หน้า 1 จาก 18

แบบ ปค. ๕

กระทรวงคมนาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านอานวยการ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
การติดตามเรื่อง
- รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ ร้องเรียนการทุจริต
หรือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าทีโ่ ดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

การจัดทาหนังสือถึงหน่วยงาน เป็นกระบวนการที่ดี แต่อาจต้องใช้
กระบวนการอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การจัดส่งข้อมูลยังมี
ความล่าช้า
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

การบริหารงานกลาง
- สนับสนุนงานของผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) กรณี

ได้รับเรื่องจากสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในเวลากระชั้นชิด หรือ

๑. ประสานหน่วยงาน
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง เพื่อ
เตรียมการจัดทาความเห็น

ได้รับความร่วมมื อเป็นอย่ างดีจาก กรณีได้รับการประสาน
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ท าให้ การ จากสานักเลขาธิการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
คณะรัฐมนตรีในวัน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. หารือระหว่างหน่วยงาน
ร่วมกัน เพื่อสร้างแนวทางการ
ดาเนินการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๒. สร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้การติดต่อ
ประสานงานมีความคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น
๓. การประสานงานทาง
โทรศัพท์ และอีเมล

สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
(ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต)

เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ทั้งนี้ มีการ
ดาเนินการคือ ประสานแจ้ง

สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
(กองกลาง)

หน้า 2 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การดาเนินงานเรื่องที่สานักเลขาธิการ
นอกเวลาทาการ ทาให้
คณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคม การจัดทาความเห็นล่าช้า
พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบ
หรืออาจไม่ทันตามกาหนด
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานการจัดทาความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมเสนอรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคม ได้ทันภายในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี
การต่างประเทศ
- กาหนดบทบาทในการประชุม เจรจา
และจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้ง
วิเคราะห์ข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

การประชุม เจรจาและ
จัดทาความตกลงบาง
ฉบับกับบางประเทศ
อาจใช้ระยะเวลาการ
เจรจานาน (ประชุม
หลายครั้ง/ใช้เวลา
หลายปี) กว่าจะได้ข้อยุติ
ร่วมกัน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ของกระทรวงคมนาคม
กรณีเรื่องเร่งด่วน
๒. ประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับสานักงาน
รัฐมนตรี เพื่อขอทราบ
วาระการประชุม ครม.
และเรื่องที่กระทรวง
คมนาคมยังไม่เสนอ
ความเห็น

๑.. การประชุมคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อพิจารณากาหนดท่าที
ฝ่ายไทยก่อนเข้าร่วมการ
ประชุม เจรจา และพิจารณา
จัดทาความตกลงระหว่าง
ประเทศ ด้านการขนส่งและ
จราจร โดยพิจารณาประเด็น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประชุม ครม. ช่วงก่อน
การประชุมทาให้จดั ทา
ความเห็นไม่ทัน

หน่วยงานในสานักงาน
ปลัดกระทรวงที่เป็นเจ้าของ
เรื่องทราบ และพิจารณา
เสนอความเห็นไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในภายหลัง (ถ้ามี)

ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

๑. คณะผู้แทนที่เข้าร่วมการ
ประชุมเจรจาเสนอประเทศ
คู่เจรจาเพื่อพิจารณาข้อเสนอ
ของฝ่ายไทยตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ
๒. การได้ข้อยุติในการจัดทา
ความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านการขนส่ง โดยกระทรวง
คมนาคมนาเสนอ ครม.พิจารณา

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
ภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives) และด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับ
(Compliance Objectives)

การกาหนดท่าทีฝ่ายไทย
สาหรับการประชุมเจรจา
จะต้องพิจารณาในภาพรวม
ของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ปัญหาอุปสรรคใน
การเจรจาครั้งที่ผา่ น ๆ มา
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้
การประชุม เจรจาและการ
จัดทาความตกลงระหว่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
(กองการต่างประเทศ)

หน้า 3 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ต่าง ๆ ว่ามีความขัดแย้งกับ
ให้ความเห็นชอบร่างความตกลง
กฎระเบียบภายในประเทศ
และการลงนามความตกลง
หรือไม่ หรือจะต้องออก
กฎหมายเพื่อรองรับการจัดทา
ความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านการขนส่งและจราจร
หรือไม่
๒. กรณีการจัดทาความตกลง
ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง
และจราจร และการลงนาม
ความตกลงจะต้องสอบถาม
ความเห็นกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในประเด็นตาม
มาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฯ
พ.ศ. ๒๕๖๐
การตรวจราชการ
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์
ณ ศูนย์บริการประชาชน ทาเนียบรัฐบาล

๑. อาจเกิดอันตรายจาก
การเผชิญหน้ากับผู้ที่มา
ร้องเรียน
๒. กระทบต่อการปฏิบัติ

จัดเจ้าหน้าที่วันละ ๑ คน
ที่มีความสามารถในการ
ประสานแก้ปัญหาของ
ประชาชนได้ในเบื้องต้นไป

เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการ
เจรจา และมีความรูเ้ ฉพาะด้าน
ไม่เพียงพอ ทาให้บางกรณีไม่
สามารถยุติข้อร้องเรียน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเทศบรรลุความสาเร็จ
ทั้งสองฝ่าย ประเทศภาคี
ความตกลงได้รบั ผลประโยชน์
ร่วมกัน

ความเสี่ยงยังคงมีอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ
ด้านการดาเนินงาน

๑. เสริมทักษะด้านการเจรจา สานักงานปลัด
ประนีประนอมให้กับเจ้าหน้าที่ กระทรวงคมนาคม
๒. ปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
(กองตรวจราชการ)
ภายใต้ข้อจากัดของ

หน้า 4 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ภารกิจหลัก
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล
๒) เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กบั
เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์
๓) เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติ
ภารกิจหลัก
การพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์เกิดความ
เป็นธรรมและรวดเร็วทันเวลาที่กาหนด

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข ณ ศูนย์บริการฯ ได้
ปัญหาขั้นต้นโดยตรง
ณ ศูนยบริการประชาชน
ทาเนียบรัฐบาล

การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มีคู่มือการปฏิบัติงานและ
ล่ า ช้ า ไ ม่ ทั น เ ว ล า ที่ มีกรอบระยะเวลาการ
กาหนด
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
รวมทั้งได้กาหนดให้การ
ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา
เป็นตัวชี้วัดในการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิราชการเพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือน

การมีคู่มือและกรอบระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลดีต่อการควบคุม
และติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เนื่องจากมีปัจจัยและ
สาเหตุอื่น ที่ทาให้การพิจารณา
อุทธรณ์บางรายไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด เช่น การได้รับ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

(Operations Objectives)

อัตรากาลัง และเวลา
๓. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา
๔. เพิ่มอัตราบุคลากร

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives) และด้าน
การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ
(Compliance
Objective)

ติดตามและเร่งรัดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้จัดส่งข้อมูล
โดยเร็ว และผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามกรอบระยะเวลา และ
แก้ไขสาเหตุที่ทาให้การ
พิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
(กองอุทธรณ์
เงินค่าทดแทน)

หน้า 5 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.๑ การปรับปรุงแก้ไข
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไอซีทีของ
สปค. ยังไม่แล้วเสร็จ

๑.๑ ปรับปรุงและเสนอ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไอซีที ของ
สปค. ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ก่อนการประกาศ
บังคับใช้ภายใน สปค.และ
สานักงานรัฐมนตรี (สรค.)

สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
(ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร)

ล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงการ
พิจารณาอุทธรณ์สิ่งปลูกสร้างซึ่ง
ต้องมีการคานวณค่าทดแทนใหม่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงคมนาคมซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการ รวมถึง
การพิจารณาอุทธรณ์ค่าเสียหาย
ทางธุรกิจ มีรายละเอียดและข้อมูล
ประกอบการพิจารณาค่อนข้างมาก
ทาให้การพิจารณาอุทธรณ์บางราย
ล่าช้ากว่ากาหนด
การบริหารจัดการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. การปรับปรุงแก้ไข
นโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที
ของสานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม (สปค.)
เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ธุรกรรมทาง

นโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที
ของ สปค.

ดาเนินการปรับปรุงนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที
ของ สปค. ตามผลการพิจารณา
ของสานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจิทลั และส่งให้
สานักงานคณะกรรมการ

หน้า 6 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
ทั้งในช่วงเวลาปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน อิเล็กทรอนิกส์พจิ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
ก่อนประกาศให้มผี ล
บังคับใช้ เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกากาหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการทาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๙

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พิจารณา และสานักงานฯ มี
หนังสือแจ้งให้ สปค. ปรับปรุง
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
เพิ่มเติม โดยแก้ไขข้อความ
อ้างอิงเอกสารตรวจประเมินให้มี
ความชัดเจน และจัดทาร่าง
ประกาศนโยบาย โดยมีระเบียบ
ปฏิบัติ เป็นภาคผนวกร่าง
ประกาศดังกล่าว ก่อนจัดส่ง
สานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พิจารณา
อีกครั้ง

๑.๒ กระทรวงดิจิทัลฯ แจ้ง
ให้ภาครัฐและภาคเอกชน
จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์หน่วยงานให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในระดับประเทศซึ่ง
สปค. ต้องจัดทาแผนใน
ระดับหน่วยงานกากับดูแล
หน่วยงานกลุ่มการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นระบบ
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศของประเทศ
ภายในปี ๒๕๖๒ และตาม
แผนฯ ดังกล่าว ได้กาหนด
กระบวนการตรวจสอบ
เฝ้าระวังภัยคุกคาม ระบบ
อินเทอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายสารสนเทศคมนาคม

๑.๒ จัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้แล้ว
เสร็จและส่งกระทรวงดิจิทัลฯ
โดยแผนดังกล่าวจะเป็น
แผนปฏิบัติการในระดับ
หน่วยงานเพื่อกากับดูแล
หน่วยงานระบบโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
ของประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า 7 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(MOTNET) ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไอซีที ของ
สปค. และกาหนดแผนการ
รับมือตอบสนองภัยคุกคาม
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives) และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับ
(Compliance Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า 8 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.การดาเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียด
นโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการนาไปสู่
การปฏิบัติของระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาใหม่
จานวน ๒๐ ระบบ

นโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที
ของ สปค.

ดาเนินการปรับปรุงรายละเอียด
นโยบายและระเบียบปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้าน ไอซีทีของ สปค. ในการ
ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ (Access
Control) โดยกาหนดการแบ่ง
ประเภทของข้อมูลสารสนเทศ
การจัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง
และการกาหนดสิทธิการใช้งาน
รวมถึงปรับปรุงการบริหาร
จัดการรหัสผ่านของผู้ใช้งานและ
การกาหนดรอบการสารอง
ข้อมูลสารสนเทศสาหรับ
ฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ดังกล่าว

๑. การติดตั้งระบบสารอง
ข้อมูลสารสนเทศ และ
ทดสอบระบบจะดาเนินการ
หลังจากส่งมอบงานภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. การบริหารจัดการ
รหัสผ่านในการใช้งานระบบ
สารสนเทศไม่เป็นไปตามที่
กาหนดในนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติ อยูร่ ะหว่าง
การทดสอบและแก้ไขระบบ
สารสนเทศที่มผี ลกระทบ
โดยคาดว่าจะดาเนินการ
แล้วเสร็จ และประกาศการ
บริหารจัดการรหัสผ่านต่อไป

๑. ติดตั้งและทดสอบระบบ
สารองข้อมูลสารสนเทศกับ
ระบบสารสนเทศที่พัฒนา
ใหม่ ๒๐ ระบบ ให้เป็นไป
ตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติในการรักษาความ
ปลอดภัยด้านไอซีทีของ
สปค.
๒. ประกาศ และส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้ใช้งานในการบริหารจัดการ
รหัสผ่านระบบสารสนเทศ
ตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที
ของ สปค.

ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า 9 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
๑. การปฏิบัติงานด้าน
การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งเรื่องระบบงานและ
วัตถุประสงค์
แนวทางตามนโยบาย
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ของหน่วยงานและภาครัฐ
สารสนเทศทันสมัยเป็นไปอย่างมี
ในบางเรือ่ งมีการ
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไป
๒. การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพและ
สารสนเทศ/เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม ตามนโยบายของภาครัฐ
๒. ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็วซึ่งมีผลต่อความ
มั่นคงปลอดภัยของทั้ง
ข้อมูลและระบบงาน
ภายในหน่วยงาน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ที่ปรึกษาด้าน
สารสนเทศประจา
หน่วยงาน
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบสารสนเทศ
๓. จัดทาสารองข้อมูลไว้ใน
ที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการ
เสียหายทุกๆเดือน

๑. เจ้าหน้าทีส่ ่วนมากสามารถ
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ใน
ระดับหนึ่ง
๒. สามารถป้องกันภัยคุกคาม
จากภายนอกได้ในระดับหนึ่ง
แต่ไม่สามารถป้องกันการโจมตี
ทางไซเบอร์รปู แบบใหม่ๆ ที่มี
การพัฒนาตลอดเวลาได้

๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความชานาญด้านเทคโนโลยี
ไม่เพียงพอ
๒. เทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
๓. ระบบงานบางระบบต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาทาความ
เข้าใจ
๔. หลายหน่วยงานยังขาด
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก
เครือข่าย และจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ
๕. พื้นที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อจัดทาระบบ
Cloud Computing ยังไม่
เพียงพอต่อการสารอง
ข้อมูลระบบทั้งหมด

๑. กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
๒. พัฒนาความรูค้ วาม
สามารถทักษะในการใช้
เทคโนโลยีกับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๓. กาชับเจ้าหน้าที่ให้สารอง
ข้อมูลโดยกาหนดตาราง
เวลาและให้มผี ู้ตรวจสอบ
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อให้ทุกหน่วยได้นาไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ระบบยืนยันตัวตน (Active
Directory) และการใช้ระบบ
ประมวลผลและเก็บข้อมูล
(Cloud Computing)
๕. จัดหาอุปกรณ์การบุกรุก
เครือข่าย และจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

กรมทางหลวงชนบท
(ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
สานักงานทางหลวง
ชนบทแขวง
ทางหลวงชนบท)

