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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
งวดระยะเวลา 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
เรียน อธิการบดี
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ดาเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/
โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดาเนินงานของ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยได้ดาเนินการตามนโยบาย และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด นั้น
จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยงาน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กรณีที่ 1 ผลการประเมินฯ ไม่มีความเสี่ยงที่สาคัญ
“ หน่วยงานยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และไม่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ”
กรณีที่ 2 ผลการประเมินฯ มีความเสี่ยงที่สาคัญจาเป็นต้องจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
“ หน่วยงานยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามแผนการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จานวน 2 เรื่อง/ประเด็น จึงได้กาหนดวิธีจัดการความเสี่ยง กาหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ ”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป

ลงชื่อ
(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/วิทยาเขตบางเขน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์/ภารกิจ/
โครงการ
และวัตถุประสงค์
(1)

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(3)
(3)
(4)
1.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 1.1. การรักษาความ
1.1.1 มหาวิทยาลัยควรจัดสรร
ของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น
ปลอดภัยในวิทยาเขตบางเขน งบประมาณในการติดตั้ง
ยังไม่ทั่วถึง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น โรงอาหาร
ประตูเข้า-ออกทุกประตู อาคาร
เรียน อาคารสานักงาน อาคารจอด
รถ สนามกีฬา พื้นที่จอดรถ
ส่วนกลาง ฯลฯ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
(งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)

(5)
30 กันยายน
2558
กองยานพาหนะฯ
ร่วมกับกองแผนงาน

(6)
เนื่องจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่ติดตั้งอยู่เดิมได้รับ
ความเสียหายกรณีเกิด
เหตุการณ์อุทกภัยใน
ปีงบประมาณ 2555 เกือบ
ทั้งหมด ขณะนีไ้ ด้กาหนด
รายละเอียดเพื่อขอเช่า
ระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อ
ติดตั้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
และจะต้องแบ่งเป็น 2
ระยะ คือ ปี 2557 ระยะที่
1 วงเงิน 10 ล้าน และปี
2558 ระยะที่ 2 วงเงิน
10 ล้าน
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แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์และโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ/
กิจกรรม

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

(1)
การบริหารด้านระบบ
การจราจรภายใน มก.
วิทยาเขตบางเขน

(2)
(3)
2. เพื่อให้เกิดความ
2.1 ยังมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นใน
สะดวกและปลอดภัยต่อ วิทยาเขตบางเขน
ชีวิตของนิสิต และ
บุคลากรมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
(งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)

(4)
2.1 การบริหารด้านระบบ
การจราจรยังไม่มีความ
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

(5)
2.1.1 มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยควบคุมพื้นที่ไม่ให้มี
รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าเขตการ
เรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบ
สาหรับอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตของนิสิต
และบุคลากร
2.2.2 มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยควบคุม ดูแลไม่ให้มี
รถจักรยานยนต์วิ่งช่องเส้นทาง
รถจักรยาน

(6)

(7)

30 กันยายน
2557/งานรักษา
ความปลอดภัย
กองยานพาหนะฯ

50,0000

ชื่อผู้จัดทา
ตาแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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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
๕

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

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)
- การบริหารด้านระบบการจราจรภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน
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/

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
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

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)

กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และ
รายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการ
ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้
กากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบ
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 มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมีส่วนทาให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพ มีการกาหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาต่อ เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีระบบกลไก
การติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบ นอกจากนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมี
ผู้อานวยการกองยานพาหนะฯ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้างานทุงานเป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารและ
แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ธุรการ เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร 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 แจ้งให้บุคลากร
รับทราบ มีการมอบอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการทาบัญชีตามระเบียบ
ราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการ
กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี มีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทาง
ให้ มีการรับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็บไซด์ http://www.vehicle.ku.ac.th/ และ มี
การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มี
การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการ
ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ

ชื่อผู้รายงาน
(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ตาแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอน
1. หลักการ

KU-ERM 6

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

1. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร
ในวิทยาเขตบางเขนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1. นิสิตและบุคลากรในวิทยา
เขตบางเขนไม่มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1 การรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตบางเขนยังไม่
ทั่วถึง

4

2. เปูาหมาย

2. เพื่อให้การบริหารงาน
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในวิทยาเขต
บางเขนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. วิธีการดาเนินการ

3. เพื่อกาหนดกฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติในด้านการรักษา
ความปลอดภัย

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับ
ความเสีย่ ง
4
สูง4

ลาดับ
ความเสีย่ ง
1

2. มีทรัพย์สินสินสูญหาย/
เสียหาย
2. การบริหารงานด้านการรักษา 2.1 สภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต
ความปลอดภัยในวิทยาเขต
บางเขนมีพื้นทีใ่ ช้ร่วมกันหลายหน่วยงานทาให้การบริหาร
บางเขนไม่มีประสิทธิภาพ
ด้านการรักษาความปลอดภัยทาได้ยาก

4

5

สูงมาก

1

3

4

สูง

2

3. นิสิตและบุคลากรไม่ปฏิบัติ
3.1 การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบัติในด้านการ
ตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติในด้าน รักษาความปลอดภัยในวิเทยาเขตบางเขนยังไม่ทั่วถึง
การรักษาความปลอดภัย
3.2 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บางคนไม่ทราบกฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติในด้านการรักษาความปลอดภัย

2

4

สูง

2

2

3

ปานกลาง

3

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอน
4. บุคลากร

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

4. เพื่อให้บุคลากรมีความ
4.บุคลากรไม่มีความพร้อมใน
พร้อมในปฏิบัติหน้าที่อย่างมี การปฏิบัตหิ น้าที่
ประสิทธิภาพ

5. การประเมินผล

ปัจจัยเสี่ยง

KU-ERM 6

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับ
ความเสีย่ ง
4
ปานกลาง

ลาดับ
ความเสีย่ ง
4

4.1. บุคลากรบางคนไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย

1

4.2. มีการฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ละทักษะในการรักษา
ความปลอดภัยไม่เพียงพอ

2

3

ปานกลาง

3

2

4

2

3

3

สูง
ปานกลาง

4.4 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
6. เพื่อทราบความพึงพอใจ 6. มีการประเมินผลความพึง
12.มีการประเมินผลความพึงพอใจ แต่ได้นาผลการ
ในการให้บริการทางด้านการ พอใจ แต่ไม่ได้นาผลการประเมิน ประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ
รักษาความปลอดภัยและนา มาปรับปรุงแก้ไขครอบคลุมทุก
กิจกรรม ที่มีการประเมิน
ผลการประเมินมาพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการ

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
(1)

การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(2)

KU-ERM 7

(3)

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)

√

√

?
√

?
√

√

√

1. หลักการ
1. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรในวิทยาเขต
บางเขนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัจจัยเสี่ยง:
1.1 การรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขต 1.1.1 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
บางเขนยังไม่ทั่วถึง
อย่างทัว่ ถึง
1.1.2 มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างทั่วถึง
1.1.3 มีการควบคุมพื้นที่เขตการเรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบ
สาหรับเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
1.1.4 มีการประสานงานกับหน่วยราชการภายนอกโดย
กองยานพาหนะฯ ร่วมกับสถานทีต่ ารวจนครบาลบางเขน จัดตั้ง
ศูนย์พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) โดยจัดเจ้าหน้าทีต่ ารวจประจา
ณ ศูนย์เกษตรรวมใจ ตั้งแต่เวลา 10-00-24.00 น. ทุกวัน เพื่อ
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรม และลดอุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อ
ความสูญเสีย/เสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
(1)

การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(2)
1.1.5 มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทหาร คณะทางานปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก นอกเครื่องแบบ เฝูา
ระวังและสนับสนุนการปูองกันเหตุร้ายต่าง ๆ และจับกุมผู้กระทาผิด
ในด้านการลักทรัพย์ และอื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบทางด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1.6 จัดทาประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ เตือนให้มีการระมัดระวัง
ทรัพย์สินของมีค่า ณ อาคารเรียน โรงอาหาร และทุกหน่วยงานคณะ
สถาบัน สานัก ของมหาวิทยาลัย

