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บัญชีปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับองค์กร
(7 ปัจจัย)

1

บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ระดับองค์กร (7 ปัจจัย)
ปัจจัยเสี่ยง
1. การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

น้อยที่สุด = 1
 มีแผนบริหารความเสี่ยง
และจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ทุกภารกิจ/
กระบวนงานที่สาคัญ
ขององค์กร
 จัดทาโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 นาไปปฏิบตั ิตามมาตรการ
ควบคุมที่กาหนด

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
 มีแผนบริหารความเสี่ยง  มีแผนบริหารความเสี่ยง  มีแผนบริหารความเสี่ยง
หรือจัดวางระบบควบคุม
หรือจัดวางระบบควบคุม
หรือจัดวางระบบ
ภายใน ทุกภารกิจ/
ภายในไม่ครบทุกภารกิจ/
ควบคุมภายในไม่ครบ
กระบวนงานที่สาคัญของ
กระบวนงาน
ทุกภารกิจ/กระบวนงาน
องค์กร
ที่สาคัญขององค์กร
ที่สาคัญขององค์กร
 จัดทาโดยการมีส่วนร่วม  จัดทาโดยการมีส่วนร่วม  จัดทาโดยไม่มีส่วนร่วม
 นาไปปฏิบตั ิตามมาตรการ  นาไปปฏิบตั ิไม่ครบทุก
 ไม่นามาตรการไป
ควบคุมที่กาหนด
มาตรการควบคุมที่กาหนด
ปฏิบัติ

มากที่สุด = 5
ไม่มีแผนบริหาร
ความเสีย่ ง หรือไม่
จัดวางระบบ
ควบคุมภายใน

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

1

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
ความเสี่ยงขององค์กร

3. หลักฐานการวิเคราะห์ ระบุความเสีย่ ง และการจัดการความเสี่ยง
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
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มากที่สุด = 5
- ไม่นานโยบายของ
ผู้บริหารมาจัดทาแผน
กลยุทธ์ขององค์กร
หรือไม่จัด
ทาแผนกลยุทธ์
-สื่อสารไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และไม่แจ้ง
ให้ทราบ

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

 นาไปปฏิบตั ิได้
น้อยกว่าร้อยละ 60

1

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
2. การกาหนดนโยบาย  นานโยบายของผู้บริหาร  นานโยบายของผู้บริหาร  นานโยบายของผู้บริหาร  นานโยบายของผู้บริหาร
และแผนกลยุทธ์
มาจัดทาแผนกลยุทธ์
มาจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
มาจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
มาจัดทาแผนกลยุทธ์
ขององค์กร
องค์กร
องค์กร
ขององค์กร
 บุคลากรมีส่วนร่วมใน
 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ  บุคลากรมีส่วนร่วมในการ  บุคลากรไม่มสี ่วนร่วมใน
การจัดทาแผนกลยุทธ์
จัดทาแผนกลยุทธ์
จัดทาแผนกลยุทธ์
การจัดทาแผนกลยุทธ์
 สื่อสารเป็นลายลักษณ์
 สื่อสารเป็นลายลักษณ์
 สื่อสารเป็นลายลักษณ์
 สื่อสารเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีการเผยแพร่
อักษรและมีการเผยแพร่
อักษรระดับผู้บริหารระดับ อักษร แต่ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร คณะ-หน่วยงานขึ้นไป
เผยแพร่และ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับทราบ
ทราบ
ประชาสัมพันธ์
ทุกระดับทราบ
 นาไปปฏิบตั ิ ได้
 นาไปปฏิบตั ิได้
 นาไปปฏิบตั ิได้
 นาไปปฏิบตั ิได้
90 - 100%
80 – 90 %
70 – 79%
60-69%
ปัจจัยเสี่ยง

