มทร.รัตนโกสินทร์

บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน
(ปัจจัย 6)
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มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational)
ปัจจัยเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 หน่วยงานได้นากลยุทธ์
ระดับมหาวิทยาลัย มา
กาหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานในระดับ
หน่วยงาน
 มีการทบทวนการ
ปฏิบัติงาน
 นาผลการทบทวนมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 หน่วยงานได้นากลยุทธ์ระดับ  หน่วยงานได้นากลยุทธ์
มหาวิทยาลัย มากาหนด
ระดับมหาวิทยาลัย มา
ทิศทางในการปฏิบัติงานใน
กาหนดทิศทางในการ
ระดับหน่วยงาน
ปฏิบตั ิงานในระดับ
หน่วยงาน
 มีการทบทวนการปฏิบัติงาน
 ไม่ได้นาผลการทบทวนมา  ไม่มีการทบทวน
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

มาก = 4

มากที่สุด = 5

 หน่วยงานได้นากลยุทธ์
 หน่วยงานไม่ได้นากลยุทธ์
ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับมหาวิทยาลัย มา
บางส่วนมากาหนดทิศทาง กาหนดทิศทางในการ
ในการปฏิบัติงานในระดับ
ปฏิบตั ิงานในระดับ
หน่วยงาน
หน่วยงาน หรือไม่ได้จดั ทา
แผนกลยุทธ์

ระดับการประเมิน

หมายเหตุ ..................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ประเด็นการพิจารณา
1. การนากลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
2. การทบทวนการปฏิบัติงาน
3. การนาผลการทบทวนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. แผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับหน่วยงาน

2. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational)
เกณฑ์ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
2. ด้านการปฏิบัติงาน

น้อยที่สุด = 1

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 ผลการปฏิบตั ิงาน
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละ 91 - 100
ของโครงการทั้งหมด

 ผลการปฏิบตั ิงาน
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละ 81 - 90 ของ
โครงการทั้งหมด

 ผลการปฏิบตั ิงาน
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละ 71 – 80
ของโครงการทั้งหมด

มาก = 4

มากที่สุด = 5

 ผลการปฏิบตั ิงาน
 ผลการปฏิบตั ิงาน
เป็นไปตามแผนที่
เป็นไปตามแผน
กาหนด
น้อยกว่า
ร้อยละ 61 – 70 ของ
ร้อยละ 61 ของ
โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด

ระดับการประเมิน

หมายเหตุ ..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... .................................................................
ประเด็นการพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. แผนการปฏิบัติงาน
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational)
ปัจจัยเสี่ยง
3. ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน
และอัตรากาลัง

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 มีโครงสร้างของ
หน่วยงานตรงตาม
ภารกิจ
 มีอัตรากาลังเต็มตาม
กรอบทุกงานและ
เพียงพอ

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 มีโครงสร้างของ
หน่วยงานตรงตาม
ภารกิจ
 มีอัตรากาลังเต็มตาม
กรอบทุกงานแต่ยังไม่
เพียงพอ

 มีโครงสร้างของ
หน่วยงานตรงตาม
ภารกิจ
 มีอัตรากาลังเต็มตาม
กรอบเพียงบางส่วน
งาน

มาก = 4
 มีโครงสร้างของ
หน่วยงานตรงตาม
ภารกิจ
 มีอัตรากาลังทุกส่วน
งานไม่เต็มตามกรอบ

มากที่สุด = 5
 มีโครงสร้างหน่วยงานที่
ไม่ตรงตามภารกิจ

ระดับการประเมิน

หมายเหตุ ..................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ประเด็นการพิจารณา
1. โครงสร้างของหน่วยงาน
2. ภารกิจของหน่วยงาน
3. กรอบอัตรากาลังของหน่วยงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. โครงสร้างของหน่วยงาน
2. ภารกิจของหน่วยงาน
3. กรอบอัตรากาลังและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
4. การมอบหมายหน้าที่และภาระงาน
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มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational)
ปัจจัยเสี่ยง
4. การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง

ระดับการประเมิน

น้อยที่สุด = 1
 มีแผนบริหารความเสี่ยง
และจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ทุกภารกิจ/
กระบวนงานที่สาคัญของ
องค์กร
 จัดทาโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 นาไปปฏิบตั ิตามมาตรการ
ควบคุมที่กาหนด

น้อย = 2
 มีแผนบริหารความเสี่ยง
หรือจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ทุกภารกิจ/
กระบวนงานที่สาคัญของ
องค์กร
 จัดทาโดยการมีส่วนร่วม

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
 มีแผนบริหารความเสี่ยง  มีแผนบริหารความเสี่ยง ไม่มีแผนบริหารความเสีย่ ง
หรือจัดวางระบบควบคุม
หรือจัดวางระบบควบคุม หรือไม่จัดวางระบบควบคุม
ภายในไม่ครบทุกภารกิจ/
ภายในไม่ครบทุกภารกิจ/ ภายใน
กระบวนงานที่สาคัญของ
กระบวนงานที่สาคัญของ
องค์กร
องค์กร
 จัดทาโดยการมีส่วนร่วม  จัดทาโดยไม่มีส่วนร่วม

 นาไปปฏิบตั ิตามมาตรการ  นาไปปฏิบตั ิไม่ครบทุก
ควบคุมที่กาหนด
มาตรการควบคุมที่กาหนด

 ไม่นามาตรการไปปฏิบัติ

หมายเหตุ ..................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ประเด็นการพิจารณา
1. การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM)
2. การจัดทาระบบควบคุมภายใน (Internal Control : IC)
3. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง/ระบบควบคุมภายใน
4. การดาเนินการครบถ้วนตามภารกิจ/กระบวนงานที่สาคัญ
5. การนามาตรการไปใช้ในการปฏิบัติ
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. แผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
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3. หลักฐานการวิเคราะห์ ระบุความเสีย่ ง และการจัดการความเสี่ยง
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงขององค์กร

มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 2. ด้านการเงิน (Financial)
ปัจจัยเสี่ยง
5. ด้านการเงินและงบประมาณ

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
ไตรมาส 3 ได้
ร้อยละ 91 – 100
ของมติ ครม.กาหนด

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
ไตรมาส 3 ได้
ร้อยละ 81– 90
ของมติ ครม.กาหนด

 มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
ไตรมาส 3 ได้
ร้อยละ 71 – 80
ของมติ ครม.กาหนด

มาก = 4

มากที่สุด = 5

 มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 ไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
ไตรมาส 3 ได้น้อยกว่า
ร้อยละ 71 ของมติ ครม.
กาหนด

ระดับการประเมิน

หมายเหตุ ........................................................................................................................................ ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................
ประเด็นการพิจารณา
1. แผนการใช้จ่ายเงิน
2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณปัจจุบัน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. มาตรการการใช้จ่ายเงินตามมติ ครม.
2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามมติ ครม.
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มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 3. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliane)
ปัจจัยเสี่ยง
6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 ผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ตรวจสอบภายนอก
จากการตรวจสอบ
ครั้งหลังสุด พบข้อทักท้วง
1-2 ข้อ

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

 ผลการตรวจสอบของ
 ผลการตรวจสอบของ
 ผลการตรวจสอบของ
 ผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ตรวจสอบภายนอก
ผูต้ รวจสอบภายนอก
ผูต้ รวจสอบภายนอก
ผูต้ รวจสอบภายนอก
จากการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบ
ครั้งหลังสุด พบข้อทักท้วง ครัง้ หลังสุด พบข้อทักท้วง ครัง้ หลังสุด พบข้อทักท้วง ครัง้ หลังสุด พบข้อทักท้วง
3-4 ข้อ
5-6 ข้อ
7-8 ข้อ
มากกว่า 8 ข้อ

ระดับการประเมิน

หมายเหตุ ..................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ประเด็นการพิจารณา
 จานวนข้อทักท้วงของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก จากการตรวจสอบครั้งหลังสุด
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
2. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก
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มทร.รัตนโกสินทร์

บัญชีปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับกิจกรรม
กิจกรรม 1 ประเมินทุกกิจกรรมในหน่วยงาน (6 ปัจจัย)
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มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับกิจกรรม กิจกรรม 1 ประเมินทุกกิจกรรมในหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)
ปัจจัยเสี่ยง
1. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 มีการกาหนดขั้นตอน
กระบวนการ แนวทาง
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 91 - 100

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 มีการกาหนดขั้นตอน
กระบวนการ แนวทาง
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 81 - 90

 มีการกาหนดขั้นตอน
กระบวนการ แนวทาง
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 71 - 80

มาก = 4
 มีการกาหนดขั้นตอน
กระบวนการ แนวทาง
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
น้อยกว่าร้อยละ 71

มากที่สุด = 5
 ไม่มีการกาหนดขั้นตอน
กระบวนการ แนวทาง
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ระดับการประเมิน

หมายเหตุ ............................................................................................................................................................................................................................................ ......................
......................................................................................................................................................................................................................................... ............................................
ประเด็นในการพิจารณา
1. จานวนขั้นตอน กระบวนการ แนวทาง หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่นาไปปฏิบัติ
2. จานวนภารกิจทั้งหมดในหน่วยงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. ขั้นตอน/แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน
2. เอกสารแสดงภารกิจของหน่วยงาน
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มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับกิจกรรม กิจกรรม 1 ประเมินทุกกิจกรรมในหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)
ปัจจัยเสี่ยง
2. กระบวนการและวิธีการ
ปฏิบัติงาน

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 มีการปฏิบตั ิตามคู่มือ/
แนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่กาหนด
ร้อยละ 91 - 100

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 มีการปฏิบตั ิตามคู่มือ/
แนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่กาหนด
ร้อยละ 81 - 90

 มีการปฏิบตั ิตามคู่มือ/
แนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่กาหนด
ร้อยละ 71 - 80

มาก = 4
 มีการปฏิบตั ิตามคู่มือ/
แนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่กาหนด
น้อยกว่าร้อยละ 71

มากที่สุด = 5
 ไม่มีการปฏิบตั ิตามคู่มือ/
แนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ระดับการประเมิน

หมายเหตุ ................................................................................................................................................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................................................................................................................. .......................................................
ประเด็นการพิจารณา
1. จานวนคู่มือ /แนวทาง /กระบวนการปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติตามคู่มือ /แนวทาง /กระบวนการปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. คู่มือ / แนวทาง /กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
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มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับกิจกรรม กิจกรรม 1 ประเมินทุกกิจกรรมในหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)
ปัจจัยเสี่ยง
3.ความรู้และประสบการณ์ที่
เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 ร้อยละ 60 ขึ้นไปของ
บุคลากร ในหน่วยงาน
มีความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 ร้อยละ 50 ขึ้นไปของ
บุคลากร ในหน่วยงาน
มีความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน

 ร้อยละ 40 ขึ้นไปของ
บุคลากร ในหน่วยงาน
มีความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน

มาก = 4
 ร้อยละ 30 ขึ้นไปของ
บุคลากร ในหน่วยงาน
มีความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน

มากที่สุด = 5
 น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
บุคลากร ในหน่วยงานมี
ความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับการประเมิน

หมายเหตุ ..................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. การประเมินปัจจัยเสี่ยงจะพิจารณาเฉพาะตาแหน่งที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. บุคลากรทีม่ ีความชานาญในการปฏิบัติงาน หมายถึง
2.1 มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่ง และมีประสบการณ์ในกิจกรรมของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.2 คุณวุฒิไม่ตรง แต่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี
ประเด็นการพิจารณา
 จานวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งและประสบการณ์ ในกิจกรรมของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือคุณวุฒิไม่ตรง แต่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. โครงสร้างอัตรากาลัง และอัตรากาลังที่มีอยู่จริงของหน่วยงาน
2. สถิติจานวนคน/จานวนปี/คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร
3. แบบสอบถาม เรื่องอัตรากาลังของหน่วยงาน
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มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับกิจกรรม กิจกรรม 1 ประเมินทุกกิจกรรมในหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)
ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1

