รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2555
วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้ องประชุ มสํ านักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
อาคารสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ผู้มาประชุ ม
1. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
ศุภสารัมภ์)
(นางดวงใจ
2. นางสุ ภาพ
ดวงไสว
3. นางวลัยรัตนา
เสรี อรุ โณ
4. นางนวลรักษ์
ชอบชื่น
5. นางสาวอัจฉรา
จินดารัตน์
6. นางชนันดา
ธีญะวุฒิ
7. นางจุฑามาศ
อินทรปรี ชา
8. นางจารุ ภรณ์
วงศ์บณ
ั ฑิต
9. นายจุรินทร์
สุ นิตย์สกุล
10.นางสาวชมัยพร
หวานแท้
ผู้ไม่ มาประชุ ม
1. นางสุ ดสวาท
2. นางรัมภาพร
3. นายภาสกร

สุ ริยนั ต์
สํารองกิจ
พวงไพบูลย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูช้ ่วยเลขานุการ

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

เริ่มประชุ มเวลา 9.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
1.1 มหาวิทยาลัยมีคําสั่ งแต่ งตั้ง นางสาวศิริพร อัญญณรงค์ กุล เป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า มหาวิ ท ยาลัย ได้ มี ค ํา สั่ ง มธ ที่ 2185/2555 แต่ ง ตั้ ง
นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล เป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการติดตามการประเมินผลการวางระบบควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย และมีวาระการดํารงตําแหน่งถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 (ตามวาระของคณะ
กรรมการฯ)
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การดําเนินการตามมติที่ประชุ มครั้ งที่ 2/2555 เรื่ องการแจ้ งข้ อสั งเกตเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ ยงของหน่ วยงาน
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2555 ได้พิจารณาข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนบริ หารความเสี่ ยงของหน่ วยงาน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุ การแจ้งข้อสังเกตกับหน่ วยงาน
พร้ อ มกับ การแจ้ง ให้ ห น่ ว ยงานรายงานผลการดํา เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ส่ ว นกรณี
หน่ วยงานที่ยงั ไม่ได้ส่งแผนบริ หารความเสี่ ยงให้ดาํ เนิ นการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงพร้อมกับการ
รายงานการติดตามนั้น ฝ่ ายเลขานุการดําเนินการแจ้งหน่วยงานเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 14
กันยายน 2555
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555 โดย
ไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี
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ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงระดับมหาวิทยาลัย/
หน่ วยงาน ประจําปี งบประมาณ 2555
ฝ่ ายเลขานุ การได้ติดตามการดําเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง เป็ น 2 รู ปแบบ คือ การ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงจากตัวชี้วดั ความเสี่ ยง โดยการ
ติดตามแบ่งเป็ นการติดตามระดับ มธ. และการติดตามระดับหน่วยงานย่อย ผลการติดตามโดยสรุ ปได้
ดังนี้
1. ระดับมหาวิทยาลัย มี 2 ปั จจัยเสี่ ยง คือ ด้านวิจยั และด้านภัยพิบตั ิ(ภัยจากอุทกภัย) พร้อมกับ
แนวทางการดําเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม)
ทีป่ ระชุ มพิจารณาแล้ วมีข้อสั งเกตดังนี้
1. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารการวิจยั ตั้งข้อสังเกตเกี่ ยวกับตัวเลขผลการดําเนิ นการของ
ปัจจัยเสี่ ยงด้านการวิจยั ว่าอาจไม่ใช่ผลการดําเนินงานที่ถูกต้อง ที่ประชุมจึงขอให้เร่ งตรวจสอบและแจ้ง
กลับฝ่ ายเลขานุการเพื่อสรุ ปและนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
2. ผลการติดตามด้านวิจยั เมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายแล้วยังไม่บรรลุเป้ าหมาย ทั้งนี้เป้ าหมาย
ตามแผนบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวเป็ นเป้ าหมาย ณ ปี 2559 ดังนั้นเพื่อให้การรายงานสะท้อนถึ ง
ผลการดํา เนิ น งานที่ ดี ข้ ึ น ควรรายงานแนวโน้ม ของผลดํา เนิ น การในแต่ ละปี เพื่อ ที่ จ ะได้ท ราบถึ ง
แนวโน้มของการบรรลุเป้ าหมายของการบริ หารความเสี่ ยงนั้นๆ
3. รายงานผลการติดตามผลการดําเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงด้านความเสี่ ยงจากภัย
