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บทคัดย่อ 

บทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอระบบบริหารความเสี่ยงในงานพัสดุจากกรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยเริ่มจากการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ การระบุความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และผู้เขียนได้
นำเสนอเหต ุการณ์ความเส ี ่ยงของงานพัสดุ  3 ด ้าน ด ังนี้1) ด ้านกระบวนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง ได ้แก่   
1.1) คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาคุณสมบัติ ราคา การรายงานผลการพิจารณา ละเลย 
การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา 1.2) สินค้าหรือบริการที่ส่งมอบไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง 
สัญญา 1.3) ความล่าช้าในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 1.4) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ได้แต่งตั้ง
บุคลการที่ชำนาญเป็นคณะกรรมการในโครงการที่จัดซื ้อ 1.5) การจัดทำราคากลางสูงเกินความเป็นจริง  
1.6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ 2) ด้านการบริหารสัญญา ได้แก่ 2.1) การจัดทำสัญญา
โดยมีข้อความหรือสาระสำคัญในสัญญาผิด 2.2) เอกสารการจัดซื ้อจัดจ้างงานพัสดุเสี ่ยงต่อการสูญหาย  
2.3) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความชำนาญในพัสดุที่ได้ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง  
2.4) ไฟล์สำเนาเอกสารการจัดซื ้อจัดจ้างงานพัสดุเสี ่ยงต่อการสูญหาย3) ด้านการควบคุมพัสดุ ได้แก่  
3.1) ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ขาดความครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ 3.2) การบันทึกรายการวัสดุสำรองคลังไม่ถูกต้อง  
3.3) ทรัพย์สินมีค่าสูญหาย 3.4) ไม่จัดทำเอกสาร หลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้งาน 3.5) บุคลากรได้รับ
อุบัติเหตุจากการเข้าพื้นที่ห้องเก็บพัสดุ 3.6) การลดลงของพื้นที่ใช้สอยในห้องเก็บพัสดุ ผู้เขียนคาดหวังว่าองค์ความรู้
จากบทความนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประเมินความเสี่ยงในงานพัสดุของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อไป 
คำสำคัญ: ประเมินความเสี่ยง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

Abstract 
In this article, the author will present the risk management method of public procurement by 

using Mahidol University as a case study. The first process was to determine the policy of risk 
management used for public procurement. The authors would like to divide the types of procurement 
risks into 3 types as follows. First procurement risk is in the procurement processes including: 1.1) the 
neglect of procurement committee having responsible for appointing the price and reporting the results 
to examine the documents of the bidders, 1.2) the product or service which is not stated in the invoice 
and purchase contract, 1.3) delay in the procurement process, 1.4) selecting inexperienced person as a 
committee for creating TOR, 1.5) Increasing cost estimate, and 1.6) officers operating illegally. Second 
risk is involved in procurement contract management including: 2.1) mistakes in contract, 2.2) risk of 
procurement document loss, 2.3) appointing the inexperienced committee of in spectators, and 2.4) 
risk of contract document copy loss. Finally, the risks in procurement control include: 3.1) incomplete 
registration of warehouse control , 3.2) wrong record of inventory materials, 3.3) the loss of property, 
3.4) Unprovided copies of documents for users, 3.5) accident while the  personnel working, and 3.6) 
decreasing the usable space in the inventory room. The author hope that the findings of this research 
and the criteria for risk assessment of public procurement would make further benefits for universities 
in Thailand.   
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บทนำ 
การบริหารงานภาครัฐในหลาย ๆ ประเทศจะมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงงานพัสดุอย่างจริงจัง 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น ซึ่งปัญหาความไม่มี
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐนั ้นแม้แต่สหภาพยุโรปเองก็พบว่าเป็นปัญหาสำคัญ
เช่นเดียวกัน (Maneaand Popa, 2010) โดยแนวทางการบริหารความเสี ่ยงของงานพัสดุภาครัฐในระดับ
นานาชาติ พบว่า ธนาคารโลกได้มีแนวทางกำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกจะต้องจัดทำรายงานผลการประเมิน
งานจัดซื้อจัดจ้างของชาติ (Country Procurement Assessment Report : CPAR) ซึ่งระบุให้มีการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงด้านงานพัสดุไว้ด้วย และในปี ค.ศ. 2008 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้ใช้การประเมนิ
ความเสี่ยงงานพัสดุภาครัฐเป็นเครือ่งมือในการประเมินความเสีย่งของปัญหาคอร์รัปช่ันท้ังหมดในระดับภมูิภาค
อีกด้วย (UN Procurement Capacity Development Centre, 2012) ปัจจุบันแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงงานพัสดุภาครัฐสำหรับประเทศไทยนั้นมีกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 โดยได้
กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีเครื่องมือที่พร้อมในการป้องกันความเสี่ยง และมีกลไกส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในระบบการเงิน ลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร เพื่อเป้าหมาย
ในการลดปัญหาการทุจริตในระบบราชการ โดยยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นสากลในด้านต่าง ๆ 
เพื่อก่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี (แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580, 2561) 

