รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2556
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556
ณ ห้ องประชุมโดมบริหาร 2
อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ผู้มาประชุ ม
1. นางสาวศิริพร
อัญญณรงค์กลุ
2. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
(นางดวงใจ
ศุภสารัมภ์)
3. นางสุ ภาพ
ดวงไสว
4. นางวลัยรัตนา
เสรี อรุ โณ
5. นางนวลรักษ์
ชอบชื่น
6. นางชนันดา
ธีญะวุฒิ
7. นางจุฑามาศ
อินทรปรี ชา
8. นางรัมภาพร
สํารองกิจ
9. นายจุรินทร์
สุ นิตย์สกุล
10.นางสาวชมัยพร
หวานแท้
11.นางสาววัชรี ยา
ถาวร
ผู้ไม่ มาประชุ ม
1. นางสาวอัจฉรา
2. นางสุ ดสวาท
3. นางจารุ ภรณ์
4. นายภาสกร

จินดารัตน์
สุ ริยนั ต์
วงศ์บณ
ั ฑิต
พวงไพบูลย์

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวเพ็ญศรี
2. นางประพิมพ์

เกียรติ์พงษ์ลาภ
ตันสุ วรรณรัตน์

ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการผูช้ ่วยเลขานุการ

กรรมการ (ลาประชุม)
กรรมการ (ลาประชุม)
กรรมการ (ลาประชุม)
กรรมการ (ลาประชุม)

