
 

 

 

แบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
คําช้ีแจง 

แบบประเมินความเส่ียงของหนวยรับตรวจนี้ จัดทําข้ึนเพื่อสํารวจขอมูลปจจัยเส่ียงในแตละดาน เปนการ

ประเมินและจัดลําดับความเส่ียงของสวนงานเพื่อนํามาใชประกอบการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ โดยขอใหทุกสวนงาน

กรอกแบบประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบตามขอเท็จจริงหรือท่ีมีอยูในสวนงานของทาน ในการนี้ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน จักขอขอบคุณเปนอยางสูง 
 

วัตถุประสงค  

 เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบไดครอบคลุมภารกิจท่ีสําคัญ และเปนไปอยางมี

หลักเกณฑ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใตขอจํากัดท่ีมีอยู ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงวัตถุประสงคหลักของการ

ตรวจสอบ ไดแก วัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

แบบสอบถามการประเมินความเส่ียง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในชุดนี้ ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี ้

สวนท่ี ๑  เปนขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี ๒  เปนเกณฑใหคะแนนประเมินผลความเส่ียงตามระดับ ดังนี ้  

 การประมวลผลการประเมินความเสี่ยง 

 ประมวลขอมูลจากขอคําถามทุกดานมาประมวลผล ใหคาคะแนนระดับการประเมินอยูในระดับใด 

คํานวณหาคาคะแนนความเส่ียงเฉล่ียรวมของแตละสวนงาน  

 คาเฉล่ียคะแนนความเส่ียงรวม  =   คะแนนความเส่ียงของทุกปจจัยรวมกัน 

       จํานวนปจจัยเส่ียง 

การแปลผลคาเฉลี่ยการประเมินเปนระดับความเสี่ยง 

คาเฉล่ีย ๔.๒๐ - ๕.๐๐  =  ระดับคะแนน ๕  หมายถึง  มีความเส่ียงมากท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ๓.๔๐ - ๔.๑๙  =  ระดับคะแนน ๔  หมายถึง  มีความเส่ียงมาก 

คาเฉล่ีย ๒.๖๐ - ๓.๓๙  =  ระดับคะแนน ๓  หมายถึง  มีความเส่ียงปานกลาง 

คาเฉล่ีย ๑.๘๐ - ๒.๕๙  =  ระดับคะแนน ๒  หมายถึง  มีความเส่ียงนอย 

คาเฉล่ีย ๑.๐๐ - ๑.๗๙  =  ระดับคะแนน ๑  หมายถึง  มีความเส่ียงนอยท่ีสุด 

(อางอิงเกณฑระดับความเส่ียง/คะแนนความเส่ียง จากกลุมงานตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ) 

สวนท่ี ๓  เปนการใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน) 

๑. ช่ือสวนงาน................................................................................................................................................... 

๒. ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม (ระบุตําแหนง) ……………………………………………………………………………..  

๓. ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ไดรับจัดสรรงบประมาณรวม เปนจํานวนเงิน................................................บาท   

๔. โครงการท่ีไดรับจัดสรรเงินงประมาณสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

๑.  

๒.  

๓.  

๔.  

๕.  

๕. จากขอ ๔. โครงการ/กจิกรรมท่ีไดรับจัดสรรเงนิงบประมาณสูงสุด แตละโครงการเปนจํานวนเงินเทาใด 

โครงการ/

กจิกรรมท่ี 
เงินงบประมาณท่ีไดรบั (บาท) 

๑.  

๒.  

๓.  

๔.  

๕.  

