แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*****************************
คาชี้แจง
1. แบบประเมิน ความเสี่ ย งนี้ จั ดทาขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูล ประกอบการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2561 ซึง่ คาตอบของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิ่งและช่วยให้การดาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การประเมินความเสี่ ยงระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม ผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นผู้ประเมิน โดยเติม
หมายเลขในช่องผลการประเมินและระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน ซึ่งมีเกณฑ์และระดับการประเมินความเสี่ยง 5 ระดับ
ดังนี้
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
มีระดับความเสี่ยงน้อย
มีระดับความเสียงปานกลาง
มีระดับความเสี่ยงมาก
มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด

2

ผู้ประเมิน : ผู้บริหาร

1. การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
คณะ............................................................
ปัจจัยเสี่ยง

น้อยที่สุด = 1
การวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1. การควบคุมภายในและ
- มีแผนบริหารความ
การบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง และจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
ทุกภารกิจ/กระบวนงาน
ที่สาคัญขององค์กร
- จัดทาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
- มีการจัดทาเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้
บุคลากรทุกระดับถือ
ปฏิบัติ
2. การประเมินการควบคุม
ภายใน
2.1 การดาเนินการ
มีการประเมินการ
ครบถ้วนตามแบบรายงาน
ควบคุมภายในทุก
ที่ คตง.กาหนด คือ
ภารกิจ/ทุกส่วนงาน
- แบบ ปย.1
โดยดาเนินการครบถ้วน
- แบบ ปย.2
ตามที่ คตง.กาหนด
- แบบติดตาม ปย.2
- แบบประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน

น้อย = 2

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ปานกลาง = 3

- มีแผนบริหารความ
เสี่ยง และจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
ทุกภารกิจ/กระบวนงาน
ที่สาคัญขององค์กร
- จัดทาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
- มีการจัดทาเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้
บุคลากรถือปฏิบัติ

- มีแผนบริหารความ
เสี่ยง หรือจัดวางระบบ
ควบคุมภายในไม่ครบ
ทุกภารกิจ/กระบวนงาน
ที่สาคัญขององค์กร
- จัดทาโดยการ
มีส่วนร่วม
- มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรถือปฏิบัติ
แต่ยังไม่เพียงพอ

มาก = 4

มากที่สุด = 5

- มีแผนบริหารความ
ไม่มีแผนบริหารความ
เสี่ยง หรือจัดวางระบบ เสี่ยง หรือไม่จัดวาง
ควบคุมภายในไม่ครบ
ระบบควบคุมภายใน
ทุกภารกิจ/กระบวนงาน
ที่สาคัญขององค์กร
- จัดทาโดย
ไม่มสี ่วนร่วม
- มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรถือปฏิบัติ
แต่ยังไม่เพียงพอ

ผลการ
ประเมิน
1

1
มีการประเมินเฉพาะ
ภารกิจหรือกิจกรรม
สาคัญของหน่วยงาน/
เฉพาะส่วนงานหลัก
โดยดาเนินการครบถ้วน
ตามที่ คตง.กาหนด

มีการประเมินเฉพาะ
ภารกิจหรือกิจกรรม
สาคัญของหน่วยงาน/
เฉพาะส่วนงานหลัก
แต่การดาเนินการ
ไม่ครบถ้วนตามที่ คตง.
กาหนด

มีการประเมินการ
ไม่มีการประเมินการ
ควบคุมภายในแต่ภารกิจ ควบคุมภายใน
ทีป่ ระเมินไม่ใช่ภารกิจ
หลักของหน่วยงาน

เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่าง
1. แผนบริหาร
ความเสี่ยง
2. รายงานการ
ควบคุมภายใน ได้แก่
แบบ ปย.1
แบบ ปย.2
แบบประเมิน
องค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน และ
แบบติดตาม ปย.2
รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน
3. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัด
วางระบบการ
ควบคุมภายในและ
การบริหารความ
เสี่ยง
4. หลักฐานการ
จัดทาและการมี
ส่วนร่วม เช่น
หนังสือเชิญประชุม