KU-ERM 7

(3)
√

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)
√

√

√

√

√

√

√

2. เป้าหมาย
2. เพื่อกาหนดกฎระเบียบข้อปฏิบัติใน
ด้านการรักษาความปลอดภัย
ปัจจัยเสี่ยง:
2.1 สภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมี 2.1.1 มีแบ่งพื้นที่ ติดปูายประกาศแสดงขอบเขตพื้นที่ ของแต่ละ
พื้นที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงานทาให้การ
หน่วยงานและพื้นที่ส่วนกลางอย่างชัดเจน
บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยทาได้ยาก
2.1.2 มีการควบคุมพื้นที่เขตการเรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบ
สาหรับเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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สาเหตุของความเสี่ยง
(Risk factors )
(1)

การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว
(2)
(3)

KU-ERM 7

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)

3. วิธีการดาเนินการ
ปัจจัยเสี่ยง:
3.1 การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบัติ
ในด้านการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขต
บางเขนยังไม่ทั่วถึง
3.2 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บางคนไม่ทราบ
กฎระเบียบข้อปฏิบตั ิในด้านการรักษาความ
ปลอดภัย

3.1.1 มีการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบัติในด้านการรักษา
ความปลอดภัยให้รับทราบกันอย่างทั่วถึง ณ อาคารเรียน โรงอาหาร

√

√

3.2.1 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย/รองหัวหน้างานฯ และผู้ช่วย
หัวหน้างานฯ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกงานก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ประจาจุด
พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
อย่างสม่าเสมอ

√

√

4.1.1 มีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง สร้างจิตสานึกของผู้ปฏิบตั ิ
หน้าที่รักษาความปลอดภัย
4.2.1 ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง

√

√

√

√

4.3.1 มีการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน

√

√

4. บุคลากร
ปัจจัยเสี่ยง:
4.1 บุคลากรบางคนไม่มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 มีการฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ละทักษะ
ในการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ
4.3 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว
(2)
(3)

สาเหตุของความเสี่ยง
(Risk factors )
(1)
5. การประเมินผล
5.1 มีการประเมินผลความพึงพอใจ แต่
ไม่ได้นาผลการประเมินมาพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
√ = มี
× = ไม่มี
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

5.1.1 มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

√

KU-ERM 7

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)
√

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การบริหารด้านพัสดุ

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินความเสี่ยง
KU-ERM 6
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความตองการ
ของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนหลัก
1. สารวจความตองการพัสดุ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

1.1 เพื่อใหทราบความตองการ 1.1 ชนิด จานวนและหนดเวลา
ชนิด จานวนและกาหนดเวลา ในการใชพัสดุไมตรงตามความ
ในการใชพัสดุ
ตองการของผูใช้

สาเหตุของความเสี่ยง /ปจจัยเสีย่ ง

โอกาส

1.1.1 แบบสารวจความตองการมีขอมูลเกี่ยวกับการ
ใชพัสดุไมครบถวน ไมเพียงพอ และไมชัดเจน
1.1.2 ผูตอบใหขอมูลที่ไมถูกตอง ไมชัดเจนและไม
ครบถวน
1.1.3 ผูใชไมใหความรวมมือในการใหขอมูลตามแบบ
สารวจ เชน ขอมูลความตองการรูปแบบและชนิดพัสดุ

2

1.1.4 ผูใชขาดความรูความเขาใจในการกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะ (spec)

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับ
ความเสีย่ ง
2
ปานกลาง

ลาดับ
ความเสีย่ ง
3

2

2

ปานกลาง

3

2

2

ปานกลาง

3

3

4

สูง

2
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การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ

KU-ERM 6

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความตองการ
ของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนหลัก
2. จัดทาแผนการจัดหา/ซื้อ
ประจาปี

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

2.1 เพื่อใหไดแผนการจัดหา/
ซื้อที่ชัดเจน มีกาหนดเวลาที่
เหมาะสม รวดเร็ว สอดคลอง
กับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
และตรงตามความตองการของ
ผูใช้

2.1 แผนการจัดหา/ซื้อที่ไดไม
ชัดเจน ไมมีกาหนดเวลาที่
เหมาะสม ลาชา ไมสอดคลองกับ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรและ
ไมตรงตามความตองการของผูใช

สาเหตุของความเสี่ยง /ปจจัยเสี่ยง
2.1.1 หนวยงานไมไดจัดทาแผนการจัดหา/ซื้อ
2.1.2 มีการกาหนดแผนการจัดหา/ซื้อไวแตไม่
ดาเนินการตามที่กาหนด
2.1.3 เจาหนาที่ขาดทักษะประสบการณในการวาง
แผนการจัดหา/ซื้อ
2.1.4 แผนการจัดหา/ซื้อระบุเวลาแลวเสร็จไม
เหมาะสม ไมทันกับความตองการใช

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โอกาส
3

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับ
ความเสีย่ ง
3
ปานกลาง

ลาดับ
ความเสีย่ ง
3

3

3

ปานกลาง

3

3

3

ปานกลาง

3

3

3

ปานกลาง

3
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การประเมินความเสี่ยง
KU-ERM 6
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความตองการ
ของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
3.กาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ (spec)

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

ลาดับ
ความเสีย่ ง

3.1 เพื่อใหไดรายละเอียดเฉพาะ
ตรงตามความตองการของผูใช อย่าง
ถูกตองครบถ้วน มีคุณภาพ ทัน
สมัยเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.1 รายละเอียดพัสดุไมตรงตาม
ความตองการของผูใช
ไมถูกตองไมครบถวน ไมมี
คุณภาพ ไมทันสมัยและ
ไมเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ ว่า
ด้วยการจัดซื้อสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.1.1 ผูใชตองการ spec ตามยีห่ อใดยี่หอหนึ่ง
(ล็อก spec)
3.1.2 ผูกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ไมมีความรู
ความเขาใจ
3.1.3 คณะกรรมการมีความรูความชานาญไมเพียงพอ
ในการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (spec)
3.1.4 ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุ
3.1.5 ผูใชไมไดกาหนดความตองการหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ เฉพาะ (Spec)
3.1.6 ขาดขอมูลที่สาคัญเพื่อใชประกอบการกาหนด
รายละเอียดพัสดุ
3.1.7 ขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องการจัดซื้อ
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3

3

ปานกลาง

4

3

4

สูง

2

2

2

ปานกลาง

4

3

4

สูง

3

1

2

น้อย

4

4

4

สูงมาก

1

2

3

ปานกลาง

4

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินความเสี่ยง
KU-ERM 6
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความตองการ
ของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
4. ดาเนินการจัดหา/ซื้อ
พัสดุ

วัตถุประสงค์ขั้นตอน
4.1 เพื่อใหไดพัสดุที่ถูกต้อง
ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคา
เหมาะสมโดยใชกระบวนการ
จัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

4.1 ได้พัสดุ ไม่ถูกต้อง ไมครบ
ถวน ไม่มีคณ
ุ ภาพ ทันสมัย
ราคาไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใส ไม่
เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ และ
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โอกาส

ผลกระ ทบ

4.1.1 เจาหนาที่ไมใหความสาคัญกับแผนการจัดหา/ซื้อ
ที่กาหนด

3

4.1.2 เจาหนาที่พัสดุขาดความรูความเขาใจและประสบ
การณในการจัดหา/ซื้อพัสดุตามระเบียบฯ
4.1.3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรือ่ ง การจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐ
4.1.4 เจาหนาที่ไมมีจรรยาบรรณไมซื่อสัตย และมี
ผลประโยชน์รวมกับผูขาย
4.1.5 เจ้าหน้าที่ไม่มีความโปร่งใสบิดเบือนข้อมูลและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1.6 ไมมีการคัดเลือกผูขายที่มีคณ
ุ สมบัติที่ถูกตอง
เหมาะสม

