แบบประเมินความเสี่ยงเพือ่ วางแผนการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ.............................................................................................................................................
วันที่ประเมิน...............................................................................................................................................
ปั จจัยเสี่ยง

ด้ าน

1. นโยบายผู้บริหาร
1.1 ความครอบคลุม
- แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิงาน
- งบประมาณ
- บุคลากร
1.2 ความชัดเจน

S

2. แผนกลยุทธ์
2.1 การจัดทาแผนกลยุทธ์

S

2.2 ผูม้ ีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน
กลยุทธ์
2.3 การสื่อสารแผนกลยุทธ์และ
เป้ าหมายขององค์กรหรื อหน่วยงาน
2.4 การติดตามและประเมินผล การ
ควบคุม การปฏิบตั ิตามแผนและการ
ทบทวนแผนงาน
- กาหนดให้มีหน่วยงานหรื อ
บุคคลที่รับผิดชอบในการติดตามและ
ประเมินผล
- กาหนดเวลาติดตามและ
ประเมินผล
- กาหนดรู ปแบบ/วิธีการรายงาน
ผลการติดตามประเมินผล

2.5 การปรับแผนกลยุทธ์หลังจาก
อนุมตั ิแล้ว

ต่า=1

เกณฑ์ /คะแนน
ปานกลาง=2

ครอบคลุมทุกเรื่ อง

มีเฉพาะบางเรื่ อง

สู ง=3

คะแนนที่
ประเมิน

ไม่มีหรื อไม่ปรากฏนโยบายของ
ผูบ้ ริ หาร

เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการ
ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้ง
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้
เผยแพร่ ในบางระดับ หรื อขาด ให้ทราบบางระดับ
บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์
ทราบ
ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญ โดย
ให้จดั ทาแผนกลยุทธ์ในระดับ
หน่วยงาน ครอบคลุมภารกิจ/
กิจกรรมของหน่วยงาน
ผูบ้ ริ หารทุกกลุ่ม/ส่วน/ฝ่ าย
งานหลักและผูป้ ฏิบตั ิ มีส่วน
ร่ วมในการจัดทาแผนฯ
มีการสื่อสารไปยังพนักงานทุก
ระดับที่เกี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญพอควร ไม่มีการจัดทาแผนกลยุทธ์
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์แต่ไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจ/กิจกรรม
ผูบ้ ริ หารไม่ครบทุกฝ่ ายงานหลัก การจัดทาแผนอยูใ่ นความ
มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนฯ รับผิดชอบของกลุ่มบุคคล
มีการสื่อสารไปยังพนักงานบาง มีการสื่อสารไม่ทวั่ ถึงและไม่เป็ น
ระดับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ลายลักษณ์อกั ษร

มี ชัดเจน และกาหนดเป็ นลาย มี แต่ไม่ชดั เจน และไม่มีการ
ลักษณ์อกั ษร
กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
น้อยกว่า 3 เดื อน

ทุก 3 เดื อน

มีการกาหนดรู ปแบบ/วิธีการ ไม่ได้กาหนดรู ปแบบการ
รายงานผลการติดตาม
รายงานแต่กาหนดให้มีการ
ประเมินผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รายงานเป็ นลายลักษณ์
ไม่มีการปรับแผน

มีการปรับแผน 1 ครั้ง

ไม่มี

มากกว่า 3 เดื อน
ไม่มีการกาหนดรู ปแบบ/วิธีการ
รายงานผลการติดตามประเมินผล
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มีการปรับแผนตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป

1
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3. นโยบายเกีย่ วกับจรรยาบรรณ

S

4. การบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 กรอบอัตรากาลังกับจานวนที่มี
อยูจ่ ริ ง

S
อัตรากาลังที่มีอยูจ่ ริ งไม่ต่ากว่า
90% ของกรอบ
บุคลากรในหน่วยงานมีคุณวุฒิ
ตรงกับตาแหน่ง>80% ของ
บุคลากรในหน่วยงาน

4.2 ความรู้ ความสามารถ

5. โครงสร้ างองค์ กร
5.1 สายการบังคับบัญชาและการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

8.1 การจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานมี
ความครอบคลุม ดังนี้

