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จดหมายข่าว 

สาระน่ารู้ >>> 10 ผักผลไม้ ช่วยบ ารุงผมให้เงา<<< 

ญหาผมร่วง ผมบาง ผมน้อย ผมหงอก ผมแห้ง หรืออีก

หลาย ๆ ปัญหาเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอ  

          เส้นผมของคนเราก็เหมือนรา่งกายทีต่้องการสารอาหารบ ารุงปล่อยปละ
ละเลยเรื่องภายในมองหาแตว่ิธีแก้ไขภายนอกสุดทา้ยก็ยงัแก้ไมไ่ด้ เลยลองมา
ปรับเปลี่ยนอาหารการกิน และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวติด ูเพือ่แก้ปัญหา สุดท้าย
วิธีนี้ท าใหอ้าการผมร่วงดี 

1 บล็อกโคลี เพราะบล็อกโคลี มีสารต้านอนมุูลอิสระ วิตามินเอและซี ช่วยสร้างไขมนัตามหนงัศีรษะ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคอนดิชัน

เนอร์ธรรมชาติ กนิแล้วผมเราจะเงางาม 

2 ผักโขม เป็นผักอีกชนดิหนึง่ทีม่ีวิตามินเอ และซีมาก ช่วยป้องกันผมเสีย ถ้าหากกินเป็นประจ าช่วยใหผ้มเราสวยเงางามอยู่เสมอ 

3 คะน้า ผักใบเขียวอกีชนดิที่อดุมดว้ยวติามินเอ และซี ที่มีคุณสมบัติในการบ ารุงเส้นผม ท าใหผ้มแขง็แรงเงางาม และสุขภาพดี 

4 ผักบุง้ ผักพื้นบ้านของไทย ทีห่ารับประทานง่าย จะผดั จะตม้กินกับน้ าพริกก็อรอ่ย แถมท าให้ผมสวยเงางามอีกต่างหากเพราะผักบุง้

มีวิตามินเอสูง ที่รา่งกายใชใ้นการผลิตไขมันและน้ ามันจากรากผมเพื่อหล่อเลี้ยงเส้นผมใหแ้ข็งแรง 

5 หน่อไม้ฝรั่ง ส าหรับหน่อไม้ฝรั่งนั้นให้วติามนิเอสูง ชว่ยใหผ้มนุ่มลื่น ชุ่มชื่นเป็นประกาย ไม่ขาดเปราะงา่ย 

6 ฟักทอง ส าหรับใครที่อยากมสีุขภาพหนงัศีรษะที่ดี อย่าลืมกนิฟักทองเป็นประจ าฟักทองช่วยบ ารุงผม และบ ารงุหนงัศีรษะให้แข็งแรง 

ลดการเกดิรงัแค 

7 แครอท ส าหรับแครอทเป็นแหล่งรวมวิตามินเอ ช่วยบ ารุงหนงัศีรษะให้แขง็แรง 

8 กล้วย สรรพคุณของกล้วยนอกจากจะช่วยบ ารงุผิวพรรณแล้ว กล้วยยังอุดมไปด้วยวติามินบี 6 และมีเซลิก้าช่วยบ ารุงเส้น

ผมใหแ้ข็งแรง ป้องกันการขาดหลุดร่วงของเส้นผมได้เป็นอยา่งดี 

9 ส้ม เป็นแหล่งวติามินซีที่ส าคญั ประโยชน์ของวติามินซีคอื ชว่ยในการสร้างคอลลาเจน ซ่ึงจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของรากผม และ

ยังช่วยในการตา้นอนมุูลอิสระ ลดความเสื่อมของอายุ ช่วยไม่ให้ผมหงอกเร็วอกีดว้ย 

10 สตรอเบอร์รี ่มีวิตามินซีเยอะช่วยบ ารงุเส้นผมใหแ้ข็งแรงเงางาม ลดอาการเกดิรงัแคได้ดดีว้ยนอกจากผกัและผลไม้ใบเขียวที่เรากิน

เป็นประจ าแล้ว เราก็ยงัเสริมด้วยอาหารที่มี โปรตีน ธาตุเหล็ก ก ามะถนั สังกะสี วิตามินบี วติามินเอ กรดไขมันโอเมกา้ 3 เช่น 