๖. จากขอ ๔. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับจัดสรรสูงสุด ๕ อันดับแรก มีการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมไวหรอืไม อยางไร 

◻ ไมมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใชจายเงินงบประมาณ 

◻ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใชจายเงินงบประมาณ 

๗. จากขอ ๕. (ถามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใชจายเงินงบประมาณ) มีผลการใชจายอยางไร 

◻ เปนไปตามเปาหมายโครงการ     ◻ สูงกวาเปาหมายโครงการ     ◻ ตํ่ากวาเปาหมายโครงการ 

๘. ในปงบประมาณ ๒๕๖๔  สวนงานไดรับงบประมาณจัดสรร (งบลงทุน)  จํานวนท้ังส้ิน.............รายการ  

๙. จากขอ ๗. สวนงานมีผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน...........................บาท 

๑๐. จากขอ ๗. และขอ ๘. สวนงานมีการขออนุมัติใชงบประมาณท่ีเหลือจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจางหรือไม 

◻ ไมมีการขออนุมัติใชเงินคงเหลือจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากเปนไปตามงบประมาณจัดสรร 

◻ ไมมีการขออนุมัติใชเงินคงเหลือจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากไมมีแผนใชจาย 

◻ มีการขออนุมัติใชเงินคงเหลือจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง      
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สวนท่ี ๒   การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดประเมนิความเส่ียงฯ ตามบัญชีและหลักเกณฑการประเมินความเส่ียงฯ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ และปรับใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยจัดสงแบบประเมินความเส่ียง 

ในระบบอเิล็กทรอนิกส (Google Form)  ดังนี้ 

 ปจจัยเสี่ยงและเกณฑการประเมินความเสี่ยง  รวมจํานวน ๑๙ ปจจัย 

 ๑. ระดับองคกร  ประกอบดวย ๗ ปจจัย 

 ๑) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ๒) การกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ 

 ๓) โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง  ๔) นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 

 ๕) การกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนงาน ๖) ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

 ๗) การนําหลักธรรมาภบิาลมาใชในการบริหารงาน 

 ๒. ระดับสวนงาน  ประกอบดวย ๖ ปจจัย 

 ๑) ดานกลยุทธ    ๒) ดานการปฏิบัติงาน 

 ๓) ดานบุคลากร    ๔) ดานการเงินและงบประมาณ 

 ๕) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๖) ดานเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการดําเนินงาน 

 ๓. ระดับกิจกรรม  ประกอบดวย ๖ ปจจัย 

  ๑) คูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน  ๒) กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน 

  ๓) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ   ๔) ความรูและประสบการณท่ีเหมาะสมของผูปฏิบัติงาน 

  ๕) การพัฒนาตนเอง    ๖) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  

ปจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
นอยท่ีสุด = ๑ นอย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากท่ีสุด = ๕ 

การประเมินความเสีย่งระดับองคกร 

๑. การควบคุม
ภายในและการ
บริหารความเส่ียง 
(O) 

บริหารความเส่ียง
และจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
ธุรกิจกระบวนงาน
ท่ีสําคัญขององคกร
และจัดทําโดยการ
มีสวนรวมของ ทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของ
พรอมท้ังนําไป
ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมท่ี

กําหนด 

มีแผนบริหารความ
เส่ียงและจัดวาง
ระบบควบคุม
ภายในธุรกิจหรือ
กระบวนการท่ี
สําคัญขององคกร
และจัดทําโดยการ
มีสวนรวมพรอมท้ัง
นําไปปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมท่ี
กําหนด  

มีแตบริหารความ
เส่ียงและจัดวาง
ระบบควบคุม
ภายในธุรกิจคือ
กระบวนการท่ี
สําคัญขององคกร
และจัดทําโดยการ
มีสวนรวมแต
นําไปปฏิบัติไม
ครบทุกมาตรการ
ควบคุมท่ีกําหนด  

มีแตบริหารความ
เส่ียงและจัดวาง
ระบบควบคุม
ภายในแตไมครบ
ทุกภารกิจหรือ
กระบวนงานท่ี
สําคัญขององคกร 
และจัดทําโดยไมมี
สวนรวมและไม
นํามาตรการ
ปฏิบัติ 

ไมมีแผนบริหาร
ความเส่ียงและไม
จัดระบบควบคุม
ภายใน  
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ปจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
นอยท่ีสุด = ๑ นอย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากท่ีสุด = ๕ 

๒. การกําหนด
นโยบายและแผน
กลยุทธ 
(S) 