3

ปัจจัยเสี่ยง
2.2 ผลการประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน

3. การติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S)
1. แผนกลยุทธ์
1.1 การจัดทาแผนกลยุทธ์

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
- รายงานผลการ
- รายงานผลการ
- รายงานผลการ
ประเมินทุกแบบรายงาน ประเมินทุกแบบรายงาน ประเมินบางแบบ
มีความสอดคล้องกัน
มีความสอดคล้องกัน
รายงานไม่
- แผนการปรับปรุง
- แผนการปรับปรุง
สอดคล้องกัน
กาหนดวิธีการ
กาหนดวิธีการ
- แผนการปรับปรุง
ระยะเวลา และ
ระยะเวลาและ
กาหนดวิธีการ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน
ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ไม่ชัดเจน
- มีการติดตามผลการ
- มีการติดตามผลการ
- มีการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนการ ดาเนินงานตามแผนการ ดาเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ปรับปรุงการควบคุม
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน
ภายใน
ภายใน
- รายงานความก้าวหน้า - รายงานความก้าวหน้า - รายงานความก้าวหน้า
จานวน 2 ครั้ง/ปี
จานวน 2 ครั้ง/ปี
จานวน 1 ครั้ง/ปี
ภายในระยะเวลาที่
แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
กาหนด
กาหนด

- หน่วยงานจัดทาแผน
กลยุทธ์ครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงาน
90%-100%
- มีการทบทวน
แผนกลยุทธ์ภายใน 4 ปี

- หน่วยงานจัดทาแผน
กลยุทธ์ครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงาน
80%-89%
- มีการทบทวน
แผนกลยุทธ์ภายใน 4 ปี

- หน่วยงานจัดทาแผน
กลยุทธ์ครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงาน
70%-79%
- มีการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ภายใน 4 ปี

มาก = 4
มากที่สุด = 5
- รายงานผลการ
ไม่มีการจัดทาแบบ
ประเมินไม่สอดคล้องกัน รายงาน
ทุกแบบรายงาน
- แผนการปรับปรุง
กาหนดวิธีการ
ระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
ไม่ชัดเจน

ผลการ
เอกสารอ้างอิง
ประเมิน
รายงานการประชุม
2
เป็นต้น
5. หลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์หรือ
แจ้งเวียนให้
บุคลากรรับทราบ
และนาไปปฏิบัติ

- มีการติดตามผลการ
ไม่มีการติดตาม
ดาเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน
- รายงานความก้าวหน้า
จานวน 1 ครั้ง/ปี
แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
กาหนด

1

- หน่วยงานจัดทาแผน
กลยุทธ์ครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงาน
น้อยกว่า 70%
- ไม่มีการทบทวนแผน
มากกว่า 4 ปี

1

ไม่มีการจัดทาแผน
กลยุทธ์ระดับ
หน่วยงาน

ตัวอย่าง
1. แผนกลยุทธ์
ประจาหน่วยงาน
2. รายงานการ
ประชุมการมีส่วน
ร่วมในหน่วยงาน

4

ปัจจัยเสี่ยง

น้อยที่สุด = 1
1.2 ผู้มีส่วนร่วมและ
- ผู้บริหารทุกระดับ
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผน และผูป้ ฏิบัตมิ ีส่วนร่วม
กลยุทธ์
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
และกาหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
1.3 การสื่อสารแผนกลยุทธ์ มีการสื่อสาร
ของหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์ทเี่ ป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ทราบ
โดยทั่วถึง ทั้งผู้บริหาร
และผูป้ ฏิบัติทุกระดับ
1.4 การติดตามและ
- มีการแต่งตั้ง
การรายงานผลตาม
คณะกรรมการติดตาม
แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
- รายงานผลการติดตาม
แผนกลยุทธ์ให้ผู้บริหาร
รับทราบทุกไตรมาส

