รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 1/2555
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
ณ.ห้ องประชุมสํานักงานอธิการบดี 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ผู้มาประชุม
ประธานกรรมการ
1.ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
(นางสาวศิริพร
อัญญณรงค์กลุ )
2.นางสุภาพ
ดวงไสว
กรรมการ
3.นางวลัยรัตนา
เสรี อรุโณ
กรรมการ
4.นางนวลรักษ์
ชอบชื่น
กรรมการ
5.นางชนันดา
ธีญะวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
6.นางสุดสวาท
สุริยนั ต์
7.นางจุฑามาศ
อินทรปรี ชา
กรรมการ
วงศ์บณ
ั ฑิต
กรรมการ
8.นางจารุภรณ์
9.นายภาสกร
พวงไพบูลย์
กรรมการ
สุนิตย์สกุล
กรรมการและเลขานุการ
10. นายจุรินทร์
11.นางสาวชมัยพร
หวานแท้
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุม
1.นางสาวอัจฉรา
2.นางรัมภาพร

จินดารัตน์
สํารองกิจ

กรรมการ (ลาประชุม)
กรรมการ (ลาประชุม)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ประธานแจ้ งว่ ามีเรื่องที่จะแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบรวม 3 เรื่อง คือ
1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 769/2555 เรื่องแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยชุดใหม่
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ประธานแจ้ ง ว่ า เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลัย ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ างการบริ ห ารของ
สํานักงานอธิการบดี โดยได้ จดั ตังสํ
้ านักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ และมอบหมายให้
รับผิดชอบงานด้ านการควบคุมภายใน ประกอบกับมีการทบทวนอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการให้
ครอบคลุมมากขึ ้น และปรับเปลี่ยนตัวบุคคลที่เป็ นคณะกรรมการโดยให้ ตวั แทนจากคณะฯ สํานักฯ
และสถาบันฯ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ เพื่อให้ การทํางานระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็ นไป
แนวทางเดียวกัน สอดรับกัน ทัง้ นีเ้ พื่อให้ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่ องดังกล่าวเป็ นด้ วย
ความเรี ยบร้ อยมหาวิทยาลัยจึงได้ ยกเลิกคําสัง่ ที่ 1780/2554 และได้ มีคําสัง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ 769/2555 เรื่ องแต่งตังคณะกรรมการติ
้
ดตามประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ให้ คณะกรรมการฯ มีหน้ าที่ดงั ต่ อไปนี ้
1.อํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายในระหว่างหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําแผนปฎิบตั งิ านประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเสนอต่อฝ่ ายบริ หาร
2.ประสานงานกับหน่วยงานให้ มีการประเมินผลและดํ าเนินการปรั บปรุ งวิธีแก้ ไข
วิธีการควบคุมตามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน และพิจารณาความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่
สามารถควบคุมได้ หรื อความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอวิธีการควบคุมที่
เหมาะสมต่อฝ่ ายบริ หารพิจารณา
3.รวบรวมผลการประเมินระดับหน่วยงาน สรุ ปภาพรวมของมหาวิทยาลัยและจัดทํา
รายงานสรุปผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเสนอฝ่ ายบริหาร และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4.ปฏิบัติง านอื่ น ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งกับ การประเมิน ผลและติด ตามผลระบบการควบคุม
ภายในที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการฯ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ทังนี
้ ้ตังแต่
้ วนั ที่ 30 เมษายน 2555
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ คําสัง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 769/2555 เรื่ องแต่งตังคณะกรรมการ
้
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