นํานโยบายของ
ผูบริหารมาจัดทํา
แผนกลยุทธของ
องคกรมีสวนรวม
ในการจัดทําแผน
กลยุทธและนําไป
ปฏิบัติไดรอยละ 
๙๑-๑๐๐ 

นํานโยบายของ
ผูบริหารองคกร
บุคลากรมีสวนรวม
ในการจัดทําแผน
กลยุทธและนําไป
ปฏิบัติไดรอยละ 
๘๑-๙๐ 

นํานโยบายของ
ผูบริหารมาจัดทํา
แผนกลยุทธของ
องคกร บุคลากรมี
สวนรวมในการ
จัดการกลยุทธ
และนําไปปฏิบัติ
ไดรอยละ ๗๑-
๘๐  

นํานโยบายของ
ผูบริหารมาจัดทํา
แผนกลยุทธของ
องคกร 
บุคลากรมีสวน
รวมในการจัดการ
กลยุทธและนําไป
ปฏิบัติไดนอยกวา
รอยละ ๗๐ 

ไมมีนโยบายของ
ผูบริหารหรือไม
จัดทําแผนกลยุทธ 

 

๓. โครงสรางองคกร
และอัตรากําลัง 
(S) 

มีโครงสรางองคกร
ตรงตามภารกิจ
และมีอัตรากําลัง
เต็มตามกรอบ
อัตราและเพียงพอ  

มีโครงสรางองคกร
ตรงตามภารกิจ
และมีอัตรากําลังท่ี
มีอยูจริง ๘๐-๙๐ 
% ของกรอบอัตรา  

มีโครงสราง
องคกรตรงตาม
ภารกิจและมี
อัตรากําลังท่ีมีอยู
จริง ๗๐-๘๙ % 
ของกรอบอัตรา  

มีโครงสราง
องคกรตรงตาม
ภารกิจและมี
อัตรากําลังท่ีมีอยู
จริง ๖๐-๖๙ % 
ของกรอบอัตรา  

มีโครงสรางองคกร
ไมตรงตามภารกิจ
และมีอัตรากําลังท่ี
มีอยูจริง ตํ่ากวา 
๖๐ % ของกรอบ
อัตรา  

 

๔. นโยบายการ
บริหารทรัพยากร 
(S) 

มีนโยบายดานการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนลาย
ลักษณอักษรและมี
การดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนด
ครบถวนรอยละ 
๙๑-๑๐๐ 

มีนโยบายดานการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนลาย
ลักษณอักษรและมี
การดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนด
ครบถวนรอยละ 
๘๑-๙๐ 

มีนโยบายดาน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ี
เปนลายลักษณ
อักษรและมีการ
ดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนด
ครบถวนรอยละ 
๗๑-๘๐ 

มีนโยบายดาน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ี
เปนลายลักษณ
อักษรและมีการ
ดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนด
ครบถวนนอยกวา
รอยละ ๗๑ 

ไมมีนโยบายดาน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
หรือมีนโบายดาน
การบิรหาร
ทรัพยากรบุคคล
ไมเปนลายลักษณ
อักษร 

 

๕. การกําหนด
อํานาจหนาท่ีของ
สวนงาน  
(O) 

มีการกําหนด
อํานาจหนาท่ี ของ
สวนงานตาม
โครงสรางท่ีไม
ซ้ําซอนและ
ครอบคลุมภารกิจ
ครบถวนรอยละ 
๙๑-๑๐๐ 

มีการกําหนด
อํานาจหนาท่ี ของ
สวนงานตาม
โครงสรางท่ีไม
ซ้ําซอนและ
ครอบคลุมภารกิจ
รอยละ ๘๑-๙๐ 

มีการกําหนด
อํานาจหนาท่ี 
ของสวนงานตาม
โครงสรางท่ีไม
ซ้ําซอนและ
ครอบคลุมภารกิจ
รอยละ ๗๑-๘๐ 

มีการกําหนด
อํานาจหนาท่ี 
ของสวนงานตาม
โครงสรางท่ีไม
ซ้ําซอน แตไม
ครอบคลุมภารกิจ
หรือครอบคลุม
ภารกิจนอยกวา
รอยละ ๗๑ 

