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ดัชนีความโปรงใส

ตัวชี้วัด: การปองกันผลประโยชนทับซอน
EB10 (1) หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ในหนวยงาน
 มีการดําเนินการ
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําป
งบประมาณ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-1-(1.1)) โดยคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
(ตามเอกสารแนบ EB10-1-(1.2)) เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะหเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต/ผลประโยชนทับ
ซ อน มี การวิ เ คราะห กระบวนงานในภารกิ จ หลัก และภารกิ จ สนับ สนุน ที่มี ความเสี่ ย ง เพื่อ สร างกลไก/
มาตรการ/แนวทางการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต หรือปดโอกาสการทุจริตเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ/ผลประโยชนทับซอน
มีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2561 ณ หองประชม 409 ชั้น 4 บัณฑิต
วิทยาลัย อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร (ตามเอกสารแนบ EB10-1-(2.1)) มีวิธีการดังนี้
การประเมินความเสี่ยง
การประเมิ น โอกาสและผลกระทบเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน ทั บ ซอ นของ
มหาวิทยาลัย โดยใชผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ หรือโอกาสของหนวยงานที่จะเกิดเหตุการณ (Risk
Assessment) โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกรทบ (Impact) และนํามาพิจารณา
ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดวาจะเกิดความเสียหายในระดับใด ดังตารางแสดง
ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงโดยรวม ระดับคะแนน
ความหมาย
ต่ํา (Low)
1–3
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยไมตองมีการควบคุมความเสี่ย
ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)
4–8
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ ได แตตองมีการควบคุมเพื่อป องกั
ไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได
สูง (High)
9 - 16
ระดับ ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองมีการจัดกา
ความเสี่ยง เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป
สูงมาก (Extreme)
20 – 25 ระดับ ความเสี่ย งที่ไมส ามารถยอมรับไดจําเปน ตองเรงจัดกา
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
มหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาวิคราะห สถานการณการทุจริต ภารกิจหลักของหนวยงาน โดยดูจาก
ขอมูลมาจากขอมูลสถิติการรองเรียนผานคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรื่องรองเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ รวมถึงขอมูลจากการตรวจสอบของหนวยงานภายใน ตลอดจนขอมูล
สภาพแวดลอมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาหาปจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการวิเคราะหความ
เสี่ยงตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยมีปจจัยเสี่ยง ดังนี้
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ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
1.ดานการจัดการเรียนการสอน

2.ดานการวิจัยและงานสรางสรรค
3.ดานการบริการวิชาการ
4.ดานศิลปะวัฒนธรรม
5.ดานการบริหารจัดการ

ปจจัยเสี่ยง
1. อาจารยจําหนายตําราเรียน อุปกรณ และสินคาอื่นของตนเองใหกับ
นักศึกษาโดยไมไดรบั การอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัย
2. อาจารยเก็บคากิจกรรมตางๆ เชน คาเสื้อ คาอุปกรณการเรียน โดย
ไมไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
3. อาจารยใหคะแนนไมเปนไปตามเกณฑโดยมีอคติกับนักศึกษา
4. อาจารยใชสถานที่มหาวิทยาลัยดําเนินการประโยชนสวนตน
-คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจยั มีสวนไดสวนเสียผูเสนอขอรับทุน
- ผูดําเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ของ
ตนเองหรือคนรูจักอาศัยอยู
1. เจาหนาที่ฝายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียกเก็บเงินผูอื่นเขาทํางาน
2. เจาหนาที่พัสดุใชอาํ นวจหนาที่ทําใหบริษัทตนเองไดงานรับเหมา
3. บุคลากรและผูบ ริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ ไมเปนไปตาม
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณ
ของเจาที่ของรัฐ พ.ศ.2543
4. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ใชทรัพยสนิ ของทางราชการเพื่อ
ประโยชนสว นตัว เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอร ของราชการ
ทํางานสวนตัว
5. เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน ราคา
ประมูล หรือประกวดราคา

