
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำป ี2563 (o36)  

นอกจาก มจธ. จะเน้นให้พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ในระหว่างการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมีกลไกในการส่งเสริมการทำงานตามขั้นตอน มีการรณรงค์เรื ่องการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้รองรับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  มีกลไกการกำกับการติดตามการปฏิบัติงาน มีการให้
แต่ละหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยเฉพาะในขั้นตอนที่เป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานสนับสนุนทางการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรภายนอก และอาจมีผลกระทบจากพฤติกรรมการทำงานที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กร เป็นต้น 

ในปีงบประมาณ 2562  มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เน้นย้ำ
พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการป้องกันทุจริต และการขัดกันทางผลประโยชน์ของส่วนตัวและส่วนรวม มีการประเมิน
ความเสี่ยงกระบวนการและขั้นตอนสำคัญๆที่อาจมีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะกระบวนการทางด้าน
การเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการดำเนินการ 2-
3 แนวทางอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 มาในปี 2563 เช่นการมอบหมายให้กลุ่มเครือข่ายนักพัสดุ จัดประชุมสร้างความ
เข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้นักพัสดุทุกหน่วยงานมีความรู้ที ่ทำงานแทนกันได้ในแต่ละขั้นตอน มีการซักซ้อม
บุคลากรที่ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (Specification) เข้าใจถึงขั้นตอนและข้อควรระวังใน
การกำหนดคุณลักษณะ (Specification)  สำหรับการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสื่อสารภายใน ได้ขอให้
หน่วยงานสื่อสารให้นักพัสดุหรือพนักงานทุกตำแหน่งในมหาวิทยาลัยเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานสุจริตด้วยการให้
ยกตัวอย่างกรณีการทุจริต หรือการขัดกันทางผลประโยชน์ผ่านสื่อมีเดียหรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ Code of Conduct ทีเ่ริ่มในปี 2562 และเสร็จในปี 2563  ซึ่งจะนำเสนอในตัวชี้วัดที่ o37 
ต่อไป  

สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563  เมื่อเดือนธันวาคม 2562  คณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย นำเสนอผลการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงกลไกการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการใช้กลไกการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน เพื่อหาจุดอ่อนและนำมาแก้ไขผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานบริหารของมหาวิทยาลัย จึงขอให้แต่ละคณะ สำนัก สถาบันจัดทำการวิเคราะห์หน่วยงานของตนเอง ระบุ
ความเสี่ยงภายในของแต่ละหน่วยงาน และนำเสนอการควบคุมภายในที่กำลังดำเนินการอยู่ว่าเหมาะสมต่อการจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงานหรือไม่ และให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประสานบริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 มีการประชุมถึง 3 ครั้ง  
สาระจากการประชุมสรุปได้ จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563  
ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานต่าง ๆ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำการควบคุมภายใน 5 ด้านที่มีความสำคัญต่อภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  ด้านการเรียนการสอน    มอบคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
2.  ด้านการวิจัย      มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
3.  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง    มอบสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
4.  ด้านการบริหารจัดการแบบเชิงกลุยทธ์  มอบสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ 
5.  ด้านการบริหารบุคลากร  มอบสถาบันการเรียนรู้ เป็นผู้รับผิดชอบ 

 

จากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการประสานงานบริหาร จะเห็นว่าคณะกรรมการให้ความสำคัญกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ซึ่งมีความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร 
ในเรื่องการทำงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา เนื่องจากการไม่รู้ขั้นตอน หรือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ไม่ถูกต้อง ทำงานลัด
ขั้นตอน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือส่อเค้าให้เกิดกับลูกค้าในเชิงที่เสี ่ยงต่อการทุจริต เมื่อลูกค้าเกิดการสูญเสีย
ผลประโยชน์จากการทำงานผิดขั้นตอนก็จะเกิดการฟ้องร้องได้ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง  (ตามเอกสาร 1, 2, 
3 วาระการประชุมเมื่อ 26 สิงหาคม 2562 , 20 มกราคม 2563, 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

 



สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหาและจัดการทรัพย์สิน ได้จัดทำการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  ระดับ
ความเสี่ยงจากการทำงาน (โดยขอให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทุจริตเข้าไปด้วย)  เสนอมาตรการและการ
ดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประสานบริหารเพื่อให้
หน่วยงานระดับคณะ สำนัก/สถาบันและสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้  

 

ระดับและความรุนแรงของความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมการ
ทำงาน หรือพฤติกรรมทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

5 4 3 2 1  

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

5 4 3 2 1  

ค่าความเสี่ยง
รวมจำเป็นx

รุนแรง 
1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 

1.1 การจัดทำขอบเขตของงาน
(TOR)/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/แบบรูป
รายการ อาจจะมีการล็อคสเปค  

2 3 6 

1.2 การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)/คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ/แบบรูปรายการ มีการกำหนด
รูปแบบไม่ชัดเจน ไม่ตรงหน้างานจริง  

3 3 9 

1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานขาดความ
เชี่ยวชาญ ความเข้าใจ และประสบการณ์ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

5 3 15 

1.4 คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ 
คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ตระหนัก หรือขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ขั้นตอน และ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

5 5 25 (สูงมาก) 

2. การถูกฟ้องร้อง    
2.1 ดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญาที่ระบุไว้ 3 4 12 (สูง) 
2.2 การกำหนดรูปแบบคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
หน้างานจริง ส่งผลให้ต้องมาแก้ไขสัญญาหลังเซ็น
สัญญาไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่ยอมรับในราคางาน
เพ่ิม-ลด 

3 3 9 

2.3 คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามกำหนด 2 5 10 
 

 

ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ที ่              ความเสี่ยง แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 
1.1  การจัดทำขอบเขตของงาน 

(TOR)/คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ/แบบรูปรายการ อาจจะมี การ
ล็อคสเปค  

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการกำหนด   
ขอบเขตงานของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ    พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังฯ  
2. หากเกิดกรณีร้องเรียน นำเข้าสู่กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

ที ่ ความเสี่ยง แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 



1.2 การจัดทำขอบเขตของงาน 
(TOR)/คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ/แบบรูปรายการ มีการกำหนด
รูปแบบไม่ชัดเจน ไม่ตรงหน้างาน
จริง 

1. จัดทำคู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการออกแบบ/แนวปฏิบัติ 
2. มอบหมายให้มีการทวนสอบแบบโดยผู้ตรวจสอบรูปแบบ (QC) 
3. กำหนดให้มีการกำกับดูแลโดยหัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบ 
4. ซักซ้อมทำความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ  

1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานขาด
ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 

1. สำนักงานจัดหาฯ เชิญเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน และผู้
กำหนด SPEC มาพูดคุยโดยตรงหารือเรื่องเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 

2. สร้าง Ant Team เพ่ือมาทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

3. เสริมสร้างทักษะให้เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานสรรหาบุคลากร/
เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1.4 คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ 
คณะกรรมการตรวจไม่ได้ตระหนัก 
หรือขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1. ผู้กำหนด SPEC ควรมาปรึกษาสำนักงานจัดหาฯ ก่อน หากเป็น 
   โครงการ/ งานใหม่ที่ไม่เคยทำ หรือกรณีมีข้อสงสัย เพื่อป้องกัน 
   ข้อผิดพลาดเกิดข้ึนเมื่อจะดำเนินการ 
2. มีระบบใหม่หรือนำระบบ e-Monitoring กลับมาใช้เพื่อรายงาน 
   ความคืบหน้าสถานการณ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. สร้างความตระหนักให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/ตรวจ   
   รับ เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ 

