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เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับคณะ 
1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational) 

1.1 ภารกิจ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลติมหาบัณฑิตของประเทศ 
ความเสี่ยง 1.  มหาบัณฑิตไม่มีคุณภาพ 

 2.  ผลิตมหาบัณฑติไม่ตรงตามความต้องการในแผนพัฒนาประเทศ 
 3.  นักศึกษาไม่จบตามแผนการเรียนการสอน 
 4.  มีการปิดหลักสูตรที่เปิดสอน 

 

ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 จ านวนนักศึกษา แนวโน้มจ านวน

นักศึกษาลดลง 
ไม่ลดลง ลดลง แตไ่ม่ต่อเนื่องกัน ลดลง ต่อเนื่องกัน 2 ป ี ลดลง ต่อเนื่องกัน 3 ป ี ลดลง ต่อเนื่องกัน

มากกว่า 3 ป ี
2 การรับนักศึกษาในแต่

ละหลักสูตรตาม
แผนการรับนักศึกษา 

ร้อยละของหลักสูตรที่
รับนักศึกษาไดต้่ ากว่า
แผนการรับนักศึกษา
ของคณะ 

ไม่มี มีไม่เกินร้อยละ 10 ของ
หลักสูตรที่รับนักศึกษาได้
ต่ ากว่าตามแผนของคณะ 

มีเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของหลักสูตรที่
รับนักศึกษาได้ ต่ ากว่าตาม
แผนของคณะ  

มีเกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของหลักสูตรที่
รับนักศึกษาได้ ต่ ากว่าตาม
แผนของคณะ 

มีเกินร้อยละ 30 ของ
หลักสูตรที่รับนักศึกษา
ได้ ต่ ากวา่ตามแผน
ของคณะ 

3 การพัฒนา/ทบทวน
หลักสูตร 

ร้อยละของหลักสูตร 
(ที่แนวโน้มนักศึกษา
ลดลง/การรับนักศึกษา
ต่ ากว่าแผนฯ เกินร้อย
ละ 20 ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 
3 ปี ขึ้นไป) ได้รบัการ
พัฒนา/ทบทวน 

มีเกินร้อยละ 90 ของ
หลักสูตร (ที่แนวโน้ม
นักศึกษาลดลง/การรับ
นักศึกษาต่ ากวา่แผนฯ 
เกินร้อยละ 20 
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 3 ปีขึ้น
ไป) ได้รับการพฒันา/
ทบทวน 

มีเกินร้อยละ 80 แต่ไม่
เกินร้อยละ 90 ของ
หลักสูตร (ที่แนวโน้ม
นักศึกษาลดลง/การรับ
นักศึกษาต่ ากวา่แผนฯ 
เกินร้อยละ 20 ต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) ได้รับ
การพัฒนา/ทบทวน 

มีเกินร้อยละ 70 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของหลักสูตร 
(ที่แนวโน้มนักศึกษา 
ลดลง/การรับนักศึกษาต่ า
กว่าแผนฯ เกินร้อยละ 20 
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) 
ได้รับการพัฒนา/ทบทวน 

มีเกินร้อยละ 60 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของหลักสูตร 
(ที่แนวโน้มนักศึกษา 
ลดลง/การรับนักศึกษาต่ า
กว่าแผนฯ เกินร้อยละ 20 
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) 
ได้รับการพัฒนา/ทบทวน 

ไม่เกินร้อยละ 60 ของ
หลักสูตร (ที่แนวโน้ม
นักศึกษา ลดลง/การ
รับนักศึกษาต่ ากวา่
แผนฯ เกินร้อยละ 20 
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 3 ปีขึ้น
ไป) ได้รับการพฒันา/
ทบทวน 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
4 นักศึกษาออก

กลางคัน 
ร้อยละของนักศึกษาที่
ออกกลางคันของคณะ 
ต่อนักศึกษาที่ออก
กลางคันของสถาบัน 

มีไม่เกินร้อยละ 5 ของ 
นักศึกษาที่ออก
กลางคันของสถาบัน 

มีเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่
ออกกลางคันของสถาบัน 

มีเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของนักศึกษาที่
ออกกลางคันของสถาบัน 

มีเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของนักศึกษาที่
ออกกลางคันของสถาบัน 

มีเกินร้อยละ 20 ของ
นักศึกษาที่ออก
กลางคันของสถาบัน 

5 การมีงานท าของ
มหาบัณฑิต 

ร้อยละของมหาบัณฑิต
ที่มีงานท า 

มากกว่าร้อยละ 90 
ของมหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปีทีผ่่าน
มา มีงานท า 

มากกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่
เกินร้อยละ 90 ของ
มหาบัณฑิตทีจ่บการศึกษา
ในปีที่ผา่นมา มีงานท า 

มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่
เกินร้อยละ 80 ของ
มหาบัณฑิตทีจ่บการศึกษา
ในปีที่ผา่นมา มีงานท า 

มากกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่
เกินร้อยละ 70 ของ
มหาบัณฑิตทีจ่บการศึกษา
ในปีที่ผา่นมา มีงานท า 

ไม่เกินร้อยละ 60 ของ
มหาบัณฑิตทีจ่บ
การศึกษาในปีที่ผ่านมา 
มีงานท า 

6 การมีงานท าตรง
ตามสาขาที่จบ
การศึกษาของ
มหาบัณฑิต 

ร้อยละของมหาบัณฑิต
ที่มีงานท าตรงกบัสาขา
ที่จบการศึกษา 

มีเกินร้อยละ 60 ของ
มหาบัณฑิตทีจ่บ
การศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

มีเกินร้อยละ 45 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของ
มหาบัณฑิตทีจ่บการศึกษา
ในปีการศึกษาทีผ่่านมา 

มีเกินร้อยละ 30 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 45 ของ
มหาบัณฑิตทีจ่บการศึกษา
ในปีการศึกษาทีผ่่านมา 

มีเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของมหาบัณฑิต
ที่จบการศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

มีไม่เกินร้อยละ 15 
ของมหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

7 หลักสูตรที่ผ่านการ
รับรอง 

ร้อยละของหลักสูตรที่
ไม่ผ่านการรับรอง 

ไม่มี มีไม่เกินร้อยละ 10 ของ
หลักสูตรทั้งหมดของ
สถาบนัที่ไมผ่่านการ
รับรอง 

มีเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของหลักสูตร
ทั้งหมดของสถาบันที่ไม่
ผ่านการรับรอง 

มีเกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของหลักสูตร
ทั้งหมดของสถาบันที่ไม่
ผ่านการรับรอง 

มีเกินร้อยละ 30 ของ
หลักสูตรทั้งหมดของ
สถาบนัที่ไมผ่่านการ
รับรอง 

8 การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร 

ร้อยละของหลักสูตร 
(ที่ไม่ผา่นการรับรอง) 
ได้รับการปรบัปรุง
แก้ไขอย่างช้าในปี
การศึกษาถัดไป 

มีเกินร้อยละ 90 ของ
หลักสูตรที่ไม่ผา่นการ
รับรองได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข ในปี
การศึกษาถัดไป 

มีเกินร้อยละ 80 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของหลักสูตรที่
ไม่ผ่านการรับรองได้รบั
การปรับปรุงแก้ไข ในปี
การศึกษาถัดไป 

มีเกินร้อยละ 70 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่
ไม่ผ่านการรับรองได้รบั
การปรับปรุงแก้ไข ในปี
การศึกษาถัดไป 

มีเกินร้อยละ 60 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของหลักสูตรที่
ไม่ผ่านการรับรองได้รบั
การปรบัปรุงแก้ไข ในปี
การศึกษาถัดไป 

ไม่เกินร้อยละ 60 ของ
หลักสูตรที่ไม่ผา่นการ
รับรองได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข ในปี
การศึกษาถัดไป 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
9 คุณวุฒิและคุณสมบัติ

ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอน ที่มีคุณวุฒิ
และคุณสมบตัิเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ 
เกษียณอายุ/ครบก าหนด
ตามสัญญาจ้าง 

ไม่เกินร้อยละ 15 มีเกินร้อยละ 15 แต่
ไม่เกินร้อยละ 30 

มีเกินร้อยละ 30 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 45 

มีเกินร้อยละ 45 แต่ไม่เกิน 
ร้อยละ 60 

มีเกินร้อยละ 60 

 หมายเหตุ 
พิจารณาแนวโน้ม ข้อมูล 3 ปีขา้งหน้า เช่น ปีการศึกษา 2562 – 2564 ฯลฯ 

10 การพัฒนาคุณวุฒิและ
คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ผูส้อน
เพื่อทดแทนการ
เกษียณอายุ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอน (ที่มีคุณวฒุิ
และคุณสมบตัิ ไม่เปน็ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ) ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติเพื่อทดแทนการ
เกษียณอายุ 

มีเกินร้อยละ 60 
ของอาจารย์ทั้งหมด
ในแต่ละคณะ 

มีเกินร้อยละ 40 แต่
ไม่เกินร้อยละ 60 
ของอาจารย์ทั้งหมด
ในแต่ละคณะ 

มีเกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของอาจารย์
ทั้งหมดในแต่ละคณะ 

มีเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของอาจารย์
ทั้งหมดในแต่ละคณะ 

มีไม่เกินร้อยละ 10 
ของอาจารย์ทั้งหมด
ในแต่ละคณะ 

 หมายเหตุ 
พิจารณาจาก ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง เช่น ปีการศึกษา 2559 – 2561 ฯลฯ 
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1.2 ภารกิจ แสวงหาความจริงสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ความเสี่ยง  วิจัยไม่มีคุณภาพ/มิได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม/มิได้น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน/มิได้เผยแพร่ 

ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 การตีพิมพ์งานวิจัย

ระดับประเทศหรือ
นานาชาต ิ

จ านวนคร้ังที่งานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ระดับประเทศ
หรือนานาชาต ิ

3 คร้ังในเวลา 3 ป ี 2 คร้ังในเวลา 3 ป ี 1 คร้ังในเวลา 3 ป ี 1 คร้ังในเวลามากกว่า        
3 ปีขึ้นไป 

ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์
ระดับประเทศหรือ
นานาชาต ิ

2 การส่งงานวิจัยตามแผน ร้อยละของงานวิจัยที่ส่ง
ล่าชา้ไม่เปน็ไปตามแผน
ก าหนด 

มีไม่เกินร้อยละ 10 
ของงานวิจัยในช่วง 3 
ปีที่ผา่นมา 

มีเกินร้อยละ 10 แต่ไม่
เกินร้อยละ 20 ของ
งานวิจยัในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

มีเกินร้อยละ 20 แต่ไม่
เกินร้อยละ 30 ของ
งานวิจยัในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

มีเกินร้อยละ 30 แต่ไม่
เกินร้อยละ 40 ของ
งานวิจยัในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

มีเกินร้อยละ 40 ของ
งานวิจยัในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

3 การบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน 

ร้อยละของงานวิจัยที่
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

มีเกินร้อยละ 60 
ของงานวิจัยในช่วง 3 
ปีที่ผา่นมา 

มีเกินร้อยละ 50 แต่ไม่
เกินร้อยละ 60 ของ
งานวิจยัในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

มีเกินร้อยละ 40 แต่ไม่
เกินร้อยละ 50 ของ
งานวิจยัในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

มีเกินร้อยละ 30 แต่ไม่
เกินร้อยละ 40 ของ
งานวิจยัในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
งานวิจยัในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

4 จ านวนนักวิจัย ค่าเฉลี่ยจ านวนนักวิจัยที่
ลดลง 

ค่าเฉลี่ย ในช่วง 3 ปี 
ที่ผ่านมา ลดลงไม่
เกินร้อยละ 10 

ค่าเฉลี่ย ในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา ลดลง เกินร้อยละ 
10 แต่ ไม่เกินร้อยละ 20 

ค่าเฉลี่ย ในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา ลดลง เกินร้อยละ 
20 แต่ ไม่เกินร้อยละ 30 

ค่าเฉลี่ย ในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา ลดลง เกินร้อยละ 
30 แต่ ไม่เกินร้อยละ 40 

ค่าเฉลี่ย ในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา ลดลงเกิน     
ร้อยละ 40  

5 ทุนวิจัยจากภายนอก
หรือการรับจ้างท างาน
วิจัย 

จ านวนคร้ังที่ได้รบัทุนวิจัย
จากภายนอกหรือการ
รับจ้างท างานวิจัยให้กับ
หน่วยงานภายนอก 

3 คร้ังในเวลา 3 ป ี 2 คร้ังในเวลา 3 ป ี 1 คร้ังในเวลา 3 ป ี 1 คร้ังในเวลา 4 ปีขึ้นไป ไม่เคยได้รับทนุวิจัยจาก
ภายนอกหรือการรับจ้าง
ท างานวิจัยให้กับ
หน่วยงานภายนอก 

6 จ านวนทุนวิจัยหรือ
จ านวนเงินทนุวิจัยที่
ได้รับจากภายนอก 

ค่าเฉลี่ยจ านวนทนุวิจัย
หรือจ านวนเงินทนุวิจัยที่
ได้รับจากภายนอก 

ค่าเฉลี่ย ในช่วง 3 ปี 
ที่ผ่านมา ลดลงไม่
เกินร้อยละ 10 

ค่าเฉลี่ย ในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา ลดลง เกินร้อยละ 
10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 

ค่าเฉลี่ย ในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา ลดลง เกินร้อยละ 
20 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 

ค่าเฉลี่ย ในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา ลดลง เกินร้อยละ 
30 แต่ไม่เกินร้อยละ 40 

ค่าเฉลี่ย ในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา ลดลงเกิน       
ร้อยละ 40  

หมายเหตุ พิจารณาจาก ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง เช่น ปีการศึกษา 2559 – 2561 ฯลฯ 
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2. ด้านการเงิน (Financial) 
2.1 ภารกิจ การใช้จ่ายเงินตอบสนองวิสัยทัศน์ บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

ความเสี่ยง 1.  การใช้จ่ายเงินไม่มีประสิทธิภาพ 
 2.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการไม่ตอบสนองวิสัยทัศน์องค์กร 
 3.  การใช้จ่ายเงินไม่บรรลุเป้าหมาย/ไม่คุ้มค่า 

ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 การเบิกจ่ายเงินตาม

แผนการใช้จา่ย
งบประมาณ 

การเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

การเบิกจ่ายเงินเปน็ไป
ตามแผนฯ 

การเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผนฯ 1 ปี 
จากข้อมูล 5 ปี 

การเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผนฯ 2 ปี 
จากข้อมูล 5 ปี 

การเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผนฯ 3 ปี 
จากข้อมูล 5 ปี 

การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป
ตามแผนฯ 4 ปีขึ้นไปจาก
ข้อมูล 5 ปี 

 หมายเหตุ พิจารณาจากข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 
2 การเบิกจ่าย

งบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตร ี

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามมติ ครม. 

การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตาม มติ ครม. 

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามมติ ครม.  
1 ปี จากข้อมูล 5 ป ี

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามมติ ครม.  
2 ปี จากข้อมูล 5 ป ี

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามมติ ครม.  
3 ปี จากข้อมูล 5 ป ี

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามมติ ครม.  4 ปี
ขึ้นไป จากข้อมูล 5 ป ี

 หมายเหตุ พิจารณาจาก ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ณ ช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 หรือข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2556 – 2560 ฯลฯ 
3 เงินรายได้ของคณะ รายได้ของคณะลดลง รายได้คณะคงที ่ รายได้คณะลดลงไม่เกิน

ร้อยละ 5 
รายได้คณะลดลงเกิน
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน     
ร้อยละ 10 

รายได้คณะลดลงเกิน
ร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 

รายได้คณะลดลงเกิน  
ร้อยละ 15 

 หมายเหตุ พิจารณาจากเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี 
4 ต้นทุนต่อผลผลิต ต้นทุนต่อผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อผลผลิตคงที ่ ต้นทุนต่อผลผลิต 

เพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละ 5 
ต้นทุนต่อผลผลิต 
เพิ่มข้ึนเกินร้อยละ 5 แต่
ไม่เกินร้อยละ 10 

ต้นทุนต่อผลผลิต 
เพิ่มข้ึนเกินร้อยละ 10 
แต่ไม่เกินร้อยละ 15 

ต้นทุนต่อผลผลิต เพิ่มขึ้น
เกินร้อยละ 15  

 หมายเหตุ พิจารณาจากเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
5 ผลผลติและผลลัพธ์

ของโครงการ 
ร้อยละของโครงการที่
ผลผลติและผลลัพธ์
ตอบสนองวิสยัทัศน์องค์กร 

มากกว่าร้อยละ 80 ของ
โครงการในปีงบประมาณ
ปัจจุบนั ที่ก าหนดผลผลิต
และผลลัพธ์ ตอบสนอง
วิสัยทัศน์องค์กร 

มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่
เกินร้อยละ 80 ของ
โครงการในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน ที่ก าหนดผลผลิต
และผลลัพธ์ตอบสนอง
วิสัยทัศน์องค์กร 

มากกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่
เกินร้อยละ 70 ของ
โครงการในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน ที่ก าหนดผลผลิต
และผลลัพธ์ตอบสนอง
วิสัยทัศน์องค์กร 

มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่
เกินร้อยละ 60 ของ
โครงการในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน ที่ก าหนดผลผลิต
และผลลัพธ์ตอบสนอง
วิสัยทัศน์องค์กร 

ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
โครงการในงบประมาณ
ปัจจุบัน ที่ก าหนด
ผลผลิตและผลลัพธ์
ตอบสนองวิสัยทัศน์
องค์กร 

6 ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

ผลการใช้จา่ยงบประมาณ
ในปีที่ผา่นมา บรรลุ
เป้าหมายระดบัผลลัพธ์ 

ผลการใช้จา่ยงบประมาณ
ในปีที่ผา่นมา มีโครงการ
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปที่
บรรลุเป้าหมายทัง้ระดับ
ผลผลติและระดบัผลลัพธ ์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในปีที่ผ่านมา มีโครงการ
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปที่
บรรลุเป้าหมายระดับ
ผลผลิตและเกิดผลลัพธ์
ตามสมควร 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในปีที่ผ่านมา มีโครงการ
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปที่
บรรลุเป้าหมายระดับ
ผลผลิต แต่ไม่เกิดผลลัพธ์/
ไม่มีข้อมูลผลลัพธ์ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในปีที่ผ่านมา มีโครงการ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่
เกินร้อยละ 80 ที่บรรลุ
เป้าหมายระดับผลผลิต 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณในปีที่ผ่าน
มา มีโครงการตั้งแต่ร้อย
ละ 60 ที่บรรลุ
เป้าหมายระดับผลผลิต 
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2.2 ภารกิจ งบการเงินถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงิน 
ความเสี่ยง 1.  งบการเงินไม่ถูกต้อง 

