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การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
คำแถลงนโยบาย (Policy Statement) มหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหาร

ความเสี่ยงที่จะช่วยให้การบริหารและการตัดสินใจในการดำเนินงานตามภารกิจและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินระดับความเสี่ยง เพ่ือให้
มั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถป้องกันลด และควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีการ
สื่อสารการจัดการความเสี่ยงและบุคลากรทุกคนต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
และมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในดำเนินงานต่าง ๆ ในแต่ละระดับให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

วัตถุประสงค์ (Purpose) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรร -มาภิบาล 
โดยมีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผล
กระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนำแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงสากล ทั้ง 
1) มาตรฐานการบริหารความเสี ่ยงทั ่วท ั ้งองค์กร COSO-ERM 2017 Framework  (The Committee Of 
Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission -Enterprise Risk Management) และ  2) 
มาตรฐานบร ิหารความเส ี ่ยงสากล ISO 31000 “Risk Management - Principles and Guidelines” เป็น
แนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง และเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากลนำไปสู่การพัฒนางาน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ 
ดูแลความเสี่ยง 

2. จัดตั้งโครงสร้างการ
ดำเนินงาน 

3. ระบุวัฒนธรรมองค์กร
ที่ต้องการ 

4. แสดงความมุ่งมั่นใน
ค่านิยมหลัก  

5. จูงใจ พัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มี
ความสามารถ 

6. วิเคราะห์ธุรกิจ 
7. ระบุความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ 
8. ประเมินกลยุทธ์

ทางเลือก 
9. กำหนดวัตถุประสงค์

ทางธุรกิจ 

10.ระบุความเสี่ยง 
11.ประเมินความรุนแรง

ของความเสี่ยง 
12.จัดลำดับความสำคัญ 

ของความเสี่ยง 
13.ดำเนินการตอบสนอง

ต่อความเสี่ยง 
14.พัฒนากรอบความ

เสี่ยงในภาพรวม 

15. ประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่
สำคัญ 

16. ทบทวนความเสี่ยง
และผลการ
ดำเนินงาน 

17. มุ่งมั่นปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง
องค์กร 

18. ยกระดับระบบ
สารสนเทศ 

19. สื่อสารข้อมูลความ
เสี่ยง 

20. รายงานผลความเสี่ยง
วัฒนธรรม และผล
การดำเนินงาน 

Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance 2017
หลักการสำคัญทั้ง 5 หลักการ 20 องค์ประกอบ 



ขอบเขต (Scope) ทุกภารกิจที ่ดำเนินการภายใต้การกำกับและดูแลของมหาวิทยาลัย ทั ้งระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยธุรกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของ
มหาวิทยาลัย 

▪ พิจารณาความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ 
โดยแบ่งเป็นประเภทความเสี่ยง ดังนี้  

ประเภทความเสี่ยง (Types) นิยาม (Definitions) 
ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk , S) 

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดความไม่สำเร็จ 
ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน หรือหน่วยงาน 

ด้านการเงิน  
(Financial Risk , F) 

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อสมรรถนะ 
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน หรือหน่วยงาน 

ด้านการดำเนินงาน  
(Operational Risk , O) 

ความเสี ่ยงที ่เกิดจากกระบวนการทำงาน ระบบทรัพยากรบุคคล  (HR) 
ระบบสารสนเทศ (IT) ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Procurement) 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน 

ด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ 
(Compliance Risk , C) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่สำคัญส่งผลต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กรหรือ
หน่วยงาน  

ด้านภายนอก 
(External Risk , E) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรหรือความเสี่ยงภัยต่าง ๆ  
ที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ สงคราม โรคระบาด  
ภัยทางการเมืองและ การโจรกรรม  

 
สำหรับการจัดการความเสี่ยงทุจริต เป็นประเด็นความเสี่ยงทีม่หาวิทยาลัยให้ความสำคัญ โดยไดเ้กณฑ์

คะแนนการวัดระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) ใน
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ความสามารถ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน โดยมีหลัก
ในการพิจารณาตามรายละเอียดของคะแนนการวัด สิ่งที่ถือเป็นหลักสำหรับเทียบในด้านปริมาณ และคุณภาพ ดังนี้  

ด้านชื ่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร ซึ ่งเป็นการวัดระดับความเสียหายในเชิงลบต่อชื ่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก หรือหน่วยงาน ส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง , นักศึกษา, 
ผู้รับบริการ หรือองค์กรภายนอก ให้ผู้ประเมินเลือกเกณฑ์ที่จะใช้ในการวัดระดับความเสียหายที่มีความสอดคล้อง
กับเหตุการณ์ความเสี่ยงกรณีใดกรณีหนึ่งตามตารางด้านล่างนี้  
  