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี
นโยบายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ คณะ วิทยาลัย สถาบันมีระบบบริหารความเสี่ยงภายใน
หน่วยงาน โดยเน้นไปที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี ่ยง
(ขนิษฐา, 2557) ซึ่งงานท่ีมีความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หนึ่งในนั้นคือ งานพัสดุ การปฏิบัติงานด้าน
พัสดุนั้นโดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุไม่อาจหลีกเลี ่ยงความเสี่ยงได้ทั้งหมด ดั งนั้นแล้วการมีระบบบริหาร 
ความเสี่ยงในงานพัสดุที่ดีจะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยขจัดปัญหา ลดความสูญเสีย และส่งเสริมประสิทธิผลที่ดีขึ้นให้กับองค์กรอีกด้วย 

ในอดีตที่ผ่านมาพบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังกล่าว จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในงานพัสดุขึ้นมาหลายประการ เช่น บุคลากร
ทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สินอันมีค่าและครุภัณฑ์เสี่ยงต่อการสูญ
หาย ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ขาดความครบถ้วน การบันทึกรายการวัสดุสำรองคลังไม่ถูกต้อง  เกิดความล่าช้าใน
กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้าง  สำเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุเสีย่งต่อการสูญหาย เป็นต้น (ธารชุดา, 
2546) ผู้เขียนในฐานะที่เป็นนักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการพิเศษ) จึงมีความประสงค์จะนำเสนอ 1) ความเสี่ยง
และเหตุการณ์ความเสี่ยงของงานพัสดุ ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสัญญา และด้าน
การควบคุมพัสดุ 2) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงงานพัสดุ ได้แก่ โอกาสในการเกิดความเสี่ยง 
ผลกระทบจากความเสี่ยง และ 3) กรณีตัวอย่าง หน่วยงานแห่งหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล องค์ความรู้จาก
บทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการพัสดุ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำไปใช้ประเมินความเสี่ยงใน
งานพัสดุของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อไป  

 
ความเสี่ยงและเหตุการณ์ความเสี่ยงของงานพัสดุ 

ระเบียบงานพัสด ุ
ในการปฏิบัติงานพัสดุนั ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายเจ้าหน้าที ่รัฐให้ประพฤติปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 8 บัญญัติว่า “การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐสอดคล้องกับหลัก
ดังต่อไปนี้ 1) ความคุ้มค่า 2) โปร่งใส 3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 4) ตรวจสอบได้” จากบทบัญญัติ
ดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่งานพัสดุจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้น 
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หลักการบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ 
องค์การสหประชาชาติได้กล่าวถึง ความเสี ่ยงงานพัสดุ (Public Procurement Risk) หมายถึง

โอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินงานพัสดุ และมีผลกระทบหรือทำให้
การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การทั้งในด้านยุทธศาสตร์  
การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที ่ได้ร ับ และโอกาสที ่จะเกิด 
(Likelihood) (Beasleyert et al., 2005) 

การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ (Risk Management in Public Procurement) หมายถึง กระบวนการใน
การบริหารงานเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี ่ยง หรือลดผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับความเสี ่ยงได้ (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงของงานพัสดุ 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในงานพัสดุภาครัฐนั้นเป็นได้ทั้ง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 
การดำเนินงานพัสดุซึ ่งทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยผู้เขียนได้รวบรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยงในงานพัสดุต่าง ๆ ไว้ 3 ประเภทดังนี ้

1. ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีเหตุการณ์ความเสี่ยงดังนี้  
1.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดซ ื ้อจัดจ ้าง พิจารณาคุณสมบัติ ราคา การรายงานผล 

การพิจารณา ละเลยการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา  
1.2 สินค้าหรือบริการที่ส่งมอบไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง สัญญา  
1.3 ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.4 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ได้แต่งตั้งบุคลการที่ชำนาญเป็นคณะกรรมการใน

โครงการที่จัดซื้อ 
1.5 การจัดทำราคากลางสูงเกินความเป็นจริง 
1.6 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ 

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารสัญญามีเหตุการณ์ความเสี่ยงดังนี้ 
2.1 การจัดทำสัญญาโดยมีข้อความหรือสาระสำคัญในสัญญาผิด 
2.2 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุเสี่ยงต่อการสูญหาย 
2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความชำนาญในพัสดุที่ได้ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง 
2.4 ไฟล์สำเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุเสี่ยงต่อการสูญหาย 

3. ความเสี่ยงด้านการควบคุมพัสดุ มีเหตุการณ์ความเสี่ยงดังนี้  
3.1 ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ขาดความครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ 
3.2 การบันทึกรายการวัสดุสำรองคลังไม่ถูกต้อง 
3.3 ทรัพย์สินมีค่าสูญหาย 
3.4 ไม่จัดทำเอกสาร หลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้งาน 
3.5 บุคลากรได้รับอุบัติเหตุจากการเข้าพื้นท่ีห้องเก็บพัสดุ 
3.6 การลดลงของพื้นที่ใช้สอยในห้องเก็บพัสดุ 

