แนวทางการประเมินความเสี่ยงของกระทรวงศึกษาธิการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมสาคัญในขั้นตอนการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนให้หน่วยรับตรวจ
พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กาหนด ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้อง
ดาเนินการวางแผนการตรวจสอบไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การบริหารงานตรวจสอบเหมาะสมกับจานวนหน่วยรับ
ตรวจ ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกภารกิจ กิจกรรม
หรือเรื่องที่สาคัญขององค์กร รวมทั้งจัดลาดับความสาคัญว่าเหตุการณ์ใด ภารกิจใด กิจกรรมใด ที่จะมี
ผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และควรจะดาเนินการตรวจสอบ ณ ช่วงเวลาใดก่อนหลัง
ดังนั้นเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กาหนด
แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ดังนี้
ระดับการประเมิน
การประเมินความเสี่ยงของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการใน 3 ระดับ คือ
1. ระดับองค์กร เป็นการประเมินความเสียงขององค์กรในภาพรวม 7 ปัจจัย ได้แก่ การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง การกาหนดนโยบายแลแผนกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง ด้าน
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
2. ระดับหน่วยงาน เป็นการประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในองค์กร จานวน 6 ปัจจัย ได้แก่
ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
3. ระดับกิจกรรม เป็นการประเมินความเสี่ยงของทุกกิจกรรมภายในหน่วยงาน จานวน 5 ปัจจัย
ได้แก่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความรู้
และประสบการณ์ที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
1. ศึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานและกิจกรรม เช่น โครงสร้างอัตรากาลัง แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และแผนบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งหากผู้ตรวจสอบภายในมีการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลและแยกเป็นระบบอยู่แล้ว ก็จะช่วยสนับสนุนให้การดาเนินการประเมินความความเสี่ยงสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
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3. กาหนดปัจจัยเสี่ยง โดยยึดแนวทางการการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบต้องประเมินความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดให้ครบทุกระดับ ทุกด้าน และทุกปัจจัย เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่กาหนดขึ้นตามแนวทางดังกล่าวจะ
ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการครบทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการบริหารความรู้ ด้านการเงินการ
บัญชี ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4. ประเมินความเสี่ยง
4.1 แจกแบบสอบถามให้ทุกหน่วยงาน หรือ
4.2 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ กับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถาม พร้อมทั้งแจกแบบสอบถาม
4.3 สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง (walk in)
ทั้งนี้ หากผู้ตรวจสอบต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาเพิ่มเติมจากแบบสอบถามที่กาหนด สามารถ
เพิ่มข้อคาถามได้
4.4. รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินตามแบบสอบถามที่กาหนด
4.5 ประมวลผล
(1) นาข้อมูลจากข้อคาถามทุกด้านมาประมวลผล ให้ค่าคะแนนระดับการประเมิน
อยู่ในระดับใด คานวณหาค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเสี่ยงรวม = คะแนนความเสี่ยงของทุกปัจจัยรวมกัน
จานวนปัจจัยเสี่ยง
(2) นาค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปรผล ซึ่งเกณฑ์การแปรผลเฉลี่ยทางสถิติของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล กาหนดช่วงค่าเฉลี่ยทางสถิติ ดังนี้
4.20 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด
3.40 – 4.19 หมายความว่า มีระดับความเสียงมาก
2.60 – 3.39 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
1.80 – 2.59 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อย
1.00 – 1.79 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
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5. จัดลาดับความเสี่ยง
นาค่าคะแนนเฉลี่ยมาเรียงลาดับตามค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย และค่าแปรผลจากค่า
คะแนนเฉลี่ยดังกล่าว เป็นค่าความเสี่ยงมากที่สุด – ความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยจาแนกตามระดับองค์กร ระดับ
หน่วยงาน และระดับกิจกรรม เพื่อกาหนดองค์กร หน่วยงานและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่ควรดาเนินการ
ตรวจสอบในแผนการตรวจสอบภายในประจาปีต่อไป
ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าหน่วยงานใดต้องดาเนินการตรวจสอบเป็นอันดับแรก ให้พิจารณาจาก
ผลการจัดลาดับองค์กรที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงสูงก่อนเป็นลาดับแรก
6. การตรวจสอบโครงการ
การพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงเพื่อจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ผู้ตรวจสอบภายใน ควรดาเนินการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของสานักงบประมาณ (ตามแนวทาง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556) โดยคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 5 ด้าน จากหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยงในการประเมินโครงการตาม
แนวทางของสานักงบประมาณ” แล้วรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้
ครบถ้วน แล้วทาการประเมินความเสี่ยง โดยให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์กาหนด

บัญชีปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับองค์กร
(7 ปัจจัย)

1
1
1

บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ระดับองค์กร (7 ปัจจัย)
ปัจจัยเสี่ยง
1. การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง

ระดับการประเมิน

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

น้อย = 2
 มีแผนบริหารความเสี่ยง
หรือจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ทุกภารกิจ/
กระบวนงานที่สาคัญของ
องค์กร
 จัดทาโดยการมีส่วนร่วม

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

 นาไปปฏิบัติตามมาตรการ  นาไปปฏิบัติไม่ครบทุก
 ไม่นามาตรการไปปฏิบัติ
ควบคุมที่กาหนด
มาตรการควบคุมที่กาหนด

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. แผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร

2
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ประเด็นการพิจารณา
1. การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM)
2. การจัดทาระบบควบคุมภายใน (Internal Control : IC)
3. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง/ระบบควบคุมภายใน
4. การดาเนินการครบถ้วนตามภารกิจ/กระบวนงานที่สาคัญ
5. การนามาตรการไปใช้ในการปฏิบัติ
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3. หลักฐานการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และการจัดการความเสี
ง ่ย
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

ปัจจัยเสี่ยง
2. การกาหนดนโยบายและแผน
กลยุทธ์

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
น้อย = 2
ปานกลาง = 3
มาก = 4
 นานโยบายของผู้บริหาร  นานโยบายของผู้บริหาร  นานโยบายของผู้บริหาร  นานโยบายของผู้บริหาร
มาจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
มาจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
มาจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
มาจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร
องค์กร
องค์กร
องค์กร
 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ  บุคลากรมีส่วนร่วมในการ  บุคลากรมีส่วนร่วมในการ  บุคลากรไม่มีส่วนร่วมใน
จัดทาแผนกลยุทธ์
จัดทาแผนกลยุทธ์
จัดทาแผนกลยุทธ์
การจัดทาแผนกลยุทธ์
 นาไปปฏิบัติ ได้
 นาไปปฏิบัติได้
 นาไปปฏิบัติได้
 นาไปปฏิบัติได้
ร้อยละ 91 - 100%
ร้อยละ 81 – 90
ร้อยละ 71 – 80
น้อยกว่าร้อยละ 71

มากที่สุด = 5
ไม่นานโยบายของผู้บริหาร
มาจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร หรือไม่จัดทาแผน
กลยุทธ์

ระดับการประเมิน

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
2. รายงานการประชุมการกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
3. รายงานแผน/ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

3
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ประเด็นการพิจารณา
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนกลยุทธ์
3. ผลการดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง

น้อยที่สุด = 1
3. โครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง  มีโครงสร้างองค์กรตรง
ตามภารกิจ
 มีอัตรากาลังเต็มตาม
กรอบทุกงาน และ
เพียงพอ

น้อย = 2
 มีโครงสร้างองค์กรตรง
ตามภารกิจ
 มีอัตรากาลังเต็มตาม
กรอบทุกงาน แต่ยังไม่
เพียงพอ

เกณฑ์ความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
 มีโครงสร้างองค์กรตรง
ตามภารกิจ
 มีอัตรากาลังเต็ม ตาม
กรอบเพียงบางส่วนงาน

มาก = 4
 มีโครงสร้างองค์กรตรง
ตามภารกิจ
 มีอัตรากาลังทุกส่วนงาน
ไม่เต็มตามกรอบ

มากที่สุด = 5
 มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่
ตรงตามภารกิจ

ระดับการประเมิน

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

ปัจจัยเสี่ยง
4. นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 มีนโยบายด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
 มีการดาเนินการตาม
นโยบายที่กาหนด
ครบถ้วนร้อยละ
91 – 100

น้อย = 2
 มีนโยบายด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
 มีการดาเนินการตาม
นโยบายที่กาหนด
ร้อยละ 81 - 90