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3

ระดับ
ความเสีย่ ง
ปานกลาง

ลาดับ
ความเสีย่ ง
3

2

4

สูง

3

2

3

ปานกลาง

3

1

5

สูง

4

1

4

ปานกลาง

3

2

4

สูง

3
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การประเมินความเสี่ยง
KU-ERM 6
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความตองการ
ของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผลกระ ทบ

4.1.7 ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดหา/
ซื้อ
4.1.8 การจัดหา/ซื้อ ล่าช้า ไม่ตรงตามแผนที่กาหนด

1

4.1.9 กาหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน/ไม่ครบถ้วน
ตามที่ต้องการ
4.1.10 มีขั้นตอนดาเนินการหลายขั้นตอนทาให้การจัดหา/
จัดซื้อล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้
4.1.11 ไม่ได้ตดิ ประกาศให้ผจู้ าหน่ายสินค้าทราบอย่าง
ทั่วถึง ทาให้มีผู้เสนอราคาพัสดุมาน้อยราย
4.1.12 ไม่มีการเปรียบเทียบราคาการจัดหา/จัดซื้อ ครั้ง
หลังสุดตามที่กาหนดในระเบียบฯ

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

5

ระดับ
ความเสีย่ ง
สูง

ลาดับ
ความเสีย่ ง
4

2

3

ปานกลาง

5

3

4

สูง

3

2

4

สูง

3

1

4

ปานกลาง

4

2

4

สูง

2
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การประเมินความเสี่ยง
KU-ERM 6
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความตองการ
ของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
5. การบริหารสัญญา

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

5.1 เพื่อใหหนวยงานมีสญ
ั ญาที่มี
ผลใชบังคับไดตามกฎหมาย และ
ไดรับพัสดุและประโยชนครบถวน
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขในสัญญา

5.1 สัญญาไมมีผลบังคับใชได
ตามกฎหมาย และหนวยงานไม
ไดรับพัสดุและผลประโยชนที่
ครบถวน ถูกตองตามเงื่อนไขใน
สัญญา

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผลกระ ทบ
4

ระดับ
ความเสีย่ ง
ปานกลาง

ลาดับ
ความเสีย่ ง
3

5.1.1 ไมมีการจัดทาสัญญา เปนลายลักษณอักษร

1

5.1.2 ไมไดจัดทาสัญญาตามแบบที่ กวพ. กาหนด

1

4

ปานกลาง

3

5.1.3 สัญญาไม่มีความชัดเจน ทาให้การปฏิบตั ิงานล่าช้า
กว่ากาหนด
5.1.4 ผูลงนามในสัญญาไมใชผูที่มีอานาจโดยชอบธรรม

1

4

ปานกลาง

2

1

4

ปานกลาง

2

5.1.5 ไมมีการเรียกคาปรับเมื่อผูขายสงมอบพัสดุลาชา

1

5

สูง

1

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินความเสี่ยง
KU-ERM 6
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความตองการ
ของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
6. การตรวจรับพัสดุ

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

6.1 ไดพัสดุที่ไมถูกตอง ไมครบถ
6.1 เพื่อใหได้พัสดุที่ถกู ตอง ครบถ วน ราคาไมเหมาะสม ไมมี
วน ราคาเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพตรง คุณภาพและไมตรงตามเงื่อนไข/
ตามเงื่อนไข /ตรงตามสัญญา
ไมตรงตามสัญญา
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง
6.1.1 คณะกรรมตรวจรับหรือตรวจการจาง ไมทราบ
ระเบียบปฏิบัติ ไมทราบภาระงานที่ตองรับผิดชอบ
6.1.2 คณะกรรมการตรวจรับไม่มาตรวจรับพัสดุทันทีที่
ผู้ขายมาส่ง
6.1.3 คณะกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.1.4 คณะกรรมการไม่ได้ตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบว่ามี
คุณสมบัติตรงตาม Spec จริงหรือไม่
6.1.5 ระหวางการตรวจรับคณะ กรรมการไมไดทดสอบ
พัสดุ
6.1.6 เจาหนาที่ตรวจรับไมมี ความรู ความชานาญ ความ
เขาใจในพัสดุที่ตรวจรับ
6.1.7 ผูขายสงมอบพัสดุบางรายการลาชา ไดรับพัสดุไม
ตรงตามสัญญาทาใหการตรวจรับลาชา

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โอกาส

ผลกระ ทบ
2

ระดับ
ความเสีย่ ง
ปานกลาง

ลาดับ
ความเสีย่ ง
3

2
2

4

สูง

2

2

3

ปานกลาง

3

2

4

สูง

1

2

4

สูง

1

1

4

ปานกลาง

3

2

4

สูง

3
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การประเมินความเสี่ยง
KU-ERM 6
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความตองการ
ของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน

7. การควบคุมดูแลรักษา
พัสดุ

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

7.1 เพื่อใหได้พัสดุครบถวน ถูกต
องตรงตามบัญชี/ทะเบียน มี
สภาพดี

ความเสี่ยง

7.1 มีพัสดุไม่ครบถวน
ไมถูกตอง ไมตรงตามบัญชี/
ทะเบียน พัสดุไมอยูในสภาพที่
พรอมใช และเก็บรักษาไวในที่ไม
ปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผลกระ ทบ

6.1.8 ผู้ขายส่งพัสดุที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามที่กาหนด

3

7.1.1 ไมมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติงานดานคลังพัสดุ
และบัญชีพัสดุอยางชัดเจน
7.1.2 ไมไดจัดทาทะเบียนคุมพัสดุใหถูกตองและเปน
ปจจุบันตามแบบฟอรมที่ระเบียบกาหนด
7.1.3 ไมจัดทาบัญชี/ทะเบียนคุม พัสดุ และไมมีการ
ตรวจสอบพัสดุอยางสม่าเสมอ
7.1.4 บัญชี/ทะเบียน ไมแยกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์
ใหถูกตอง

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

4

ระดับ
ความเสีย่ ง
สูง

ลาดับ
ความเสีย่ ง
2

2

4

สูง

3

2

4

สูง

3

2

4

สูง

3

1

5

สูง

3
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การประเมินความเสี่ยง
KU-ERM 6
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความตองการ
ของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
7.1.5 ไมปรับปรุงแกไข การบันทึกรายการเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงโอนยายพัสดุในทะเบียนใหถูกตอง
7.1.6 เจาหนาที่พัสดุไมไดสารวจสภาพพัสดุที่มีอยู ว
าชารุด สูญหายเสียหายอยางไร
7.1.7 พัสดุมีจานวนมากหลาก หลายประเภท หลาย
รายการ เจาหนาที่ไมสามารถควบคุมได อยางทั่วถึง
7.1.8 กรณีที่จัดหา/ซื้อพัสดุมาใหม เจาหนาที่ไมได้
บันทึกบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุใหครบถวน
7.1.9 ผูดูแลรักษาพัสดุขาดความรูความสนใจ ความ
รอบคอบ ในการควบคุมบารุงรักษาพัสดุ อยางถูกวิธี
7.1.10 รหัสครุภณ
ั ฑแตละชนิดเขียนไวหลากหลายเลข
หลายกลุม ทาใหไมเปนระบบเดียวกันกอใหเกิดความ
สับสน

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โอกาส

ผลกระ ทบ
4

ระดับ
ความเสีย่ ง
สูง

ลาดับ
ความเสีย่ ง
3

2
2

4

สูง

3

2

4

สูง

3

2

4

สูง

2

3

4

สูง

2

3

4

สูง

1
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การประเมินความเสี่ยง
KU-ERM 6
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความตองการ
ของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
8. การจาหนายพัสดุ

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

8.1 เพื่อใหพัสดุที่หมดความ
จาเปน และไมไดใชงานแลว
ทุกรายการ มีการจาหนาย/ยกเลิก
บัญชีอยางครบถวน ถูกตองโดย
การขาย แลกเปลี่ยน โอนแปร
สภาพเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ

8.1 พัสดุที่ชารุดหมดความ
จาเปน และไมไดใชงานแลว ไมมี
การจัดการจาหนาย/ยกเลิกบัญชี
โดยการขายแลกเปลี่ยน โอน
แปรสภาพตามระเบียบพัสดุฯ
อยางครบ ถวนถูกตองทุก
รายการ