2. การถูกฟ้องร้อง  
2.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม

สัญญาที่ระบุไว้ 
การกำหนดจุด Check Point ตามแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อเป็นการแจ้งเตือน 

2.2 การกำหนดรูปแบบคลาดเคลื่อนไม่
ตรงกับหน้างานจริง ส่งผลให้ต้องมา
แก้ไขสัญญาหลังเซ็นสัญญาไปแล้ว 
ผู้รับจ้างไม่ยอมรับในราคางานเพิ่ม-
ลด 
 
 
 
 
 

1. ผู้กำหนด SPEC ต้องกำหนดคุณภาพของ SPEC ให้ถูกต้องและ 
   ครบถ้วน 
2. สร้างความตระหนักให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ  
   คณะกรรมการตรวจรับ เข้าใจและให้ความสำคัญต่อกระบวนการ 
   จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ 

2.3 คุณภาพของงานไม่เป็นไปตาม
กำหนด 

1. มีการตรวจสอบเอกสารของแต่ละงาน/โครงการ โดยเจ้าหน้าที่ 
   พัสดุของหน่วยงานในเบื้องต้นก่อนส่งให้สำนักงานจัดหาฯ  
   ตรวจสอบ เพื่อลดจำนวนการตีกลับของเอกสาร 
2. ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม สถานการณ์ 
    ดำเนินงาน/โครงการ จากเจ้าของงาน 
3. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการรายงานสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละ 
   งาน/โครงการ ตามสถานะปัจจุบัน  
4. มีการตรวจสอบผลการดำเนินงาน/โครงการ และประเมิน 
   คุณภาพการปฏิบัติงาน 

 ปรากฏตามเอกสาร 4 เอกสารนำเสนอเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ 2563  



                        รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร 
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

        คร้ังที่  7/2562 
            วันจันทร์ที่  23  ธันวาคม  2562 

           ณ  ห้องประชุมประภา  ประจักษ์ศุภนิติ 
             ------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 
2. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 
3. ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์          รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร                  ทำหน้าที่แทนประธาน      
4. รศ. ดร. โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน     กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ไชยา  ดำคำ (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ” 
6. ผศ. ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ” 
7. รศ.ดร.สุชปา  เนตรประดิษฐ์ (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ” 
8. ผศ. ดร. กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  ” 
9. รศ. ดร. วาริช  ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  ” 
10. ผศ. ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์                         ” 
11. รศ.ดร.วชิรศักดิ์  วานิชชา คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ” 
12. อาจารย์ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ” 
13. ผศ. ดร. วรพจน์  อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  ” 
14. นางสาวอนุสรา มีชัย (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ” 
15.  ผศ. ดร. สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  ” 
16. นางรุ่งนภา  เตาทองนันตสิน (แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
17. รศ. ดร. สุนีรัตน์  ฟูกุดะ  ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ” 
18. นางสาวนันท์นภัส มหาวัตร สถาบันการเรียนรู้  ” 
19. นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวนอุตสาหกรรม  ” 
20. ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ชัย   แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  ” 
21. นางสาววิภา รุ่งเรืองพลางกูร ผู้อำนวยการสำนักจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ” 
22. อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ           กรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาววรรณา   เต็มสิริพจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวสำรวย แซ่เตียว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางพัชรินทร์  โสฬส กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางสาวสุทธิรัตน์ แย้มเกลี้ยง กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  รศ. ดร. กรณ์กนก อายุสุข คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
2.  นางจิราพรรณ เกียรติศิริ สถาบันการเรียนรู้ 
3.  4.  นางสาวสุภาพร  จันทรมณี คณะศิลปะศาสตร์ 
5.  นางสาวปนัดดา พวงทอง สำนักงานอธิการบดี 
6.  นางสาวกิตติมา ระดิ่งหิน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
7.  นางสาวนัชชา ธีรวโรดม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

เอกสาร 1  



 
 

8.  นางสุมนา มณีเพ็ญ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ 
9.  นางสางฉันทนา ภู่ธราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ 
10. ดร. พรเลิศ อาภานุทัต คณะศิลปศาสตร์ 
11. นางสาวกนกรัตน์   นาคหฤทัย คณะศิลปศาสตร์   

 
เริ่มประชุม          เวลา  13.45  น. 

 
วาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
              ประธานแจ้งเพ่ือทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1.  การสร้างกรุ๊ปไลน์ KMUTT Management Consult  
      จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  ที่
ประชุมเสนอให้มีการจัดประชุมกลุ่มคณบดี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหารือเกี่ยวกับงานด้านการ
บริหารรวมถึงการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องการหารือเพ่ือให้ได้หลักเกณฑ์และเป็น
แนวทางในการดำเนินงานนั้น  ประธานขอให้สร้างกรุ๊ปไลน์ในชื่อ KMUTT Management Consult และขอให้คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายแผนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ากรุ๊ปไลน์ เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้
นัดหมายประชุม ซึ่งนัดแรกที่จะนัดประชุมจะเป็นเดือนมกราคม 2563 ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดอีกครั้ง  

2.  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้เงินงบประมาณแผ่นดินเฉพาะครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมาหลายรายการ 

แต่มหาวิทยาลัยถูกตัดงบดำเนินการ 260 ล้านบาท  หากเป็นไปได้จะขอให้คณบดี ผอ. สำนัก/สถาบัน ตรวจสอบ
รายงานครุภัณฑ์ว่ามีรายการใดบ้างที่คาดว่ายังไม่จำเป็นต้องซื้อในปีนี้เพ่ือจะได้เปลี่ยนแปลงจากรายการครุภัณฑ์มา
เป็นงบดำเนินการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องหารือกับสำนักงาน
ยุทธศาสตร์อีกครั้งเพ่ือตรวจสอบว่าดำเนินการได้หรือไม ่  

    สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ขณะนี้งบประมาณแผ่นดิน
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี 2563 อยู่ในระหว่างรอคณะกรรมาธิการฯ อนุมัติวาระ 2,3  ให้คณะ 
สำนัก สถาบัน ดำเนินการจัดหาได้ แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้จนกว่าคณะกรรมาธิการจะพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ โดยขอให้หน่วยงานระบุไว้ในเงื่อนไขการเสนอราคาว่า "การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะมีการลงนามใน
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ 
และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้     

 
มติ รับทราบ 
         

วาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
  มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562  วันที่  23  ธันวาคม  2562  โดยไม่มีการแก้ไข  
    
วาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

    3.1 รายงานผลการจัดทำควบคุมภายในของแต่ละคณะ สำนัก 
จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562  ที่

ประชุมมีมติให้แต่ละคณะ สำนัก จัดทำควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ มีหน่วยงานรายงานความคืบหน้าการจัดทำควบคุมภายใน ดังนี้  



 
 

ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งที่  5/2562 วันที่ 23 กันยายน 2562 
หน่วยงานที่นำเสนอได้แก่   

1.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
 2.  คณะวิทยาศาสตร์ 
 3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
4.  บัณฑิตวิทยาร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5.  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งนี้ หน่วยงานที่นำเสนอได้แก่  
1.  คณะศิลปะศาสตร์ 
2.  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี   
3.  สำนักหอสมุด  
4.  สำนักงานอธิการบดี 
ซ่ึงแต่ละหนว่ยงานได้นำเสนอรายงานการควบคุมภายในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการเรียนการสอน เช่นการบริหารจัดการการเรียนการสอน การพัฒนาเพ่ือรองรับการ

จัดการเรียนการสอบแบบใหม่ หลักสูตร ฯลฯ 
2. ด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับบุคลากรที่จะเกษียณ, การขาดแคลนบุคลากร, การพัฒนา