ปานกลาง = 3
 มีนโยบายด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
 มีการดาเนินการตาม
นโยบายที่กาหนด
ร้อยละ 71 - 80

มาก = 4

มากที่สุด = 5

 มีนโยบายด้านบริหาร
 ไม่มีนโยบายด้านการ
ทรัพยากรบุคคล เป็นลาย บริหารทรัพยากรบุคคล
ลักษณ์อักษร
หรือมีนโยบายด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไม่เป็น
 มีการดาเนินการตาม
ลายลักษณ์อกั ษร
นโยบายที่กาหนด
น้อยกว่าร้อยละ 71

ระดับการประเมิน

5

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
3. รายงานการดาเนินงานประจาปี

5
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ประเด็นในการพิจารณา
1. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น รายงานการประชุม
2. ผลการดาเนินการตามนโยบาย

ปัจจัยเสี่ยง
5. การกาหนดอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 มีการกาหนดอานาจ
 มีการกาหนดอานาจ
 มีการกาหนดอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน
หน้าที่ของหน่วยงาน
หน้าที่ของหน่วยงาน
ตามโครงสร้างที่ไม่ซ้าซ้อน ตามโครงสร้างที่ไม่ซ้าซ้อน ตามโครงสร้าง
 ครอบคลุมทุกภารกิจ
 ครอบคลุมภารกิจ
 ครอบคลุมภารกิจ
ครบถ้วนร้อยละ
ร้อยละ 81 - 90
ร้อยละ 71 - 80
91 – 100

มาก = 4
 มีการกาหนดอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน

มากที่สุด = 5
 มีการกาหนดอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน
ซ้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน

 ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ
หรือครอบคลุมภารกิจ
ไม่เกินร้อยละ 70

ระดับการประเมิน

6

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. เอกสารแสดงอานาจหน้าที่ขององค์กรตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
2. กฎหมายการแบ่งส่วนราชการของแต่ละองค์กร
3. ประกาศจัดตั้งและข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยงาน
4. ภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงในแผนต่าง ๆ เช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน ฯลฯ
หมายเหตุ ประเด็นความซ้าซ้อน ให้ผู้ตรวจสอบทาการประเมินจากการเอกสารหลักฐาน
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ประเด็นในการพิจารณา
1. การกาหนดอานาจหน้าที่ตามโครงสร้างของหน่วยงาน
2. ภารกิจของหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1

6. ผลการปฏิบัติงานตามคารับรอง  ค่าคะแนนที่ได้รับจาก
การปฏิบัติราชการ
การประเมินอยู่ในระดับ
4.50 ขึ้นไป

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

 ค่าคะแนนที่ได้รับจาก
การประเมินอยู่ในระดับ
4.00 – 4.49

 ค่าคะแนนที่ได้รับจาก
การประเมินอยู่ในระดับ
3.50 – 3.99

 ค่าคะแนนที่ได้รับจาก
การประเมินอยู่ในระดับ
3.00-3.49

 ค่าคะแนนที่ได้รับจาก
การประเมินอยู่ในระดับ
ต่ากว่า 3.00

ระดับการประเมิน

ประเด็นการพิจารณา
 ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

7
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หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

7

ปัจจัยเสี่ยง
7. การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงาน

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

 มีการนาหลักธรรมาภิบาล  มีการนาหลักธรรมาภิบาล  มีการนาหลักธรรมาภิบาล  มีการนาหลักธรรมาภิบาล  มีการนาหลักธรรมาภิบาล
6 องค์ประกอบมาใช้ใน
5 องค์ประกอบมาใช้ใน
4 องค์ประกอบมาใช้ใน
3 องค์ประกอบมาใช้ใน
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน ครบถ้วน
การปฏิบัติงาน ครบถ้วน
การปฏิบัติงาน ครบถ้วน
การปฏิบัติงานครบถ้วน
1-2 องค์ประกอบ