หน้า 10 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์รบั แจ้ง
เหตุอากาศยานและเรือที่ประสบภัย
การอานวยการและประสานงาน
ปฏิบ้ติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศ
ยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ด้ า นการสื่ อ สารแล ะ ๑. มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ประสานงาน
การค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือ
ที่ประสบภัย
๒. ข้อมูลสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ขั้นตอนการทดสอบ
การสื่อสารกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. มีการรายงานผู้บังคับบัญชา
และผูบ้ ริหารทราบ
๒. ปฏิบัตติ ามคูม่ ือการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

รวมถึงการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ ให้ตะหนักถึง
ความสาคัญในการรักษา
ความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ
๖. พัฒนาระบบ Cloud
Computing ให้สามารถ
รองรับระบบงานทั้งหมด
ภายในหน่วยงาน

การขัดข้องชารุดของ
ระบบและอุปกรณ์
สื่อสาร เช่น ระบบ
อินเตอร์เน็ตขัดข้อง
ไฟฟ้าดับส่งผลกระทบ
ต่อการประสานงานและ
การรายงานการ
ปฏิบัติงาน

๑. ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง และเครื่อง
สารองไฟรองรับกรณีไฟฟ้าดับ
๒. ตรวจสอบและทดสอบ
การใช้งานของอุปกรณ์
ทุกสัปดาห์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
(สานักงาน
คณะกรรมการ
ค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือ
ที่ประสบภัย)

หน้า 11 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)
งานจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ด้านงบประมาณ
คอมพิวเตอร์ (Preventive
Maintenance) ของอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมในการค้นหาและ
ช่วยชีวิต (COSPAS-SARSAT)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ดาเนินการตามระเบียบฯ
และขอบเขตโครงการ (TOR)
๒. การตรวจรับงานและเบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบ
๓. การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
๔ ข้อกาหนดขององค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO)

ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดจ้างงาน
บารุงรักษาและซ่อมแซมฯ
ส่งผลให้หน่วยงานไม่มี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์
สาหรับค้นหาและ
ช่วยเหลือฯ ตลอด ๒๔ ชม.
อย่างมีประสิทธิภาพตามที่
ICAO กาหนด
ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

ในกรณีระบบมีการขัดข้อง
จะมีการประสานให้ประเทศ
สิงคโปร์ (SIMCC) ดาเนินการ
สารองข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า 12 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ข้ อ กฎหมายที่ ส ามารถ
ของอากาศยาน
ปฏิบัติได้จริง และไม่ขัด
- การปรับปรุงคูม่ ือปฏิบัติงานด้านการ
กับกฎหมายอื่น
สอบสวนอากาศยานประสบอุบตั ิเหตุ
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
มาตรฐานและข้อปฏิบัติที่แนะนา
ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๑๓ แห่ง
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ เรื่องการสอบสวน
อากาศยานประสบอุบัตเิ หตุและ
อุบัติการณ์
๒) เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านการสอบสวนอุบัตเิ หตุของ
ประเทศไทยได้อย่างมีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพ

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ทบทวนเนื้อหาของคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการ
สอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบตั ิเหตุ
ปีละ ๑ ครั้ง

เจ้าหน้าที่สามารถใช้คู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการสอบสวน
อากาศยานประสบอุบัตเิ หตุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

คู่มือปฏิบัติงานด้านการ
สอบสวนอากาศยาน
ประสบอุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ รั บ
ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการสอบสวน
เริ่ ม น ามาใช้ ง านจริ ง
และอาจพบเรื่ อ งที่ ต้ อ ง
แก้ไขเล็กน้อย
ความเสี่ ย งมี ผ ลกระทบ
ต่ อ ภ า ร กิ จ ด้ า น ก า ร
ดาเนิ น งาน (Operations
Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แก้ไขปรับปรุงคูม่ ือให้เป็น
ตามมาตรฐานองค์การ
การบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO)

สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
(สานักงาน
คณะกรรมการ
สอบสวนอุบัตเิ หตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศ
ยาน)

หน้า 13 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
การประสานข้อมูลอาจมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
วัตถุประสงค์
และไม่ได้รับข้อมูลความ
เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
คืบหน้าการดาเนินงาน
รูปแบบต่างๆ สามารถเผยแพร่ภารกิจ
ด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน
บทบาท หน้าที่ ผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานไปยังกลุม่ เป้าหมายได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตรง

การจัดซื้อ/จัดจ้าง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ขั้นตอน ถูกต้อง และครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุยัง
ไม่เข้าใจและไม่ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ
การดาเนินงานของ
หน่วยงาน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารและหน่วยงาน
ภายในที่เป็นเจ้าของเรื่องก่อน
เพื่อป้องกันการผิดพลาด
ของข้อมูลที่จะเผยแพร่ไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ก่อนการ
เผยแพร่ในทุกรูปแบบ
๒. ติดตามผลจากสื่อที่ได้รับการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่
กลุ่มเป้าหมาย

ความเสีย่ งที่อาจเกิดจาก
ความเข้าใจผิดและความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนต่อ
ข้อมูลข่าวสารอยู่
ตลอดเวลา เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายมีความ
เข้าใจและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่แตกต่างกัน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันแก่กัน และต้องมีการ
ตรวจสอบข้อมูลที่จะนามา
เผยแพร่อย่างเข้มข้น เพื่อให้
ข้อมูลมีความถูกต้อง รวมทั้ง
ต้องมีการติดตามข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
จากสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด

สานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและ
จราจร
(สานักบริหารกลาง)

๑. การแจ้งเวียนเกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย

การควบคุมภายในยังมีไม่
เพียงพอ เนื่องจากระเบียบใหม่
มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินการ

๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ศึกษาระเบียบใหม่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากคู่มือและ
เอกสารต่างๆ
๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุเพิ่มทักษะ

กรมท่าอากาศยาน

ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)
ผู้ปฏิบัตยิ ังมีความสับสน
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติของระเบียบเก่า
และระเบียบใหม่
ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ

หน้า 14 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม
ขั้นตอนและวิธีการทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง
ตามระเบียบที่กาหนด

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

การจัดซื้อจัดจ้าง และ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐

ในบางขั้นตอนการจัดซื้อ ๑. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
จัดจ้างมีการดาเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
ล่าช้า
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖o และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖o
๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติงานตามแนว
ทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง

การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่เข้าอบรม
ยังไม่ครอบคลุม ทุกฝ่าย/งาน
และระเบียบมีการปรับปรุงใหม่
ทาให้เจ้าหน้าที่ยังมีความ
คลาดเคลื่อนในบางขั้นตอน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดาเนินงาน (Operations
Objectives) และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับ
(Compliance Objectives)

ความรู้ความเข้าใจ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

เจ้าหน้าที่บางส่วน
มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนและ
ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม

๑. ปรับปรุงคู่มือการ
กรมทางหลวง
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
(กองการพัสดุ)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖o รวมทั้ง
ระบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖o กฏกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการและ
คาสั่งที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
๒. จัดทาโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และ
จัดให้มีโครงการพี่สอนน้อง

ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives) และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับ
(Compliance Objectives)

หน้า 15 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แก่เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
๓. จัดทาหนังสือเวียนซักซ้อม
ความเข้าใจ แจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดทั่วประเทศ
เพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ
๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ รวดเร็วทันตาม
ความต้องการใช้และควบคุมพัสดุให้
ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชี/ทะเบียน
สะดวกในการรับ-จ่ายและจัดเก็บรักษา
ไว้อย่างปลอดภัย ไม่ชารุดเสียหาย
เสื่อมสภาพหรือสูญหาย
๓. เพื่อให้การจัดหาพัสดุโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

การจัดซื้อจัดจ้างและ
ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันตาม
เป้าหมาย

๑. พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมที่มีอยูส่ ามารถ
และการบริหารพัสดุ
ควบคุมให้เป็นไปตาม
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
วัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง
๒. ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
๔. มีทะเบียนคุมวัสดุครุ ุภณ
ั ฑ์
๕. เผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
หน่วยงานและกรมบัญชีกลาง

๑. เจ้าหน้าที่พสั ดุไม่ได้
บรรจุมาจากสายงาน
พัสดุ โดยตรงทาให้ขาด
ทักษะและประสบการณ์
ความเข้าใจในระเบียบฯ

๑.๑ ซักซ้อมทาความเข้าใจ กรมทางหลวงชนบท
เจ้าหน้าที่ในเรื่องกฏหมาย
(สานัก/กอง
และระเบียบทีม่ ีการ
แขวงทางหลวงชนบท)
เปลี่ยนแปลงจากผูม้ ีความรู้
ทั้งในและนอกหน่วยงาน
๑.๒ ติดตามตรวจสอบและ
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ระยะอย่างใกล้ชิด
๑.๓ มีการนาเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารฯ เข้ามาใช้ เช่น
ตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อใช้แลก
เปลี่ยนสอบถามแนวปฏิบตั ิ
ที่ถูกต้อง

หน้า 16 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒. กฏหมาย ระเบียบและ
ข้อสั่งการประกาศใช้ใหม่
ต้องใช้เวลาในการศึกษา
เรียนรู้อาจมีข้อผิดพลาด
และล่าช้า

๒.๑ กาชับเจ้าหน้าที่ศึกษาและ
ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๒.๒ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มเติม

๓. จัดทาแบบแปลนและ ๓. กาชับและเร่งรัดเจ้าหน้าที่
ประมาณราคาล่าช้า
จัดทาแบบแปลนประมาณ
ราคาให้ทันตามที่กาหนด
๔. การจัดทาบัญชี
ควบคุมการรับ-จ่ายพัสดุ
ไม่ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน

๔.๑ กาชับเจ้าหน้าที่บันทึก
การรับ-จ่ายพัสดุให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
๔.๒ กาชับหัวหน้าหน่วยพัสดุ
ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๕. การจัดซื้อจัดจ้างต้อง
ดาเนินการโดยผ่าน
ระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง บางครั้ง

๕. เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่
หน่วยงานไม่สามารถ
ดาเนินการเองได้รับติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า 17 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ไม่สามารถเข้าระบบได้
มีการจากัดเวลา
เกิดข้อผิดพลาด และ
ติดต่อประสานงานยาก

เกีย่ วข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้
ถูกต้องโดยเร็ว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives) และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับ
(Compliance Objectives)
การจัดซื้อจัดจ้าง

๑. เจ้าหน้าที่และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องขาด
วัตถุประสงค์
ความรู้ความเข้าใจ
๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่าง
เกี่ยวกับระเบียบที่
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ เกี่ยวข้องในการ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ปฏิบัติงาน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
๒. ความไม่ชัดเจนของ

๑. ศึกษาระเบียบที่
เกี่ยวข้องก่อนการ
ดาเนินการทุกครั้ง
๒. ปฏิบัตติ ามวิธีการและ
ขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
๓. ขออนุมัติผมู้ ีอานาจก่อน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง

การควบคุมภายในเพียงพอและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีรายการ
วัสดุแนะนา (Guidance
Materials) อานวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่มสี ่วน
เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

๑. ระเบียบไม่มีความ
ชัดเจนทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างบางรายการ
๒. เจ้าหน้าที่และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้
ไม่เพียงพอในระเบียบที่

๑.จัดทารายการวัสดุแนะนา
(Guidance Materials) เพิ่มเติม
๒.ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่
และผู้ทมี่ ีส่วนเกีย่ วข้องอย่าง
สม่าเสมอ

สานักงาน
การบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

หน้า 18 จาก 18
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้การดาเนินการจัดหาพัสดุ
เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการ
จัดหาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การจัดซื้อจัดจ้างบาง
๔. เข้ารับการฝึกอบรม
รายเนื่องจากระเบียบ
อย่างต่อเนื่อง
ที่ออกมายังไม่มีความ
ชัดเจนทาให้เกิดความล่าช้า

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

เกี่ยวข้องและจาเป็น
ในการปฏิบัติงาน
ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives) และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับ
(Compliance Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า ๑ จาก 5

แบบ ปค. ๕

กระทรวงคมนาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
งานจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ
การขนส่งและจราจร
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบสารสนเทศด้านการขนส่ง
และจราจร มีข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนาข้อมูล
สารสนเทศ ด้านการขนส่งและจราจร
ไปใช้อ้างอิงได้

ความเสี่ยง

๑. ข้อมูลสารสนเทศ
ไม่ตรงกับความต้องการ
๒. ข้อมูลสารสนเทศ
นาไปใช้ประโยชน์น้อย
๓. ขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

มีการกาหนดขั้นตอนและ
กระบวนการดาเนินงาน

๑. มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
และกระบวนการดาเนินงาน
๒. ระบบมีความยุ่งยากซับซ้อน
ไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุง
ระบบได้เอง
๓ .ผู้รบั ผิดชอบมีจานวนไม่
เพียงพอ
๔ ขาดการบารุงรักษาระบบ
อย่างต่อเนื่อง

๑. การไม่ปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนและ
กระบวนการ
ดาเนินงาน
๒. เจ้าหน้าทีไ่ ม่
สามารถปรับปรุง
ระบบได้เอง
๓. เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
รวมทั้งระบบขาดการ
ปรับปรุงและ
บารุงรักษา

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. .ตรวจสอบปรับปรุง
ขั้นตอนและกระบวนการ
ดาเนินงานให้เหมาะสม
๒. ปรับปรุงแก้ไขระบบให้
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ
๓. กาหนดให้มผี ู้รับผิดชอบ
และสามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้
๔.ปรับปรุงและบารุงรักษา
ระบบอย่างต่อเนื่อง

สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร
(ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
ขนส่งและจราจร)

หน้า ๒ จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
งานติดตามแผนการดาเนินการระบบ ๑. พบความเสี่ยงในการ
ตั๋วร่วม
ดาเนินงาน เนื่องจาก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
วัตถุประสงค์
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ต้อง
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตาม ดาเนินการในลักษณะ
แผนการดาเนินการระบบตั๋วร่วม รวมถึง ประสานงาน เพื่อขอข้อมูล
เร่งรัดติดตามการดาเนินงานระบบตั๋วร่วม
สาหรับการติดตามแผนการ
ดาเนินการระบบตั๋วร่วม
เพราะไม่มีอานาจในการ
บังคับกากับดูแลดาเนิน
การระบบตั๋วร่วมได้ทั้งหมด
๒. การปฏิบัติงานจาเป็น
ต้องได้รับความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและ
ผู้ประกอบการภาคขนส่งที่
เกี่ยวข้องในการบูรณาการ
เชื่อมต่อกับระบบตั๋วร่วมให้
เป็นไปตามแผนการ
ดาเนินการระบบตั๋วร่วม

