
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

รายงานการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ณ ห้องประชุม 709 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

 

---------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 
1. นายพราหมณ์  นิยะบุตร   ผู้อ านวยการส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

กรรมการ และ ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
นางหรรษา  บุญรัตน์  ประธานกรรมการ 
 

2. นายภานุพันธ์ สมสกุล ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
กรรมการ 
 

3. นางสาววัลลภา ศารทประภา ผู้อ านวยการส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
กรรมการ 
 

4. นางสาวอัตถิยา เดวีเลาะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ 
บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย 
แทนกรรมการ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
 

5. นางสาวน้ าผึ้ง คณาฤทธิ์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
แทนกรรมการ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
 

6. นางสาวจิราพร อาจเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
แทนกรรมการ ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน   
เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
 

7. นายธีระพล ติษยาธิคม ผู้อ านวยการกลุ่มงานนิติการ 
แทนกรรมการ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย   
 

8. นางรจนศม สุบงกช   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
แทนกรรมการ ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

9. นางสาวกมลชนก วีระนาวิน นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
แทนกรรมการ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน   



๒ 
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10. นายอนุภาพ พรหมบุตร นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 
แทนกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์   
 

11. นางสาวสุวภิา เลอเลิศศักดา ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   
กรรมการและเลขานุการ 
 

12. นางสาวสายสมร  ทองมหา   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
หน่วยตรวจสอบภายใน  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

13. นางสาวชลธิชา  พนมหอม นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 
ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

14. นางสาวทัศริน  ไกวัลวรรธนะ นักจัดการงานทั่วไป 
ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.  

วาระท่ี 1     เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 นายพราหมณ์  นิยะบุตร ผู้อ านวยการส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
กรรมการ และ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามการมอบหมายจาก นางหรรษา  บุญรัตน์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ แจ้งที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์ในการ
จัดการประชุมในครั้งนี้ คือ เพ่ือให้ส านัก/หน่วย ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน
การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ทุกส านัก/หน่วย สามารถด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อไป ทั้งนี้ นอกจากงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการชุดนี้แล้ว ส านักงานยังมีการ
ด าเนินงานเรื่องการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต อีกด้วย ซึ่งมีส านักบริหารกลางเป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
ชุดดังกล่าว 

 อนึ่ง ขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการชุดนี้อีกเรื่องหนึ่ง คือ การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ซึ่งส านักงานได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และส่งรายงานผลการประเมินดังกล่าวของส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งให้กรมบัญชีกลางเพ่ือทราบเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2565  

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
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วาระท่ี 2    เรื่องเพื่อพิจารณา  

 2.1 แผนการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 นายพราหมณ์  นิยะบุตร ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมที่ 2.1 (ร่าง) แผนการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 
อนึ่ง ที่ประชุมรับทราบขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานการจัดท าแผนการบริหารจัดการความ

เสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ การติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสรุปแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังต่อไปนี้  

 

งาน ช่วงเวลาด าเนินการ 
1. จัดท า (ร่าง) แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก าหนดโครงการ / ภารกิจที่แต่ละ
ส านักเห็นสมควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ส าหรับ ส านัก/หน่วย ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

27 พฤษภาคม 2565 
 

2. ส านักส่งแผนการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวบรวมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้ความเห็นชอบ 

10 มิถุนายน 2565 
 

3. ส านักต่าง ๆ ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงส านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มิถุนายน – กันยายน 
2565 

4. ส านักต่าง ๆ ติดตาม ผลการด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส่งให้ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือรวบรวม (การด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565) 

15 ตุลาคม 2565 
 

5. จัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

31 ตุลาคม 2565 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการต่อไป 
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 2.2 (ร่าง) แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 นายพราหมณ์  นิยะบุตร ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึงแนวทางการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 และขอให้ นางสาวสุวิภา  เลอเลิศศักดา ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการและ
เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดหลักการการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัญหา อุปสรรคของการ
ด าเนินการที่ผ่านมา เพ่ือให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 2.2 (ร่าง) แบบฟอร์ม
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 
- ที่ประชุมมีความเห็นตลอดจนข้อสังเกตที่ส าคัญ โดยสรุป ดังนี้ 

(1) ข้อซักถาม กรณี  “รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ซึ่งส านักงานได้ส่งรายงานผลการประเมิน
ดังกล่าวของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้กรมบัญชีกลางแล้วนั้น ถือว่าการด าเนินงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานครบถ้วนแล้วใช่รึไม่ ส านักงานยัง
ต้องมีการด าเนินการสืบเนื่องจากกรณีนี้อีกรึไม่  