1.2 แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจําปี งบประมาณ 2555
ประธานแจ้ งว่าสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่4/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้
เห็นชอบกับแผนบริ หารความเสี่ยงประจําปี งบประมาณ 2555 ที่คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งของ
มหาวิทยาลัยนําเสนอ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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1.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้ วยตนเอง แบบ ปอ1 แบบ ปอ 2 และ
แบบปอ3 ประจําปี งบประมาณ 2554
ประธานแจ้ งว่ามหาวิทยาลัยได้ จดั ส่งรายงานการติดตามการวางระบบการควบคุมภายใน
ประจําปี งบประมาณ 2554 ต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วตามหนังสือ เลขที่ ศธ.0516/ท.728
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การจัดประชุมโครงการชีแ้ จงแผนบริหารความเสี่ยงในวันที่ 1 มิถุนายน 2555
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่4/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้ เห็นชอบ
กับแผนบริ หารความเสี่ยงประจําปี งบประมาณ 2555 ตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังนันเพื
้ ่อให้ การบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสอดคล้ อง
เป็ นไปแนวทางเดี ย วกั น ฝ่ ายเลขานุ ก ารจึ ง ได้ จัด ทํ า โครงการชี แ้ จงแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง
ประกอบด้ วย หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการโครงการ วันเวลา สถานที่ดําเนินการโครงการ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ ผลที่ คาดว่าจะได้ รับ งบประมาณ และกํ าหนดการ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม) มาเพื่อให้ ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตดังนี ้
1.กรณีหน่วยงานที่ได้ จดั ทําแผนบริ หารความเสี่ยงไว้ ก่อนแล้ ว ที่ประชุมเห็นว่าหน่วยงานควร
พิจารณาดูวา่ มีความเสี่ยงที่สอดคล้ องกับมหาวิทยาลัยหรื อไม่และปรับเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม
โดยถื อ เป็ นเรื่ อ งภายในของหน่ ว ยงานตามระดั บ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ แ บ่ ง เป็ นระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานย่อย
2. จากการประเมินคุณภาพภายในพบว่า การดําเนินงานตามเกณฑ์ ตวั บ่งชี ้ สกอ. ที่ 7.4
(การบริ หารความเสี่ยง) ส่วนใหญ่ไม่ได้ คะแนนในข้ อ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และ
การจัดทําแผนบริ หารความเสี่ยง โดยหน่วยงานใช้ แบบ ปย. 1 และ ปย.2 (เอกสารการประเมินตนเอง
ในระบบการควบคุมภายใน) เป็ นหลักฐานแสดงผลการดําเนินงานจึงไม่สอดคล้ องกับเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 7.4 การชี ้แจงครัง้ นี ้ควรเน้ นยําถึงความสัมพันธ์ ตามเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้
สกอ.7.4 กับเรื่ องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึง่ จะช่วยให้ หน่วยงานเข้ าใจมากขึ ้น
3.ในการชี ้แจงควรชี ้แจงถึงกระบวนการ วิธีการในการประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผน
บริ หารเสี่ยงก่อนเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันก่อน โดยสามารถใช้ หลักเกณฑ์การประเมินโอกาส
การประเมินผลกระทบ แผนบริ หารความเสี่ยง และตัวชี ้วัด ที่มหาวิทยาลัยจัดทําไว้ เป็ นแนวทางและ
กรอบในการดําเนินการชี ้แจงได้ หรื อจัดทําเอกสาร 1 หน้ ากระดาษสรุปกระบวนการบริ หารความเสี่ยง
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ประกอบการชี แ้ จง ส่วนการเชื่อมโยงระหว่างการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในควรมี
เอกสารในลักษณะ Flow Chart เพื่อให้ หน่วยงานเข้ าใจและเชื่อมโยงกันได้