 
การประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงของงานพัสดุ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงงานพัสดุ 
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงงานพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศูนย์บริหารจัดการความเสี ่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564) โดยในการหาระดับความเสี ่ยงสามารถทำได้  
โดยการพิจารณาจากโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี ่ยง และ ผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ  
โดยการประเมินให้ใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือเกณฑ์ที่ส่วนงานกำหนดขึ้นเองภายใต้บริบทของส่วนงาน
แต่ควรให้สอดรับกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการประเมินจะใช้ข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตมา
พิจารณาร่วมกัน ดังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 1 ระดับผลกระทบและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

สูงมาก 1 X 5 2 X 5 3 X 5 4 X 5 5 X 5 
สูง 1 X 4 2 X 4 3 X 4 4 X 4 5 X 4 

ปานกลาง 1 X 3 2 X 3 3 X 3 4 X 3 5 X 3 
น้อย 1 X 2 2 X 2 3 X 2 4 X 2 5 X 2 

น้อยมาก 1 X 1 2 X 1 3 X 1 4 X 1 5 X 1 
 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

โอกาสในการเกิดความเสีย่ง (Likelihood) 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในด้าน

ต่างๆ ซึ่งผลกระทบนั้นพิจารณาได้ทั้งเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลเสียหายด้านการเงิน และผลกระทบเชิงคุณภาพ ได้แก่ ชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา แ ละประสิทธิผลของ 
การดำเนินงาน (Gordon et al., 2009) และโอกาสเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงว่ามี
โอกาสเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใด 

 
ตารางที่ 2 แสดงระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ความหมาย 

สูงมาก ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ และจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการ
ระดับมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน (โซนสีแดง)  

สูง ระดับความเส่ียงที่ส่วนงานจะต้องวางแผนบริหารจัดการภายในส่วนงานเอง (โซนสีส้ม) 

ปานกลาง ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังมาตรการควบคมุให้
ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (โซนสีเหลือง) 

ต่ำ ระดับความเส่ียงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมอยู่แล้ว (โซนสีเขียว) 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) คือ เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่มหาวิทยาลัยยอมรับให้เกิดขึ้น และคง

อยู่โดยที่ภารกิจของมหาวิทยาลัยยังดำเนินไปโดยบรรลุเป้าหมายได้ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ในระดับต่าง ๆ ไว้ด้วย 

 
วิธีการประเมินความเสี่ยงงานพัสดุ 

ในกระบวนการบริหารความเสี ่ยงตามมาตรฐานสากลโดย COSO ได้ระบุถึงวิธ ีการประเมิน 
ความเสี่ยงไว้สรุปได้ดังภาพที่ 1 

 
 
 

 
ภาพที ่1 วิธีการประเมินความเสีย่ง (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission, 2012) 
 
จากภาพอธิบายได้ว่าการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลโดย COSO ให้เริ่มต้นจากการระบุ

ความเสี่ยงต่าง ๆ ขึ้นมา จากนั้นให้พัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงขึ้นมา และดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ตามตัวช้ีวัด จัดลำดับความสำคัญ จากนั้นให้จัดทำกิจกรรมเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

ในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้าราชการ, 2552) กำหนดไว้ว่าส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน 
และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กลยุทธ์ที่ใช้ใน
การจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) ข้อมูล
และการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) และการติดตามผลและการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring) 
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ตัวชี้วัดความเสี่ยงในงานพัสด ุ
ผู้เขียนจะขอนำเสนอตัวช้ีวัดความเสี่ยงในงานพัสดุและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของ

งานพัสดุซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงของงานพัสดุออกเป็น 3 ประเภท คือ ความ
เสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงด้านการบริหารสัญญา และความเสี่ยงด้านการควบคุมพัสดุ ดังนี ้

1. ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ตัวช้ีวัดความเสี่ยงและเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประเมิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงของงานพัสดุด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบ่งตามเหตุการณ์ความเสี่ยงกรณีต่าง ๆ 

ระดับ
คะแนน 

โอกาสเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) 
ระดับการเกิด
ความเส่ียง โอกาสในการเกิด ระดับ 

ความรุนแรง ผลกระทบเชิงคุณภาพ 

1. คณะกรรมการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง พิจารณาคุณสมบัติ ราคา การรายงานผลการพิจารณาละเลยการตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา 

5 สูงมาก เกิดได้ทุกครั้งที่มีการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ใน 1 ปีงบประมาณ 

สูงมาก เกิดการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นของโครงการจัดซื้อจ้าง
น้ัน ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 

4 สูง เกิดได้ 3 ครั้ง  
ใน 1 ปีงบประมาณ 

สูง ได้ผู้รับจ้าง ผู้รับจัดหาที่ผลงานไม่ดี ไม่ตรงตามเงื่อนไขในเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้างจน หรือขอบเขตของงาน (TOR) เกิดผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หลักของโครงการซื้อจ้าง 

