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  แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตคุวามเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
1. บุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถมีคณุธรรม
เหมาะสมกับตําแหนง 
 

1.1 บุคลากรบางสวนยัง
มีคุณสมบัติไมตรงกับ
ตําแหนง 

1.1.1 การวางแผน
กําลังคนยงัขาด
ประสิทธิภาพ 
1.1.2 การจัดเก็บขอมูล
กระจายอยูตามหนวยงาน
ขาดการเชื่อมโยงขอมูล 
และขอมูลบางสวนยัง
คลาดเคลือ่น 
1.1.3 ระบบและ
กระบวนการสรรหาไม
เปนไปตามหลักเกณฑที่
ถูกตอง 

1.1.1 – 1.1.2 ปรับปรุง
ฐานขอมูลดานบุคลากรเพื่อใช
ในการวางแผนกําลงัคน 
 
 
 
 
 
1.1.3 -ปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวธิกีารสอบแขงขันหรือ
สอบคัดเลือกโดยระบบ
คุณธรรม 
- ปรับปรุงระบบและ
กระบวนการสรรหาโดยใช
ระบบคุณธรรม  

ไมรายงาน 
 
 
 
 
 
 

 
ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 

1.1บุคลากร
บางสวนยงัมี
คุณสมบัติไมตรง
กับตําแหนง 

 
 
 
 

 

1.1.1-1.1.2 เรง
ปรับปรุงฐานขอมูล
ดานบุคลากรเพื่อ
ใชในการวางแผน
กําลังคน 

 
 
 

1.1.3 ปรับปรุง
ระบบและ
กระบวนการสรร
หาตามหลกัเกณฑ 
โดยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง และใช
วธิกีารสอบแขงขัน
หรือสอบคัดเลอืก
โดยระบบคุณธรรม 
 

กองการเจาหนาที/่
กองแผนงาน 

ก.ย.57 
 
 
 
 

 
กองการเจาหนาที/่

คณะ/สํานัก 
ก.ย.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3 มีการปฏิบัติ
ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลยั
รามคําแหงวาดวยการ
บรรจบุคุคลเขารับ
ราชการโดยวธิกีาร
สอบแขงขันหรือการ
คัดเลือก พ.ศ. 2556 

มร.คส.7 ปรับปรุง 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
2. เพื่อใหบุคลากรมีความ
ตระหนักในภาระหนาที่ที่
ตองรับผิดชอบและมีขวัญ
กําลังใจปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

2.1 บุคลากรบางสวน
ขาดการตระหนกัใน
ภาระหนาทีท่ี่ตอง
รับผิดชอบ 

2.1.1 การปฐมนิเทศไม
ครอบคลุมภาระหนาที่ 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
กฎ ระเบียบขอบังคับของ
ราชการและการสราง
จิตสํานึกรูรักและภักดีตอ
องคการ 
 
 
2.1.2 การประเมินผลไม
เปนไปตามหลักเกณฑและ
ขาดการมสีวนรวม 

2.1.1 จัดปฐมนิเทศชี้แจง
กระบวนการปฏิบัติงานและ
กฏ ระเบียบ ขอบังคับใหกับ
ผูปฏิบัตงิานอบรมใหเกิด
จิตสํานึกความรับผดิชอบใน
หนาที่ตลอดจนการมีความรัก
ภักดตีอองคการใหกับ
ผูปฏิบัตงิาน 
 
2.1.2 อบรมใหความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับหลกัเกณฑการ
ประเมินผลปฏิบัตงิานทั้งผู
ประเมินและผูถูกประเมิน 

อยูระหวางดําเนนิการ 
 
      
 
 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 

2.1บุคลากร
บางสวนขาดการ
ตระหนกัใน
ภาระหนาทีท่ี่ตอง
รับผิดชอบ 

 
 
 

 
 

 

2.1.1 เสริมสราง
บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมใน
การทาํงานเพือ่ให
เกิดความรักและ
ความผูกพันธกับ
องคการ 

 
 

2.1.2 อบรมให 
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับหลกัเกณฑ
การประเมนิผล
แบบ 360 องศา 
ใหกบับคุลากรทกุ
ระดบั 

กองการเจาหนาที/่
คณะ/สํานัก/

สถาบนั/ 
ก.ย.57 

 
 
 
 
 

