
 
 
 

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
ค าชี้แจง 

แบบประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจข้อมูลปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้าน เป็นการ
ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงของส่วนงานเพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยขอให้ทุกส่วนงาน
กรอกแบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงหรือที่มีอยู่ในส่วนงานของท่าน ในการนี้ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน จักขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญ และเป็นไปอย่างมี
หลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักของการ
ตรวจสอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในชุดนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  เป็นข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที ่๒  เป็นเกณฑ์ให้คะแนนประเมินผลความเสี่ยงตามระดับ ดังนี้  
 การประมวลผลการประเมินความเสี่ยง 
 ประมวลข้อมูลจากข้อค าถามทุกด้านมาประมวลผล ให้ค่าคะแนนระดับการประเมินอยู่ในระดับใด 

ค านวณหาค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยรวมของแต่ละส่วนงาน  
 ค่าเฉลี่ยคะแนนความเสี่ยงรวม  =   คะแนนความเสี่ยงของทุกปัจจัยรวมกัน 
       จ านวนปัจจัยเสี่ยง 

การแปลผลค่าเฉลี่ยการประเมินเป็นระดับความเสี่ยง 
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ - ๕.๐๐  =  ระดบัคะแนน ๕  หมายถึง  มีความเสี่ยงมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๔๐ - ๔.๑๙  =  ระดับคะแนน ๔  หมายถึง  มีความเสี่ยงมาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๖๐ - ๓.๓๙  =  ระดับคะแนน ๓  หมายถึง  มีความเสี่ยงปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๘๐ - ๒.๕๙  =  ระดับคะแนน ๒  หมายถึง  มีความเสี่ยงน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๗๙  =  ระดับคะแนน ๑  หมายถึง  มีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

(อ้างอิงเกณฑ์ระดับความเสี่ยง/คะแนนความเสี่ยง จากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ) 

ส่วนที่ ๓  เป็นการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 

๑. ชื่อส่วนงาน............................................................................................................... .................................... 
๒. ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (ระบุต าแหน่ง) ……………………………………………………………………………..  
๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม เป็นจ านวนเงิน................................................บาท   
๔. โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
๑.  
๒.  
๓.  
๔.  
๕.  

๕. จากข้อ ๔. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสูงสุด แต่ละโครงการเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
โครงการ/
กิจกรรมที่ 

เงินงบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

๑.  
๒.  
๓.  
๔.  
๕.  

๖. จากข้อ ๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรสูงสุด ๕ อันดับแรก มีการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมไว้หรือไม่ อย่างไร 

◻ ไม่มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

◻ มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๗. จากข้อ ๕. (ถ้ามีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณ) มีผลการใช้จ่ายอย่างไร 

◻ เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ     ◻ สูงกว่าเป้าหมายโครงการ     ◻ ต่ ากว่าเป้าหมายโครงการ 

๘. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส่วนงานได้รับงบประมาณจัดสรร (งบลงทุน)  จ านวนทั้งสิ้น.............รายการ  
๙. จากข้อ ๗. ส่วนงานมีผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น...........................บาท 
๑๐. จากข้อ ๗. และข้อ ๘. ส่วนงานมีการขออนุมัติใช้งบประมาณท่ีเหลือจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ 

◻ ไม่มีการขออนุมัติใช้เงินคงเหลือจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นไปตามงบประมาณจัดสรร 

◻ ไม่มีการขออนุมัติใช้เงินคงเหลือจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีแผนใช้จ่าย 

◻ มีการขออนุมัติใช้เงินคงเหลือจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง      
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ส่วนที่ ๒   การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ประเมินความเสี่ยงฯ ตามบัญชีและหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงฯ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยจัดส่งแบบประเมินความเสี่ยง 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)  ดังนี้ 
 ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  รวมจ านวน ๑๙ ปัจจัย 
 ๑. ระดับองค์กร  ประกอบด้วย ๗ ปัจจัย 
 ๑) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๒) การก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ 
 ๓) โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง  ๔) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๕) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนงาน ๖) ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
 ๗) การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
 ๒. ระดับส่วนงาน  ประกอบด้วย ๖ ปัจจัย 
 ๑) ด้านกลยุทธ์    ๒) ด้านการปฏิบัติงาน 
 ๓) ด้านบุคลากร    ๔) ด้านการเงินและงบประมาณ 
 ๕) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๖) ด้านเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 ๓. ระดับกิจกรรม  ประกอบด้วย ๖ ปัจจัย 
  ๑) คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน  ๒) กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน 
  ๓) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ   ๔) ความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๕) การพัฒนาตนเอง    ๖) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
น้อยท่ีสุด = ๑ น้อย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากที่สุด = ๕ 

การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร 

๑. การควบคุม
ภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 
(O) 

บริหารความเสี่ยง
และจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
ธุรกิจกระบวนงาน
ที่ส าคัญขององค์กร
และจัดท าโดยการ
มีส่วนร่วมของ ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง
พร้อมทั้งน าไป
ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมที่
ก าหนด 

มีแผนบริหารความ
เสี่ยงและจัดวาง
ระบบควบคุม
ภายในธุรกิจหรือ
กระบวนการที่
ส าคัญขององค์กร
และจัดท าโดยการ
มีส่วนร่วมพร้อมทั้ง
น าไปปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมที่
ก าหนด  

มีแต่บริหารความ
เสี่ยงและจัดวาง
ระบบควบคุม
ภายในธุรกิจคือ
กระบวนการที่
ส าคัญขององค์กร
และจัดท าโดยการ
มีส่วนร่วมแต่
น าไปปฏิบัติไม่
ครบทุกมาตรการ
ควบคุมท่ีก าหนด  

มีแต่บริหารความ
เสี่ยงและจัดวาง
ระบบควบคุม
ภายในแต่ไม่ครบ
ทุกภารกิจหรือ
กระบวนงานที่
ส าคัญขององค์กร 
และจัดท าโดยไม่มี
ส่วนร่วมและไม่
น ามาตรการ
ปฏิบัติ 

ไม่มีแผนบริหาร
ความเสี่ยงและไม่
จัดระบบควบคุม
ภายใน  
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ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
น้อยท่ีสุด = ๑ น้อย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากที่สุด = ๕ 

๒. การก าหนด
นโยบายและแผน
กลยุทธ์ 
(S) 

น านโยบายของ
ผู้บริหารมาจัดท า
แผนกลยุทธ์ของ
องค์กรมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผน
กลยุทธ์และน าไป
ปฏิบัติได้ร้อยละ 
๙๑-๑๐๐ 

น านโยบายของ
ผู้บริหารองค์กร
บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผน
กลยุทธ์และน าไป
ปฏิบัติได้ร้อยละ 
๘๑-๙๐ 

น านโยบายของ
ผู้บริหารมาจัดท า
แผนกลยุทธ์ของ
องค์กร บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการกลยุทธ์
และน าไปปฏิบัติ
ได้ร้อยละ ๗๑-
๘๐  

น านโยบายของ
ผู้บริหารมาจัดท า
แผนกลยุทธ์ของ
องค์กร 
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
กลยุทธ์และน าไป
ปฏิบัติได้น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ไม่มีนโยบายของ
ผู้บริหารหรือไม่
จัดท าแผนกลยุทธ์ 

 

๓. โครงสร้างองค์กร
และอัตราก าลัง 
(S) 

มีโครงสร้างองค์กร
ตรงตามภารกิจ
และมีอัตราก าลัง
เต็มตามกรอบ
อัตราและเพียงพอ  

มีโครงสร้างองค์กร
ตรงตามภารกิจ
และมีอัตราก าลังที่
มีอยู่จริง ๘๐-๙๐ 
% ของกรอบอัตรา  

มีโครงสร้าง
องค์กรตรงตาม
ภารกิจและมี
อัตราก าลังที่มีอยู่
จริง ๗๐-๘๙ % 
ของกรอบอัตรา  

มีโครงสร้าง
องค์กรตรงตาม
ภารกิจและมี
อัตราก าลังที่มีอยู่
จริง ๖๐-๖๙ % 
ของกรอบอัตรา  

มีโครงสร้างองค์กร
ไม่ตรงตามภารกิจ
และมีอัตราก าลังที่
มีอยู่จริง ต่ ากว่า 
๖๐ % ของกรอบ
อัตรา  