ปจจัยเสี่ยง
1.อาจารยจําหนายตําราเรียน อุปกรณ และ
สินคาอื่นของตนเองใหกับนักศึกษาโดยไมได
รับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
2.อาจารยเก็บคากิจกรรมตางๆ เชน คาเสื้อ
คาอุปกรณการเรียน โดยไมไดรับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย
3.อาจารยใหคะแนนไมเปนไปตามเกณฑโดย
มีอคติกับนักศึกษา
4.อาจารยใชสถานที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ประโยชนสวนตน
5.คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยมีสวนได
สวนเสียผูเสนอขอรับทุน

คะแนน
การ
ประเมิน
โอกาส

คะแนน

การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง

การประเมิน
ผลกระทบ

3

2

ดานการจัดการ
เรียนการสอน

6

ปานกลาง

3

2

ดานการจัดการ
เรียนการสอน

6

ปานกลาง

2

4

8

ปานกลาง

2

4

8

ปานกลาง

2

4

ดานการจัดการ
เรียนการสอน
ดานการจัดการ
เรียนการสอน
ดานการวิจัย
และงานสราง
สรรค

8

ปานกลาง

ลักษณะ
ความเสียหาย

คะแนน
รวม

การแปล
คา

คะแนน
การ
ประเมิน
โอกาส

คะแนน
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6.ผูดําเนินโครงการบริการวิชาการเลือกพื้นที่
บริการวิชาการในพื้นที่ของตนเองหรือคนรูจัก
อาศัยอยู
7.เจาหนาที่ฝายบุคคลฝากลูกหลานหรือเรียก
เก็บเงินผูอื่นเขาทํางาน
8.เจาหนาที่ฝายพัสดุใชอํานาจหนาที่ทําให
บริษัทของตนเองไดงานรับเหมาะ
9.บุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือ
จากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ ไมเปนไป
ตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจาที่ของรัฐ
พ.ศ. 2543
10.ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ใชทรัพยสิน
ของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตัว เชน
การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ
ทํางานสวนตัว

4

2

2

4

3

11.เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการเพื่อ
รับสิ่งตอบแทน เชน ราคาประมูล หรือ
ประกวดราคา

ปจจัยเสี่ยง

การประเมิน
ผลกระทบ

คะแนน
รวม

การแปล
คา

ดานการบริการ
วิชาการ

8

ปานกลาง

8

ปานกลาง

2

ดานการบริการ
จัดการ
ดานการบริหาร

6

ปานกลาง

4

5

ดานการบริหาร

20

สูงมาก

4

2

ดานการบริหาร

8

ปานกลาง

4

5

ดานการบริหาร

20

สูงมาก

ลักษณะ
ความเสียหาย

จากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง พบวา ดานที่มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ ดานบริหาร
จัดการ มีปจจัยเสี่ยง 2 ประเด็น ไดแก

1. บุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให
กันในโอกาสตางๆ ไมเปนไปตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจา
ที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
2. เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน ราคาประมูล หรือประกวดราคา
พรอมทั้งไดรวมกันหาแนวทางการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ มีการดําเนินการเพื่อหาแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อเปนมาตรฐานปองกัน
ผลประโยชนทับซอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปจจัยเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง
1. บุคลากรและผูบ ริหารของ
มหาวิทยาลัยรับทรัพยสนิ หรือประโยชน
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลทีใ่ หกันใน
โอกาสตางๆ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมจรรยาบรรณของเจาที่ของรัฐ พ.ศ.
2543

- จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหเปนแนวทาง
นําไปปรับใชในการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนในการลด
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใหหมดไป
- ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทํา
หนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากรทุกคนทราบ และ
เผยแพรประกาศทางเว็บไซต ประกาศฯ และ คูมือฯ
- แจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
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2. เจ า หน า ที่ ใ ช ข อ มู ล ลั บ ของทาง -ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทํา
ราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน ราคา หนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เรื่อง
ประมูล หรือประกวดราคา
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และ

คูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่
ของรัฐ ตามมาตรา 103 พรอมทั้งเผยแพรระเบียบฯ ไวบน

