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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วนัที่    21      เดือน         กนัยายน   พ.ศ.      2555 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
     1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร 
     1.2 ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 
     1.3 ความรู้ ทกัษะ และความสามารถของบุคลากร 
     1.4 โครงสร้างองคก์ร 
     1.5 การมอบอ านาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
     1.6 นโยบายวธีิบริหารดา้นบุคลากร 
     1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบติังาน 

 

   สภาพแวดลอ้มการควบคุมของกองยานพาหนะฯ ใน
ภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าใหก้ารควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตามส่วนงานย่อยบางหน่วยซ่ึง
เป็นส่วนน้อยมีการมอบหมายหน้าท่ี บุคลากรไม่
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร 
 

2. การประเมินความเส่ียง 
     2.1 วตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยรับตรวจ 
     2.2 วตัถุประสงคร์ะดบักิจกรรม 
     2.3 การระบุปัจจยัเส่ียง 
     2.4 การวเิคราะห์ความเส่ียง 
     2.5 การก าหนดวธีิการควบคุมเพ่ือป้องกนัความเส่ียง 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ไดมี้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงภายในหน่วยงาน โดย
ร่วมกบัส านกังานอธิการบดี ซ่ึงมีผูอ้  านวยการ
ส านกังานอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
ผูอ้  านวยการกองทุกกอง ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้
ด าเนินการบริหารความเส่ียงตามคู่มือการบริหารความ
เส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทั้ง 7 
ขั้นตอน ประกอบดว้ย 
1. การก าหนดวตัถุประสงค ์
2. การระบุความเส่ียง 
3. การประเมินความเส่ียง 
4. การประเมินมาตรการควบคุม 
5. การบริหาร/จดัการความเส่ียง 
6. การรายงาน 
7. การติดตามผลและทบทวน 
   ในปีน้ี กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ได้
ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 โดยบุคลากรทุกระดบัมีส่วน
ร่วมในการประเมินความเส่ียงในโครงการ / กิจกรรม / 
งาน ดงัน้ี 
   - ดา้นความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น 
 

แบบ ปย.1 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 
(2) 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 กิจกรรมการควบคุมไดก้ าหนดข้ึนตาม
วตัถุประสงคแ์ละผลการประเมินความเส่ียง 
     3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเขา้ใจวตัถปุระสงค์
ของกิจกรรมการควบคุม 
     3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและวงเงิน
อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
     3.4 มีมาตรการป้องกนัและดูแลรักษาทรัพยสิ์นอยา่ง
รัดกมุและเพียงพอ 
     3.5 มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีการปฏิบติังานท่ีส าคญัหรือ
งานท่ีเส่ียงต่อความเสียหายตั้งแตต่น้จนจบ เช่น การ
อนุมติั การบนัทึกบญัชี และการดูแลรักษาทรัพยสิ์น 
     3.6 มีขอ้ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเร่ืองการมีผลประโยชนท์บั
ซอ้นโดยอาศยัอ านาจหนา้ท่ี 
     3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหก้าร
ด าเนินงานขององคก์รเป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และมติคณะรัฐมนตรี 

กองยานพาหนะฯ ก าหนดกิจกรรมการควบคุม โดยได้
ก าหนดวตัถุประสงค ์ผลการประเมิน บุคลากรทุกคน
รับทราบ มีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและอ านาจของ
ผูบ้ริหารแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร มีมาตรการป้องกนัและดูแลรักษาทรัพยสิ์น
เป็นไปตามระเบียบฯ 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
     4.1 จดัใหมี้ระบบสารสนเทศและสายการรายงาน
ส าหรับการบริหารและตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 
     4.2 มีการจดัท าและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานการเงิน และการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีไวอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 
     4.3 มีการจดัเก็บขอ้มูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
เงินและการบนัทึกบญัชีไวค้รบถว้น สมบูรณ์ และเป็น
หมวดหมู่ 
     4.4 มีการรายงานขอ้มูลท่ีจ าเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหผู้บ้ริหารทุกระดบั 
     4.5 มีระบบการติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอก
อยา่งเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนักาล 
     4.6 มีการส่ือสารอยา่งชดัเจนใหพ้นกังานทุกคน

ขอ้มูลสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารของ 
กองยานพาหนะฯ  มีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
มีการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลดา้นการเงินเป็นไปตาม
ระเบียบฯ  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 
(2) 

ทราบและเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเก่ียวกบัการ
ควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไ้ข 
     4.7 มีกลไกหรือช่องทางใหพ้นกังานสามารถเสนอ
ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององคก์ร 
     4.8 มีการรับฟังและพิจารณาขอ้ร้องเรียนจาก
ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน ส่ือมวลชน 
5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน 
และรายงานใหผู้ก้  ากบัดูแลทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
     5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนักาล 
     5.3 มีการก าหนดใหมี้การติดตามประเมินผลใน
ระหวา่งการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
     5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 
     5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และการประเมินการบรรลตุาม
วตัถุประสงคข์ององคก์รในลกัษณะการประเมินการ
ควบคุมดว้ยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุม
อยา่งเป็นอิสระ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
     5.6 มีการายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในโดยตรงต่อผูก้  ากบั
ดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
     5.7 มีการติดตามผลการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจาก
การประเมินผลและการตรวจสอบภายในของผู ้
ตรวจสอบภายใน 
     5.8 มีการก าหนดใหผู้บ้ริหารตอ้งรายงานต่อผูก้  ากบั
ดูแลทนัที ในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสยัวา่มีการ
ทุจริต มีการไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
มติคณะรัฐมนตรี และมีการกระท าอ่ืนท่ีอาจมี

กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผล ในระหวา่ง
การปฏิบติังาน มีการรายงานผลการประเมินและ
รายงานผลการตรวจสอบใหผู้บ้ริหารตามระเบียบฯ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 
(2) 

ผลกระทบต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญั           
 
ผลการประเมนิโดยรวม 

กองยานพาหนะฯ มีการบริหารจดัการองคก์รใหเ้ป็นตามระเบียบฯ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการหน่วยงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดและใหส้ามารถสนบัสนุนภารกิจของ
มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ช่ือผู้รายงาน                        
                    (นายนิพนธ์  ล้ิมแหลมทอง) 

ต าแหน่งรักษาราชการแทนผูอ้  านวยการกองยานพาหนะฯ 
         วนัที ่21  เดอืน กนัยายน  พ.ศ. 2555 

 


