รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่ออาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร
-----------------------------------------ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ความคุนเคย
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธ นิกษ ศิริโวหาร
กรรมการ
๓. อาจารยศิริพร
จิระชัยประสิทธิ
กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา
พักตรวิไล
กรรมการ
๕. อาจารย ดร.ศศิธร
จันทมฤก
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ
กรรมการ
๗. อาจารยไชย
มีหนองหวา
กรรมการ
๘. นางสาวฉวีวรรณ
ศิละวรรณโณ
กรรมการ
๙. นางนิธิวดี
เจริญสุข
กรรมการ
๑๐. นางนงลักษณ
สมณะ
กรรมการ
๑๑. นางสาวศิริวรรณ
สุขแซว
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นายเกรียงไกร
แกวหลอย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยละเอียด

ขจรภัย

ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย
อาจารยณัฐพงศ
นางสาวรัชนีกร
นางสาวยุวรรณดา
นางสาวบุญญรักษา
นางสาวเนตรชนก
นางสาวณัฐนันท

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

คลังพหล
วัฒนศิริพงษ
พลเยี่ยม
จตุเทน
อรรถพันธ
สุขสุแพทยพล
สุดใด

กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานที่ประชุมแจงใหทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย
ได มี การดํ า เนิ น การเกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร งใสซึ่ง มีการดํ าเนิ น การที่
คณะทํางานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบจากมหาวิทยาลัยคือ EB๑๐ ซึ่งเปนเรื่องของการปองกันผลประโยชน
ทับซอน เพื่อใหการการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถบรรลุ
เปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัย ได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของ
มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ ทํ า หน า ที่พิ จ ารณาวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติง านที่ อาจเกิ ด
ผลประโยชนทับซอน ของมหาวิทยาลัย เพื่อคนหาวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัย และพิจารณา
จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนของมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานที่ประชุมใหคณะกรรมฯ รวมกันพิจารณา
(ราง)แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ และทบทวน(ราง)คูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน
๔.๑ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยไดทํางานศึกษาวิคราะห สถานการณการทุจริต ภารกิจหลักของหนวยงาน
โดยดูจากสถิติเรื่องรองเรียน ขอมูลจากการตรวจสอบของหนวยงานภายในและภายนอก การดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตลอดจนขอมูล
สภาพแวดลอมอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาหาปจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการวิเคราะหความเสี่ยง
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยมีปจจัยเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
๑.ดานการจัดการเรียนการสอน

ปจจัยเสี่ยง
๑. อาจารยจําหนายตําราของตนเองใหกับนักศึกษา
๒ อาจารยเก็บคากิจกรรมตางๆ เชน คาเสื้อ คาอุปกรณการเรียน โดยไมได
รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

๒.ดานการวิจัยและงานสรางสรรค
๓.ดานการบริการวิชาการ
๔.ดานศิลปะวัฒนธรรม
๕.ดานการบริหารจัดการ

๓. อาจารยใหคะแนนไมเปนไปตามเกณฑโดยมีอคติกับนักศึกษา
- ผูไดรับการพิจารณาทุนวิจัยเปนรายชื่อเดิม
- ผูดําเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของ
ตนเองหรือคนรูจักอาศัยอยู
๑.เจาหนาที่ฝา ยบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผูอื่นเขาทํางาน
๒.เจาหนาที่พัสดุใชอํานวจหนาที่ทําใหบริษัทตนเองไดงานรับเหมา
๓.เจาหนาที่พัสดุรบั สินบนหรือรับของขวัญจากรานคา
๔.ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ใชทรัพยสนิ ของทางราชการเพื่อประโยชน
สวนตัว เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอร ของราชการทํางานสวนตัว
๕.เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน ราคา
ประมูล หรือประกวดราคา

๔.๑.๑ การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง
การประเมิน
ผลกระทบ

คะแนน

ปจจัยเสี่ยง

คะแนน
การ
ประเมิน
โอกาส

ลักษณะ
ความเสียหาย

คะแนน
รวม

การแปลคา

๖

ยอมรับได

๖

ปานกลาง

๘

ปานกลาง

๘

ปานกลาง

๘

ปานกลาง

๘

ปานกลาง

๖

ปานกลาง

-อาจารยจําหนายตําราเรียนของตนเองใหกับนักศึกษา

๓

๒

อาจารยเก็บคากิจกรรมตางๆ เชน คาเสื้อ คาอุปกรณ
การเรียน โดยไมไดรับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
อาจารยใหคะแนนไมเปนไปตามเกณฑโดยมีอคติกับ
นักศึกษา
คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยรวมพิจารณาทุนวิจัย
โดยมีรายชื่ออยูในการพิจารณาทุนนั้นดวย

๓

๒

๒

๔

๒

๔

ผูดําเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่บริการ
วิชาการในพื้นที่ของตนเองหรือคนรูจักอาศัยอยู
เจาหนาที่ฝายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผูอื่น
เขาทํางาน
เจาหนาที่ฝายพัสดุใชอํานาจหนาที่ทําใหบริษัทของ
ตนเองไดงานรับเหมาะ
เจาหนาที่พัสดุรับสินบนหรือรับของขวัญจากรานคา

๔

๒

๒

๔

๓

๒

ดานการ
จัดการเรียน
การสอน
ดานการจัดการ
เรียนการสอน
ดานการจัดการ
เรียนการสอน
ดานการวิจัย
และงาน
สรางสรรค
ดานการบริการ
วิชาการ
ดานการบริการ
จัดการ
ดานการบริหาร

๔

๕

ดานการบริหาร ๒๐

สูงมาก

ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ใชทรัพยสินของทาง
ราชการเพื่อประโยชนสวนตัว เชน การใชรถยนตหรือ
คอมพิวเตอรของราชการทํางานสวนตัว
-เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบ
แทน เชน ราคาประมูล หรือประกวดราคา

๔

๒

ดานการบริหาร ๘

ปานกลาง

๔

๕

ดานการบริหาร ๒๐

สูงมาก

๔.๑.๓ แผนการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงเกีย่ วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑/ผูร ับผิดชอบ
ลําดับ
๑.

ความเสี่ยง
ดานการบริหารจัดการ

ปจจัยเสี่ยง
บุคลากรและผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจากญาติหรือ
จากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาบรรณของ
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2543
เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทาง
ราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน
ราคาประมูล หรือประกวดราคา

การจัดการความเสี่ยง

กําหนดเสร็จ

ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและการให
ของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด

เมษายน

จัดทําหนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากรทุก
คนทราบเรื่อง ระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการพศ.2544

เมษายน

โครงการ/
ผูกํากับติดตาม/
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการ
ความเสีย่ งเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน
ของมหาวิทยาลัย
-

คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการ
ความเสีย่ งเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน
ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ที่ประชุมใหเพิ่มเติมกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และมอบหมายให นางสาวศิริวรรณ สุขแซว ดําเนินการ
จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อเสนอตอผูบริหารตอไป
๔.๒ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ที่ประชุมมอบหมายให นางสาวศิริวรรณ สุขแซว ดําเนินการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อเสนอตอผูบริหารตอไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานที่ประชุม มอบหมายใหนางสาวศิริวรรณ
สุขแซว ดําเนินการแจงวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหความ
เสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน พรอมทั้ ง
เอกสารที่เปนมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนเพื่อใหเปนแวทางปองกันผลประโยชนทับซอนตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ ตอไป
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายเกรียงไกร แกวหลอย)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศิริวรรณ สุขแซว)
ผูตรวจรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย)
ผูรับรองรายงานการประชุม