บุคลากร ฯลฯ 
3. ด้านงานวิจัย เช่นการหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐการบริหารจัดการ

งบประมาณการวิจัย ฯลฯ 
4. ระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงในเชิงกลยุทธ์ 
5.  การบริหารจัดการด้านบุคลากร 
รายละเอียดดังเอกสารนำเสนอในที่ประชุม 
ข้อคิดเห็นของกรรมการในที่ประชุม  
ดร. วิรัช  อภิเมธีธำรง กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ามหาวิทยาลัย

มีหลายๆ หน่วยงานอยู่ด้วยกัน บุคลากรแต่ละหน่วยงานควรทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นได้ การแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบและภาระงานของเจ้าหน้าที่ ควรกระจายหน้าที่ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลายๆ ท่าน ไม่ควร
มอบหมายหน้าทีใ่ห้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ   

นายเขมทัต  สุคนธสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย กล่าวสรุปว่า 
1.  ขอให้หน่วยงานที่เหลือมารายงานในครั้งต่อไปในเดือนมกราคม 2563 (วันที่ 20 ม.ค.2563) 

โดยให้เวลาหน่วยงานละ 30 นาที ทั้งนี้ควรจะรายงานให้ครบทุกหน่วยงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
2.  การทำควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยในภาพรวมพอแบ่งออกได้ 5 เรื่อง  ดังนั้น ขอรบกวน

เวลาผู้บริหารทุกท่านเพ่ือจัดประชุม Retreat โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 วันเสาร์เดือนมีนาคม 
2563  และครั้งที่ 2 วันเสาร์เดือนมิถุนายน 2563  ซึ่งวันเสาร์ในเดือนมีนาคม 2563 จะขอทำความเข้าใจและ
เสวนากับผู้บริหารคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันในเรื่อง  

•  ด้านการเรียนการสอน 
•  ด้านการวิจัย 
•  ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

และวันเสาร์เดือนมิถุนายน 2563 ในเรื่อง 
•  การบริการจัดการแบบเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ 
•  การบริหารจัดการด้านบุคลากร 

 



 
 

 มติ รับทราบ  
 
วาระท่ี  4  เรื่องเสนอพิจารณา 

 

 
นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่  20  มกราคม  2563 
 
เลิกประชุม         เวลา  16.00  น. 
 
 

(อาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย) 
เลขานุการ 

คณะกรรมการประสานงานบริหาร 
 
นางพัชรินทร์  โสฬส 
ผู้บันทึกรายงาน 
 
อาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



                                    รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร 
                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ครั้งท่ี  1/2563 
วันจันทรท่ี  20  มกราคม  2563 

ณ  หองประชุมประภา  ประจักษศุภนิติ 
------------------------- 

ผูเขาประชุม 
1. นายเขมทัต สุคนธสิงห ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 
2. ศ. ดร. นักสิทธ คูวัฒนาชัย กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลยั 
3. อาจารยธนิตสรณ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ             ทำหนาท่ีแทนประธาน      
4. ผศ. ดร. มณฑิรา นพรัตน รองอธิการบดีฝายอุตสาหกรรมและภาคีความรวมมือ    กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ไชยา  ดำคำ (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ” 
6. ผศ. ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร  ” 
7. จ.ส.ต. พินิจ ประจันตวนชิ (แทน) คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ” 
8. ผศ. ดร. กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  ” 
9. รศ. ดร. วาริช  ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชวีภาพและเทคโนโลยี  ” 
10. ผศ. ดร. ศศิธร  สวุรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร                         ” 
11. ดร. เกรียงไกร  ปอแกว คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ” 
12. อาจารยไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ” 
13. รศ. ดร. สยาม  เจริญเสียง ผูอำนวยการสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  ” 
14. ดร. วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร  ” 
15. ดร. อรรณพ นพรัตน ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ ” 
16. ผศ. ดร. สุธาทิพย มณีวงศวัฒนา ผูอำนวยการสำนักหอสมุด  ” 
17. นางรุงนภา  เตาทองนันตสิน (แทน) ผูอำนวยการสำนักวจิัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
18. รศ. ดร. สุนีรัตน  ฟูกุดะ  ผูอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ” 
19. ผศ. ดร. กฤติกา ตันประเสริฐ สถาบันการเรียนรู  ” 
20. นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย รักษาการผูอำนวยการสำนักสวนอุตสาหกรรม  ” 
21. ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ชัย   แนมจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  ” 
22. นางสาววรรณา   เต็มสิริพจน ผูอำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร                    ผูชวยเลขานุการ 
23. นางพัชรินทร  โสฬส กลุมงานการประชุมและพิธีการ   ผูชวยเลขานุการ 
24. นางสาวสุทธิรัตน แยมเกลี้ยง กลุมงานการประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1.  นางสาวฉันทนา ภูธราภรณ ผูอำนวยการสำนักงานอำนวยการ 
2.  นางสาวอัมพิกา เกตุกราย สำนกังานยุทธศสาตร 
3.  นางสาวกนกรัตน   นาคหฤทัย คณะศิลปศาสตร 
4.  นางสาวฐิติธรณ สวางจันทร สำนกังานยุทธศาสตร 
5.  น.ส.นันทนภัส  มหาวัตร สถาบันการเรียนรู  
6.  นางอนุสรา มีชัย สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 
 

เริ่มประชุม          เวลา  09.00  น. 
 

เอกสาร 2 



 

 

วาระท่ี  1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
               ดร. วรรณา  เต็มสิริพจน ผูอำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร แจงเพ่ือทราบ ดังนี้  
 1.  การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ แผน 1+2 ขณะนี้ยังทำไมแลวเสร็จอาจจะตองทำ
ความเขาใจกันใหมกับคณะ สำนัก วามหาวิทยาลัยจะดำเนินการอยางไรในภาพรวม ท้ังนี้ สำนักงานยุทธศาสตรจะ
เดินสายไปทำความเขาใจกับคณะ สำนัก ตอไป  
 2.  มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขณะนี้
พระราชบัญญัติงบประมาณไดผานวาระ 2 และ 3 แลว คาดวาจะประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณประจำป 
2563 ไดในเดือนกุมภาพันธ 2563  ดังนั้น ขอใหแตละคณะ สำนัก ดำเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางไดเลยแต
อยาพ่ึงเซ็นสัญญา เม่ือไหรท่ีมีการประกาศใชจึงจะดำเนินการเซ็นสัญญาจัดซ้ือจัดจางตอไป  ท้ังนี้ ขอใหแตละ
หนวยงานดำเนินการใหเปนไปตามแผนโดยกอหนี้ผูกพันใหเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม   
 3.  การติดตามสถานภาพงบลงทุน (เงินจากรัฐ และเงินรายได) ประจำปงบประมาณ 2563 ณ ธันวาคม 
2562  ขอใหแตละคณะ สำนัก เรงดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังครุภัณฑสิ่งกอสรางใหเปนไปตามแผน โดยขอให
ผูบังคับบัญชากำชับเจาหนาท่ีดำเนินการใหทันตามเวลาท่ีกำหนด 
 อาจารยธนิตสรณ  จิระพรชัย  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ แจงเพ่ิมเติมวา ขณะนี้ไดสราง
กลุมไลนท่ีมีชื่อวา KMUTT Management Consult ไวและไดเชิญ คณบดี ผูอำนวยการสำนักสถาบันเขากลุมแลว 
หากทานใดมีปญหาหรืออุปสรรคใดๆ สามารถใสขอมูลเขาไปในไลนได เพ่ือใชเปนชองทางในการติดตอ  สอบถาม
หารือเรื่องตางๆ  
      

