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ดัชนีความโปรงใส 
ตัวช้ีวัด: การปองกันผลประโยชนทับซอน 

EB10 (1) หนวยงานมีการวิเคราะหความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
ในหนวยงาน 

 มีการดําเนินการ 
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําป

งบประมาณ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-1-(1.1)) โดยคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
(ตามเอกสารแนบ EB10-1-(1.2)) เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะหเสี่ยง หรือโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต/ผลประโยชนทับ
ซอน มีการวิเคราะหกระบวนงานในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนท่ีมีความเสี่ยง เพ่ือสรางกลไก/
มาตรการ/แนวทางการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต หรือปดโอกาสการทุจริตเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ/ผลประโยชนทับซอน  

มีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เม่ือวันอังคารท่ี 25 มกราคม 2561 ณ หองประชม 409 ชั้น 4 บัณฑิต
วิทยาลัย อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร (ตามเอกสารแนบ EB10-1-(2.1)) มีวิธีการดังนี้ 

การประเมินความเส่ียง 
การประเมินโอกาสและผลกระทบเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของ

มหาวิทยาลัย โดยใชผลคูณของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ หรือโอกาสของหนวยงานท่ีจะเกิดเหตุการณ (Risk 

Assessment) โดยประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกรทบ (Impact) และนํามาพิจารณา

ความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดกับผลกระทบท่ีจะเกิดวาจะเกิดความเสียหายในระดับใด ดังตารางแสดง
ความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง 

 

ระดับความเส่ียงโดยรวม ระดับคะแนน ความหมาย 
ต่ํา (Low) 1 – 3 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยไมตองมีการควบคุมความเสี่ย  

ไมตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 
ปานกลาง (Medium) 4 – 8 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได แตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกั

ไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับท่ียอมรับไมได 
สูง (High) 9 - 16 ระดับความเสี่ยงท่ีไมสามารถยอมรับได โดยตองมีการจัดกา

ความเสี่ยง เพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับไดตอไป 
สูงมาก (Extreme) 20 – 25 ระดับความเสี่ยงท่ีไมสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดกา

ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดทันที 
การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
มหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาวิคราะห สถานการณการทุจริต ภารกิจหลักของหนวยงาน โดยดูจาก

ขอมูลมาจากขอมูลสถิติการรองเรียนผานคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรื่องรองเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ รวมถึงขอมูลจากการตรวจสอบของหนวยงานภายใน ตลอดจนขอมูล
สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาหาปจจัยเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงจากการวิเคราะหความ
เสี่ยงตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยมีปจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
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การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเส่ียง 

ปจจัยเสี่ยง 

คะแนน 
การ

ประเมิน 
โอกาส 

 

การประเมิน 
ผลกระทบ   

คะแนน 
รวม 

  
การแปล

คา 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสียหาย 

1.อาจารยจําหนายตําราเรียน อุปกรณ และ 
สินคาอ่ืนของตนเองใหกับนักศึกษาโดยไมได 
รับการอนุมตัิจากมหาวิทยาลัย 
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2  ดานการจัดการ 
เรียนการสอน 

6  ปานกลาง 

2.อาจารยเก็บคากิจกรรมตางๆ เชน คาเสื้อ  
คาอุปกรณการเรียน โดยไมไดรับการอนุมัต ิ
จากมหาวิทยาลัย 

3 2 ดานการจดัการ 
เรียนการสอน 

6 ปานกลาง 

3.อาจารยใหคะแนนไมเปนไปตามเกณฑโดย 
มีอคติกับนักศึกษา 

2 4 ดานการจดัการ 
เรียนการสอน 

8 ปานกลาง 

4.อาจารยใชสถานท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
ประโยชนสวนตน 

2 4 ดานการจดัการ 
เรียนการสอน 

8 ปานกลาง 

5.คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยมีสวนได 
สวนเสยีผูเสนอขอรับทุน  

2 4 ดานการวิจัย 
และงานสราง 
สรรค 

8 ปานกลาง 

 

ความเสี่ยง  
 (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)  

ปจจัยเสี่ยง 

1.ดานการจัดการเรียนการสอน 1. อาจารยจําหนายตําราเรียน อุปกรณ และสินคาอ่ืนของตนเองใหกับ
นักศึกษาโดยไมไดรับการอนุมัตจิากมหาวิทยาลัย 
2. อาจารยเก็บคากิจกรรมตางๆ เชน คาเสื้อ คาอุปกรณการเรียน โดย
ไมไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
3. อาจารยใหคะแนนไมเปนไปตามเกณฑโดยมีอคติกับนักศึกษา 
4. อาจารยใชสถานที่มหาวิทยาลัยดําเนนิการประโยชนสวนตน 