เว็บไซต
-แจงเรื่อง ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.
2544 และคูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มี ก ารเสนอแผนบริ ห ารความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน ทั บ ซ อ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ 2561 ตอ
อธิการบดีเพื่อรับทราบ และลงนามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอน ประจําปงบประมาณ 2561 สําหรับใชเปนแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัย
(ตามเอกสารแนบ EB10-1-(3.1))
เอกสาร/หลักฐาน คือ
EB10-1-(1.1) แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประจําป
งบประมาณ 2561
EB10-1-(1.2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขที่ 022/2561 สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2561
EB10-1-(2.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
EB10-1-(3.1) บันทึกขอความ เสนอลงนามเลมแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนประจําปงบประมาณ 2561 และคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
ลงวันที่ 26 มกราคม 2561
 ไมมีการดําเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1.
2.

5
EB10 (2) หน ว ยงานมี ก ารกํ า หนดมาตรการ กลไก หรื อ การวางระบบในการป อ งกั น ผลประโยชน
ทับซอนในหนวยงาน
 มีการดําเนินการ
มีการสั่งการโดยอธิการบดีใหปฏิบัติตามนโยบายการปองกันผลประโยชนทับซอนภายในมหาวิทยาลัย โดย
ลงนามในบันทึกหนังสือเวียนขอสงระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ คูมือการ

ปองกันผลประโยชนทับซอน และคูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดว ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 (ตามเอกสารแนบ
EB10-2-(1.1-3)) และบันทึก เรื่อง ขอสงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การใหและรับของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานอื่นในเทศกาลปใหม ลงวันที่ 27
กุมภาพันธ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(1.4-5)) ใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อการปองกันผลประโยชนทับซอน และแจงวาระเพื่อทราบ เรื่อง มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงานใหแกคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2561 (ตามเอกสาร
แนบ EB10-2-(1.6)) พรอมทั้งเผยแพรเอกสารไวบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(1.7-9))
มีกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยตามบริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจากการ
วิเคราะหความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อวันอังคารที่ 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
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2(2.2)) รายละเอียดดังนี้
ปจจัยเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง
1 . บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ผู บ ริ ห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันใน
โอกาสตา งๆ ไมเป นไปตามหลั ก เกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมจรรยาบรรณของเจาที่ของรัฐ พ.ศ.
2543
2. เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการ
เพื่ อรั บสิ่ ง ตอบแทน เช น ราคาประมู ล
หรือประกวดราคา

- จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหเปนแนวทาง
นําไปปรับใชในการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนในการลด
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใหหมดไป
- ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทํา
หนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากรทุกคนทราบ และ
เผยแพรประกาศทางเว็บไซต ประกาศฯ และ คูมือฯ
- แจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
-ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดทํา
หนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากรทุกคนทราบ เรื่อง
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.2544 และ

คูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่
ของรัฐ ตามมาตรา 103 พรอมทั้งเผยแพรระเบียบฯ ไวบน

เว็บไซต
-แจงเรื่อง ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พศ.
2544 และคูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐตาม
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กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซ อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ 022/2561 สั่ง ณ วัน ที่ 4
มกราคม 2561 (ตามเอกสารแนบ EB10-2-(3.1)) ซึ่งประกอบไปดวยคณะผูบริหารระดับหนวยงาน เพื่อทํา
หนาที่พิจารณาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของ
มหาวิ ทยาลัย เพื่ อค นหาวิธี การจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอน ติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัย และพิจารณาจัดทํารายงาน
สรุป ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ย วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของ
มหาวิทยาลัย
2. กําหนดผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ แตละประเด็น
ปจจัยเสี่ยง
1. บุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันใน
โอกาสตางๆ ไมเปนไปตามหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่น ใดโดยธรรมจรรยาบรรณของเจา ที่
ของรัฐ พ.ศ. 2543
2. เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบ
แทน เชน ราคาประมูล หรือประกวดราคา

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนของมหาวิทยาลัย

รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตออธิการบดีรับทราบ
ตามบันทึกเรื่อง รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ตามเอกสารแนบ
EB10-2-(3.2-3)) มีการดําเนินการจัดการปจจัยเสี่ยง 2 ประเด็น ตามมาตรการที่กําหนดไวดังนี้
2.1 บุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจาก
บุ ค คลที่ ใ ห กั น ในโอกาสต า งๆ ไม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ก ารรับ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดโดยธรรม
จรรยาบรรณของเจาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
การจัดการความเสี่ยง
การดําเนินการ
- จัดทําประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและการให
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
ของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การใหและ
รับของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยในเทศกาลปใหม ประกาศ ณ วันที่ 26
3.