น้อย = 2
- ผู้บริหารทุกระดับ
มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนกลยุทธ์
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
และกาหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
มีการสื่อสาร
แผนกลยุทธ์ทเี่ ป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร
และผูป้ ฏิบัติบางส่วน
ทราบ
- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
- รายงานผลการติดตาม
แผนกลยุทธ์ให้ผู้บริหาร
รับทราบทุก 6 เดือน

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
- ผู้บริหารบางส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนกลยุทธ์
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
และกาหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
มีการสื่อสาร
แผนกลยุทธ์ทเี่ ป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้เฉพาะ
กลุ่มใดกลุม่ หนึ่งทราบ
- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
- รายงานผลการติดตาม
แผนกลยุทธ์ ให้ผู้บริหาร
รับทราบทุก 9 เดือน

ผลการ
เอกสารอ้างอิง
ประเมิน
3. จัดทาบันทึกแจ้ง
2

มาก = 4
- การจัดทาแผนกลยุทธ์
อยู่ในความรับผิดชอบ
เฉพาะงานใดงานหนึ่ง
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
และกาหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
มีการสื่อสาร
แผนกลยุทธ์ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้เฉพาะ
กลุ่มใดกลุม่ หนึ่งทราบ

มากที่สุด = 5
การจัดทาแผนกลยุทธ์
อยู่ในความรับผิดชอบ
เฉพาะบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง

ไม่มีการสื่อสาร

2

- ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษะที่ชัดเจน
- รายงานผลการติดตาม
แผนกลยุทธ์ ให้ผู้บริหาร
รับทราบทุก 12 เดือน

- ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
- ไม่มีการติดตาม
แผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน

2

เวียนให้ผู้บริหาร
และบุคลากรทุก
ระดับรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
4. หลักฐานการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
เช่น รายงานการ
ประชุม เป็นต้น
5. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทาแผนกลยุทธ์
6. รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์
ไตรมาสที่ 1 - 3
7. หลักฐานการ
ปรับแผนกลยุทธ์
ระหว่าง
ปีงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

5

ปัจจัยเสี่ยง
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 มีการกาหนดภาระงาน
ตามโครงสร้างของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้
ทราบโดยทั่วกัน

2.2 ความรู้ ความสามารถ

2.3 การประเมินผลงาน

น้อยที่สุด = 1

น้อย = 2

- มีโครงสร้างหน่วยงาน
ตรงตามภารกิจ
- มีคาสั่งมอบหมาย
ภาระงาน
- มีการทบทวนคาสั่ง
มอบหมายภาระงานเป็น
ประจาทุกปี
- ประกาศให้ทราบและ
ถือปฏิบัติ

- มีโครงสร้างหน่วยงาน
ตรงตามภารกิจ
- มีคาสั่งมอบหมาย
ภาระงาน
- มีการทบทวนคาสั่ง
มอบหมายภาระงานเป็น
ประจาทุกปี
- มีการเผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบเพียง
บางส่วน
บุคลากรในหน่วยงานมี
คุณวุฒิตรงกับตาแหน่ง
อยู่ระหว่าง 80-89%
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน
- มีการกาหนด
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ครอบคลุมภาระงาน
ครบถ้วน

บุคลากรในหน่วยงานมี
คุณวุฒิตรงกับตาแหน่ง
มากกว่าหรือเท่ากับ
90% ของบุคลากรใน
หน่วยงาน
- มีการกาหนด
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ครอบคลุมภาระงาน
ครบถ้วน
- ประกาศ หรือเผยแพร่ - ประกาศ หรือเผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบระหว่าง
ให้บุคลากรรับทราบ
ก่อนปฏิบัติงานหรือต้นปี ปฏิบัติงานหรือระหว่างปี

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

ผลการ
ประเมิน

- มีโครงสร้างหน่วยงาน
ตรงตามภารกิจ
- มีคาสั่งมอบหมาย
ภาระงาน
- มีการทบทวนคาสั่ง
มอบหมายภาระงานเป็น
ประจาทุกปี
- ไม่มีการเผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบ

- มีโครงสร้างหน่วยงาน ไม่มีการกาหนด
ตรงตามภารกิจ
ภาระงานของบุคลากร
- มีคาสั่งมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร
ภาระงาน
- ไม่มีการทบทวนคาสั่ง
มอบหมายภาระงานเป็น
ประจาทุกปี
- ไม่มีการเผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบ

1

บุคลากรในหน่วยงานมี
คุณวุฒิตรงกับตาแหน่ง
อยู่ระหว่าง 70-79%
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน
- มีการกาหนด
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
ภาระงานบางส่วน
- ประกาศ หรือเผยแพร่
ให้บุคลากรรับทราบ
ระหว่างการปฏิบัติงาน
หรือระหว่างปี

บุคลากรในหน่วยงานมี
คุณวุฒิตรงกับตาแหน่ง
อยู่ระหว่าง 60-69%
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน
- มีการกาหนด
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
ภาระงานบางส่วน
- ไม่มีการประกาศ หรือ
เผยแพร่ให้บคุ ลากร
ทราบ

2

บุคลากรในหน่วยงาน
มีคุณวุฒิตรงกับ
ตาแหน่ง น้อยกว่า
60% ของบุคลากร
ในหน่วยงาน
ไม่มีการกาหนด
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

2

เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่าง
1. โครงสร้าง
หน่วยงานตาม
กรอบอัตรากาลัง
2. มาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งงาน
3. คาสั่งมอบหมาย
งานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและ
ปัจจุบัน
4. บันทึกแจ้งเวียน
คาสั่งมอบหมายงาน
ให้บุคลากรรับทราบ
และถือปฏิบัติ
5. เกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
ระดับหน่วยงาน
และบันทึกแจ้งเวียน
ให้บุคลากรรับทราบ
ก่อนการประเมิน
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น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ด้านการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O)
1. คู่มือการปฏิบัตงิ านแสดง
- มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน - มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนและกระบวนการ
ครบทุกกิจกรรมและ
ครบทุกกิจกรรมและ
ปฏิบัติงาน
ใช้ปฏิบัติงานได้จริง
ใช้ปฏิบัติงานได้จริง
- มีการปรับปรุงคู่มือการ - มีการปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้เป็น
ปฏิบัติงานให้เป็น
ปัจจุบัน
ปัจจุบันบางกิจกรรม

2. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ - มีการจัดเก็บข้อมูล
และการสื่อสาร
แบบ Manual และ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อมูลค้นหาสะดวก
ง่ายต่อการใช้งาน และมี
ความปลอดภัย
3. แผน–ผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี
3.1 การจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาปีครอบคลุมตาม
พันธกิจของหน่วยงาน

แผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีครอบคลุม
พันธกิจของหน่วยงาน
90-100%

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5
ไม่มีคมู่ ือการ
ปฏิบัติงาน

ผลการ
ประเมิน

- มีคู่มือการปฏิบัติงาน
บางกิจกรรมและ
ใช้ปฏิบัติงานได้จริง
- มีการปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้เป็น
ปัจจุบันบางกิจกรรม

- มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
บางกิจกรรม
แต่ไม่สามารถใช้
ปฏิบัติงานได้จริง
- ไม่มีการปรับปรุงคูม่ ือ
การปฏิบัติงานให้เป็น
ปัจจุบัน

- มีการจัดเก็บข้อมูล
แบบ Manual และ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อมูลบางส่วนค้นหา
สะดวก ง่ายต่อการใช้
งาน และมีความ
ปลอดภัย

- มีการจัดเก็บข้อมูล
แบบ Manual เพียง
อย่างเดียว
- ข้อมูลค้นหาสะดวก
ง่ายต่อการใช้งาน
และมีความปลอดภัย

- มีการจัดเก็บข้อมูล
มีการจัดเก็บข้อมูล
แบบ Manual
ทีไ่ ม่เป็นระบบ
- ข้อมูลค้นหาได้ยาก ไม่ ระเบียบ
เป็นระบบ ระเบียบ

2

แผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีครอบคลุม
พันธกิจของหน่วยงาน
80-89%

แผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีครอบคลุมพันธ
กิจของหน่วยงาน
70-79%

แผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีครอบคลุม
พันธกิจของหน่วยงาน
น้อยกว่า 70%

2

ไม่มีการจัดทา
แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

2

เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่าง
1. โครงสร้าง
หน่วยงาน
2. มาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งงาน
3. คาสั่งมอบหมาย
ภาระงาน
4. คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/Flow
chat และหลักฐาน
การปรับปรุงคู่มือ
ตัวอย่าง
1. เว็บไซด์
2. ระบบสารบรรณ

ตัวอย่าง
1. แผนการ
ปฏิบัติงานประจาปี
2. รายงานผลตาม
แผนการปฏิบัติงาน
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น้อยที่สุด = 1
3.2 การติดตามผลงานตาม มีกิจกรรมแล้วเสร็จตาม
แผนการปฏิบัติงานประจาปี
แผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีและมีการ
รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้บริหารทราบ
ภายใน 15 วัน หลังสิ้น
ไตรมาส
3.3 ผลสาเร็จตามแผนที่
ไตรมาสที่ 1 - 3
กาหนดในภาพรวม
90-100%
ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge : K)
1. การพัฒนาบุคลากร
การอบรม/สัมมนา
- บุคลากรได้รับการ
อบรม/สัมมนามากกว่า
3 ครั้ง/ปี/คน
- บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่มากกว่า 80%
ของจานวนบุคลากร
ทั้งหมดในหน่วยงาน/ปี

น้อย = 2
มีกิจกรรมแล้วเสร็จตาม
แผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีและมีการ
รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้บริหารทราบ
ภายใน 30 วัน หลังสิ้น
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 - 3
80-89%

- บุคลากรได้รับการ
อบรม/สัมมนา 3 ครั้ง/
ปี/คน
- บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ 70-79% ของ
จานวนบุคลากรทั้งหมด
ในหน่วยงาน/ปี

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
มีกิจกรรมแล้วเสร็จตาม
แผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีและมีการ
รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้บริหารทราบ
ภายใน 45 วัน หลังสิ้น
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 - 3
70-79%

- บุคลากรได้รับการ
อบรม/สัมมนา 2 ครั้ง/
ปี/คน
- บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ 60-69% ของ
จานวนบุคลากรทั้งหมด
ในหน่วยงาน/ปี

มาก = 4
มีกิจกรรมแล้วเสร็จตาม
แผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีและมีการ
รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้บริหารทราบ
ภายใน 60 วัน หลังสิ้น
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 - 3
60-69%

- บุคลากรได้รับการ
อบรม/สัมมนา 1 ครั้ง/
ปี/คน
- บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ 50-59% ของ
จานวนบุคลากรทั้งหมด
ในหน่วยงาน/ปี

มากที่สุด = 5
ไม่มีการติดตามผล
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจาปี

ไตรมาสที่ 1 - 3
ต่ากว่า 60%

- บุคลากรไม่ได้รับการ
อบรม/สัมมนา
- บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่น้อยกว่า 50%
ของจานวนบุคลากร
ทั้งหมดในหน่วยงาน/ปี

ผลการ
เอกสารอ้างอิง
ประเมิน
ไตรมาสที่ 1 - 3
2
3. รายงานการ
ประชุมหรือบันทึก
รายงานต่อผู้บริหาร

2

3

ตัวอย่าง
1. แผนพัฒนา
บุคลากรหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
3. สรุปองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม
4. ช่องทางการ
ถ่ายทอด
องค์ความรู้ เช่น
เว็บไซต์ บันทึกแจ้ง
เวียน จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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2. การถ่ายทอดและเผยแพร่
องค์ความรู้แก่บุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน

น้อยที่สุด = 1
บุคลากรหลังจากเสร็จ
สิ้นการอบรมมีการ
ถ่ายทอดความรู้ทุกครั้ง
อย่างน้อย 3 ช่องทาง

ด้านการเงิน (Financial : F)
รายงานการใช้งบประมาณตาม มีการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติงบประมาณ
ตรงตามแผน
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
มากกว่า 90%

