
แบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ปัจจัยเสี่ยง ด้าน 
เกณฑ์ความเสี่ยง ผลการประเมิน 

น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด = 5 
ระดับ     

ความเสี่ยง 
เอกสารประกอบ 

ด้านการด าเนินงาน 
1.  คู่มือหรือแนวทาง             
การปฏิบัติงาน 

O - มีการก าหนด
แนวทาง หรือคู่มือ
การปฏิบัติงาน
ครอบคลมุทุก
กระบวนงาน 
- มีแนวทาง หรือ
คู่มือการปฏิบตัิงาน
เป็นปัจจุบัน 
- น าแนวทาง หรือ
คู่มือการปฏิบตัิงาน
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- มีการทบทวน
ปรับปรุงแนวทาง 
หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้
เหมาะสม 
 

- มีการก าหนด
แนวทาง หรือคู่มือ
การปฏิบัติงาน
ครอบคลมุทุก
กระบวนงาน 
- มีแนวทาง หรือ
คู่มือการปฏิบตัิงาน
เป็นปัจจุบัน 
- น าแนวทาง หรือ
คู่มือการปฏิบตัิงานไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ไม่มีการทบทวน
ปรับปรุงแนวทาง 
หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  ให้
เหมาะสม 
 

- มีการก าหนด
แนวทาง หรือคู่มือ       
การปฏิบัติงาน
ครอบคลมุทุก
กระบวนงาน 
- มีแนวทาง หรือ
คู่มือการปฏิบตัิงาน
เป็นปัจจุบัน 
- ไม่ได้น าแนวทาง 
หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
- ไม่มีการทบทวน
ปรับปรุงแนวทาง    
หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้
เหมาะสม 
 

- มีการก าหนด
แนวทาง หรือคู่มือ     
การปฏิบัติงาน        
ไม่ครอบคลุมทุก
กระบวนงาน 
- มีแนวทาง หรือ
คู่มือการปฏิบตัิงาน 
แต่ไมเ่ป็นปัจจุบัน 
- ไม่ได้น าแนวทาง 
หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- ไม่มีการทบทวน
ปรับปรุงแนวทาง    
หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้
เหมาะสม 
 

- ไม่มีการ
ก าหนดแนวทาง 
หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
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ปัจจัยเสีย่ง ด้าน 
เกณฑค์วามเสีย่ง ผลการประเมิน 

น้อยท่ีสุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากท่ีสุด = 5 
ระดับ     

ความเสีย่ง 
เอกสารประกอบ 

2.  กระบวนการและ
วิธีการปฏิบัติงาน 

O -  มีการปฏิบัตติาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนด 
ร้อยละ 91 - 100 

-  มีการปฏิบัตติาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนด 
ร้อยละ 81 - 90 

-  มีการปฏิบัตติาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนด 
ร้อยละ 71 - 80 

-  มีการปฏิบัตติาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนด 
น้อยกว่าร้อยละ 71 

-  ไม่มีการปฏิบัติ
ตามคู่มือ/
แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

  

3.  ความรู้และ
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน 

O -  บุคลากรมีความ
ช านาญในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า
ร้อยละ 60 ของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

-  บุคลากรมีความ
ช านาญในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า
ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

-  บุคลากรมีความ
ช านาญในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า
ร้อยละ 40 แต่ไม่
เกินร้อยละ 50 ของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

-  บุคลากรมีความ
ช านาญในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า
ร้อยละ 30 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

-  บุคลากรมี
ความช านาญใน
การปฏิบัติงาน
น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

  

หมายเหตุ : บุคลากรที่มีความช านาญในการปฏิบตัิงาน หมายถึง 
1. มีคุณวุฒิตรงกับต าแหน่ง และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หรือ 
2. คุณวุฒิไมต่รง แตม่ีประสบการณไ์ม่น้อยกว่า 7 ปี 
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ปัจจัยเสีย่ง ด้าน 
เกณฑค์วามเสีย่ง ผลการประเมิน 

น้อยท่ีสุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากท่ีสุด = 5 
ระดับ     

ความเสีย่ง 
เอกสารประกอบ 

ด้านการเงินและงบประมาณ 
4.  จ านวนเงนิงบประมาณ
แผ่นดิน ท่ีได้รับจัดสรร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

F ส่วนงานที่ได้รับ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน ไม่เกิน         
1,000,000 บาท 

ส่วนงานที่ได้รับเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ตั้งแต ่1,000,001-       
2,000,000 บาท  

ส่วนงานที่ได้รับเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ตั้งแต ่2,000,001-
3,000,000 บาท      

ส่วนงานที่ได้รับเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
ตั้งแต ่3,000,001-
4,000,000 บาท      

ส่วนงานที่ได้รับเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ตั้งแต ่4,000,001 บาท 
ขึ้นไป 

  

5.  จ านวนเงนินอก
งบประมาณ ท่ีได้รับจัดสรร        
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ทุกแหล่งเงิน) 