 2.  งบการเงินไม่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 
 

ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 ข้อสังเกตในงบ

การเงิน 
ร้อยละของข้อสังเกตที่
พบจากการตรวจสอบ
งบการเงิน 

พบข้อสังเกตในรายการ
บัญชีในงบการเงิน            
1 รายการ 

พบข้อสังเกตในรายการ
บัญชีในงบการเงิน           
2 รายการ 

พบข้อสังเกตในรายการ
บัญชีในงบการเงิน           
3 รายการ 

พบข้อสังเกตในรายการ
บัญชีในงบการเงิน          
4 รายการ 

พบข้อสังเกตในรายการ
บัญชีในงบการเงิน          
5 รายการ 

2 การจัดท าบญัชี
ตามมาตรฐานการ
บัญชีของส่วน
ราชการ 

การจัดท าบญัชไีม่
ถูกต้องและไม่เป็น
ปัจจุบนั 

การจัดท าบญัชีท าถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั 

การจัดท าบญัชีถูกต้องแต่
ล่าชา้ไม่เกิน 1 สปัดาห์ 

การจัดท าบญัชีถูกต้อง
โดยล่าช้าเกิน 1 สปัดาห์ 
แต่ไม่เกิน 1 เดือน 

1.  การจัดท าบัญชีถูกต้อง
โดยล่าช้า เกินกว่า 1 เดือน 
แต่ไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
2.  จัดท าบัญชีไม่ถูกต้อง 
แต่เป็นปัจจบุัน 

1.  การจัดท าบัญชี
ถูกต้องโดยล่าช้า เกินกว่า 
3 เดือน หรือ 
2.  ไม่ถูกต้องและไม่เป็น
ปัจจุบนั หรือ 
3.  ไม่ท าบัญช ี

3 การรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินเพื่อ
ประโยชน์ต่อการ
บริหาร 

ไม่มีรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินเพื่อประโยชน์
ต่อการบริหาร 

1.  มีการวิเคราะห์รายการ
ผิดปกติในรายงานการเงิน 
สาเหตุ พร้อมทั้งเสนอ    
แนวทางแกไ้ข และติดตาม
ความก้าวหน้ารอบก่อน และ 
2.  มีการน าเสนอข้อมูล
แนวโน้มของรายได้/
ค่าใช้จ่าย รวมถึงแนวโน้ม
ต้นทุนผลผลิต 

มีการวิเคราะห์รายการ
ผิดปกติในรายงานการเงิน 
สาเหตุพร้อมทั้งเสนอ    
แนวทางการแก้ไข และ
ติดตามความกา้วหน้า 
รอบก่อน 

มีการวิเคราะห์รายการ
ผิดปกติในรายงาน
การเงิน สาเหตุ พร้อม
ทั้งแนวทางแก้ไข 

วิเคราะห์รายการผิดปกต ิ ไม่วิเคราะห์รายการ
ผิดปกต ิ
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
4 ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน
ของหัวหน้างาน
บัญช ี

ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้า
งานบัญช ี

มีประสบการณ์ในการจัดท า
บัญชีมากกว่า 7 ป ี

มีประสบการณ์ในการ
จัดท าบญัชีมากกว่า 6 ปี 
แต่ไม่เกิน 7 ป ี

มีประสบการณ์ในการ
จัดท าบญัชีมากกว่า 5 ปี 
แต่ไม่เกิน 6 ป ี

มีประสบการณ์ในการ
จัดท าบญัชีมากกว่า 3 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ป ี

มีประสบการณ์ในการ
จัดท าบญัชี ไม่เกิน 3 ป ี

5 ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
บัญช ี

ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีบ่ัญช ี

มีประสบการณ์ในการจัดท า
บัญชีมากกว่า 7 ป ี

มีประสบการณ์ในการ
จัดท าบญัชีมากกว่า 6 ปี 
แต่ไม่เกิน 7 ป ี

มีประสบการณ์ในการ
จัดท าบญัชีมากกว่า 5 ปี 
แต่ไม่เกิน 6 ป ี

มีประสบการณ์ในการ
จัดท าบญัชีมากกว่า 3 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ป ี

มีประสบการณ์ในการ
จัดท าบญัชี ไม่เกิน 3 ป ี

6 การพัฒนาความรู้
ด้านบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากร
ด้านบัญชไีด้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากร อย่างน้อยร้อยละ 
50 ได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ (สอนงาน) 
ต่อเนื่องทุกปี และมากกว่า 
ปีละ 1 ครั้ง 

บุคลากร อย่างน้อยร้อยละ 
50 ได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ (สอนงาน) 
และต่อเนื่องทุกปี หรือ    
ปีละคร้ัง 

บุคลากร อย่างน้อย     
ร้อยละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
(สอนงาน) อย่างน้อยปี
เว้นปี หรือ  2 ปีครั้ง 

บุคลากร อย่างน้อย     
ร้อยละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
(สอนงาน) และอย่างน้อย
3 ปีต่อคร้ัง 

บุคลากร อย่างน้อย     
ร้อยละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
(สอนงาน) และตั้งแต่ 4 
ปีต่อคร้ังขึ้นไป 
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3. ด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ (Compliance) 
3.1 ภารกิจ การจัดหาพัสดุเพื่อการบริหารจัดการถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ 