ปลาแซลมอน อาหารทะเล นมถั่วเหลือง งา ไข่ ถั่วต่างๆ โยเกิรต์ ข้าวโอ๊ต 

 นอกจากการทานผกัผลไม้บ ารุงผมแล้ว อีกอย่างที่เราท าควบคู่เพื่อลดผมร่วงคือต้องงดการกินขนมขบเคี้ยว พวกที่มโีซเดียมสูง 

เพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพผมท าให้ผมร่วงและแห้ง การนอนดกึก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้สุขภาพผมไม่ดี เลยต้องรีบเข้านอนเพื่อให้ร่างกาย

ได้พักฟื้นดูแลเส้นผมอีกด้วย รวมทั้งความเครยีดที่สะสม ต้องบริหารอารมณ์ให้ดีเพือ่ลดสาเหตกุารหลุดรว่งของเส้นผมอกีดว้ยคะ 
 
 
 

ปั 



จดหมายข่าวส านักงานตรวจสอบภายใน ปีที่  11 ฉบับที่ 43        newsletter  2 

การตรวจสอบภายใน 
(Management  Auditing) 

    

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  

 ที่มา : พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้

หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง

 กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียง ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว23 ลว. 19 มีนาคม 2562 โดยมีเน้ือหา

ทั้งหมดสรุปได้ดังน้ี  

  การตรวจสอบภายใน มีเนื้อหา 3 เรื่อง ได้แก่ 1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า

ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 

2562 2. พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 

5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เกณฑ์การประเมินมิติด้านการตรวจสอบภายใน รางวัล

องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 และ 3. ประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ  
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สามารถพิจารณาน าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับ

หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหนว่ยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(สามารถน าเครื่องมือแนวคดิของการบริการจัดการความเสี่ยงอื่นๆมาใช้ได้การด าเนินการ

ได้ เช่น COSO - ERM Framework หรือ ISO 31000 เป็นต้น)  

 จัดท าขึ้นตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลให้เหมาะสมกบับริบทของหน่วยงานของรัฐใน

ประเทศไทย  

 เป็นหลักการเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

 หน่วยงานของรัฐสามารถพจิารณาน าเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับ

หน่วยงานได ้

 เนื้อหาประกอบด้วย 2 สว่น คือ สว่นของคำนิยามและส่วนของมาตรฐาน  

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  

เนื้อหาของมาตรฐาน : ก าหนดให้หนว่ยงานของรัฐด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้  

ต้องจัดให้มกีาร

บริหารจดั การความเสี่ยง 

(ให้หน่วย งานของรัฐจดั 

การเหตกุารณ์ทีอ่าจ

เกิดขึ้นและสง่ผลกระทบ

ต่อหนว่ยงานของรัฐเพือ่ให้

หน่วยงานของรัฐสามารถ

ด าเงนิงานให้บรรลุวตัถุ

ประ สงค์ของหน่วยงาน

รวมถงึเพิ่มศกัยภาพและ

ขีดความสามารถ

ด าเนินงานในบรรลุ

วัตถุประสงค์) 

ต้องมีการก าหนดวัตถุ 

ประสงค์เพื่อใชใ้นการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

รวมถงึมกีารสื่อสารการ

บริหารจดัการความเสี่ยงของ

วัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ (การ

ก าหนดสัตถุประสงค์ต้องชัด 

เจนทัง้ความเสี่ยงในระดับ

หน่วยงานของรัฐและระดับ

กิจกรรม ซ่ึงมีหลายด้าน เช่น 

ด้านยทุธศาสตร์ ดา้นการ

รายงาน ดา้นการด าเนินงาน 

ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 

หรือกรณอีื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เป็นต้น) 

ต้องด าเนนิการในทกุ

ระดับของหน่วยงานของรัฐ 

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

การระบุความเสี่ยง การ

ประเมินความเสี่ยงและการ

ตอบ สนองความเสี่ยง 

(บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งทกุระดับมี

ส่วนเกี่ยวขอ้งกับการบริหารจดั 

การความเสี่ยงเพื่อให้

ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ

เพื่อใหม้ีการด าเนนิการ

เกี่ยวกับเรื่องดงักล่าวได้อย่างมี

ประสิทธิผลตามเป้า หมายของ

หน่วยงานของรัฐอย่างน้อย

ควรต้องอยู่ในระ ดับที่

หน่วยงานของรัฐยอมรับได้) 