8.1.1 เจาหนาที่พัสดุไมทราบระเบียบ วิธีการและขั้นตอน
การขออนุมัติดาเนินการจาหนายพัสดุที่ชารุด หมดสภาพ
การใชงานที่ถูกตอง
8.1.2 เจาหนาที่พัสดุ ไมทราบวิธีการลงบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงตัดบัญชีพัสดุที่จาหนายไปแลว ออกจากบัญชี
/ทะเบียนคุมพัสดุที่ถูกตอง
8.1.3 เมื่อมีการจาหนายพัสดุที่ชารุดแลว ไมมีการบันทึก
ปรับปรุงในทะเบียนคุมพัสดุใหถูกตอง
และเปนปจจุบัน
8.1.4 ผูบริหาร/เจาหนาที่ ไมใหความสนใจตอการ
จาหนายพัสดุ
8.1.5 ไมมีการสารวจพัสดุที่ชารุดเสียหาย ลาสมัยหรือ
หมดความจาเปน/สภาพ ในระหวางป และคัดแยก
ไวใหเปนสัดสวน

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โอกาส

ผลกระ ทบ
3

ระดับ
ความเสีย่ ง
ปานกลาง

ลาดับ
ความเสีย่ ง
4

2
2

4

สูง

2

2

4

สูง

2

2

4

สูง

2

2

4

สูง

2
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การประเมินความเสี่ยง
KU-ERM 6
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความตองการ
ของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
9. การติดตามและ
ประเมินผล

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

9.1 เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินงานพัสดุ ที่ถูกต้องเป็นจริง
และทันกาล

9.1 ไมทราบผลการดาเนินงาน
พัสดุ ที่ถูกต้อง เป็นจริง

9.1.1 ขาดเกณฑ์การประเมินผลงาน รูปแบบการ
ประเมินผลที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน
9.1.2 ขาดการประเมินผลเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
พัสดุ
9.1.3 ไม่มีการจัดทา จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อการ
จัดทารายงานไว้เป็นฐานข้อมูลด้านพัสดุที่สมบูรณ์
ครบถ้วน
9.1.4 ไม่นาผลการประเมินที่ได้มาทาการวิเคราะห์ และ
นาไปปรับปรุงแก้ไขการจัดหา/จัดซื้อ ในครั้งต่อไป

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โอกาส

ผลกระ ทบ
3

ระดับ
ความเสีย่ ง
ปานกลาง

ลาดับ
ความเสีย่ ง
3

3
3

3

ปานกลาง

3

2

4

สูง

2

2

4

สูง

2
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การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
1. สารวจความต้องการพัสดุ
√
√
1.1.1 แบบสารวจความตองการมีขอมูลเกี่ยวกับ 1.1.1 จัดทาแบบสารวจความต้องการให้มีข้อมูลเกีย่ วกับใช้พัสดุให้
การใชพัสดุ ไมครบถวน ไมเพียงพอและไมชัดเจน ครบถ้วนและชัดเจน
√
?
1.1.2 ผูตอบใหขอมูลที่ไมถูกตอง ไมชัดเจนและ 1.1.2 มอบหมายให้ผู้ทมี่ ีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุที่จดั ซื้อ/จ้าง
ไมครบถวน
เป็นผู้ให้ข้อมูล
√
√
1.1.3 ผูใชไมใหความรวมมือในการให
1.1.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้พัสดุในการให้ข้อมูลตามความต้องการ
ขอมูลตามแบบสารวจ เชน ขอมูลความ
รูปแบบและชนิดของพัสดุ
ตองการรูปแบบและชนิดพัสดุ
√
?
1.1.4 ผูใชขาดความรูความเขาใจในการกาหนด 1.1.4 มอบหมายให้ผมู้ ีความรู้ความเข้าใจในการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
คุณลักษณะเฉพาะ (spec)
(spec)

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
2.จัดทาแผนการจัดหา/ซื้อประจาปี
√
?
2.1.1 หนวยงานไมไดจัดทาแผนการจัดหา/ซื้อ 2.1.1 มีการจัดทาแผนการจัดหา/ซื้อ
2.1.2 มีการกาหนดแผนการจัดหา/ซื้อไว้แตไม่
ดาเนินการตามที่กาหนด
2.1.3 เจาหนาที่ขาดทักษะประสบการณในการ
วางแผนการจัดหา/ซื้อ
2.1.4 แผนการจัดหา/ซื้อระบุเวลาแลวเสร็จไม
เหมาะสม ไมทันกับความตองการใช

2.1.2 มีการดาเนินการตามแผนจัดหา/ซื้อ

√

√

2.1.3 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินการด้านพัสดุ
อย่างต่อเนื่อง
2.1.4 มีแผนการจัดหา/ซื้อระบุเวลาแล้วเสร็จอย่างเหมาะสมทันต่อความ
ต้องการใช้

√

√

√

√

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
3. กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ(spec)
√
√
3.1.1 ผูใชตองการ spec ตามยี่หอใดยี่หอหนึ่ง 3.1.1 มีการกาหนด spec โดยไม่มีการกาหนดยี่หอใดยี่หอหนึ่ง (ล็อก
(ล็อก spec)
spec)
3.1.2 ผูกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ไมมี
ความรูความเขาใจ

3.1.2 มอบหมายให้ผมู้ ีความรู้ความเข้าใจในพัสดุที่จะจัดหา/ซื้อเป็นผู้
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)

√

√

3.1.3 มีการขอความอนุเคราะห์ผมู้ ีความรู้ความชาญในการกาหนด
3.1.3 คณะกรรมการมีความรูความชานาญไม
คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) เฉพาะด้าน
เพียงพอในการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (spec)

√

√

3.1.4 ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)
ของพัสดุ

3.1.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุ

√

?

3.1.5 ผูใชไมไดกาหนดความตองการหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)

3.1.5 มอบหมายให้ผใู ชเป็นผูก้ าหนดความตองการหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Spec)

√

?

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

38

การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
3.1.6 ขาดขอมูลที่สาคัญเพื่อใชประกอบการ
3.1.6 มอบหมายให้ผู้ใช้ศึกษาขอมูลที่สาคัญเพื่อใชประกอบการกาหนด
√
?
กาหนดรายละเอียดพัสดุ
รายละเอียดพัสดุ
3.1.7 ขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องการ
จัดซื้อสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ดาเนินการจัดหา/ซื้อพัสดุ
4.1.1 เจาหนาที่ไมใหความสาคัญกับแผนการ
จัดหา/ซื้อที่กาหนด
4.1.2 เจาหนาที่พัสดุขาดความรูความเขาใจและ
ประสบการณในการจัดหา/ซื้อพัสดุตามระเบียบฯ
4.1.3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรือ่ ง การจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ

3.1.7 มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดซื้อสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

√

?

4.1.1 มอบหมายให้เจาหนาที่ดาเนินการจัดหา/ซื้อตามแผนที่กาหนด

√

?