มีการกําหนด
อํานาจหนาท่ีของ
สวนงานซ้ําซอน
ระหวางสวนงาน 

 



-๕- 

ปจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
นอยท่ีสุด = ๑ นอย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากท่ีสุด = ๕ 

๖. ผลการ
ปฏิบัติงานตามคํา
รับรองการ
ปฏิบัติงาน 

คาคะแนนท่ีรับ
จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน อยูใน
ระดับ ๔.๕๐ ข้ึน
ไป  

คาคะแนนท่ีรับจาก
การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน อยูในระดับ 
๔.๐๐-๔.๔๙  

คาคะแนนท่ีรับ
จากการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 
อยูในระดับ 
๓.๕๐-๓.๙๙ 

คาคะแนนท่ีรับ
จากการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 
อยูในระดับ 
๓.๐๐-๓.๔๙ 

คาคะแนนท่ีรับ
จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน อยูใน
ระดับ ตํ่ากวา 
๓.๐๐ 

 

๗. การนําหลักการ
ธรรมาภิบาลมาใช
ในการบริหารหาร 

มีการนําหลักธรร
มาภิบาลหลัก ๖ 
องคประกอบมาใช
ในการปฏิบัติงาน
ครบถวน และมี
การนําหลักธรร
มาภิบาลเพิ่มเติม 
๓ องคประกอบมา
ใชในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการนําหลักธรร
มาภิบาลหลัก ๖ 
องคประกอบมาใช
ในการปฏิบัติงาน
ครบถวน และมี
การนําหลักธรร
มาภิบาลเพิ่มเติม 
๒ องคประกอบมา
ใชในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการนําหลักธรร
มาภิบาลหลัก ๖ 
องคประกอบมา
ใชในการ
ปฏิบัติงาน
ครบถวน และมี
การนําหลักธรร
มาภิบาลเพิ่มเติม 
๑ องคประกอบ
มาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการนําหลักธรร
มาภิบาลหลัก ๖ 
องคประกอบมา
ใชในการ
ปฏิบัติงาน
ครบถวน  

มีการนําหลักธรร
มาภิบาลมาใชใน
การปฏิบัติงานไม
ครบ ๖ 
องคประกอบ 

 

การประเมินความเสี่ยงระดับสวนงาน 

๑. ดานกลยุทธ สวนงานไดนํากล
ยุทธระดับองคกร
มากําหนดทิศทาง
ในการปฏิบัติงาน
ระดับสวนงาน 
และมีการทบทวน
การปฏิบัติงาน
รวมท้ังนําผลการ
ทบทวนมา
ปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

สวนงานไดนํากล
ยุทธระดับองคกร
มากําหนดทิศทาง
ในการปฏิบัติงาน 
ระดับสวนงาน 
และมีการทบทวน
การปฏิบัติงาน แต
ไมไดนําผลการ
ทบทวนมา
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

สวนงานไดนํากล
ยุทธระดับองคกร
มากําหนดทิศทาง
ในการปฏิบัติงาน
ระดับสวนงาน 
และมีการทบทวน
การปฏิบัติงาน 
แตไมมีการ
ทบทวน 

สวนงานไดนํากล
ยุทธระดับองคกร
บางสวนมา
กําหนดทิศทางใน
การปฏิบัติงาน
ระดับสวนงาน 

สวนงานไมไดนํา
กลยุทธระดับ
องคกรมากําหนด
ทิศทางในการ
ปฏิบัติงานระดับ
สวนงาน หรือ
ไมไดจัดทําแผนกล
ยุทธ 

 

๒. ดานการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนท่ี
กําหนด รอยละ 
๙๑-๑๐๐ ของ

ผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนท่ี
กําหนด รอยละ 
๘๑-๙๐ ของ

ผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนท่ี
กําหนด รอยละ 
๗๑-๘๐ ของ

ผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนท่ี
กําหนด รอยละ 
๖๑-๗๐ ของ

ผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนท่ี
กําหนด นอยกวา
รอยละ ๖๐ ของ

 