ระดับการประเมิน
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ประเด็นการพิจารณา
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
 หลักธรรมาภิบาล 6 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) หลักประสิทธิผล
(2) หลักประสิทธิภาพ
(3) หลักความโปร่งใส
(4) หลักนิติธรรม
(5) หลักความเสมอภาค
(6) หลักคุณธรรม/จริยธรรม
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
เป็นเอกสารโครงการ หนังสือสั่งการ /หนังสือแจ้งเวียน ที่ดาเนินการในปีที่ประเมิน
1. หลักประสิทธิผล งาน/โครงการที่ระบุตัวชี้วัดและเกณฑ์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
2.
หลักประสิทธิภาพ งาน/โครงการที่ระบุตัวชี้วัดและเกณฑ์ เพื่อทราบประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
3.
หลักความโปร่งใส - งาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส เช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ฯลฯ
- งาน/โครงการที่ระบุวิธีการกากับและการควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยงไว้ในงาน/โครงการ ตัวอย่างการกากับดูแล เช่น กาหนดให้มี
การรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน หรือรายงานผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ ฯลฯ
4. หลักนิติธรรม งาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น โครงการประชุมให้ความรู้ด้านการพัสจัดุดทา/แจ้งเวียนแนวทาง
การปฏิบัติงานที่กาหนดตามกฎระเบียบของหน่วยงาน ฯลฯ
5. หลักความเสมอภาค งาน/โครงการที่ให้บริการกับผู้รับบริการทุกกลุ่ม เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน (OD) ที่บุคลากรทุกกลุ่มมี
สิทธิเข้าร่วมเสมอกัน หรืองานบริการในหน่วยที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเสมอภาพกัน
6. หลักคุณธรรม/จริยธรรม งาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หรือการแจ้งเวียน
จริยธรรมในหน่วยงาน

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

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 หน่วยงานได้นากลยุทธ์ระดับ  หน่วยงานได้นากลยุทธ์
องค์กร มากาหนดทิศทางใน ระดับองค์กร มากาหนด
การปฏิบัติงานในระดับ
ทิศทางในการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
ในระดับหน่วยงาน

 มีการทบทวนการ
ปฏิบัติงาน

 มีการทบทวนการปฏิบัติงาน  ไม่มีการทบทวน

 นาผลการทบทวนมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

 ไม่ได้นาผลการทบทวนมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ระดับการประเมิน

ประเด็นการพิจารณา
1. การนากลยุทธ์ระดับองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงาน
2. การทบทวนการปฏิบัติงาน
3. การนาผลการทบทวนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร หรือระดับหน่วยงาน

2. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

มากที่สุด = 5

 หน่วยงานได้นากลยุทธ์
ระดับองค์กร บางส่วนมา
กาหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานในระดับ
หน่วยงาน

 หน่วยงานไม่ได้นากลยุทธ์
ระดับองค์กร มากาหนด
ทิศทางในการปฏิบัติงาน
ในระดับหน่วยงาน หรือ
ไม่ได้จัดทาแผนกลยุทธ์
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 หน่วยงานได้นากลยุทธ์
ระดับองค์กร มากาหนด
ทิศทาง ในการปฏิบัติงาน
ในระดับหน่วยงาน

มาก = 4

ปัจจัยเสี่ยง
2. ด้านการปฏิบัติงาน

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละ 91 - 100
ของโครงการทั้งหมด

น้อย = 2
 ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละ 81 - 90 ของ
โครงการทั้งหมด

ปานกลาง = 3

มาก = 4

 ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละ 71 – 80 ของ
โครงการทั้งหมด

 ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละ 61 – 70 ของ
โครงการทั้งหมด

มากที่สุด = 5
 ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน
น้อยกว่า
ร้อยละ 61 ของ
โครงการทั้งหมด

ระดับการประเมิน

11

คานิยาม
โครงการทั้งหมด หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กาหนดให้ดาเนินงานภายในไตรมาสที่ 3
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1.
แผนการปฏิบัติงาน
2.
รายงานผลการปฏิบัติงาน
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ประเด็นการพิจารณา
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน ในไตรมาสที่ 3

ปัจจัยเสี่ยง
3. ด้านบุคลากร

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 มีการมอบหมายงาน  มีการมอบหมายงาน
 มีการมอบหมายงาน 
เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นลายลักษณ์อักษร
ตรงตามมาตรฐาน
ตรงตามมาตรฐาน
ตรงตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งร้อยละ
กาหนดตาแหน่งร้อยละ
กาหนดตาแหน่งร้อยละ
91-100 ของจานวน
81- 90 ของจานวน
71 – 80 ของจานวน
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร

มาก = 4

มากที่สุด = 5

มีการมอบหมายงานเป็น  ไม่มีการมอบหมายงาน
ลายลักษณ์อักษรตรงตาม
เป็นลายลักษณ์
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
น้อยกว่าร้อยละ 71 ของ
จานวนบุคลากร

ระดับการประเมิน

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

ปัจจัยเสี่ยง
4. ด้านการเงินและงบประมาณ

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
ไตรมาสที่ 3 ได้
ร้อยละ 91 – 100 ของ
มติ ครม.กาหนด

น้อย = 2
 มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
ไตรมาสที่ 3 ได้
ร้อยละ 81– 90 ของมติ
ครม.กาหนด

ปานกลาง = 3

มาก = 4

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

 มีแผนการใช้จ่ายเงิน
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
ไตรมาสที่ 3 ได้น้อยกว่า
ร้อยละ 71 ของมติ ครม.
กาหนด

มากที่สุด = 5
 ไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน

ระดับการประเมิน

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. มาตรการการใช้จ่ายเงินตามมติ ครม.
2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามมติ ครม.
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ประเด็นการพิจารณา
1. แผนการใช้จ่ายเงิน
2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณปัจจุบัน

ปัจจัยเสี่ยง
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1

น้อย = 2

 หน่วยงานมีระบบ
 หน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ในการ
สารสนเทศใช้ในการ
ปฏิบัติงานในทุกระบบงาน ปฏิบัติงานเฉพาะ
สาคัญ
ระบบงานที่จาเป็น
 ข้อมูลสารสนเทศเป็น
 ข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
 มีการเผยแพร่ข้อมูล
 มีการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศอย่างทั่วถึง
สารสนเทศ

ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

 หน่วยงานมีระบบ
 หน่วยงานมีระบบ
 ไม่มีระบบสารสนเทศใช้
สารสนเทศใช้ในการ
สารสนเทศใช้ในการ
ในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ระบบงานทีจ่ าเป็น
ระบบงานที่จาเป็น
ระบบงานที่จาเป็น
 ข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่  ข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่
เป็นปัจจุบัน
ไม่ปัจจุบัน

ระดับการประเมิน

14

คานิยาม
ระบบงานที่จาเป็น ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงบประมาณ หรือระบบงานพัสดุ
ระบบงานสาคัญ ได้แก่ ระบบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
 รายงาน/ เอกสารหลักฐาน ที่นาเสนอผู้บริหารที่ถูกประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

14
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ประเด็นการพิจารณา
1. การนาข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารงาน เช่น ข้อมูลการเงิน งบประมาณ และบัญชีในระบบ GFMIS ฯลฯ
2. จานวนรายงานสารสนเทศที่ได้รับจากระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง
6. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการดาเนินงาน

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

มาก = 4

มากที่สุด = 5

 หน่วยงานได้รับการ
 หน่วยงานได้รับการ
 หน่วยงานได้รับการ
 หน่วยงานได้รับการ
 หน่วยงานได้รับการ
สนับสนุนเครื่องมือ
สนับสนุนเครื่องมือ
สนับสนุนเครื่องมือ
สนับสนุนเครื่องมือ
สนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์
เครือ่ งใช้ และอุปกรณ์
เครือ่ งใช้ และอุปกรณ์
เครือ่ งใช้ และอุปกรณ์
เครือ่ งใช้ และอุปกรณ์
ในการดาเนินงาน ร้อยละ
ในการดาเนินงาน ร้อยละ
ในการดาเนินงาน ร้อยละ
ในการดาเนินงาน ร้อยละ
ในการดาเนินงาน
91 - 100 ของความ
81 – 90 ของความ
71 - 80 ของความ
61 – 70 ของความ
น้อยกว่า ร้อยละ 61
ต้องการ
ต้องการ
ต้องการ
ต้องการ
ของความต้องการ

ระดับการประเมิน

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. แบบประเมินความต้องการของบุคลากรที่มี ต่อเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
2. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดาเนินงาน จากรายงานของ กพร.ด้านวัฒนธรรมองค์กรหรือสารวจตาม
ตัวอย่างแบบสอบถามที่แนบมาพร้อมนี้

