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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงาน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ส านักงานอธิการบดี 
งวดระยะเวลา 1 ตุลาคม  2555 – 30 กันยายน 2556 

 
เรียน  อธิการบดี 

 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/

โครงการในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  โดยได้ด าเนินการตามนโยบาย และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด นั้น 

 
จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว   หน่วยงาน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

กรณีที่ 1 ผลการประเมินฯ ไม่มีความเสี่ยงที่ส าคัญ 
“ หน่วยงานยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  และไม่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ” 
 
กรณีที่ 2 ผลการประเมินฯ มีความเสี่ยงที่ส าคัญจ าเป็นต้องจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
“ หน่วยงานยังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามแผนการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  จ านวน 1 เรื่อง/ประเด็น  จึงได้ก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยง  ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว  ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ ” 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

ลงชื่อ  
             (นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง)   
                     รักษาราชการแทน                                             

                                                                ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
วันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
 



แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 
 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุม 
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขใน
จุดใด อย่างไร  
 แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย
ข้อความภายใต้หัว ข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ ความเห็น/ค าอธิบาย”ใช้ส าหรบัจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือ
ค าอธิบายในหัวข้อนั้น ๆ 
      ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช้” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ
หรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ปรักอบของการควบคุมภายในใช้ส าหรับบันทึกผลการประเมิน
โดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควนพิจารณาองค์ประกอบ นั้นๆ และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบ
ประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 
       ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า 
        1. ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กร 
หรือไม่ ถ้าไม่ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน 
       2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม่ อย่างไร 
       3. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
     4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุมเพ่ือพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมี
สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่ 

 
กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

ภายในองค์กร  รวมทั้งการติดตามผล การ
ตรวจสอบการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบ
ภายในและการตรวจสอบภายนอก 

 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณและการด าเนินงาน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการ
กระจายอ านาจ 

 มีทัศนคติทีเ่หมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
และการพิจารณาวิธีการลดหรือปูองกันความ
เสี่ยง 

 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน (Performance – Based 
Management) 

 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหารมี
ทัศนคติทีด่ีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภายในองค์กร รวมทั้งมีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน การตรวจสอบการประเมินผลทั้ง
จากภายในและภายนอก มีทัศนคติที่เหมาะสม
ต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเหมาะสม มีการกระจายอ านาจ  
และมีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความ
เสี่ยงจาการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและ
มีวิธีการลดหรือปูองกันความเสี่ยงและมีความ
มุ่งม่ันที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 

1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
 มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบเป็นครั้งคราว 

 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรม
ที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตาม
ข้อก าหนดด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้อง 

 ฝุายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม 

 

 ผู้บริหารมีการก าหนดบทลงโทษตาม 
ระเบียบราชการ มีการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการ
ด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีปัญหาเรื่องความซื้อ
สัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดข้ึน 



 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
 ฝุายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อ

ไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย  วิธีปฏิบัติ หรือ
ระเบียบปฏิบัติ 

 ฝุายบริหารก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานที่
เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงาน
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเปูาหมายที่เป็นไป
ได้ 

 ฝุายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น  
เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานมีความซื่อสัตย์และถือ
ปฏิบัติตามจริยธรรม 

 ฝุายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณ
แจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และ
จริยธรรมของพนักงานที่เกิดขึ้น 

 

1.3 ความรู้  ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 มีการก าหนดระดับความรู้  ทักษะและ

ความสามารถ 
 มีการจัดท าเอกสารการบรรยายคุณลักษณะงาน

ของแต่ละต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน 
 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับ

ความรู้ทักษะและความสามารถท่ีต้องการส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของ
พนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน และ
มีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 

 

 บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความสามารถใน
การปฏิบัติงาน มีการจัดท าเอกสารบรรยาย
คุณลักษณะงานของแต่ละต าแหน่ง ตลอดจนมี
การจัดท าแผนการฝึกอบรมตามความต้องการ
ของบุคลากร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1.4 โครงสร้างองค์กร 

 มีการจัดท าโครงสร้างและสายงาน การบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 

 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและ
ปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ 

 กองยานพาหนะฯ มีการจัดท าโครงสร้างและ
สายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
เหมาะสม และมีการแสดงแผนภูมิการจัด
องค์กรที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบ 

1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 มีการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง  
และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 

 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม
ผลการด าเนินงานที่มอบหมาย 

 กองยานพาหนะฯ มีการมอบอ านาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและมี
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ด าเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่อง 



1.6 นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร 
 มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการ

ว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา 
ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

 มีการจัดท าปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่  และ
จัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

 การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการ
โยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้
พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการ
ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้าน
จริยธรรม 