2.ดานการวิจัยและงานสรางสรรค -คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจยัมีสวนไดสวนเสียผูเสนอขอรับทุน  
3.ดานการบริการวิชาการ - ผูดําเนนิโครงการบริการวชิาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของ

ตนเองหรือคนรูจักอาศัยอยู 
4.ดานศิลปะวัฒนธรรม - 
5.ดานการบริหารจัดการ 1. เจาหนาที่ฝายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผูอ่ืนเขาทํางาน 

2. เจาหนาที่พัสดุใชอํานวจหนาที่ทําใหบริษัทตนเองไดงานรับเหมา 
3. บุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน
ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ ไมเปนไปตาม
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาบรรณ
ของเจาที่ของรัฐ พ.ศ.2543 
4. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ใชทรัพยสนิของทางราชการเพื่อ
ประโยชนสวนตัว เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอร ของราชการ
ทํางานสวนตัว 
5. เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน ราคา
ประมูล หรือประกวดราคา 
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ปจจัยเสี่ยง 

คะแนน 
การ

ประเมิน 
โอกาส 

 

การประเมิน 
ผลกระทบ   

คะแนน 
รวม 

  
การแปล

คา 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสียหาย 

6.ผูดําเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพ้ืนท่ี 
บริการวิชาการในพ้ืนท่ีของตนเองหรือคนรูจัก 
อาศัยอยู 

4 2 ดานการบริการ 
วิชาการ 

8 ปานกลาง 

7.เจาหนาท่ีฝายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียก 
เก็บเงินผูอ่ืนเขาทํางาน 

2 4 ดานการบริการ
จัดการ 

8 ปานกลาง 

8.เจาหนาท่ีฝายพัสดุใชอํานาจหนาท่ีทําให 
บริษัทของตนเองไดงานรับเหมาะ 

3 2 ดานการบริหาร 6 ปานกลาง 

9.บุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับ 
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือ 
จากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ ไมเปนไป 
ตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน 
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจาท่ีของรัฐ  
พ.ศ. 2543 

4 5 ดานการบริหาร 20 สูงมาก 

10.ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีใชทรัพยสิน 
ของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว เชน  
การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ 
ทํางานสวนตัว 

4 2 ดานการบริหาร 8 ปานกลาง 

11.เจาหนาท่ีใชขอมูลลับของทางราชการเพ่ือ 
รับสิ่งตอบแทน เชน ราคาประมลู หรือ 
ประกวดราคา 

4 5 ดานการบริหาร 20 สูงมาก 

จากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง พบวา ดานท่ีมีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ ดานบริหาร
จัดการ มีปจจัยเสี่ยง  2 ประเด็น ไดแก  

1. บุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให
กันในโอกาสตางๆ ไมเปนไปตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจา
ที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

2. เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน ราคาประมูล หรือประกวดราคา 

พรอมทั้งไดรวมกันหาแนวทางการจัดการความเสี่ยง  
คณะกรรมการฯ มีการดําเนินการเพ่ือหาแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพ่ือเปนมาตรฐานปองกัน

ผลประโยชนทับซอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเส่ียง 

1. บุคลากรและผูบริหารของ
มหาวิทยาลยัรับทรัพยสนิหรือประโยชน
อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลทีใ่หกันใน
โอกาสตางๆ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาบรรณของเจาที่ของรัฐ พ.ศ. 
2543 

- จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหเปนแนวทาง
นําไปปรับใชในการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนในการลด
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใหหมดไป  
- ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทาํ
หนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากรทุกคนทราบ และ
เผยแพรประกาศทางเว็บไซต ประกาศฯ และ คูมือฯ 
- แจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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2.  เจ าหน าที่ ใ ช ข อมู ลลับของทาง
ราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน ราคา
ประมูล หรือประกวดราคา 

-ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทาํ
หนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เร่ือง 
ระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ พศ.2544 และ
คูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ตามมาตรา 103 พรอมท้ังเผยแพรระเบียบฯ ไวบน
เว็บไซต 
-แจงเร่ือง ระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ พศ.

