
   

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเส่ียง สอวช. ครั้งที่ 1/2563   หน้า 1 จาก 7 
วันพฤหัสบดีที ่27 กุมภาพันธ์ 2563 

รายงานการประชุม 
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

รายนามคณะทำงานที่มาประชุม 
1. นายสมชาย ฉัตรรัตนา  ที่ปรึกษา 
2. นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข ประธานคณะทำงาน     
3. นายเวช วิเวก  รองประธานคณะทำงาน 
4. นายสุชาต อุดมโสภกิจ  คณะทำงาน 
5. นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ คณะทำงาน 
6. นางอัญชลิยา ธงศรี คณะทำงานและเลขานุการร่วม 
7. นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช  คณะทำงานและเลขานุการร่วม 
8. นายอาศิร จิระวิทยาบุญ   คณะทำงานและเลขานุการร่วม  

 
รายนามคณะทำงานที่ลาประชุม 
1. นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์  ติดภารกิจ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจักรกฤต วงศ์ถิรวุฒิ  ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (บ1) 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการรักษาการรองผู้อำนวยการ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ดังนี้ 

(1) คำสั่ง สอวช. ที่ 34/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งนางสาวรติมา เอธรรมาภิมุข ให้ดำรง
ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร และแต่งตั้งนายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ให้ดำรง
ตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 

(2) คำสั่ง สอวช. ที่ 1/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แต่งตั้งให้นางสาวมนต์ศิริ ธรมรัช ให้ดำรง
ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 4/2562    

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ
รายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้คณะทำงานพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีผู้ใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 

ตามคำสั่ง สอวช. ที่ 15/2562 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความ
เสี่ยง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กำหนดให้คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

1) เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ ผสอวช. 
2) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สอวช.  
3) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สอวช.  
4) ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือรายงานต่อคณะผู้บริหาร สอวช. 
5) จัดทำสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อ ผสอวช. 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 
2562 ดังนี้ 

หน้าท่ีและอำนาจของคณะทำงาน การดำเนินการ 
1) เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ ผสอวช. สอวช. ประกาศใช้นโยบายการบรหิารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 

11 กรกฎาคม 2562 (ปรับปรุงจากนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของ สวทน.) 

2) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สอวช. คณะทำงานฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง สอวช. (ปรับปรุงจากคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ของ สวทน.) 

3) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สอวช. 1) ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเส ี ่ยงการทุจริต 
ประจำปี 2562 โดยเลือกกระบวนงานการควบคุมวัสดุ 
เป็นกรณีศึกษาในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

2) ดำเนินการการประเมินความเสี่ยงของการบริหารจัดการ
แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจปีงบประมาณ 
2562 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  

4) ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี ่ยงฯ 
เพื่อรายงานต่อคณะผู้บริหาร สอวช. 

1) ดำเนินการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงการทุจรติ ประจำปี 2562 ให้ ศปท.อว. 
ทราบเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

2) ดำเนินการติดตามผลการปฏบิัติตามแผนการบรหิารความ
เสี่ยงของการบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ด้าน
เศรษฐก ิจป ีงบประมาณ 2562 และรายงานผลต่อ
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หน้าท่ีและอำนาจของคณะทำงาน การดำเนินการ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการควบคุม
ภายในให้ ผสอวช. และ สป.อว. ทราบแล้ว 

5) จัดทำสรุปรายงานผลการบริหารความเสี ่ยงเสนอต่อ 
ผสอวช. 

ดำเนินการรายงานผลการบริหารความเสี ่ยงการทุจริต 
ประจำปี 2562 และรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี 
2562 ให้ ผสอวช. ทราบแล้ว 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
- ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สอวช. ควรพิจารณาเรื่องการดำเนินงานของหน่วยบริหาร

และจัดการทุนทั้ง 3 หน่วยได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

- ให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบมาพิจารณาประกอบการ
ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน 

มติที่ประชุม รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
และรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมผู้บริหาร สอวช. ทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2 สรุปกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการประเมินความเสี ่ยงและการตรวจ

ควบคุมภายใน 
ฝ่ายเลขานุการได้รับมอบหมายให้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยงที่สำนักงานฯ ต้องดำเนินการ และรายงานให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปได้ดังนี้ 
ตารางสรุปกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 

ลำดับ กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ 

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ม.76 รัฐพึงพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีฯ 

2 พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 
(หน่วยงานกำกับ = กรมบัญชีกลาง/ก.คลัง) 

ม.79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง  

3 พ.ร.บ. สอวช. พ.ศ. 2562 ม.26 ให้ กอวช. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ สอวช. 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

4 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(หน่วยงานกำกับ = สำนกังาน ก.พ.ร.) 

