รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 2/2555
วันที่ 14 กันยายน 2555
ณ.ห้ องประชุมสํานักงานอธิการบดี 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี ชัน้ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ผู้มาประชุม
ประธานกรรมการ
1.ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
อัญญณรงค์กลุ )
(นางสาวศิริพร
2.นางสุภาพ
ดวงไสว
กรรมการ
3.นางวลัยรัตนา
เสรี อรุโณ
กรรมการ
4.นางนวลรักษ์
ชอบชื่น
กรรมการ
กรรมการ
5.นางสาวอัจฉรา
จินดารัตน์
6.นางชนันดา
ธีญะวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
7.นางสุดสวาท
สุริยนั ต์
8.นางจุฑามาศ
อินทรปรี ชา
กรรมการ
วงศ์บณ
ั ฑิต
กรรมการ
9.นางจารุภรณ์
สุนิตย์สกุล
กรรมการและเลขานุการ
10.นายจุรินทร์
11.นางสาวชมัยพร
หวานแท้
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุม
1.นางรัมภาพร
2.นายภาสกร

สํารองกิจ
พวงไพบูลย์

กรรมการ (ลาประชุม)
กรรมการ (ลาประชุม)

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 การจัดประชุมชีแ้ จงแผนบริหารความเสี่ยงปี งบประมาณ 2555 ให้ หน่ วยงานทราบ
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ใิ ห้ จดั โครงการประชุมชี ้แจง
แผนบริ หารความเสี่ยง ให้ กบั หน่วยงานในมหาวิทยาลัยในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 เพื่อให้ หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยนําแผนบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยไปพิจารณาประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
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และให้ สามารถวางแผนบริหารความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกันในทิศทางเดียวกัน ในกรณีที่หน่วยงานมี
ความเสีย่ งที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดบริหารความเสี่ยงที่เป็ นลักษณะเฉพาะของ
หน่วยงานได้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม
2555
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 16
พฤษภาคม 2555
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 โดย
ไม่มีการแก้ ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1สรุ ปข้ อมูลการส่ งแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่ วยงานต่ างๆ
ฝ่ ายเลขานุการชี ้แจงว่าจากการที่มหาวิทยาลัยได้ จดั ประชุมชี ้แจงแผนบริ หารความ
เสี่ยงไปเมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 และกําหนดให้ หน่วยงานเทียบเท่าหน่วยรับตรวจ (โรงพิมพ์ ศูนย์
หนังสือ สํานักพิมพ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ)และหน่วยงานย่อย (คณะ/สํานัก/
สถาบัน/หน่วยงานในกํากับ) ส่งแผนบริ หารความเสี่ยงของหน่วยงานให้ ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 13
กรกฎาคม 2555 นัน้ ปรากฏว่ามีหน่วยงานเทียบเท่าและหน่วยงานย่อยให้ ความร่ วมมือส่งแผนบริ หาร
ความเสี่ยงรวม 28 หน่วยงาน (เป็ นหน่วยงานเทียบเท่าหน่วยรับตรวจ 3 หน่วยงาน) จากทังหมด
้
53
หน่วยงาน ซึ่งฝ่ ายเลขานุการได้ วิเคราะห์ แผนบริ หารความเสี่ยงของหน่วยงานแล้ ว พร้ อมกับได้ ตงั ้
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะสําหรับการพิจารณาดําเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตดังนี ้
1.กรณี ที่ ห น่ ว ยงานที่ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งแล้ ว มี ค วามเสี ย หายหลายด้ า นควรต้ อ ง
พิจารณาตัดสินใจประเมินความเสียหายในด้ านที่ผลกระทบรุนแรงที่สดุ (ก่อให้ เกิดความเสียหายมาก
ที่สดุ ) หรื อหากมีผลกระทบที่ใกล้ เคียงกันอาจใช้ การประเมินความเสียหายจากค่าเฉลี่ย
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ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบด้ วยให้ ใช้ การประเมินความเสียหายในด้ านที่มีผลกระทบรุ นแรง
ที่สดุ เพียงด้ านเดียว
2.สํ า หรั บ หน่ ว ยงานที่ ส่ ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย งกับ มหาวิ ท ยาลัย ควรนํ า ข้ อ สัง เกต หรื อ
ข้ อเสนอแนะสะท้ อนกลับสูห่ น่วยงานที่ส่งแผนบริ หารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาดําเนินการปรับปรุ งแผน
บริ หารความเสี่ยง ส่วนหน่วยงานที่ไม่สง่ แผนบริ หารความเสี่ยงควรต้ องเพิ่มมาตรการให้ เข้ มข้ นมากขึ ้น
เพราะหากหน่ ว ยงานไม่ มี แ ผนบริ ห ารความเสี่ย งจะทํ า ให้ ไ ม่ส ามารถติด ตามการดํ า เนิ น งานและ
ประเมินความสําเร็จของแผนได้
3.จากข้ อสังเกตที่สําคัญ (ข้ อ4) คือ หน่วยงานไม่กําหนดตัวชี ้วัดความเสี่ยงจะทําให้ ไม่สามารถ
ประเมินความสําเร็ จของแผนบริ หารความเสี่ยงได้ ว่ากิจกรรมบริ หารความเสี่ยงนัน้ สามารถบริ หาร
ความเสี่ยงหรื อลดความเสี่ยงได้ หรื อไม่ ดังนันควรทํ
้
าความเข้ าใจกับหน่วยงานในการกําหนดตัวชี ้วัด
ปั จจัยเสี่ยง
4.เห็นชอบกับข้ อเสนอแนะของฝ่ ายเลขานุการที่ควรกําหนดนิยาม หรื อความหมายของ
ประเภทความเสี่ยงให้ ชดั เจนเพื่อความชัดเจนในการจําแนกประเภทความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกันและ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยขอให้ ฝ่ายเลขานุการเสนอเรื่ องดังกล่าวเข้ าพิจารณาในที่ประชุม
