คำอธิบำยในกำรกรอกแบบสอบถำม
แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ เพื่อจะนา
ข้อมูลในครั้งนี้ไปประมวลผลวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบภายในของหน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เหมาะสมกับจานวนหน่วยรับตรวจ
ของจังหวัดลาพูน ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ อัตรากาลังของผู้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ด้ า นการตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายในที่ ก าหนดโดย
กรมบัญชีกลาง ซึง่ สามารถยืนยันด้วยเอกสารหลักฐานเมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง
คำอธิบำยแบบสอบถำม
แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการประเมิน
ความเสี่ ย งเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบั ติ ง าน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยกาหนดปัจจัยเสี่ยงเกณฑ์ระดับความเสี่ยง
โดยรวม ตามข้อคิดเห็นของหน่วยรับตรวจที่ได้ร่วมกันทบทวน และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
แล้ว โดยมีเกณฑ์ระดับความเสี่ยงแยกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับสูง
หมายถึง ปั ญหาอุ ปสรรคในการปฏิ บั ติ งานที่ มี โ อกาสอย่ างมากที่
จะเกิ ดขึ้ น หรื อเกิ ดขึ้ นเป็ นประจ า และเมื่ อเกิ ดขึ้ น แล้ ว
มีผลกระทบมาก/เกิดความเสียหายมาก มีค่าระดับความเสี่ยง
เท่ากับ 3
2. ระดับปานกลาง หมายถึง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่มีโอกาสเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
หรือปานกลาง และเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบปานกลาง/
เกิดความเสียหายปานกลาง มีค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ 2
3. ระดับต่า
หมายถึง ปั ญหาอุ ปสรรคในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี โ อกาสเกิ ดขึ้ นน้ อ ย
และเมื่ อเกิ ดขึ้ นแล้ วมี ผลกระทบน้ อย/เกิ ดความเสี ยหาย
ไม่มากนักหรือน้อย มีค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ 1
****************************************

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
โทร. 053-5351-1000
โทร.(มท.) 27925-6
โทรสาร. 0-5351-1000

แบบสอบถำมข้อมูลเพื่อประเมินควำมเสี่ยง
ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จังหวัดลำพูน
ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด (Financial & Compliance Audit)
หน่วยรับตรวจ................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 : โปรดประเมินเกณฑ์ / คะแนนความเสี่ยงตามความเป็นจริง โดยให้ทาเครื่องหมาย () ลงในช่องความเสี่ยง
(ให้ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในการประเมินความเสี่ยง)
ปัจจัยเสี่ยง

ด้ำน

1. นโยบำยผู้บริหำร
1.1 ความครอบคลุม
- แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน
- งบประมาณ
- บุคลากร
1.2 ความชัดเจน

S

2. แผนกลยุทธ์
2.1 การจัดทาแผนกลยุทธ์

S

2.2 มีผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
กลยุทธ์

S

S

()

ระดับต่ำ = 1 คะแนน

()

เกณฑ์ / คะแนน
ระดับปำนกลำง = 2 คะแนน

()

ระดับสูง = 3 คะแนน

ครอบคลุมทุกเรื่อง

มีเฉพาะบางเรื่อง

ไม่มี หรือไม่ปรากฎนโยบาย
ของผู้บริหาร

เป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุก
ระดับในหน่วยงานทราบ
ผู้บริหารให้ความสาคัญโดยมี
การจัดทาแผนกลยุทธ์ในระดับ
หน่วยงาน ครอบคลุมทุก
ภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ผู้บริหารทุกกลุ่มงานหลักและผู้
ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผน

เป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการเผยแพร่ในบางระดับ
หรือขาดการประชาสัมพันธ์

ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
และแจ้งให้ทราบ
เฉพาะบางระดับ

ผู้บริหารให้ความสาคัญบาง
ภารกิจ/กิจกรรม และมีการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ แต่ไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจ/กิจกรรม
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนแต่ไม่ครบทุกกลุ่มงานหลัก

ไม่มีการจัดทาแผนกลยุทธ์

การจัดทาแผนอยู่ในความ
รับผิดชอบของกลุ่มงาน
เพียงกลุ่มเดียว

คะแนนที่
ประเมิน

-2ปัจจัยเสี่ยง

ด้ำน

()