ม.6 กำหนดเป้าหมายการบริหารราชการ ได้แก่ เกิด
ประโยชนส์ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระจาย
อำนาจ อำนวยความสะดวก 

5 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกำหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ..ศ. 
2544 

ข้อ 6 กำหนดองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมิน
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ลำดับ กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ 

ความเสีย่ง กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศและการสื่อสาร 
และการติดตามประเมินผล 

6 กรอบการประเมินองค์การมหาชน ปี 2563 เกณฑ์พิจารณาองค์การมหาชนดเีด่น 
1) คะแนน ITA > 88 คะแนน  
2) การควบคุมดูแลกจิการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน เช่น  

- การรายงานผลการควบคุมภายใน ครบถ้วนตามที่ 
ก.คลัง กำหนด 

- การบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม 3 ประเด็น 
ได้แก่ กำหนดปจัจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง 
และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และมี
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

- มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
3) มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรยีนและมีการตอบสนองข้อ
ร้องเรียน 100% 
4) ไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง. 

7 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ปี 2563 
(ประเมินโดย ป.ป.ช.)  

- ผลคะแนน ITA ไม่ตำ่กว่า 85 (เป้าหมายตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ของ สอวช. ประจำปี 2563) 

- มีการประเมินความเสี่ยงการทุจรติของหน่วยงาน
รัฐ ตามแนวทางที่ ป.ป.ท. กำหนด   

หมายเหตุ :  
ป.ป.ช. – ทำหน้าที่ดูแลเรื่องร้องเรยีนทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ระดับชาติ/ท้องถิ่น) และเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ดำรง
ตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง - ผู้บริหารระดับสูง         
ป.ป.ท. – ทำหน้าที่ดูแลเรื่องร้องเรียนทุจรติในภาครัฐของผูด้ำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง  
คตง. - ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
- ปัจจุบันการดำเนินการตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ..ศ. 2544 ได้ถูกรวมอยู่ภายใตก้ารดำเนินการตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561  
- ควรระบุเพิ่มเติมถึงประเภทรายงานและช่วงเวลาที่ สอวช. ต้องส่งรายงานนั้น 

มติที่ประชุม รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ศปท.อว.) ได้มีบันทึกข้อความที่ อว 0217/ว4380 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 แจ้งให้ สอวช. 
ดำเนินการ (1) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและส่งแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต จำนวน 1 กระบวนงาน ให้ 
ศปท.อว. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 (รอบที่ 1) และ (2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ



 

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเส่ียง สอวช. ครั้งที่ 1/2563   หน้า 5 จาก 7 
วันพฤหัสบดีที ่27 กุมภาพันธ์ 2563 

เสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (รอบที่ 2) โดยให้ สอวช. คัดเลือกกระบวนงานหรืองานใน
ภารกิจซึ่งมีความเสี่ยงสูงจำนวน 1 กระบวนงานเพื่อทำการประเมินตามกรอบความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)  (2) ด้านความโปร่งใสของ
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ (3) ด้านความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ และในการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 4/2562 ที่ประชุมได้มอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการหารือกับกลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานหรืองานในภารกิจเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
และเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 

 ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาโดยได้สรุปข้อมูลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัด อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ตารางสรุปข้อมูลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กรอบความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน กระบวนงาน 

1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  ปส. 
สวทช. 

การอนุญาตครอบครองกัมมันตรังส ี
การอนุญาตขึ้นทะเบียนบญัชีนวัตกรรม 

2) ด้านความโปร่งใสของการใช้
อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่ 

สทอภ. 
สดร. 
สสน. 

การจัดซื้อจดัจ้าง 
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่
การออกกฎระเบียบ ท่ีอาจเอื้อต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3) ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  

สป.อว. วศ. มว. สทน. สซ. 
สนช. ศลช. สกอ. 
วว.  
อพ. 
สอวช. 