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. จัดประชุมคณะทางาน
เร่งรัดติดตามระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ประกอบการภาคขนส่งที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการกับ
ระบบตั๋วร่วมให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนด
๒. ติดตามการดาเนินการของ
หน่วยงาน (การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
และ การรถไฟแห่งประเทศไทย)
เพื่อทราบถึงความคืบหน้า
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการและร่วมกัน
กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

การดาเนินงานในรูปแบบ
ประสานงาน/การประชุมใน
รูปแบบคณะทางาน รวมทั้ง
มีการติดตามความคืบหน้าของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่าเสมอ สามารถเร่งรัดติดตาม
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
ที่กาหนดได้ระดับหนึ่ง อย่างไร
ก็ตามเห็นควรให้มีกฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกาหนด
สาหรับการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม เพื่อให้อานาจในการ
บังคับและกากับดูแลได้ทั้งหมด

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน
(Operations Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดาเนินการให้มีกลไกทาง
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ข้อกาหนด สาหรับการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
เพื่อบริหารจัดการส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม
ทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร
(สานักงานโครงการ
บริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม)

หน้า ๓ จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่
เสนอแนะแนวทางและมาตรการความ
ปลอดภัยด้านการขนส่งและจราจร
บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน
วัตถุประสงค์
เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
ป้องกัน บรรเทาและแก้ไขการเกิด
อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน
เพื่อลดอันตรายและความเสีย่ งของ
ประชาชน

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.พื้นที่จุดตัดรถไฟมี
จานวนมากและเกิดจุด
ลักผ่านขึ้นได้ตลอดเวลา
๒. งบประมาณทีไ่ ด้รับ
เพื่อดาเนินการมีจากัด

๑. กาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาทางตัดผ่านอย่าง
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติให้ครอบคลุมการ
ดาเนินงาน และแจ้งเวียนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
และถือปฏิบตั ิ
๒ .คาสั่งคณะกรรมการร่วม
พิจารณาการขออนุญาตและ
แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
กับถนน
๓. คาสั่งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการอนุญาตและ
แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
กับถนนระดับจังหวัด
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา
ทางตัดผ่านระหว่างทางรถไฟ
กับทางรถยนต์ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย กระทรวง
คมนาคม ๒๕๕๙

ดาเนินการประชุมคณะ
กรรมการร่วมฯ และจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ประสานงานกับหน่วยงาน
ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
๒. จัดทาแผนการดาเนินงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการ

สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร
(สานักแผน
ความปลอดภัย)

หน้า ๔ จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
งานวิเคราะห์ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาเสนอแนะเรื่องการพัฒนา
และปรับปรุงโครงการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม และจัดทาข้อมูล
เอกสารทีไ่ ด้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดเวลา

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์
กลั่นกรองข้อมูล
๒. การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
โดยเฉพาะกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่อการ
วิเคราะห์รูปแบบ
การลงทุนที่เหมาะสม

๑. พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
๒๕๕๖ และกฎหมายระดับรอง
ที่เกี่ยวข้อง
๒.. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. พ.ร.บ.วินยั การเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔

ดาเนินการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้
ของโครงการลงทุนภายใต้
กฎหมายที่กาหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. ได้รับข้อมูลไม่
ครบถ้วนส่งผลต่อการ
วิเคราะห์แผนงาน/
โครงการ
๒. การเปลี่ยนแปลง
ของรัฐบาลและ
นโยบาย ทาให้การ
วิเคราะห์การลงทุน
ขาดความต่อเนื่อง
ความเสีย่ งยังคงมีอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่เกีย่ วข้อง
ในการนาเสนอเรื่องเพื่อ
ซักถาม ตลอดจนรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมที่จาเป็นต่อ
การวิเคราะห์
๒. จัดทาแผนการลงทุน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของชาติและแผนปฏิบัติการ
ของกระทรวง เพื่อการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิผล

สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร
(สานักแผนงาน)

หน้า ๕ จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
งานส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร ไม่สามารถจัดทา
ในภูมิภาค
แผนงานโครงการที่
ตอบสนองต่อนโยบาย
วัตถุประสงค์
และทิศทางการพัฒนา
๑. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกาหนดนโยบายและ ระบบการคมนาคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมระบบ
ขนส่งของประเทศ
การขนส่งและจราจรในภูมภิ าค
๒. พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งและจราจรในภูมิภาค
๓. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจร
ในภูมิภาคและการดาเนินงานของคณะ
อนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัด (อจร.จังหวัด)
๔. จัดทาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการ
ขนส่งและจราจรในภูมิภาค เพื่อศึกษา
วิเคราะห์จัดทาแผนแม่บทการดาเนินงาน
ของ อจร. จังหวัด การติดตามประเมินผล
และการเผยแพร่

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

นาเสนอและผลักดันนโยบาย การติดตามผลการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบการคมนาคม ของ อจร.จังหวัด
ขนส่งของประเทศไปสู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
ภูมิภาค ผ่านทาง อจร.
จังหวัด กรอ.จังหวัด กรอ.
กลุ่มจังหวัด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
ดาเนินการตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความเสีย่ งยังคงมีอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ประสานการดาเนินงาน
ร่วมกับ อจร. อย่างต่อเนื่อง
๒. นาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน

สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร
(สานักส่งเสริมระบบ
การขนส่งและ
จราจรในภูมิภาค)

หน้า ๑ จาก ๕

แบบ ปค. ๕

กระทรวงคมนาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านการขนส่งทางบก
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

การจัดทารายงานการเงินในภาพรวมของ
กรมการขนส่งทางบก
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบันทึกรายการบัญชี
ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
ภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

มีรายการข้อคลาดเคลื่อนทาง
บัญชีของปีก่อนๆ ที่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข เนื่องจากต้องค้นหา
เอกสารหลักฐานประกอบการ
แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชี

๑. ผู้บังคับบัญชาสอบทาน
การปฏิบัติงานอย่างสม่่าเสมอ
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบันทึกบัญชีใน
ใบส่าคัญการลงบัญชี
๓. แจ้งเวียนหน่วยงานที่มี
ข้อคลาดเคลื่อนขอให้
ตรวจสอบค้นหาเอกสาร
หลักฐานเพื่อใช้
ประกอบการแก้ไข
๔. จัดอบรมให้ความรู้
ค่าแนะน่าในการแก้ไข
ปัญหาจากการปฏิบตั ิงาน

ข้อมูลในงบทดลอง จากระบบ
GFMIS บางรายการ ยังมี
ความคลาดเคลื่อน ไม่มีการ
ปรับปรุงรายการบัญชีให้
ถูกต้อง เนื่องจากเป็นข้อ
คลาดเคลื่อนจากปีก่อนๆ
ยังไม่สามารถค้นหาเอกสาร
หลักฐานเพื่อใช้ประกอบการ
ปรับปรุงบัญชีได้ บางรายการ
มีการปรับปรุงบัญชีแล้ว แต่
ส่านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มีความเห็นว่าเอกสารยังไม่
ครบถ้วน

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการ
ด่าเนินงาน
(Operations Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมการขนส่งทางบก
๑. ก่าหนดให้ทุกหน่วย
เบิกจ่ายที่มีข้อคลาดเคลื่อน
เร่งรัดการแก้ไข โดยก่าหนดให้
รายงานและชี้แจงผล
การตรวจสอบตามรายการข้อ
คลาดเคลื่อนให้ครบถ้วน
ทุกรายการ
๒. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมบัญชีกลางและ
ส่านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ในกรณีที่หาเอกสาร
หลักฐานไม่พบจะสามารถใช้
หลักฐานอื่นใดแทนได้

หน้า ๒ จาก ๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

การใช้งานระบบ GPS ยังไม่ มีคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ครอบคลุมทุกด้าน
กระบวนการทางานระบบ
วัตถุประสงค์
GPS และคาสั่งเป็น
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงาน
การตั้งเบิกค่าเช่าระบบ
2. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ตรวจสอบและติดตามการ
บริหารจัดการข้อมูล ในการตรวจสอบ
ปฏิบัติการเดินรถ GPS
และติดตามการเดินรถ

คู่มือและแนวทางปฏิบตั ิงาน
มีความเพียงพอ แต่พนักงาน
ขาดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GPS
และอัตรากาลังไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

การใช้งานระบบ GPS

การกากับควบคุมดูแลการเดินรถ
โดยสารบริษัท ขนส่ง จากัด และ
รถร่วมบริษัทฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเดินรถบริษัทฯ รถร่วม
บริษัทฯ และพนักงานในสังกัดปฏิบัติ

๑. การดาเนินการตาม
นโยบายภาครัฐทีม่ อบหมาย
ให้ บขส. จัดระเบียบรถตู้
โดยสาร

๑. บริษัท ขนส่ง จากัด
ออกระเบียบและคาสั่ง
รถตู้โดยสารประจาทาง
ให้ผู้ประกอบการและ
พนักงานรถร่วมฯ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. ฝ่ายบริหารการเดินรถ

การควบคุมไม่เพียงพอ
ยังตรวจพบการกระทา
ความผิดของผูป้ ระกอบการ
และพนักงานขับรถร่วม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พบความเสีย่ งจากการ จัดโครงการอบรมวิธกี ารใช้
ขาดความชานาญในการ งานและการแจ้งซ่อมระบบ
ปฏิบัติงานของพนักงาน GPS อย่างต่อเนื่อง
การเข้าใช้งานในระบบ
ไม่ครบถ้วนทุกหัวข้อ
ทาให้ไม่สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
(สานักบริหารการเดินรถ
และสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการ
ด่าเนินงาน (Operations
Objectives)
พบการกระทาความผิด
ของผู้ประกอบการและ
พนักงานรถร่วมฯ ในเรื่อง
ที่สาคัญ ดังนี้
๑. พบพนักงานขับรถ
ดื่มแอลกอฮอล์และเสพ
สารเสพติดก่อนขึ้น

๑. จัดทาแผนการตรวจ
บริษัท ขนส่ง จากัด
ประจาปีพร้อมลงตรวจตาม
แผนฯ อย่างเข้มงวด
๒. บันทึกการกระทาความผิด
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการ และลงโทษตาม
ความผิดที่บริษัทฯ กาหนด

หน้า ๓ จาก ๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คาสั่งที่บริษัทฯ กาหนด

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

กากับควบคุมดูแลให้
ปฏิบัติตามระเบียบคาสั่งฯ

๒. การเกิดอุบัติเหตุจาก
รถโดยสาร

๒.๑ กรณีรถบริษัท ขนส่ง
การควบคุมที่มีอยูม่ ีความ
จากัด หน่วยงานรับผิดชอบ เพียงพอ
ดาเนินการตามภารกิจดังนี้
- การตรวจสุขภาพประจาปี
ของพนักงานขับรถ
ตามเดือนเกิดและรายงานผล
ส่งต้นสังกัด
- การตรวจสภาพรถและ
อุปกรณ์ส่วนควบด้านความ
ปลอดภัยต้นทางและปลายทาง
- การตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ และสารเสพติด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ปฏิบัติหน้าที่
๒. พบอุปกรณ์ส่วนควบ
ด้านความปลอดภัยชารุด
๓. สมุดประจารถลง
รายละเอียดไม่ครบถ้วน
ความเสีย่ งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการด่าเนินงาน
(Operations Objectives)
โอกาสเกิดความเสี่ยงต่า ดาเนินการตามการควบคุม
เนื่องจากดาเนินการตาม ทีม่ ีอยู่อย่างต่อเนื่อง
การควบคุมที่มีอยู่
หากเกิดความเสีย่ งจะมี
ผลกระทบต่อภารกิจ
ด้านการด่าเนินงาน
(Operations Objectives)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า ๔ จาก ๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ของพนักงานขับรถ ต้นทางปลายทาง
- ส่งรถโดยสารเข้าปรนนิบัติ
บารุงตามระยะกิโลเมตรที่
กาหนด
- ส่งเสริมให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติตามกฏหมายด้าน
ความปลอดภัยในการขับขี่
- ควบคุมพฤติกรรมการ ขับรถ
ด้วยระบบ GPS ไม่ให้ใช้
ความเร็วเกินกว่า ที่กฎหมาย
กาหนดอย่างเคร่งครัด หากพบ
การกระทาผิดมีบทลงโทษตาม
มาตรการในการตรวจสอบ
ควบคุมและบทลงโทษ
ตามที่บริษัทฯ กาหนด
- จัดพนักงานขึ้นปฏิบัติ
หน้าที่ตามชั่วโมงการทางาน
ที่บริษัทฯ กาหนด

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า ๕ จาก ๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๒ กรณีรถร่วมขนาดใหญ่
บริษัท ขนส่ง จากัด
ดาเนินการดังนี้
- ออกระเบียบคู่มือรถร่วมฯ/
กากับดูแลผู้ประกอบการและ
พนักงานรถร่วมฯ ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ
- ส่งเสริมให้ความรู้
ผู้ประกอบการรถร่วมฯ
นายท่า และพนักงานรถร่วมฯ
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยในการขับขี่
- ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
สารเสพติดของพนักงานขับรถ
ตรวจสภาพรถและอุปกรณ์
ส่วนควบด้านความปลอดภัย
ต้นทาง - ปลายทางตามแผนที่
กาหนด

การควบคุมที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอ
ยังตรวจพบการกระทา
ความผิดของผูป้ ระกอบการ
และพนักงานขับรถร่วมบริการ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ยังพบการกระทา
จัดทาแผนการตรวจประจาปี
ความผิดของ
พร้อมลงตรวจตามแผนฯ
ผู้ประกอบการ และ
อย่างเข้มงวด
พนักงานรถร่วมฯ ใน
เรื่องที่สาคัญ ดังนี้
๑. พบพนักงานขับรถดื่ม
แอลกอฮอล์ และเสพ
สารเสพติดก่อนขึ้น
ปฏิบัติหน้าที่
๒. พบอุปกรณ์ส่วนควบ
ด้านความปลอดภัยชารุด
๓. สมุดประจารถลง
รายละเอียดไม่ครบถ้วน
ความเสีย่ งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการด่าเนินงาน
(Operations Objectives)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า ๑ จาก 5

แบบ ปค. ๕

กระทรวงคมนาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านการขนส่งทางน้้า
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการด้าเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

การด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน้้าไทย กฎหมาย
ว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยเรื่อง
เรือโดนกัน และกฎหมายอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางน้าอย่าง
บูรณาการให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. ปริมาณงานเพิ่มขึ้น
๒. อัตรากาลังไม่เหมาะสม
และไม่สอดคล้องกับภารกิจ
๓. การปรับเปลี่ยนกฎหมาย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายต่างๆ

๑. จัดโครงสร้าง ภารกิจ
และอัตรากาลังให้
เหมาะสมตามภารกิจหน้าที่
การบังคับใช้กฎหมาย และ
การส่งเสริมการขนส่ง
ทางน้ารองรับยุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายทางการ
บริหาร
๒. มีระบบปฎิบตั ิงาน และ
คู่มือการปฎิบตั ิงาน
๓. มีแผนการจัดการความรู้
ทางระบบสารสรเทศ

การปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ
และอัตรากาลังยังไม่
ตอบสนองการปฎิบตั ิงานได้
เนื่องจากมีข้อกาหนดเรื่องการ
เพิ่มอัตรากาลังของระบบ
ราชการ และงบประมาณด้าน
บุคลากร และแนวทางปฎิบตั ิ
ตามกรอบสานักงาน ก.พ.