F ส่วนงานที่ได้รับ
เงินนอก
งบประมาณ       
ไม่เกิน  
5,000,000 บาท 

ส่วนงานที่ได้รับเงิน
นอกงบประมาณ 
ตั้งแต ่5,000,001-
7,000,000 บาท       

ส่วนงานที่ได้รับเงิน
นอกงบประมาณ  
ตั้งแต ่7,000,001-
9,000,000 บาท         

ส่วนงานที่ได้รับเงิน
นอกงบประมาณ
ตั้งแต ่9,000,001-
11,000,000 บาท           

ส่วนงานที่ได้รับเงินนอก
งบประมาณ ตั้งแต่ 
11,000,000 บาท      
ขึ้นไป 

  

6.  การเบิกจ่ายเงินตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
(สิ้นสุดไตรมาสท่ี 3 ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2565) 

F การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามแผนฯ 
ตั้งแต่ร้อยละ 91      
ขึ้นไป 

การเบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามแผนฯ ตั้งแต ่     
ร้อยละ 81-90  

การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามแผนฯ 
ตั้งแต่ร้อยละ 71-80  

การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามแผนฯ 
ตั้งแต่ร้อยละ 61-70  

การเบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามแผนฯ น้อยกว่า     
ร้อยละ 60 
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ปัจจัยเสีย่ง ด้าน 
เกณฑค์วามเสีย่ง ผลการประเมิน 

น้อยท่ีสุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากท่ีสุด = 5 
ระดับ     

ความเสีย่ง 
เอกสารประกอบ 

ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ 
7.  จ านวนคร้ังท่ีได้รับ        
การตรวจสอบจาก
ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน หรือส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

C ได้รับการตรวจสอบ
ต่อเนื่องทุกป ี

ไม่ได้รับการตรวจสอบ
ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่ได้รับการตรวจสอบ
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่ได้รับการตรวจสอบ
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่ได้รับการตรวจสอบ
มากกว่า 3 ปี ข้ึนไป 

  

8.  การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและที่
เกี่ยวข้อง 

C ผลการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน หรือส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
จากการตรวจสอบครั้ง
หลังสุดไมม่ีข้อตรวจพบ  

ผลการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน  หรือส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
จากการตรวจสอบครั้ง
หลังสุดมีข้อตรวจพบ 
ไม่เกิน 2 ข้อ 

ผลการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน หรือส านักงาน         
การตรวจเงินแผ่นดิน 
จากการตรวจสอบครั้ง
หลังสุดมีข้อตรวจพบ  
3-5 ข้อ 

ผลการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน หรือส านักงาน                 
การตรวจเงินแผ่นดิน  
จากการตรวจสอบครั้ง
หลังสุดมีข้อตรวจพบ 
6-8 ข้อ 

ผลการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน หรือส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
จากการตรวจสอบครั้ง
หลังสุดมีข้อตรวจพบ 
ตั้งแต ่9 ข้อขึ้นไป 

  

9.  การด าเนินการ           
ตามข้อเสนอแนะ 

C ภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีได้รับรายงานผล      
การตรวจสอบและ
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 

ภายใน 45 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับรายงานผล            
การตรวจสอบและ
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 

ภายใน 60 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับรายงานผล        
การตรวจสอบ และ
ส่วนใหญ่ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว 

มากกว่า 60 วัน      
นับแต่วันที่ไดร้ับ
รายงาน และส่วนใหญ่
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้ว 

ไม่ได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

  

10.  การควบคุมพัสดุ C มีการจัดท าทะเบียน       
คุมพัสดุครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน หรืออย่าง
ช้าไม่เกิน 1 สัปดาห ์

มีการจัดท าทะเบียน
คุมพัสดุครบถ้วนแตไ่ม่
เป็นปัจจุบัน และช้า     
ไม่เกิน 2 สัปดาห ์

มีการจัดท าทะเบียน
คุมพัสดุครบถ้วนแตไ่ม่
เป็นปัจจุบัน และช้า       
ไม่เกิน 1 เดือน 

มีการจัดท าทะเบียน
คุมพัสดไุม่ครบถ้วน
และไม่เป็นปัจจุบัน  

ไม่ได้จัดท าทะเบียนคมุ
พัสด ุ
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ปัจจัยเสีย่ง ด้าน 
เกณฑค์วามเสีย่ง ผลการประเมิน 

น้อยท่ีสุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากท่ีสุด = 5 
ระดับ     

ความเสีย่ง 
เอกสารประกอบ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11.  ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

IT -  หน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ใน     
การปฏิบัติงานในทุก
ระบบงานส าคัญและ
ทุกระบบงานท่ีจ าเป็น 
-  ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นปัจจุบัน 

-  หน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ใน       
การปฏิบัติงานในทุก
ระบบงานท่ีส าคญั
และทุกระบบงานท่ี
จ าเป็น 
-  ข้อมูลสารสนเทศไม่
เป็นปัจจุบัน 

-  หน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ในการ
ปฏิบัติงานในทุก
ระบบงานท่ีจ าเป็น 
 
-  ข้อมูลสารสนเทศ    
เป็นปัจจุบัน 

-  หน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ในการ
ปฏิบัติงานในทุก
ระบบงานท่ีจ าเป็น 
 
-  ข้อมูลสารสนเทศไม่
เป็นปัจจุบัน 

-  หน่วยงานไม่มี
ระบบสารสนเทศใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 

  

 
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................... 

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

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

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

 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
 