ประเด็นการพิจารณา
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนกลยุทธ์
3. ผลการดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
2. รายงานการประชุมการกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
3. รายงานแผน/ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
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เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
3. โครงสร้างองค์กรและ
 มีการแบ่งสายบังคับ
 มีการแบ่งสายการบังคับ
 มีการแบ่งสายการบังคับ  มีการแบ่งสายการ
 มีโครงสร้าง
การมอบหมายงาน
บัญชาและหน้าที่ความ
บัญชาและหน้าที่ความ
บัญชาและหน้าที่ความ
บังคับบัญชาและ
องค์กรที่ไม่ตรง
3.1 สายการบังคับบัญชา รับผิดชอบอย่างชัดเจน
รับผิดชอบ แต่การปฏิบัติ
รับผิดชอบ แต่การ
หน้าที่ความ
ตามภารกิจ และ
และการแบ่งแยกหน้าที่
ตรงกับโครงสร้างองค์กร งานไม่ตรงโครงสร้างองค์กร
ปฏิบัติงานไม่ตรง
รับผิดชอบ แต่การ
การการ
ความรับผิดชอบ
และภารกิจ
และภารกิจ ไม่เกิน 5%
โครงสร้างองค์กรและ
ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม
ปฏิบตั ิงานไม่ตรง
ภารกิจ ไม่เกิน 10%
โครงสร้างและภารกิจ
ตามภารกิจ
 มีอัตรากาลังเต็มตาม
 มีอัตรากาลังเต็มตามกรอบ
ไม่เกิน 15%
กรอบทุกงาน และ
ทุกงาน แต่ยังไม่เพียงพอ
 มีอัตรากาลังเต็ม ตาม
เพียงพอ
กรอบเพียงบางส่วนงาน  มีอัตรากาลังทุกส่วน
งานไม่เต็มตามกรอบ
3.2 ขั้นตอนและกระบวน  มีการจัดทาและแสดงให้  มีการจัดทาและแสดงให้เห็น  มีการจัดทาและแสดงให้  มีการจัดทาแต่ไม่ได้  ไม่จัดทาและไม่ได้
การปฏิบัติงาน
เห็นถึงกระบวนการ
ถึงกระบวนการปฏิบตั ิงาน
เห็นถึงกระบวนการ
แสดงให้เห็นถึง
แสดงให้เห็นถึง
ปฏิบัติงานและ
และความสัมพันธ์ของ
ปฏิบัติงานและ
กระบวนการ
กระบวนการ
ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการตามภารกิจ
ความสัมพันธ์ของ
ปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงานและ
กระบวนการทุกภารกิจ
หลักของหน่วยงาน
กระบวนการเฉพาะบาง
ความสัมพันธ์ของ
ความสัมพันธ์ของ
ภารกิจ
กระบวนการ
กระบวนการ
ปัจจัยเสี่ยง

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. โครงสร้างองค์กร
2. ภารกิจของหน่วยงาน
3. กรอบอัตรากาลัง และจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
4. การมอบหมายหน้าที่และภารงาน
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ประเด็นการพิจารณา
1. โครงสร้างของหน่วยงาน
2. ภารกิจของหน่วยงาน
3. กรอบอัตรากาลังของหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง
4. นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
 มีนโยบายด้านบริหาร  มีนโยบายด้านบริหาร  มีนโยบายด้านบริหาร  มีนโยบายด้านบริหาร  ไม่มีนโยบาย
ทรัพยากรบุคคล ที่เป็น
ทรัพยากรบุคคล ที่เป็น
ทรัพยากรบุคคล ที่เป็น
ทรัพยากรบุคคล
ด้านการบริหาร
ลายลักษณ์อักษร
ลายลักษณ์อักษร
ลายลักษณ์อักษร
เป็นลายลักษณ์อักษร
ทรัพยากรบุคคล
หรือมีนโยบายด้าน
 มีการดาเนินการตาม
 มีการดาเนินการตาม
 มีการดาเนินการตาม
 มีการดาเนินการตาม
บริหารทรัพยากร
นโยบายที่กาหนด
นโยบายที่กาหนด
นโยบายที่กาหนด
นโยบายที่กาหนด
บุคคล ไม่เป็นลาย
ครบถ้วน 91 – 100%
ร้อยละ 81 - 90
ร้อยละ 71 - 80
น้อยกว่าร้อยละ 71
ลักษณ์อักษร

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

1

ประเด็นในการพิจารณา
1. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น รายงานการประชุม
2. ผลการดาเนินการตามนโยบาย
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
3. รายงานการดาเนินงานประจาปี
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ปัจจัยเสี่ยง
5. การกาหนดอานาจหน้าที่
ของหน่วยงาน

น้อยที่สุด = 1
 มีการกาหนดอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน
ตามโครงสร้างที่ไม่
ซ้าซ้อน
 ครอบคลุมทุกภารกิจ
ครบถ้วน 91 – 100%

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
 มีการกาหนดอานาจ
 มีการกาหนดอานาจ