๑. ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ซึ่ง
มีผลกระทบต่อการปฎิบตั ิ
งานตามภารกิจได้ล่าช้า
และการบริการประชาชน
ไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม
๒. บุคลากรโอน-ย้ายงาน
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ปรับปรุงโครงสร้างกาหนด กรมเจ้าท่า
อัตรากาลังและการเพิ่มอัตรา (สานักเลขานุการกรม)
ตาแหน่งให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ
๒. จัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตาแหน่ง
และจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรทดแทน

หน้า ๒ จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการด้าเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้้า

การควบคุมภายในที่มีอยู่

๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เช่น ด้านการขุดลอก
ด้านการพาณิชย์นาวี
วัตถุประสงค์
๒. งบประมาณไม่เพียงพอ
เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางน้าอย่าง
บูรณาการให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ต่อการบารุงรักษาร่องน้า
ทางเรือเดินและร่องน้า
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
เศรษฐกิจ
ประเทศ

ปฎิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
งบประมาณไม่รองรับ
ระบบการขนส่งทางน้้าและพาณิชย์นาวี การพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกและความ
วัตถุประสงค์
ปลอดภัยให้ผู้โดยสารและ
เพื่ออานวยความสะดวกและความ
นักท่องเที่ยวให้มั่นใจ
ปลอดภัยในการเดินเรืออยู่ในน่านน้าไทย ในการสัญจรทางน้า
เช่น ท่าเรือที่ยังไม่มี
ความเหมาะสม
ไม่รองรับคนพิการได้

๑. มีการตรวจสอบการ
เข้าออกของเรือโดยสาร
จานวนผู้โดยสารเป็นไป
ตามที่กาหนด
๒. มีการจัดระเบียบการใช้
ท่าเรือและอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย เช่น ชูชีพและ
อุปกรณ์ถังดับเพลิงไว้
บริเวณท่าเรือ

การประเมินผลการควบคุมภายใน

การควบคุมที่มีอยูย่ ังไม่
สามารถควบคุมความเสีย่ ง
ที่เกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ไม่มีการจัดทาฐานข้อมูล
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางน้า เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาวางแผน
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

๑. การนาข่าวสารข้อมูลให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและ
ผู้สญ
ั จรทางน้าเกี่ยวกับ
เส้นทางเดินเรือยังไม่
ครอบคลุม
๒. การจัดตั้งศูนย์ตรวจการณ์
ชายฝั่งทะเลเพื่อกากับ ดูแล
การจราจรทางทะเลในน่านน้าไทย
ยังขาดระบบติดตามวิเคราะห์

ท่าเรือไม่มีระบบข้อมูล
ความปลอดภัยในการใช้
บริการท่าเรือสาธารณะแก่
ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว
ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. จัดทาแผนปฎิบัติการ
บริหารจัดการน่านน้าและ
เส้นทางน้า
๒. จัดทาฐานข้อมูลขอบเขต
น่านน้าและพื้นที่รับผิดชอบ
๓. จัดทาคาของบประมาณ
เพื่อจ้างเหมาขุดลอกร่องน้า
ทางเรือเดินและร่องน้า
เศรษฐกิจเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมทั่วถึง

กรมเจ้าท่า
(สานักพัฒนาและ
บารุงรักษาทางน้า)

๑. พัฒนาให้มีข้อมูลระบบ กรมเจ้าท่า
ความปลอดภัย ทั้งท่าเรือ
(สานักความปลอดภัย
ตัวเรือ และผู้โดยสาร ให้ความ และสิ่งแวดล้อมทางน้า)
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
๒. จัดทาแผนบริหารจัดการ
เดินเรือและจัดระบบป้องกัน
แก้ไขอุบัติเหตุทางน้า
๓. จัดให้มีระบบติดตาม
วิเคราะห์และประเมิน

หน้า ๓ จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการด้าเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

และเจ้าหน้าที่ดแู ลท่าเรือ ๓. มีการจัดการความรู้
ยังไม่เป็นมาตรฐาน
ให้กับคนประจาเรือและ
เดียวกันทุกท่าเรือ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๔. มีระบบประกาศเตือน
ภัยและแผนฝึกซ้อมความ
ปลอดภัยของท่าเรือ

และประเมินตาแหน่งของเรือ
ในน่านน้าไทยและความ
ปลอดภัยของท่าเรือ

การจัดระเบียบการขนส่งทางน้้าและ - การจัดตั้งองค์การมหาชน
กิจการพาณิชย์นาวี
แยกหน่วยงานในสังกัดใน
หน่วยงานกรมเจ้าท่า ได้แก่
วัตถุประสงค์
๑. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
เพื่อยกระดับมาตรฐานคนประจาเรือ ๒. กองส่งเสริมการ
และส่งเสริมกิจการพาณิชย์นาวี
พาณิชย์นาวี
๓. กองกากับการพาณิชย์นาวี

ดาเนินการตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฎิรปู เพื่อรองรับการ
ปรับเปลีย่ นตามนโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ เห็นชอบ
ให้จัดตั้งองค์การมหาชน
ตาม พ.ร.บ.เฉพาะเพื่อทา
หน้าที่ส่งเสริมกิจการ
พาณิชย์นาวี

การจัดทาคาชี้แจง
ประกอบการขอจัดตั้ง
องค์การมหาชน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตาแหน่งของเรือในน่านน้าไทย

การนาเสนอผลการจัดทา
คาชี้แจงต่อคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของกระทรวง
คมนาคม

ดาเนินการปฏิรูปศูนย์ฝึก
พาณิชย์นนาวี กองส่งเสริม
การพาณิชยนาวี และ
กองกากับการพาณิชย์นาวี
เป็นองค์การมหาชน

กรมเจ้าท่า
(ศูนย์ฝกึ พาณิชย์นาวี
กองส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี
กองกากับการ
พาณิชย์นาวี และ
คณะทางานเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน
คนประจาเรือ)

ดาเนินการตามแผนงาน
ดาเนินการทาลายสินค้าเคมี
และสินค้าอันตรายตกค้าง

การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
(ท่าเรือกรุงเทพ

ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

การท้าลายสินค้าที่ต้องท้าลายจาก สินค้าเคมีและสินค้าอันตราย คณะกรรมการร่วมระหว่าง ไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีสินค้า
ความเสีย่ งยังคงมีอยู่ ซึ่งมี
ศุลกากร (สินค้าเคมี/สินค้าอันตราย) ตกค้างไม่สามารถทาลายด้วย กรมศุลกากรและการ
เคมีและสินค้าอันตรายตกค้างที่ไม่ ผลกระทบต่อการบรรลุ
วิธีการปกติ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย
สามารถทาลายด้วยวิธีการปกติ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ

หน้า ๔ จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการด้าเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการ
ส่งมอบ จัดเก็บและทาลายสินค้า
ตกค้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยยึด
หลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความ
พึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ
การจัดการสินทรัพย์ของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ที่อยู่ภายนอก
เขตรั้วศุลกากร
- การปรับขึ้นอัตราค่าเช่าอาคาร
พาณิชย์บริเวณต่างๆ ของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บริหาร ในการเพิ่มรายได้ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผู้เช่าอาคารพาณิชย์อาจมี
การต่อต้านเนื่องจากการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย
ปรับอัตราค่าเช่า ปรับ
ทาเลการเช่าและยกเลิก
สัญญาเช่ากับอาคาร
พาณิชย์ที่มีความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยใน
การอยู่อาศัย

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดาเนินการทาลายสินค้า
เคมีและสินค้าอันตราย
ตกค้างบางส่วน

ด้านการดาเนินงาน
(Operations Objectives)

ด้วยวิธีที่เหมาะสม โดย
คณะกรรมการร่วมระหว่าง
กรมศุลกากรและการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ท่าเรือแหลมฉบัง
ฝ่ายปฏิบัติการเรือ
และสินค้า)

๑. สื่อสารทาความเข้าใจ การควบคุมที่มีอยูย่ ังไม่
และหาความต้องการของ เพียงพอ
ผู้เช่าอาคารพาณิชย์
๒. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อสารวจสภาพอาคาร
พาณิชย์บริเวณต่างๆ ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ
ด้านการดาเนินงาน
(Operations Objectives)

ดาเนินการตามแผนปรับปรุง
อัตราค่าเช่าให้เหมาะสม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
กาหนดอัตราค่าเช่าของ
กรมธนารักษ์ และสื่อสารทา
ความเข้าใจและแก้ไขปัญหา
ที่อาจมีการต่อต้านของผู้เช่า

การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
(สายบริหารทรัพย์สิน
และพัฒนาธุรกิจ

หน้า ๕ จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการด้าเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

งานกองเก็บตู้สินค้าขาเข้าและขาออก
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับมอบและส่งมอบตูส้ นิ ค้า
ทั้งขาออกและขาเข้าให้กับผู้ใช้บริการ
มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
ถูกต้องและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับระเบียบว่า
ด้วยวิธีการปฏิบตั ิในการใช้ท่าเรือ
บริการ และความสะดวกต่างๆ

ความเสี่ยง

พื้นที่รองรับสินค้าและตู้
สินค้าของท่าเรือกรุงเทพ
ไม่เพียงพอ

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

จัดเตรียมพื้นที่รองรับสินค้า การควบคุมไม่เพียงพอ
และตูส้ ินค้าของท่าเรือ
เนื่องจากยังไม่สามารถ
กรุงเทพ
จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับ
สินค้าและตูส้ ินค้าของท่าเรือ
กรุงเทพตามแผนได้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ
ด้านการดาเนินงาน
(Operations Objectives)

จัดทาแผนปรับปรุงพื้นที่
เพื่อรองรับสินค้าและตู้สินค้า
ของท่าเรือกรุงเทพให้
เพียงพอ และสอดคล้องกับ
แผนแม่บทในอนาคต

การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
(ท่าเรือกรุงเทพ
ฝ่ายปฏิบัติการเรือ
และสินค้า)

หน้า 1 จาก 9

แบบ ปค. ๕

กระทรวงคมนาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านการขนส่งทางอากาศ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การให้บริการอานวยความสะดวกและ ๑. มีการลักลอบปล่อย
ความปลอดภัยท่าอากาศยาน
โคมลอย จุดพลุ และบั้งไฟ
ณ เวลาทีม่ ีอากาศยาน
วัตถุประสงค์
ขึ้น-ลง
เพื่อบริการผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่ใช้
บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่ง
สินค้า สัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทาง
อากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. มีนกและสัตว์เข้ามาใน
พื้นที่การบิน ณ เวลาทีม่ ี
อากาศยาน ขึ้น-ลง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

จัดทาหนังสือแจ้งเวียนถึง
หน่วยงานราชการ วัดและ
หมู่บ้านต่างๆ ภายใน
จังหวัดที่ท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบตั้งอยู่

การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากยังมีการลักลอบปล่อย
โคมลอย จุดพลุ และบั้งไฟ ณ เวลา
ที่มีอากาศยานขึ้น-ลง อยู่บางครั้ง

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่ซึ่งมี
ผลกระทบต่อภารกิจ
ด้านการดาเนินงาน
(Operations Objectives)

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจาก
การปล่อยโคมลอย จุดพลุ
และบั้งไฟ ณ เวลาที่มีอากาศยาน
ขึ้น-ลง ให้มากยิ่งขึ้น

๑. ทาการตัดหญ้าและ
ต้นไม้ในเขตพื้นที่การบิน
เพื่อกาจัดแหล่งที่อยู่อาศัย
และแหล่งอาหาร
๒. ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการขับไล่

การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากยังมีนกและสัตว์จากแหล่ง
อื่นเข้ามาในพื้นที่การบิน ณ เวลาที่มี
อากาศยานขึ้น-ลง เป็นบางครั้ง

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่ซึ่งมี
ผลกระทบต่อภารกิจ
ด้านการดาเนินงาน
(Operations Objectives)

๑. เพิ่มความถี่ในการตัดต้นไม้
และตัดหญ้าในเขตพื้นที่การบิน
๒. เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ
ของผู้ดูแลสนามบิน ณ เวลาที่มี
อากาศยานขึ้น-ลง ให้มากขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมท่าอากาศยาน

หน้า 2 จาก 9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การขอ/ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบ ผู้ประกอบการยื่นหนังสือ
กิจการค้าขายในการเดินอากาศ
ขอ/ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ไม่เป็นไปตามกาหนด
ระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ใน
วัตถุประสงค์
ประกาศฯ และยื่นเอกสาร
๑. เพื่อให้เอกสารประกอบการยื่นขอ
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ใบอนุญาตฯ มีความถูกต้องตามประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบ
กิจการค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๙
๒. เพือ่ ให้ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามประกาศฯ
การควบคุมความปลอดภัย (Security)
และการป้องกัน (Protection)
ฐานข้อมูลระบบสวัสดิการขนส่ง
ทางอากาศ (Database Security)

ฐานข้อมูลระบบสถิติ
การขนส่งทางอากาศยังไม่
มีความปลอดภัยและไม่มี
การป้องกันการโจมตีทาง
ไซเบอร์ (Cyber
Security) รวมถึงการ

การควบคุมภายในที่มีอยู่

๑. จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมในการยื่นขออนุญาต
เป็นประจาทุกปี
๒. จัดทา Checklist
สาหรับตรวจสอบเอกสาร
๓. การให้คาปรึกษาในการ
ยื่นขอใบอนุญาตฯ

การรักษาความปลอดภัย
เครือข่าย (Network
security) เช่น อุปกรณ์
ระบบรักษาความปลอดภัย
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Firewall)