 

๔. นโยบายการ
บริหารทรัพยากร 
(S) 

มีนโยบายด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและมี
การด าเนินการตาม
นโยบายที่ก าหนด
ครบถ้วนร้อยละ 
๙๑-๑๐๐ 

มีนโยบายด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและมี
การด าเนินการตาม
นโยบายที่ก าหนด
ครบถ้วนร้อยละ 
๘๑-๙๐ 

มีนโยบายด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
เป็นลายลักษณ์
อักษรและมีการ
ด าเนินการตาม
นโยบายที่ก าหนด
ครบถ้วนร้อยละ 
๗๑-๘๐ 

มีนโยบายด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
เป็นลายลักษณ์
อักษรและมีการ
ด าเนินการตาม
นโยบายที่ก าหนด
ครบถ้วนน้อยกว่า
ร้อยละ ๗๑ 

ไม่มีนโยบายด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
หรือมีนโบายด้าน
การบิรหาร
ทรัพยากรบุคคล
ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

 

๕. การก าหนด
อ านาจหน้าที่ของ
ส่วนงาน  
(O) 

มีการก าหนด
อ านาจหน้าที่ ของ
ส่วนงานตาม
โครงสร้างที่ไม่
ซ้ าซ้อนและ
ครอบคลุมภารกิจ
ครบถ้วนร้อยละ 
๙๑-๑๐๐ 

มีการก าหนด
อ านาจหน้าที่ ของ
ส่วนงานตาม
โครงสร้างที่ไม่
ซ้ าซ้อนและ
ครอบคลุมภารกิจ
ร้อยละ ๘๑-๙๐ 

มีการก าหนด
อ านาจหน้าที่ 
ของส่วนงานตาม
โครงสร้างที่ไม่
ซ้ าซ้อนและ
ครอบคลุมภารกิจ
ร้อยละ ๗๑-๘๐ 

มีการก าหนด
อ านาจหน้าที่ 
ของส่วนงานตาม
โครงสร้างที่ไม่
ซ้ าซ้อน แต่ไม่
ครอบคลุมภารกิจ
หรือครอบคลุม
ภารกิจน้อยกว่า
ร้อยละ ๗๑ 

มีการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของ
ส่วนงานซ้ าซ้อน
ระหว่างส่วนงาน 

 



-๕- 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
น้อยท่ีสุด = ๑ น้อย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากที่สุด = ๕ 

๖. ผลการ
ปฏิบัติงานตามค า
รับรองการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าคะแนนที่รับ
จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน อยู่ใน
ระดับ ๔.๕๐ ขึ้น
ไป  

ค่าคะแนนที่รับจาก
การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน อยู่ในระดับ 
๔.๐๐-๔.๔๙  

ค่าคะแนนที่รับ
จากการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 
อยู่ในระดับ 
๓.๕๐-๓.๙๙ 

ค่าคะแนนที่รับ
จากการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 
อยู่ในระดับ 
๓.๐๐-๓.๔๙ 

ค่าคะแนนที่รับ
จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน อยู่ใน
ระดบั ต่ ากว่า 
๓.๐๐ 

 

๗. การน าหลักการ
ธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารหาร 

มีการน าหลักธรร
มาภิบาลหลัก ๖ 
องค์ประกอบมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
ครบถ้วน และมี
การน าหลักธรร
มาภิบาลเพ่ิมเติม 
๓ องค์ประกอบมา
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการน าหลักธรร
มาภิบาลหลัก ๖ 
องค์ประกอบมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
ครบถ้วน และมี
การน าหลักธรร
มาภิบาลเพ่ิมเติม 
๒ องค์ประกอบมา
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการน าหลักธรร
มาภิบาลหลัก ๖ 
องค์ประกอบมา
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ครบถ้วน และมี
การน าหลักธรร
มาภิบาลเพ่ิมเติม 
๑ องค์ประกอบ
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการน าหลักธรร
มาภิบาลหลัก ๖ 
องค์ประกอบมา
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ครบถ้วน  

มีการน าหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่
ครบ ๖ 
องค์ประกอบ 

 

การประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน 

๑. ด้านกลยุทธ์ ส่วนงานได้น ากล
ยุทธ์ระดับองค์กร
มาก าหนดทิศทาง
ในการปฏิบัติงาน
ระดับส่วนงาน 
และมีการทบทวน
การปฏิบัติงาน
รวมทั้งน าผลการ
ทบทวนมา
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

ส่วนงานได้น ากล
ยุทธ์ระดับองค์กร
มาก าหนดทิศทาง
ในการปฏิบัติงาน 
ระดับส่วนงาน 
และมีการทบทวน
การปฏิบัติงาน แต่
ไม่ได้น าผลการ
ทบทวนมา
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

ส่วนงานได้น ากล
ยุทธ์ระดับองค์กร
มาก าหนดทิศทาง
ในการปฏิบัติงาน
ระดับส่วนงาน 
และมีการทบทวน
การปฏิบัติงาน 
แต่ไม่มีการ
ทบทวน 

ส่วนงานได้น ากล
ยุทธ์ระดับองค์กร
บางส่วนมา
ก าหนดทิศทางใน
การปฏิบัติงาน
ระดับส่วนงาน 

ส่วนงานไม่ได้น า
กลยุทธ์ระดับ
องค์กรมาก าหนด
ทิศทางในการ
ปฏิบัติงานระดับ
ส่วนงาน หรือ
ไม่ได้จัดท าแผนกล
ยุทธ์ 

 

๒. ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด ร้อยละ 
๙๑-๑๐๐ ของ

ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด ร้อยละ 
๘๑-๙๐ ของ

ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด ร้อยละ 
๗๑-๘๐ ของ

ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด ร้อยละ 
๖๑-๗๐ ของ

ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของ

 



-๖- 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
น้อยท่ีสุด = ๑ น้อย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากที่สุด = ๕ 

โครงการทั้งหมด โครงการทั้งหมด โครงการทั้งหมด โครงการทั้งหมด โครงการทั้งหมด 

๓. ด้านบุคลากร การมอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์
อักษรตรงตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ร้อยละ 
๙๐-๑๐๐ ของ
จ านวนบุคลากร 

การมอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์
อักษรตรงตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ร้อยละ 
๘๑-๙๐ ของ
จ านวนบุคลากร 

การมอบหมาย
งานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตรง
ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
ร้อยละ ๗๑-๘๐ 
ของจ านวน
บุคลากร 

การมอบหมาย
งานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตรง
ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
น้อยกว่าร้อยละ 
๗๑ ของจ านวน
บุคลากร 

ไม่มีการ
มอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

 

๔. ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

      

  ๔.๑ แผน-ผล 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

มีแผนการใช้
จ่ายเงิน และผล
การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 
๙๑-๑๐๐  

มีแผนการใช้
จ่ายเงิน และผล
การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 
๘๑-๙๐  

มีแผนการใช้
จ่ายเงิน และผล
การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 
๗๑-๘๐  

มีแผนการใช้
จ่ายเงิน และผล
การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 
๖๑-๗๐ 

มีแผนการใช้
จ่ายเงิน และผล
การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
เป้าหมายน้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

 

  ๔.๒ การส่ง
รายงานการเงิน
ประจ าเดือนต่อกอง
คลังและทรัพย์สิน 
(ส่วนกลาง) 

 
 ส่งภายในวันที่ 
๑๐ ของเดือน  

 
ส่งภายในวันที่ 
๑๑-๒๐ ของเดือน  

 
 ส่งภายในวันที่ 
๒๑-๓๐ของเดือน  

 
ส่งช้าเกิน ๓๐ วัน
ของเดือน  

 
ไม่ส่งรายงานฯ  
หรือส่งไม่ครบถ้วน  

 

  ๔.๓ การบริหาร
ลูกหนี้เงินยืมทด
รองจ่าย
ประจ าเดือน 

ไม่มีหนี้เกินก าหนด
ช าระ 

มีหนี้เกินก าหนด
ช าระ ๑-๓๐ วัน 

มีหนี้เกนิก าหนด
ช าระ ๓๑-๖๐ วัน 

มีหนี้เกินก าหนด
ช าระ ๖๑-๙๐ วัน 

มีหนี้เกินก าหนด
ช าระ มากกว่า 
๙๐ วัน 

 