2544 และคูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน
ใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

 

มีการเสนอแผนบริหารความเสี่ยงเ ก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ 2561 ตอ
อธิการบดีเพ่ือรับทราบ และลงนามแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอน ประจําปงบประมาณ 2561 สําหรับใชเปนแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัย 
(ตามเอกสารแนบ EB10-1-(3.1)) 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

EB10-1-(1.1) แผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประจําป
งบประมาณ 2561 

EB10-1-(1.2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
เลขท่ี 022/2561 สั่ง ณ วันท่ี 4 มกราคม 2561  

EB10-1-(2.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ วันพฤหัสบดีท่ี 25 มกราคม 2561 

EB10-1-(3.1) บันทึกขอความ เสนอลงนามเลมแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนประจําปงบประมาณ 2561 และคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561 

 ไมมีการดําเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
1.            
2.            
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EB10 (2) หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันผลประโยชน 
ทับซอนในหนวยงาน 

  มีการดําเนินการ 
มีการสั่งการโดยอธิการบดีใหปฏิบัติตามนโยบายการปองกันผลประโยชนทับซอนภายในมหาวิทยาลัย โดย

ลงนามในบันทึกหนังสือเวียนขอสงระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ คูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน และคูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของ
เจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 (ตามเอกสารแนบ 
EB10-2-(1.1-3)) และบันทึก เรื่อง ขอสงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การใหและรับของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานอ่ืนในเทศกาลปใหม ลงวันที่ 27 

กุมภาพันธ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(1.4-5))  ใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อการปองกันผลประโยชนทับซอน และแจงวาระเพื่อทราบ เร่ือง มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนใน

หนวยงานใหแกคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2561 (ตามเอกสาร
แนบ EB10-2-(1.6)) พรอมทั้งเผยแพรเอกสารไวบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(1.7-9))   

มีกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยตามบริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจากการ
วิเคราะหความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เม่ือวันอังคารท่ี 25 มกราคม 
2561 ณ หองประชม 409 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร (ตามเอกสารแนบ 
EB10-2-(2.1))  ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดการเรียนการสอน 2) ดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค 3) ดานการบริการวิชาการ 4) ดานศิลปะวัฒนธรรม และ 5) ดานการบริหารจัดการ ระบุไวใน
แผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-
(2.2))  รายละเอียดดังนี้ 

ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเส่ียง 
1 .  บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ผู บ ริ ห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันใน
โอกาสตางๆ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาบรรณของเจาที่ของรัฐ พ.ศ. 
2543 

- จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหเปนแนวทาง
นําไปปรับใชในการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนในการลด
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใหหมดไป  
- ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทาํ
หนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากรทุกคนทราบ และ
เผยแพรประกาศทางเว็บไซต ประกาศฯ และ คูมือฯ 
- แจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

2. เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการ
เพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน ราคาประมูล 
หรือประกวดราคา 

-ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทํา
หนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เร่ือง 
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และ

คูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ตามมาตรา 103 พรอมท้ังเผยแพรระเบียบฯ ไวบน
เว็บไซต 
-แจงเร่ือง ระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ พศ.
2544 และคูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐตาม
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กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน
ใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน

ทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เลขท่ี 022/2561 สั่ง ณ วันท่ี 4 
มกราคม 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(3.1)) ซ่ึงประกอบไปดวยคณะผูบริหารระดับหนวยงาน เพ่ือทํา
หนาท่ีพิจารณาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือคนหาวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงท่ีเหมาะสม จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันผลประโยชนทับซอน ติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัย และพิจารณาจัดทํารายงาน
สรุปผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของ
มหาวิทยาลัย  

2. กําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ แตละประเด็น 
ปจจัยเสี่ยง ผูรับผิดชอบ 

1. บุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันใน
โอกาสตางๆ ไมเปนไปตามหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจาที่
ของรัฐ พ.ศ. 2543 

คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนของมหาวิทยาลัย 

2. เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบ
แทน เชน ราคาประมูล หรือประกวดราคา 

คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนของมหาวิทยาลัย 

3. รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตออธิการบดีรับทราบ 
ตามบันทึกเรื่อง รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ 2561 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 (ตามเอกสารแนบ 
EB10-2-(3.2-3))  มีการดําเนินการจัดการปจจัยเสี่ยง 2 ประเด็น ตามมาตรการท่ีกําหนดไวดังนี้ 