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม ความเสีย่ งยังคงมีอยู่ซึ่งมี
เพื่อทาความเข้าใจครบถ้วน
ผลกระทบต่อภารกิจ
ด้านการดาเนินงาน
(Operations Objectives)
๒.ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร
และด้านการปฏิบัติตาม
ประกอบการยื่นขอใบอนุญาต
กฎหมาย ระเบียบและ
ถูกต้องตามประกาศที่กาหนด
ข้อบังคับ (Compliance
๓.ผู้ประกอบการนาส่งเอกสาร
Objectives)
ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตาม
กาหนดเวลาที่ระบุไว้

๑. ปรับปรุง Checklist สาหรับ
การตรวจสอบ
๒. การจัดทาคาแนะนาที่มี
ความเข้าใจง่ายให้ผู้ประกอบการ
๓. การจัดประชุมเตรียม
ความพร้อมในการยื่น
ขอใบอนุญาตตามกาหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม

การควบคุมที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอ
เนื่องจากเป็นการป้องกันทาง
Network และอุปกรณ์
Hardware เป็นหลัก จึงไม่
สามารถรักษาการป้องกันในชั้น
Database และ Application ได้

๑. จัดให้มีการรักษาความปลอดภัย สานักงาน
ฐานข้อมูลระบบสถิติการขนส่ง
การบินพลเรือน
ทางอากาศ (Database Security) แห่งประเทศไทย
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
๒. จัดให้มีการสารองข้อมูล
(Back up) ฐานข้อมูลระบบสถิติ

ฐานข้อมูลระบบสถิติ
การขนส่งทางอากาศ
ยังไม่มีการรักษาความ
ปลอดภัย (Data
Security) และการ
ป้องกันการโจมตีทาง

สานักงาน
การบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

หน้า 3 จาก 9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
สารองข้อมูล (Back up)
เพื่อให้ฐานข้อมูลระบบสถิติการขนส่ง
ทางอากาศ มีความปลอดภัยจากการ
ถูกโจมตีทางไซเบอร์และมีการสารอง
ข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน

การผลิตบุคลากรด้านการบิน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานหลักสูตรภาค
อากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกอบด้วย
-หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์
-หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล เฮลิคอปเตอร์
-หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล เครื่องบิน
-หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เครื่องบิน

อากาศยานเกิด
อุบัติการณ์/อุบัตเิ หตุ
ในระหว่างการฝึกบินของ
ศิษย์การบิน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

โดยเมื่อข้อมูลได้รบั ความเสียหาย
หน่วยงานไม่สามารถกู้ข้อมูล
ได้เอง เพราะไม่มีการสารอง
ข้อมูล จึงจาเป็นต้องให้บริษัท
ผู้พัฒนาระบบทาการกู้ข้อมูลให้
ซึ่งต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง

ไซเบอร์ทเี่ หมาะสม
อีกทั้งยังไม่มีการสารอง
ข้อมูล (Back up)
ในกรณีฉุกเฉิน

การขนส่งทางอากาศ
๓. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน

ระเบียบศูนย์ฝึกการบินของ สามารถควบคุมได้ โดยไม่มี
สถาบันการบินพลเรือนว่า อุบัติการณ์/อุบตั เิ หตุ ในระหว่าง
ด้วยการฝึกบินเดีย่ วของ
การฝึกบินของศิษย์การบิน
ศิษย์การบินและกาหนด
เกณฑ์สภาพอากาศในการ
ฝึกบินเดีย่ ว พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)
อากาศยานเกิดอุบัติการณ์/
อุบัติเหตุ ในขั้นตอนการ
ฝึกบินเดี่ยว (Solo Flight)
ของหลักสูตรใบอนุญาต
นักบินพาณิชย์ตรี หรือ
Commercial Pilot License
(CPL)
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operations Objectives)

จัดตั้งสานักงานนิรภัยและอาชีว
อนามัย และแผนกนิรภัยการบิน
และภาคพื้น เพือ่ ให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของ ICAO ว่าด้วย
ระบบการจัดการความปลอดภัย
และตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่กาหนดโดยสานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สถาบันการบิน
พลเรือน

หน้า 4 จาก 9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การให้บริการการเดินอากาศ
การจุดบั้งไฟในพื้นที่
ปฏิบัติการบินจนอาจจะ
วัตถุประสงค์
เกิดความไม่ปลอดภัยใน
เพื่อให้บริการที่ปลอดภัยเป็นไปตาม
การเดินอากาศ
มาตรฐานและต่อเนื่องในทุกช่วงการบิน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. ประสานหน่วย
มาตรการควบคุมทีม่ ีอยู่ ยังไม่
รับผิดชอบให้บังคับใช้
เพียงพอที่จะลดความเสีย่ งให้อยู่
กฎหมายที่เกีย่ วข้องตาม
ในระดับที่ยอมรับได้
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนจาก
การจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ
ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน
๒. ติดตามและผลักดันการ
ดาเนินงานตามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ของ
๑๑ หน่วยงาน (กระทรวง
คมนาคม มหาดไทย
กลาโหม การท่องเที่ยวและ
กีฬา ศึกษาธิการ พาณิชย์
วัฒนธรรม สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์
สานักงานพระพุทธศาสนา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ในช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ
เดือน ๖ ยังพบว่า
มีประชาชนจุดบั้งไฟ
โดยไม่ขออนุญาต
ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ปรับการทางานให้เป็นเชิงรุก บริษัท วิทยุการบิน
มากยิ่งขึ้น โดยนาเสนอข้อมูล สถิติ แห่งประเทศไทย จากัด
ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
ระดับประเทศ
๒. ประสาน/ทาความเข้าใจกับ
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
หรือระดับท้องถิ่น

หน้า 5 จาก 9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แห่งชาติ และสานักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร)
ให้ดาเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบทั้งในส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้
กฎหมายและการให้ความรู้
การบริหารต้นทุนและการปรับปรุง
การดาเนินงานของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินกิจการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด

การบริหารจัดการต้นทุน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มาตรการลดความเสี่ยง
การควบคุมยังไม่เพียงพอ
เรื่องต่างๆ ได้แก่
๑.ติดตามค่าใช้จ่ายในส่วนที่
ไม่ใช่น้ามันเชื้อเพลิงของ
แต่ละสายงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจา
๒. บริหารจัดการและควบคุม
ค่าใช้จ่ายล่วงเวลาของฝ่าย
บริการลูกค้าภาคพื้น (DK) และ
ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
(D2)

พบความเสีย่ งเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่ใช่
น้ามันเชื้อเพลิงบาง
รายการยังคงสูงอยู่ เช่น
- ค่าซ่อมบารุง
เครื่องยนต์และอุปกรณ์
อากาศยาน - ค่าใช้จ่าย
ของสายปฏิบัติการ
- ค่าล่วงเวลาของฝ่าย
บริการลูกค้าภาคพื้น
และฝ่ายบริการอุปกรณ์
ภาคพื้น

กาหนดแผนงานเพื่อบริหารจัดการ บริษัท การบินไทย
ต้นทุน โดยดาเนินการตามแผน
จากัด (มหาชน)
ปฏิรูปองค์กร เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที่ไม่ใช่น้ามันเชื้อเพลิง และ
ติดตามการดาเนินงานตามการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดให้ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ เพียงพอต่อ
การดาเนินกิจการ โดยมีแผนการ
ดาเนินการต่างๆ เช่น
- การลดต้นทุนในการซ่อมบารุง
เครื่องยนต์และอุปกรณ์อากาศยาน
ในส่วนที่ต้องส่งซ่อมต่างประเทศ

หน้า 6 จาก 9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

๓. ควบคุมการทางาน
ล่วงเวลาตามปริมาณงาน
๔. ขอความร่วมมือและ
ควบคุมเข้มงวดในเรื่อง
การลาของพนักงาน
๕. กากับดูแลให้บริษัท
Outsource จัดส่งแรงงาน
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
และทาหนังสือแจ้งเตือน
เมื่อมีแรงงานขาดและให้
บริษัท Outsource จัดทา
แผนการจัดหาแรงงาน
ที่ขาดส่ง
๖. พิจารณามอบหมายงาน
ให้บริษัท Outsource
ครอบคลุมช่วงเวลาเร่งด่วน
เพื่อหลีกเลี่ยงการทางาน
ล่วงเวลาของพนักงาน
ประจา

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

- แผนพัฒนา In-flight Equipment
Management System โดย
ออกแบบการจัดอุปกรณ์บริการ
บนเครื่องบิน และ In-Flight
Service Equipment Checklist ให้
เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถควบคุมข้อมูล
Stock Inventory ของอุปกรณ์
บริการได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถควบคุมงบประมาณในการ
จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์บริการฯ
- ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน (Reprocess) เพื่อบริหาร
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานของพนักงาน โดยการ
ควบรวมงาน ลดงานที่ซ้าซ้อน
(Redundancy) และพัฒนา
ให้พนักงานสามารถทางานได้
หลากหลายหน้าที่ (Multi - Tasking)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า 7 จาก 9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- จัดทาโครงการ Food Waste
Management เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการ
Food Waste ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ผลิตอาหารขึ้นเครื่อง จนไปถึง
การบริโภคของผู้โดยสาร เพื่อลด
ปริมาณขยะจากอาหารที่สูญเปล่า
(Catering Zero Waste) ซึ่งเป็น
โครงการเริ่มต้นก่อนขยายผลต่อไป
ยังกระบวนการอื่นๆ ทั้งบริษัทฯ
การกากับดูแลโครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
วัตถุประสงค์
เพื่อกากับดูแลโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนงาน ป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนกับข้อมูล
ที่ได้รับการประสานจาก
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
ขาดบุคลากรในการ
ประสานงาน

๑. ที่ปรึกษาควบคุมงาน
การควบคุมยังไม่เพียงพอ
ก่อสร้างตรวจสอบเอกสารของ
ผู้รับจ้างสนับสนุนข้อมูล
เพื่อให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) พิจารณา
๒. ส่วนงานวิศวกรรมโยธา
กากับดูแลการก่อสร้างให้
เป็นไปตามแผนงานและหลัก
วิศวกรรมโยธา

ประสบการณ์และ
จานวนของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การประสานงาน
การตรวจสอบข้อมูล
ด้านวิศวกรรมโยธา
ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ

๑. ผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดงาน
ให้กับบุคลากรใหม่เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิงานตามส่วนงาน
ที่รับผิดชอบ
๒. จัดส่งบุคลากรไปอบรม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อเพิม่ ความรูค้ วามสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

บริษัท
ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
(สานักงานบริหาร
โครงการก่อสร้าง
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ)

หน้า 8 จาก 9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

๓. การยืมตัววิศวกรจาก
หน่วยงานอื่นมาช่วยงาน
จนสิ้นสุดโครงการ
๔. การตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๕. การประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ
แยกเป็นสัญญาจ้างก่อสร้าง
ต่างๆ (Construction
Contract: CC) ทุกสัปดาห์
๖. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุน
การประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการจัด การต่อรองขอลด
จาหน่าย (Distribution Fee)
Distribution Fee
ในยอดสารองที่นั่งของ
วัตถุประสงค์
สายการบิน
เพื่อดาเนินกิจการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด

การรักษาฐานลูกค้าและ
ส่วนแบ่งการตลาด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

มีความเพียงพอ เหมาะสม
ปฏิบัติได้จริง และคุ้มค่า

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๓. เพิม่ บุคลากรด้านการ
ประสานงานของสายงาน
วิศวกรรมโยธา
๔. พัฒนาและปรับปรุงวิธกี าร
ทางานภายในส่วนงาน เพื่อให้
บุคลากรทุกคนในส่วนงาน
รับทราบข้อมูลของโครงการ
ก่อสร้างฯ ทั้งนี้เพื่อให้การ
ทางานราบรืน่ และลดเวลา
ในแต่ละขั้นตอนลง

รายได้ยอดสารองที่นั่งลดลง การขอเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัด
จาหน่าย ในส่วน Non-Air และ
ความเสีย่ งมีผลกระทบ Merchandising
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสเอเชีย จากัด

หน้า 9 จาก 9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การจัดซื้ออุปกรณ์ อาหารและ
พัสดุอาจไม่เพียงพอต่อ
เครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน
การให้บริการ หรือไม่ทัน
ต่อการใช้งาน กรณีผู้ขาย
วัตถุประสงค์
จัดส่งไม่เป็นไปตามสัญญา
เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

การควบคุมภายในที่มีอยู่

- ระเบียบจัดซื้อ
- ข้อกาหนดขอบเขตของงาน
และเงื่อนไขการเสนอราคา
(TOR)
- กระบวนการ Pre-Qualify
- Catering Service
Agreement
- Service Level
- Claim and Complain
Report (CC)
- Annual Food Safety
and Security Audit
- Bay and ramp audit

การประเมินผลการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในมีอยู่อย่าง
เพียงพอ แต่บางครั้งด้วย
กระบวนการจัดซื้อพัสดุ ทาให้
ได้ผผู้ ลิตรายใหม่ๆ ผลิตสินค้า
ไม่ตรงตามข้อกาหนด
(Specification) ส่งผลให้ต้อง
ปฏิเสธการรับสินค้า

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. พัสดุทผี่ ู้ผลิตส่งมอบ
บางครั้งไม่ได้มาตรฐาน
ทาให้ต้องปฏิเสธการรับ
พัสดุ ส่งผลให้อาจมีพสั ดุ
ไม่เพียงพอในการ
ให้บริการผู้โดยสาร
๒. ยังคงเกิดปัญหาข้อ
ร้องเรียนด้านคุณภาพ
ในอาหารและเครื่องดืม่
ที่ให้บริการในเรื่องต่างๆ
รวมถึงการปฏิบตั ิงาน
อื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดใน Service
Level Agreement
ความเสีย่ งมีผลกระทบ
ต่อภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- การสั่งสินค้าเร็วขึ้นกว่าปกติ
บริษัท ไทยสมายล์
- ประสานงานกับผู้ผลิตที่ได้รับงาน แอร์เวย์ จากัด
อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาเกิดขึ้น
จะสามารถแก้ไขได้ทัน
- เพิ่มความถี่ในการส่งรายงานข้อ
ร้องเรียน
- ส่งรายงานข้อร้องเรียนถึง
ผู้บริหารสูงสุดของสายงานให้
รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น