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
บุคลากรหลังจากเสร็จ บุคลากรหลังจากเสร็จ
สิ้นการอบรมมีการ
สิ้นการอบรมมีการ
ถ่ายทอดความรู้ทุกครั้ง ถ่ายทอดความรู้ทุกครั้ง
อย่างน้อย 2 ช่องทาง
อย่างน้อย 1 ช่องทาง

มาก = 4
บุคลากรหลังจากเสร็จ
สิ้นการอบรมมีการ
ถ่ายทอดความรู้ทุก
บางครั้ง อย่างน้อย 1
ช่องทาง

ผลการ
ประเมิน
มากที่สุด = 5
บุคลากรหลังจากเสร็จ
2
สิ้นการอบรมไม่มีการ
ถ่ายทอดความรู้

มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงตามแผน
งบประมาณ
ตั้งแต่ 80-89%

มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงตามแผน
งบประมาณ
ตั้งแต่ 70-7989%

มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงตามแผน
งบประมาณ
ตั้งแต่ 60-69%

มีการใช้จ่าย
งบประมาณตรงตาม
แผนงบประมาณ
น้อยกว่า 60%

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)
1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีกฎหมาย ระเบียบ
มีกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์การ
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ทุกกิจกรรม
กิจกรรมสาคัญ

มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานบางกิจกรรม
สาคัญ

ส่วนใหญ่ไม่มีกฎหมาย ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน

เอกสารอ้างอิง

2

ตัวอย่าง
1. แผนปฏิบัติงาน
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
2. รายงานผลการ
ใช้จ่ายตาม
แผนปฏิบัติงาน
รายจ่ายประจาปี
ไตรมาสที่ 1-3

2

ตัวอย่าง
1. ข้อบังคับ
ประกาศ
แนวปฏิบัติที่ออก
โดยหน่วยงาน
2. กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานที่ออก
โดยมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงาน
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น้อยที่สุด = 1

น้อย = 2

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

ผลการ
ประเมิน

เอกสารอ้างอิง
ภายนอก เช่น
กรมบัญชีกลาง
ที่หน่วยงานยึด
ปฏิบัติ

2. ผลเสียหายที่เกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
- จานวนเงินที่เกิดความ
เสียหาย

ไม่มีความเสียหายจาก
การดาเนินงาน

มีความเสียหายจากการ มีความเสียหายจากการ
ดาเนินงาน วงเงินไม่เกิน ดาเนินงาน วงเงินเกิน
100,000 บาท
100,000 บาท แต่ไม่เกิน
1,000,000 บาท

มีความเสียหายจากการ
ดาเนินงาน วงเงินเกิน
1,000,000 บาท แต่ไม่
เกิน 2,000,000 บาท

มีความเสียหายจาก
การดาเนินงาน
วงเงินเกิน 2,000,000
บาท

1

ตัวอย่าง
รายงานผลความ
เสียหาย (ถ้ามี)
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2. การประเมินระดับกิจกรรม

ผู้ประเมิน : หัวหน้ างาน

งานบริหารทั่วไป
ปัจจัยเสี่ยง

น้อยที่สุด = 1
การวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและ
- มีส่วนร่วมในการ
การบริหารความเสี่ยง
วิเคราะห์ความเสี่ยงทุก
กิจกรรมในหน่วยงาน
- มีการนามาตรการการ
ควบคุมไปปฏิบัติ
ครบถ้วนตามแผน
บริหารความเสี่ยงและ
รายงานการควบคุม
ภายใน

น้อย = 2
- มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงบาง
กิจกรรมในหน่วยงาน
- มีการนามาตรการการ
ควบคุมไปปฏิบัติ
ครบถ้วนตามแผน
บริหารความเสี่ยงและ
รายงานการควบคุม
ภายใน

ด้านการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O)
1. คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน มีคู่มือการปฏิบัติงาน
มีคู่มือการปฏิบัติงาน
และใช้ปฏิบัติงานได้จริง และใช้ปฏิบัติงานได้จริง
90-100%
80-89%
2. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ - มีการจัดเก็บข้อมูล
และการสื่อสาร
แบบ Manual และ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อมูลค้นหาสะดวก
ง่ายต่อการใช้งาน และมี
ความปลอดภัย

