
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ืออาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัย 

 ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
วันอังคารท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุม ๔๐๙ ช้ัน ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
------------------------------------------ 

ผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา          ความคุนเคย ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนกิษ   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 กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล 

๒. อาจารยณัฐพงศ วัฒนศิริพงษ 

๓. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม 

๔. นางสาวยุวรรณดา จตุเทน 

๕. นางสาวบุญญรักษา อรรถพันธ 

๖. นางสาวเนตรชนก สุขสุแพทยพล 

๗. นางสาวณัฐนันท สุดใด 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานท่ีประชุมแจงใหทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ไดมีการดําเนินการเก่ียวของกับการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสซ่ึงมีการดําเนินการท่ี
คณะทํางานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบจากมหาวิทยาลัยคือ EB๑๐ ซ่ึงเปนเรื่องของการปองกันผลประโยชน   
ทับซอน เพ่ือใหการการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถบรรลุ
เปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัย ได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ของมหาวิทยาลัย เพ่ือคนหาวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงท่ีเหมาะสม จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัย และพิจารณา
จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนของมหาวิทยาลัย 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 (ไมมี) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
(ไมมี) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานท่ีประชุมใหคณะกรรมฯ รวมกันพิจารณา

(ราง)แผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ และทบทวน(ราง)คูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 

๔.๑ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑.๑ การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยไดทํางานศึกษาวิคราะห สถานการณการทุจริต ภารกิจหลักของหนวยงาน 
โดยดูจากสถิติเรื่องรองเรียน ขอมูลจากการตรวจสอบของหนวยงานภายในและภายนอก การดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตลอดจนขอมูล
สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาหาปจจัยเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงจากการวิเคราะหความเสี่ยง
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยมีปจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

ความเสี่ยง  
 (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)  

ปจจัยเสี่ยง 

๑.ดานการจัดการเรียนการสอน ๑. อาจารยจําหนายตําราของตนเองใหกับนักศึกษา 
๒ อาจารยเก็บคากิจกรรมตางๆ เชน คาเสื้อ คาอุปกรณการเรียน โดยไมได
รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 



 

๔.๑.๑ การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง 

คะแนน 
การ

ประเมิน
โอกาส 

 

การประเมิน 
ผลกระทบ   

คะแนน
รวม 

  
การแปลคา 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

      

-อาจารยจําหนายตําราเรยีนของตนเองใหกับนักศึกษา ๓ 
  
  

 ๒  ดานการ
จัดการเรียน
การสอน 

๖  ยอมรับได 

อาจารยเก็บคากิจกรรมตางๆ เชน คาเสื้อ คาอุปกรณ
การเรยีน โดยไมไดรับการอนุมตัิจากมหาวิทยาลยั 

๓ ๒ ดานการจดัการ
เรียนการสอน 

๖ ปานกลาง 

อาจารยใหคะแนนไมเปนไปตามเกณฑโดยมีอคติกับ
นักศึกษา 

๒ ๔ ดานการจดัการ
เรียนการสอน 

๘ ปานกลาง 

คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยรวมพิจารณาทุนวิจัย
โดยมรีายช่ืออยูในการพิจารณาทุนน้ันดวย 

๒ ๔ ดานการวิจัย
และงาน
สรางสรรค 

๘ ปานกลาง 

ผูดําเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพ้ืนท่ีบริการ
วิชาการในพ้ืนท่ีของตนเองหรือคนรูจักอาศัยอยู 

๔ ๒ ดานการบริการ
วิชาการ 

๘ ปานกลาง 

เจาหนาท่ีฝายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผูอ่ืน
เขาทํางาน 

๒ ๔ ดานการบริการ
จัดการ 

๘ ปานกลาง 

เจาหนาท่ีฝายพัสดุใชอํานาจหนาท่ีทําใหบริษัทของ
ตนเองไดงานรับเหมาะ 

๓ ๒ ดานการบริหาร ๖ ปานกลาง 

เจาหนาท่ีพัสดุรับสินบนหรือรับของขวัญจากรานคา ๔ ๕ ดานการบริหาร ๒๐ สูงมาก 

ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีใชทรพัยสินของทาง
ราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว เชน การใชรถยนตหรือ
คอมพิวเตอรของราชการทํางานสวนตัว 

๔ ๒ ดานการบริหาร ๘ ปานกลาง 

-เจาหนาท่ีใชขอมูลลับของทางราชการเพ่ือรับสิ่งตอบ
แทน เชน ราคาประมลู หรือประกวดราคา 

 

๔ ๕ ดานการบริหาร ๒๐ สูงมาก 

๓. อาจารยใหคะแนนไมเปนไปตามเกณฑโดยมีอคติกับนักศึกษา 

๒.ดานการวิจัยและงานสรางสรรค - ผูไดรับการพิจารณาทุนวิจัยเปนรายชื่อเดิม 
๓.ดานการบริการวชิาการ - ผูดําเนนิโครงการบริการวชิาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของ

ตนเองหรือคนรูจักอาศัยอยู 
๔.ดานศิลปะวัฒนธรรม - 
๕.ดานการบริหารจัดการ ๑.เจาหนาที่ฝายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผูอ่ืนเขาทํางาน 

๒.เจาหนาที่พัสดุใชอํานวจหนาที่ทําใหบริษัทตนเองไดงานรับเหมา 
๓.เจาหนาที่พัสดุรับสินบนหรือรับของขวัญจากรานคา 
๔.ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ใชทรัพยสนิของทางราชการเพื่อประโยชน
สวนตัว เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอร ของราชการทํางานสวนตัว 
๕.เจาหนาที่ใชขอมูลลบัของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน ราคา
ประมูล หรือประกวดราคา 



๔.๑.๓  แผนการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑/ผูรับผิดชอบ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ท่ีประชุมใหเพ่ิมเติมกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และมอบหมายให นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว ดําเนินการ
จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน เพ่ือเสนอตอผูบริหารตอไป 
 

                      ๔.๒ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ท่ีประชุมมอบหมายให นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว ดําเนินการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน เพ่ือเสนอตอผูบริหารตอไป 
 

 

ลําดับ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ 
โครงการ/

งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม/

ผูรับผิดชอบ 
๑. ดานการบริหารจดัการ บุคลากรและผูบริหารของ

มหาวิทยาลยัรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากญาตหิรือ
จากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑการรบั
ทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาบรรณของ
เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 

ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการรบัและการให
ของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด 
 

เมษายน - คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการ
ความเสีย่งเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน
ของมหาวิทยาลัย 

  

เจาหนาท่ีใชขอมูลลับของทาง
ราชการเพ่ือรับสิ่งตอบแทน เชน 
ราคาประมลู หรือประกวดราคา 

จัดทําหนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากรทุก
คนทราบเรื่อง ระเบียบวาดวยการรักษาความลบั
ของทางราชการพศ.2544  

เมษายน - คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการ
ความเสีย่งเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน
ของมหาวิทยาลัย 



ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานท่ีประชุม มอบหมายใหนางสาวศิริวรรณ 

สุขแซว ดําเนินการแจงวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะหความ
เสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน พรอมท้ัง
เอกสารท่ีเปนมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนเพ่ือใหเปนแวทางปองกันผลประโยชนทับซอนตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ ตอไป 
 
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

                  (นายเกรียงไกร   แกวหลอย)  
                 ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
(นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว)  

        ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 

           
(ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ความคุนเคย) 

                                                                       ผูรับรองรายงานการประชุม 
 

 