มติ รับทราบ 
 
วาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
  มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2562  วันท่ี  23  ธันวาคม  2562  โดยไมมีการแกไข  
    
วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 

    3.1 รายงานผลการจัดทำควบคุมภายในของแตละคณะ สำนัก 
จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 22 เมษายน 2562  ท่ี

ประชุมมีมติใหแตละคณะ สำนัก จัดทำควบคุมภายในของแตละหนวยงาน เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการตอ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ มีหนวยงานรายงานความคืบหนาการจัดทำควบคุมภายใน ดังนี้  

ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 23 กันยายน 2562 
หนวยงานท่ีนำเสนอไดแก   

1.  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
 2.  คณะวิทยาศาสตร 
 3.  คณะวิศวกรรมศาสตร  
4.  บัณฑิตวิทยารวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
5.  สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ 
ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 23 ธันวาคม 2562 

หนวยงานท่ีนำเสนอไดแก  
1.  คณะศิลปศาสตร 
2.  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี   
3.  สำนักหอสมุด  
4.  สำนักงานอธิการบดี 



 

 

ซ่ึงแตละหนวยงานไดนำเสนอรายงานการควบคุมภายในดานตางๆ ดังนี้  
1. ดานการเรียนการสอน เชนการบริหารจัดการการเรียนการสอน การพัฒนาเพ่ือรองรับการ

จัดการเรียนการสอบแบบใหม หลักสูตร ฯลฯ 
2. ดานทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับบุคลากรท่ีจะเกษียณ, การขาดแคลนบุคลากร, การพัฒนา

บุคลากร ฯลฯ 
3. ดานงานวิจัย เชนการหาแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชของรัฐการบริหารจัดการ

งบประมาณการวิจัย ฯลฯ 
4. ระบบบริหารจัดการท่ีเชื่อมโยงในเชิงกลยุทธ 
5.  การบริหารจัดการดานบุคลากร 
ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งนีห้นวยงานท่ีนำเสนอไดแก 
1.  สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 
2.  คณะวิทยาศาสตร 
3.  สถาบันการเรียนรู  
รายละเอียดดังเอกสารนำเสนอในท่ีประชุม 
อาจารยธนิตสรณ  จิระพรชัย รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ กลาววาจากการประชุม

คณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 23 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัย ขอใหมหาวิทยาลัยจัดประชุมระดมสมองเพ่ือจัดทำควบคุมภายใน โดยแบงการประชุมออกเปน 2 
ครั้ง  จึงขอกำหนดการประชุมเปนดังนี้  

1.  วันเสารท่ี 21 มีนาคม 2563  ระดมสมอง 3 ดาน ไดแก  
        -  ดานการรับนักศึกษาและการเรียนของนักศึกษา 
        -  ดานการวิจัย  
       -  ดานการจัดซ้ือจัดจาง  
2.  วันเสารท่ี 20 มิถุนายน 2563  ระดมสมอง 2 ดาน ไดแก  
  -  การบริหารจัดการแบบเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ 
  -  การบริหารจัดการดานบุคลากรและการเงิน   
นายเขมทัต  สุคนธสิงห ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย กลาววาขณะนี้มี

หนวยงานท่ีนำเสนอการควบคุมภายในมาแลว 11 หนวยงาน  ยังมีอีกหลายหนวยงานท่ียังไมนำเสนอ ดังนั้น 
เพ่ือใหการจัดทำควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอใหแตละหนวยงานจัดทำควบคุมภายใน
รวมกัน ตามหัวขอดังนี้  
      1.  ดานการรับนักศึกษาและการเรียนของนักศึกษา มอบคณะวิทยาศาสตร และคณะศิลปศาสตรเปน
ผูรับผิดชอบ โดยขอใหคณะท่ีมีการรับนักศึกษามาหารือรวมกันวาทำอยางไรใหมีแนวทางในการปฏิบัติดานการรับนักศึกษา
และการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบ Flow ท่ีอยูในกรอบแบบแผนเดียวกัน 
  2.  ดานการวิจัย มอบคณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูรับผิดชอบ โดยขอใหเขียน Flow เริ่มตั้งแตการ
ขอทุนวาขอเริ่มขออยางไร  มีการควบคุมอยางไร และมีการสงผลงานวิจัยอยางไรใหตรงเวลา 
    3.  ดานการจัดซ้ือจัดจาง  มอบสำนักคอมพิวเตอรเปนผูรับผิดชอบ โดยมุงเนนกระบวนการ
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางอยางไรใหตรงตามเวลาและเปนไปตามแผน  

 4.  ดานการบริหารจัดการแบบเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ มอบสำนักงานอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบ  
5.  ดานการบริหารบุคลากรและการเงิน มอบสถาบันการเรียนรูเปนผูรับผดิชอบ ดานบุคลากรและ

ดานการเงินใหรวมถึงกรณีการเบิกจายเงินของบุคลากรดวย  การทำงานไมเต็มเวลา  การออกปฏิบัติงานขางนอก 
จะมีการควบคุมและบริหารจัดการอยางไร 



 

 

ท้ังนี้ ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบแตละดานดำเนินการจัดประชุมเพ่ือหาขอมูล นัดผูแทนท่ีมีความรู 
ความชำนาญในแตละดานมาหารือรวมกัน เพ่ือหาแนวทางการจัดทำควบคุมภายในในแตละดาน  โดยขอให
ผูรับผิดชอบแตละดานนำเสนอตอคณะกรรมการประสานงานบริหารเพ่ือระดมความคิดในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 
2563 กอนจะนำขอมูลท้ังหมดมาระดมความคิดในวันเสารตามท่ีนัดหมาย 

 
มติ มอบคณะ สำนักรับผิดชอบดำเนินการจัดทำการควบคุมภายในท้ัง 5 ดาน และให

นำเสนอตอคณะกรรมการประสานงานบริหาร ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 กอน
นำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยในวันเสารท่ี 21 มีนาคม 2563  

 
วาระท่ี  4  เรื่องเสนอพิจารณา 
นัดประชุมครั้งตอไป วันท่ี  24  กุมภาพันธ  2563 
เลิกประชุม         เวลา  12.00  น 
 
 
นางพัชรินทร  โสฬส  ผูบันทึกรายงาน 
อาจารยธนิตสรณ  จิระพรชัย  เลขานุการ คณะกรรมการประสานงานบริหาร ผูตรวจรายงานการประชุม 



    รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ครั้งท่ี  2/2563 
วันจันทรท่ี  24  กุมภาพันธ  2563 