อัตรากาลังที่มีอยูจ่ ริ งอยูต่ ่ากว่า
80% ของกรอบอัตรากาลัง
บุคลากรในหน่วยงานมีคุณวุฒิ
ตรงกับตาแหน่ง>50% ของ
บุคลากรในหน่วยงาน

มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา ไม่มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา
และหน้าที่ความรับผิดชอบ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์
การปฏิบตั ิงานยังไขว้กนั อยู่
ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อักษร และปฏิบตั ิตามที่กาหนด
มีการจัดและแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการปฏิบตั ิงานและ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ทุกภารกิจ
O มีระบบการควบคุมภายในทุก
ภารกิจ/กิจกรรมหลัก และจัดทา
เป็ นเอกสารเผยแพร่ ให้
บุคลากรทุกระดับถือปฏิบตั ิ

7. กระบวนการ/วิธีการทางาน
/ คู่มือการปฏิบตั ิงาน

8. แผน-ผลการปฏิบัติงานตามแผน

อัตรากาลังที่มีอยูจ่ ริ งอยูร่ ะหว่าง
80%- 90%ของกรอบ
บุคลากรในหน่วยงานมีคุณวุฒิ
ตรงกับตาแหน่ง>50%<80%
ของบุคลากรในหน่วยงาน

คะแนนที่
ประเมิน

O

5.2 ขั้นตอนและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน (ผังกระบวนการ)

6. ระบบการควบคุมภายใน

เกณฑ์ /คะแนน
ต่า=1
ปานกลาง=2
สู ง=3
มีนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ มีนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ไม่ปรากฏนโยบายเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานหรื อการ
การปฏิบตั ิงานหรื อการ
จรรยาบรรณการปฏิบตั ิงานหรื อ
ให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การและ ให้บริ การแก่ผรู้ ับบริ การ แต่ การให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ
ประกาศหรื อแจ้งเป็ นลาย
ไม่ได้ประกาศให้ผรู ้ ับบริ การ
ลักษณ์อกั ษรให้แก่ผรู ้ ับบริ การ รับทราบ
รับทราบ

มีการจัดและแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการปฏิบตั ิงานและ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
เฉพาะบางภารกิจ

ไม่ได้จดั ทาและไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงกระบวนการในการ
ปฏิบตั ิงานและความสัมพันธ์ของ
กระบวนการ

มีระบบการควบคุมภายในทุก
ภารกิจ/กิจกรรมหลัก แต่การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรถือปฏิบตั ิยงั ไม่เพียงพอ

มีระบบการควบคุมภายในแต่ยงั
ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ/กิจกรรม
หลัก มีการประชาสัมพันธ์ไม่
เพียงพอ

มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ครอบคลุมกิจกรรม/
กระบวนการปฏิบตั ิงานที่สาคัญ
และยังใช้ในการปฏิบตั ิงาน

มีคู่มือการปฏิบตั ิงานไม่
ไม่มีคู่มือการปฏิบตั ิงานแต่ไม่
ครอบคลุมกิจกรรม/
เป็ นปั จจุบนั /ไม่สามารถใช้ในการ
กระบวนการปฏิบตั ิงานที่สาคัญ ปฏิบตั ิงานได้
และยังใช้ในการปฏิบตั ิงาน

แผนการปฏิบตั ิงานมีความ
ครอบคลุมทุกด้าน

แผนการปฏิบตั ิงานมีความ
ครอบคลุมเพียง 3 ด้าน

O
แผนการปฏิบตั ิงานมีความ
ครอบคลุมเพียง 1-2 ด้าน
2
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ต่า=1

เกณฑ์ /คะแนน
ปานกลาง=2

สู ง=3

คะแนนที่
ประเมิน

- ด้านงบประมาณ
- ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน
- ด้านผูร้ ับบริ การทั้งภายใน
ภายนอก
- ด้านการพัฒนาความรู้
8.2 การปรับแผนการปฏิบตั ิงาน

มีการปรับแผนการปฏิบตั ิงาน
ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี
มีการติดตามประเมินผลเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