4.ด้ วยวัตถุประสงค์การชี ้แจงเพื่อสื่อสารให้ หน่วยงานรับรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับแผนบริ หารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันจะเป็ นการทําให้ หน่วยงานมีผลการดําเนินงานที่สามารถบรรลุ
ตามเกณฑ์ตวั บ่งชี ้ที่สกอ.7.4 ได้ จึงเห็นควรปรับกําหนดการโดยการเพิ่มเติมหัวข้ อการชี ้แจงถึงกระบวน
การและแนวทางการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ยงที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/
สํานัก/สถาบัน
มติท่ ปี ระชุม
มอบให้ ฝ่ายเลขานุการนําข้ อสังเกตของที่ประชุมปรับกําหนดการและนําเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมตั โิ ครงการต่อไป
2.2 แผนการติดตามการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี
2555
ฝ่ ายเลขานุก ารได้ จัด ทํ า แผนการติด ตามและประเมิ น ผลการควบคุม ภายใน ปฎิทิ น การ
ดําเนินการการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจําปี งบประมาณ 2555 พร้ อม
ฟอร์ มการติดตามการดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการวระการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตดังนี ้
1.เนื่องจากขณะมีระยะเวลาการดําเนินการตามแผนงบประมาณปี 2555 อีกไม่มากนัก ดังนัน้
หน่วยงานที่ยงั ไม่ได้ เริ่ มดําเนินการวางแผนดําเนินการใดเลยขอให้ ดําเนินการอย่างน้ อย 2 เรื่ อง คือ(1)
เรื่ องวิจยั และ (2) การจัดการภัยพิบตั ิ (กรณีหน่วยงานที่ไม่มีพนั ธกิจด้ านการวิจยั ขอให้ ดําเนินการเรื่ อง
การจัดการภัยพิบตั ิ) และควรกํ าหนดเวลาให้ หน่วยงานส่งแผนบริ หารความเสี่ยง และตัวชี ว้ ดั เป็ น
ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
2.การติดตามคราวนี ้จะเน้ นการติดตามผลตามเป้าหมายของตัวชี ้วัด แต่ในขณะเดียวกันยังคง
ต้ องติดตามว่ามีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ หรื อไม่เพื่อให้ สามารถประเมินได้ ว่าผลการตาม
ดําเนินการตัวชี ้วัดเป็ นผลที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดไว้ แผนการบริ หารความ
เสี่ยง (การควบคุมภายใน) นอกจากนี ้การดําเนินการตามระบบการควบคุมภายในยังคงต้ องมีระบบ
และกลไกการติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุม ภายใน เพื่ อ เป็ นข้ อ มูล
ประกอบการจัดทํารายงานตามแบบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีหน่วยงานย่อยควรปรับ
แบบฟอร์ มให้ สามารถติดตามได้ โดยใช้ แผนบริหารความเสี่ยง (แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน) ที่
หน่ว ยงานจัดทํ า ขึน้ มาทํ า ตารางต่อท้ า ยให้ สามารถรายงานผลการติดตาม และจัดทํ าแบบ ปย.1
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และปย.2 มาพร้ อมกัน เลย และในปี ถัด ไปจะวางแผนการติ ด ตามอย่ า งเป็ นระบบต่ อ ไป ดัง นัน้
แบบฟอร์ มการติดตามที่ฝ่ายเลขานุการจัดทําร่างไว้ ให้ นําปรับใช้ ในปี ต่อไป
3.ในส่วนของปฎิทินงานการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจํ าปี
งบประมาณ 2555 เพื่อความชัดเจนควรเปลี่ยนเป็ น “แผนการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ยงและการ
ติดตามการควบคุมภายใน” และเพิ่มกระบวนงานการที่ให้ คณะ/สํานัก/สถาบันส่งแผนบริ หารความ
เสี่ยงให้ กบั มหาวิทยาลัย เป็ นลําดับที่ 5 และให้ เพิ่มช่องผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนงานให้ ชดั เจน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมเห็นชอบกับแผนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามการควบคุมภายใน
โดยให้ ฝ่ายเลขานุการนําข้ อสังเกตของคณะกรรมการไปปรับปรุงเป็ นเอกสารเพื่อชี ้แจงต่อหน่วยงานใน
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 และเสนออธิการบดีเพื่อให้ ความเห็นชอบกับแผนการจัดทําแผนบริ หารความ
เสี่ยงและการติดตามการควบคุมภายใน ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 16.30 น
นายจุรินทร์ สุนิตย์สกุล ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