-๖- 

ปจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
นอยท่ีสุด = ๑ นอย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากท่ีสุด = ๕ 

โครงการท้ังหมด โครงการท้ังหมด โครงการท้ังหมด โครงการท้ังหมด โครงการท้ังหมด 

๓. ดานบุคลากร การมอบหมายงาน
เปนลายลักษณ
อักษรตรงตาม
มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง รอยละ 
๙๐-๑๐๐ ของ
จํานวนบุคลากร 

การมอบหมายงาน
เปนลายลักษณ
อักษรตรงตาม
มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง รอยละ 
๘๑-๙๐ ของ
จํานวนบุคลากร 

การมอบหมาย
งานเปนลาย
ลักษณอักษรตรง
ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
รอยละ ๗๑-๘๐ 
ของจํานวน
บุคลากร 

การมอบหมาย
งานเปนลาย
ลักษณอักษรตรง
ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
นอยกวารอยละ 
๗๑ ของจํานวน
บุคลากร 

ไมมีการ
มอบหมายงาน
เปนลายลักษณ
อักษร 

 

๔. ดานการเงินและ
งบประมาณ 

      

  ๔.๑ แผน-ผล 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

มีแผนการใช
จายเงิน และผล
การเบิกจายเงิน
เปนไปตาม
เปาหมาย รอยละ 
๙๑-๑๐๐  

มีแผนการใช
จายเงิน และผล
การเบิกจายเงิน
เปนไปตาม
เปาหมาย รอยละ 
๘๑-๙๐  

มีแผนการใช
จายเงิน และผล
การเบิกจายเงิน
เปนไปตาม
เปาหมาย รอยละ 
๗๑-๘๐  

มีแผนการใช
จายเงิน และผล
การเบิกจายเงิน
เปนไปตาม
เปาหมาย รอยละ 
๖๑-๗๐ 

มีแผนการใช
จายเงิน และผล
การเบิกจายเงิน
เปนไปตาม
เปาหมายนอยกวา
รอยละ ๖๐ 

 

  ๔.๒ การสง
รายงานการเงิน
ประจําเดือนตอกอง
คลังและทรัพยสิน 
(สวนกลาง) 

 
 สงภายในวันท่ี 
๑๐ ของเดือน  

 
สงภายในวันท่ี 
๑๑-๒๐ ของเดือน  

 
 สงภายในวันท่ี 
๒๑-๓๐ของเดือน  

 
สงชาเกิน ๓๐ วัน
ของเดือน  

 
ไมสงรายงานฯ  
หรือสงไมครบถวน  

 

  ๔.๓ การบริหาร
ลูกหนี้เงินยมืทด
รองจาย
ประจําเดือน 

ไมมีหนี้เกินกําหนด
ชําระ 

มีหนี้เกินกําหนด
ชําระ ๑-๓๐ วัน 

มีหนี้เกินกําหนด
ชําระ ๓๑-๖๐ วัน 

มีหนี้เกินกําหนด
ชําระ ๖๑-๙๐ วัน 

มีหนี้เกินกําหนด
ชําระ มากกวา 
๙๐ วัน 

 

๕. ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สวนงานมีระบบ
สารสนเทศใชใน
การปฏิบัติงานใน
ทุกระบบงาน
สําคัญ มีขอมูล

สวนงานมีระบบ
สารสนเทศใชใน
การปฏิบัติงานใน
ทุกระบบท่ีจําเปน 
มีขอมูลสารสนเทศ

สวนงานมีระบบ
สารสนเทศใชใน
การปฏิบัติงานใน
ทุกระบบงานท่ี
จําเปน ขอมูล

สวนงานมีระบบ
สารสนเทศใชใน
การปฏิบัติงาน
เฉพาะระบบงาน
ท่ีจําเปน และมี

สวนงานไมมีระบบ
สารสนเทศใชใน
การปฏิบัติงาน
เฉพาะระบบงานท่ี
จําเปน 

 



-๗- 

ปจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
นอยท่ีสุด = ๑ นอย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากท่ีสุด = ๕ 

