เอกสารประกอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ต.ค.56 – มี.ค.57)
คาอธิบายขั้นตอนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2557
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้เสนอรายงาน
การติ ดตามและประเมิ น ผลการดาเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุม ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2555 ต่อสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีต่อไป (การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ 7/2556
วาระที่ 4.31 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556)
2. การเตรียมการจัดทาร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภาค 1/2556 (มิถุนายน
2556 – ตุลาคม 2556) โดยนาผลการประเมินการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ปีการศึกษา 2555 และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง มาทบทวนในการปรับปรุง
มาตรการควบคุม รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อระบุความเสี่ยง
ตลอดจนประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงและนาความเสี่ยงที่มีระดับสูง
และสูงมาก มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภาค 1/2556 เสนอสภามหาวิทยาลัย
รามคาแหง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ 8/2556 วาระที่ 5.5 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุ มภายในฯ และอนุมัติปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากเดิมที่เป็นปีการศึกษา เปลี่ยนเป็น ปีงบประมาณ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
รามคาแหงมีมติรับทราบและมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยรามคาแหง พิจารณาเสนอ
ความเห็นชอบประกอบการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. ร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาภาค 1
ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – ตุลาคม 2556)
2. เห็นชอบให้ปรับแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง จาก
เดิมที่เป็ น ปีการศึกษา เปลี่ย นเป็น ปี งบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ เสนอ
3. การจัดทาร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปี
งบประมาณ 2557
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ จัดทาร่างแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีงบประมาณ 2557 โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีงบประมาณ 2556 ร่วมกับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยรามคาแหง เรื่องแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
รามคาแหง เมื่อการประชุมครั้งที่ 12/2556 วาระที่ 5.10 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 มาดาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปี
งบประมาณ 2557 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีงบประมาณ 2557 ต่อไป
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และในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง ครั้ ง ที่ 1/2557 วาระที่ 5.11 เมื่ อ วั น ที่
20 มกราคม 2557 เรื่ อ ง รายงานผลการพิ จ ารณาร่ า งแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีงบประมาณ 2557
มติ สภา เห็น ชอบและอนุมัติร่ างแผนบริห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลั ย
รามคาแหง ประจาปีงบประมาณ 2557 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงเสนอ
มอบผู้รับผิดชอบตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงไปดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในมหาวิทยาลั ย รามคาแหง เพื่อ รายงานผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิ ทยาลั ย ทุกรอบ
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยมอบคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นผู้รวบรวมต่อไป
4. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ประจาปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ต.ค.56 – มี.ค.57)
คณะกรรมการดาเนิ นงานบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลั ยรามคาแหง
ดาเนินการติดตามและจั ดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลั ย รามคาแหง ประจ าปี งบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ต.ค.56 – มี.ค.57)ซึ่งเป็นช่ว งเวลา
ดาเนินงานที่คาบเกี่ยวกับการดาเนินงานของรอบปีการศึกษา 2556 ทั้งภาคการศึกษาที่ 1/2556 (มิ.ย.56 –
ต.ค.56) และภาคการศึกษาที่ 2/2556 (พ.ย.56 – มี.ค.57) รวมอยู่ด้วย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
5/2557 วาระที่ 5.5 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดือน) ตามแบบ มร.คส 7 (ปรับปรุง) และรายงาน
ผลการดาเนินงานระดับหน่วยงานย่อย ตามแบบสรุปผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ย่อยมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มติสภา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และอนุมัติรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง (รอบ 6 เดือน) ตามที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงเสนอ

