
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์   

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ 

เวลา ๑๘:๐๐  น. 

************************************************** 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   ๑.๑ ค ำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

    ควบคุมภำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ (หนำ้ที่ ๑-๕) 

   ๑.๒ ค ำสั่งคณะศิลปศำสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม

    ภำยในคณะศิลปศำสตร์  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (หนำ้ที่ ๖-๘) 

   ๑.๓ ประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    (เอกสำรหนำ้ที่ ๙-๑๖) 

   ๑.๔ ประเด็นตอบข้อซักถำม (กำรมอบอ ำนำจ) (เอกสำรหนำ้ที่ ๑๗-๒๓) 

   ๑.๕ รำยงำนกำรประชุมปิดกำรตรวจสอบภำยใน คณะศิลปศำสตร ์(เอกสำรหนำ้ที่ 

    ๒๔-๓๑) 

   ๑.๖ กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะกำรตรวจสอบคณะศลิปศำสตร์ (เอกสำร 

    หนำ้ที่ ๓๒-๓๖) 

   ๑.๗ ประเด็นที่ตรวจพบระหว่ำงกำรตรวจสอบระหว่ำงกำลและข้อเสนอแนะ  

    ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ (เอกสำรหนำ้ที่ ๓๗-๔๐) 

   ๑.๘ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ เรื่อง หลักกำร

    บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (เอกสำรหนำ้ที่ ๔๑-๖๘) 

   ๑.๙ กรอบแนวทำงกำรป้องกันกำรรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสำร 

    หนำ้ที ่๖๙) 

   ๑.๑๐ มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน (เอกสำรหนำ้ที่ ๗๐-๗๑) 

   ๑.๑๑ ปฏิทินกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปี

    งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสำรหนำ้ที่ ๗๒-๗๓) 

   ๑.๑๒ แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-Plan)  เรื่อง ผลประโยชน์ทับ

    ซ้อนของคณะศลิปศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (เอกสำรหน้ำที่ ๗๔-

    ๗๗) 

    

 





 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์   

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ 

เวลา ๑๘:๐๐  น. 

************************************************** 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   ๑.๑ ค ำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

    ควบคุมภำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ (หนำ้ที่ ๑-๕) 

   ๑.๒ ค ำสั่งคณะศิลปศำสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม

    ภำยในคณะศิลปศำสตร์  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (หนำ้ที่ ๖-๘) 

   ๑.๓ ประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    (เอกสำรหนำ้ที่ ๙-๑๖) 

   ๑.๔ ประเด็นตอบข้อซักถำม (กำรมอบอ ำนำจ) (เอกสำรหนำ้ที่ ๑๗-๒๓) 

   ๑.๕ รำยงำนกำรประชุมปิดกำรตรวจสอบภำยใน คณะศิลปศำสตร ์(เอกสำรหนำ้ที่ 

    ๒๔-๓๑) 

   ๑.๖ กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะกำรตรวจสอบคณะศลิปศำสตร์ (เอกสำร 

    หนำ้ที่ ๓๒-๓๖) 

   ๑.๗ ประเด็นที่ตรวจพบระหว่ำงกำรตรวจสอบระหว่ำงกำลและข้อเสนอแนะ  

    ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ (เอกสำรหนำ้ที่ ๓๗-๔๐) 

   ๑.๘ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ เรื่อง หลักกำร

    บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (เอกสำรหนำ้ที่ ๔๑-๖๘) 

   ๑.๙ กรอบแนวทำงกำรป้องกันกำรรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสำร 

    หนำ้ที ่๖๙) 

   ๑.๑๐ มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน (เอกสำรหนำ้ที่ ๗๐-๗๑) 

   ๑.๑๑ ปฏิทินกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปี

    งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสำรหนำ้ที่ ๗๒-๗๓) 

   ๑.๑๒ แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM-Plan)  เรื่อง ผลประโยชน์ทับ

    ซ้อนของคณะศลิปศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (เอกสำรหน้ำที่ ๗๔-

    ๗๗) 

    

 









































































































































































































































 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์   

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ 

เวลา ๑๘:๐๐  น. 

************************************************** 
 

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

   คณะศิลปศาสตร์   

   (-ไม่มี-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์   

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ 

เวลา ๑๘:๐๐  น. 

************************************************* 

 

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์   

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ 

เวลา ๑๘:๐๐  น. 

************************************************** 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

   ๔.๑ รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม 

    ภายใน (RM-R๖)  รอบ ๖ เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   (เอกสาร

    หนา้ที่ ๑๑๘-๑๑๙) 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 มติ  
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์   

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ 

เวลา ๑๘:๐๐  น. 

************************************************** 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่นๆ  
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