    2.1 บุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจาก
บุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ ไมเปนไปตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรม
จรรยาบรรณของเจาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

การจัดการความเส่ียง การดําเนินการ 
- จัดทําประกาศ เร่ือง นโยบายการรับและการให
ของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การใหและ
รับของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยในเทศกาลปใหม ประกาศ ณ วนัที่ 26
กุมภาพันธ 2561 

- จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหเปน
แนวทางนําไปปรับใชในการบริหารจัดการผลประโยชน
ทับซอนในการลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให
หมดไป  

คูมือปองกันผลประโยชนทบัซอน เผยแพรไวบน
เว็บไซตมหาวิทยาลัย 
http://www.vru.ac.th/showlawspage.php 

http://www.vru.ac.th/showlawspage.php
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- ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย 
โดยจัดทาํหนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากร
ทุกคนทราบ และเผยแพรประกาศทางเวบ็ไซต 
ประกาศฯ และ คูมือฯ 

-จัดทําบนัทึกหนังสือเวียน 
ขอสงระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ คูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน และคูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ตามมาตรา 103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561  
ลงวันที่ 1 กุมภาพนัธ 2561 
-เผยแพรเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
http://www.vru.ac.th/showlawspage.php 

- แจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ วาระเพื่อทราบ เร่ือง มาตการปองกันผลประโยชนทบั
ซอนในหนวยงาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2561 

2.2 เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน ราคาประมูล หรือประกวดราคา 
การจัดการความเส่ียง การดําเนินการ 

-ออกประกาศ เร่ือง นโยบายการรับและการให
ของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ 

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีเรื่อง การใหและรับ 

ของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยในเทศกาลปใหม ประกาศ ณ วนัที่ 26 
กุมภาพันธ 2561 

-ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย 
โดยจัดทาํหนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากร
ทุกคนทราบ เร่ือง ระเบียบวาดวยการรักษาความลบั

ของทางราชการ พศ.2544 และคูมือแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 พรอมท้ังเผยแพรระเบียบฯ ไวบนเว็บไซต 

-จัดทําบนัทึกหนังสือเวียนขอสงระเบียบวาดวยการ 
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คูมือการ 
ปองกันผลประโยชนทับซอน และคูมือแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2561 
-เผยแพรเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
 http://www.vru.ac.th/showlawspage.php 

-แจงเร่ือง ระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทาง
ราชการ พศ.2544 และคูมือแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
ของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

วาระเพื่อทราบ เร่ือง มาตการปองกันผลประโยชน 
ทับซอนในหนวยงาน การประชมุคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2561 

 
 

http://www.vru.ac.th/showlawspage.php
http://www.vru.ac.th/showlawspage.php
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 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
EB10-2-(1.1) บันทึกเรื่อง ขอสงระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คูมือ

การปองกันผลประโยชนทับซอน และคูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103  เลขท่ี สมจ. 
ว 023/2561 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 

EB10-2-(1.2) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

EB10-2-(1.3) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
EB10-2-(1.4) บันทึกเรื่อง ขอสงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การใหและรับของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยในเทศกาลปใหม เลขท่ี สมจ. ว 033/2561 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 

EB10-2-(1.5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การใหและรับของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใน
เทศกาลปใหม 

EB10-2(1.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ครั้งท่ี 2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 8 กุมภาพันธ 2561 

EB10-2(1.7) บันทึกเรื่อง ขออนุมัติลงเว็บไซตคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
เลขท่ี สมจ. 022/2561 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561  

EB10-2-(1.8) บันทึกเรื่อง ขออนุมัติลงเว็บไซตประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การใหและรับของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยในเทศกาลปใหม เลขท่ี สมจ. 038/2561 ลงวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2561 

EB10-2-(1.9) ภาพตัวอยางเวบ็ไซต Valaya-ITA มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 

EB10-2-(2.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ วันพฤหัสบดีท่ี 25 มกราคม 2561 

EB10-2-(2.2) แผนบริหารความเสีย่งเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัย  
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ีประจําปงบประมาณ 2561 

EB10-2(3.1) คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
เลขท่ี 022/2561 สั่ง ณ วันท่ี 4 มกราคม 2561 

EB10-2-(3.2) บันทึกเรื่อง รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ 2561 เสนอตอ
อธิการบดี ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

EB10-2-(3.3) รายงานสรุปการดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ  
เกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 ไมมีการดําเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            
 

 
 
 
 
 
 
 