กองการเจาหนาที/่
กองแผนงาน/           
กองคลงั/คณะ/
สํานัก/สถาบนั 

ก.ย.57 
 

อยูระหวางดําเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 มหาวิทยาลัยได
จัดอบรมเสวนา
ผูปฏิบัติงานดานการ
บริหารงานบุคลากรของ
หนวยงาน และเวียนแจง
แตละหนวยงานและ
ประกาศทางเว็บไซต 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มกีารปฏบัิตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 

 

มร.คส.7 ปรับปรุง 
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แบบตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  2.1.3 บุคลากรบางสวน

ไมเห็นความสาํคัญตอการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนือ่ง 
2.1.4  ขาดการปลกูฝง
บคุลากรในดานคุณธรรม 
จริยธรรมอยางตอเนื่อง  
 
 
2.1.5 บุคลากรที่มีความรู
ความสามารถลาออกไป
ทํางานที่อ่ืน  

2.1.3 สงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนือ่ง 
 
2.1.4 จัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณแกบคุลากรทกุ
ระดับอยางตอเนื่อง 
 
2.1.5 สรางความผูกพันและ
ใหความสําคัญกับบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถ 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 

 
ไมประเมิน 

 2.1.3 เรงสงเสริม
การเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนือ่ง 
2.1.4 เรงจัด
กิจกรรมสงเสริม
คณุธรรม จรยิธรรม
และจรรยาบรรณแก
บุคลากรทุกระดับ
อยางตอเน่ือง 

2.1.5 สราง
แรงจงูใจและความ
ผูกพันและให
ความสําคัญกับ
บุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ 

 

คณะกรรมการ
จดัทาํแผนและ

ติดตามผล
แผนพัฒนา
บุคลากร/         

กองการเจาหนาที/่
คณะ/สํานัก/

สถาบนั 
ก.ย.57 

 
 

อยูระหวางดําเนนิการ 
 
 
 
อยูระหวางดําเนนิการ 

 

มร.คส.7 ปรับปรุง 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 2.2 บุคลากรไมไดรับ

ความกาวหนาใน
ตําแหนงและขาดขวัญ
กําลงัใจในการทาํงาน 

2.2.1 มาตรการสงเสริม
สนับสนนุความกาวหนาใน
สายงานไมชัดเจน และ
ปฏิบัติไมถูกตอง 
 
2.2.2 ไมมีการจัดทํา
เสนทางความกาวหนาใน
สายงานอาชีพ (Career 
Parth) 

2.2.1-2.2.2 มกีารกําหนด
หลักเกณฑการเขาสูตําแหนงที่
สูงข้ึนของบุคลากรทั้งประเภท
เชี่ยวชาญและประเภททั่วไป 
 
2.2.1-2.2.2 อบรมใหความรู
ความเขาใจเก่ียวกับหลกัเกณฑ
การเขาสูตําแหนงทีสู่งข้ึนของ
บคุลากรทั้งประเภทเชี่ยวชาญ
และประเภททั่วไป 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 

 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 

2.2บุคลากรไมได
รับความกาวหนา
ในตําแหนงและ
ขาดขวญักําลงัใจ
ในการทํางาน 

2.2.1สื่อสารสราง
ความเขาใจใน
หลกัเกณฑการเขา
สูตําแหนงทีสู่งข้ึน
ของบคุลากรทัง้
ประเภทเชี่ยวชาญ
และประเภททัว่ไป 
2.2.2 สราง
แรงจูงใจใหทราบถึง
โอกาส
ความกาวหนาเพ่ือ
เขาสูตําแหนงท่ี
สูงข้ึนของบุคลากร
ท้ังประเภท
เช่ียวชาญและ
ประเภทท่ัวไป 

กองการเจาหนาที/่ 
กองแผนงาน 

ก.ย.57 
 
 
 

กองการเจาหนาที ่
ก.ย.57 

อยูระหวางดําเนนิการ 
 
 
 
 
อยูระหวางดําเนนิการ 
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แบบตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 
 
 
 
 
 
 
3. เพื่อใหบุคลากรมีความรู 
และทกัษะการใช
ภาษาตางประเทศสําหรับ
รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซยีน  

 
 
 
 
 
 
 
3.1 บุคลากรบางสวนไม
มทีกัษะดานการใช
ภาษาตางประเทศที่
พรอมเขาสูการแขงขันใน
ประชาคมอาเซียน  

