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แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร
เพียงวันที่..........................................................
ชือ่ ปัจจัยเสี่ยง
1. การควบคุม
ภายในและการ
บริหารความเสี่ยง

คาอธิบายข้อมูล
คาถาม
หน่วยงานท่านมีภารกิจหลักใดบ้าง และมีการจัดทา  มีการจัดทาการควบคุมภายในด้านต่างๆ ดังนี้
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงหรือไม่
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ....................................................................................................
 มีการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ดังนี้
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ...................................................................................................
 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทาการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
 ทุกฝ่าย
 บางฝ่าย
 การดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุง
และการควบคุมภายใน
 นาไปปฏิบตั ิ
 ไม่ได้นาไปปฏิบตั ิ
 การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือปรับปรุงการ
ปฏิบติ ิงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน่
 ไม่มีการติดตามประเมินผล
 มีการติดตามประเมินผล

2. การกาหนด
นโยบายและแผน
กลยุทธ์

หน่วยงานมีการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิ
ราชการ โดยนานโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และ
ผู้บริหารหน่วยงานมาจัดทาแผนฯ

3. โครงสร้างองค์กร หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง ที่
และอัตรากาลัง
ได้รบั อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ตรงตามภารกิจ
หรือไม่

 ไม่มีการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการ
 การจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการ
 นานโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารหน่วยงานมาจัดทา
 ไม่นานโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารหน่วยงานมา
จัดทา
 บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทา
 ทุกฝ่าย
 บางฝ่าย
 ผลการดาเนินการที่สามารถปฏิบตั ิได้ตามแผนฯ
คิดเป็นร้อยละ ....................
กรุณาระบุจานวนอัตรา
1. กรอบอัตราตามโครงสร้างควรมี จานวน ................ อัตรา
2. กรอบอัตราที่ได้รับจริง จานวน ................. อัตรา
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ชือ่ ปัจจัยเสี่ยง
7. การนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงาน

คาถาม
หน่วยงานได้นาหลักธรรมาภิบาลใดบ้างที่มาใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน

คาอธิบายข้อมูล











หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ
หลักความโปร่งใส
หลักนิติธรรม
หลักความเสมอภาค
หลักคุณธรรม/จริยธรรม
หลักการมีส่วนร่วม/ฉันทามติ
หลักการตอบสนอง
หลักภาระรับผิดชอบ (หลักความรับผิดชอบ)
หลักการกระจายอานาจ
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แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน
เพียงวันที่..........................................................
ชือ่ ปัจจัยเสี่ยง
คาถาม
1. ด้านกลยุทธ์
ผู้บริหารของหน่วยงานได้นากลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย
มากาหนดทิศทางในการปฏิบตั ิงานในระดับหน่วยงาน
และมีการติดตาม/ทบทวน/ปรับปรุง มากน้อยเพียงใด

คาอธิบายข้อมูล
 ไม่ได้นากลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ มากาหนดทิศทางใน
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
 ไม่มีการทบทวนการปฏิบตั ิงาน
 ไม่ได้นาผลการทบทวนมาปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
 นากลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ มากาหนดทิศทางในการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
 มีการทบทวนการปฏิบตั ิงาน
 นาผลการทบทวนมาปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน

2. ด้านการ
ปฏิบตั ิงาน

โปรดระบุร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานท่าน  คิดเป็นร้อยละ ..................
สามารถดาเนินการได้ตามแผนการปฏิบตั ิราชการ

3. ด้านบุคลากร

หน่วยงานท่านมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  ไม่มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่
 มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตรงตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
 มอบหมายตรงตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง
คิดเป็นร้อยละ ............. ของจานวนบุคลากร

4. ด้านการเงิน
และงบประมาณ

หน่วยงานท่านมีแผนการใช้จ่ายเงิน และมีผลการเบิก
จ่ายเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เปรียบเทียบกับงบประมาณ
แผ่นดินหรืองบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ได้รับ
จัดสรร

5. ด้านเทคโนโลยี หน่วยงานท่าน มีการดาเนินงานในระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ
หรือไม่

6. ด้านเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้และ
อุปกรณ์ในการ
ดาเนินงาน

ท่านมีความเห็นว่า หน่วยงานท่านได้รับการสนับสนุน
ด้านเครือ่ งใช้อุปกรณ์ในการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
เท่าใดของความต้องการ

 ไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (งปม. ปี
2560) คิดเป็นร้อยละ .............. ของเงินงบประมาณแผน
ดินที่ได้รับ
 มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
1. ระบบ.....................................................................
2. ระบบ.....................................................................
 การปรับปรุงข้อมูล
 เป็นปัจจุบนั
 ไม่เป็นปัจจุบนั
 การเผยแพร่ข้อมูล
 อย่างทั่วถึง
 บางส่วน
 ไม่มีการดาเนินการ
 ได้รับการสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ ........ ของความ
ต้องการ
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แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับกิจกรรม
เพียงวันที่..........................................................
ชือ่ ปัจจัยเสี่ยง
1. คู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบตั ิงาน

คาถาม
หน่วยงานท่านจัดทา คู่มือ /แนวทาง / ขัน้ ตอน
การปฏบัติงาน ในภารกิจใดบ้าง โปรดระบุ

คาอธิบายข้อมูล
 ไม่ได้จัดทา
 จัดทาคู่มือ/แนวทาง/ขัน้ ตอน ตามภารกิจ ดังนี้
1. ............................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ............................................................................................
 คู่มือฯ ที่จัดทา คิดเป็นร้อยละ......................... ของภารกิจทั้งหมด

2. กระบวนการและ หน่วยงานท่าน นาคู่มือ /แนวทาง /กระบวนงานที่  ไม่ได้นามาใช้
วิธีการปฏิบตั ิงาน กาหนด ใดบ้าง มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
 นาคู่มือมาใช้ คิดเป็นร้อยละ......................... ของคู่มือฯ ที่มีทั้งหมด
3. การปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ

จานวนข้อทักท้วงในรายงานผลการตรวจสอบจาก  ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ครัง้  มีข้อทักท้วง จานวน ................ ข้อ
หลังสุด

4. ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานท่านมีบคุ ลากรที่มี คุณวุฒิ/วุฒิ
การศึกษา/ประสบการณ์ จานวนเท่าใด






5. การติดตาม
ประเมินผล และ
การปรับปรุงการ
ปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานของท่าน ได้มีการติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน หรือไม่

 ไม่มีการติดตาม
 มีการติดตาม
 ทุกเดือน
 3 เดือนครัง้
 6 เดือนครัง้
 9 เดือนครัง้
 12 เดือนครัง้

ต่ากว่าปริญญาตรี ................... คน
ปริญญาตรี ............... คน
ปริญญาโท ................ คน
ปริญญาเอก ............... คน
รวม .................. คน
 มีคุณวุฒ/ิ วุฒิการศึกษาตรงตามตาแหน่ง มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี
ขึน้ ไป จานวน .............. คน
 มีคุณวุฒ/ิ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามตาแหน่ง แต่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 7
ปี ขึน้ ไป จานวน ............. คน