3.1 หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ หรือ เหตุการณ์ที่เกิดจากผลกระทบ 
ระดับความรุนแรง ระดับคะแนน หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ หรือ เหตุการณ์ที่เกิดจากผลกระทบ 

สูงมาก 5 
มหาวิทยาลัย  หรือ ถูกถอนใบอนุญาต คณะไม่ได้รับการรับรอง             
วิทยาฐานะ ถูกฟ้องร้อง คณะ สำนัก /หน่วยงาน /ภาควิชา ถูกปิด 

สูง 4 
คณะ สำนัก /หน่วยงาน หรือ ถูกตักเตือนจากหน่วยงานกำกับ  
ผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐาน มีการประท้วงจาก นศ. ส่วนใหญ่ 

ปานกลาง 3 
เฉพาะภายในหน่วยงาน / ภาควิชา หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ดีเป็นกังวลเป็นจำนวนมาก 

น้อย 2 
เฉพาะส่วนงานในหน่วยงาน หรือ มีข่าวที่ไม่ดีในสังคมออนไลน์หรือ
หนังสือพิมพ์ ผลการประเมินสู้คู่แข่งไม่ได้ 

น้อยมาก 1 เฉพาะบุคคล หรือ มีการกล่าวถึงสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
 

3.2. การถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้อง 
ระดับความรุนแรง ระดับคะแนน ลักษณะการถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้อง 

สูงมาก 5 คดีข้ึนสู่ศาลและถูกตัดสินว่าผิด 
สูง 4 คดีข้ึนสู่ศาล 

ปานกลาง 3 ออกสื่อ 
น้อย 2 ภายในมหาวิทยาลัย 

น้อยมาก 1 ภายในส่วนงาน 
 

 



โอกาสท่ีจะ

เกิด (L)

ผลกระทบด้าน ผลกระทบ (I) ระดับความ

เส่ียง (LxI)

1) ผู้รับผิดชอบด้านการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่เข้าใจในข้ันตอน กระบวนการในการ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จึงท าให้การก าหนดแผนไม่สอดคล้องกับการด าเนินการด้านการ

จัดซ้ือ จัดจ้าง ส่งผลให้การก าหนดระยะเวลา (กปสต) คลาดเคล่ือน

2) ผู้รับผิดชอบด้านการจัดหาของหน่วยงาน ยังขาดทักษะ ความช านาญในด้านการจัดหา

พัสดุให้เป็นไปตาม พรบ. จึงท าให้ใช้ระยะเวลานานกว่าท่ีก าหนดไว้ในแผน เช่น การจัดท า

เอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง

3) ผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน/ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลให้แน่

ชัดก่อนท่ีจะก าหนดคุณลักษณะใดลงไปใน TOR และไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีถูก

ก าหนดไว้

1) เกิดจากการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผิดพลาด/รูปแบบไม่ชัดเจน

2) คู่สัญญาส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามสัญญา

3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าท่ีจัดหาไม่เข้าใจ บทบาทและ

หน้าท่ีของตนเอง
1) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญา ไม่ได้ท าการตรวจสอบ

ความช ารุดบกพร่องก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด ตาม พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้าง

2) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของพัสดุไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ี และไม่ค านึง

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัย

3) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของหน่วยงานไม่ทราบข้ันตอน 

กระบวนการ ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

1) หน่วยงานเจ้าของพัสดุไม่ติดหมายเลขครุภัณฑ์ และไม่มีการUpload รูปภาพและข้อมูล

ของครุภัณฑ์ลงในระบบบริหารทรัพย์สิน เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก และ

ไม่เห็นความส าคัญของการควบคุมพัสดุ

2) หน่วยงานไม่ด าเนินการจ าหน่ายทันทีเม่ือมีพัสดุช ารุดและไม่มีสถานท่ีในการเก็บรวบรวม

พัสดุท่ีช ารุด ท าให้เส่ียงต่อการสูญหาย

3) ครุภัณฑ์บางรายการมีอายุการใช้งานมาก ไม่สามารถใช้การได้ต้องด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ

 แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากสูญหาย ท าให้มีรายการครุภัณฑ์ท่ีไม่มีตัวตนค้างอยู่ใน

