แบบ ปย.1
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2556
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(1)
(2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมีส่วนทาให้
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดโครงสร้างองค์กร
ทางานของผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาต่อ เพื่อให้มี
1.3 ความรู้ ทักษะ และ
ความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง
ความสามารถของบุคลากร
ต่อเนื่องสม่าเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วน
1.4 โครงสร้างองค์กร
ราชการรับทราบ
1.5 การมอบอานาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบ
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้าน
บุคลากร
1.7 กลไกการติดตามการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2. การประเมินความเสี่ยง
กองยานพาหนะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับ หน่วยงาน โดยมี ผู้อานวยการกองยานพาหนะฯ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจ
หัวหน้างานทุงานเป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็น
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม เลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการ
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 7 ขั้นตอน
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประกอบด้วย
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุม
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
เพื่อปูองกันความเสี่ยง
2. การระบุความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การประเมินมาตรการควบคุม
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
6. การรายงาน
7. การติดตามผลและทบทวน
ในปีนี้ กองยานพาหนะฯ ได้ดาเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้
- การบริหารด้านพัสดุ
- การบริหารด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- การบริหารด้านระบบการจราจรภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมการควบคุมได้
กาหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผล
การประเมินความเสี่ยง
3.2 บุคลากรทุกคนทราบและ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม
3.3 มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร
แต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร
3.4 มีมาตรการปูองกันและดูแล
รักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ
เพียงพอ
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การ
ปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การ
อนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแล
รักษาทรัพย์สิน
3.6 มีข้อกาหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
อาศัยอานาจหน้าที่
3.7 มีมาตรการติดตามและ
ตรวจสอบให้การดาเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและ
สายการรายงานสาหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝุายบริหาร
4.2 มีการจัดทาและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานการเงิน
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)
กองยานพาหนะฯ มีการควบคุมภายใน โดยมีการกาหนดตามวัตถุประสงค์
และผลการประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ มีการมอบอานาจ
หน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการทาบัญชีตาม
ระเบียบราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม ตลอดจนมีการ
แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการกาหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

กองยานพาหนะฯ มีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบ
สารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้การจัดทาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการจัดเก็บ
ข้อมูล/เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ มีการติดต่อสารสื่อและ มีการรับฟังหรือ
พิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็บไซด์
http://www.vehicle.ku.ac.th/
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
ปัจจุบัน
4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
หมวดหมู่
4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จาเป็น
ทั้งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ
เชื่อถือได้ และทันกาล
4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้
พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนว
ทางการแก้ไข
4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้
พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานขององค์กร
4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อ
ร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา
ประชาชน สื่อมวลชน
5. การติดตามประเมินผล
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและ
ผลการดาเนินงาน และรายงานให้ผู้
กากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.2 กรณีผลการดาเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการดาเนินการแก้ไข
อย่างทันกาล
5.3 มีการกาหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบ

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)

กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และ
รายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการ
ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้
กากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
การปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
5.5 มีการประเมินผลความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และการประเมินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองและ/หรือการประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
5.6 มีการายงานผลการประเมิน
และรายงานการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กากับ
ดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5.7 มีการติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบภายในของผู้
ตรวจสอบภายใน
5.8 มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้อง
รายงานต่อผู้กากับดูแลทันที ในกรณีที่
มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มี
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมี
การกระทาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนัยสาคัญ

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)

ผลการประเมินโดยรวม
กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมีส่วนทาให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
มีการกาหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาต่อ เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
นอกจากนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมี ผู้อานวยการกองยานพาหนะฯ
เป็นประธานกรรมการ หัวหน้างานทุงานเป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะ
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กรรมการฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้ง 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
2. การระบุความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การประเมินมาตรการควบคุม
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
6. การรายงาน
7. การติดตามผลและทบทวน
ในปีนี้ กองยานพาหนะฯ ได้ดาเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดย
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้
- การบริหารด้านพัสดุ
- การบริหารด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- การบริหารด้านระบบการจราจรภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน
มีการควบคุมภายใน โดยมีการกาหนดตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ มี
การมอบอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการทาบัญชีตามระเบียบราชการ มีการดูแล
รักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการกาหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี มีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้ มีการรับฟังหรือ
พิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็บไซด์ http://www.vehicle.ku.ac.th/ และ มีการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ
ชื่อผู้รายงาน...................................................
(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ตาแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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