กฎ ระเบียบ หรอื 

กฎหมายขึ้นทุก 1-2 ปีงบประมาณ 

บุคลากรขาดความใส่ใจในกฎ ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของตนเอง มี
ผลกระทบตอ่การด าเนินพันธกิจของคณะสหเวชศาสตร์และมหาวิทยาลัยอย่างมาก ตอ้งมีการ

ก าหนดกลยุทธ์และแนวปฏบัิตใิหม ่เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักและรูเ้ท่าทันกฎ ระเบียบ หรอื 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานอย่างถ่องแท้ 

4 
เกิดความผิดพลาดในการท างานดา้น กฎ ระเบียบ หรอื 

กฎหมายขึ้นทุก 3-4 ปีงบประมาณ 

บุคลากรส่วนใหญ่รู้กฎ ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของตนเอง แตอ่ย่างไรกต็าม
อาจมบีางส่วนไมรู้่กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายใหม่ๆ  ในบางข้อ ท าให้อาจเกิดความผิดพลาดในการ

ท างานได้ มผีลกระทบตอ่การด าเนินพันธกิจของคณะสหเวชศาสตร์และมหาวิทยาลัย 

ต้องมกีารจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีให้ความรู้ดา้นกฎ ระเบียบ หรอื กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท างานอย่างตอ่เนื่อง 

3 
เกิดความผิดพลาดในการท างานดา้น กฎ ระเบียบ หรอื 

กฎหมายขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ 

บุคลากรทุกคนรูก้ฎ ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของตนเอง แตอ่ย่างไรก็ตาม
อาจไมรู้่กฎ ระเบียบ หรอื กฎหมายใหม่ๆ ในบางข้อ ท าให้อาจเกิดความผิดพลาดในการท างานได้ 
ควรมกีารจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีให้ความรู้ดา้นกฎ ระเบียบ หรอื กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท างานอย่างตอ่เนื่อง 

2 
อาจเกิดความผิดพลาดในความเข้าใจตอ่กฎ ระเบียบ หรอื 

กฎหมายขึ้น แตส่ามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได ้ 

บุคลากรทุกคนรูเ้ท่าทันกฎ ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของตนเอง แตอ่ย่างไรก็
ตามควรมกีารจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีให้ความรู้ดา้นกฎ ระเบียบ หรอื กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การท างานอย่างตอ่เนื่อง 

1 
ไมพ่บความผิดพลาดในการท างานด้าน กฎ ระเบียบ หรอื 

กฎหมายขึ้นแนน่อน 

บุคลากรทุกคนรูเ้ท่าทันกฎ ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานอยา่งถ่องแท้ การ
บริหารงานและการปฏบัิตงิานมคีวามโปร่งใส  

 

 