ต้องจัดท าแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปี

ละครั้งและต้องมีการสื่อสาร

แผนบริหารจดัการความเสี่ยง

กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ

ต้องมีการตดิตามประเมินผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ทบทวนแผนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

รวมทัง้มีการรายงานการ

บริหารจดัการความเสี่ยงของ

หน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต้อง

มีการรายงานตอ่หัวหน้าหน่วย 

งานของรัฐหรือผูก้ ากับดแูล 

แล้วแตก่รณีเช่น กระทรวง 

คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น) 

1 4 3 2 
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                  หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของ

เนื้อหาของหลักเกณฑ์ : ก าหนดให้หนว่ยงานของรัฐด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงซึง่

ข้อก าหนด ให้ถือปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ฯ นี้ในรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป (ปี 2563) สรุปได้ดังนี้  

ให้หนว่ยงานของรัฐจัดให้มกีารบริหารจัดการ ความเสีย่งใน

หน่วยงานโดยใช้มาตรฐานของกระทรวงการคลัง และให้ปฏิบัติ

ตามคู่มือหรือ แนวทางปฏบิัติท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และให้ 

รัฐวิสาหกิจถอืปฏิบัตติามหลักเกณฑ์แนวปฏิบตัิของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ  

  กรณีที่กรมบัญชีกลางขอให้หนว่ยงานของรัฐจัดส่งขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของหนว่ยงานของรัฐให้ด าเนนิการตามรูปแบบวธิีการ

และระยะเวลาท่ีกรมบญัชกีลางก าหนดและส าหรับรัฐวิสาหกจิให้ด าเนนิการตาม

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนดหากไม่สามารถด าเนินการ

ได้ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  

ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการ ประเมินติดตามผลอยา่งตอ่เนื่องในระหว่าง 

การปฏิบัติงานหรือเป็นรายครั้ง (ตามนโยบาย เช่น ปลีะ 2 ครั้ง เป็นตน้) หรือใช้ 2 วิธีร่วมกัน 

หากพบข้อบกพร่องที่มสีาระส าคัญให้รายงานหวัหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผูก้ ากบัดูแลแล้วแต่

กรณีทันทีซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผูก้ ากับดูแลดังกล่าวสามารถก าหนดนโยบายวิธีการ

และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสีย่งได้  

จัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อท าหน้าท่ีในการจัดท าแผนตดิตามผลจัดท ารายงานและทบทวน

แผนบริหารจัดการความเสีย่งซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดนโยบายวิธีการ

และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสีย่งได้โดยต้องจัดท าแผนเพือ่ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐและจัดท ารายงานผลเสนอใหห้ัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หรือผูก้ ากับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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 สรุปกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาส 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562                     

  - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบ
หน่วยงานใน 2 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยเพาะช่าง และกองคลัง  

  - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

 

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม 

  

- 4 เม.ย. 62 เข้าร่วมแถลงข่าวโครงการกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลาง

และภาคใต้) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562    

ณ ห้องประชุม A411 ชั้น 4 อาคารสิรินธร โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย 

- 5 เม.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการสรรหาข้าราชการและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุมหัสดิน ช้ัน 3 

ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย  

- 10 เม.ย. 62 โครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ณ อาคารสถาบัน

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยบุคลากรในหน่วยงาน  

- 18-19 เม.ย. 62 โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย เรื่อง “กฎหมายส าหรับบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุมคชาธาร โดย จิตสุภา  หนองเป็ด และทิชากร  เกตุแก้ว 

- 24-26 เม.ย. 62 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและความรู้อาเซียนส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้อง A412 ช้ัน 4 อาคารสิ

รินธร โดย ขวัญใจ  คงชีพ และศุภรัตน์  วงศ์ศรี  

- 3 พ.ค. 62 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (บัญชี การจัดการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย 



ท่ีปรึกษา-บรรณาธิการ  ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย 

กองบรรณาธิการ                                             

นางสาวชาคริยา   รักไทย นางสาวจติสุภา   หนองเปด็   นางสาวขวญัใจ   คงชีพ                    
ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว นางศุภรัตน์     วงศ์ศร ี

พิสูจน์อักษร  นางสาวขวัญใจ   คงชีพ  ออกแบบ     นางศุภรัตน์    วงศ์ศรี 

จัดท าโดย ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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และกจิกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 

ภาพกิจกรรม 