๕. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส่วนงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ใน
การปฏิบัติงานใน
ทุกระบบงาน
ส าคัญ มีข้อมูล
สารสนเทศเป็น

ส่วนงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ใน
การปฏิบัติงานใน
ทุกระบบที่จ าเป็น 
มีข้อมูลสารสนเทศ
เป็นปัจจุบัน และมี

ส่วนงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ใน
การปฏิบัติงานใน
ทุกระบบงานที่
จ าเป็น ข้อมูล
สารสนเทศส่วน

ส่วนงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เฉพาะระบบงาน
ที่จ าเป็น และมี
ข้อมูลสารสนเทศ

ส่วนงานไม่มีระบบ
สารสนเทศใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เฉพาะระบบงานที่
จ าเป็น 

 



-๗- 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
น้อยท่ีสุด = ๑ น้อย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากที่สุด = ๕ 

ปัจจุบัน และมีการ
เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง  

การเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ 

ใหญ่เป็นปัจจุบัน  ส่วนใหญ่ไม่เป็น
ปัจจุบัน  

๖. ด้านเครื่องมือ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

ส่วนงานได้รับการ
สนับสนุน 
เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานร้อยละ  
๙๑-๑๐๐ ของ
ความต้องการ 

ส่วนงานได้รับการ
สนับสนุน 
เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานร้อยละ  
๘๑-๙๐ ของความ
ต้องการ 

ส่วนงานได้รับการ
สนับสนุน 
เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ใน
การด าเนินงาน
ร้อยละ  ๗๑-๘๐ 
ของความต้องการ 

ส่วนงานได้รับการ
สนับสนุน 
เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ใน
การด าเนินงาน
ร้อยละ  ๖๑-๗๐ 
ของความต้องการ 

ส่วนงานได้รับการ
สนับสนุน 
เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ใน
การด าเนินงาน
น้อยกว่าร้อยละ  
๖๐ ของความ
ต้องการ 

 

การประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม 

๑. คู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

มีการก าหนด
ขั้นตอน 
กระบวนการ แนว
ทางการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 

มีการก าหนด
ขั้นตอน 
กระบวนการ แนว
ทางการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ ๘๑-๙๐ 

มีการก าหนด
ขั้นตอน 
กระบวนการ แนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน ร้อย
ละ ๗๑-๘๐ 

มีการก าหนด
ขั้นตอน 
กระบวนการ แนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 

ไม่มีการก าหนด
ขั้นตอน 
กระบวนการ แนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน  

 

๒. กระบวนการ
และวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

มีการปฏิบัติตาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
ก าหนดร้อยละ 
๙๑-๑๐๐ 

มีการปฏิบัติตาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
ก าหนดร้อยละ 
๘๑-๙๐ 

มีการปฏิบัติตาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
ก าหนดร้อยละ 
๗๑-๘๐ 

มีการปฏิบัติตาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
ก าหนดน้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ไม่มีการปฏิบัติ
ตามคู่มือ/
แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
ก าหนด 

 

๓. การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

ผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายในและ/หรือ
ผู้สอบบัญชี (สตง.) 
จากการตรวจสอบ
ครั้งหลังสุด พบข้อ
ทักท้วงหรือ

ผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายในและ/หรือ
ผู้สอบบัญชี (สตง.) 
จากการตรวจสอบ
ครั้งหลังสุด พบข้อ
ทักท้วงหรือ

ผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายในและ/หรือ
ผู้สอบบัญชี 
(สตง.) จากการ
ตรวจสอบครั้ง
หลังสุด พบข้อ

ผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายในและ/หรือ
ผู้สอบบัญชี 
(สตง.) จากการ
ตรวจสอบครั้ง
หลังสุด พบข้อ

ผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายในและ/หรือ
ผู้สอบบัญชี (สตง.) 
จากการตรวจสอบ
ครั้งหลังสุด พบข้อ
ทักท้วงมากกว่า 

 



-๘- 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
น้อยท่ีสุด = ๑ น้อย = ๒ ปานกลาง = ๓ มาก = ๔ มากที่สุด = ๕ 

