แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*****************************
คาชี้แจง
1. แบบประเมินความเสี่ยงนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
2561 ซึง่ คาตอบของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิ่งและช่วยให้การดาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร โปรดเติมหมายเลขในช่องผลการประเมินและระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน
โดยมีเกณฑ์และระดับการประเมินความเสี่ยง 5 ระดับ ดังนี้
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
มีระดับความเสี่ยงน้อย
มีระดับความเสียงปานกลาง
มีระดับความเสี่ยงมาก
มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด
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ปัจจัยเสี่ยง

น้อยที่สุด = 1
การวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1. การควบคุมภายในและการ - มีแผนบริหารความ
เสี่ยง และจัดวางระบบ
บริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน
ทุกภารกิจ/กระบวนงาน
ที่สาคัญขององค์กร
- จัดทาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
- นาไปปฏิบัตติ าม
มาตรการควบคุมที่
กาหนด
2. ผลการประเมินการควบคุม ผลการประเมินการ
ภายใน (รอบ 6 เดือน) ของ
ควบคุมภายในอยู่ใน
กระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์ดีมากที่สดุ

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง / ระดับความเสี่ยง
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4

มากที่สุด = 5

ผลการ
ประเมิน

- มีแผนบริหารความ
เสี่ยง หรือจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
ทุกภารกิจ/กระบวนงาน
ที่สาคัญขององค์กร
- จัดทาโดยการมีส่วนร่วม
- นาไปปฏิบัตติ าม
มาตรการควบคุมที่
กาหนด

- มีแผนบริหารความ
เสี่ยง หรือจัดวางระบบ
ควบคุมภายในไม่ครบ
ทุกภารกิจ/กระบวนงาน
ที่สาคัญขององค์กร
- จัดทาโดย
การมีสว่ นร่วม
- นาไปปฏิบัตไิ ม่ครบทุก
มาตรการควบคุมที่
กาหนด

- มีแผนบริหารความ
ไม่มีแผนบริหารความ
เสี่ยง หรือจัดวางระบบ เสี่ยง หรือไม่จัดวาง
ควบคุมภายในไม่ครบ ระบบควบคุมภายใน
ทุกภารกิจ/กระบวนงาน
ที่สาคัญขององค์กร
- จัดทาโดย
ไม่มสี ่วนร่วม
- ไม่นามาตรการไป
ปฏิบัติ

1

ผลการประเมินการ
ควบคุมภายในอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก

ผลการประเมินการ
ควบคุมภายในอยู่ใน
เกณฑ์ดี

ผลการประเมินการ
ควบคุมภายในอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้

1

ผลการประเมินการ
ควบคุมภายในอยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุง

เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่าง
1. แผนบริหารความ
เสี่ยงประจาปี
2. รายงานการ
ควบคุมภายใน
ได้แก่ แบบ ปอ.1-3
แบบประเมิน
องค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน และ
แบบติดตาม ปอ.3
รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน
3. คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการจัด
วางระบบการ
ควบคุมภายในและ
การบริหารความ
เสี่ยง
4. หลักฐานการ
จัดทาและการมีส่วน
ร่วม เช่น รายงาน
การประชุม เป็นต้น
5. หลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์หรือ
แจ้งเวียนให้บุคลากร
รับทราบและนาไป
ปฏิบัติ
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ปัจจัยเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S)
แผนกลยุทธ์
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์

น้อยที่สุด = 1

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง / ระดับความเสี่ยง
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4

มากที่สุด = 5

ผลการ
ประเมิน

- จัดทาแผนกลยุทธ์
ครอบคลุมภารกิจของ
หน่วยงาน 90%-100%
- มีการทบทวน
แผนกลยุทธ์ภายใน 4 ปี

- จัดทาแผนกลยุทธ์
ครอบคลุมภารกิจของ
หน่วยงาน 80%-89%
- มีการทบทวน
แผนกลยุทธ์ภายใน 4 ปี

- จัดทาแผนกลยุทธ์
ครอบคลุมภารกิจของ
หน่วยงาน 70%-79%
- มีการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ภายใน 4 ปี

- จัดทาแผนกลยุทธ์
ครอบคลุมภารกิจของ
หน่วยงาน
น้อยกว่า 70%
- ไมมีการทบทวนแผน
มากกว่า 4 ปี

ไม่มีการจัดทาแผน
กลยุทธ์ระดับ
หน่วยงาน

1

2. ผู้มีส่วนร่วมและ
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผน
กลยุทธ์

- ผู้บริหารทุกระดับ
และผูป้ ฏิบัตมิ ีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
และกาหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

- ผู้บริหารทุกระดับ
มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนกลยุทธ์
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
และกาหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

- ผู้บริหารบางส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนกลยุทธ์
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
และกาหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

- การจัดทา
แผนกลยุทธ์ อยู่ในความ
รับผิดชอบเฉพาะงานใด
งานหนึ่ง
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
และกาหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

การจัดทาแผนกลยุทธ์
อยู่ในความรับผิดชอบ
เฉพาะบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง

1

3. การสื่อสารแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน

มีการสื่อสาร
แผนกลยุทธ์ทเี่ ป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ทราบ
โดยทั่วถึง ทั้งผู้บริหาร
และผูป้ ฏิบัติทุกระดับ

มีการสื่อสาร
แผนกลยุทธ์ทเี่ ป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร
และผูป้ ฏิบัติบางส่วน
ทราบ

มีการสื่อสาร
แผนกลยุทธ์ทเี่ ป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้เฉพาะ
กลุ่มใดกลุม่ หนึ่งทราบ

มีการสื่อสาร
แผนกลยุทธ์ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้เฉพาะ
กลุ่มใดกลุม่ หนึ่งทราบ

ไม่มีการสื่อสาร

2

เอกสารอ้างอิง

ตัวอย่าง
1. แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
2. รายงานการ
ประชุมการมีส่วน
ร่วมในหน่วยงาน
3. จัดทาบันทึกแจ้ง
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
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ปัจจัยเสี่ยง
4. กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดตามประเมินผล

ด้านการเงิน (Financial : F)
รายงานการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี ไตรมาสที่ 1-3

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง / ระดับความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
- มีการแต่งตั้ง
- มีการแต่งตั้ง
- มีการแต่งตั้ง
- ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม คณะกรรมการติดตาม คณะกรรมการติดตาม คณะกรรมการติดตาม
แผนกลยุทธ์ขององค์กร แผนกลยุทธ์ขององค์กร แผนกลยุทธ์ขององค์กร แผนกลยุทธ์ขององค์กร
- รายงานผลการติดตาม - รายงานผลการติดตาม - รายงานผลการติดตาม เป็นลายลักษณ์อักษรที่
แผนกลยุทธ์ให้ผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ให้ผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ ให้ผู้บริหาร ชัดเจน
รับทราบทุกไตรมาส
รับทราบทุก 6 เดือน
รับทราบทุก 9 เดือน
- รายงานผลการติดตาม
แผนกลยุทธ์ ให้ผู้บริหาร
รับทราบทุก 12 เดือน

มากที่สุด = 5
- ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
แผนกลยุทธ์ของ
องค์กร
- ไม่มีตดิ ตาม
แผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน

มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงตามแผน
งบประมาณ
มากกว่า 90%

มีการใช้จ่าย
งบประมาณตรงตาม
แผนงบประมาณ
น้อยกว่า 60%

มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงตามแผน
งบประมาณ
ตั้งแต่ 80-89%

มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงตามแผน
งบประมาณ
ตั้งแต่ 70-79%

มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงตามแผน
งบประมาณ
ตั้งแต่ 60-69%

ผลการ
เอกสารอ้างอิง
ประเมิน
ระหว่าง
2
ปีงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

1

ตัวอย่าง
1. แผนปฏิบัติงาน
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
2. รายงานผลการ
ใช้จ่ายตาม
แผนปฏิบัติงาน
รายจ่ายประจาปี

ไตรมาสที่ 1-3
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

2

ตัวอย่าง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
การปฏิบัติงานทีอ่ อก
โดยมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานภายนอก
เช่น กรมบัญชีกลาง
ที่หน่วยงานยึดปฏิบัติ

5

ปัจจัยเสี่ยง
2. ผลเสียหายที่เกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
- จานวนเงินที่เกิดความ
เสียหายกับองค์กร

น้อยที่สุด = 1

ไม่มีความเสียหายจาก
การดาเนินงาน

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง / ระดับความเสี่ยง
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4

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

การปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานตามคา
- ค่าคะแนนที่ได้รับจาก - ค่าคะแนนที่ได้รับจาก - ค่าคะแนนที่ได้รับจาก
รับรองการปฏิบัติราชการ
การประเมินอยู่ในระดับ การประเมินอยู่ในระดับ การประเมินอยู่ในระดับ
4.50 ขึ้นไป
4.00 – 4.49
3.50 – 3.99
หลักธรรมาภิบาล
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงาน

- มีการนาหลัก
ธรรมาภิบาล 9-10
องค์ประกอบมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ครบถ้วน

- มีการนาหลัก
ธรรมาภิบาล 7-8
องค์ประกอบมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ครบถ้วน

- มีการนาหลัก
ธรรมาภิบาล 5-6
องค์ประกอบมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ครบถ้วน

มากที่สุด = 5

ผลการ
ประเมิน

เอกสารอ้างอิง

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

มีความเสียหายจากการ
ดาเนินงาน วงเงินเกิน
2,000,000 บาท

1

ตัวอย่าง
รายงานผลความ
เสียหาย (ถ้ามี)

- ค่าคะแนนที่ได้รับจาก
การประเมินอยู่ในระดับ
3.00-3.49

- ค่าคะแนนที่ได้รับ
จากการประเมินอยู่ใน
ระดับต่ากว่า 3.00

2

ผลการปฏิบตั ิงาน
ตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

- มีการนาหลัก
ธรรมาภิบาล 3-4
องค์ประกอบมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ครบถ้วน

- มีการนาหลัก
ธรรมาภิบาล 1-2
องค์ประกอบมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน

1

ตัวอย่าง
1. ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
2. คาสั่ง
3. โครงการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