2.2.3 การพิจารณาความ
ดีความชอบ ไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 
2.2.4 ไมไดนําผลการ
ประเมินมาพิจารณาความ
ดีความชอบตามความเปน
จริง 
3.1.1 ไมมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการฝกอบรม และไม
มีการทดสอบความรู และ
ทกัษะการใช
ภาษาตางประเทศของผูที่
จะเขาทํางาน 
 

2.2.3-2.2.4 พิจารณาผล
การประเมินจากผลงานที่
ปฏิบัติงานจริงและผลสัมฤทธิ์
ที่หนวยงานไดรับ และนําผล
การประเมนิมาพิจารณาความ
ดี ความชอบและใชเปนฐานใน
การฝกอบรม 
3.1.1 กําหนดมาตรการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อบรมภาษาตางประเทศอยาง
จริงจงัและกําหนดเกณฑการ
วัดผลดานความรู และทักษะ
ภาษาตางประเทศในการ
สอบแขงขัน/คัดเลือกเขาเพื่อ
บรรจุแตงตั้งเขาปฏิบตังิาน 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 บุคลากร
บางสวนไมมีทักษะ
ดานการใช
ภาษาตางประเทศ
ที่พรอมเขาสูการ
แขงขันใน
ประชาคมอาเซยีน  

2.2.3-2.2.4ตองนํา
ผลการประเมินมา
พิจารณาความดี 
ความชอบและใชเปน
ฐานในการฝกอบรม
เพ่ือสราง
ความกาวหนาในสาย
งาน 
3.1.1 ดําเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
โครงการอบรม
ภาษาตางประเทศ
รวมท้ังภาษาเพ่ือน
บานในกลุมอาเซียน
อยางจริงจังและ
กําหนดเกณฑการ
วัดผลดานความรู 
และทักษะ
ภาษาตางประเทศใน
การสอบแขงขัน/
คัดเลือกเขาเพ่ือบรรจุ
แตงต้ัง 

กองการเจาหนาที ่
ก.ย.57 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
จดัทาํแผนและ

ติดตามผล
แผนพัฒนา
บุคลากร/ 

กองการเจาหนาที ่
ก.ย.57 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารบุคลากร 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
4. เพื่อใหมีบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
ตรงตามความจาํเปนของ
หนวยงาน 

4.1 ขาดบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตามความ
ตองการของหนวยงาน
และผูทีป่ฏิบัติงานอยาง
ตอเนือ่ง 

4.1 การวางแผนกําลงัคน
ไมสอดคลองสนับสนุน          
กลยุทธของมหาวิทยาลัย 

4.1.1 วางแผนกําลงัคนให
สอดคลองกับกลยุทธของ
มหาวิทยาลยั โดยพิจารณา
กําลังคนทีจ่ะพนจากราชการ
ในแตละปงบประมาณ และ
วางแผนใหสอดคลองกับแผน
ระยะยาวของมหาวิทยาลยั 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 

4.1ขาดบคุลากรที่
มีคุณสมบัติตรง
ตามความตองการ
ของหนวยงานและ
ผูที่ปฏิบตัิงานอยาง
ตอเนือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 เรง
ดําเนินการ
วิเคราะหงานและ
วิเคราะหกําลังคน
ที่มีอยูในปจจุบนั 
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให
สอดคลอง
สนับสนนุแผน
ระยะยาวของ
มหาวิทยาลยั 

กองการเจาหนาที/่ 
กองแผนงาน/
คณะ/สํานัก  

ก.ย.57 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
1. เพื่อใหไดพัสดุถูกตอง
เปนไปตามความตองการใช
งาน และเปนไปตาม
ระเบียบราชการ 

1.1 การจัดหาพัสดุยังไม
มีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

1.1.1 เจาหนาที่ขาด
ทักษะในการปฏิบัติงาน
ดานพสัด ุ
 
 
1.1.2 เจาหนาที่ขาดการ            
วางแผนการจัดหาพัสดุให
สอดคลองกับความ
ตองการและระยะเวลา 
 
 

1.1.1 จดัฝกอบรมบคุลากรให
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ข้ันตอน กฎ ระเบียบ ที่
เก่ียวของในการจัดหาพัสด ุ
 