4.1.2 ส่งเจาหนาที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาความรูความ
เขาใจและประสบการณในการจัดหา/ซื้อพัสดุตามระเบียบฯ
4.1.3 มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาความรู้ในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

√

√

√

?
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การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
√
√
4.1.4 เจาหนาที่ไมมีจรรยาบรรณไมซื่อสัตย และมี 4.1.4 ผู้บริหารมีการกากับติดตามการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ เพือ่ ไม่ให้
ผลประโยชน์รวมกับผูขาย
เกิดการมีผลประโยชน์ร่วมกัน
√
√
4.1.5 เจ้าหน้าที่ไม่มีความโปร่งใสปิดเบือนข้อมูล
4.1.5 ผู้บริหารมีการกากับติดตามขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความ
และขั้นตอนการดาเนินงาน
โปร่งใส
√
√
4.1.6 ไม่มีการคัดเลือกผู้ขายที่มีคณ
ุ สมบัติที่ถูกต้อง 4.1.6 มีการคัดเลือกผู้ขายที่มีคณ
ุ สมบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
เหมาะสม
√
√
4.1.7 ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ 4.1.7 มีการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอต่อการจัดหา/
จัดหา/ซื้อ
ซื้อ
√
√
4.1.8 การจัดหา/ซื้อ ล่าช้า ไม่ตรงตามแผนที่
4.1.8 มีการดาเนินการจัดหา/ซื้อ ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
กาหนด
√
√
4.1.9 กาหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน/ไม่
4.1.9 มอบหมายให้ผู้ใช้พัสดุตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะให้ครบถ้วนก่อน
ครบถ้วนตามทีต่ ้องการ
การดาเนินการจัดหา
√
√
4.1.10 มีขั้นตอนดาเนินการหลายขั้นตอนทาให้
4.1.10 มีการวงแผนล่วงหน้าเพือ่ ให้การจัดหา/จัดซื้อทันต่อความต้องการ
การจัดหา/จัดซื้อล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของ ของผู้ใช้และเป็นไปตามระเบียบฯ
ผู้ใช้

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
√
√
4.1.11 ไม่ได้ติดประกาศให้ผู้จาหน่ายสินค้าทราบ 4.1.11 มีตดิ ประกาศและประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ให้ผู้จาหน่ายสินค้า
อย่างทั่วถึง ทาให้ผู้เสนอราคาพัสดุมาน้อยราย
ทราบอย่างทั่วถึง
√
√
4.1.12 ไม่มีการเปรียบเทียบราคาการจัดหา/จัดซื้อ 4.1.12 มีการเปรียบเทียบราคาการจัดหา/จัดซื้อครั้งหลังสุดตามที่กาหนด
ครั้งหลังสุดตามที่กาหนดในระเบียบฯ
ในระเบียบฯ
5. การบริหารสัญญา
5.1.1 ไมมีการจัดทาสัญญา เปนลายลักษณอักษร
5.1.2 ไมไดจัดทาสัญญาตามแบบที่กวพ. กาหนด
5.1.3 สัญญาไม่มีความชัดเจน ทาให้การปฏิบตั ิงาน
ล่าช้ากว่ากาหนด
5.1.4 ผูลงนามในสัญญาไมใชผูที่มีอานาจโดยชอบ
ธรรม
5.1.5 ไมมีการเรียกคาปรับเมื่อผูขายสง
มอบพัสดุลาชา

5.1.1 มีการจัดทาสัญญา เปนลายลักษณอักษรตามที่กาหนดไว้ในระเบียบฯ
5.1.2 มีจัดทาสัญญาตามแบบที่กวพ. กาหนด
5.1.3 มีการจัดทาสัญญาทีมีความชัดเจน แต่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาทาให้เกิดความล่าช้ากว่ากาหนด
5.1.4 มีการทาหนังสือมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีผลู งนามใน
สัญญาไมใชผูที่มีอานาจโดยชอบธรรม
5.1.5 มีการเรียกคาปรับเมื่อผูขายสงมอบพัสดุลาชา

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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?

√

?

√

√
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การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
6. การตรวจรับพัสดุ
6.1.1 คณะกรรมตรวจรับหรือตรวจการ
จาง ไมทราบระเบียบปฏิบตั ิ ไมทราบ
ภาระงานที่ตองรับผิดชอบ
6.1.2 คณะกรรมการตรวจรับไม่มาตรวจ
รับพัสดุทันทีที่ผู้ขายมาส่ง
6.1.3 คณะกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.1.4 คณะกรรมการไม่ได้ตรวจรับพัสดุที่
ส่งมอบว่ามีคณ
ุ สมบัติตรงตาม Spec จริง
หรือไม่
6.1.5 ระหวางการตรวจรับ
คณะกรรมการไมไดทดสอบพัสดุ

6.1.1 มีการแนบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ข้อ 72 ถึงหน้าที่ของคณะกรรมตรวจรับหรือตรวจการจาง ให้คณะกรรมการ
ทราบภาระงานที่ตองรับผิดชอบ
6.1.2 มีการแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับมาตรวจรับพัสดุทันทีที่ผู้ขายส่ง
มอบ
6.1.3 มีการแนบเอกสารเกีย่ วกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้คณะกรรมการตรวจรับศึกษาข้อมูล

√

√

√

?

√

?

6.1.4 มีการแจ้งสัญญาและรายละเอียดคุณสมบัตเิ ฉพาะ (Spec)การจัดซื้อ/
จ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบว่ามีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม Spec
หรือไม่
6.1.5 มีการแจ้งให้การตรวจรับคณะกรรมการทดสอบพัสดุในระหว่างการ
ตรวจรับ

√

√

√

√
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42

การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
√
√
6.1.6 เจาหนาที่ตรวจรับไมมี ความรู ความ
6.1.6 มีการแต่งตั้งเจาหนาที่ตรวจรับทีม่ ี ความรู ความชานาญ
ชานาญ ความเขาใจในพัสดุที่ตรวจรับ
ความเขาใจในพัสดุที่ตรวจรับ
√
√
6.1.7 ผูขายสงมอบพัสดุบางรายการลาชา ไดรับ
6.1.7 มีการแจ้งและเร่งรัดให้ผขู ายสงมอบพัสดุให้เป็นไปตามตาม
พัสดุไมตรงตามสัญญา/ความตองการของผูใช
สัญญา/ความตองการของผูใช หากจัดส่งล่าช้าจะเรียกค่าปรับตาม
ทาใหการตรวจรับลาชา
สัญญา
√
√
6.1.8 ผู้ขายส่งพัสดุทมี่ ีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
6.1.8 ไม่มีการตรวจรับพัสดุกรณีผู้ขายส่งพัสดุทมี่ ีคุณสมบัติไม่ตรง
กาหนด
ตามที่กาหนด
7. การควบคุมดูแลรักษาพัสดุ
7.1.1 ไมมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติงาน
ดานคลัง พัสดุและบัญชีพัสดุอยางชัดเจน

7.1.1 มีการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิงานดานคลัง พัสดุและบัญชี
พัสดุอยางชัดเจน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 2 การควบคุมพัสดุ
7.1.2 มีการจัดทาทะเบียนคุมพัสดุใหถูกตองและเปนปจจุบันตาม
7.1.2 ไมไดจัดทาทะเบียนคุมพัสดุใหถูกตองและเป แบบฟอรมที่ระเบียบกาหนด
นปจจุบันตามแบบฟอรม ที่ระเบียบกาหนด

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
√
?
7.1.3 ไมจัดทาบัญชี/ทะเบียนคุม พัสดุ และไมมี 7.1.3 มีการจัดทาบัญชี/ทะเบียนคุม พัสดุ และการตรวจสอบพัสดุ
การตรวจสอบพัสดุอยางสม่าเสมอ
อยางสม่าเสมอ
√
√
7.1.4 บัญชี/ทะเบียน ไมแยกประเภทวัสดุและ 7.1.4 มีการจัดทาบัญชี/ทะเบียนแยกประเภทวัสดุและครุภณ
ั ฑ์อย่าง
ครุภณ
ั ฑ์ใหถูกตอง
ถูกตอง ตามระเบียบฯ
√
√
7.1.5 ไมปรับปรุงแกไข การบันทึกรายการเมื่อ 7.1.5 มีการปรับปรุงแกไขการบันทึกรายการเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
มีการเปลี่ยนแปลงโอนยายพัสดุในทะเบียนให
โอนยายพัสดุในทะเบียนใหถูกตอง ตามระเบียบฯ
ถูกตอง
√
√
7.1.6 เจาหนาที่พัสดุไมไดสารวจสภาพพัสดุที่ 7.1.6 มีการมอบหมายเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบพัสดุสารวจสภาพพัสดุ
มีอยู วาชารุด สูญหายเสียหายอยางไร
ที่มีอยูวาชารุด สูญหายเสียหายหรือไม่ หากมีการชารุด สูญหายก็ให้จัดทา
รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
√
?
7.1.7 พัสดุมีจานวนมากหลาก หลายประเภท 7.1.7 มีการปรับโครงสร้างการบริหารโดยให้ทุกงานมีหน่วยธุรการและ
หลายรายการ เจาหนาที่ไมสามารถควบคุมได
พัสดุ เพื่อควบคุมดูแลพัสดุของทุกงานเพื่อให้ควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึงมาก
อยางทั่วถึง
ขึ้น
√
√
7.1.8 กรณีที่จัดหา/ซื้อพัสดุมาใหม่เจาหนาที่ไม 7.1.8 กรณีที่จัดหา/ซื้อพัสดุมาใหม มีการมอบหมายเจาหนาที่บันทึก
ได้บันทึกบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุใหครบถวน
บัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุ และมีการจัดทาใบเบิกพัสดุกรณีมีการนาพัสดุไปใช้
ในหน่วยงานอย่างครบถวนตามระเบียบฯ