ณ  หองประชุมประภา  ประจักษศุภนิติ 
------------------------- 

ผูเขาประชุม 
1. ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท          รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร                   ทำหนาท่ีแทนประธาน   
2. รศ. ดร. โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน     กรรมการ 
3. ดร. วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรวิจัย  ” 
4. ผศ.ดร.ไชยา  ดำคำ (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ” 
5. นางวิราทิพย ดามาพงษ (แทน) คณบดคีณะวิทยาศาสตร  ” 
6. รศ. ดร. ธเนศ ธนิตยธีรพันธ คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ” 
7. ผศ. ดร. กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  ” 
8. รศ. ดร. กรณกนก อายุสุข (แทน) คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ” 
9. ผศ. ดร. ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร                         ” 
10. ดร. เกรียงไกร  ปอแกว คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ” 
11. ผศ. ดร. วรพจน  อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  ” 
12. นางสาวกาญจนา จันทรวัน (แทน) ผูอำนวยการสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม ” 
13. ดร. วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร  ” 
14. ดร. อรรณพ นพรัตน ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ ” 
15. รศ. ดร. อเนก ศิริพานิชกร ผูอำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
16. รศ. ดร. สุนีรัตน  ฟูกุดะ  ผูอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ” 
17. ผศ. ดร. กฤติกา ตันประเสริฐ สถาบันการเรียนรู  ” 
18. นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย ผูอำนวยการสำนักสวนอุตสาหกรรม  ” 
19. นางสาวสุนัน พูลแพ (แทน) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  ” 
20. นางสาววิภา รุงเรืองพลางกูร ผูอำนวยการสำนักจัดหาและจัดการสินทรัพย  ” 
21. อาจารยธนิตสรณ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ           กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาววรรณา   เต็มสิริพจน ผูอำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร                    ผูชวยเลขานุการ 
23. นางพัชรินทร  โสฬส กลุมงานการประชุมและพิธีการ   ผูชวยเลขานุการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1.  ผศ. ดร. มารอง ผดุงสิทธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินทรัพยสินและสารสนเทศ 
2.  นางสาวอัมพิกา เกตุกราย สำนกังานยุทธศสาตร 
3.  นางสาวกนกรัตน   นาคหฤทัย คณะศิลปศาสตร 
4.  นางสาวฐิติธรณ สวางจันทร สำนกังานยุทธศาสตร 
 

เริ่มประชุม          เวลา  13.40  น. 
 

วาระท่ี  1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
                       ไมมี 

         

เอกสาร 3  



 

 

วาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
  มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2563  วันท่ี  27  มกราคม  2563  โดยไมมีการแกไข  
    
วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานผลการติดตามสถานะภาพงบลงทุน ประจำปงบประมาณ 2563 ณ มกราคม 2563 

นางสาวฐิติธรณ  สวางจันทร  เจาหนาท่ีสำนักงานยุทธศาสตร  รายงานผลการติดตามสถานภาพงบ
ลงทุน งบกระตุนฯ งบรัฐ และเงินรายได ประจำปงบประมาณ 2563 สรุปสาระสำคัญไดดังนี้  

สรุปภาพรวมงบลงทุน ประจำปงบประมาณ 2563  
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบลงทุน) วงเงินท้ังสิ้น 992.05 ลาน

บาท จำนวน 601 รายการ แบงเปน 
-  เงินจากรัฐ แผนรายการท่ีตั้งไว 146 รายการ เปนจำนวนเงินรวม 457.94 ลานบาท แยกเปน 

ครุภัณฑ 131 รายการ เปนเงิน 250.87 ลานบาท ปรับปรุงฯ 13 รายการ เปนเงิน 140.67 ลานบาท สิ่งกอสราง 2 
รายการ เปนเงิน 66.40 ลานบาท (รายงานครุภัณฑจากรัฐ 2 รายการ 29.49 ลานบาท Rolling มาจากป 2562 / เงิน
จากรัฐกอนชี้แจงกรรมาธิการฯ 142 รายการ 362.05 ลานบาท  และรายการสิ่งกอสราง 2 รายการ 66.40 ลานบาท 
งบประมาณไดรับการสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)  ไดแก อาคาเรียนและปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร สถาบันโคเซ็น และ อาคารหอพักนักศึกษาและครู สถาบนัโคเซ็น)  

แผนท้ังหมด 146 รายการ  ดำเนินการตามสัญญา 2 รายการ 29.49 ลานบาท   อยูระหวาง
ดำเนินการ 133 รายการ 337.41 ลานบาท และอยูในระหวางดำเนินการ 11 รายการ 91.04 ลานบาท (ผิดแผน)  

- เงินรายได/แหลงทุนภายนอก แผนรายการท่ีตั้งไว 445 รายการ เปนจำนวนเงิน 534.11 
ลานบาท แยกเปน ครุภัณฑ 392 รายการ เปนเงิน 232.05 ลานบาท ปรับปรุงฯ 63 รายการ เปนเงิน 302.06 
รายการ  
  แผนท้ังหมด 445 รายการ  ดำเนินการตามสัญญา 40 รายการ 170.65 ลานบาท  อยูระหวาง
ดำเนินการ 197 รายการ 267.73 ลานบาท  ยกเลิกการดำเนินการ/ปรับลดงบประมาณ 6 รายการ 1.97 ลานบาท/
โอนเปลี่ยนแปลง 6 รายการ 2.13 ลานบาท  และอยูระหวางดำเนินการ 35 ราย 36.33 ลานบาท (ผิดแผน)  

รายละเอียดดังเอกสารท่ีเสนอในท่ีประชุม 
ขอคิดเห็นของกรรมการในท่ีประชุม 
จากขอมูลท่ีนำเสนอมีหลายหนวยงานท่ียังดำเนินไมไดตามแผน บางหนวยงานผิดแผนไปแลว 

คณบดี ผอ. สำนักสถาบัน บางหนวยงานไมทราบวาดำเนินการลาชา  ไมทราบวาการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางติด
ปญหาอยูในข้ันตอนใด  จึงขอใหดำเนินการ ดังนี้  

1.  ขอใหสำนักคอมพิวเตอรปรับปรุงระบบ Purchase Monitoring เพ่ือใชเปนชองทางในการ
ติดตามวาแตละหนวยงานดำเนินการจัดซ้ือจัดจางถึงข้ันตอนใด โดยใหดึงขอมูลนำเขาจากระบบบัญชี Axapta 
และใหดำเนินการใหทันภายในวันท่ี 28 มกราคม 2563 และขอใหแจงความคืบหนาในการปรับปรุงระบบในกลุม
ไลนคณะกรรมการประสานงานบริหาร  

2.  การกำหนดสเปค หรือการทำเอกสารท่ีเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในหลายๆ ครั้งมีการแกไข
ระหวางหนวยงานกับนักพัสดุกลาง เปนผลทำใหการจัดซ้ือจัดจางลาชา  ดังนั้น หากหนวยงานใดมีการแกไข
เอกสารและตองสงกลับไปแกไข ขอใหสงเอกสารกลับไปแกไขไดไมเกิน 2 ครั้ง หากมีการแกไขเปนครั้งท่ี 3 
ขอใหสำนักจัดหาและจัดการสินทรัพย นัดหมายกับหนวยงานท่ีเปนปญหามาทำความเขาใจวาเพราะสาเหตุใด
เอกสารยังไมถูกตอง และตองแกไขอยางไร เพ่ือใหท้ัง 2 ฝายเขาใจตรงกัน และปองกันมิใหเกิดปญหาผิดซ้ำ 

3.  ขอใหทุกคณะ สำนัก รายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง เปนรายสัปดาห โดยขอใหทุก
วันพุธของสัปดาหหนวยงานตองกรอกขอมูลการจัดซ้ือจางใน Google Drive ของสำนักงานจัดหาและจัดการ
สินทรัพยใหแลวเสร็จ  ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาหใหสำนักงานยุทธศาสตร เปนหนวยงานรวบรวมและสรุป



 

 

ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและแจงไปยังในกลุมไลนคณะกรรมการประสานงานบริหารเพ่ือติดตาม หากไมมี
หนวยงานใดโตแยง ขัดของ แกไขหรือตรวจสอบแลวถูกตอง ทุกวันศุกรของสัปดาหใหสำนักงานยุทธศาสตร
รายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตอสำนักงบประมาณตอไป 
  ท้ังนี้ เพ่ือใหทุกหนวยงานเขาใจกระบวนงานการรายงานการจัดซ้ือจัดจาง (รายสัปดาห) ท่ีตอง
รายงานตอสำนักงานงบประมาณ ขอใหสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย จัดทำ Flow ข้ันตอนการจัดทำ
รายงานการจัดซ้ือจาง เริ่มตั้งแตทุกวันพุธของสัปดาหหนวยงานกรอกขอมูลใน Google Drive   ทุกวันพฤหัสบดี
สำนักงานยุทธศาสตรสรุปขอมูลการจัดซ้ือจาง และวันศุกรใหรายงานตอสำนักงานงบประมาณ  
 