1.1.2 วางแผนการจัดหาพสัดุ
ใหสอดคลองกับความตองการ 
และทันกับระยะเวลา 
 
 
 
 
  

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 

 ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 

1.1 การจัดหา
พัสดุยังไมมี
ประสิทธิภาพ
เทาที่ควร 

1.1.1จดัฝกอบรม
บคุลากรใหมี
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับข้ันตอน 
กฎ ระเบียบที่
เก่ียวของในการ
จัดหาพัสด ุ
 
1.1.2 วเิคราะห
ความตองการพัสดุ
และวางแผน
ดําเนินการให
สอดคลองกับความ
ตองการ 
 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงิน 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง/ 

กองคลงั 
ก.ย.57 

 
กองคลงั/คณะ/
สํานัก/สถาบนั/

สาขาวทิยบริการฯ 
ก.ย.57 

 
 

 

1.1.1-1.1.2 
มหาวิทยาลยัจัดอบรม 
เร่ือง “ระบบบริหาร
พัสดุและการจัดซื้อ  
จัดจางภาครัฐ” (สวน
ของเงินรายได
มหาวิทยาลยัและเงนิ
รายไดโครงการพเิศษ 
เมื่อวันที่ 8 ก.พ.56 
 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  1.1.3 ผูประกอบการมใีห

เลือกนอยราย ทําใหการ
คัดเลือกผูคาที่มีคุณสมบัติ
ถูกตอง ครบถวนมีนอย
รายและขาดการ
เปรียบเทียบราคาในการ
จัดหาพัสด ุ
 

1.1.3 ประชาสัมพนัธใหถึง
แหลงผูคาอยางกวางขวาง 
 
 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 1.1.3 

ประชาสัมพนัธให
ถึงแหลงผูคาให
มากข้ึน 

กองคลงั 
ก.ย.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 เมื่อมีการ
จัดซื้อ/จัดจางมหา
วิทยาลัยจะประกาศ
ผานบอรดของ
มหาวิทยาลยัและ
ประกาศผนเว็บไซต
และสงหนงัสือเชิญ
ชวนถึงบริษัทตาง ๆ 
แตเนื่องจากมีปจจัย
ภายนอกอีกหลายๆ 
อยางเปนเหตุใหผูคาไม
สนใจมารับงานซื้อ/
งานจางของ
มหาวิทยาลยัจึงไมมา
ยื่นซองสอบราคา/
ประมูลงาน 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 1.2 สัญญาไมถูกตอง

ตามกฎหมายและไมได
รับพัสดุที่ตรงตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

1.2.1 เอกสารสัญญาไม
สมบูรณ ครบถวนตาม
ระเบียบพัสด ุ
1.2.2 การตรวจรับพัสดุ
ไมถูกตองครบถวนตาม
สัญญา 
1.2.3 ไมมีการเรียก
คาปรับ กรณีผูขาย/ผูรับ
จางสงมอบพัสดลุาชา 
 
 
 
 
 
 

1.2.1-1.2.3 ฝกอบรม
บุคลากรใหมีความรู ความ
เขาใจในเร่ืองสญัญา และให
ปฏิบัติตามระเบียบพัสด ุ

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 

1.2 สัญญาไม
ถูกตองตาม
กฏหมายและไมได
รับพัสดุที่ตรงตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

1.2.1-1.2.3 - ให
ผูรูกฏหมาย
ตรวจสอบสัญญา
กอนลงนาม                 
- คณะกรรมการ
ตรวจรับตองศึกษา
เงื่อนไขในสัญญา
กอนลงนามตรวจ
รับและหากมคีวาม
ลาชาตองเสนอ
เรียกคาปรับ 
 

กองคลงั/คณะ/
สํานัก/สถาบนั/

สาขาวทิยบริการฯ 
ก.ย.57 

 
 
 
 
 

 

1.2.1-1.2.3 
มหาวิทยาลยัจัดอบรม 
เร่ือง “ระบบบริหาร
พัสดุและการจัดซื้อ จัด
จางภาครัฐ” (สวนของ
เงินรายได
มหาวิทยาลยัและเงนิ
รายไดโครงการพเิศษ 
เมื่อวันที่ 8 ก.พ.56 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 1.3 การเบกิจายเงนิ