ระดับต่ำ = 1 คะแนน
ไม่มีการปรับแผน

2.3 การปรับแผนกลยุทธ์หลังจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติแล้ว
3. นโยบำยเกี่ยวกับจรรยำบรรณ

S
S

มีนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
การปฏิบัติงาน หรือการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการและ
ประกาศหรือประชาสัมพันธ์
หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้แก่ผู้รับบริการรับทราบ

4. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
4.1 กรอบอัตรากาลังที่มีอยู่จริง

S

อัตรากาลังที่มีอยู่จริงไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของกรอบ

S

บุคลากรในหน่วยงานมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่ง
ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ในหน่วยงาน
มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา
และหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์
อักษรและปฏิบัติตามที่กาหนด

4.2 ความรู้ ความสามารถ

5. โครงสร้ำงองค์กร
5.1 สายการบังคับบัญชาและการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

O

()

เกณฑ์ / คะแนน
ระดับปำนกลำง = 2 คะแนน
มีการปรับแผน 1 ครั้ง
มีนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
การปฏิบัติงาน หรือการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ แต่
ไม่ได้ประกาศหรือ
ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับบริการ
รับทราบ
อัตรากาลังที่มีอยู่จริงอยู่
ระหว่างร้อยละ 80 – 90
ของกรอบ
บุคลากรในหน่วยงานมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่ง
ร้อยละ 50 ของบุคลากร
ในหน่วยงาน
มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา
และหน้าที่ความรับผิดชอบแต่
การปฏิบัติงานยังไขว้กันอยู่

()

ระดับสูง = 3 คะแนน
มีการปรับแผนตั้งแต่
2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่ปรากฎนโยบายเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ

อัตรากาลังที่มีอยู่จริงอยู่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 ของกรอบ
บุคลากรในหน่วยงานมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่ง
ร้อยละ 30 ของบุคลากรใน
หน่วยงาน
ไม่มีการแบ่งสายการบังคับ
บัญชาและหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

คะแนนที่
ประเมิน

-3ปัจจัยเสี่ยง

ด้ำน

5.2 ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
(ผังกระบวนการ)

O

6. ระบบกำรควบคุมภำยใน
6.1 การจั ดวางระบบการควบคุ ม
ภายใน

O

6.2 การก าหนดระยะเวลาในการ
ประเมินผลระบบการควบคุ ม
ภายใน
7. กระบวนกำร/วิธีกำรทำงำน/
คู่มือกำรปฏิบัติงำน

O

8. แผน – ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
8.1 มีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานมี
ความครอบคลุม ดังนี้
- ด้านงบประมาณ
- ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
- ด้ านผู้ รั บบริ การทั้ งภายนอก
และภายใน
- ด้านการพัฒนาความรู้

O

O

เกณฑ์ / คะแนน
คะแนนที่
()
ระดับต่ำ = 1 คะแนน
() ระดับปำนกลำง = 2 คะแนน ()
ระดับสูง = 3 คะแนน
ประเมิน
มีการจัดและแสดงให้เห็น
มีการจัดและแสดงให้เห็น
ไม่มีการจัดและแสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการการปฏิบัติงาน
ถึงกระบวนการการปฏิบัติงาน
ถึงกระบวนการการปฏิบัติงาน
และความสัมพันธ์ของ
และความสัมพันธ์ของ
และความสัมพันธ์ของ
กระบวนการทุกภารกิจ
กระบวนการเฉพาะบางภารกิจ
กระบวนการ
มีการจัดวางระบบการควบคุม
มีการจัดวางระบบการควบคุม
มีการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในทุกกิจกรรม/ภารกิจ
ภายในบางกิจกรรม/ภารกิจ
ภายในไม่ครบทุกกิจกรรม/
และจัดทาเป็นเอกสารเพื่อแจ้ง
และจัดทาเป็นเอกสารเพื่อแจ้ง
ภารกิจและไม่ได้แจ้งบุคลากร
บุคลากรทุกระดับทราบ
บุคลากรทุกระดับทราบ
ทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ
และถือปฏิบัติ
และถือปฏิบัติ
มีการประเมินผลกระทบ
มีการประเมินผลกระทบ
มีการประเมินผลกระทบ
การควบคุมภายในเป็นประจา
การควบคุมภายในเป็นประจา
การควบคุมภายในเป็นประจา
ทุก 1-2 เดือน/ครั้ง
ทุก 3-6 เดือน/ครั้ง
ทุก 6 เดือนขึ้นไป/ครั้ง
มีคู่มือการปฏิบัติงาน
มีคู่มือการปฏิบัติงาน แต่ไม่
ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมกิจกรรม/
ครอบคลุมทุกกิจกรรม/
ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถ
กระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ
กระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
และสามารถใช้ในการ
และสามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
ปฏิบัติงานได้จริง
แผนการปฏิบัติงานมีความ
ครอบคลุมทุกด้าน