   มติ 1.  ขอใหแตละหนวยงานสรุปขอมูลรายงานการจัดซ้ือจัดจางเปนรายสัปดาห ในระบบ  
         Google Drive ของสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย เพ่ือนำเสนอขอมูลตอ 
         สำนักงานงบประมาณ   
    2.  มอบสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย จัดทำ Flow ข้ันตอนการจัดทำรายงานการ 
         จัดซ้ือจางกอนนำเสนอตอสำนักงานงบประมาณ  
 

    3.2 รายงานผลการจัดทำควบคุมภายในของแตละคณะ สำนัก 
จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 20 มกราคม 2563  ท่ี

ประชุมมีมติใหหนวยงานตางๆ จัดทำควบคุมภายในรวมกัน 5 ดาน ดังนี้  
  1.  ดานการเรียนการสอน   มอบคณะวิทยาศาสตร และคณะศิลปศาสตร เปนผูรับผิดชอบ 
  2.  ดานการวิจัย     มอบคณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูรับผิดชอบ 
    3.  ดานการจัดซ้ือจัดจาง   มอบสำนักคอมพิวเตอร เปนผูรับผิดชอบ 

 4.  ดานการบริหารจัดการแบบเชิงกลุยทธ  มอบสำนักงานอธิการบดี เปนผูรับผิดชอบ 
 5.  ดานการบริหารบุคลากร  มอบสถาบันการเรียนรู เปนผูรับผิดชอบ 

และใหนำเสนอคณะกรรมการประสานงานบริหาร ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 กอนนำเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบในวันเสารท่ี 21 มีนาคม 2563 และ 20 มิถุนายน 2563 

ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ครั้งนี้ คณะ สำนัก ขอรายงานความคืบหนา ดังนี้  
  1.  ดานการเรียนการสอน   มอบคณะวิทยาศาสตร และคณะศิลปศาสตร เปนผูรับผิดชอบ 
  2.  ดานการจัดซ้ือจัดจาง   มอบสำนักคอมพิวเตอร เปนผูรับผิดชอบ  

รายละเอียดขอมูลท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
ผศ. ดร. ศศิธร  สุวรรณเทพ  คณบดีคณะศิลปศาสตร ไดรายงานการจัดทำควบคุมภายในดาน

การเรียนการสอน โดยไดจัดทำรวมกับคณะวิทยาศาสตร ซ่ึงเนื้อหาสาระดังขอมูลท่ีนำเสนอในท่ีประชุม  
กรรมการในท่ีประชุมใหความเห็นวา 
1.  ขอมูลดานการเรียนการสอนท่ีนำเสนอหากกรอกขอมูลตามตารางมาตรฐานการควบคุม

ภายในท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน  ดานการประเมินความเสี่ยง  ดานกิจกรรมการ
ควบคุม   ดานสารสนเทศการสื่อสาร  และดานการติดตามและประเมินผล จะทำใหเห็นปญหาหรือชองทางเพ่ือ
เปนแนวทางการควบคุมภายในท่ีชัดเจนมากข้ึน  

2.  การจัดทำขอมูลดานการเรียนการสอน ขอใหหาขอมูลจากหนวยงานท่ีมีการรับนักศึกษาจาก
ทุกหนวยงาน จะทำใหไดขอมูลท่ีหลากหลายเพราะหลายๆ หนวยงานท่ีมีการรับนักศึกษาอาจมีปญหาท่ีแตกตางกัน
ออกไปจะไดนำมาเปนกรณีศึกษาไดหลายๆ เรื่อง 

ดร. วิชัย  เอ่ียมสินวัฒนา  ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร ไดรายงานการจัดทำควบคุมภายใน
ดานการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงเนื้อหาสาระดังขอมูลท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 



 

 

กรรมการในท่ีประชุมใหความเห็นวาการทำควบคุมภายในการจัดซ้ือจัดจาง เปนเรื่องท่ีคุณเขมทัต  
สุคนธสิงห ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอยากใหทำมากท่ีสุด เพราะมหาวิทยาลัยประสบปญหาการดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจางลาชาบอยครั้ง  การทำควบคุมภายในการจัดซ้ือจัดจางอาจจะนำเสนอวาจะดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
อยางไรใหถูกตองมีประสิทธิภาพและเสี่ยงตอการถูกฟองรองนอยท่ีสุด  การสื่อสารของการทำงานการจัดซ้ือจัดจาง
จะสื่อสารอยางไรใหเขาใจและเขียนสเปคออกมาไดตรงตามความตองการ ไมเอ้ือประโยชนตอฝายใด  ทำอยางไร
ใหการจัดซ้ือจัดจางควรเปนไปตามเวลาท่ีกำหนดไมลาชา  

ประธานกลาววาการจัดทำควบคุมภายในดานการเรียนการสอน และดานการจัดซ้ือจัดจาง ยัง
ตองไปเพ่ิมเติมขอมูล  ท้ังนี้ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณขอใหผูรับผิดชอบท้ัง 2 หนวยงานนำกลับไปปรับปรุงเพ่ิมเติม
ขอมูล และนำมาเสนอตอคณะกรรมการประสานงานบริหารอีกครั้ง ในวันท่ี 16 มีนาคม 2563 กอนนำเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันท่ี 21 มีนาคม 2563   

ท้ังนี้ ของดประชุมประสานงานบริหารในวันท่ี 23 มีนาคม 2563 และเปลี่ยนมาประชุมแทนใน
วันท่ี 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.  

 
มติ  ขอใหท้ัง 2 หนวยงานนำกลับไปปรับปรุงเพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณมากข้ึน และใหนำเสนอ   
   ตอคณะกรรมการประสานงานบริหาร ในวันท่ี 16 มีนาคม 2563  

 
วาระท่ี  4  เรื่องเสนอพิจารณา 
          ไมมี 
 
วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  
    5.1  การจัดการตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
           ประธานแจงวาสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะออกกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย (พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562) ประกาศใชเพ่ือปกปองสิทธิ
ของเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเก่ียวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมถึงจะมีการกำหนดมาตรการเยียวยาเจาของขอมูลสวนบุคคลจาก
การถูกละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคล 
  กฎหมายนี้มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ในบางมาตรา เพ่ือใหทุกภาคสวนเตรียม
ความพรอมกอนกฎหมายมีผลบังคับใชท้ังฉบับ ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 โดยในวาระเริ่มแรกกฎหมายกำหนดให 
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทำหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ มี 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) เจาของขอมูลตองใหความยินยอม (Consent) ในการเก็บรวบรวม การใชและการเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลตามวัตถุประสงคท่ีผูเก็บรวบรวม ผูใชแจงไวตั้งแตแรกแลวเทานั้น กลาวคือตองขออนุมัติจากเจาของขอมูล

กอน เชน หากแอปพลิชันหนึ่งจะเก็บขอมูลบัตรเครดิตของเราไวในระบบ ก็ตองมีขอความใหเรากดยืนยันเพ่ือยินยอม 

พรอมแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและการใช หากเราไมยินยอมใหใชขอมูลบัตรเครดิต ผูใหบริการ      

