กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
**************************************
ชื่อส่วนราชการ...........................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ................................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................................................................................................................
คาชี้แจง แบบประเมินความเสี่ยงเป็นการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยขอความร่วมมือส่วนราชการ
ตอบแบบประเมิน โดยเลือกคาตอบที่ตรงกับข้อเท็จจริง แล้วทาเครื่องหมาย ลงในช่อง 
สาหรับเจ้าหน้าที่
๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic)
๑.๑ นโยบายผู้บริหาร
 นโยบายผู้บริหารครอบคลุมทุกเรือ่ งและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานทราบ
 นโยบายผู้บริหารครอบคลุมบางเรือ่ ง แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเผยแพร่ในบาง
ระดับ
 ไม่มีนโยบายผู้บริหาร ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีการเผยแพร่
๑.๒ การจัดทาแผนกลยุทธ์
 ผู้บริหารให้ความสาคัญ โดยให้จดั ทาแผนกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานครอบคลุมทุกภารกิจ/
กิจกรรมของหน่วยงาน
 ผู้บริหารให้ความสาคัญพอควร มีการจัดทาแผนกลยุทธ์แต่ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ/
กิจกรรมของหน่วยงาน
 ไม่มีการจัดทาแผนกลยุทธ์
๑.๓ การสื่อสารแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 มีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงเป็นลายลักษณ์อักษร
 มีการสื่อสารไปยังบุคลากรบางระดับเป็นลายลักษณ์อักษร
 มีการสื่อสารไม่ทั่วถึงและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
๑.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติ ามแผนกลยุทธ์
 มีการกาหนดตัวผู้รับผิดชอบและวิธีการในการติดตามอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
 มีการกาหนดตัวผู้รับผิดชอบและวิธีการในการติดตาม แต่ไม่ชัดเจนและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
 ไม่มีการติดตามประเมินผล
๑.๕ นโยบายเกีย่ วกับจรรยาบรรณ
 มีนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผรู้ ับบริการ และได้
ประกาศให้ผู้รับบริการทราบ
 มีนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผรู้ ับบริการ แต่ไม่ได้
ประกาศให้ผู้รับบริการรับทราบ
 ไม่ปรากฏนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผรู้ ับบริการ

๒. ด้านการดาเนินงาน(Operation)
๒.๑ ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน
 มีการจัดทาและแสดงให้เห็นกระบวนการในการปฏิบตั ิงานและความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ครบทุกภารกิจ
 มีการจัดทาและแสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบตั ิงานและความสัมพันธ์ของกระบวนงาน
เฉพาะบางกิจกรรม
 ไม่มีการจัดทาและไม่ได้แสดงถึงกระบวนการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ของกระบวนงาน
๒.๒ การแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
 มีคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
 มีคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะบางกลุ่มงาน/ฝ่าย
 ไม่มีคาสั่งแต่มอบหมายด้วยวาจา
๒.๓ จานวนบุคลากรที่มีอยู่จริงเปรียบเทียบกับกรอกอัตรากาลัง
 จานวนบุคลากรที่มีอยู่จริงมากกว่า ๙๐ % ของกรอบอัตรากาลัง
 จานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง ๘๐% - ๙๐% ของกรอบอัตรากาลัง
 จานวนบุคลากรที่มีอยู่จริงต่ากว่า ๘๐% ของกรอบอัตรากาลัง
๒.๔ การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
 ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มากกว่า ๘๐% ของอัตรากาลังในหน่วยงาน
 ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ๕๐% - ๘๐% ของอัตรากาลังในหน่วยงาน
 ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง น้อยกว่า ๕๐% ของอัตรากาลังในหน่วยงาน
๒.๕ คูม่ ือการปฏิบัติงาน
 มีคู่มือการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
 มีคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม/
กระบวนงาน
 ไม่มีคมู่ ือการปฏิบัติงาน
๒.๖ การตรวจสอบของ สตง./ผู้ตรวจสอบภายใน ระยะเวลาการตรวจสอบครั้งสุดท้าย
 ภายใน ๑ ปี
 เกินกว่า ๑ ปีแต่เกิน ๒ ปี
 เกินกว่า ๒ ปี
๒.๗ ผลการตรวจสอบ
 ไม่มีข้อตรวจพบ
 มีข้อตรวจพบ แต่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสาคัญ และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน และได้รับการแก้ไขในระยะเวลารวดเร็ว
 ข้อตรวจพบมีสาระสาคัญ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและไม่สามารถแก้ไขได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น
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๓. ด้านการเงิน
๓.๑ ความครบถ้วนและทันกาลในการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยระบบมือ
 มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
 มีการบันทึกบัญชี แต่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
 ไม่มีการบันทึกบัญชี เพราะ............................................................................
๓.๒ มีการรายงานการเงินตามเกณฑ์คงค้างด้วยระบบมือควบคู่กับระบบ GFMIS
 มีการรายงานงบการเงินระบบมือควบคู่กับระบบ GFMIS
 มีการรายงานงบการเงินตามระบบ GFMIS อย่างเดียว
 ไม่มีการรายงานการเงินทั้งระบบมือและระบบ GFMIS
๓.๓ ความทันเวลาในการส่งรายงานการเงิน
 ส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาหรือล่าช้าไม่เกิน ๑๕ วัน
 ส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า เกิน ๑๕ วันแต่ไม่เกิน ๑ เดือน
 ส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าเกิน ๑ เดือน
๓.๔ มีการเรียกรายงาน Web Report เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่าย/การบัญชี
 มีการเรียกรายงาน Web Report เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทุกสิ้นเดือน
 มีการเรียกรายงาน Web Report เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นบางครั้ง หรือ เฉพาะ
เมื่อมีหนังสือสั่งการ
 ไม่เคยเรียกรายงาน Web Report เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
๓.๕ จานวนเงินงบประมาณที่ได้รบั (ทุกหมวดรายจ่าย)ในหนึ่งปีงบประมาณ
 จานวนเงินงบประมาณต่ากว่า ๒ ล้านบาท
 จานวนเงินงบประมาณเกินกว่า ๒ ล้านบาทแต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
 จานวนเงินงบประมาณเกินกว่า ๕ ล้านบาท
๓.๖ จานวนเงินนอกงบประมาณทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 จานวนเงินงบประมาณต่ากว่า ๒ ล้านบาท
 จานวนเงินงบประมาณเกินกว่า ๒ ล้านบาทแต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
 จานวนเงินงบประมาณเกินกว่า ๕ ล้านบาท
๓.๗ จานวนเงินรายได้แผ่นดิน ในหนึ่งปีงบประมาณ
 จานวนเงินรายได้ต่ากว่า ๑ ล้านบาท
 จานวนเงินรายได้เกินกว่า ๑ ล้านบาทแต่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท
 จานวนเงินรายได้เกินกว่า ๓ ล้านบาท