หน้า 1 จาก 5

กระทรวงคมนาคม

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านการขนส่งทางราง
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การบริหารจัดการดูแลพื้นที่บริเวณสถานี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรียล ลิงค์ (ARL)
ยังไม่ได้ร่วมกันกาหนด
หรือจัดทาแนวเขตหรือ
วัตถุประสงค์
ผังขอบเขตไว้อย่าง
เพื่อกาหนดแนวเขตหรือผังขอบเขต
ชัดเจน
การครอบครองดูแลให้มคี วามชัดเจน
ทั้งในบริเวณสถานีและบริเวณเสาใต้รถไฟฟ้า
ตลอดจนพิจารณากาหนดระยะห่างรอบ
เสาทางรถไฟฟ้าให้ชัดเจนและเหมาะสม
เพื่อพิจารณาจัดหาวิธีป้องกันไม่ให้มกี าร
บุกรุกหรือมีวตั ถุสิ่งก่อสร้างใกล้กับเสาทาง
รถไฟฟ้า

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. แผนผังขอบเขตทางของ
ฝ่ายการช่างโยธา
๒. แผนผังขอบเขตพื้นที่
ของสานักงานจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
๓. แผนผังขอบเขตพื้นที่
ย่านสถานีของฝ่าย
ปฏิบัติการเดินรถ

การควบคุมยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีการกาหนดแนวเขต
หรือผังขอบเขตไว้แล้ว แต่ยัง
ไม่ชัดเจน

แนวเขตหรือผังขอบเขต
การครอบครองดูแล
ระหว่างการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กับ ARL ยัง
ไม่มีความชัดเจน ซึ่งอาจจะ
มีผลกระทบต่อการมอบ
พื้นที่สาหรับโครงการต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นอนาคต
ความเสีย่ งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operations Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดาเนินการกาหนดแนวเขต การรถไฟแห่ง
หรือผังขอบเขตให้มคี วาม
ประเทศไทย
ชัดเจน ด้วยการเสนอแต่งตั้ง
คณะทางานฯ ซึ่งมีผู้แทน
จาก ARL เข้าร่วมด้วย และ
กาหนดแผนงานดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ

หน้า 2 จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การบริหารทรัพย์สินของการรถไฟ
๑. ระเบียบที่มีความ
แห่งประเทศไทย
สาคัญและใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการจัด
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่ดินและ
เพื่อให้การจัดประโยชน์ที่ดินและอาคาร
อาคาร มีความล้าสมัย
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีรายได้
ไม่สอดคล้องกับการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
๒. ไม่มีการปรับปรุง
ทะเบียนเช่าให้เป็น
ปัจจุบัน
๓. ไม่มีการติดตาม
เร่งรัดให้ผู้เช่าลงนาม
ในสัญญา

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. การใช้ราคาประเมิน
การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ
ที่ดินตามกรมธนารักษ์ และ ที่จะทาให้การปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บรรลุต่อวัตถุประสงค์
อ้างอิง
๒. การดาเนินการเร่งรัด
ติดตามผู้เช่าให้ลงนาม
สัญญาเช่าภายในกาหนด
และติดตามเงินค้างชาระ
๓. ดาเนินการเร่งรัดงาน
ตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบ
๔. ทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานทุกปี เพื่อให้เป็น
ปัจจุบัน
๕. การปรับปรุงทะเบียน
การเช่าให้เป็นปัจจุบัน
๖. จัดหาพื้นที่ให้เพียงพอ
ในการจัดเก็บสัญญาเช่า
และปฏิบตั ิงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อภารกิจด้าน
การดาเนินงาน
(Operations Objectives)
และด้านการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ (Compliance
Objective)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตั้งคณะทางานเพื่อร่วมกัน การรถไฟแห่ง
พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ประเทศไทย
ว่าด้วยการจัดประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

หน้า 3 จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม ๑. การตีความตาม
บารุงรถจักร รถพ่วง รถดีเซลรางและ
ข้อกฎหมายระเบียบ
ล้อเลื่อน
ภายในสานักงานและ
ระหว่างหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
มีความแตกต่างกัน
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามความ
ทาให้ไม่มั่นใจในการ
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
ประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ๒. ระยะเวลาในการ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง ทดลองทดสอบอุปกรณ์
กับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ใช้เวลามากเกินไป
๓. บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
การดาเนินการขยายโครงข่ายการให้บริการ ๑. การปฏิบัติงานไม่
รถไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อ
เป็นไปตามแผน
ดาเนินงานที่กาหนด
วัตถุประสงค์
๒. การประสานงาน
เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและ
ระหว่างหน่วยงานที่
เป้าหมายที่กาหนด
เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกไม่มี
ประสิทธิภาพ

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และ การควบคุมที่มีอยูย่ ังไม่
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. เพียงพอ ทีจ่ ะช่วยให้การ
๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานบรรลุวตั ถุประสงค์
และแนวทางการดาเนินงาน
๒. มติที่ประชุมเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๓. การตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้
Checklist
๔. เตรียมความพร้อมในการรับ
พนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน
๑. แผนในระดับต่างๆ
ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ และแผน
ดาเนินการ ทีร่ ะบุกรอบ
เวลาดาเนินการ ตัวชี้วัด
และผูร้ ับผิดชอบชัดเจน
๒. คู่มือปฏิบตั ิงานที่มี
เนื้อหาการปฏิบัติงานใน

การควบคุมที่มีอยูม่ ีความ
เหมาะสมและเพียงพอ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. จัดตั้งคณะทางานเพื่อ
พิจารณานาปัญหากฎหมาย
ข้อบังคับปรึกษากับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรมบัญชีกลาง
๒. กาหนดให้มีการติดตาม
การทดสอบอุปกรณ์ โดยจัดทา
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ทาการทดสอบ
ให้ใช้เวลาในการทดลองให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
กาหนด
ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม ดาเนินการปรับปรุงตามการ
เนื่องจากสามารถป้องกัน ควบคุมที่มีอยู่
และลดควมเสี่ยงได้
กรณีพบความเสีย่ งจะมี
ผลกระทบต่อภารกิจ
ด้านการดาเนินงาน
(Operations Objectives)
ความเสีย่ งยังคงมีอยู่ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อภารกิจด้าน
การดาเนินงาน
(Operations Objectives)
และด้าน การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ (Compliance
Objective)

การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย

หน้า 4 จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรียล ลิงค์
- การจัดเตรียมแผนการนารถไฟฟ้าออก
ให้บริการผู้โดยสาร (Train Service)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

๓. ความไม่สอดคล้อง
ของแผนการดาเนินงาน
ของหน่วยงานกับ
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๔. การปฏิบัติที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย
ที่ประกาศใช้ใหม่ๆ

ลักษณะ Service Blueprint
และ SIPOC Model
๓. การมอบหมายงานชัดเจน
๔. การสื่อสารผ่านช่องทาง
วิธีการ และความถี่ที่เหมาะสม
๕. การติดตามงานอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
๖. การจัดทาฐานข้อมูล
ประกอบการปฏิบัติงาน
๗. การให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง

ความล่าช้าของการ
สลับขบวนรถไฟฟ้า
ที่ให้บริการ เนื่องจาก
ความบกพร่องของ
ขบวนรถไฟฟ้าตาม
แผบปฏิบตั ิ

การประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. การปฏิบัติตามคู่มือการ การควบคุมที่มีอยูส่ ามารถ
ควบคุมการเดินรถ
ป้องกันความเสีย่ งในระดับหนึ่ง
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง
ที่วางแผนไว้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

พบปัญหาจากการสลับ
รถไฟฟ้าที่ให้บริการเมื่อ
เกิดเหตุขัดข้อง
ความเสีย่ งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operations Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปรับเปลีย่ นเวลาเตรียม
ความพร้อมของรถไฟฟ้า
เร็วขึ้น ๓๐ นาที

บริษัท รถไฟฟ้า
ร.ฟ.ท. จากัด
(ฝ่ายปฏิบตั ิการ
เดินรถ)

หน้า 5 จาก 5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
- การประสานงานกับพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า พนักงานควบคุม
เพื่อยืนยันความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าก่อน รถไฟฟ้าติดต่อกับ
นาออกให้บริการผู้โดยสาร
ศูนย์ควบคุมไม่ได้

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

พนักงานควบคุมรถทดสอบ การควบคุมที่มีอยูส่ ามารถ
การสื่อสารของขบวน
ป้องกันความเสีย่ งในระดับหนึ่ง
รถไฟฟ้า

ระบบวิทยุสื่อสารขัดข้อง

ปฏิบัติตามตารางล้าง
รถไฟฟ้าที่กาหนดไว้

รถไฟฟ้าอยู่ระหว่าง
ซ่อมบารุง

วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- การดาเนินงานเมื่อรถไฟฟ้าสิ้นสุดการ
ล้างรถไฟฟ้าไม่ได้ตาม
ให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมแผนการนา แผน เนื่องจากติดการ
รถไฟฟ้าเข้าโรงล้างรถไฟฟ้าตามตารางที่
ซ่อมบารุง
กาหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การควบคุมที่มีอยูส่ ามารถ
ป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่ง

ความเสีย่ งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operations Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จัดเตรียมวิทยุสื่อสารสารอง
หรือใช้ช่องทางสื่อสารระบบ
อื่นสนับสนุน

๑. เพิ่มรอบความถี่ให้มาก
ยิ่งขึ้น
๒.หากขบวนรถไฟฟ้าขบวน
ความเสีย่ งมีผลกระทบต่อ ไหนไม่สามารถล้างได้ตาม
ภารกิจด้านการดาเนินงาน กาหนด ให้นาเข้ามาทาการ
(Operations Objectives)
ล้างในวันถัดไป

หน้า ๑ จาก ๑๕

แบบ ปค. ๕

กระทรวงคมนาคม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและทางหลวง
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การดูแลที่ดินเขตทางหลวง
การรุกล้าที่ดินเขตทางหลวง
วัตถุประสงค์
เพื่อปูองไม่ให้มีการฝุาฝืนและรุกล้าที่ดิน
เขตทางหลวงตามกฏหมายว่าด้วย
ทางหลวง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. ปฏิบัตติ าม พ.ร.บ. ทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. การสารวจสายทางต่อเนื่อง
๓. การประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากยังมีการ
รุกล้าที่ดินเขตทางหลวงอย่าง
ต่อเนื่อง

มีการรุกล้าที่ดินเขต
ทางหลวงทาให้บดบัง
ทัศนวิสัยในการมองเห็น
เกิดการจราจรติดขัดและ
เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

การควบคุมการก่อสร้างและบริหาร
โครงการ

การก่อสร้างงานล่าช้า

จัดทาแผนงานโดยประสานงาน
กับหน่วยงานสาธารณูปโภค

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นใน
พื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ถึง
ผลเสียที่เกิดจากการรุกล้า
๒. ทาหนังสือแจ้งผู้ละเมิด
ให้ทาการรื้อถอนสิ่งรุกล้า
ออกจากเขตทางหลวง เพื่อให้
ผู้ละเมิดตระหนักถึงการกระทา
หรือผลเสียที่เกิดขึ้น

การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ตั้งคณะทางานเพื่อช่วย
เนื่องจากยังต้องขยายเวลา
ล่าช้า ทาให้ต้องขยายเวลา ในการประสานงานและแก้ไข
การก่อสร้างกรณีการรื้อย้าย
ในการก่อสร้าง
ปัญหาร่วมกันกับหน่วยงาน

กรมทางหลวง
(แขวงทางหลวง)

กรมทางหลวง
(สานักก่อสร้างทาง)

หน้า ๒ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามรูปแบบและเงื่อนไขของสัญญา
และข้อกาหนดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
และให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันเวลา
การดาเนินการก่อสร้างโดยวิธี
ดาเนินการเอง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การก่อสร้างได้มาตรฐานตาม
รูปแบบและข้อกาหนด มีความคงทน
และมีความปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้เส้นทาง รวมทั้งดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกาหนดเวลา

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

สาธารณูปโภคล่าช้า

๑. มีข้อผิดพลาดในการ
จัดทาเอกสารโครงการ
๒. การดาเนินงานก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามแผน

๑. การตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน การควบคุมภายในยังไม่
เอกสารของโครงการฯ
เพียงพอ
ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
๒. การวางแผนการดาเนินงาน
ก่อสร้างเพื่อให้งานแล้วเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

สาธารณูปโภค

๑.การจัดทาเอกสาร
โครงการมีข้อผิดพลาด
๒. งานล่าช้า เสร็จไม่ทัน
ตามกาหนดเวลา
เป็นเพราะปัจจัยสภาพ
แวดล้อมหลายอย่าง
เช่น ฝนตก เครื่องชารุด
เป็นต้น

๑. จัดอบรม อธิบายขั้นตอนการ กรมทางหลวง
ปฏิบัติงานและระเบียบราชการ (สานักก่อสร้างทาง)
ให้การทางานถูกต้องและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
๒. จัดประชุมผู้อานวยการฝุายฯ
นายช่าง และผู้ช่วยนายช่าง
โครงการฯ เพื่อหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่ทาให้เกิดความล่าช้าและมีการ
ตรวจประเมินความก้าวหน้างาน
ในภาคสนามเป็นประจา

ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

หน้า ๓ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การตรวจสอบข้อจากัดและพื้นที่
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมใน
อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมในขัน้ ตอน
แหล่งโบราณสถานและ
การวางแผนพัฒนาทางหลวง
โบราณคดีไม่ครบถ้วน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การวางแผนพัฒนาทางหลวง
เป็นไปอย่างรอบครอบ เหมาะสมและ
สอดคล้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การวางแผนและพัฒนา
ทางหลวง โดยรวบรวมชื่อ
สายทางที่จะของบประมาณ
ก่อสร้างในปีถัดไป เพื่อนามา
ตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นข้อจากัด
ด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
โครงการอย่างละเอียด
เพื่อประกอบการพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญของ
โครงการที่มีความพร้อมสาหรับ
เสนอของบประมาณ

การควบคุมที่มีอยูย่ ังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการ
ตรวจสอบพื้นที่เป็นข้อจากัด
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแหล่ง
โบราณสถาน และแหล่ง
โบราณคดี ปัจจุบันดาเนินการ
โดยตรวจสอบผ่านระบบ
ภูมิสารสนเทศแหล่งมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของกรม
ศิลปากร ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏ
ในระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลจึงมีข้อมูล
ไม่ครบถ้วนตามที่ปรากฏ
จริงในพื้นที่

การตรวจสอบข้อจากัด
ด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่อง
แหล่งโบราณสถานและ
โบราณคดี ผ่านระบบ
ภูมิสารสนเทศแหล่งมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของ
กรมศิลปากรอาจตรวจสอบ
ข้อมูลได้เพียงเบื้องต้น
เท่านั้น