แอปพลิเคชันนั้นก็ไมสามารถใชขอมูลบัตรเครดิตของเราได 

2) ผูเก็บรวบรวมขอมูลตองรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล ไมใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือ

ถูกเขาถึงโดยผูท่ีไมเก่ียวของกับขอมูล เชน สถานพยาบาลจะตองเก็บขอมูลของผูปวยใหเปนความลับและไมเปดเผย

ใหกับผูอ่ืน ธนาคารตองเก็บรักษาขอมูลเก่ียวกับรายการถอน 

3) เจาของขอมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอมขอใหลบหรือทำลายขอมูลเม่ือใดก็ได หากเปนความ
ประสงคของเจาของขอมูล 



 

 

ท้ังนี้ ขอใหแตละหนวยงานชวยกันคิดวามหาวิทยาลัยจะมีแนวทางการปฏิบัติอยางไรใหสอดรับกับ
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยจะขอหารืออีกครั้งในการประชุมประสานงานบริหารครั้งตอไป 

  
มติ ขอใหแตละหนวยงานชวยคิดวามหาวิทยาลัยจะมีแนวทางการปฏิบัติรวมกันอยางไรให 

สอดรับกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยจะนำมาหารือในท่ีประชุม
ประสานงานบริหารครั้งตอไป 

 
นัดประชุมครั้งตอไป วันท่ี  16  มีนาคม  2563 
 
เลิกประชุม         เวลา  16.40  น. 
 
นางพัชรินทร  โสฬส  ผูบันทึกรายงาน 
อาจารยธนิตสรณ  จิระพรชัย)   เลขานุการ คณะกรรมการประสานงานบริหาร  ผูตรวจรายงานการประชุม 



สาํนกัคอมพิวเตอร ์ร่วมกบั สาํนกังานจดัหาและจดัการสินทรพัย์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ

เสนอ คณะกรรมการประสานงานบริหาร  ครั้งที่  2/2563

วันที่  24 กุมภาพันธ 2563

เอกสาร 4



สาระสาํคญั

การประเมินสภาพแวดลอ้ม การประเมินความเสีย่งดา้น

การจดัซ้ือจดัจา้งในภาพรวม

การจดัการความเสีย่งและ

กจิกรรมควบคมุ

สารสนเทศและการสือ่สาร/

การตดิตามและประเมินผล
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1.สภาพแวดลอม

การควบคุมภายใน

เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง

สภาพแวดลอ้มใหบุ้คลากร

ทุกระดับมีทัศนคติ ท่ีดีต่อ

การควบคุมภายใน โดย

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้บุ ค ล า กร ใ น

องคก์รเกิดจิตสาํนึกในเร่ือง

ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม 

ความรับผิดชอบตอ่หนา้ท่ีท่ี

ไ ด ้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  แ ล ะ

ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง

ประสิทธิผลการควบคุม

ภายใน

2.การประเมิน

ความเสี่ยง

- การระบปัุจจยัเส่ียง

- การวิเคราะหค์วามเส่ียง

- การจดัการความเส่ียง

3.กิจกรรมการ

ควบคุม

คือ นโยบาย ระเบียบ วิธี

ปฏิบตั ิหรือมาตรการตา่งๆ 

ท่ี ฝ่ายบริหารกําหนดขึ้น

เพ่ือใหบ้คุลากรนาํไปปฏิบัติ

เพ่ือลดหรือควบคุมความ

เส่ียง ป้องกันความเสียหาย

หรือความผิดพลาดท่ีอาจจะ

เ กิดขึ้น  ซ่ึง กิจกรรมการ

ควบคุม ท่ีดีควรเ ป็นส่วน

ห นึ่ ง ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร

ปฏิบัติงานตามปกติ และ

ควรมีการทบทวน ปรบัปรงุ 

พฒันาอย่างตอ่เนือ่ง

เป็นส่วนสนับสนนุท่ีสําคัญ

ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ

ประสิทธิผลในการกําหนด

กลยทุธ ์ประเมินความเส่ียง 

และกิจกรรมการควบคุม

อ ง ค์ ก ร ค ว ร จั ด ใ ห้ มี

สารสนเทศอย่างเพียงพอ 

เหมาะสม เชื่อ ถือได ้ และ

ส่ื อ ส า ร ใ ห้บุ ค ล า ก ร ทั้ ง

ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก

รั บ ท ร า บ  โ ด ย ข ้ อ มู ล

สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความ

เหมาะสมกับการ ใช ้ง าน 

ถูกต ้องสมบูรณ์ มีความ

เป็นปัจจบุนั

เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าไดม้ีการ

ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน มีการ ส่ือสาร

ขอ้บกพร่อง หรือจดุอ่อนของการ

ควบคมุภายในอย่างทันเวลา เพ่ือ

พัฒ น า  ป รั บ ป ร ุง  แ ก้ ไ ข ก า ร

ควบคมุภายในใหเ้หมาะสม

- การติดตามประเมินผลระหว่าง

การปฏิบตังิาน

- การติดตามประเมินผลราย

ครัง้ 

(การประเมินตนเอง การประเมิน

อิสระ)

4.สารสนเทศและ

การสื่อสาร

5.การติดตามและ

ประเมินผล
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สภาพแวดลอมดานการจัดซ้ือจัดจางของ

มหาวิทยาลัยนั้น หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ไดแก สํานัก สถาบัน คณะ จะดําเนินการจัดซ้ือจัด

จางเอง ยกเวนกรณีหากหนวยงานในสํานักงาน

อธิการบดีตองการครุภัณฑคอมพิวเตอร สํานัก

คอมพิวเตอรจะดําเนินการเรื่องจัดซ้ือจัดจางใหแก

หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี เปนตน โดย

มีหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ดูแลและ

ควบคุมกระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยรวมทั้งหมด

ของมหาวิทยาลัย คือ สํานักงานจัดหาและจัดการ

สินทรัพย 

ประเด็นพิจารณา หลักฐาน

สิ่งท่ีมี

 ระเบียบ/คูมือการปฏิบัติงาน

 พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ระเบียบ มจธ. วาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุดวยเงินบริจาค พ.ศ. 2561 

ระเบียบพัสดุฯ ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ

 หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย  สํานักงานจัดหาและจัดการทรัพยสิน

 การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ  มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบตามแตละหนวยงาน

ประเด็นพิจารณา สิ่งที่ขาด

สิ่งท่ีขาด

 แนวทางปฏิบัต/ิวิธีปฏิบัติ
 ขาดความเขาใจในวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนใน

บางกรณี/งาน

1
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ประเด็นพิจารณา หลักฐาน

สิ่งท่ีมี

 ระบุปจจัยเส่ียง
 มีการระบุความเส่ียง ปจจัยเส่ียง ของการจัดซื้อจัด

จาง

 วิเคราะหความเส่ียง
 มีการวิเคราะหและกําหนดระดับความเส่ียงของการ

จัดซื้อจัดจาง

ประเด็นพิจารณา หลักฐาน/สิ่งที่ขาด

สิ่งที่ขาด

 การจัดการความเสี่ยง

 ขาดการพิจารณาแนวทางการจัดการความ

เสี่ยงรวมกันที่ครอบคลุมและชัดเจนทุก

กระบวนการ

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ตํา่

Likelihood (Chance of the occurrence) ระดบัโอกาสเกดิ

Im
pa

ct
 ร
ะด
บัผ

ลก
ระ
ทบ

5 1x5 2x5 3x5 4x5 5x5
4 1x4 2x4 3x4 4x4 5x4
3 1x3 2x3 3x3 4x3 5x3
2 1x2 2x2 3x2 4x2 5x2
1 1x1 2x1 3x1 4x1 5x1