ข้อสังเกตไม่เกิน ๓ 
ข้อหรือไม่เกินร้อย
ละ ๑๐ ของ
ข้อสังเกต 

ข้อสังเกต ๔- ๖ ข้อ  
หรือร้อยละ ๑๑-
๒๐ ของข้อสังเกต 

ทักท้วงหรือ
ข้อสังเกต ๗-๙ 
ข้อ หรือร้อยละ 
๒๑-๓๐ ของ
ข้อสังเกต 

ทักท้วงหรือ
ข้อสังเกต ๑๐ - 
๑๒ ข้อ หรือร้อย
ละ ๓๑-๕๐ ของ
ข้อสังเกต 

๑๒ ข้อ หรือ
มากกว่าร้อยละ 
๕๐ ของข้อสังเกต 

๔. ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในส่วน
งานมีคุณวุฒิตรง
กับต าแหน่ง
มากกว่า ๙๐% 
ของบุคลากรใน
ส่วนงาน 

บุคลากรในส่วน
งานมีคุณวุฒิตรง
กับต าแหน่ง ๘๐ - 
๘๙% ของ
บุคลากรในส่วน
งาน 

บุคลากรในส่วน
งานมีคุณวุฒิตรง
กับต าแหน่ง ๗๐ - 
๗๙% ของ
บุคลากรในส่วน
งาน 

บุคลากรในส่วน
งานมีคุณวุฒิตรง
กับต าแหน่ง ๖๐ - 
๖๙% ของ
บุคลากรในส่วน
งาน 

บุคลากรในส่วน
งานมีคุณวุฒิตรง
กับต าแหน่งน้อย
กว่า ๖๐% ของ
บุคลากรในส่วน
งาน 

 

๕. การพัฒนา
ตนเอง 

บุคลากรที่ได้รับ
การอบรม/สัมมนา
ตั้งแต่ร้อยละ ๕๑ 
ขึ้นไป ของจ านวน
บุคลากรในส่วน
งานในรอบปีที่ผ่าน
มา 

บุคลากรที่ได้รับ
การอบรม/สัมมนา
ตั้งแต่ร้อยละ ๓๑ - 
๕๐ ของจ านวน
บุคลากรในส่วน
งานในรอบปีที่ผ่าน
มา 

บุคลากรที่ได้รับ
การอบรม/
สัมมนาตั้งแต่ร้อย
ละ ๒๑ - ๓๐  
ของจ านวน
บุคลากรในส่วน
งานในรอบปีที่
ผ่านมา 

บุคลากรที่ได้รับ
การอบรม/
สัมมนาตั้งแต่ร้อย
ละ ๑๐ - ๒๐ 
ของจ านวน
บุคลากรในส่วน
งานในรอบปีที่
ผ่านมา 

บุคลากรที่ได้รับ
การอบรม/สัมมนา
น้อยกว่า ร้อยละ 
๑๐ ของจ านวน
บุคลากรในส่วน
งานในรอบปีที่
ผ่านมา 

 

๖. การติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทุก
เดือน 

มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทุก ๓ 
เดือน 

มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทุก 
๖ เดือน 

มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทุก 
๙ เดือน และ ๑๒ 
เดือน 

ไม่มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  

 
 

 

 

 
 
   

ส่วนที่ ๓   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  



-๙- 

๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์ความเสี่ยงในส่วนที่ ๒ ข้างต้น 

◻ เห็นด้วย 

◻ ไม่เห็นด้วย โปรดระบุประเด็นที่ไม่เห็นด้วย พร้อมข้อเสนอแนะ .................................................. 
........................................................................................................................ ..................................... 
........................................................................................................................ .................................... 
................................................................ ............................................................................................  
 

๒. ส่วนงานของท่านต้องการให้ส านักงานตรวจสอบภายในจัดให้บริการองคค์วามรู้เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง 

◻ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

◻ การบริหารความเสี่ยง 

◻ การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 

◻ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

◻ อ่ืน ๆ ............................................................................................................................. .................... 
 

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

 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................. 

(………………………..…………………………………) 

ต าแหน่ง …………………………………………………………. 

วันที่.............................................................. 

 

 

รับรองตามนี้ 

 

 
หัวหน้าส่วนงาน................................................................. 

(………………………..…………………………………) 

ต าแหน่ง …………………………………………………………. 

วันที่.............................................................. 