 กองยานพาหนะฯ มีนโยบายวิธีการบริหารด้าน
บุคลากรตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการ
ว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึง
การศึกษา ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรม มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ 
การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการ
โยกย้ายขึ้นกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และมีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อ
มีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้าน
จริยธรรมอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการ
ก ากับดูแล การปฏิบัติภายในองค์กรให้เป็นไป
ตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 กองยานพาหนะฯ มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานจากคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดย
ส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการตรวจประเมินภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 



1.8 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
...................................................................................  
...................................................................................  
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม
และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการ
ก าหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสาย
การบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาต่อ เพ่ือให้มี
ความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีการรายงานผล
การตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ 

 

 

 

ชื่อผู้ประเมิน                   
                (นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง) 

ต าแหน่ง           รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

วันที่        18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
2. การประเมินความเสี่ยง 

   ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับ
กิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) 

 
กองยานพาหนะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมี 
ผู้อ านวยการเป็นประธานกรรมการ หัวหน้างานต่าง 



จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
   วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ 
เพ่ือทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหาร
ความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ 

2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการ

ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและ
วัดผลได้ 

 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบและเข้าใจตรงกัน 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน

ในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้อง
และสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ 
และวัดผลได้ 

 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและให้การยอมรับ 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยง 
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน

จากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับ
ลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิด
ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

 
 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ

ความส าคัญของความเสี่ยง 
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ

หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ท่ีจะ
เกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

ๆ เป็นกรรมการ และหัวหน้างานบริหารและธุรการ
เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 7 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2. การระบุความเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยง 
4. การประเมินมาตรการควบคุม 
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
6. การรายงาน 
7. การติดตามผลและทบทวน 
   ในปีนี้ กองยานพาหนะฯ ได้ด าเนินการตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน 
ดังนี้ 
   - การบริหารพัสดุ 
   - ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 
ซึ่งผู้บริหารได้มีการระบุและประเมินความเสี่ยง โดย
มีการพิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยง มี
การวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความสี่ยงที่จะเกิดข้ึน หรือโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง ตลอดจนมีการก าหนดวิธีการควบคุม
เพ่ือปูองกันความเสี่ยง และมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนดเพื่อปูองกันหรือ
ลดความเสี่ยง 
 
 



จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนและก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปูองกัน
หรือลดความเสี่ยง 

 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะ
เกิดข้ึนจากการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือ
ปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ี
ก าหนดเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

2.6 อื่น ๆ โปรดระบุ 
.................................................................................. ............. 
 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
กองยานพาหนะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงภายในหน่วยงานเพื่อด าเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
เกี่ยวกับ 

- การบริหารด้านพัสดุ 
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

โดยมีการพิจารณาระดับความส าคัญ มีการวิเคราะห์และประเมิน
ระดับความเสี่ยง ตลอดจนมีการก าหนดวิธีการควบคุมและติดตามผล
การปฏิบัติเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

  ชื่อผู้ประเมิน  
                  (นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง) 
  ต าแหน่ง          รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
          วันที่      18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
3. กิจกรรมการควบคุม 

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร
พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญเหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิผลหรือไม่ 
3.1 กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ

ประเมินความเสี่ยง 
3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ

ควบคุม 
3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ

ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
3.4 มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ

เพียงพอ 
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ

ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

3.6 มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

3.8 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  
...................................................................................  
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ   
กองยานพาหนะฯ มีความควบคุมภายในและมีการตรวจสอบให้ 

การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบฯ ราชการอย่างชัดเจน 
 

ชื่อผู้ประเมิน  
                  (นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง) 
  ต าแหน่ง         รักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

     วันที่   18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 

กองยานพาหนะฯ มีการควบคุมภายใน โดยมี
การก าหนดตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ 
มีการมอบอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการท าบัญชีตาม
ระเบียบราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน
อย่างรัดกุม ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการก าหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามตรวจสอบ
ให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 



จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
       การด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้  ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝุายบริหาร 

4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วน  สมบูรณ์   และเป็นหมวดหมู่ 

4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ 

4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ  
เชื่อถือได้ และทันกาล  

4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดข้ึนและแนวทางแก้ไข 

4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา 
ประชาชน สื่อมวลชน 

กองยานพาหนะฯ มีการด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดให้มีระบบสารสนเทศและรายงาน
ส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ มีการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน 
การบันทึกบัญชี มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอก มีกลไกและช่องทางให้
บุคลากรเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร มีการ
รับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก
ใน 
เว็ปไซด์ http://www.vehicle.ku.ac.th/  

4.9  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................  
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
กองยานพาหนะฯ มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบ

สารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้ มีการรับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียน
จากภายนอกในเว็ปไซด์ http://www.vehicle.ku.ac.th/ 

 
 
 
 
 

http://www.vehicle.ku.ac.th/
http://www.vehicle.ku.ac.th/


จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 

ชื่อผู้ประเมิน  
                  (นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง) 
  ต าแหน่ง         รักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

    วันที่  18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 

 
 
 

 