3 ปานกลาง เกิดได้ 2 ครั้ง ใน  
1 ปีงบประมาณ 

ปานกลาง ได้ผู้รับจ้าง ผู้รับจัดหาที่ผลงานไม่ดี เกิดผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หลักของโครงการซื้อจ้าง 

2 น้อย เกิดได้ 1 ครั้ง ใน  
1 ปี งบประมาณ 

น้อย เกิดความล่าช้าในการจัดทำรายงานผลการพิจารณา 

1 น้อยมาก เกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

น้อยมาก การลงนามสัญญาล่าช้า 

2. สินค้าหรือบริการที่ส่งมอบไม่ตรงกับใบส่ังซ้ือ ส่ังจ้าง สัญญา  
3. ความล่าช้าในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ได้แต่งตั้งบุคลการที่ชำนาญเป็นคณะกรรมการในโครงการที่จัดซ้ือ 
5. การจัดทำราคากลางสูงเกินความเป็นจริง 

5 สูงมาก เกิดได้ทุกครั้งที่มีการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ใน 1 ปีงบประมาณ 

สูงมาก มหาวิทยาลัยไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานได้ตาม
ยุทธศาสตร์วางไว้  

4 สูง เกิดได้ 3 ครั้ง  
ใน 1 ปีงบประมาณ 

สูง หน่วยงานไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานได้ตามแผนงานที่
วางไว้  

3 ปานกลาง เกิดได้ 2 ครั้ง  
ใน 1 ปีงบประมาณ 

ปานกลาง หน่วยงานไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานได้ตามกิจกรรมที่
วางไว้  

2 น้อย เกิดได้ 1 ครั้ง ใน  
1 ปี งบประมาณ 

น้อย ไม่สามารถใช้งานสินค้าหรือรับบริการได้อย่างคุ้มค่า ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงาน 

1 น้อยมาก เกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

น้อยมาก ทำให้บุคลากร ไม่สามารถใช้งานสินค้าหรือรับบริการได้อย่าง
คุ้มค่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากร 

6. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ 
5 สูงมาก เกิดขึ้นได้ภายในรอบวัน

หรือสัปดาห์ 
สูงมาก พบรายงานหรือการร้องเรียนการทำผดิกฎระเบียบข้อบังคับ 

ปฏิบัติงานโดยขาดความรู้ที่ถูกต้อง ดำเนินการล่าช้าในขั้นตอนการซื้อ
จ้าง เปิดซองก่อนเวลาที่กำหนด ปล่อยให้มีการยื่นเสนอราคาเพียงราย
เดียว ไม่ได้เขียนหมายเลขกำกับ ใช้อากรแสตมป์แทนตราสาร  

4 สูง เกิดได้ภายในรอบ
สัปดาห์ถึงรอบเดือน 

สูง พบการร้องเรียนเรื่องเปิดซองก่อนเวลาที่กำหนด ปล่อยให้มีการ
ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว  

3 ปานกลาง เกิดได้ภายในรอบปี ปานกลาง ส่งผลใหก้ารดำเนินการในขั้นตอนการซื้อจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า 
2 น้อย เกิดได้ภายในรอบหลาย

ปี 
น้อย มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานโดยขาดความรู้ที่ถูกต้อง 

1 น้อยมาก เกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

น้อยมาก พบว่ามีข้อผิดพลาดผิดเล็กน้อยในเอกสารซื้อจ้าง เช่น ไม่ได้เขียน
หมายเลขกำกับ ใช้อากรแสตมป์แทนตราสาร 
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2. ความเสี่ยงด้านการบริหารสัญญา ตัวชี ้วัดความเสี ่ยงและเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประเมิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงของงานพัสดุด้านการบริหารสัญญา ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ความเสี่ยงด้านการบริหารสัญญาแบ่งตามเหตุการณ์ความเสี่ยงกรณีต่างๆ 

ระดับ
คะแนน 

โอกาสเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) 
ระดับการเกิด
ความเส่ียง โอกาสในการเกิด ระดับ 

ความรุนแรง ผลกระทบเชิงคุณภาพ 

1. การจัดทำสัญญาโดยมีข้อความหรือสาระสำคัญในสัญญาผิด 
5 สูงมาก เกิดได้ทุกครั้งที่มีการ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ใน 1 ปีงบประมาณ 

สูงมาก พบข้อความสาระสำคัญแห่งสัญญาไม่ถูกต้อง หรือสาระสำคญั
ผิดในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง ทำให้ส่งมอบรายละเอียดพัสดุ
ไม่ครบถ้วน 

4 สูง เกิดได ้3 ครั้ง ใน 1 
ปีงบประมาณ 

สูง พบข้อความหรือสาระสำคัญผดิในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 

3 ปานกลาง เกิดได ้2 ครั้ง ใน 1 
ปีงบประมาณ 

ปานกลาง พบข้อความผิดในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 

2 น้อย เกิดได ้1 ครั้ง ใน 1 ปี 
งบประมาณ 

น้อย พบตัวอักษรตกหล่นในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 

1 น้อยมาก เกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

น้อยมาก พบการเขียนหมายเลขไม่ตรงในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 

2. เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างงานพัสดุเส่ียงต่อการสูญหาย 
5 สูงมาก ทุกวันทำการ สูงมาก ระยะเวลาหยุดชะงักของการจัดซื้อจัดจ้าง ≥ 4 ชั่วโมง 
4 สูง สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง สูง ระยะเวลาหยุดชะงักของการจัดซื้อจัดจ้าง ≥ 3 – 4 ช่ัวโมง 
3 ปานกลาง เดือนละ 1-3 ครั้ง ปานกลาง ระยะเวลาหยุดชะงักของการจัดซื้อจัดจ้าง ≥ 2- 3 ชั่วโมง 
2 น้อย ปีละ 3-11 ครั้ง น้อย ระยะเวลาหยุดชะงักของการจัดซื้อจัดจ้าง ≥ 1- 2 ชั่วโมง 
1 น้อยมาก ปีละ 0-2 ครั้ง น้อยมาก ระยะเวลาหยุดชะงักของการจัดซื้อจัดจ้าง ≤ 1 ชั่วโมง 

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความชำนาญในพัสดุที่ได้ดำเนินการจัดซ้ือหรือจ้าง 
5 สูงมาก เกิดได้ทุกครั้งที่มีการ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ใน 1 ปีงบประมาณ 

สูงมาก ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุมากกว่า 60 วัน ส่งผลให้ไม่
สามารถใช้งานพัสดุ หรือใช้บริการได้  

4 สูง เกิดได้ 3 ครั้ง ใน 1 
ปีงบประมาณ 

สูง ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ 30 - 60 วนั ส่งผลให้ไม่สามารถ
ใช้งานพัสดุ หรือใช้บริการได้ 

3 ปานกลาง เกิดได้ 2 ครั้ง ใน 1 
ปีงบประมาณ 

ปานกลาง ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ 15 -29 วนั ส่งผลให้ไม่สามารถ
ใช้งานพัสดุ หรือใช้บริการได้ 

2 น้อย เกิดได้ 1 ครั้ง ใน 1 ปี 
งบประมาณ 

น้อย ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ 7 - 14 วัน ส่งผลให้ไม่สามารถ
ใช้งานพัสดุ หรือใช้บริการได้  

1 น้อยมาก เกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่เคย
เกิดขึ้น 

น้อยมาก ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ 5 -6 วัน สง่ผลให้ไม่สามารถใช้
งานพัสดุ หรือใช้บริการได้ 

4. สำเนาเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างงานพัสดุเส่ียงต่อการสูญหาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดได้ภายใน

รอบวัน 
สูงมาก พบว่าไม่มีสถานที่จัดเก็บเอกสารซื้อจ้างเอกสารการจัดซื้อจัด

จ้างงานพัสดุเกิดการสูญหาย 
4 สูง มีโอกาสเกิดไดภ้ายในรอบ

สัปดาห ์
สูง พบว่าสถานที่จัดเก็บเอกสารซื้อจ้างไม่เหมาะสมจนทำให้

เอกสารบางส่วนสูญหาย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดได้ภายใน

รอบเดือน 
ปานกลาง ส่งผลให้จัดเก็บผิดแฟ้ม 

2 น้อย มีโอกาสเกิดได้ภายใน
รอบปี 

น้อย พบว่าสำเนาเอกสารบางรายการจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องสูญ
หาย  

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดภายในรอบ
หลายปี 

น้อยมาก พบว่าสถานที่จัดเก็บเอกสารซื้อจ้างคับแคบ 
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3. ความเสี่ยงด้านการควบคุมพัสดุ ตัวช้ีวัดความเสี่ยงและเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประเมินเหตุการณ์
ความเสี่ยงของงานพัสดุด้านการควบคุมพัสดุ ดังตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการควบคุมพัสดุแบ่งตามเหตุการณ์ความเสี่ยงกรณีต่างๆ 

ระดับ
คะแนน 

โอกาสเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) 
ระดับการเกิด
ความเส่ียง โอกาสในการเกิด ระดับ 

ความรุนแรง ผลกระทบเชิงคุณภาพ 

1. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ขาดความครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ 
5 สูงมาก ทุกวันทำการ สูงมาก ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน > 40,000 บาท ข้ึนไป 
4 สูง สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง สูง ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 20,001 – 40,000 บาท 
3 ปานกลาง เดือนละ 1-3 ครั้ง ปานกลาง ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 10,001 – 20,000 บาท  
2 น้อย ปีละ 3-11 ครั้ง น้อย ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 5,001- 10,000 บาท 
1 น้อยมาก ปีละ 0-2 ครั้ง น้อยมาก ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≤ 5,000 บาท 