ความเสี่ยง 1.  การจัดหาพัสดุไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
 2.  การจัดหาพัสดุล่าช้า 
 3.  การได้รับพัสดุไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน 
 4.  การใช้พัสดุไม่คุ้มค่า 

ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 ข้อสังเกตในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
ร้อยละของข้อสังเกตที่
พบจากการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่
ได้รับการตรวจสอบ พบ
ข้อสังเกต ไม่เกินร้อยละ 
5 และเป็นข้อสังเกตที่
ไม่ใช่สาระส าคัญ 

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่
ได้รับการตรวจสอบ 
พบข้อสังเกต เกิน      
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 และเป็น
ข้อสังเกตที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ 

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่
ได้รับการตรวจสอบ 
พบข้อสังเกต เกิน       
ร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 20 และเป็น
ข้อสังเกตที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ 

1.  รายการจัดซื้อจัดจา้งที่
ได้รับการตรวจสอบ พบ
ข้อสังเกต เกินร้อยละ 20 
แต่ไม่เกินร้อยละ 30 และ
เป็นข้อสังเกตที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ หรือ 
2.  รายการจัดซื้อจัดจ้างที่
ได้รับการตรวจสอบ พบ
ข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคัญ
ไม่เกินร้อยละ 10 

1.  รายการจัดซื้อจัดจา้งที่
ได้รับการตรวจสอบ       
พบข้อสังเกต เกินร้อยละ 
30 และเป็นข้อสังเกตที่
ไม่ใช่สาระส าคัญ หรือ 
2.  รายการจัดซื้อจัดจ้างที่
ได้รับการตรวจสอบ       
พบข้อสังเกตที่เป็น
สาระส าคัญเกินร้อยละ 10 

 หมายเหตุ พิจารณาจากข้อมูลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 
2 ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสด ุ

ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พสัด ุ

มีประสบการณ์ในการซื้อ
หรือจ้างมากกว่า 7 ป ี

มีประสบการณ์ในการ
ซื้อหรือจ้างมากกว่า       
6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ป ี

มีประสบการณ์ในการ
ซื้อหรือจ้างมากกว่า        
5 ป ีแต่ไม่เกิน 6 ป ี

มีประสบการณ์ในการซื้อ
หรือจ้างมากกว่า 3 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี 

มีประสบการณ์ในการซื้อ
หรือจ้าง ไม่เกิน 3 ปี 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
3 ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พสัด ุ

ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่
พัสด ุ

มีประสบการณ์ในการซื้อ
หรือจ้างมากกว่า 7 ป ี

มีประสบการณ์ในการ
ซื้อหรือจ้างมากกว่า       
6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ป ี

มีประสบการณ์ในการซื้อ
หรือจ้างมากกว่า  5 ปี 
แต่ไม่เกิน 6 ป ี

มีประสบการณ์ในการซื้อ
หรือจ้างมากกว่า 3 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ป ี

มีประสบการณ์ในการซื้อ
หรือจ้าง ไม่เกิน 3 ปี 

 หมายเหตุ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุทั้งหมด 
4 การพัฒนาความรู้

ด้านพสัดุอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรด้าน
พัสดุที่ได้รบัการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

บุคลากร อย่างน้อยร้อย
ละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
(สอนงาน) ต่อเนื่องทุกปี 
และมากกว่า ปีละ 1 ครั้ง 

บุคลากร อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนา
ความรู้ (สอนงาน) 
และต่อเนื่องทุกปี หรือ    
ปีละคร้ัง 

บุคลากร อย่างน้อย     
ร้อยละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
(สอนงาน) อย่างน้อยปี
เว้นปี หรือ  2 ปีครั้ง 

บุคลากร อย่างน้อย     
ร้อยละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
(สอนงาน) และอย่างน้อย
3 ปีต่อคร้ัง 

บุคลากร อย่างน้อย     
ร้อยละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
(สอนงาน) และตั้งแต่ 4 ปี
ต่อครั้งขึ้นไป 

 หมายเหตุ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่พัสดุทั้งหมดที่ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนา (สอนงาน) 
5 การหาผู้ขายหรือผู้

รับจ้าง 
ค่าเฉลี่ยจ านวนคร้ังใน
การหาผู้ขายหรือผู้
รับจ้างต่อรายการที่ซื้อ
หรือจ้าง 

จ านวนคร้ังเฉลี่ยในการ
ด าเนินการหาผู้รับจา้ง/
ผู้ขายได้ เทา่กับ 1-1.33 

จ านวนคร้ังเฉลี่ยในการ
ด าเนินการหาผู้รับจา้ง/
ผู้ขายได้ เทา่กับ 1.34-
1.66 

จ านวนคร้ังเฉลี่ยในการ
ด าเนินการหาผู้รับจา้ง/
ผู้ขายได้ เทา่กับ 1.67-
2.00 

จ านวนคร้ังเฉลี่ยในการ
ด าเนินการหาผู้รับจา้ง/
ผู้ขายได้ เทา่กับ 2.01-
2.99 

จ านวนคร้ังเฉลี่ยในการ
ด าเนินการหาผู้รับจา้ง/
ผู้ขายได้ ตัง้แต่ 3.00       
ขึ้นไป 