ระบบ

5 ช่ือเสียงและ

ภาพลักษณ์องค์กร

  - การถูก

ร้องเรียนหรือ

ฟ้องร้อง

3 สูงมาก บุปผารัช ท่อง

มนต์วิทย์

2564 ส านักงานจัดหาและจัดการ

สินทรัพย์

4 การบริหารและควบคุมพัสดุ Compliance Risk

5 ช่ือเสียงและ

ภาพลักษณ์องค์กร

  - การถูก

ร้องเรียนหรือ

ฟ้องร้อง

5 สูงมาก

5 ประสิทธิผล – 

การด าเนินงานไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

ไว้

3 สูงมาก บุปผารัช ท่อง

มนต์วิทย์

2564 ส านักงานจัดหาและจัดการ

สินทรัพย์

3 การคืนหลักประกันสัญญา Compliance Risk

ปีงบประ

มาณ

บุปผารัช ท่อง

มนต์วิทย์

2564 ส านักงานจัดหาและจัดการ

สินทรัพย์

2 การบริหารสัญญา Compliance Risk

5 ประสิทธิผล – 

การด าเนินงานมี

ความล่าช้าไม่

เป็นไปตาม

แผนการปฏิบัติท่ี

วางไว้

5 สูงมาก บุปผารัช ท่อง

มนต์วิทย์

2564 ส านักงานจัดหาและจัดการ

สินทรัพย์

1 การจัดหาพัสดุ Strategic Risk

หน่วยงาน ท่ี ช่ือความเส่ียง ประเภท

แบบประเมินความเส่ียง

สาเหตุของความเส่ียง การประเมินความเส่ียง แก้ไขล่าสุดโดย



ระดับความ
เส่ียง (LxI)

ช่ือกิจกรรม สถานะด าเนินการ ค าช้ีแจงผลการด าเนินงาน ช่ือตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
จัดการ

ระดับ
ความ

เส่ียง (LxI)

1) จัดท ำคู่มือ/ประกำศ/ข้อบังคับ เพ่ิมเติม 
และมีกำรก ำหนดข้อท่ีต้องพึงระวัง 
(Checkpoint) ในกระบวนกำรท่ีก่อให้เกิด
ควำมเส่ียง เช่น กำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ
ได้มีกำรจัดท ำแบบฟอร์มกำรก ำหนด
คุณลักษณะเฉพำะ ว่ำส่ิงใดก ำหนดได้ หรือส่ิงท่ี
ห้ำมก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มรำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะ

ก ำลังด ำเนินกำร ส ำนักงำนจัดหำฯ ก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำ
คู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดหำแต่ละวิธี และ
จัดท ำแบบฟอร์มกำรก ำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ

1) มีคู่มือ/ประกำศ/ข้อบังคับ
เพ่ิมเติม เก่ียวกับกำรจัดหำเพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร
ให้กับทุกหน่วยงำน (ฉบับ)

≥ 1 0

2) จัดซักซ้อมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว

ส ำนักงำนจัดหำฯ ได้มีกำรจัดประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหำและแนวทำงแก้ไข
ในงำนพัสดุ เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 9 
มีนำคม 2563 เวลำ 13.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุม UX-702 ช้ัน 7 อำคำร
อเนกประสงค์

2) จัดโครงกำรซักซ้อมควำม
เข้ำใจด้ำนกำรจัดหำ (โครงกำร)

≥ 1 1

3) พัฒนำระบบติดตำมแผนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 โดยน ำระบบ K2 เข้ำมำช่วยในกำรจัดกำร 
Workflow และกำรน ำระบบ Tracking เข้ำมำ
ช่วยในเร่ืองกำรติดตำมสถำนะ เอกสำรกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง

ก ำลังด ำเนินกำร ส ำนักงำนจัดหำฯ และส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ก ำลังด ำเนินกำรพัฒนำระบบ K2 เพ่ือ
สนับสนุนกำรท ำงำน เช่น ระบบกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงและกำรติดตำมสถำนะระบบจัดกำร
ข้อมูลและเอกสำร โดยเฟสแรกได้
ด ำเนินกำรจัดท ำกระบวนกำรจัดหำโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง วงเงินไม่กิน 100,000 บำท

3) มีระบบติดตำมแผนผลกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง (ระบบ)

≥ 1 0

4) หน่วยงำนควรมี SPEC/รูปแบบ&รำคำกลำง
 ท่ีพร้อมด ำเนินกำรก่อนท่ีจะส่งไปขอ
งบประมำณท่ีส ำนักงำนยุทธศำสตร์

ก ำลังด ำเนินกำร ส ำนักงำนจัดหำฯ ก ำลังด ำเนินกำรรวบรวม
ข้อมูลด้ำนกำรจัดหำ เช่น ตัวอย่ำง
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ/ขอบเขตงำน
, แบบฟอร์ม,กรณีศึกษำด้ำนกำรจัดหำฯ 
เพ่ือจัดท ำเป็นคลังข้อมูลให้กับหน่วยงำนใช้
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร

4) จัดท ำคลังข้อมูล เช่น ตัวอย่ำง
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ/
ขอบเขตงำน, แบบฟอร์ม,
กรณีศึกษำด้ำนกำรจัดหำฯ เป็น
ต้น

≥ 1 1

สูงมำก 
(5x5)

บุปผำรัช 
ท่องมนต์วิทย์

2564 ส ำนักงำนจัดหำ
และจัดกำร
สินทรัพย์

1 กำรจัดหำพัสดุ สูงมำก (5x5)

ผลการติดตามความเส่ียง
ปีงบประ

มาณ
หน่วยงาน ท่ี ช่ือความเส่ียง แบบประเมิน กิจกรรมจัดการความเส่ียง ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI) ติดตาม

ความเส่ียง
แก้ไขล่าสุด

โดย



ระดับความ
เส่ียง (LxI)

ช่ือกิจกรรม สถานะด าเนินการ ค าช้ีแจงผลการด าเนินงาน ช่ือตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
จัดการ

ระดับ
ความ

เส่ียง (LxI)

ผลการติดตามความเส่ียง
ปีงบประ

มาณ
หน่วยงาน ท่ี ช่ือความเส่ียง แบบประเมิน กิจกรรมจัดการความเส่ียง ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI) ติดตาม

ความเส่ียง
แก้ไขล่าสุด

โดย

1) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนพร้อมท้ังมีกำร
ก ำหนดส่ิงท่ีต้องพึงระวัง (Checkpoint)

ก ำลังด ำเนินกำร ส ำนักงำนจัดหำฯ ก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำ
คู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำสัญญำ และ
บริหำรสัญญำเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติ

1) มีคู่มือกำรท ำสัญญำ ก ำหนด
จุดท่ีจะต้องใส่รำยละเอียดใน
สัญญำให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ตำมรูปแบบสัญญำท่ี
คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 
และมีคู่มือกำรบริหำรสัญญำ
และกำรตรวจรับพัสดุ

≥ 1 0

2) จัดซักซ้อมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว

ส ำนักงำนจัดหำฯ ได้มีกำรจัดประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหำและแนวทำงแก้ไข
ในงำนพัสดุ เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 9 
มีนำคม 2563 เวลำ 13.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุม UX-702 ช้ัน 7 อำคำร
อเนกประสงค์

2) มีกำรจัดโครงกำรซักซ้อม
ควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดท ำสัญญำ
และบริหำรสัญญำ

≥ 1 1

3) พัฒนำระบบกำรบริหำรสัญญำและกำร
ตรวจรับพัสดุ โดยน ำระบบ K2 เข้ำมำช่วยใน
กำรจัดกำร Workflow และกำรน ำระบบ 
Tracking เข้ำมำช่วยในเร่ืองกำรติดตำม
สถำนะกำรบริหำรสัญญำเพ่ือจะช่วยให้กำร
จัดท ำเอกสำรกำรบริหำรสัญญำแล้วเสร็จ
ภำยในสัญญำโดยไม่ต้องท ำเอกสำรย้อนวันท่ี

ก ำลังด ำเนินกำร ส ำนักงำนจัดหำฯ และส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ก ำลังด ำเนินกำรพัฒนำระบบ K2 เพ่ือ
สนับสนุนกำรท ำงำน เช่น ระบบกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงและกำรติดตำมสถำนะระบบจัดกำร
ข้อมูลและเอกสำร โดยเฟสแรกได้
ด ำเนินกำรจัดท ำกระบวนกำรจัดหำโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง วงเงินไม่กิน 100,000 บำท 
และจะด ำเนินกำรในกระบวนกำรอ่ืนๆต่อใน
เพสถัดไป

3) มีระบบกำรบริหำรสัญญำโดย
น ำระบบ K2 เข้ำมำช่วยในเร่ือง
กำรติดตำมสถำนะกำรบริหำร
สัญญำ

≥ 1 0

2564 ส ำนักงำนจัดหำ
และจัดกำร
สินทรัพย์

2 กำรบริหำรสัญญำ สูงมำก (5x5) สูงมำก 
(5x5)

บุปผำรัช 
ท่องมนต์วิทย์



ระดับความ
เส่ียง (LxI)

ช่ือกิจกรรม สถานะด าเนินการ ค าช้ีแจงผลการด าเนินงาน ช่ือตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
จัดการ

ระดับ
ความ

เส่ียง (LxI)