สารสนเทศเปน
ปจจุบัน และมีการ
เผยแพรขอมูล
สารสนเทศอยาง
ท่ัวถึง  

เปนปจจุบัน และมี
การเผยแพรขอมูล
สารสนเทศ 

สารสนเทศสวน
ใหญเปนปจจุบัน  

ขอมูลสารสนเทศ
สวนใหญไมเปน
ปจจุบัน  

๖. ดานเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชและ
อุปกรณในการ
ดําเนินงาน 

สวนงานไดรับการ
สนับสนุน 
เครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณในการ
ดําเนินงานรอยละ  
๙๑-๑๐๐ ของ
ความตองการ 

สวนงานไดรับการ
สนับสนุน 
เครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณในการ
ดําเนินงานรอยละ  
๘๑-๙๐ ของความ
ตองการ 

สวนงานไดรับการ
สนับสนุน 
เครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณใน
การดําเนินงาน
รอยละ  ๗๑-๘๐ 
ของความตองการ 

สวนงานไดรับการ
สนับสนุน 
เครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณใน
การดําเนินงาน
รอยละ  ๖๑-๗๐ 
ของความตองการ 

สวนงานไดรับการ
สนับสนุน 
เครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณใน
การดําเนินงาน
นอยกวารอยละ  
๖๐ ของความ
ตองการ 

 

การประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม 

๑. คูมือหรือแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

มีการกําหนด
ข้ันตอน 
กระบวนการ แนว
ทางการปฏิบัติงาน 
รอยละ ๙๐-๑๐๐ 

มีการกําหนด
ข้ันตอน 
กระบวนการ แนว
ทางการปฏิบัติงาน 
รอยละ ๘๑-๙๐ 

มีการกําหนด
ข้ันตอน 
กระบวนการ แนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน รอย
ละ ๗๑-๘๐ 

มีการกําหนด
ข้ันตอน 
กระบวนการ แนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน นอย
กวารอยละ ๗๐ 

ไมมีการกําหนด
ข้ันตอน 
กระบวนการ แนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน  

 

๒. กระบวนการ
และวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

มีการปฏิบัติตาม
คูมือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ี
กําหนดรอยละ 
๙๑-๑๐๐ 

มีการปฏิบัติตาม
คูมือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ี
กําหนดรอยละ 
๘๑-๙๐ 

มีการปฏิบัติตาม
คูมือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ี
กําหนดรอยละ 
๗๑-๘๐ 

มีการปฏิบัติตาม
คูมือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ี
กําหนดนอยกวา
รอยละ ๗๐ 

ไมมีการปฏิบัติ
ตามคูมือ/
แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 

 

๓. การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

ผลการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบ
ภายในและ/หรือ
ผูสอบบัญชี (สตง.) 
จากการตรวจสอบ
ครั้งหลังสุด พบขอ

ผลการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบ
ภายในและ/หรือ
ผูสอบบัญชี (สตง.) 
จากการตรวจสอบ
ครั้งหลังสุด พบขอ

ผลการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบ
ภายในและ/หรือ
ผูสอบบัญชี 
(สตง.) จากการ
ตรวจสอบครั้ง

ผลการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบ
ภายในและ/หรือ
ผูสอบบัญชี 
(สตง.) จากการ
ตรวจสอบครั้ง

ผลการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบ
ภายในและ/หรือ
ผูสอบบัญชี (สตง.) 
จากการตรวจสอบ
ครั้งหลังสุด พบขอ

 



-๘- 

ปจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
นอยท่ีสุด = ๑ นอย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากท่ีสุด = ๕ 