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งที่ประชุมต่อข้อซักถามกรณีดังกล่าวว่า การด าเนินการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานครบถ้วนตามกระบวนการแล้ว 
โดยในวาระต่อไปคือการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(2) ขอปรับ ชื่อ แบบฟอร์ม คือ “แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

(3) ข้อซักถาม กรณีโครงสร้างแบบฟอร์มตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 2.2 มีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแบบฟอร์มจากแบบฟอร์มเดิมของปีที่ผ่านมารึไม่ เนื่องจากหากใช้แบบฟอร์มเดิมของปีที่ผ่าน
มาความรู้และความเข้าใจของส านัก/หน่วย พอจะมีพ้ืนฐานอยู่แล้ว 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งที่ประชุมต่อข้อซักถามกรณีดังกล่าวว่า โครงสร้างของ
แบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ยังคงเดิม โดยมีส่วนที่เพ่ิมเติม คือ การให้ระบุ “ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน” โดยขอให้ส านัก/หน่วย 
ระบุ “ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน” ในการด าเนินงานของส านัก/หน่วย และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจะสรุป
ภาพรวม “ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน” ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อไป 

(4) ข้อซักถาม กรณีการให้ระบุ “ประเภทความเสี่ยง” ซึ่งจ าแนก เป็น 4 ประเภท นั ้น 
(1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 3. ด้านการเงิน และ 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ) ส านัก/หน่วย ต้องระบุประเภทความเสี่ยงให้ครบทั้ง 4 ด้านรึไม่   

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งที่ประชุมต่อข้อซักถามกรณีดังกล่าวว่า การพิจารณา
ระบุ “ประเภทความเสี่ยง” ขึ้นอยู่กับภารกิจของส านัก/หน่วย เป็นหลัก โดยควรเริ่มพิจารณาจาก วัตถุประสงค์
ของภารกิจ หรือ แผนงาน โครงการ เป็นล าดับแรก และพิจารณาว่า ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ที่จะท าให้การ



๕ 
 

  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

ปฏิบัติงานของส านัก/หน่วย ตามภารกิจ หรือ แผนงาน โครงการ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็น ความเสี่ยง
ประเภทใด 

(5) ข้อซักถาม กรณีความเป็นไปได้ที ่ส านัก/หน่วย จะประเมินผลว่า “ไม่มีความเสี่ยง”  
ในภารกิจ หรือ แผนงาน โครงการใดเลย และ ความเสี่ยงของภารกิจ หรือ แผนงาน โครงการ จะคงเดิมเหมือนปี
ที่ผ่านมาไดร้ึไม่ 

ฝ่ าย เลขานุ การคณ ะกรรมการได้ แจ้ งที่ ป ระชุมต่ อข้อซั กถาม กรณี ดั งกล่ าวว่ า  
การประเมินผลความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์การด าเนินงานของผู้รับผิดชอบด าเนินงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือ
บริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจึงขึ้นอยู่
กับผู้รับผิดชอบการด าเนินงานนั้นเป็นส าคัญ ซึ่งในความเป็นจริงการปฏิบัติงานต้องเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
อยู่แล้ว เพียงจะมีมากรึน้อยก็ขึ้นอยู่กับภารกิจ แผนงาน โครงการ นั้น ส่วนกรณี ความเสี่ยงของภารกิจ หรือ 
แผนงาน โครงการ จะคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมาได้รึไม่ ก็ขึ้นกับการวิเคราะห์ของผู้รับผิดชอบด าเนินงานโดย
เบื้องต้นขอเรียนว่า สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยงแปลง ความเสี่ยงย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

(6 ) ขอทราบ  ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินการป ีที ่ผ ่านมา  โดยฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการได้แจ้งที่ประชุมว่า ปีที่ผ่านมาได้รับข้อมูลกลับมาจากส านัก/หน่วย ล่าช้า ดังนั้น ขอให้ ส านัก/
หน่วย พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบแผนการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(7) ขั้นตอนการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายหลังการจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ส านัก/หน่วย จะต้องติดตาม ผลการด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส่งให้ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
เพ่ือรวบรวม ระยะเวลาประมาณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เพ่ือจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และเมื่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบแล้ว จะเสนอรายงานต่อสาธารณะบน 
Website ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อไป ระยะเวลาประมาณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565  

มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) 
แบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามความเห็นที่ประชุม และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

วาระท่ี 3      เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
 
เลิกประชุม     เวลา 14.00 น. 
 
 
                  นางสาวชลธชิา  พนมหอม 

                            นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

                                          ผู้จดรายงานการประชุม 