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การกาหนดให้มีการประสานงาน
กันระหว่างแขวงทางหลวงที่อยู่
ในพื้นที่และสานักงาน
สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อนาข้อมูล
แหล่งโบราณสถานและ
โบราณคดี ของแต่ละโครงการ
ที่ได้จากการตรวจสอบจากระบบ
สารสนเทศ แหล่งมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร
ความเสีย่ งมีผลกระทบต่อ ไปประสานกับสานักศิลปากร
ภารกิจด้านการดาเนินงาน ในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้
(Operation Objectives) ถูกต้องและสอดคล้องตาม
เงื่อนไขที่กฏหมายกาหนดก่อน
นารายชื่อโครงการมาจัดลาดับ
ความสาคัญและบรรจุ
โครงการที่มีความพร้อมในการ
ดาเนินงานไว้ในแผนพัฒนา
ทางหลวงที่จะขอรับงบประมาณ
ในปีถัดไป

กรมทางหลวง
(สานักงานสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน)

หน้า ๔ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การทดลองคุณภาพของวัสดุที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานทดลองยัง
การก่อสร้างในห้องปฏิบัติการ
ไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนงานการปฏิบตั ิงานของภาครัฐอย่าง
มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ
ต่อผู้ใช้บริการ

การสารวจและออกแบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้รูปแบบก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อกาหนด รวมทั้งเป็น
ที่ยอมรับของประชาชน

รูปแบบก่อสร้างที่
ออกแบบยังไม่เหมาะสม
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. มีการกาหนดระยะเวลา
บริการทดลองและตรวจสอบ
คุณภาพวัสดุ
๒. มีการใช้ระบบสารสนเทศ
One Stop Service ในการ
ติดตามงาน
๓. มีการให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
เป็นประจาทุกเดือน
๔. มีการนาระบบ Check List
หรือ Flow Chart มาใช้ในการ
ควบคุมงาน

จานวนผลการทดลองที่ล่าช้า
ลดลงแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์

ยังคงมีผลการทดลองที่
ล่าช้าอยู่บ้าง เนื่องจาก
๑. จานวนและขนาด
ตัวอย่างที่ส่งมาทดลอง
ไม่ถูกต้องตามที่กาหนด
๒. บางการทดลองต้อง
ส่งไปทดลองกับ
หน่วยงานภายนอก
ซึ่งไม่สามารถควบคุม
ระยะเวลาทดลองได้

มีการประเมินความเหมาะสม
สอดคล้องของรูปแบบที่ได้
ออกแบบก่อสร้างว่าสามารถ
บรรเทาหรือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้เพียงใดภายหลังจาก

การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากผู้ที่
เกี่ยวข้องยังดาเนินการได้ไม่
ครบกระบวนการ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ประชาสัมพันธ์ข้อกาหนดใน กรมทางหลวง
การทดลองให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (สานักวิเคราะห์และ
ให้ทั่วถึงมากขึ้น เช่น Website, ตรวจสอบ)
Application Line หรือ Social
network อื่นๆ
๒. รติดต่อสอบถามและเร่งรัด
หน่วยงานทดลองภายนอก
เกี่ยวกับสถานะตัวอย่างที่ส่งไป
ทดลอง

ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)
รูปแบบที่ออกแบบอาจ
แก้ปัญหาหนึ่งแต่ส่งผล
กระทบให้เกิดปัญหา
ด้านอื่นตามมา
เนื่องจากผู้ออกแบบไม่

๑. จัดให้มีการประชุมแนวคิด
การออกแบบ (Conceptual
Design) ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุก
ส่วนเพื่อระดมความคิดเห็นไปสู่
ข้อสรุปของรูปแบบที่มีความ

กรมทางหลวง
(สานักงานทางหลวง)

หน้า ๕ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดย
มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะการ
เสวนาร่วมกันระหว่าง
ผู้ออกแบบกับหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่

การผลิตและติดตั้งป้ายจราจรและ
อุปกรณ์อานวยความปลอดภัย

ปูายจราจรได้รับความ
เสียหาย

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทราบบางประเด็น
เหมาะสมที่สุด
ปัญหาที่เป็นจุดอ่อนไหว ๒. ประชุมชี้แจงรูปแบบเบื้องต้น
ของพื้นที่
โครงการ (Preliminary Design)
ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วม
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
ภารกิจด้านการดาเนินงาน รูปแบบให้มีความเหมาะสมที่สุด
(Operation Objectives)
ก่อนดาเนินการเพื่อจัดทาแผน
รายประมาณการต่อไป

การตรวจสอบปูายจราจรอย่าง
สม่าเสมอ

การดูแลปูายจราจรไม่ทั่วถึง

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
ภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

๑. สารวจปูายจราจรใน
สายทางที่รับผิดชอบอย่าง
สม่าเสมอ
๒. ให้หมวดทางหลววงใน
พื้นที่นาปูายมาปรับปรุง
เพื่อนากลับมาใช้งานใหม่

กรมทางหลวง
(แขวงทางหลวง)

กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
การวิเคราะห์โครงการเสนอเรื่องให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ให้แล้วเสร็จตามแผน

กระบวนการเจรจาแหล่งเงินกู้
การอนุมัติโครงการและ
กระบวนการหาตัวผู้รับจ้างเป็นไป
ตามแผนและระยะเวลาที่กาหนดไว้

ความล่าช้าจากการเจรจา
แหล่งเงินกู้ซึ่งอาจจะไม่ทัน
กับแผนงานงบประมาณ
สมทบ

ประสานงานกับแหล่งเงินกู้และ
กระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด
เพื่อลดความล่าช้าในการ
ดาเนินการแต่ละขั้นตอน

กรมทางหลวง
(สานักบริหารโครงการ
ทางหลวงระหว่าง
ประเทศ)

วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยให้ผู้ใช้ทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงโดยใช้เงินกู้ ขั้นตอนการประสานงาน
และเงินช่วยเหลือ
กับแหล่งเงินกู้มีระเบียบ
และวิธีการที่ใช้เวลานาน
ทาให้การดาเนินการเจรจา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

หน้า ๖ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
แหล่งเงินกู้อาจจะไม่ทัน
๑. เพื่อดาเนินการประสานงานกับ
กับแผนงานงบประมาณ
กระทรวงการคลังและแหล่งเงินกู้
สมทบ
เพื่อการก่อสร้างทาง
๒. ดาเนินการลงนามสัญญาก่อสร้างให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้
และกรมทางหลวง
การบริหาร การใช้ และการบารุงรักษา
สะพานมิตรภาพระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
เป็นไปตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว
ว่าด้วยกรรมสิทธิ การใช้ การบริหารและการ
บารุงรักษาสะพานมิตรภาพระหว่างไทย สปป.ลาว ข้อ ๖ (๒) คู่ภาคีจะร่วมกันออก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและบารุงรักษาสะพาน
และส่วนประกอบของสะพาน โดยออก
ค่าใช้จ่ายฝุายละครึ่งหนึ่งในจานวนที่เท่ากัน

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
การใช้จ่ายของไทย และสปป.
ลาว แตกต่างกัน โดยฝุายไทย
เก็บรักษาเงินไว้ในบัญชี
รายรับสะพานและเบิกจ่ายได้
เมื่อกรรมาธิการให้ความ
เห็นชอบ แต่ สปป.ลาว ส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน การใช้เงินซ่อม
สะพานต้องรองบประมาณ
ประจาปีถัดไป ดังนั้นการซ่อม
บารุงรักษาจึงต้องวางแผน
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

จัดทาแผนบารุงรักษาสะพาน
เป็นการล่วงหน้าและนาเสนอ
ให้คณะกรรมธิการทั้ง ๒ ฝุาย
ให้ความเห็นชอบล่วงหน้า

ได้ตัวผู้รับจ้างดาเนินการซ่อม
บารุงรักษาสะพานตรงตาม
กาหนด

มีความชารุดเสียหาย
ของโครงสร้างสะพานที่
ต้องดาเนินการซ่อมแซม
ฉุกเฉินและเร่งด่วน
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

ให้มีคณะทางานร่วม ๒ ฝุาย
ไทย-ลาว เพื่อตรวจสอบสภาพ
สะพาน วิเคราะห์ความเสียหาย
วางแผนบารุงรักษาก่อน
ล่วงหน้า เพื่อให้ สปป.ลาว
เตรียมงบประมาณรองรับทัน
ตามกาหนด

กรมทางหลวง
(สานักบริหารโครงการ
ทางหลวงระหว่าง
ประเทศ)

หน้า ๗ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การบริการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ผู้ใช้ทางไม่ได้รับ
ผ่านทาง ทางหลวงหมายเลข ๙
ความสะดวก เนื่องจาก
มีการจราจรติดขัดใน
วัตถุประสงค์
ช่วงเวลาเร่งด่วน
เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการชาระเงินค่าผ่านทาง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

๑. จัดพนักงานเก็บเงิน ๒ คน
ต่อตู้เก็บเงินในช่วงเวลาเร่งด่วน
๒. จัดพนักงานอานวยการ
จราจรก่อนถึงตู้เก็บเงิน
๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทาง
เตรียมเงินพอดีกับค่าผ่านทาง
หรือลดกระจกแสดงธนบัตรก่อน
ถึงตู้เก็บเงิน
๔. เปิดให้บริการระบบเก็บเงิน
อัตโนมัติและการวิ่งข้าม
โครงข่ายระหว่างกรมทางหลวง
และการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

การประเมินผลการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากมี
การจราจรติดขัดในช่วงเวลา
เร่งด่วนบริเวณหน้าด่าน
(ด่านทับช้างและด่านโปุง ๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่
เนื่องจากมีปริมาณ
จราจรจานวนมากและ
มีการก่อสร้างเพื่อขยาย
ช่องทางบริเวณด่าน
ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
ภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดาเนินงานตามการควบคุม
กรมทางหลวง
ที่มีอยู่ และเพิ่มเติมดังนี้
(กองทางหลวงพิเศษ
๑. ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้
ระหว่างเมือง)
บริการระบบเก็บเงินอัตโนมัติ
โดยใช้ Easy Pass หรือ M-Pass
๒. ขยายทางบริเวณด่าน
ทับช้าง ๑ ถึง ทับช้าง ๒
จากเดิม ๔ ช่องเป็น ๖ ช่อง
จราจร
๓. รื้ออาคารหอควบคุมด่าน
ทับช้าง ๑ เดิมและก่อสร้าง
อาคารหอควบคุมด่านทับช้าง ๑
ใหม่ เพื่อปรับกายภาพสาหรับ
รองรับปริมาณการจราจรได้
อย่างมีประสิทธิภพ
๔. ปรับปรุงเพิ่มเติมตู้เก็บเงิน
และช่องจราจรด่านโปุง ๓

หน้า ๘ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินการฝึกอบรม
บุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)
บรรลุตามแผนงานที่กาหนดไว้

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจัดหลักสูตรเนื้อหาไม่ ปรับเนื้อหาหลักสูตรให้มคี วาม
เหมาะสมและตรงต่อความ เหมาะสมตรงต่อความต้องการ
ต้องการของ ผู้เข้ารับการ ภายใต้มาตฐานเดียวกัน
ฝึกอบรม

การฝึกอบรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง
แต่ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายนอก

เนื้อหาและชื่อหลักสูตรอาจ
สื่อความหมายไม่ตรงกัน
หรือไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้รับการ
ฝึกอบรมทาให้ความ
คาดหวังของผู้รับการ
ฝึกอบรมไม่ตรงกับเนื้อหา
หลักสูตรทีม่ ีการจัดฝึกอบรม

ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้มี
เนื้อหาตรงกับชื่อหลักสูตร
สาหรับการฝึกอบรมให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

กรมทางหลวงชนบท
(สานักฝึกอบรม)

จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่ตรงตาม
เปูาหมายที่กาหนด

การควบคุมที่มีอยูส่ ามารถลด
ความเสีย่ งได้ในระดับหนึ่ง

ข้อจากัดเรือ่ งช่วงเวลาในการ
จัดฝึกอบรมที่ถูกกาหนด
โดยนโยบายด้านงบประมาณ
ให้ใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ใน
ไตรมาส ๑ ทาให้บคุ ลากร
บางส่วนไม่สามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมเนื่องจากติด
ภารกิจหลักของหน่วยงาน

จัดการรับสมัครและเชิญชวน
บุคลากรแต่เนินๆ โดยอาจใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย รวมทั้ง
จัดเตรียมกลุ่มเปูาหมายสารอง
เพื่อรองรับจานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมตามแผนที่ตั้งไว้

กรมทางหลวงชนบท
(สานักฝึกอบรม และ
ทุกหน่วยดาเนินการที่
มีการดาเนินการ
ก่อสร้าง/บารุงรักษา/
อานวยความปลอดภัย
ตามแผน)

กาหนดกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน
โดยคานึงถึงองค์ประกอบร่วม
เช่น ช่วงเวลา สถานที่จัด
ฝึกอบรม

หน้า ๙ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
๒. เพื่อให้การดาเนินการมีส่วนร่วม
บุคลากรยังขาดความ
ภาคประชาชนมีประสิทธิภาพ
เข้าใจในการดาเนินงาน
ตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ในแต่ละปีงบประมาณ

๓. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

การควบคุมภายในที่มีอยู่

- การแจ้งเวียนแนวทางการ
มีส่วนร่วมพร้อมคู่มือให้ทุก
หน่วยงานปฏิบัติดาเนินการ
- การประชุมซักซ้อมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงานการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนประจาปี

การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ ขั้นตอนการดาเนินงานชี้แจง
ทันต่อสถานการณ์ไม่ทัน ประเด็นสาคัญต่อสานักงาน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การดาเนินการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนส่วนใหญ่สามารถ
ดาเนินการได้ตามเปูาหมาย

ผู้ที่ทาการมีส่วนร่วม
บางส่วน เช่น ผู้ช่วยช่าง
ธุรการอาจไม่เข้าใจ
แนวทางการดาเนินงาน
ทาให้งานบางส่วนยัง
มีความคลาดเคลื่อน

- ประสานให้มอบหมายการ
ดาเนินมีส่วนร่วม ให้ผู้ปฏิบัติ
ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็น
ผู้ดาเนินการ
- ให้คาปรึกษาแนะนาแนวทาง
การดาเนินงานด้าน
การมีส่วนร่วม

การรายงานผลทันต่อ
สถานการณ์แต่มปี ัจจัยที่อยู่
เหนือการควบคุม

การดาเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่
๑) ระยะเวลา
๒) คุณภาพของเนื้อหา
๓) วิธีการชี้แจง
๔) ช่องทางการเผยแพร่