หน้าที่ของหน่วยงาน
หน้าที่ของหน่วยงาน
ตามโครงสร้างที่ไม่
ตามโครงสร้าง

ซ้าซ้อน
 ครอบคลุมภารกิจ
 ครอบคลุมภารกิจ
ร้อยละ 71 - 80
ร้อยละ 81 - 90

มาก = 4
มากที่สุด = 5
มีการกาหนดอานาจ  มีการกาหนดอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน หน้าที่ของหน่วยงาน
ซ้าซ้อนระหว่าง
ไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน
ภารกิจ หรือ
ครอบคลุมภารกิจ
น้อยกว่า 71

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)
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ประเด็นในการพิจารณา
1. การกาหนดอานาจหน้าที่ตามโครงสร้างของหน่วยงาน
2. ภารกิจของหน่วยงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. เอกสารแสดงอานาจหน้าที่ขององค์กรตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
2. กฎหมายการแบ่งส่วนราชการของแต่ละองค์กร
3. ประกาศจัดตั้งและข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยงาน
4. ภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงในแผนต่าง ๆ เช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน ฯลฯ
หมายเหตุ ประเด็นความซาซ้อน ให้ผู้ตรวจสอบทาการประเมินจากการเอกสารหลักฐาน
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ปัจจัยเสี่ยง
6. คู่มือการปฏิบัตงิ าน

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
 มีคู่มือการปฏิบัติงาน  มีคู่มือการปฏิบัติงาน  มีคู่มือการปฏิบัติงาน  มีคู่มือการปฏิบัติงาน  ไม่มีคมู่ ือการปฏิบัติ
ครอบคลุมทุก
ครอบคลุมทุก
ไม่ครอบคลุมทุก
ที่มิใช่กิจกรรม/กระบวน งาน
กิจกรรม/กระบวนการ
กิจกรรม/กระบวนการ
กิจกรรม/กระบวนการ การปฏิบัติงานทีส่ าคัญ
ปฏิบัติงานและยังใช้ใน
ปฏิบัติงานและส่วนที่
ปฏิบัติ งาน และยังใช้ หรือมีคู่มือการ
การปฏิบัติงาน
เป็นกิจกรรมสาคัญยัง
ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานแต่ไม่เป็น
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน ไม่สามารถใช้
ในการปฏิบัติงานได้

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

1

ประเด็นการพิจารณา
 คู่มือ/กระบวนการปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
 คู่มือ/กระบวนการปฏิบัติงาน
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ปัจจัยเสี่ยง
7. การนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
 มีการนาหลักธรรมาภิบาล  มีการนาหลักธรรมา
 มีการนาหลักธรรมา
 มีการนาหลักธรรมา
หลัก 6 องค์ประกอบมา ภิบาล หลัก 6 องค์
ภิบาล หลัก 6 องค์
ภิบาล หลัก 6 องค์
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประกอบมาใช้ในการ
ประกอบมาใช้ในการ
ประกอบมาใช้ในการ
ครบถ้วน
ปฏิบัติงาน ครบถ้วน
ปฏิบัติงาน ครบถ้วน
ปฏิบัติงาน ครบถ้วน
 มีการนาหลักธรรมาภิ  มีการนาหลักธรรมาภิ  มีการนาหลักธรรมาภิ
บาล เพิ่มเติม 3
บาล เพิ่มเติม 2
บาล เพิ่มเติม 1
องค์ประกอบมาใช้ใน
องค์ประกอบมาใช้ใน
องค์ประกอบมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

1

ประเด็นการพิจารณา
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
 หลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ ได้แก่
1. หลักธรรมาภิบาลหลัก 6 องค์ประกอบ
(1) หลักประสิทธิผล
(2) หลักประสิทธิภาพ
(4) หลักนิติธรรม
(5) หลักความเสมอภาค
2. หลักธรรมาภิบาล เพิ่มเติม 4 องค์ประกอบ
(1) หลักการมีส่วนร่วม/ฉันทามติ
(2) หลักการตอบสนอง
(3) หลักภาระรับผิดชอบ (หลักความรับผิดชอบ)
(4) หลักการกระจายอานาจ

มากที่สุด = 5
 มีการนาหลักธรรมา
ภิบาล มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่ ครบ
6 องค์ประกอบหลัก

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

(3) หลักความโปร่งใส
(6) หลักคุณธรรม/จริยธรรม

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
เอกสารที่แสดงถึงการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ในแต่ละองค์ประกอบ
8

1

บัญชีปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน
(6 ปัจจัย)
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บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน (6 ปัจจัย)
ปัจจัยเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์

ประเด็นการพิจารณา
1. การนากลยุทธ์ระดับองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงาน
2. การทบทวนการปฏิบัติงาน
3. การนาผลการทบทวนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. แผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน

2. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
10

1

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
 หน่วยงานได้นากลยุทธ์  หน่วยงานได้นากลยุทธ์  หน่วยงานได้นากลยุทธ์  หน่วยงานได้นากล
 หน่วยงานไม่ได้นา
ระดับมหาวิทยาลัย มา
ระดับมหาวิทยาลัย มา
ระดับมหาวิทยาลัย มา
ยุทธ์ระดับ
กลยุทธ์ระดับ
กาหนดทิศทางในการ
กาหนดทิศทางในการ
กาหนดทิศทางในการ
มหาวิทยาลัย บางส่วน
มหาวิทยาลัย มา
ปฏิบัติงานในระดับ
ปฏิบัติงานในระดับ
ปฏิบัติงานในระดับ
มากาหนดทิศทางใน
กาหนดทิศทางใน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
การปฏิบัติงานใน
การปฏิบัติงานใน
ระดับหน่วยงาน
ระดับหน่วยงาน
 มีการทบทวนการ
 มีการทบทวนการ
 ไม่มีการทบทวน
หรือไม่ได้จดั ทาแผน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
 นาผลการทบทวนมา
 ไม่ได้นาผลการทบทวน
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
มาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง
2. ด้านการปฏิบัติงาน

น้อยที่สุด = 1
 ผลการปฏิบตั ิงาน
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละ 91 - 100
ของโครงการทั้งหมด

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
 ผลการปฏิบตั ิงาน
 ผลการปฏิบตั ิงาน

เป็นไปตามแผนที่
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
กาหนด
ร้อยละ 81 - 90 ของ
ร้อยละ 71 – 80 ของ
โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด

มาก = 4
มากที่สุด = 5
ผลการปฏิบตั ิงาน  ผลการปฏิบตั ิงาน
เป็นไปตามแผนที่
เป็นไปตามแผน
กาหนด
น้อยกว่า
ร้อยละ 61 – 70
ร้อยละ 61 ของ
ของโครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

ประเด็นการพิจารณา
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน

1

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. แผนการปฏิบัติงาน
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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ปัจจัยเสี่ยง
3. ด้านบุคลากร

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
 มีการมอบหมายงาน  มีการมอบหมายงาน  มีการมอบหมายงาน 
เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นลายลักษณ์อักษร
ตรงตามมาตรฐาน
ตรงตามมาตรฐาน
ตรงตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
กาหนดตาแหน่ง
กาหนดตาแหน่ง
 ร้อยละ 91-100 ของ  ร้อยละ 81- 90 ของ  ร้อยละ 71 – 80
จานวนบุคลากร
จานวนบุคลากร
ของจานวนบุคลากร 

มาก = 4
มากที่สุด = 5
มีการมอบหมาย
 ไม่มีการ
งานเป็นลายลักษณ์
มอบหมายงาน
อักษรตรงตาม
เป็นลายลักษณ์
มาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
น้อยกว่าร้อยละ 71
ของจานวน
บุคลากร

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

1

ประเด็นการพิจารณา
1. การมอบหมายงานของหน่วยงาน ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
2. การมอบหมายแบ่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. เอกสารมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
2. แบบสารวจอัตรากาลังที่มีอยู่จริงของหน่วยงาน
3. เอกสารการมอบหมายงาน

12

ปัจจัยเสี่ยง
4. ด้านการเงินและ
งบประมาณ

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

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
 มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 มีแผนการใช้จ่ายเงิน  ไม่มีแผนการใช้
จ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
ไตรมาส 3 ได้
ไตรมาส 3 ได้
ไตรมาส 3 ได้น้อยกว่า
ร้อยละ 81– 90 ของมติ ร้อยละ 71 – 80 ของ
ร้อยละ 71 ของมติ
ครม.กาหนด
มติ ครม.กาหนด
ครม.กาหนด

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

1

ประเด็นการพิจารณา
1. แผนการใช้จ่ายเงิน
2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณปัจจุบัน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. มาตรการการใช้จ่ายเงินตามมติ ครม.
2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามมติ ครม.
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เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน่วยงานมีระบบ
 หน่วยงานมีระบบ
 หน่วยงานมีระบบ
 หน่วยงานมีระบบ
 ไม่ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศที่ทันสมัยทั้ง สารสนเทศใช้ในการ
สารสนเทศใช้ในการ
สารสนเทศใช้ในการ
ใช้ ในการ
ในส่วนที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ปฏิบัติงานและส่วนที่
ระบบงานที่จาเป็นต่อ
ระบบงานที่จาเป็น
ระบบงานที่จาเป็น
ระบบงานที่จาเป็น
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
การปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสารสนเทศส่วน  ข้อมูลสารสนเทศส่วน
 ข้อมูลสารสนเทศเป็น  ข้อมูลสารสนเทศเป็น
ใหญ่เป็นปัจจุบัน
ใหญ่ไม่ปจั จุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
 มีการเผยแพร่ข้อมูล
 มีการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศอย่างทั่วถึง
สารสนเทศ
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