- มีการจัดเก็บข้อมูล
แบบ Manual และ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อมูลบางส่วนค้นหา
สะดวก ง่ายต่อการใช้

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

- มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงบาง
กิจรรมในหน่วยงาน
- มีการนามาตรการการ
ควบคุมตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งและรายงาน
การควบคุมภายในไป
ปฏิบัติบางกิจกรรม

- ไม่มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงใน
หน่วยงาน
- มีการนามาตรการการ
ควบคุมตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งและรายงาน
การควบคุมภายในไป
ปฏิบัติบางกิจกรรม

ไม่มสี ่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ไม่ได้นามาตรการมา
ปฏิบัติ และไม่ได้
รายงานการควบคุม
ภายใน

มีคู่มือการปฏิบัติงาน
และใช้ปฏิบัติงานได้จริง
70-79%

มีคู่มือการปฏิบัติงาน
และใช้ปฏิบัติงานได้จริง
60-69%

- มีการจัดเก็บข้อมูล
แบบ Manual เพียง
อย่างเดียว
- ข้อมูลค้นหาสะดวก
ง่ายต่อการใช้งาน
งาน และมีความปลอดภัย และมีความปลอดภัย

มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานและใช้
ปฏิบัติงานได้จริง
น้อยกว่า 60%
- มีการจัดเก็บข้อมูล
มีการจัดเก็บข้อมูล
แบบ Manual
ที่ไม่เป็นระบบ
- ข้อมูลค้นหาได้ยาก ไม่ ระเบียบ
เป็นระบบ ระเบียบ

ผลการ
ประเมิน

เอกสารอ้างอิง

1

ตัวอย่าง
1. หลักฐานการ
จัดทาและการมี
ส่วนร่วม เช่น
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุม
เป็นต้น
2. หลักฐานการนา
มาตรการไปปฏิบัติ
เช่น การจัดทา
ทะเบียนคุมพัสดุ
เป็นต้น

3

ตัวอย่าง
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/Flow
chat

2

ตัวอย่าง
1. เว็บไซด์
2. ระบบสารบรรณ
3. รูปภาพ
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ปัจจัยเสี่ยง
3. ผลสาเร็จตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจาปี

น้อยที่สุด = 1
ไตรมาสที่ 1 - 3
90-100%

ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge : K)
การนาความรู้จากการอบรม/ มีการนาความรู้ที่ได้รับ
สัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน จากการอบรม/สัมมนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง 90-100%

น้อย = 2
ไตรมาสที่ 1 - 3
80-89%

มีการนาความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม/สัมมนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง 80-89%

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
ไตรมาสที่ 1 - 3
70-79%

มีการนาความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม/สัมมนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง 70-79%

มาก = 4
ไตรมาสที่ 1 - 3
60-69%

มากที่สุด = 5
ไตรมาสที่ 1 - 3
ต่ากว่า 60%

มีการนาความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม/สัมมนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง 60-69%

มีการนาความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม/
สัมมนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
น้อยกว่า 60%

ผลการ
ประเมิน
2

2

เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่าง
รายงานผลตาม
แผนการปฏิบัติงาน
ประจาปี
ตัวอย่าง
สาเนาผลงานที่นา
ความรู้จากการ
อบรม/สัมมนามา
ประยุกต์ใช้
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งานวิชาการและบริการ
ปัจจัยเสี่ยง

น้อยที่สุด = 1
การวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและ
- มีส่วนร่วมในการ
การบริหารความเสี่ยง
วิเคราะห์ความเสี่ยงทุก
กิจกรรมในหน่วยงาน
- มีการนามาตรการการ
ควบคุมไปปฏิบัติ
ครบถ้วนตามแผน
บริหารความเสี่ยงและ
รายงานการควบคุม
ภายใน