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพือ่ ใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
√
?
7.1.9 ผู้ดูแลรักษาพัสดุขาดความรู้ความสนใจ
7.1.9 มีการมอบหมายเจ้าหน้าทีด่ ูแลรักษาพัสดุทีมีความรู้ความสนใจ
ความรอบคอบ ในการควบคุมบารุงรักษาพัสดุ
ความรอบคอบ ในการควบคุมบารุงรักษาพัสดุ อย่างถูกวิธี
อย่างถูกวิธี
√
√
7.1.10 รหัสครุภัณฑแตละชนิดเขียนไว
7.1.10 ควรมีการกาหนดรหัสครุภัณฑแตละชนิดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
หลากหลายเลข หลายกลุม ทาใหไม่เปนระบบ
เพื่อไม่กอใหเกิดความสับสน
เดียวกัน กอใหเกิดความสับสน
8. การจาหน่ายพัสดุ
8.1.1 เจาหนาที่พัสดุไมทราบระเบียบ วิธีการ
และขั้นตอนการขออนุมัติดาเนินการจาหนายพัสดุ
ที่ชารุด หมดสภาพการใชงานที่ถูกตอง
8.1.2 เจาหนาที่พัสดุ ไมทราบวิธีการลงบันทึก
การเปลีย่ นแปลงตัดบัญชีพัสดุที่จาหนายไปแลว
ออกจากบัญชี /ทะเบียนคุมพัสดุทถี่ ูกตอง

8.1.1 มีการจาหน่ายพัสดุตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

√

√

8.1.2 มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตัดบัญชีพัสดุที่จาหนายไปแลว ออก
จากบัญชี /ทะเบียนคุมพัสดุที่ถูกตอง ตามระเบียบฯ

√

√

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มอี ยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
√
√
8.1.3 เมื่อมีการจาหนายพัสดุที่ชารุดแลว ไมมี
8.1.3 เมื่อมีการจาหนายพัสดุที่ชารุดแลว มีการบันทึกปรับปรุงในทะเบียน
การบันทึกปรับปรุงในทะเบียนคุมพัสดุ
คุมพัสดุใหถูกตองและเปนปจจุบัน
ใหถูกตอง และเปนปจจุบัน
√
√
8.1.4 ผูบริหาร/เจาหนาที่ ไมใหความสนใจ
8.1.4 ผูบริหาร/เจาหนาที่ ใหความสนใจตอการจาหนายพัสดุ ซึ่งได้
ตอการจาหนายพัสดุ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
√
√
8.1.5 ไมมีการสารวจพัสดุที่ชารุดเสียหาย
8.1.5 มีการสารวจพัสดุที่ชารุดเสียหาย ลาสมัยหรือหมด
ลาสมัยหรือหมดความจาเปน/สภาพ
ความจาเปน/สภาพ ในระหวางป และคัดแยกไวใหเปนสัดสวน เพื่อรอการ
ในระหวางป และคัดแยกไวใหเปนสัดสวน
จาหน่ายตามระเบียบฯ
9. การติดตามและประเมินผล
9.1.1 ขาดเกณฑ์การประเมินผลงาน รูปแบบ 9.1.1 ควรมีเกณฑ์การประเมินผลงาน รูปแบบการประเมินผลที่ชัดเจน
การประเมินผลที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน
และเป็นมาตรฐาน
9.1.2 ขาดการประเมินผลเพื่อพัฒนาการบริหาร 9.1.2 ควรมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการพัสดุ
จัดการพัสดุ

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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การประเมินการควบคุม
KU-ERM 7
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหไดพัสดุ ที่ถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปรงใสเปนไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว
ตรงตามความตองการของผูใชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุม
ผลการประเมินการควบคุม
(Risk factors )
ที่มีอยู่แล้ว
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
√
√
9.1.5 ไม่มีการจัดทา จัดเก็บและ
9.1.5 ควรมีการจัดทา จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อการจัดทารายงานไว้
รวบรวมข้อมูล เพื่อการจัดทารายงานไว้ เป็นฐานข้อมูลด้านพัสดุทสี่ มบูรณ์ ครบถ้วน
เป็นฐานข้อมูลด้านพัสดุทสี่ มบูรณ์
ครบถ้วน
√
9.1.7 ไม่นาผลการประเมินที่ได้มาทา
9.1.7 ไม่นาผลการประเมินที่ได้มาทาการวิเคราะห์ และนาไปปรับปรุงแก้ไข
?
การวิเคราะห์ และนาไปปรับปรุงแก้ไข
การจัดหา/จัดซื้อ ในครั้งต่อไป
การจัดหา/จัดซื้อ ในครั้งต่อไป
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
√ = มี
× = ไม่มี
? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
เครื่องหมายทีร่ ะบุในช่อง (4)
√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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วิทยาเขตบางเขน
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การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

1. ศึกษาข้อมูล

1. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรวิทยาเขต
บางเขนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิต

1. ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในวิทยาเขต
บางเขน

2. การวางแผนระบบ
การจราจร

2. เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน
การจราจรในวิทยาเขตบางเขนเป็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ

2. การบริหารจัดการด้านการจราจรใน
วิทยาเขตบางเขนไม่มีประสิทธิภาพ

3. วิธีดาเนินการ

3. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการ
ด้านการจราจร

3. นิสิตและบุคลากรไม่ปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการ
ด้านการจราจร

ปัจจัยเสี่ยง
1.1 การบริหารด้านระบบการจราจรยังไม่มี
ความสะดวกและปลอดภัยในชีวิต
2.1 สภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใน
วิทยาเขตบางเขนมีพื้นทีใ่ ช้ร่วมกันหลาย
หน่วยงานทาให้การบริหารด้านการจราจรทาได้
ยาก
3.1 การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบัติใน
การบริหารจัดการด้านการจราจรในวิทยาเขต
บางเขนยังไม่ทั่วถึง
3.2 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิหน้าที่บางคนไม่ทราบ
กฎระเบียบข้อปฏิบตั ิในด้านการจราจร
3.3 มีการติดตั้งเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ด้านการจราจรไม่ชัดเจนและครอบคลุมอย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่

โอกาส
4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับ
ลาดับ
ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง
4
สูง
1
3

2

2

ปานกลาง

2

3

ปานกลาง

3

2

3

ปานกลาง

3
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การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอน
4. บุคลากร

5. ประเมินผล

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

4. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในปฏิบัติ 4.บุคลากรไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติ 4.1. บุคลากรบางคนไม่มีความรับผิดชอบใน
หน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่
หน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมาย
4.2. มีการฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ละ
ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรไม่
เพียงพอ
5. เพื่อทราบความพึงพอใจในการ
5. ไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจใน 5. มีการประเมินผลความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านการจราจรและนาผลการ การให้บริการด้านการจราจร
ให้บริการด้านการจราจร แต่ไม่ได้นาผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการจราจรให้
ประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงการจราจรให้มี
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
ลาดับ
ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง
1
4
ปานกลาง
4
3
2

3

ปานกลาง

3

3

ปานกลาง

3
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การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(1)
(2)
(3)
1. ศึกษาข้อมูล
1. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรวิทยาเขตบางเขนมีความ
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต
ความเสี่ยง:

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)

1. ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในวิทยาเขตบางเขน
ปัจจัยเสี่ยง:
1.1 การบริหารด้านระบบการจราจรยังไม่มีความ
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

1.1.1 มีการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าเขตการเรียน
การสอนเพื่อลดผลกระทบสาหรับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยในชีวิตของ
นิสิตและบุคลากร
1.1.2 มีการทาบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มก. เพื่อควบคุมยานพาหนะของ
บุคคลภายนอกในการผ่านเข้า-ออกให้สามารถตรวจสอบได้
1.1.3 มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุม ดูแลไม่ให้มรี ถจักรยานยนต์วิ่ง
ช่องเส้นทางรถจักรยาน
1.1.4 มีการประสานงานกับหน่วยราชการภายนอกโดยกองยานพาหนะฯ ร่วมกับ
สถานที่ตารวจนครบาลบางเขน จัดตั้ง ศูนย์พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) โดยจัด
เจ้าหน้าที่ตารวจประจา ณ ศูนย์เกษตรรวมใจ ตั้งแต่เวลา 10-00-24.00 น. ทุก
วัน เพื่อปูองกันปราบปรามอาชญากรรม และลดอุบัตเิ หตุที่เกิดผลกระทบต่อความ
สูญเสีย/เสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต

√

?