- จัดทาแผนผังการปฏิบัติงานให้ กรมทางหลวงชนบท
ชัดเจน
- จัดส่งแผนผังการปฏิบัติงานให้
ทุกหน่วยงานรับทราบและเข้าใจ
ในทิศทางเดียวกัน
๓.๓ ประสานสื่อมวลชนเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการเผยแพร่

ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

กรมทางหลวงชนบท
(สานักฝึกอบรม. และ
ทุกหน่วยงานที่มี
ประเด็นการร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้อง)

หน้า ๑๐ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การบังคับใช้กฏหมายตาม พ.ร.บ.
ยังไม่สามารถบังคับใช้
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไข
กฏหมายได้ตามข้อบังคับ
เพิ่มเติม
ทีก่ าหนดไว้ทั้งหมด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปูองกันการรุกล้าเขตทางหลวง
และใช้พื้นที่ทางเท้าทาธุรกิจ
๒. เพื่อควบคุมน้าหนักบรรทุกไม่ให้เกิน
กฎหมายกาหนด
๓. เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางรู้ถึงกฎหมายและ
สามารถนา พ.ร.บ. ทางหลวงมาบังคับ
ใช้ได้

งานอานวยความปลอดภัยงานทาง

สายทางหลวงชนบทยังมี
จุดเสีย่ งอันตราย

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ.
การควบคุมที่กาหนดไว้ยังไม่
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
๒. การตั้งด่านตรวจสอบน้าหนัก ได้ทั้งหมด
ยานพาหนะ
๓. อาสาสมัครทางหลวงชนบท
(อส.ทช.) แจ้งข่าวการกระทาผิด
๔. สื่อรายการวิทยุหมอทางใน
การรณรงค์และทาความเข้าใจ
๕. คู่มือการบังคับใช้กฎหมาย

๑. มีการรุกล้าเขตทาง
และทางเท้าของ
ประชาชน
๒. ไม่สามารถใช้
กฏหมายด้านการ
ควบคุมน้าหนักบรรทุก
ได้ทันเหตุการณ์

๑. กาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานและการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนให้ประสบ

๑. ข้อมูลด้านความ
๑. สารวจสายทางที่มีจุดเสี่ยง
กรมทางหลวงชนบท
ปลอดภัยเพื่อประเมิน
และยังไม่ได้ดาเนินการปรับปรุง (สานักอานวยความ
ความเสีย่ งในบางกรณีไม่ แก้ไขและทีด่ าเนินการแล้ว
ปลอดภัย

สามารถลดความเสี่ยงลงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังมีจุดเสี่ยงที่
ต้องการแก้ไขปรับปรุงอีกมาก

ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. เชิญผู้ประกอบการมาประชุม
ทาความใจชี้แจงข้อกฎหมาย
๒. ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ภาคประชาชน เช่น อส.ทช
๔. จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วออก
ตรวจตราเมื่อได้รับแจ้งจาก
เครือข่าย
๕. กาหนดให้สานักงานทางหลวง
ชนบท/แขวงทางหลวงชนบท
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อกากับตรวจสอบ
และร่วมจัดตั้งหน่วยชั่งน้าหนัก
เคลื่อนที่ในสายทางที่มีความ
เสี่ยงจากรถบรรทุกน้าหนักเกิน
กฏหมายกาหนด

กรมทางหลวงชนบท
(สานักงานบารุงทาง
สานักงานทางหลวง
ชนบท
แขวงทางหลวงชนบท)

หน้า ๑๑ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปฏิบัตติ ามแผนปัฏิบตั ิการ
ทศวรรษแห่งควาวมปลอดภัยทางถนน
พศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓
๒. อานวยความปลอดภัยและปรับปรุง
แก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย
๓. การดาเนินงานตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางหลวงชนบทพร้อมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงความปลอดภัย

ความเสี่ยง

การสารวจออกแบบและประมาณราคา แบบแปลนและการ
ประมาณราคาไม่สามารถ
วัตถุประสงค์
ดาเนินการได้ตามที่สารวจ
๑. เพื่อสารวจออกแบบและประมาณ
ออกแบบไว้
ราคาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อกาหนด หลักเกณฑ์มาตฐาน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
๒. การยกระดับมาตฐานความ
ปลอดภัยทางถนนให้เป็นไป
ตามมาตฐานสากล
๓. ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
ต่างๆ นามาวิเคราะห์เพื่อเตรียม
ตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบ
Black Spot และ Hot Spot
๔. การตรวจสอบพื้นที่ความ
ปลอดภัยทางถนน

๑. คู่มือการสารวจออกแบบ
ทางหลวงชนบท
๒. คู่มือมาตฐานการประมาณราคา
๓. ราคาพาณิชย์จังหวัด
๔. คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

เพียงพอหรือล่าช้า
๒. บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอน
การดาเนินการด้านการ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัย
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

สามารถควบคุมการออกแบบ
และประมาณราคาได้เป็น
ปัจจุบันมากขึ้น

๑. ราคากลางไม่เป็น
ปัจจุบันเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ
และน้ามัน
๒.ขาดความรู้ความ
ชานาญการประมาณ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แต่ยังมีจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนดาเนินการต่อไป
๒. กาชับให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผน
ปฏิบัติการทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ
๒๕๕๔ – ๒๕๖๓
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ
สาหรับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยงานทางอย่างต่อเนื่อง
๔. อบรมบุคคลากรให้มีความรู้
กับการจัดการความปลอดภัย

สานักงานตรวจสอบ
ความปลอดภัยงานทาง
สานักงานทางหลวง
ชนบท)

๑. ปรับปรุงราคาวัสดุอย่าง
สารวจและออกแบบ
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
สานักทางหลวงชนบท
๒. ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรม แขวงทางหลวงชนบท
เพิ่มทักษะในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง
๓. จัดหาโปรมแกรมช่วยการ

หน้า ๑๒ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
ทันตามกาหนดเวลา
๒. ราคากลางมีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันดาเนินการก่อสร้างได้ตามแปลน
๓. การสารวจปัญหาอุปสรรคที่จะมีผล
ต่อการดาเนินโครงการและลดความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

๕. การจัดทาการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน
๖. การตรวจสอบพื้นที่เขตปุาไม้
โบราณสถานและอุทยาน
แห่งชาติ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ราคาระบบใหม่
๓.สภาพภูมิประเทศ
มีการเปลี่ยนแปลง
๔. เขตทางและ
กรรมสิทธิที่ดินที่ไม่
ชัดเจน
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

ด้านการซ่อมบารุงทางและสะพาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อซ่อมบารุงรักษาทางและสะพาน
เป็นไปตามข้อกาหนดและมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพรวดเร็ว แล้วเสร็จตาม
กาหนด มีความปลอดภัยในการเดินทาง

สายทางยังมีความเสียหาย
จากเหตุที่เกิดจากปัจจัย
ที่ไม่สามารถกาหนด
แผนการซ่อมได้ เช่น
อุทกภัย และการบรรทุก
น้าหนักเกินกฏหมาย
กาหนดเป็นต้น

๑. พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ.
การควบคุมที่มีอยูส่ ามารถลด
๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ความเสีย่ งได้ระดับหนึ่ง
๒. การตั้งด่านตรวจสอบน้าหนัก
ยานพาหนะ
๓. อาสาสมัครทางหลวงชนบท
(อส.ทช.)แจ้งข่าว
๔. แผนการซ่อมบารุงรักษา

๑. การบรรทุกน้าหนัก
เกินมาตฐานที่กาหนด
ทาให้ถนนเสียหายเร็ว
กว่าปกติ
๒. เหตุอุทกภัยธรรมชาติ
ทาให้การซ่อมบารุง
รักษาไม่เป็นไปตามแผน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ออกแบบที่ได้รับการพัฒนา
ให้ใช้งานตรงกับลักษณะ
กิจกรรมมากที่สุด
๔. ให้นาแบบก่อสร้างที่ออก
ไว้แล้วตรวจสอบกับพื้นที่และ
แก้ไขให้ถูกต้องก่อนดาเนินการ
จัดจ้าง
๕. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบเขตทางที่ชัดเจน
๖. ประสานกับองค์กรปกครอง
ในพื้นที่ เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชน
๑. ประสานขอความร่วมมือจาก
ท้องถิ่นตารวจ อส.ทช. และ
ประชาชนในพื้นที่ให้ช่วย
สอดส่องดูแล หากพบการกระทา
ความผิดให้รีบแจ้งหน่วยงาน
๒. ปรับปรุงแผนการบารุงรักษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

กรมทางหลวงชนบท
(สานักงานบารุงทาง
สานักงานทางหลวง
ชนบท
แขวงทางหลวงชนบท
หมวดบารุงทางหลวง
ชนบท)

หน้า ๑๓ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
ลดอุบัตเิ หตุความเสียหายและปูองกัน
ชีวิตทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง
๒. การแก้ไขปัญหาความเสียหายที่เกิด
จากอุทกภัย สถานการณ์เร่งด่วน
เฉพาะหน้าและแก้ไขปัญหาอย่างถาวร

ด้านพัฒนาทางหลววงท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ อปท. สามารถ
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นได้อย่าง

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๓. ไฟฟูาแสงสว่างใน
สายทางดับ
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

ข้อมูลถนนทางหลวง
ท้องถิ่นไม่ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน

๑. คู่มือการลงทะเบียน
แบบฟอร์มที่กาหนด
๒. การเผยแพร่ข้อมูลและแนว
ทางการลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่น

การควบคุมที่กาหนดไว้ยังไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ทั้งหมด

๑. ระบบลงทะเบียน
และการรายงานผลได้ใน
บางครั้งเมื่อมีการใช้งาน
ในระบบหลายระบบ
พร้อมกัน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มีการจัดตั้งหมวดบารุงทาง
เพิ่มเติมเพื่อกากับดูแลและ
บารุงรักษา
๓. ให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบารุงรักษาทาง
มากขึ้นเพื่อแจ้งข่าวและรายงาน
สายทางอุบัติเหตุเพื่อดาเนินการ
ปรับปรุง
๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ออก
ตรวจสายทางและรายงานความ
เสียหายเพื่อจะได้ซ่อม
บารุงรักษาโดยเร็ว
๕. จัดหาอุปกรณ์ในการซ่อม
บารุงให้เพียงพอ
๑. ปรับปรุงแก้ไขระบบ
ลงทะเบียนให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ประชาสัมพันธ์และทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบรวมถึงลง

สานักส่งเสริมการ
พัฒนาทางหลวง
ท้องถิ่น
สานักงานทางหลวง
ชนบท

หน้า ๑๔ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
ถูกต้องและเป็นไปตามที่กาหนด
มีฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่สมบูรณ์
๒. การจัดทาแผนงบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจในการซ่อมบารุงถนนมีขอ้ มูล
รายละเอียดถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
๓. เจ้าหน้าที่ของ อปท. สามารถใช้แบบ
ประเมินวิเคราะห์ จุดเสี่ยงจุดอันตราย
ความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่นได้
ตามที่กาหนด

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

๓. ระบบรายงานผลการ
ลงทะเบียน
๔. บัญชีรายชื่อสายทางจาก
ระบบจัดทาแผนพัฒนาและแผน
ซ่อมบารุงทางหลวงท้องถิ่น
๕. ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ อกสาร
การบรรยายการจัดทารายงาน
การตรวจสอบและวิเคราะห์ผล
ความปลอดภัยงานทาง

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๒. การกาหนดกิจกรรม
และงบประมาณการ
ซ่อมบารุงผิดพลาด
๓. เจ้าหน้าที่ อปท.
ยังไม่สามารถประเมิน
ปัจจัยการวิเคราะห์จุด
เสี่ยงจุดอันตรายได้
ตามที่กาหนด
ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการดาเนินงาน
(Operation Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พื้นที่ติดตามและส่งเสริมการใช้ แขวงทางหลวงชนบท
งานระบบเพื่อให้ อปท. มีความ
เข้าใจในการลงข้อมูลสายทางเข้า
ระบบ
๓. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายละเอียดและข้อมูลสายทาง
ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
๔. ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา
พร้อมจัดทาตัวอย่างการ
ประเมินและให้ อปท. เพิ่มเติม
๕. เจ้าหน้าที่จากสานักส่งเสริม
การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น และ
แขวงทางหลวงชนบท ลงพื้นที่
ชี้แจงทาความเข้าใจแบบ
ประเมินปัจจัยการวิเคราะห์
จุดเสี่ยงจุดอันตรายได้แก่ อปท.
เพิ่มเติม

หน้า ๑๕ จาก ๑๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการ หรือ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายในที่มีอยู่
ภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์
การก่อสร้างโครงการระบบทางด่วน
ผู้เช่า/ผู้ใช้พื้นที่ ไม่ส่งมอบ ๑. ทาหนังสือแจ้งบอกเลิก
สัญญาเช่า พร้อมขอให้ผู้เช่าออก
ขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2
พืน้ ที่คืน กทพ.
จากพื้นที่และส่งมอบพื้นที่เช่าคืน
ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
วัตถุประสงค์
ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้เช่าไม่คืน
เพื่อการแก้ไขปัญหาจราจร และจัดการ
พื้นที่ตามกาหนดจะรวบรวม
จราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ และเป็น
ข้อมูลและส่งเรื่องให้ฝ่าย
การเชื่อมต่อระบบทางด่วนกับถนนวง
กฎหมายเพื่อดาเนินการฟ้องคดี
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้าน
ครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
ตะวันออก
ในหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่า
๒. ติดตามการดาเนินงานของ
ฝ่ายกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
๓. ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานทั้งเอกสาร
และบุคคล ให้ครบถ้วน กรณีที่ไม่
ครบถ้วนประสานฝ่ายกรรมสิทธิ์
ที่ดินให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อการฟ้องคดีภายในอายุความ
พร้อมติดตามผลคาพิพากษาของ
ศาลอย่างใกล้ชิด

การประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ดาเนินการตามกิจกรรม
ควบคุม สามารถลดความ
รุนแรงของความเสีย่ งได้ แต่
ยังคงมีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ใน
บางพื้นที่

ความเสีย่ งยังคงมีอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Objectives)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- กาหนดขั้นตอนและลาดับ
เวลาในการดาเนินงานของ
ผู้เช่าแต่ละราย โดยคานึงถึง
ระยะเวลาในการส่งมอบ
พื้นที่ การดาเนินงานด้าน
กฏหมาย และการก่อสร้าง
โครงการ
- รายงานผู้ว่าการการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย

ฝุายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ฝุายกฎหมาย
ฝุายก่อสร้างทาง
พิเศษ
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