กุมภาพันธ 2561
- จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหเปน คูมือปองกันผลประโยชนทบั ซอน เผยแพรไวบน
แนวทางนําไปปรับใชในการบริหารจัดการผลประโยชน เว็บไซตมหาวิทยาลัย
http://www.vru.ac.th/showlawspage.php
ทับซอนในการลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให
หมดไป
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- ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย
โดยจัดทําหนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากร
ทุกคนทราบ และเผยแพรประกาศทางเว็บไซต
ประกาศฯ และ คูมือฯ

-จัดทําบันทึกหนังสือเวียน

ขอสงระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ คูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน และคูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่
ของรัฐ ตามมาตรา 103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
-เผยแพรเว็บไซตมหาวิทยาลัย

- แจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

http://www.vru.ac.th/showlawspage.php

วาระเพื่อทราบ เรื่อง มาตการปองกันผลประโยชนทบั
ซอนในหนวยงาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2561

2.2 เจาหนาที่ใชขอมูลลับของทางราชการเพื่อรับสิ่งตอบแทน เชน ราคาประมูล หรือประกวดราคา
การจัดการความเสี่ยง
การดําเนินการ
-ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและการให
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
ของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีเรื่อง การใหและรับ
ของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยในเทศกาลปใหม ประกาศ ณ วันที่ 26
-ผูบริหารระดับสูงมีการสั่งการใหปฏิบัติตามนโยบาย
โดยจัดทําหนังสือแจงหัวหนาหนวยงานและบุคลากร
ทุกคนทราบ เรื่อง ระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พศ.2544 และคูมือแนวทางการ

ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 พรอมทั้งเผยแพรระเบียบฯ ไวบนเว็บไซต

-แจงเรื่อง ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พศ.2544 และคูมือแนวทางการปฏิบัติ

สําหรับเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

กุมภาพันธ 2561
-จัดทําบันทึกหนังสือเวียนขอสงระเบียบวาดวยการ

รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน และคูมือแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 เลขที่ สมจ. ว 023/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ

2561
-เผยแพรเว็บไซตมหาวิทยาลัย

http://www.vru.ac.th/showlawspage.php

วาระเพื่อทราบ เรื่อง มาตการปองกันผลประโยชน
ทับซอนในหนวยงาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2561
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เอกสาร/หลักฐาน คือ
EB10-2-(1.1) บันทึกเรื่อง ขอสงระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คูมือ
การปองกันผลประโยชนทับซอน และคูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 เลขที่ สมจ.
ว 023/2561 ลงวันที่ 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 เลขที่ สมจ. ว 033/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
EB10-2-(1.5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การใหและรับของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใน
เทศกาลปใหม
EB10-2(1.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2561
EB10-2(1.7) บันทึกเรื่อง ขออนุมัติลงเว็บไซตคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
เลขที่ สมจ. 022/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
EB10-2-(1.8) บันทึกเรื่อง ขออนุมัติลงเว็บไซตประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การใหและรับของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยในเทศกาลปใหม เลขที่ สมจ. 038/2561 ลงวันที่ 27
กุมภาพันธ 2561
EB10-2-(1.9) ภาพตัวอยางเว็บไซต Valaya-ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
EB10-2-(2.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
EB10-2-(2.2) แผนบริหารความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ 2561
EB10-2(3.1) คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขที่ 022/2561 สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2561
EB10-2-(3.2) บันทึกเรื่อง รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ 2561 เสนอตอ
อธิการบดี ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
EB10-2-(3.3) รายงานสรุปการดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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 ไมมีการดําเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1.