แผนผงัประเมินความเส่ียง
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สรุป ความเสีย่งหลกัดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง มีดงัน้ี

การจดัซ้ือจดัจา้ง

ไม่เป็นไปตาม

แผน

การถกูฟ้องรอ้ง

1 2

2
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ความเส่ียง : การดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามแผน

1. ปัจจยั/สาเหตท่ีุทําใหเ้กิดความเส่ียง :

• เจา้หนา้ท่ีพสัดขุองหน่วยงานขาดความ

เช่ียวชาญ ความเขา้ใจ และประสบการณใ์น

กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง

• คณะกรรมการกําหนดคณุลกัษณะ 

คณะกรรมการตรวจไมไ่ดต้ระหนกั หรอืขาด

ความร ู ้ความเขา้ใจ ในระเบียบ ขัน้ตอน และ

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง

• ผ ูก้ําหนด SPEC ขาดทกัษะในการเขียน 

SPEC/TOR

• มีงานนอกแผนและงานเร่งด่วนจาํนวนมาก

1

• ความไมพ่รอ้มของเอกสาร SPEC/TOR ใบเสนอ

ราคา ฯลฯ ที่ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรอืไม่พรอ้มดําเนินการ

จดัซ้ือจดัจา้ง

• ขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีพสัดท่ีุมีประสบการณ ์และ

ความเช่ียวชาญ ตามหน่วยงาน

2
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2. ความสญูเสีย/ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน :

• ผลการดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีกําหนด/ต่ํา

กว่าเป้าหมาย

• ตอบสนองการใหบ้รกิารไมท่นัต่อความตอ้งการใช้

งานของผ ูใ้ช้

• การใชจ่้าย/เบิกจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตาม

แผน/ไมท่นัตามกําหนด

• ไมส่ามารถดําเนินการใหส้อดรบักบัเป้าหมายหรอื

นโยบายของมหาวิทยาลยั

ความเส่ียง : การดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามแผน 1

3. การประเมินความเส่ียง : อย ูร่ะดบัสงูมาก

Likelihood (Chance of the occurrence) ระดบัโอกาสเกิด

Im
pa

ct
 ร
ะด
บัผ

ลก
ระ
ทบ

5 1x5 2x5 3x5 4x5 5x5
4 1x4 2x4 3x4 4x4 5x4
3 1x3 2x3 3x3 4x3 5x3
2 1x2 2x2 3x2 4x2 5x2
1 1x1 2x1 3x1 4x1 5x1

2
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3

• สํานักงานจัดหาฯ เชิญเจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน และผูกําหนด SPEC มาพูดคุยโดยตรงเพ่ือหารือเรื่องเอกสารจัดซ้ือจัดจาง

• มีโครงการนํารอง ใหเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานมาทํางานรวมกับสํานักงานจัดหาฯ (On the Job Training) เพ่ือเรียนรูงาน

• หนวยงานควรเก็บสถิติและวางแผนลวงหนา งานที่เปนงานเชาหรืองานบํารุงรกัษา (MA)

• สราง Ant Team เพ่ือมาทํางานดานการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย

• เสริมสรางทักษะใหเจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน

• สรรหาบคุลากร/เจาหนาที่พัสดุที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานการจัดซ้ือจัดจาง

• ผูกําหนด SPEC ควรมาปรึกษา TCS กอน หากเปนโครงการ/งานใหมที่ไมเคยทํา หรือกรณีมีขอสงสัย เพ่ือปองกันขอผิดพลาดเกิดขึ้น

เม่ือจะดําเนินการ 

• มีระบบใหมหรือนําระบบ e-Monitoring กลับมาใชเพ่ือรายงานความคืบหนาสถานะการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

• สรางความตระหนักใหคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ/ตรวจรับ เขาใจกระบวนการจัดซ้ือจัดจางตั้งแตเริ่มจนจบกระบวนการ

ความเส่ียง : การดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไมเ่ป็นไปตามแผน 

1
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ความเส่ียง : การถกูฟ้องรอ้ง

1. ปัจจยั/สาเหตท่ีุทําใหเ้กิดความเส่ียง :

• ดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามสญัญาท่ีระบไุว้

• การกาํหนดรูปแบบคลาดเคลื่อนไม่ตรงกบัหนา้งานจรงิ 

สง่ผลใหต้อ้งมาแกไ้ขสญัญาหลงัเซ็นสญัญาไปแลว้ และ

ผูร้บัจา้งไม่ยอมรบัในราคางานเพิ่ม-ลด

• คณุภาพของงานไม่เป็นไปตามกาํหนด

2 2. ความสญูเสีย/ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน :

• งานเสรจ็ไมท่นัตามระยะเวลาท่ีกําหนด

• เส่ือมเสียช่ือเสียงและภาพลกัษณข์อง

หน่วยงาน

• เกิดมลูคา่ความเสียหายทางการเงิน

3. การประเมินความเส่ียง : อย ูร่ะดบัสงู
Likelihood (Chance of the occurrence) ระดบัโอกาสเกิด

Im
pa

ct
 ร
ะด
บัผ

ลก
ระ
ทบ

5 1x5 2x5 3x5 4x5 5x5
4 1x4 2x4 3x4 4x4 5x4
3 1x3 2x3 3x3 4x3 5x3
2 1x2 2x2 3x2 4x2 5x2
1 1x1 2x1 3x1 4x1 5x1
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3

• การกาํหนดจุด Check Point ตามแต่ละขัน้ตอนของการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อเป็นการแจง้เตอืน

• ผูก้าํหนด SPEC ตอ้งกาํหนดคณุภาพของ SPEC ใหถ้กูตอ้งและครบถว้น

• สรา้งความตระหนกัใหค้ณะกรรมการกาํหนดคุณลกัษณะ คณะกรรมการตรวจรบั เขา้ใจและใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการ

จดัซ้ือจดัจา้งต ัง้แต่เริ่มตน้จนจบกระบวนการ

• มีการตรวจสอบเอกสารของแต่ละงาน/โครงการ โดยเจา้หน้าที่พสัดุของหน่วยงานในเบื้องตน้ก่อนส่งใหส้าํนักงานจดัหาฯ 

ตรวจสอบ เพื่อลดจาํนวนการตกีลบัของเอกสาร

ความเส่ียง : การถกูฟ้องรอ้ง2
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4

การส่ือสารภายในหน่วยงาน : ระดบับนลงล่าง ระดบัล่างข้ึนบน ระดบัเดียวกนั 

ส่ือสารกบัหน่วยงานอ่ืน และมีระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนนุการทํางาน

• ระบบ e-GP

• Google Drive ของงานพสัด ุ

• การส่ือสารทางวาจา e-Mail Line (การปรกึษา และการตดิตามงาน)

• การพดูคยุหารอืระหว่างหน่วยงานกบัสาํนกังานจดัหาและจดัการสนิทรพัย ์

• มีการประชมุซกัซอ้มความเขา้ใจแนวทางปฏบิตักิบัผูป้ฏบิตัขิองหน่วยงาน
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5

• ผูบ้ริหารของหน่วยงานมีการกํากบั ติดตาม สถานะการดําเนินงาน/โครงการ จากเจา้ของงาน

เจา้หนา้ที่พสัดุ

• มีการรายงานสถานะการจดัซ้ือจดัจา้งของแต่ละงาน/โครงการ ตามสถานะปจัจุบนั 

• มีการตรวจสอบผลการดาํเนินงาน/โครงการ และประเมินคณุภาพการปฏบิตังิาน
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