ผลการติดตามความเส่ียง
ปีงบประ

มาณ
หน่วยงาน ท่ี ช่ือความเส่ียง แบบประเมิน กิจกรรมจัดการความเส่ียง ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI) ติดตาม

ความเส่ียง
แก้ไขล่าสุด

โดย

1) จัดท ำคู่มือ/ประกำศ/ข้อบังคับ เพ่ิมเติม ก ำลังด ำเนินกำร ส ำนักงำนจัดหำฯ ก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำ
คู่มือกำรตรวจสอบกำรคืนค้ ำประกันสัญญำ
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ

1) มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน ≥ 1 0

2) จัดซักซ้อมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในเร่ืองของ
กำรตรวจสอบควำมช ำรุดบกพร่องของพัสดุว่ำ
มีแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงไรในกำรตรวจสอบ

ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว

ส ำนักงำนจัดหำฯ ได้มีกำรจัดประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหำและแนวทำงแก้ไข
ในงำนพัสดุ เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 9 
มีนำคม 2563 เวลำ 13.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุม UX-702 ช้ัน 7 อำคำร
อเนกประสงค์

2) มีกำรจัดโครงกำรซักซ้อม
ควำมเข้ำใจเร่ืองของกำร
ตรวจสอบควำมช ำรุดบกพร่อง
ของพัสดุว่ำมีแนวทำงกำรปฏิบัติ
อย่ำงไรในกำรตรวจสอบ

≥ 1 1

3) พัฒนำระบบติดตำมตรวจสอบและกำรคืน
หลักประกันสัญญำ

ก ำลังด ำเนินกำร ส ำนักงำนจัดหำฯ และส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ก ำลังด ำเนินกำรพัฒนำระบบ K2 ด้ำนกำร
ตรวจสอบกำรคืนค้ ำประกันสัญญำ

3) มีระบบกำรติดตำมกำร
ตรวจสอบและกำรคืน
หลักประกันสัญญำ

≥ 1 0

1) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนพร้อมท้ังมีกำร
ก ำหนดส่ิงท่ีต้องพึงระวัง (Checkpoint)

ก ำลังด ำเนินกำร ส ำนักงำนจัดหำฯ ก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำ
คู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรและควบคุม
พัสดุ ดังน้ี กำรโอนพัสดุ กำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
กำรรับบริจำคจครุภัณฑ์ เป็นต้น

1) มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ กำร
จ ำหน่ำยพัสดุ กำรตรวจสอบ
พัสดุประจ ำปี

≥ 1 0

2) จัดซักซ้อมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้ว

ส ำนักงำนจัดหำฯ ได้มีกำรจัดประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหำและแนวทำงแก้ไข
ในงำนพัสดุ เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 9 
มีนำคม 2563 เวลำ 13.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุม UX-702 ช้ัน 7 อำคำร
อเนกประสงค์

2) มีกำรจัดโครงกำรซักซ้อม
ควำมเข้ำใจเร่ืองกำรบริหำรและ
ควบคุมพัสดุ

≥ 1 1

3) ปรับปรุงระบบบริหำรทรัพย์สิน ให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ง่ำยข้ึน

ยังไม่ด ำเนินกำร 3) มีระบบบริหำรทรัพย์สินท่ีใช้
งำนได้ง่ำยข้ึน

≥ 1 0

4) ปรับปรุง Application ท่ีใช้ในกำร
ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้สำมำรถแก้ไข และ 
Update ข้อมูลได้

ยังไม่ด ำเนินกำร 4) มี Application ท่ีใช้ในกำร
ตรวจสอบครุภัณฑ์ โดยสำมำรถ
แก้ไข และ Update ข้อมูลได้

≥ 1 0

5) ย้ำยข้อมูลครุภัณฑ์จำกหลำยแหล่งให้มำอยู่
ในฐำนข้อมูลเดียวกัน (Single Data) เพ่ือให้
ง่ำยต่อกำรสืบค้นและติดตำม

ยังไม่ด ำเนินกำร 5) มีฐำนข้อมูลครุภัณฑ์อยู่ใน
แหล่งเดียว (Single Data)

≥ 1 0

สูงมำก 
(5x3)

บุปผำรัช 
ท่องมนต์วิทย์

2564 ส ำนักงำนจัดหำ
และจัดกำร
สินทรัพย์

4 กำรบริหำรและ
ควบคุมพัสดุ

สูงมำก (5x3) สูงมำก 
(5x5)

บุปผำรัช 
ท่องมนต์วิทย์

2564 ส ำนักงำนจัดหำ
และจัดกำร
สินทรัพย์

3 กำรคืน
หลักประกัน

สัญญำ

สูงมำก (5x3)