การจัดซื้อจดัจ้าง 
การกำหนด TOR 
การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา 
การใช้บิลเงินสดแทนใบเสรจ็รับเงนิ 
การควบคุมวสัด ุ

   
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยสำนักงาน ป.ป.ช.  ได้เสนอแนะสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนใน
ระดับดี คือ  
  1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม  
  2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
  4) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานำประเด็นตามข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป .ป.ช. เป็น
ประเด็นในการกำหนดเรื่อง/กระบวนการทำงานในการปรับปรุงการดำเนินงานของ สอวช . และการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป   

 



 

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเส่ียง สอวช. ครั้งที่ 1/2563   หน้า 6 จาก 7 
วันพฤหัสบดีที ่27 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  

- พิจารณานำกระบวนการเรื ่อง “เร ื ่องการสร้างการรับรู ้และการมีส่วนร่วมในการใช้จ ่าย
งบประมาณ” มาปรับปรุงกระบวนการเพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน ITA   

- แนวทางในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน อาจพิจารณานำ
กลไกการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน  

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้พิจารณานำ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมปพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 กำหนดการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สอวช. ครั้งที่ 2/2563 

กำหนดการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 
เวลา 13.30 – 15.30 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 การจ ัดทำแผนบร ิหารความต ่อเน ื ่อง (Business Continuity Plan) รองรับ
เหตุการณ์กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19  

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อให้สำนักงานมีการประเมิน
ความเสี่ยง กำหนดแนวทางลดผลกระทบ แก้ไขปัญหาความเสี่ยง และวางแผนบริหารการดำเนินงานของ
สำนักงานในภาวะวิกฤต 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  
- ควรพิจารณาทบทวนแผนแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของ สวทน. ที่

ได้เคยใช้ในช่วงเกิดเหตุการณ์อุทกภัยเมื ่อปี 2554 และ(ร่าง) แผนประคองกิจการเร่งด่วน (Emergency 
Business Continuity Plan, EBCP) ปี 2552  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีการ
ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการยกร่างแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan) รองรับเหตุการณ์กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เสนอต่อคณะทำงานต่อไป 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
นายอาศิร  จิระวิทยาบุญ 

นางอัญชลิยา ธงศรี 
นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช 

 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข   
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม



 

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเส่ียง สอวช. ครั้งที่ 1/2563       หน้า 7 จาก 7 
วันพฤหัสบดีที ่27 กุมภาพันธ์ 2563 

สรุปมติที่ประชุมรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สอวช. ครั้งที่ 1/2563 
 

วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 
1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับทราบ - - 
2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 

ครั้งที่ 4/2562 
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 - - 

3.1 สรุปผลการดำเนินงานของ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
ประจำปี 2562 

รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดำเนินการตาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม และรายงานผล
การดำเนินงานให้ที่ประชุมผู้บริหาร สอวช. ทราบต่อไป 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 
2562 ต่อที่ประชุมผู้บริหาร สอวช. 

ฝ่าย
เลขานุการ 

3.2 สรุปกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง
และการตรวจควบคุมภายใน 

รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดำเนินการตาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม 

พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุม 

ฝ่าย
เลขานุการ 

4.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เห็นชอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามท่ีฝ่าย
เลขานุการเสนอ และให้พิจารณานำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

จัดทำข้อมูลประกอบการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต 

ฝ่าย
เลขานุการ 

5.1 กำหนดการประชุมคณะทำงานฯ 
ครั้งต่อไป 

กำหนดการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้ง
ต่อไปในวันพฤหัสบดีที ่19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 
15.30 น. 
 

จัดทำวาระการประชุม ฝ่าย
เลขานุการ 

5.2 การจัดทำแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan) รองรับเหตุการณ์กรณีการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 

รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการยกร่างแผน
บริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) รองรับ
เหตุการณ์กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ยกร่างแผนบริหารความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) รองรับ
เหตุการณ์กรณีการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 และแจ้งเวียนให้คณะทำงาน
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

ฝ่าย
เลขานุการ 

 