หัวหน้างานกลุ่มตรวจ 3
รักษาการหัวหน้างานกลุ่มตรวจ 2

เริ่มประชุ มเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
1.1 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนบริหารความเสี่ ยงประจําปี งบประมาณ 2556
ฝ่ ายเลขานุการแจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2555 วันที่ 24 ธันวาคม 2555
ได้เห็นชอบกับแผนบริ หารความเสี่ ยงประจําปี งบประมาณ 2556 แล้ว โดยฝ่ ายเลขานุ การได้ส่งสําเนาแผน
บริ หารความเสี่ ยงประจําปี งบประมาณ 2556 ให้ฝ่ายต่างๆเพื่อวางแผนดําเนิ นการ และเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
ของสํานักงานฯ ส่ วนกรณี ของหน่ วยงานย่อยได้มีบนั ทึกแจ้งให้ทาํ แผนบริ หารความเสี่ ยงปี 2556 และจัดทํา
แบบ ปย.1-ปย.2 ปี งบประมาณ แล้ว
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 มหาวิทยาลัยจัดส่ งแบบ ปอ.1 ให้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
ประธานแจ้งว่า อธิการบดีได้เห็นชอบกับรายงานการประเมินตนเองระดับหน่วยรับตรวจ
(แบบปอ.1 แบบ ปอ.2 และแบบ ปอ.3) และฝ่ ายเลขานุการได้ส่งรายงานแบบ ปอ.1 ให้กบั สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ส่ วนรายงานแบบปอ.2 และปอ.3 ได้จดั เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 จัดบรรยาย “ การบูรณาการการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ในวันที่ 31 มกราคม
2556 ”
สํานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพจะจัดบรรยายเรื่ อง “ การบูรณาการการบริ หารความ
เสี่ ยงและการควบคุมภายใน ” ในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์
ชั้น 3 อาคารโดมบริ หารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต โดย ผศ.ประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์ อาจารย์
ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นวิทยากร
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 จัดสั มมนา “ แผนบริหารความเสี่ ยง ประจําปี งบประมาณ 2556 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556”
สํานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพจะจัดสัมมนาเรื่ อง “ แผนบริ หารความเสี่ ยง ประจําปี
งบประมาณ 2556 ” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น1 สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
โดยมีรองอธิ การบดี ฝ่ายวางแผนและการคลัง
และคณะเป็ นวิทยากร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนบริ หารความเสี่ ยงระดับมหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ
2556 และบูรณาการกิจกรรมบริ หารความเสี่ ยงระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานย่อยที่มีปัจจัยเสี่ ยงร่ วมกัน
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มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555
ประธานเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 3/2555 เมื่ อ วัน อัง คาร
ที่ 27 พฤศจิกายน 2555
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสื บเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 แผนการติดตามแผนบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในประจําปี งบประมาณ 2556
ฝ่ ายเลขานุ การได้จดั ทําแผนการติ ดตามประเมิ นผลการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายใน
ประจําปี งบประมาณ 2556 โดยเนื้อหาสาระประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ดาํ เนิ นการ และ
เป้ าหมาย ( รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม )
ทีป่ ระชุ มพิจารณาแล้วมีข้อสั งเกตดังนี้
1. ประธานเห็นควรให้สลับหัวข้อที่ 3 กับหัวข้อที่ 4 โดยย้ายหัวข้อเป้ าหมายของการดําเนิ นการมาไว้
ในข้อที่ 3 แล้วจึงตามด้วยข้อ 4 กิจกรรมที่ดาํ เนินการ เพื่อเรี ยงลําดับความถูกต้องของกระบวนการ
2. ประธานเห็นว่า ตารางกิจกรรมที่ดาํ เนินการ ควรแยกภาพความรับผิดชอบของฝ่ ายต่างๆให้ชดั เจน
โดยแยกออกจากกันเป็ น 3 ส่ วน คือ แผนของหน่วยงานย่อย แผนการติดตามระดับมหาวิทยาลัย และแผนการ
ติดตามของคณะกรรมการฯ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ
3. กรณี หน่วยงานย่อยจะติดตามเพียงปี ละครั้ง ณ วันสิ้ นปี งบประมาณนั้น ที่ประชุมเห็นว่า ในรอบ
6 เดือน ควรมีการบันทึกแจ้งเตือนให้หน่วยงานย่อยมีการติดตามความก้าวหน้าตามแผนบริ หารความเสี่ ยงของ
หน่วยงาน เพื่อให้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
มติทปี่ ระชุ ม
1. มอบให้ฝ่ายเลขานุการนําข้อสังเกตไปดําเนินการพร้อมกับนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมตั ิต่อไป
2. เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมตั ิแผนการติดตามแผนบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในประจําปี
งบประมาณ 2556 แล้ว ในการแจ้งหน่วยงานควรเน้นให้หน่วยงานย่อยเข้าใจกระบวนการและปฏิทินการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้ชดั เจน
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4.2 แนวทางการติดตามแผนบริหารความเสี่ ยง ประจําปี งบประมาณ 2556 (เอกสารหมายเลข 3)
ฝ่ ายเลขานุการได้นาํ เสนอแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุม
ภายใน ประจําปี งบประมาณ 2556 ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดําเนินการ
พร้อมแบบฟอร์มการติดตามและการประเมินผล (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ทีป่ ระชุ มพิจารณาแล้ วมีข้อสั งเกตดังนี้
1. กรณี ของหน่วยงานเสมือนหน่วยรับตรวจเดิมที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย
(1) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
(2) โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3) ศูนย์หนังสื อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(4) สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายและซักถามและเห็นว่าคําแนะนําในหนังสื อ “ แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ” สรุ ปได้วา่ การจัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กรณี ของหน่ วยรับตรวจที่มีหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทํารายงานตามระเบียบฯข้อ 6 ให้พิจารณาจาก
โครงสร้างการบริ หาร หากโครงสร้างการบริ หารทําให้หน่ วยงานย่อยภายใต้สังกัด มีอิสระทางการบริ หาร
ให้หน่วยงานย่อยจัดทํารายงานถือเสมือนเป็ นหน่วยรับตรวจ ที่ประชุมจึงเห็นว่าสํานักงานจัดการทรัพย์สินมี
โครงสร้างการบริ หารที่เป็ นอิสระ จึงควรเสนอให้สาํ นักงานจัดการทรัพย์สินดําเนิ นการตามระเบียบฯข้อ 6
โดยถือเสมือนเป็ นหน่วยรับตรวจ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ต้ งั ข้อสังเกตสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ว่าเป็ นหน่ วยงานขนาดเล็กมีบุคลากรเพียงไม่กี่คน จึงควรพิจารณาทบทวนว่าควรเป็ นหน่ วยงานเทียบเท่า
หน่วยรับตรวจหรื อไม่ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากระเบียบฯที่พิจารณาการเป็ นหน่วยงานเสมือนหน่วยรับ
ตรวจจากโครงสร้างการบริ หารงานที่เป็ นอิสระแล้ว สํานักพิมพ์จึงควรเป็ นหน่วยงานเสมือนหน่วยรับตรวจ
2. ผูแ้ ทนสํานักงานตรวจสอบภายในเสนอว่า เมื่อมหาวิทยาลัยได้จดั กลุ่มดําเนินการเป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับส่ วนงานย่อยและหน่ วยรับตรวจ ( รวมหน่วยงานเทียบเท่า ) ดังนั้นในส่ วนของหน่วยงานเสมือนหน่ วย
รับตรวจ 5 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยควรมีทีมที่เป็ นพี่เลี้ยงเพื่อวางระบบและกลไกในการดําเนิ นการในลักษณะ
หน่วยรับตรวจ
3. แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตัวชี้วดั ปัจจัยเสี่ ยง
3.1 แบบฟอร์ม “ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ปี 2556 ” ที่ประชุม
เสนอให้ตดั หัว ข้องบประมาณออก เนื่ องจากการดําเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงส่ วนใหญ่ จะตั้ง
งบประมาณไว้กบั งบประมาณการดําเนินงานตามปกติของหน่วยงาน
3.2 แบบฟอร์ม “ รายงานประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ปัจจัยเสี่ ยง ประจําปี
งบประมาณ 2556 ” ที่ประชุมเสนอให้ปรับลําดับตารางในการรายงานเพื่อความต่อเนื่อง ดังนี้
(1) ช่องระดับความเสี่ ยงก่อนการบริ หารความเสี่ ยง เปลี่ยนเป็ น ตัวชี้วดั ปัจจัยเสี่ ยง
(2) ช่องตัวชี้วดั ความเสี่ ยง เปลี่ยนเป็ น ผลการดําเนินงานก่อนการบริ หารความเสี่ ยง
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(3) ช่องหน่วยวัดให้ตดั ออก
(4) ช่องเป้ าหมาย ควรกําหนดให้ชดั เจนว่าเป็ นเป้ าหมาย ณ ปี งบประมาณ 2559
(5) ในช่องผลการดําเนินงานและช่องระดับความเสี่ ยงหลังการจัดการ เปลี่ยนเป็ น
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ปัจจัยเสี่ ยง
มติทปี่ ระชุ ม
1. มอบให้ฝ่ายเลขานุการนําข้อสังเกตไปดําเนินการ พร้อมกับนําเสนอให้มหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบที่จะกําหนดหน่วยงานย่อยภายในที่ดาํ เนินการในลักษณะหน่วยงานเสมือนหน่วยรับตรวจทั้ง
5 หน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ 5: เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 16.00 น
นายจุรินทร์ สุนิตย์สกุล ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