แผนการปฏิบัติงานมีความ
ครอบคลุมเพียง 3 ด้าน

แผนการปฏิบัติงานมีความ
ครอบคลุมเพียง 1 - 2 ด้าน

-4ปัจจัยเสี่ยง

ด้ำน

8.2 การปรับแผนการปฏิบัติงาน

O

8.3 การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

O

8.4 ผลสาเร็จของงานตามแผนฯ

O

9. ระบบกำรสื่อสำร
9.1 นโยบายของผู้บริหาร

O

9.2 การปฏิบัติงานในหน่วยงาน

O

10. กำรตรวจสอบของ สตง./
ผู้ตรวจสอบภำยใน
10.1 เวลาตรวจสอบครั้งสุดท้าย
10.2 ผลการตรวจสอบ

O
O

()

ระดับต่ำ = 1 คะแนน
มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน
ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี
มีการติดตามประเมินผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80 - 100

เกณฑ์ / คะแนน
() ระดับปำนกลำง = 2 คะแนน ()
มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน
2 – 3 ครั้ง/ปี
มีการติดตามประเมินผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร แต่ไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 60 - 79

ระดับสูง = 3 คะแนน
มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน
เกินกว่า 3 ครั้ง/ปี
ไม่ปรากฏหลักฐานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต่ากว่าร้อยละ 60

มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงจัดทา
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็น
อิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่าง
ทั่วถึง
มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง
จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
อย่างทั่วถึง

มีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ
จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์

มีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ
ไม่ได้จัดทาเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์

มีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ
จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์

มีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ
ไม่ได้จัดทาเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี

เกินกว่า 2 ปี

ข้อตรวจพบไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่
เป็นสาระสาคัญ

ข้อตรวจพบมีสาระสาคัญ
พอควร แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงานและได้รับการ
แก้ไขแล้ว

ข้อตรวจพบมีสาระสาคัญ
พอควร ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานและไม่สามารถแก้ไข
ได้ภายในระยะเวลา

คะแนนที่
ประเมิน
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ด้ำน

11. ผลกระทบทั่วไปของกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อ
ประชำชนหรือบุคคลภำยนอก
12. ควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ของผู้บริหำร

O

13. กำรพัฒนำบุคลำกร
13.1 การบริหารความรู้

K

14. รำยงำนกำรเงินในระบบ GFMIS
14.1 ความถูกต้อง

F

K

14.2 ความทันเวลา

F

14.3 ความครบถ้วน

F

เกณฑ์ / คะแนน
()
ระดับต่ำ = 1 คะแนน
() ระดับปำนกลำง = 2 คะแนน ()
ไม่มีปฏิสัมพันธ์และไม่มี
มีปฏิสัมพันธ์แต่ไม่มีผลกระทบ
ผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน
โดยตรงต่อประชาชนทั่วไป
ทั่วไป
มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งและ
มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งและมี
มีประสบการณ์ในหน่วยงาน
ประสบการณ์ในหน่วยงานหรือ
หรือกิจกรรมนั้นมากกว่า 3 ปี
กิจกรรมนั้น น้อยกว่า 3 ปี
หรือคุณวุฒิไม่ตรงกับตาแหน่ง
แต่ไม่ต่ากว่า 1 ปี หรือคุณวุฒิ
แต่มีประสบการณ์มากกว่า
ไม่ตรงกับตาแหน่งแต่มี
5 ปี
ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/
บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานใน
สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่มากกว่าร้อยละ 30 ของ
หน้าที่มากกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนบุคลากรในหน่วยงาน/ปี
จานวนบุคลากรในหน่วยงาน/ปี
- รายละเอียดประกอบงบ
- รายละเอียดประกอบงบ
การเงินถูกต้อง
การเงินผิดพลาด ไม่เกิน 5
- ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขใน
รายการ
ระบบ GFMIS ต่ากว่า 10
- ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขใน
รายการ
ระบบ GFMIS ต่ากว่า 10 –
15 รายการ
ส่งรายงานการเงินให้ สตง.
ส่งรายงานการเงินให้ สตง.
ภายในระยะเวลาหรือล่าช้าไม่
ล่าช้าเกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน
เกิน 15 วัน
1 เดือน
ข้อมูลรายงานทางการเงินแล้ว
ข้อมูลรายงานทางการเงินแล้ว
เสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เสร็จ ระหว่างร้อยละ 80 - 90
ของจานวนรายงานที่กาหนด
ของจานวนรายงานที่กาหนด