2. การบันทึกรายการวัสดุสำรองคลังไม่ถูกต้อง 
5 สูงมาก ทุกวันทำการ สูงมาก ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน >50,000 บาท ข้ึนไป 
4 สูง สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง สูง ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 25,001 – 50,000 บาท 
3 ปานกลาง เดือนละ 1-3 ครั้ง ปานกลาง ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 10,001 – 25,000 บาท  
2 น้อย ปีละ 3-11 ครั้ง น้อย ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 5,001- 10,000 บาท 
1 น้อยมาก ปีละ 0-2 ครั้ง น้อยมาก ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≤ 5,000 บาท 

3. ทรัพย์สินมีค่าสูญหาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดได้ภายใน

รอบวัน 
สูงมาก ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน >50,000 บาท ข้ึนไป 

4 สูง มีโอกาสเกิดได้ภายใน
รอบสัปดาห์ 

สูง ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 25,001 – 50,000 บาท 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดได้ภายใน
รอบเดือน 

ปานกลาง ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 10,001 – 25,000 บาท  

2 น้อย มีโอกาสเกิดได้ภายใน
รอบปี 

น้อย ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 5,001- 10,000 บาท 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดภายในรอบ
หลายปี 

น้อยมาก ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≤ 5,000 บาท 

4. ไม่จัดทำเอกสาร หลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้งาน 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดได้ภายใน

รอบวัน 
สูงมาก ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน >50,000 บาท ข้ึนไป 

4 สูง มีโอกาสเกิดได้ภายใน
รอบสัปดาห ์

สูง ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 25,001 – 50,000 บาท 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดได้ภายใน
รอบเดือน 

ปานกลาง ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 10,001 – 25,000 บาท  

2 น้อย มีโอกาสเกิดได้ภายใน
รอบป ี

น้อย ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≥ 5,001- 10,000 บาท 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดภายในรอบ
หลายป ี

น้อยมาก ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≤ 5,000 บาท 

5. บุคลากรได้รับอุบัติเหตุจากการเข้าพื้นที่ห้องเก็บพัสดุ 
5 สูงมาก ทุกวันทำการ สูงมาก เป็นอันตรายถึงชีวิต 
4 สูง สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง สูง เกิดการบาดเจ็บสาหัส และสูญเสยีอวัยวะสำคัญ หรือพิการ 
3 ปานกลาง เดือนละ 1-3 ครั้ง ปานกลาง บาดเจ็บต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) หรือได้รับการ

รักษาต่อเน่ือง 
2 น้อย ปีละ 3-11 ครั้ง น้อย บาดเจ็บเล็กน้อย 
1 น้อยมาก ปีละ 0-2 ครั้ง น้อยมาก เดือดร้อน รำคาญ/ไม่มีผลกระทบ 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ระดับ
คะแนน 

โอกาสเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) 
ระดับการเกิด
ความเส่ียง โอกาสในการเกิด ระดับ 

ความรุนแรง ผลกระทบเชิงคุณภาพ 

6. การลดลงของพื้นที่ใช้สอยในห้องเก็บพัสดุ 
5 สูงมาก มีจำนวนวัสดุคงคลัง 100% ของ

พื้นท่ีห้องที่ใช้จัดเก็บวัสดุคงคลัง 
สูงมาก เป็นอันตรายถึงชีวิต 

4 สูง มีจำนวนวัสดุคงคลัง 80% ของ
พื้นท่ีห้องที่ใช้จัดเก็บวัสดุคงคลัง 

สูง เกิดการบาดเจ็บสาหัส และสูญเสยีอวัยวะสำคัญ หรือ
พิการ 

3 ปานกลาง มีจำนวนวัสดุคงคลัง 60% ของ
พื้นท่ีห้องที่ใช้จัดเก็บวัสดุคงคลัง 

ปานกลาง บาดเจ็บต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) หรือ
ได้รับการรักษาต่อเน่ือง 

2 น้อย มีจำนวนวัสดุคงคลัง 40% ของ
พื้นท่ีห้องที่ใช้จัดเก็บวัสดุคงคลัง 

น้อย บาดเจ็บเล็กน้อย 

1 น้อยมาก มีจำนวนวัสดุคงคลัง 20% ของ
พื้นท่ีห้องที่ใช้จัดเก็บวัสดุคงคลัง 

น้อยมาก เดือดร้อน รำคาญ/ไม่มีผลกระทบ 

 
กรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู ้เขียนขอนำเสนอตัวอย่างการประเมินความเสี ่ยงงานพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยขอ
ยกตัวอย่างผลการประเมินความเสี ่ยงในงานพัสดุของหน่วยงานแห่งหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า 
มีเหตุการณ์ความเสี่ยงในงานพัสดุระดับความเสี่ยงสูงมาก 3 ด้าน ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำผิดกฎระเบียบ
ข้อบังคับ 2) ทรัพย์สินมีค่าสูญหายและ 3) บุคลากรได้รับอุบัติเหตุจากการเข้าพื้นที่ห้องเก็บพัสดุ มีระดับความเสี่ยงสูง 
2 ด้าน ได้แก่ 1) ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน และ 2) การลดลงของพื้นที่ใช้สอยในห้องเก็บพัสดุ 
และเหตุการณ์ความเสี่ยงอื่น ๆ  มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 2 ด้าน และมีระดับความเสี่ยงต่ำ 7 ด้าน (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6 ตัวอย่างผลการประเมนิความเสีย่งในงานพัสดุของหน่วยงานแห่งหนึ่งภายในมหาวิทยาลยัมหิดล 