๔. ด้านกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance)
๔.๑ มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์การปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
 มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์การปฏิบตั ิงานที่ชัดเจนทุกกิจกรรม
 มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์การปฏิบตั ิงานเฉพาะบางกิจกรรม
 ไม่มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์การปฏิบัติงาน

สาหรับเจ้าหน้าที่

สาหรับเจ้าหน้าที่
๔.๒ ข้อทักท้วงการปฏิบตั ิตามระเบียบ กฏเกณฑ์ภายในหน่วยงาน
 ไม่ถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
 ถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
 ถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบเกินกว่า ๒ ครั้ง/ปี
๔.๓ การติดตามผลการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อกาหนด
 ผู้บริหารระดับสูงจัดให้มรี ะบบการติดตามผลหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มี
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ งการปฏิ บั ติ งานและกาหนดให้ ร ายงานผล
การแก้ ไ ข
 มีการติดตามแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้กาหนดระบบติดตามผลหรือ
ผู้รับผิดชอบ
 ไม่มีการติดตามผล ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฏเกณฑ์
๔.๔ ระบบการควบคุมภายใน
 บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 บุคลากรเฉพาะระดับหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เป็นผู้จดั วางระบบการควบคุมภายใน
 มอบหมายให้บุคลากรคนใดคนหนึง่ เป็นผู้จัดวางระบบการควบคุมภายใน

๕. ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Management)
๕.๑ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร
 มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งและมีประสบการณ์ในหน่วยงานมากกว่า ๓ ปี หรือมีคณุ วุฒิไม่
ตรงแต่มีประสบการณ์มากกว่า ๕ ปี
 มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งและมีประสบการณ์ในหน่วยงานน้อยกว่า ๓ ปี หรือมีคณุ วุฒิไม่
ตรงแต่มีประสบการณ์มากกว่า ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี
 มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งและมีประสบการณ์ในหน่วยงาน น้อยกว่า ๑ ปี
๕.๒ การพัฒนาบุคลากร
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนางานในหน้าที่มากกว่า ๕๐ % ของจานวนบุคลากร
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนางานในหน้าที่ ๒๐% - ๕๐% ของจานวนบุคลากร
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนางานในหน้าที่ น้อยกว่า ๒๐% ของจานวนบุคลากร

ลงชื่อ.............................................................................ผู้ประเมิน / รับรองข้อมูล
ตาแหน่ง.........................................................................
วันที่................................................................................
ลงชื่อ.............................................................................หัวหน้าหน่วยงาน / หัวหน้าส่วนราชการ
ตาแหน่ง.........................................................................
วันที่................................................................................
********************ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม********************