ระดับสูง = 3 คะแนน
มีปฏิสัมพันธ์และมีผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชนทั่วไป
มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับ
ตาแหน่งและมีประสบการณ์
ในหน่วยงานหรือกิจกรรมนั้น
น้อยกว่า 1 ปี

บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/
สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าทีน่ ้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนบุคลากรในหน่วยงาน/ปี
- รายละเอียดประกอบงบ
การเงินผิดพลาด ตั้งแต่ 5
รายการขึ้นไป
- ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขใน
ระบบ GFMIS 15 รายการ
ขึ้นไป
ส่งรายงานการเงินให้ สตง.
ล่าช้าเกิน 1 เดือน
ข้อมูลรายงานทางการเงินแล้ว
เสร็จ ต่ากว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนรายงานที่กาหนด

คะแนนที่
ประเมิน
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ด้ำน

15. งบประมำณ
15.1 จานวนเงินงบประมาณที่
ได้รับ (งบปกติ)
15.2 จานวนเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากจังหวัด
15.3 จานวนเงินนอกงบประมาณ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน
15.4 จานวนเงินรายได้ทุกประเภท
หรือเฉพาะรายได้หลักของ
หน่วยงาน
16. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
16.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ การปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน/กิจกรรม
16.2 ข้อทักท้วงการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ภายใน
หน่วยงาน
16.3 ปริมาณความเสียหายและ
ระดับความรุนแรงที่เกิดจาก
การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ทั้งภายในและภายนอก

F

()

ระดับต่ำ = 1 คะแนน

()

เกณฑ์ / คะแนน
ระดับปำนกลำง = 2 คะแนน

()

ระดับสูง = 3 คะแนน

5 ล้านบาท

5 – 7 ล้านบาท

7 ล้านบาท ขึ้นไป

3 ล้านบาท

3 – 5 ล้านบาท

5 ล้านบาท ขึ้นไป

ต่ากว่า 5 แสนบาท

ตั้งแต่ 5 แสนบาท – 1 ล้านบาท

ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป

ต่ากว่า 5 แสนบาท

ตั้งแต่ 5 แสนบาท – 1 ล้านบาท

ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป

C

มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนทุกกิจกรรม

มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
เฉพาะบางกิจกรรม

ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน

C

ถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบไม่เกิน
2 ครั้ง/ปี

ถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบไม่เกิน
3 ครั้ง/ปี

ถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบเกินกว่า
3 ครั้ง/ปี

ไม่มีข้อร้องเรียน/คดีความ

จานวนข้อร้องเรียน/คดีความ
จานวน 1 – 5 เรื่อง/ปี

จานวนข้อร้องเรียน/คดีความ
เกินกว่า 5 เรื่อง/ปี

F
F
F

C

คะแนนที่
ประเมิน

-7ปัจจัยเสี่ยง
16.4 การติดตามแก้ไขการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ภายใน

ด้ำน
C

()

ระดับต่ำ = 1 คะแนน
ผู้บริหารของหน่วยงานจัดให้มี
ระบบ หรือมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบในการติดตาม
แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด และให้รายงาน
ผลการแก้ไข

()

เกณฑ์ / คะแนน
ระดับปำนกลำง = 2 คะแนน
ผู้บริหารของหน่วยงานมีการ
ติดตาม แก้ไข ปรับปรุง การ
ปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้กาหนด
ระบบ หรือผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน

()

ระดับสูง = 3 คะแนน
ผู้บริหารของหน่วยงาน ไม่มี
การติดตามให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

ส่วนที่ 2 : บันทึกข้อตกลงการกาหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
17. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงในข้อ 1 ถึง 16 ดังกล่าวข้างต้น
17.1
เห็นด้วยกับปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
17.2
ไม่เห็นด้วยกับปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

คะแนนที่
ประเมิน

-8หมำยเหตุ 1 : หากข้อมูลข้อเท็จจริงปัจจัยเสี่ยงใดไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านก็ไม่ต้องระบุให้คะแนนในช่องคะแนนที่ประเมิน ให้ปล่อยว่างไว้
2 : S = Strategic
ด้านกลยุทธ์
O = Operation
ด้านการดาเนินงาน
K = Knowledge Management ด้านการบริหารความรู้
F = Financeial
ด้านการเงิน
C = Compliance
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3. หากสงสัยเรื่องตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง สามารถติดต่อขอคาปรึกษาแนะนาได้จากหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลาพูน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1000 ต่อ 27925-6

ลงชื่อ.........................................................................................หัวหน้าส่วนราชการ
(...........................................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................................
วันที่............................................................................................

แบบประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรวำงแผนตรวจสอบโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ชื่อหน่วยงำน.......................................................................................
ชื่อโครงกำร................................................................................................................................................
(เลือก 1 โครงกำร ที่ได้รับงบประมำณสูงที่สุด)

จำกเงินงบประมำณของ งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
(ประเมินระดับความเสี่ยงโดยทาเครื่องหมาย “” ในช่อง “เลือก” ท้ายคาตอบของแต่ละข้อเพียงข้อเดียว

เกณฑ์ระดับควำมเสี่ยง
ระดับต่ำกว่ำ
เลือก
ระดับปำนกลำง
เลือก
1. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
วงเงินงบประมาณต่ากว่า 1 ล้านบาท
วงเงินงบประมาณมากกว่า 1 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
2. ผลสาเร็จของโครงการระดับผลผลิต
โครงการมีผลผลิต (Output)
โครงการวัดระดับผลผลิต (Output)
(Output) และระดับผลลัพธ์ (Outcome) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่วัดได้
ได้ แต่ไม่สามารถวัดระดับผลลัพธ์
ชัดเจน
(Outcome) ได้ หรือวัดยาก
ปัจจัยเสี่ยงของโครงกำร

3. การดาเนินการโครงการเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
4. ตัวชี้วัดของโครงการ
5. การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
6. การดาเนินโครงการมีการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ต่อทางราชการหรือสื่อมวลชน

การดาเนินโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

การดาเนินโครงการล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ ไม่เกิน 3 เดือน

มีการกาหนดตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน
และเจาะจง สามารถตรวจสอบ
หรือวัดผลการปฏิบัติได้
ระบุถึงวิธีการ/ระบบการติดตาม
และประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
อย่างชัดเจน
ไม่มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ต่อทางราชการหรือสื่อมวลชน

มีการกาหนดตัวชี้วัดไว้แต่ไม่ชัดเจน
และไม่เจาะจง คาดว่าจะไม่สามารถ
ตรวจสอบหรือวัดผลการปฏิบัติงานได้
กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
โครงการ แต่ไม่ระบุถึงวิธีการ/
ระบบการติดตามไว้แต่อย่างใด
-

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ประเมิน/สอบทาน
(นางสาวอรุณี โปธา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

ระดับสูง
วงเงินงบประมาณ
เกิน 3 ล้านบาท ขึ้นไป
โครงการไม่สามารถวัดผล
สาเร็จได้ทั้งระดับผลผลิต
(Output) และระดับผลลัพธ์
(Outcome)
การดาเนินโครงการล่าช้า
กว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป
ไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดไว้
แต่อย่างใด
ไม่ได้กาหนดให้มีการติดตาม
และประเมินผลไว้ในโครงการ
แต่อย่างใด
มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ต่อทางราชการหรือสื่อมวลชน

ลงชื่อ...............................................................................ผู้ประเมิน
(นางเนตรนภา จารุวัฒน์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

เลือก