5. การติดตามประเมินผล 
       ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  มีการด าเนินการ
แก้ไขอย่างทันกาล 

5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการ
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

5.6 มีการรายงานผลและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันทีในกรณีท่ีมี
การทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต  มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระท าอ่ืนที่อาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหาร
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง 
มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการ
ก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามี
การทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ 
ของราชการ 



จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
5.9  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และ 

รายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม
ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบฯ ของราชการ 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน  
                  (นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง) 
  ต าแหน่ง         รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

    วันที่ 18  ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2553 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 ปรัชญาและรูปแบบการ
ท างานของผู้บริหาร 
     1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
     1.3 ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของบุคลากร 
     1.4 โครงสร้างองค์กร 
     1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
     1.6 นโยบายวธิีบริหารดา้น
บุคลากร 
     1.7 กลไกการติดตามการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมีส่วนท าให้
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาต่อ เพื่อให้มี
ความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบ 

2. การประเมินความเสี่ยง กองยานพาหนะฯ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน

แบบ ปย.1 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

     2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับ
ตรวจ 
     2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
     2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
     2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     2.5 การก าหนดวิธีการควบคุม
เพ่ือปูองกันความเสี่ยง 

หน่วยงาน โดยมี ผู้อ านวยการกองยานพาหนะฯ เป็นประธานกรรมการ 
หัวหน้างานทุงานเป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็น
เลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 7 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2. การระบุความเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยง 
4. การประเมินมาตรการควบคุม 
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
6. การรายงาน 
7. การติดตามผลและทบทวน 
   ในปีนี้ กองยานพาหนะฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้ 
   - การบริหารด้านพัสดุ  
   - การบริหารด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 กิจกรรมการควบคุมได้
ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผล
การประเมินความเสี่ยง 
     3.2 บุคลากรทุกคนทราบและ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม 
     3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร
แต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
     3.4 มีมาตรการปูองกันและดูแล
รักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ
เพียงพอ 
     3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การ

กองยานพาหนะฯ มีการควบคุมภายใน โดยมีการก าหนดตามวัตถุประสงค์
และผลการประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ มีการมอบอ านาจ
หน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการท าบัญชีตาม
ระเบียบราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม ตลอดจนมีการ
แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

ปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การ
อนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแล
รักษาทรัพย์สิน 
     3.6 มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
อาศัยอ านาจหน้าที่ 
     3.7 มีมาตรการติดตามและ
ตรวจสอบให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและ
สายการรายงานส าหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝุายบริหาร 
     4.2 มีการจัดท าและรวบรวม
ข้อมลูเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
     4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
หมวดหมู่ 
     4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็น
ทั้งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ 
     4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันกาล 
     4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้

กองยานพาหนะฯ มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบ
สารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้การจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการจัดเก็บ
ข้อมูล/เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ มีการติดต่อสารสื่อและ มีการรับฟังหรือ
พิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็ปไซด์ 
http://www.vehicle.ku.ac.th/ 
 

http://www.vehicle.ku.ac.th/


องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนว
ทางการแก้ไข 
     4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้
พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์กร 
     4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อ
ร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา 
ประชาชน สื่อมวลชน 
5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและ
ผลการด าเนินงาน และรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไข
อย่างทันกาล 
     5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     5.4 มีการติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
     5.5 มีการประเมินผลความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และการประเมินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองและ/หรือการประเมินการ

กองยานพาหนะฯ มีการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการก าหนดให้
ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่า
มีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

ควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
     5.6 มีการายงานผลการประเมิน
และรายงานการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับ
ดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
     5.7 มีการติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบภายในของผู้
ตรวจสอบภายใน 
     5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้อง
รายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันที ในกรณีที่
มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มี
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมี
การกระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส าคัญ           
 
ผลการประเมินโดยรวม 

 กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพ มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริม
ให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาต่อ เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีระบบกลไกการ
ติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบ นอกจากนั้น   ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมี 
ผู้อ านวยการกองยานพาหนะฯ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้างานทุงานเป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารและ
ธุรการ เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2. การระบุความเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยง 
4. การประเมินมาตรการควบคุม 
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 



6. การรายงาน 
7. การติดตามผลและทบทวน 

 ในปีนี้ กองยานพาหนะฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดย
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้ 

- การบริหารด้านพัสดุ 
- การบริหารด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

มีการควบคุมภายใน โดยมีการก าหนดตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ มี
การมอบอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการท าบัญชีตามระเบียบราชการ มีการดูแล
รักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี  มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้ มีการรับฟังหรือ
พิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็ปไซด์ http://www.vehicle.ku.ac.th/  และ มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ 
 
 

ชื่อผู้รายงาน  
  (นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง) 

                         ต าแหน่ง    รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

วันที ่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
 
 

http://www.vehicle.ku.ac.th/