4. การติดตาม และประเมินผลการ  มีการติดตามประเมินผล
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทุกเดือน

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 3 เดือน

 มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 6 เดือน

มาก = 4

มากที่สุด = 5

 มีการติดตามประเมินผล  ไม่มีการติดตาม
การปฏิบัติงานตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่าย
ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 9 เดือน และ งบประมาณ
12 เดือน

ระดับการประเมิน

หมายเหตุ ..................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ประเด็นการพิจารณา
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. รายงานผลการติดตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3. แบบสอบถามการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
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มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับกิจกรรม กิจกรรม 1 ประเมินทุกกิจกรรมในหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 2. ด้านการเงิน (Financial)
ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

5. การเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้  ผลการเบิกจ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ งบ
งบประมาณ งบ
งบประมาณ งบ
งบประมาณ งบ
งบประมาณ งบดาเนินงาน
ดาเนินงาน ไตรมาส 3 ได้ ดาเนินงาน ไตรมาส 3 ได้ ดาเนินงาน ไตรมาส 3 ได้ ดาเนินงาน ไตรมาส 3 ได้ ไตรมาส 3 ได้น้อยกว่า
ร้อยละ 71 – 80 ของ
ร้อยละ 61 - 70 ของ
ร้อยละ 51 - 60 ของ
ร้อยละ 41 - 50 ของ
ร้อยละ 41 ของ
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณทีไ่ ด้รับ
งบประมาณทีไ่ ด้รับ
งบประมาณทีไ่ ด้รับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จัดสรร
จัดสรร
จัดสรร
จัดสรร
ระดับการประเมิน

หมายเหตุ ...................................................................................................................................................................................................................................................... ............
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. มาตรการการใช้จ่ายเงินตามมติครม.
2. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินที่กองคลังแจ้งเวียน
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มทร.รัตนโกสินทร์
บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับกิจกรรม กิจกรรม 1 ประเมินทุกกิจกรรมในหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 3. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliane)
ปัจจัยเสี่ยง
6. ข้อสังเกตจากการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

 ผลการตรวจสอบของผู้
 ผลการตรวจสอบของผู้
 ผลการตรวจสอบของผู้
 ผลการตรวจสอบของผู้
 ผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน และ
ตรวจสอบภายใน และ
ตรวจสอบภายใน และ
ตรวจสอบภายใน และ
ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ตรวจสอบภายนอก จาก
ผู้ตรวจสอบภายนอก จาก
ผู้ตรวจสอบภายนอก จาก
ผู้ตรวจสอบภายนอก จาก
ผู้ตรวจสอบภายนอก จาก
การตรวจสอบครั้งหลังสุด
การตรวจสอบครั้งหลังสุด
การตรวจสอบครั้งหลังสุด
การตรวจสอบครั้งหลังสุด
การตรวจสอบครั้งหลังสุด
พบข้อสังเกตจากการ
พบข้อสังเกตจากการ
พบข้อสังเกตจากการ
พบข้อสังเกตจากการ
พบข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบ 1 – 2 ข้อ
ตรวจสอบ 3 – 4 ข้อ
ตรวจสอบ 5 - 6 ข้อ
ตรวจสอบ 7 – 8 ข้อ
ตรวจสอบมากกว่า 8 ข้อ
และข้อสังเกตที่ไม่ใช่
หรือพบข้อสังเกตจากการ
หรือพบข้อสังเกตจากการ
สาระสาคัญ
ตรวจสอบทีเ่ ป็น
ตรวจสอบทีเ่ ป็น
สาระสาคัญ 1 – 2 ข้อ
สาระสาคัญ 3 – 4 ข้อ

ระดับการประเมิน

หมายเหตุ ..................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ประเด็นการพิจารณา
 จานวนข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก จากการตรวจสอบครั้งหลังสุด
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
2. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก
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