8.3 การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน

8.4 ผลสาเร็จของงานตามแผน
9. ระบบการสื่ อสาร
9.1 เกี่ยวกับนโยบาย

80%-100%

11. ผลกระทบทัว่ ไปของการปฏิบัติ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบต่ อประชาชน
หรือบุคคลภายนอก

มีการปรับแผนการปฏิบตั ิงานเกิน
กว่า 3 ครั้ง/ปี
ไม่ปรากฏหลักฐานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

60%-79%

ต่ากว่า 60%

O
มีการสื่อสารอย่างทัว่ ถึง จัดทา มีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ มีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อเป็ น จัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อ ไม่ได้จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อิเล็กทรอนิ กส์ และเผยแพร่
เป็ นอิเล็กทรอนิ กส์
หรื อเป็ นอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่าง
ทัว่ ถึง

9.2 เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน

10. การตรวจสอบของ สตง./
ผู้
ตรวจสอบภายใน
10.1 เวลาตรวจสอบครั้งสุ ดท้าย
10.2 ผลการตรวจสอบ

มีการปรับแผนการปฏิบตั ิงาน
เท่ากับ 2-3 ครั้ง/ปี
มีการติดตามประเมินผลเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร แต่ไม่เป็ นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด

มีการสื่อสารอย่างทัว่ ถึง จัดทา มีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ มีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อเป็ น จัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อ ไม่ได้จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อิเล็กทรอนิ กส์ และเผยแพร่
เป็ นอิเล็กทรอนิ กส์
หรื อเป็ นอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่าง
ทัว่ ถึง
O
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
ข้อตรวจพบไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดที่ ข้อตรวจพบมีสาระสาคัญ
เป็ นสาระสาคัญ
พอควร แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงาน และได้รับการ
แก้ไข
O, G ไม่มีปฏิสมั พันธ์และไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนทัว่ ไป

เกินกว่า 2 ปี
ข้อตรวจพบมีสาระสาคัญพอควร
ส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
และไม่สามารถแก้ไขภายใน
ระยะเวลา

มีปฏิสมั พันธ์แต่ไม่มีผลกระทบ มีปฏิสมั พันธ์และมีผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชนทัว่ ไป
โดยตรงต่อประชาชนทัว่ ไป
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12. ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ของผู้บริหาร

K

13. การจัดการฐานข้ อมูลสนับสนุน
การดาเนินงาน
- ระบบการจัดเก็บ

K

14. การพัฒนาบุคลากร
- การบริ หารความรู ้

K

15. รายงานทางการเงิน
- ความถูกต้อง

F

เกณฑ์ /คะแนน
ต่า=1
ปานกลาง=2
มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งและมี มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งและมี
ประสบการณ์ในหน่วยงาน
ประสบการณ์ในหน่วยงาน
หรื อกิจกรรมนั้นมากกว่า 3 ปี หรื อกิจกรรมนั้นน้อยกว่า 3 ปี
หรื อคุณวุฒิไม่ตรงแต่มี
แต่ไม่ต่ากว่า 1 ปี หรื อคุณวุฒิ
ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
ไม่ตรง แต่มีประสบการณ์
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

สู ง=3
มีคุณวุฒิตรงหรื อไม่ตรงกับ
ตาแหน่งและมีประสบการณ์ใน
หน่วยงานหรื อกิจกรรมนั้นน้อย
กว่า 1 ปี

มีการจัดเก็บข้อมูลเป็ นระบบ
และมีเครื่ องมือช่วยในการ
จัดเก็บ

มีการจัดเก็บข้อมูลเป็ นระบบ
Manual

ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล

บุคลากรที่ได้รับการฝึ กอบรม/
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ > 30% ของจานวน
บุคลากรในหน่วยงาน/ปี

บุคลากรที่ได้รับการฝึ กอบรม/
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ >10%> 30% ของ
จานวนบุคลากรในหน่วยงาน/ปี

บุคลากรที่ได้รับการฝึ กอบรม/
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ < 10% ของจานวน
บุคลากรในหน่วยงาน/ปี

รายละเอียดประกอบงบการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน
ถูกต้อง
ผิดพลาดไม่เกิน 5 รายการ
ผิดพลาดตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไป
ข้อผิดพลาดที่ตอ้ งแก้ไขใน
ระบบGFMIS ต่ากว่า 100
รายการ
ส่งรายงานการเงินให้ สตง.
ภายในระยะเวลาหรื อล่าช้าไม่
เกิน 15 วัน

ข้อผิดพลาดที่ตอ้ งแก้ไขใน
ระบบGFMIS ต่ากว่า 100 -180
รายการ
ส่งรายงานการเงินให้ สตง.ล่าช้า
เกิน 15 วันแต่ไม่เกิน 1 เดื อน

ข้อผิดพลาดที่ตอ้ งแก้ไขในระบบ
150 รายการขึ้นไป

จานวนเงินงบประมาณต่ากว่า
5 ล้านบาท

จานวนเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ 5 - 7 ล้านบาท

จานวนเงินงบประมาณตั้งแต่
7 ล้านบาทขึ้นไป

16.2 จานวนเงินนอกงบประมาณที่
อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงาน

จานวนเงินนอกงบประมาณ
ต่ากว่า 5 แสนบาท

จานวนเงินนอกงบประมาณ
จานวนเงินนอกงบประมาณตั้งแต่
ตั้งแต่ 5 แสนบาท - 1 ล้านบาท
1 ล้านบาทขึ้นไป

16.3 จานวนเงินรายได้ทุกประเภท
หรื อเฉพาะรายได้หลักขององค์กร

จานวนเงินรายได้ ต่ากว่า
5 แสนบาท

จานวนเงินรายได้ต้ งั แต่
5 แสนบาท - 1 ล้านบาท

- ความทันเวลา

16. งบประมาณ
16.1 จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ

คะแนนที่
ประเมิน

ส่งรายงานการเงินให้ สตง.ล่าช้า
เกิน 1 เดื อน

F

จานวนเงินรายได้ต้ งั แต่
1 ล้านบาทขึ้นไป
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17. กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
17.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏเกณฑ์การปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน/
กิจกรรม
17.2 ข้อทักท้วงการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในหน่วยงาน

ด้ าน

เกณฑ์ /คะแนน
ปานกลาง=2

ต่า=1

สู ง=3

คะแนนที่
ประเมิน

C
มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏเกณฑ์การปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจนทุกกิจกรรม
ถูกทักท้วงจากหน่วยที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี

มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏเกณฑ์การปฏิบตั ิงานเฉพาะ
บางกิจกรรม
ถูกทักท้วงจากหน่วยที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

ไม่มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน

17.3 ปริ มาณความเสี ยหายและ
ระดับความรุ นแรงที่เกิดจากการ
ปฏิบตั ิงานด้านการเงิน การบัญชี
การพัสดุ ที่ไม่เป็ นไปตามกฏหมาย
ระเบียบ

ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยน/คดี ความ

จานวนข้อร้องเรี ยน/คดี ความ
จานวน 1- 3 เรื่ อง/ปี

จานวนข้อร้องเรี ยน/คดี ความเกิน
3 เรื่ อง/ปี

17.4 การติดตามแก้ไขการปฏิบตั ิที่
ไม่เป็ นไปตามระเบียบกฏเกณฑ์ภายใน

ผูบ้ ริ หารระดับสู งจัดให้มีระบบ
หรื อมอบหมายให้มี
ผูร้ ับผิดชอบในการติดตามแก้ไข
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่าง
เคร่ งครัด และให้รายงานผล
การแก้ไข

มีการติดตามให้มีการแก้ไข
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานแต่
ไม่ได้กาหนดระบบหรื อ
ผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน

ไม่มีการติดตามให้มีการแก้ไข
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่าง
เพียงพอ

ถูกทักท้วงจากหน่วยที่ทาหน้าที่
ตรวจสอบเกินกว่า 3 ครั้ง/ปี

ลงชื่อ....................................ผูป้ ระเมิน
(
)
ตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ
S = Strategic
O = Operation
K = Knowledge Management
F = Financial
C = Compliance
G= Good Governance

ด้านกลยุทธ์
ด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริ หารความรู้
ด้านการเงิน
ด้านกฏระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านการบริ หารจัดการที่ดี

หรื อด้านการดาเนินงาน
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