เหตุการณ์ความเส่ียง โอกาสเกิด ผลกระทบ โซนความเส่ียง 
1. ด้านการกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1) คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาคุณสมบัติ ราคา การรายงานผล

การพิจารณา ละเลยการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา 
1 2 1x2 

2) สินค้าหรือบริการที่ส่งมอบไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง สัญญา 2 1 2x1 
3) ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 2 2x2 
4) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ได้แต่งตั้งบุคลการที่ชำนาญเป็น

คณะกรรมการในโครงการที่จัดซื้อ 
2 2 2x2 

5) การจัดทำราคากลางสูงเกินความเป็นจริง 2 2 2x2 
6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ 5 3 5x3 

2. ด้านการบริหารสัญญา  
1) การจัดทำสัญญาโดยข้อความหรือสาระสำคัญผิด 1 2 1x2 
2) เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุเสี่ยงต่อการสูญหาย 2 1 2x1 
3) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความชำนาญในพัสดุที่ได้

ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง 
4 3 4x3 

4) สำเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุเสี่ยงต่อการสูญหาย 2 2 2x2 
3. ด้านการควบคุมพัสดุ  

1) ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ขาดความครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ 1 2 1x2 
2) การบันทึกรายการวัสดุสำรองคลังไม่ถูกต้อง 1 2 1x2 
3) ทรัพย์สินมีค่าสูญหาย 5 3 5x3 
4) ไม่จัดทำเอกสาร หลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้งาน 1 1 1x1 
5) บุคลากรได้รับอุบัติเหตุจากการเข้าพื้นที่ห้องเก็บพัสดุ 5 3 5x3 
6) การลดลงของพื้นที่ใช้สอยในห้องเก็บพัสดุ 4 2 4x2 
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จากผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานแห่งหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า มีเหตุการณ์
ความเสี่ยงในงานพัสดุที่ต้องจัดทำกิจกรรมเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจำนวน 5 กิจกรรมในแผนจัดการ 
ความเสี่ยง ดังนี้  

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ ให้ดำเนินกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
ด้วยวิธีการ ให้ผู ้บริหารทบทวนและจัดทำประกาศให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยในบริบทท่ี
เหมาะสมกับส่วนงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ดัชนีชี้วัดของกิจกรรมได้แก่ จำนวนข้อร้องเรียน, จำนวน
ผู้กระทำผิด เป็นต้น 

2. ทรัพย์สินมีค่าสูญหาย ให้ดำเนินกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ด้วยวิธีการ ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด เก็บสิ่งของมีค่าในที่ตู้ที่มีกุญแจล็อค ใช้การสแกนนิ้วในการเข้าห้อง ล็อคห้องทุกครั้ง เมื่อออกจากห้อง 
ดัชนีช้ีวัดของกิจกรรมได้แก่ จำนวนทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น 

3. บุคลากรได้รับอุบัติเหตุจากการเข้าพื้นที่ห้องเก็บพัสดุ ให้ดำเนินกิจกรรมการควบคุม (Control 
Activities) ด้วยวิธีการ ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้เอกสารและเพิ่มพื้นที่ใน
การจัดเก็บ สำรวจของที่ระลึกที่มีอยู่และสื่อสารให้บุคลากรทราบเพื่อหาช่องทางในการนำไปทำให้เกิดประโยชน์
กับชุมชนรอบข้าง และวางแผนการจัดซื้อและกำหนดปริมาณที่แน่ชัด เพื่อลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บน้อย ดัชนีชี้วัด
ของกิจกรรมได้แก่ จำนวนพัสดุคงคลัง จำนวนอุบัติเหตุที่เกิด เป็นต้น 

4. ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ให้ดำเนินกิจกรรมการควบคุม (Control 
Activities) ด้วยวิธีการ จัดทำผังขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาการดำเนินงานชัดเจน รายงานผล 
การดำเนินงานต่อที่ประชุมเป็นระยะ เพื่อวางแผนปรับปรุงแก้ไขในจุดยังคงล่าช้าหรือผิดพลาด ดัชนีชี้วัดของ
กิจกรรมได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวนเอกสารที่มีข้อผิดพลาด เป็นต้น 

5. การลดลงของพื้นที่ใช้สอยในห้องเก็บพัสดุ ให้ดำเนินกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ด้วย
วิธีการ ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ สำรวจของที่ระลึกที่มีอยู่
และสื่อสารให้บุคลากรทราบเพื่อหาช่องทางในการนำไปทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนรอบข้าง และวางแผนการ
จัดซื้อและกำหนดปริมาณที่แน่ชัด เพื่อลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บน้อย ดัชนีช้ีวัดของกิจกรรมได้แก่ จำนวนพัสดุคงคลัง
จำนวนอุบัติเหตุที่เกิด เป็นต้น 
การดำเนินงานด้านระบบบริหารความเสี่ยงในงานพัสดุ 