15
15
1

ประเด็นการพิจารณา
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
2. พิจารณาจากความต้องการของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
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บัญชีปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับกิจกรรม
(5 ปัจจัย)

บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ระดับกิจกรรม (5 ปัจจัย) ประเมินทุกกิจกรรมในหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยง
1. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน

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

น้อย = 2
 มีการกาหนดขั้นตอน
กระบวนการ แนวทาง
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 81 - 90

ปานกลาง = 3
 มีการกาหนดขั้นตอน
กระบวนการ แนวทาง
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 71 - 80

มาก = 4
 มีการกาหนดขั้นตอน
กระบวนการ แนวทาง
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
น้อยกว่าร้อยละ 71

มากที่สุด = 5
 ไม่มีการกาหนดขั้นตอน
กระบวนการ แนวทาง
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ระดับการประเมิน

17

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. ขั้นตอน/แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน
2. เอกสารแสดงภารกิจของหน่วยงาน

17
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ประเด็นในการพิจารณา
1. จานวนขั้นตอน กระบวนการ แนวทาง หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่นาไปปฏิบัติ
2. จานวนภารกิจทั้งหมดในหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง
2. กระบวนการและวิธีการ
ปฏิบัติงาน

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

น้อย = 2
 มีการปฏิบัติตามคู่มือ/
แนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่กาหนด
ร้อยละ 81 - 90

ปานกลาง = 3
 มีการปฏิบัติตามคู่มือ/
แนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่กาหนด
ร้อยละ 71 - 80

มาก = 4
 มีการปฏิบัติตามคู่มือ/
แนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่กาหนด
น้อยกว่าร้อยละ 71

มากที่สุด = 5
 ไม่มีการปฏิบัติตามคู่มือ/
แนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ระดับการประเมิน

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. คู่มือ / แนวทาง /กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

18
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ประเด็นการพิจารณา
1. จานวนคู่มือ /แนวทาง /กระบวนการปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติตามคู่มือ /แนวทาง /กระบวนการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง
3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 ผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ตรวจสอบภายนอก
จากการตรวจสอบ
ครั้งหลังสุด พบข้อทักท้วง
ไม่เกิน 3 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
4-6 ข้อ
7-9 ข้อ
10-12 ข้อ
มากกว่า 12 ข้อ

ระดับการประเมิน

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
2. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก

19
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เกณฑ์ในการพิจารณา
 จานวนข้อทักท้วงของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก จากการตรวจสอบครั้งหลังสุด

ปัจจัยเสี่ยง
4. ความรู้และประสบการณ์ที่
เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1
 ร้อยละ 60 ขึ้นไปของ
บุคลากร ในหน่วยงาน
มีความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน

น้อย = 2
 ร้อยละ 50 ขึ้นไปของ
บุคลากร ในหน่วยงาน
มีความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน

ปานกลาง = 3
 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

ประเด็นการพิจารณา
 จานวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งและประสบการณ์ ในกิจกรรมของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือคุณวุฒิไม่ตรง แต่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. โครงสร้างอัตรากาลัง และอัตรากาลังที่มีอยู่จริงของหน่วยงาน
2. สถิติจานวนคน/จานวนปี/คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร
3. แบบสอบถาม เรื่องอัตรากาลังของหน่วยงาน
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หมายเหตุ
1. การประเมินปัจจัยเสี่ยงจะพิจารณาเฉพาะตาแหน่งที่มี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. บุคลากรที่มคี วามชานาญในการปฏิบัติงาน หมายถึง
2.1
มีคุณวุฒติ รงกับตาแหน่งและมีประสบการณ์ในกิจกรรมของหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.2 คุณวุฒิไม่ตรง แต่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่7า ปี

ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์ความเสี่ยง
น้อยที่สุด = 1

5. การติดตาม และประเมินผลการ  มีการติดตามประเมินผล
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทุกเดือน

น้อย = 2

ปานกลาง = 3

 มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณทุก 3 เดือน

 มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 6 เดือน
9 เดือน และ12 เดือน

มาก = 4

มากที่สุด = 5

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

ระดับการประเมิน

ประเด็นการพิจารณา

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน
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หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
1. รายงานผลการติดตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3. แบบสอบถามการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
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