1

ประเด็นการพิจารณา
1. การนาข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารงาน เช่น ข้อมูลการเงิน งบประมาณ และบัญชีในระบบ GFMIS ฯลฯ
2. จานวนรายงานสารสนเทศที่ได้รับจากระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
 รายงาน/ เอกสารหลักฐาน ที่นาเสนอผู้บริหารที่ถูกประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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ปัจจัยเสี่ยง

น้อยที่สุด = 1
6. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้และ  หน่วยงานได้รับการ
อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
สนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ในการดาเนินงาน
 ร้อยละ 91 - 100 ของ
ความต้องการ

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
 หน่วยงานได้รับการ
 หน่วยงานได้รับการ
 หน่วยงานได้รับการ  หน่วยงานได้รับการ
สนับสนุนเครื่องมือ
สนับสนุนเครื่องมือ
สนับสนุนเครื่องมือ
สนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์
เครื่องใช้ และอุปกรณ์
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ เครือ่ งใช้ และ
ในการดาเนินงาน
ในการดาเนินงาน
ในการดาเนินงาน
อุปกรณ์ ในการ
ดาเนินงาน
 ร้อยละ 81 – 90 ของ  ร้อยละ 71 - 80 ของ
 ร้อยละ 61 – 70 ของ
ความต้องการ
ความต้องการ
ความต้องการ
 น้อยกว่า ร้อยละ 61
ของความต้องการ

1

ประเด็นการพิจารณา
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อจานวนเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
2. พิจารณาจากความต้องการของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. แบบประเมินความต้องการของบุคลากรที่มีต่อจานวนเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
2. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อจานวนเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อจานวนเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดาเนินงาน จากรายงานของ กพร.ด้านวัฒนธรรมองค์กร
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1

บัญชีปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับกิจกรรม
(5 ปัจจัย)
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บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ระดับกิจกรรม (5 ปัจจัย) ประเมินทุกกิจกรรมในหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยง
1. คู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
 มีการกาหนดขั้นตอน  มีการกาหนดขั้นตอน
 มีการกาหนดขั้นตอน
 มีการกาหนดขั้นตอน  ไม่มีการกาหนด
กระบวนการ แนวทาง
กระบวนการ แนวทาง
กระบวนการ แนวทาง
กระบวนการ แนวทาง ขั้นตอนกระบวนการ
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน แนวทาง หรือคู่มือ
ร้อยละ 91 - 100
ร้อยละ 81 - 90
ร้อยละ 71 - 80
น้อยกว่าร้อยละ 71
การปฏิบัติงาน

1

ประเด็นในการพิจารณา
1. จานวนขั้นตอน กระบวนการ แนวทาง หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่นาไปปฏิบัติ
2. จานวนภารกิจทั้งหมดในหน่วยงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. ขั้นตอน/แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน
2. เอกสารแสดงภารกิจของหน่วยงาน
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ปัจจัยเสี่ยง
2. กระบวนการและวิธีการ
ปฏิบัติงาน

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

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
 มีการปฏิบตั ิตามคู่มือ/  มีการปฏิบตั ิตามคู่มือ/  มีการปฏิบตั ิตามคู่มือ/  ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แนวทาง/กระบวนการ
แนวทาง/กระบวนการ
แนวทาง/กระบวนการ คูม่ ือ/แนวทาง/
ปฏิบัติงานที่กาหนด
ปฏิบัติงานที่กาหนด
ปฏิบัติงานที่กาหนด
กระบวนการ
ร้อยละ 81 - 90
ร้อยละ 71 - 80
น้อยกว่าร้อยละ 71
ปฏิบัติงาน

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

ประเด็นการพิจารณา
1. จานวนคู่มือ /แนวทาง /กระบวนการปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติตามคู่มือ /แนวทาง /กระบวนการปฏิบัติงาน

1

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. คู่มือ / แนวทาง /กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
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ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