ลาชาไมเปนไปตาม
แผนการใชจาย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 หนวยงานเจาของ
งบประมาณไมจัดทํา
แผนการใชจาย
งบประมาณ 
1.3.2 เจาหนาที่ขาด
ความละเอียด รอบคอบ
ในการตรวจทานเอกสาร
การเบกิจาย 
 
 

1.3.1-1.3.2 ใหจัดทําแผน
และเรงรัดใหมีการเบิกจายเงิน
ใหเปนไปตามแผนการใชจาย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 

1.3 การเบกิ
จายเงินลาชาไม
เปนไปตาม
แผนการใชจาย
งบประมาณ 

1.3.1-1.3.2 
กระตุนใหจัดทํา
แผนและเรงรัดใหมี
การเบกิจายเงนิให
เปนไปตาม
แผนการใชจาย
งบประมาณ 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงิน /
คณะกรรมการ

เรงรัดติดตามการ
ใชเงินภาครัฐ/ 
กองคลงั/คณะ/
สํานัก/สถาบนั /

สาขาวทิยบริการฯ 
ก.ย.57 

 
 
 

 

1.3.1-1.3.2
มหาวิทยาลยั
รามคําแหงไดมีการ
แตงตัง้คณะกรรมการ
เรงรัดตดิตามการใช
เงินภาครัฐประจาํป
งบประมาณ 2557 
และไดมีการประชุม
ติดตามความคืบหนา
ของการเบกิจาย
งบประมาณ 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 1.4 มีพัสดไุมถูกตอง

ครบถวนและไมตรงตาม
ทะเบียนบัญชีคุมและ
พัสดุที่มีเสื่อมสภาพไม
พรอมใชงาน 

1.4.1 ไมมีการกําหนด
แนวปฏิบัติดานการเก็บ
รักษาพัสดุ และบัญชีที่
ชัดเจน ถูกตอง 
1.4.2 ไมมีการจัดทํา
ทะเบียนคุมบัญชีพสัดุให
ถูกตองและไมมีการ
ตรวจสอบพัสดุอยาง
สม่ําเสมอ 
1.4.3 ไมมีการ
ลงทะเบียนบญัชีแยก
ประเภทวสัดแุละครุภณัฑ
ใหถกูตอง 
 

1.4.1-1.4.3 จดัอบรมเร่ือง
การจดัการพสัดใุหเกิด
ประสิทธิภาพ 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
1.4. มีพัสดุไม
ถูกตองครบถวน
และไมตรงตาม
ทะเบียนบัญชีคุม
และพัสดุที่มี
เสื่อมสภาพไม
พรอมใชงาน 

1.4.1-1.4.3 
กระตุนใหตระหนกั
ในเร่ืองความ
ละเอียดรอบคอบ
ในการจดัการพัสด ุ

 
 
 
 
 

กองคลงั/คณะ/
สํานัก/สถาบนั/

สาขาวทิยบริการฯ 
ก.ย.57 

 
 
 
 
 
 

 

1.4.1-1.4.3 
มหาวิทยาลยัจัดอบรม 
เร่ือง “ระบบบริหาร
พัสดุและการจัดซื้อ จัด
จางภาครัฐ” (สวนของ
เงินรายได
มหาวิทยาลยัและเงนิ
รายไดโครงการพเิศษ 
เมื่อวันที่ 8 ก.พ.56 
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มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดหาพัสดุ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 1.5 ไดพัสดุยังไมถูกตอง

เปนไปตามความตองการ
ใชงานและยังไมคอย
ถูกตองตามระเบียบ
ราชการ 

1.5.1 บคุลากรขาด
ความรู ความเขาใจใน
ระบบจัดซื้อ จัดจาง
ภาครัฐดวยวิธีการทางอิ
เลก็ทรอนกิสน (e-GP) 
ของกรมบญัชกีลาง 
 
 

 1.5.1 จัดฝกอบรมบุคลากร
ใหมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 

1.5 ไดพัสดุยังไม
ถูกตองเปนไปตาม
ความตองการใช
งานและยังไมคอย
ถูกตองตาม
ระเบียบราชการ 

1.5.1 เรงจัด
ฝกอบรมบคุลากร
ใหมีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
ระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ 
 

กองคลงั 
ก.ย.57 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1 มหาวิทยาลัย
อนุมัติโครงการ
ฝกอบรมแลวและจะ
ดําเนินการฝกอบรม
วันที่ 21 – 24                
เม.ย.57 
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