5.การกําหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ เดิมมหาวิทยาลัยมีกําหนดเกณฑ์เช่นนี ้ไว้ ตาม
เกณฑ์ของ กพร. แต่ในขณะนี ้มหาวิทยาลัยใช้ การเรี ยงลําดับคะแนนโดยการบริหารจัดการปั จจัยเสี่ยง
ที่มีความเสี่ยงสูงก่อน ดังนันหากจะดํ
้
าเนินการในเรื่ องนี ้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเป็ นนโยบายให้
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงในปั จจัยเสี่ยงที่มีผลการประเมินความเสีย่ งที่อยูใ่ นระดับสูง 1-2 ลําดับแรก
และหากมหาวิทยาลัยมีนโนบายให้ ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงในปั จจัยเสี่ยงที่มีคะแนนสูง
ก็ควรให้ ความสําคัญกับการประเมินโอกาสและผลกระทบ ที่ประเมินบนหลักการที่วดั ได้ อย่างเป็ น
รูปธรรม และสอดคล้ องกับบริ บทหน่วยงาน
6.กรณีหน่วยงานที่ยงั ไม่สง่ แผนบริ หารความเสี่ยงควรติดตามพร้ อมกับให้ รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนบริ หารความเสีย่ ง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติดงั นี ้
1.มอบให้ ฝ่ายเลขานุการนําข้ อสังเกตเกี่ยวกับแผนบริหารความเสีย่ งแจ้ งกลับหน่วยงานที่สง่
แผนบริหารความเสี่ยงกับมหาวิทยาลัย
2.มอบให้ ฝ่ายเลขานุการติดตามแผนบริหารความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆให้ ครบถ้ วน
4.2 แผนการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ มธ.และ
ระดับหน่ วยงาน
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ตามที่อธิการบดีได้ เห็นชอบกับแผนการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ยงและการติดตาม
การควบคุมภายในประจําปี งบประมาณ 2555 ไปแล้ วนัน้ ฝ่ ายเลขานุการขอนําเสนอแผนการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็ น 3 ประเด็น คือ
1.กระบวนการ ขันตอนและกรอบเวลาดํ
้
าเนินการจะตามแผนที่อธิการบดีได้ อนุมตั ิไว้ โดยจะมี
การติดตามการดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงและการติดตามการควบคุมภายใน ปย1, ปย 2
2.แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงจะดําเนินการ
เป็ น 2 รู ปแบบ คือ (1) ติดตามการดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยง และ (2) ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี ้วัดแผนบริ หารความเสี่ยง และกําหนดกรอบเวลาในการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทังในระดั
้
บฝ่ ายของมหาวิทยาลัย และระดับ
หน่วยงานย่อย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555
3.การประเมินผลตนเองในระบบการควบคุมภายในและการจัดทํารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2544 ประจําปี งบประมาณ 2555 (แบบ ปย.1,ปย.2 ในระดับ
หน่วยงานย่อย และ แบบ ปอ.1,ปอ.2, และปอ 3 ในระดับมหาวิทยาลัย)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตดังนี ้
1.คณะกรรมการฯบางท่านมีความเห็นว่าการจัดทํารายางานที่มีทงการรายงานการดํ
ั้
าเนินการ
ตามแผนและการประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี ้วัดจะเป็ นการเพิ่มภาระแก่หน่วยงาน ซึง่ ที่ประชุม
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการควบคุมภายในจะเป็ นกระบวนการติดตามว่ามีการดําเนินการตามกิจกรรม
ที่กําหนดไว้ ในแผนหรื อไม่ ในขณะที่การบริ หารความเสี่ยงจะมีการประเมินผลตามตัวชี ้วัดว่าสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ หรื อไม่ จึงต้ องมีการติดตามที่ได้ ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด และตามตัวชี ้วัด
อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานมีระบบการจัดเก็บข้ อมูลการทํางานอย่างเป็ นระบบจะสามารถรายงาน
ผลการดําเนินได้ โดยไม่เป็ นภาระกับหน่วยงานมากนัก
2.ขอให้ ปรับสถานะการดําเนินงาน (ก,ข,ค,ง) ในรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริ หาร
ความเสี่ ย งโดยให้ ปรั บ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ในลัก ษณะเดี ย วกับ แบบติ ด ตาม ปย-3 ตามแนวทางที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเคยกําหนดให้ รายงาน แต่ในปั จจุบนั ได้ ยกเลิกใช้ แบบฟอร์ มนี ้แล้ ว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุม มี ม ติ ม อบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุก ารปรั บ ปรุ ง แบบฟอร์ ม ตามข้ อ สัง เกตของคณะ
กรรมการฯและทําบันทึกขอให้ หน่วยงานรายงานผลการติดตามและประเมินแผนบริ หารความเสี่ยง
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ตามแนวทางและกําหนดการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ส่วนหน่วยงานที่ยงั ไม่ได้ สง่ แผนบริ หารความ
เสี่ยงให้ สง่ แผนบริ หารความเสี่ยงพร้ อมกับส่งรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยง
ระเบียบวาระที่ 5: เรื่องอื่น ๆ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานของฝ่ ายวิจยั
ฝ่ ายเลขานุการได้ ประสานขอข้ อมูลการดําเนินงานของฝ่ ายวิจยั ที่ได้ นําเสนอคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณาไป เพื่อรับทราบไว้ เป็ นข้ อมูลการดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยง
ของฝ่ ายวิจยั
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น
นายจุรินทร์ สุนิตย์สกุล ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