 หมายเหตุ พิจารณาจากจ านวนคร้ังเฉลี่ยของงานจ้าง/ซื้อพัสดุ เกิน 5 แสนขึ้นไป ของปีทีผ่่านมา 
6 การจัดท าร่าง

ขอบเขต หรือ
รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ 

จ านวนวันที่ใช้ในการ
จัดท าร่างขอบเขต หรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

การจัดท าร่างขอบเขต 
หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุพร้อมเร่ิม
ด าเนินการจา้งในทันททีี่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

การจัดท าร่างขอบเขต 
หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุพร้อมเร่ิม
ด าเนินการจา้งได้
ภายใน 5 วันท าการ
นับจากวันทีไ่ด้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

การจัดท าร่างขอบเขต 
หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุพร้อมเริ่มด าเนินการ
จ้างได้มากกว่า 5 วันท า
การ แต่ไม่เกิน 10 วันท า
การ นับจากวันที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

การจัดท าร่างขอบเขต 
หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุพร้อมเร่ิมด าเนินการ
จ้างได้มากกว่า 10 วันท า
การ แต่ไม่เกิน 15 วันท า
การ นับจากวันทีไ่ด้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

การจัดท าร่างขอบเขต 
หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุพร้อมเร่ิมด าเนินการ
จ้างได้มากกว่า 15 วันท า
การนับจากวันทีไ่ด้รับ
จัดสรรงบประมาณ 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  2.  จ านวนวนัที่ใช้ใน

การก าหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะ พร้อมเร่ิม
ด าเนินการจัดซื้อได้
ในทันทีทีไ่ด้รับจดัสรร
งบประมาณ 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะพร้อมเร่ิม
ด าเนินการจัดซื้อได้ภายใน 
5 วันท าการ นับจากวันที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะพร้อมเร่ิม
ด าเนินการจัดซื้อได้
มากกว่า 5 วันท าการ 
แต่ไม่เกิน 10 วันท าการ 
นับจากวันทีไ่ด้รับจัดสรร
งบประมาณ 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะพร้อมเร่ิม
ด าเนินการจัดซื้อได้
มากกว่า 10 วันท าการ แต่
ไม่เกิน 15 วันท าการ นับ
จากวันทีไ่ด้รับจัดสรร
งบประมาณ 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะพร้อมเร่ิม
ด าเนินการจัดซื้อได้
มากกว่า 15 วันท าการ 
นับจากวันทีไ่ด้รับจัดสรร
งบประมาณ 

3.  จ านวนคร้ังทีผ่่าน
การเผยแพร่
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะผ่านการเผยแพร่  
3 วันท าการแรก โดยไม่มี
ผู้ให้ความเห็น 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะผ่านการเผยแพร่       
3 วันท าการแรก โดยไม่
ต้องปรับปรุงแก้ไข 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะผ่านในคร้ังที่ 2 
ของการเผยแพร่ 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะผ่านในคร้ังที่ 3 ของ
การเผยแพร ่

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะ ผ่านโดยการ
เผยแพร่ ตั้งแต่ครั้งที่ 4  
ขึ้นไป 

4.  จ านวนวนัที่ใช้ใน
การก าหนดขอบเขต
ของงาน 

ร่างขอบเขตของงาน ผ่าน
การเผยแพร่ 3 วันท าการ
แรก โดยไม่มีผู้ให้
ความเห็น 

ร่างขอบเขตของงานผา่น
ในการเผยแพร่ 3 วันท า
การแรก โดยไม่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ร่างขอบเขตของงาน 
ผ่านในคร้ังที่ 2 ของการ
เผยแพร ่

ร่างขอบเขตของงานผา่น 
ในครั้งที่ 3 ของการ
เผยแพร ่

ร่างขอบเขตของงานผา่น
โดยการเผยแพร่ ตั้งแต่ครั้ง
ที่ 4 ขึ้นไป 

7 การได้รับพัสด ุ การได้รับพัสดลุ่าช้าไม่
ทันความต้องการใช้
งาน 

ได้รับพัสดุทันตามความ
ต้องการใช้งานและก่อน
ก าหนดเวลาในสัญญา 

ได้รับพัสดทุันความ
ต้องการ และตรงตาม
ก าหนดเวลาในสัญญา 

ได้รับพัสดไุม่ทนัความ
ต้องการ แต่ก่อนหรือ
ตรงตามก าหนดเวลาใน
สัญญา 

ได้รับพัสดไุม่ทนัความ
ต้องการ และหลังจาก
ก าหนดเวลาในสัญญาไม่
เกิน 15 วัน 

ได้รับพัสดไุม่ทนัความ
ต้องการ และหลังจาก
ก าหนดเวลาในสัญญาเกิน 
15 วัน 

8 การใช้ประโยชน์
จากพัสด ุ

การใช้ประโยชน์จาก
พัสดุไม่เต็มตาม
ศักยภาพของพัสดุ 

ใช้ประโยชน์จากพัสดุที่
ได้รับ เต็มตามศักยภาพ
ของพัสดุ 

ใช้ประโยชน์จากพัสดทุี่
ได้รับมากกว่าวัตถุประสงค์
ที่เสนอของบประมาณ แต่
ยังไม่เต็มตามศักยภาพ 