ทักทวงหรือ
ขอสังเกตไมเกิน ๓ 
ขอหรือไมเกินรอย
ละ ๑๐ ของ
ขอสังเกต 

ทักทวงหรือ
ขอสังเกต ๔- ๖ ขอ  
หรือรอยละ ๑๑-
๒๐ ของขอสังเกต 

หลังสุด พบขอ
ทักทวงหรือ
ขอสังเกต ๗-๙ 
ขอ หรือรอยละ 
๒๑-๓๐ ของ
ขอสังเกต 

หลังสุด พบขอ
ทักทวงหรือ
ขอสังเกต ๑๐ - 
๑๒ ขอ หรือรอย
ละ ๓๑-๕๐ ของ
ขอสังเกต 

ทักทวงมากกวา 
๑๒ ขอ หรือ
มากกวารอยละ 
๕๐ ของขอสังเกต 

๔. ความรู และ
ประสบการณท่ี
เหมาะสมของ
ผูปฏิบัติงาน 

บุคลากรในสวน
งานมีคุณวุฒิตรง
กับตําแหนง
มากกวา ๙๐% 
ของบุคลากรใน
สวนงาน 

บุคลากรในสวน
งานมีคุณวุฒิตรง
กับตําแหนง ๘๐ - 
๘๙% ของ
บุคลากรในสวน
งาน 

บุคลากรในสวน
งานมีคุณวุฒิตรง
กับตําแหนง ๗๐ - 
๗๙% ของ
บุคลากรในสวน
งาน 

บุคลากรในสวน
งานมีคุณวุฒิตรง
กับตําแหนง ๖๐ - 
๖๙% ของ
บุคลากรในสวน
งาน 

บุคลากรในสวน
งานมีคุณวุฒิตรง
กับตําแหนงนอย
กวา ๖๐% ของ
บุคลากรในสวน
งาน 

 

๕. การพัฒนา
ตนเอง 

บุคลากรท่ีไดรับ
การอบรม/สัมมนา
ต้ังแตรอยละ ๕๑ 
ข้ึนไป ของจํานวน
บุคลากรในสวน
งานในรอบปท่ีผาน
มา 

บุคลากรท่ีไดรับ
การอบรม/สัมมนา
ต้ังแตรอยละ ๓๑ - 
๕๐ ของจํานวน
บุคลากรในสวน
งานในรอบปท่ีผาน
มา 

บุคลากรท่ีไดรับ
การอบรม/
สัมมนาต้ังแตรอย
ละ ๒๑ - ๓๐  
ของจํานวน
บุคลากรในสวน
งานในรอบปท่ี
ผานมา 

บุคลากรท่ีไดรับ
การอบรม/
สัมมนาต้ังแตรอย
ละ ๑๐ - ๒๐ 
ของจํานวน
บุคลากรในสวน
งานในรอบปท่ี
ผานมา 

บุคลากรท่ีไดรับ
การอบรม/สัมมนา
นอยกวา รอยละ 
๑๐ ของจํานวน
บุคลากรในสวน
งานในรอบปท่ี
ผานมา 

 

๖. การติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใชจาย
งบประมาณ ทุก
เดือน 

มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใชจาย
งบประมาณ ทุก ๓ 
เดือน 

มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใชจาย
งบประมาณ ทุก 
๖ เดือน 

มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใชจาย
งบประมาณ ทุก 
๙ เดือน และ ๑๒ 
เดือน 

ไมมีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใชจาย
งบประมาณ  

 
 

 

 

 

 

   



-๙- 

สวนท่ี ๓   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

๑. ทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับปจจัยเส่ียง และเกณฑความเส่ียงในสวนท่ี ๒ ขางตน 

◻ เห็นดวย 

◻ ไมเห็นดวย โปรดระบุประเด็นท่ีไมเห็นดวย พรอมขอเสนอแนะ .................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

๒. สวนงานของทานตองการใหสํานักงานตรวจสอบภายในจัดใหบริการองคความรูเกี่ยวกับเรื่องใดบาง 

◻ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

◻ การบริหารความเส่ียง 

◻ การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

◻ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

◻ อื่น ๆ ................................................................................................................................................. 

 

================================ 

 

 

ผูตอบแบบสอบถาม ................................................................. 

(………………………..…………………………………) 

ตําแหนง …………………………………………………………. 

วันท่ี.............................................................. 

 

 

รับรองตามนี ้

 

 

หัวหนาสวนงาน................................................................. 

(………………………..…………………………………) 

ตําแหนง …………………………………………………………. 

วันท่ี.............................................................. 