1

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
3. การตรวจสอบของผู้ตรวจ  ผู้ตรวจสอบภายในเข้า  ผู้ตรวจสอบภายในเข้า  ผู้ตรวจสอบภายในเข้า  ผู้ตรวจสอบภายในเข้า  ผู้ตรวจสอบภายใน
สอบภายใน
ตรวจสอบครั้งสุดท้าย
ตรวจสอบครั้งสุดท้าย
ตรวจสอบครั้งสุดท้าย
ตรวจสอบครั้งสุดท้าย
เข้าตรวจสอบครั้ง
อยู่ระหว่าง 1-6 เดือน
อยู่ระหว่าง 7-12 เดือน
อยู่ระหว่าง 1-2 ปี
อยู่ระหว่าง 2-3 ปี
สุดท้ายมากกว่า
3 ปี
 ผลการตรวจสอบของ  ผลการตรวจสอบของ  ผลการตรวจสอบของ  ผลการตรวจสอบของ  ผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้ตรวจสอบภายใน
ของผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายนอก
ผู้ตรวจสอบภายนอก
ผู้ตรวจสอบภายนอก
และผูต้ รวจสอบภาย
ภายใน และผู้ตรวจ
จากการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบ
นอกจากการ
สอบภายนอกจาก
ครั้งหลังสุด พบข้อ
ครั้งหลังสุด พบข้อ
ครั้งหลังสุด พบข้อ
ตรวจสอบ ครั้งหลังสุด การตรวจสอบครั้ง
ทักท้วง ไม่เกิน 3 ข้อ
ทักท้วง 4-6 ข้อ
ทักท้วง 7-9 ข้อ
พบข้อทักท้วง 10-12
หลังสุดพบข้อ
ข้อ
ทักท้วงมากกว่า
12 ข้อ
ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์ในการพิจารณา
 จานวนข้อทักท้วงของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก จากการตรวจสอบครั้งหลังสุด
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
2. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก
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ปัจจัยเสี่ยง
4. ความรู้และประสบการณ์
ที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน

น้อยที่สุด = 1
 ร้อยละ 60 ขึ้นไปของ
บุคลากร ในหน่วยงาน
มีความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
 ร้อยละ 50 ขึ้นไปของ  ร้อยละ 40 ขึ้นไปของ  ร้อยละ 30 ขึ้นไปของ  น้อยกว่าร้อยละ 30
บุคลากร ในหน่วยงาน
บุคลากร ในหน่วยงาน
บุคลากร ในหน่วยงาน ของบุคลากร ใน
มีความชานาญในการ
มีความชานาญในการ
มีความชานาญในการ
หน่วยงานมีความ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ชานาญในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

1

หมายเหตุ
1. การประเมินปัจจัยเสี่ยงจะพิจารณาเฉพาะตาแหน่งที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. บุคลากรทีม่ ีความชานาญในการปฏิบัติงาน หมายถึง
2.1 มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่ง และมีประสบการณ์ในกิจกรรมของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.2 คุณวุฒิไม่ตรง แต่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี
ประเด็นการพิจารณา
 จานวนบุคลากรที่มีคณ
ุ วุฒิตรงกับตาแหน่งและประสบการณ์ ในกิจกรรมของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือคุณวุฒิไม่ตรง แต่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. โครงสร้างอัตรากาลัง และอัตรากาลังที่มีอยู่จริงของหน่วยงาน
2. สถิติจานวนคน/จานวนปี/คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร
3. แบบสอบถาม เรื่องอัตรากาลังของหน่วยงาน
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เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (ระบุตัวเลข)
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
มากที่สุด = 5
5. การติดตามและประเมินผล  มีการติดตามประเมินผล  มีการติดตามประเมินผล  มีการติดตามประเมินผล  มีการติดตามประเมินผล  ไม่มีการติดตาม
การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตาม
การปฏิบัติงานตาม
การปฏิบัติงานตาม
การปฏิบัติงานตาม
ประเมินผลการ
แผนการใช้จ่าย
แผนการใช้จ่าย
แผนการใช้จ่าย
แผนการใช้จ่าย
ปฏิบัติงานตาม
งบประมาณ ทุกเดือน
งบประมาณ 3 เดือน
งบประมาณ 6 เดือน
งบประมาณ 9 เดือน
แผนการใช้จ่าย
และ 12 เดือน
งบประมาณ
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับการประเมิน
(ระบุตัวเลข)

ประเด็นการพิจารณา
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน

1

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. รายงานผลการติดตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3. แบบสอบถามการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
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