ระบบบริหารความเสี่ยงในงานพัสดุเริ่มต้นจากผู้บริหารแต่ งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกำหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ และให้ระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อประชุมร่วมกัน หลังจากนั้นจัดให้มี
การประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงขึ้นมาหากความความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ  (โซนสีเขียว) และระดับ
ปานกลาง (โซนสีเหลือง) ผู้บริหารจะดำเนินการติดตามและสอบทานความเสี่ยง แต่หากพบว่าความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงมาก (โซนสีแดง) และระดับสูง (โซนสีส้ม) ผู้บริหารจะต้องสั่งการให้มีการดำเนินการสร้างแผนจัดการ
ความเสี่ยง ดำเนินการตามแผน รายงานผลการดำเนินการติดตามและสอบทานตามแผนจัดการความเสี่ยง 
ตามขั้นตอนกระบวนการของระบบบริหารความเสี่ยงในงานพัสดุ ที่ประยุกต์จากคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพที่ 2) 
 

 
ภาพที่ 2 ระบบบริหารความเสี่ยงในงานพัสดุ (ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564) 
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ข้อแนะนำในระดับการบริหารงาน 
1. ในการวางแผนบริหารจัดการความเสี ่ยง เมื ่อลงรายละเอียดกิจกรรมการควบคุม (Control 

Activities) จะต้องคำนึงถึงต้นทุนท่ีใช้ในการจัดการด้วยว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนงานหรือไม่  
2. ผู้บริหารและบุคลากรด้านพัสดุควรมีการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมี ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม หรือควร
ปรับเปลี่ยนหากแผนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจมีการตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกส่วนงานช่วยในการ
ติดตามเป็นครั้งคราวได้ 

3. กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีเหลืองที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง ผู้บริหารควรเฝ้า
ระวังโดยติดตามเป็นระยะ อาจใช้วิธีการติดตามเป็นระยะไตรมาสก็ได้ 
ข้อแนะนำในระดับการปฎิบัต ิ

ในการปฎิบัติงานด้านการประเมนิความเสีย่ง เจ้าหน้าที่สามารถระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของงานพัสดุ ดังนี้  
1. ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 

1.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง พิจารณาคุณสมบัติ ราคา การรายงานผล 
การพิจารณา ละเลยการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา  

1.2 สินค้าหรือบริการที่ส่งมอบไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง สัญญา  
1.3 ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.4 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ได้แต่งตั้งบุคลการที่ชำนาญเป็นคณะกรรมการใน

โครงการที่จัดซื้อ 
1.5 การจัดทำราคากลางสูงเกินความเป็นจริง  
1.6 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ 

2. ด้านการบริหารสัญญา ได้แก่  
2.1 การจัดทำสัญญาโดยมีข้อความหรือสาระสำคัญในสัญญาผิด  
2.2 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุเสี่ยงต่อการสูญหาย  
2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความชำนาญในพัสดุที่ได้ดำเนินการ

จัดซื้อหรือจ้าง  
2.4 สำเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุเสี่ยงต่อการสูญหาย 

3. ด้านการควบคุมพัสดุ ได้แก่  
3.1 ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ขาดความครบถ้วน ไม่สมบูรณ์  
3.2 การบันทึกรายการวัสดุสำรองคลังไม่ถูกต้อง  
3.3 ทรัพย์สินมีค่าสูญหาย  
3.4 ไม่จัดทำเอกสาร หลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้งาน  
3.5 บุคลากรได้รับอุบัติเหตุจากการเข้าพื้นท่ีห้องเก็บพัสดุ  
3.6 การลดลงของพื้นที่ใช้สอยในห้องเก็บพัสดุ 

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
โดยทั่วไปเมื่อมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงไปใช้แล้ว ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้จากเกณฑ์

ความเสี่ยงควรต้องลดลงจากระดับความเสี่ยงก่อนมีการใช้ระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรมีการนำผลการ
ประเมินจากการดำเนินงานความเสี่ยงในรอบปีมาทำการปรับปรุง ดังต่อไปนี ้

1. ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงเลย จะต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยงประเภทนั้นและนำไป
บริหารจัดการต่อในปีต่อไป หรือให้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์ใหม่หากบริหารจัดการความเสี่ยงหลาย
รอบปีแล้วไม่ลดระดับลง 

2. ในกรณีที่มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงไปใช้แล้ว ระดับความเสี่ยงท่ีประเมินได้จากเกณฑ์ความ
เสี่ยงกลับสูงขึ้นจากเดิมอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมาก จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวางแผนกิจกรรมที่ทำ
ให้ระดับของผลกระทบลดลง 
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3. ในกรณีที่มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงไปใช้แล้ว ระดับความเสี่ยงท่ีประเมินได้จากเกณฑ์ความ
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ ก็ให้ดำเนินการโดยควบคุมและเฝ้าระวังไม่ให้โอกาสเกิดหรือผลกระทบเพิ่ม
ระดับขึ้น 
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