พิบตั ิ ควรรายงานถึงความสําเร็ จของกิจกรรมที่ดาํ เนินการ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ากิจกรรมที่ดาํ เนินการจะ
แล้วเสร็ จได้
4. เอกสารสรุ ปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ควร
ปรับจากความเรี ยงเป็ นการนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบของตารางเพื่อความกระชับและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
และควรนําเสนอผลการดําเนิ นงานของปี ที่ผ่านมาประกอบด้วย เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงาน
2. ระดับหน่ วยงานย่ อย (คณะ/สํานัก/สถาบัน)
ทีป่ ระชุ มพิจารณาแล้ วมีข้อสั งเกตดังนี้
1. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ( √, X, W, L ) ที่ใช้ตามแบบฟอร์ มที่ 1 ว่าควรใช้
ตามแบบเดิมของ สตง. (ปั จจุบนั ไม่ได้บงั คับ) เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น
2. ตารางการสรุ ปผลการติดตามระดับหน่ วยงานย่อย ที่ประชุมเห็ นว่าควรแยกเป็ น 2 ตาราง
คื อ ตารางที่ 1) แสดงถึ ง จํา นวนกิ จ กรรมบริ ห ารความเสี่ ย งและผลการติ ด ตาม และตารางที่ 2)
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แสดงจํานวนตัวบ่งชี้และจํานวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุ พร้อมทั้งเพิ่มช่องที่แสดงว่าแต่ละหน่วยงานดําเนินการ
ตามแผนบริ หารบริ หารความเสี่ ยงในด้านใดบ้าง
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบหมายให้ฝ่ ายเลขานุ ก ารนํา ข้อ สั ง เกตของคณะกรรมการฯไปทบทวน
แบบฟอร์มที่จะใช้ในการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงของหน่วยงาน ปี งบประมาณ
2556 เสนอคณะกรรมการฯพิจารณา ก่อนที่จะจัดชี้แจงแผนบริ หารความเสี่ ยงและแผนการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ2556 ต่อไป
4.2 (ร่ า ง) รายงานผลการประเมินตนเองในระบบควบคุ มภายใน (SAR) ตามระเบีย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน พ.ศ.2544 (แบบ ปอ. 1, ปอ. 2 และ ปอ. 3)
ฝ่ ายเลขานุ ก ารแจ้งว่า ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น พ.ศ.2544 กํา หนดให้
มหาวิทยาลัย (ในฐานะหน่ วยรับตรวจ) ต้องมีการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง และจัดทํา
รายงานตามแบบฟอร์ ม 3 แบบ คือ แบบ ปอ. 1, ปอ. 2 และ ปอ. 3 ซึ่ งแบบ ปอ. 3 ฝ่ ายเลขานุ การจะ
ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนบริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ2556 ซึ่งอยูร่ ะหว่างการเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นฝ่ ายเลขานุการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเนื้อหาสาระของแบบปอ.
1 และแบบ ปอ. 2โดยเนื้ อหาในส่ วนของแบบ ปอ.2 มาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย, กบม., รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ระดับมหาวิทยาลัยปี การศึกษา 2554
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ทีป่ ระชุ มพิจารณาแล้ วมีข้อสั งเกตดังนี้
1. ประธานเห็นสมควรให้ปรับเนื้อความแบบปอ.2 องค์ประกอบที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่ อสาร ในช่วงแรกให้เปลี่ยนข้อความจากเดิม “ มหาวิทยาลัยได้จดั ทําระบบสารสนเทศที่สาํ คัญ 4
ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการเงินบัญชี ข้อมูลนักศึกษา และงานวิจยั ” เป็ นมหาวิทยาลัยมีสารสนเทศ
ที่เพียงพอสําหรับการปฏิบตั ิงานและประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
2. แบบปอ.2 ในองค์ประกอบที่ 5 เรื่ องการติดตามและการประเมินผลควรจะเพิ่มเติมข้อมูล
เรื่ องบทบาทของคณะกรรมการการติดตาม ว่ามีหน้าที่อย่างไรในระบบการควบคุมภายใน
3. ควรนําผลการประเมินโดยรวม (แบบปอ.2 หน้า 9ส่ วนท้าย) ไปรายงานในแบบปอ.1 จะทํา
ให้เนื้อหามีความสละสลวยมากยิง่ ขึ้น
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการนําข้อสังเกตไปปรับ ปอ.1, ปอ.2 พร้อมนําเสนออธิการบดีลงนามใน
ปอ.1 และส่ งให้ สตง. ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5: เรื่องอืน่ ๆ
5.1 กําหนดการประชุ มครั้งต่ อไป
ประธานกําหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็ น
ต้นไป
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 12.00 น
นายจุรินทร์ สุนิตย์สกุล ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