ใช้ประโยชน์จากพัสดทุี่
ได้รับเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่เสนอขอ
งบประมาณ 

ใช้ประโยชน์จากพัสดทุี่
ได้รับบางสว่น และ
บางส่วนไม่ได้ใช้งาน 

คาดว่าจะไมไ่ด้ใช้งานพสัดุ
ที่ได้รับ 
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3.2 ภารกจิ การใช้จ่ายเงินรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎระเบียบ 

ความเสี่ยง 1.  การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
 2.  การเบิกจ่ายเงินล่าช้า 

 

ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 ข้อสังเกตในการเบิก

จ่ายเงิน 
ร้อยละของข้อสังเกตที่
พบจากการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเงิน 

รายการเบิกจ่ายเงินที่
ได้รับจากการตรวจสอบ 
พบข้อสังเกต ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 และเป็น
ข้อสังเกตที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ 

รายการเบิกจ่ายเงินที่
ได้รับการตรวจสอบ 
พบข้อสังเกต เกิน      
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 และเป็น
ข้อสังเกตที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ 

รายการเบิกจ่ายเงินที่
ได้รับการตรวจสอบ 
พบข้อสังเกต เกิน     
ร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 20 และเป็น
ข้อสังเกตที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ 

1. รายการเบิกจ่ายเงินที่
ได้รับการตรวจสอบ พบ
ข้อสังเกต เกินร้อยละ 20 
แต่ไม่เกินร้อยละ 30 และ
เป็นข้อสังเกตที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ หรือ 
2.  รายการเบิกจ่ายเงินที่
ได้รับการตรวจสอบ พบ
ข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคัญ 
ไม่เกินร้อยละ 10 

1. รายการเบิกจ่ายเงินที่
ได้รับการตรวจสอบ พบ
ข้อสังเกต เกินร้อยละ 30 
และเป็นข้อสังเกตที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ หรือ 
2.  รายการเบิกจ่ายเงินที่
ได้รับการตรวจสอบ พบ
ข้อสังเกตที่เป็นสาระ 
ส าคัญ เกินร้อยละ 10 

 หมายเหตุ พิจารณาจากข้อมูลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 
2 ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานของ
หัวหน้างานการเงิน 

ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้า
งานการเงนิ 

มีประสบการณ์ในด้าน
การเงินมากกว่า 7 ป ี

มีประสบการณ์ในด้าน
การเงินมากกว่า       
6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ป ี

มีประสบการณ์ในด้าน
การเงินมากกว่า        
5 ปี แต่ไม่เกิน 6 ป ี

มีประสบการณ์ในด้าน
การเงินมากกว่า 3 ปี แตไ่ม่
เกิน 5 ปี 

มีประสบการณ์ในด้าน
การเงิน ไม่เกิน 3 ป ี

3 ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่การเงิน 

ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่
การเงิน 

มีประสบการณ์ในด้าน
การเงินมากกว่า 7 ป ี

มีประสบการณ์ในด้าน
การเงินมากกว่า       
6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ป ี

มีประสบการณ์ในด้าน
การเงินมากกว่า        
5 ปี แต่ไม่เกิน 6 ป ี

มีประสบการณ์ในด้าน
การเงินมากกว่า 3 ปี แตไ่ม่
เกิน 5 ปี 

มีประสบการณ์ในด้าน
การเงิน ไม่เกิน 3 ป ี

 หมายเหตุ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินทั้งหมด 
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ที่ ปัจจัยเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
4 การพัฒนาความรู้

ด้านการเงินอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรด้าน
การเงินที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

บุคลากร อย่างน้อยร้อย
ละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
(สอนงาน) ต่อเนื่องทุกปี 
และมากกว่า ปีละ 1 ครั้ง 

บุคลากร อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนา
ความรู้ (สอนงาน) 
และต่อเนื่องทุกปี หรือ    
ปีละคร้ัง 

บุคลากร อย่างน้อย     
ร้อยละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนา
ความรู้ (สอนงาน) 
อย่างน้อยปีเว้นปี หรือ  
2 ปีครั้ง 

บุคลากร อย่างน้อย     ร้อย
ละ 50 ได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ (สอนงาน) 
และอย่างน้อย3 ปีต่อครั้ง 

บุคลากร อย่างน้อย     
ร้อยละ 50 ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
(สอนงาน) และตั้งแต่ 4 ปี
ต่อครั้งขึ้นไป 

 หมายเหตุ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่พัสดุทั้งหมดที่ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนา (สอนงาน) 
 
 
 
 
 
 