น้อย = 2

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

- มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงบาง
กิจรรมในหน่วยงาน
- มีการนามาตรการการ
ควบคุมตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งและรายงาน
การควบคุมภายในไป
ปฏิบัติบางกิจกรรม

- ไม่มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงใน
หน่วยงาน
- มีการนามาตรการการ
ควบคุมตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งและรายงาน
การควบคุมภายในไป
ปฏิบัติบางกิจกรรม

ไม่มสี ่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ไม่ได้นามาตรการมา
ปฏิบัติ และไม่ได้
รายงานการควบคุม
ภายใน

ด้านการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O)
1. คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน มีคู่มือการปฏิบัติงาน
มีคู่มือการปฏิบัติงาน
และใช้ปฏิบัติงานได้จริง และใช้ปฏิบัติงานได้จริง
90-100%
80-89%

มีคู่มือการปฏิบัติงาน
และใช้ปฏิบัติงานได้จริง
70-79%

มีคู่มือการปฏิบัติงาน
และใช้ปฏิบัติงานได้จริง
60-69%

2. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ - มีการจัดเก็บข้อมูล
และการสื่อสาร
แบบ Manual และ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ค้นหาสะดวก ง่ายต่อ
การใช้งาน และมีความ
ปลอดภัย

- มีการจัดเก็บข้อมูล
แบบ Manual เพียง
อย่างเดียว
- ข้อมูลค้นหาสะดวก
ง่ายต่อการใช้งาน
และมีความปลอดภัย

- มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงบาง
กิจกรรมในหน่วยงาน
- มีการนามาตรการการ
ควบคุมไปปฏิบัติ
ครบถ้วนตามแผน
บริหารความเสี่ยงและ
รายงานการควบคุม
ภายใน

- มีการจัดเก็บข้อมูล
แบบ Manual และ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อมูลบางส่วนค้นหา
สะดวก ง่ายต่อการใช้
งาน และมีความ
ปลอดภัย

มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานและใช้
ปฏิบัติงานได้จริง
น้อยกว่า 60%
- มีการจัดเก็บข้อมูล
มีการจัดเก็บข้อมูล
แบบ Manual
ทีไ่ ม่เป็นระบบ
- ข้อมูลค้นหาได้ยาก ไม่ ระเบียบ
เป็นระบบ ระเบียบ

ผลการ
ประเมิน

เอกสารอ้างอิง

1

ตัวอย่าง
1. หลักฐานการ
จัดทาและการมี
ส่วนร่วม เช่น
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุม
เป็นต้น
2. หลักฐานการนา
มาตรการไปปฏิบัติ
เช่น การจัดทา
ทะเบียนคุมพัสดุ
เป็นต้น

2

ตัวอย่าง
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/Flow
chat

2

ตัวอย่าง
1. เว็บไซด์
2. ระบบสารบรรณ
3. รูปภาพ
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ปัจจัยเสี่ยง
3. ผลสาเร็จตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจาปี

น้อยที่สุด = 1
ไตรมาสที่ 1 - 3
90-100%

ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge : K)
การนาความรู้จากการอบรม/ มีการนาความรู้ที่ได้รับ
สัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน จากการอบรม/สัมมนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง 90-100%

น้อย = 2
ไตรมาสที่ 1 - 3
80-89%

มีการนาความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม/สัมมนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง 80-89%

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
ไตรมาสที่ 1 - 3
70-79%

มีการนาความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม/สัมมนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง 70-79%

มาก = 4
ไตรมาสที่ 1 - 3
60-69%

มากที่สุด = 5
ไตรมาสที่ 1 - 3
ต่ากว่า 60%

มีการนาความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม/สัมมนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง 60-69%

มีการนาความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม/
สัมมนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
น้อยกว่า 60%

ผลการ
ประเมิน
1

3

เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่าง
รายงานผลตาม
แผนการปฏิบัติงาน
ประจาปี
ตัวอย่าง
สาเนาผลงานที่นา
ความรู้จากการ
อบรม/สัมมนามา
ประยุกต์ใช้