√

√

√

?

√

√
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การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(1)
(2)
(3)
1.1.5 มีการจัดทาประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ เตือนให้มีการระมัดระวังห้าม
√
รถวิ่งในเส้นทางจักรยานอย่างชัดเจน
2. การวางแผนระบบการจราจร
2. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการจราจรในวิทยาเขต
บางเขนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยง:
2. การบริหารจัดการด้านการจราจรในวิทยาเขตบางเขน
ไม่มีประสิทธิภาพ
ปัจจัยเสี่ยง:
2.1 สภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต
บางเขนมีพื้นทีใ่ ช้ร่วมกันหลายหน่วยงานทาให้การบริหารด้าน
การจราจรทาได้ยาก

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)
√

2.1.1 มีการติดตั้งปูายสัญลักษณ์ด้านการจราจรและทาเส้นแสดงสัญลักษณ์
ด้านการจราจรอย่างชัดเจน

√

√

2.1.2 มีการกาหนดกฎระเบียบข้อปฏิบัติด้านการจราจรติดประกาศไว้อย่าง
ชัดเจน

√

√
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การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(1)
(2)
(3)

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)

3. วิธีดาเนินการ
3. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับการบริหารจัดการด้านการจราจร
ความเสี่ยง:
3. นิสิตและบุคลากรไม่ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
การบริหารจัดการด้านการจราจร
ปัจจัยเสี่ยง:
3.1 การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการ
3.1.1 มีติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบตั ิในการบริหาร
บริหารจัดการด้านการจราจรในวิทยาเขตบางเขนยังไม่ทั่วถึง จัดการด้านการจราจรในวิทยาเขตบางเขนไว้อย่างชัดเจน
3.2 เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบตั ิหน้าที่บางคนไม่ทราบ
3.2.1 มีการฝึกอบรมและประชุมแถวเพื่อแจ้งกฎระเบียบข้อปฏิบัติใน
กฎระเบียบข้อปฏิบตั ิในด้านการจราจร
ด้านการจราจรให้ผู้ปฏิบตั ิหน้าที่รบั ทราบเป็นประจา
3.3 มีการติดตั้งเครื่องหมายและสัญลักษณ์ดา้ น
3.3.1 มีการติดตั้งเครื่องหมายและสัญลักษณ์ด้านการจราจรอย่างทัง่ ถึง
การจราจรไม่ชัดเจนและครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
และชัดเจน

√

√

√

√

√

√

4. บุคลากร
4. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยูแ่ ล้ว
(1)
(2)
(3)

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)

ความเสี่ยง:
4.บุคลากรไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ปัจจัยเสี่ยง:
4.1. บุคลากรบางคนไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
4.2. มีการฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการจราจรไม่เพียงพอ
5. ประเมินผล

4.1.1 มีค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานด้าน
การจราจร
4.2.1 มีการฝึกอบรมและมีอาจารย์เวรประชุมแถวก่อนมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ดา้ นการจราจรเป็นประจา

√

√

√

√

5. เพื่อทราบความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจราจรและ
นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยง:
5. ไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการด้าน
การจราจร
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การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(1)
(2)
(3)
ปัจจัยเสี่ยง:
5.1 มีการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการด้าน 5.1.1 มีการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการด้านการจราจร และมีการ
√
การจราจร แต่ไม่ได้นาผลการประเมินมาพัฒนา และ
นาผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการด้านการจราจรอย่าง
ปรับปรุงการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
√ = มี
× = ไม่มี
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)
√

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไข
ในจุดใด อย่างไร
แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย
ข้อความภายใต้หัว ข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/คาอธิบาย”ใช้สาหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือ
คาอธิบายในหัวข้อนั้น ๆ
ข้อคิดเห็นหรือคาอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช้” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความสาคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ปรักอบของการควบคุมภายในใช้สาหรับ
บันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควนพิจารณาองค์ประกอบ นั้นๆ และช่องว่าง
ตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม
ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า
1. ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะนาไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไม่ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน
2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม่ อย่างไร
3. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร
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1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมี
สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผู้บริหาร
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบการประเมินผล
ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน
งบประมาณและการดาเนินงาน
 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการ
กระจายอานาจ
 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและการพิจารณา
วิธีการลดหรือปูองกันความเสี่ยง
 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน (Performance – Based Management)
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 มีข้อกาหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้ง
คราว
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกาหนดด้านจริยธรรม
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
 ฝุายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งเน้นความสาคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 ฝุายบริหารมีการดาเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อ
ไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ
 ฝุายบริหารกาหนดเปูาหมายการดาเนินงานที่
เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้
บรรลุตามเปูาหมายที่เป็นไปได้
 ฝุายบริหารกาหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจาเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม
 ฝุายบริหารดาเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณ
แจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานที่
เกิดขึ้น

ความเห็น/คาอธิบาย
กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทาให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล
 ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผู้บริหาร
มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร รวมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินงาน การ
ตรวจสอบการประเมินผลทั้งจากภายในและ
ภายนอก มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทาง
การเงิน งบประมาณ มีการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม
มีการกระจายอานาจ และมีทัศนคติที่เหมาะสมใน
การจัดการความเสี่ยงจาการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องและมีวิธีการลดหรือปูองกันความเสี่ยง
และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
 ผู้บริหารมีการกาหนดบทลงโทษตาม

ระเบียบราชการ มีการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการ
ดาเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีปัญหาเรื่องความซื้อ
สัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น
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1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
 มีการกาหนดระดับความรู้ ทักษะและ
ความสามารถ
 มีการจัดทาเอกสารการบรรยายคุณลักษณะงาน
ของแต่ละตาแหน่งและเป็นปัจจุบัน
 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับ
ความรู้ทักษะและความสามารถที่ต้องการสาหรับการปฏิบัติงาน
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของ
พนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของงาน และมีการระบุอย่าง
ชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการ
ปรับปรุง
1.4 การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 มีการมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้
พนักงานทุกคนทราบ
 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม
ผลการดาเนินงานที่มอบหมาย
1.5 นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร
 มีการกาหนดมาตรฐานหรือข้อกาหนดในการ
ว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์
ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
 มีการจัดทาปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัด
ฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
 การเลื่อนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน และการ
โยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้
พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการ
ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกาหนดด้านจริยธรรม

ความเห็น/คาอธิบาย
 บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน มีการจัดทาเอกสารบรรยาย
คุณลักษณะงานของแต่ละตาแหน่ง ตลอดจนมีการ
จัดทาแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของ
บุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
นามาประกอบการพิจารณาความดีความชอบและ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน

 กองยานพาหนะฯ มีการมอบอานาจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและมี
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดาเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่อง
 กองยานพาหนะฯ มีนโยบายวิธีการบริหาร
ด้านบุคลากรตามมาตรฐานหรือข้อกาหนดในการ
ว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา
ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการ
ปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ การเลื่อนตาแหน่ง
และอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการลงโทษทางวินัย
และแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
หรือข้อกาหนดด้านจริยธรรมอย่างชัดเจน
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1.6 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการกากับดูแล การ
ปฏิบัติภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กาหนดอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ
1.7 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม
และมีส่วนทาให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการกาหนด
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชา
อย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม
สัมมนา ลาศึกษาต่อ เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีระบบกลไกการ
ติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ และมี
การรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ

ความเห็น/คาอธิบาย
 กองยานพาหนะฯ มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานจากคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดย
สานักงานอธิการบดี คณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายในระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายนอกอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อผู้ประเมิน
(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ตาแหน่ง
รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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2. การประเมินความเสี่ยง
ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การดาเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับ
กิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย)
วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อ
ทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความ
เสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
 มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการ
ดาเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้
 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบและเข้าใจตรงกัน
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
ในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้
และวัดผลได้
 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
กาหนดและให้การยอมรับ
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยง
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 มีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ
ความสาคัญของความเสี่ยง
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสาคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นและกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง
 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะ
เกิดขึ้นจากการกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง

ความเห็น/คาอธิบาย
กองยานพาหนะฯ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
โดยมี ผู้อานวยการเป็นประธานกรรมการ หัวหน้า
งานต่าง ๆ เป็นกรรมการ และหัวหน้างานบริหาร
และธุรการเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้
ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้ง 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
2. การระบุความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การประเมินมาตรการควบคุม
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
6. การรายงาน
7. การติดตามผลและทบทวน
ในปีนี้ กองยานพาหนะฯ ได้ดาเนินการตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน
ดังนี้
- การบริหารพัสดุ
- ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- การบริหารด้านระบบการจราจรภายใน มก.
วิทยาเขตบางเขน
ซึ่งผู้บริหารได้มีการระบุและประเมินความเสี่ยง โดย
มีการพิจารณาระดับความสาคัญของความเสี่ยง มี
การวิเคราะห์และประเมินระดับความสาคัญหรือ
ผลกระทบของความสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หรือโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง ตลอดจนมีการกาหนดวิธีการควบคุม
เพื่อปูองกันความเสี่ยง และมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กาหนดเพื่อปูองกันหรือ
ลดความเสี่ยง
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 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่
กาหนดเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง
2.6 อื่น ๆ โปรดระบุ
...............................................................................................

ความเห็น/คาอธิบาย

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
กองยานพาหนะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงภายในหน่วยงานเพื่อดาเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
เกี่ยวกับ
- การบริหารด้านพัสดุ
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- การบริหารด้านระบบการจราจรภายใน มก. วิทยาเขต
บางเขน
โดยมีการพิจารณาระดับความสาคัญ มีการวิเคราะห์และ
ประเมินระดับความเสี่ยง ตลอดจนมีการกาหนดวิธีการควบคุมและ
ติดตามผลการปฏิบัติเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง
ชื่อผู้ประเมิน
(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ตาแหน่ง
รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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3. กิจกรรมการควบคุม
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร
พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สาคัญเหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิผลหรือไม่
3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กาหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเสี่ยง
3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม
3.3 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
3.4 มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ
เพียงพอ
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแล
รักษาทรัพย์สิน
3.6 มีข้อกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอานาจหน้าที่
3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดาเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
3.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
...................................................................................
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
กองยานพาหนะฯ มีความควบคุมภายในและมีการตรวจสอบให้
การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบฯ ราชการอย่างชัดเจน

ความเห็น/คาอธิบาย
กองยานพาหนะฯ มีการควบคุมภายใน
โดยมีการกาหนดตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ
มีการมอบอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการทาบัญชีตาม
ระเบียบราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน
อย่างรัดกุม ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการกาหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามตรวจสอบ
ให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประเมิน
(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ตาแหน่ง
รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสาหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝุายบริหาร
4.2 มีการจัดทาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานการเงิน
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่
4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จาเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ
เชื่อถือได้ และทันกาล
4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร
4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ
รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน
4.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
กองยานพาหนะฯ มีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบ
สารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้ มีการรับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียน
จากภายนอกในเว็บไซด์ http://www.vehicle.ku.ac.th/

ความเห็น/คาอธิบาย
กองยานพาหนะฯ มีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ
รายงานสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ มีการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน
การบันทึกบัญชี มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอก มีกลไกและช่องทางให้
บุคลากรเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร มีการ
รับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก
ในเว็บไซด์ http://www.vehicle.ku.ac.th/

ชื่อผู้ประเมิน
(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ตาแหน่ง
รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

68

จุดที่ควรประเมิน
5. การติดตามประเมินผล
ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดาเนินงาน และรายงานให้
ผู้กากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.2 กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดาเนินการ
แก้ไขอย่างทันกาล
5.3 มีการกาหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5.6 มีการรายงานผลและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยตรงต่อผู้กากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้อง
รายงานต่อผู้กากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มี
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการ
กระทาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญ
5.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ความเห็น/คาอธิบาย
กองยานพาหนะฯ มีการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานให้
ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้อง
รายงานต่อผู้กากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการ
ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ

...............................................................................................

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และ
รายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม
ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กากับ
ดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบฯ ของราชการ
ชื่อผู้ประเมิน
(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ตาแหน่ง
รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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แบบ ปย.1
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2556
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทางานของ
ผู้บริหาร
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ของบุคลากร
1.4 โครงสร้างองค์กร
1.5 การมอบอานาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ปูองกันความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กาหนดขึ้น
ตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความ
เสี่ยง

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)
กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมี
ส่วนทาให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดโครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษา
ต่อ เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อ
หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ

กองยานพาหนะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ภายในหน่วยงาน โดยมี ผู้อานวยการกองยานพาหนะฯ เป็นประธาน
กรรมการ หัวหน้างานทุงานเป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตาม
คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 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 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้
- การบริหารด้านพัสดุ
- การบริหารด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- การบริหารด้านระบบการจราจรภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน
กองยานพาหนะฯ มีการควบคุมภายใน โดยมีการกาหนดตาม
วัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ มี
การมอบอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการ
ทาบัญชีตามระเบียบราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม
3.3 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
3.4 มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษา
ทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน
ที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย
ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก
บัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน
3.6 มีข้อกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนในเรื่องการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอานาจหน้าที่
3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้
การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสาย
การรายงานสาหรับการบริหารและตัดสินใจ
ของฝุายบริหาร
4.2 มีการจัดทาและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินงานการเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน
4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่
4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จาเป็นทั้งจาก
ภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และ
ทันกาล
4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้
พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่
เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)
ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการกาหนด
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การดาเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

กองยานพาหนะฯ มีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบ
สารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้การจัดทาและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มี
การจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ มีการติดต่อสารสื่อและ มีการรับฟัง
หรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็บไซด์
http://www.vehicle.ku.ac.th/
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงาน
สามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร
4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อ
ร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา
ประชาชน สื่อมวลชน
5. การติดตามประเมินผล
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดาเนินงาน และรายงานให้ผู้กากับดูแลทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
5.2 กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน มีการดาเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
5.3 มีการกาหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด
ไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการ
ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5.6 มีการายงานผลการประเมินและ
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
โดยตรงต่อผู้กากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 มีการติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการ
ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)

กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และ
รายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการ
ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อ
ผู้กากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ

5.8 มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้อง
รายงานต่อผู้กากับดูแลทันที ในกรณีที่มีการ
ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี และมีการกระทาอื่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญ
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ผลการประเมินโดยรวม
กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมีส่วนทาให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพ มีการกาหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริม
ให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาต่อ เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีระบบกลไกการ
ติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบ นอกจากนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมี
ผู้อานวยการกองยานพาหนะฯ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้างานทุงานเป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารและ
ธุรการ เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร 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 มีการติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการ
ทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ

ชื่อผู้รายงาน
(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ตาแหน่ง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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