กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ชื่อส่วนราชการ..............................................................................................................................................
ช่อหัวหน้าส่วนราชการ...................................................................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................................................................................
คาชี้แจง แบบประเมินความเสี่ยงเป็นการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยขอความร่วมมือส่วนราชการตอบ
แบบประเมิน โดยเลือกคาตอบที่ตรงกับข้อเท็จจริง แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง 
1. นโยบายผู้บริหาร
1.1 ความครอบคลุมแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และบุคลากร
 ครอบคลุมทุกเรื่อง
 มีเฉพาะบางเรื่อง
 ไม่มีนโยบายผู้บริหาร
1.2 ความชัดเจน
 เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน ทราบ
 เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่ในบางระดับ หรือขาดการประชาสัมพันธ์
 ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทราบบางระดับ
2. แผนกลยุทธ์
2.1 การจัดทาแผนกลยุทธ์
 ผู้บริหารให้ความสาคัญ โดยให้จดั ทาแผนกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานครอบคลุมภารกิจ/
กิจกรรมของหน่วยงาน
 ผู้บริหารให้ความสาคัญพอสมควร มีการจัดทาแผนกลยุทธ์แต่ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ/
กิจกรรมของหน่วยงาน
 ไม่มีการจัดทาแผนกลยุทธ์
2.2 การสื่อสารแผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน
 มีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เป็นลายลักษณ์อักษร
 มีการสื่อสารไปยังพนักงานบางระดับ เป็นลายลักษณ์อักษร
 มีการสื่อสารไม่ทั่วถึง และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
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2.3 การติดตามและประเมินผลการควบคุม การปฏิบตั ิตามแผน และการทบทวนแผนงาน
 มีการกาหนดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร
และรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนด
 มีการกาหนดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่รายงานผลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
 มีการกาหนดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่ไม่มีการรายงานผล
3. นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
 มีนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผรู้ ับบริการและประกาศ
หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้รับบริการรับทราบ
 มีนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผรู้ ับบริการแต่ไม่ได้ประกาศ
ให้ผู้รับบริการรับทราบ
 ไม่ปรากฏนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผรู้ ับบริการ
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 กรอบอัตรากาลังกับจานวนที่มีอยู่จริง
 อัตรากาลังที่มีอยูจ่ ริงไม่ต่ากว่า 90% ของกรอบ
 อัตรากาลังที่มีอยูจ่ ริงอยู่ระหว่าง 80%- 90% ของกรอบ
 อัตรากาลังที่มีอยูจ่ ริงอยู่ต่ากว่า 80% ของกรอบอัตรากาลัง
4.2 ความรู้ ความสามารถ
 บุคลากรในหน่วยงานมีคุณวุฒติ รงกับตาแหน่ง>80% ของบุคลากรในหน่วยงาน
 บุคลากรในหน่วยงานมีคุณวุฒติ รงกับตาแหน่ง>50%<80% ของบุคลากรในหน่วยงาน
 บุคลากรในหน่วยงานมีคุณวุฒติ รงกับตาแหน่ง>50% ของบุคลากรในหน่วยงาน
5. โครงสร้างองค์กร
5.1 สายการบังคับบัญชาและการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
 มีการแบ่งสายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัตติ ามที่กาหนด
 มีการแบ่งสายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่การปฏิบัติงานยังไขว้กันอยู่
 ไม่มีการแบ่งสายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
5.2 ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน (ผังกระบวนการ)
 มีการจัดและแสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ของกระบวนการทุกภารกิจ
 มีการจัดและแสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ของกระบวนการเฉพาะบางภารกิจ
 ไม่ได้จัดทาและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ของกระบวนการ
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6. ระบบการควบคุมภายใน
6.1 เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กิจกรรมหลัก และจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากร
ทุกระดับถือปฏิบตั ิ
 มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กิจกรรมหลัก แต่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ถือปฏิบัติยังไม่เพียงพอ
 มีระบบการควบคุมภายในแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ/กิจกรรมหลัก มีการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ
6.2 การมีส่วนร่วม
 บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 บุคลากรเฉพาะหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้จดั วางระบบการควบคุมภายใน
 มอบหมายให้บุคลากรคนใดคนหนึง่ เป็นผู้จัดวางระบบการควบคุมภายใน
7. กระบวนการ/วิธีการทางาน
- คู่มือการปฏิบัติงาน
 มีคู่มือการปฏิบตั ิงานครอบคลุมกิจกรรม/กระบวนการปฏิบตั ิงานทีส่ าคัญ และยังใช้ในการปฏิบัติงาน
 มีคู่มือการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ และยังใช้
ในการปฏิบัติงาน
 ไม่มีคมู่ ือการปฏิบัติงาน/ไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่สามารถใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
8. การตรวจสอบของ สตง. /ผู้ตรวจสอบภายใน
8.1 เวลาตรวจสอบครั้งสุดท้าย
 ภายใน 1 ปี
 มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
 เกินกว่า 2 ปี
8.2 ผลการตรวจสอบ
 ไม่มีข้อตรวจพบ /ข้อตรวจพบไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสาคัญ
 ข้อตรวจพบมีสาระสาคัญพอควร แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน และได้รับการแก้ไข
 ข้อตรวจพบมีสาระสาคัญพอควรส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน และไม่สามารถแก้ไขภายในระยะเวลา
9. ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร
 มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งและมีประสบการณ์ในหน่วยงานหรือกิจกรรมนั้นมากกว่า 3 ปี
หรือคุณวุฒไิ ม่ตรงแต่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
 มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งและมีประสบการณ์ในหน่วยงานหรือกิจกรรมนั้นน้อยกว่า 3 ปี
แต่ไม่ต่ากว่า 1 ปี หรือคุณวุฒิไม่ตรง แต่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
 มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตาแหน่งและมีประสบการณ์ในหน่วยงานหรือกิจกรรมนั้นน้อยกว่า 1 ปี
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10. การจัดการฐานข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
- ระบบการจัดเก็บ
 มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบและมีเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บ
 มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ Manual
 ไม่มรี ะบบการจัดเก็บข้อมูล
11. การพัฒนาบุคลากร
- การบริหารความรู้
 บุคลากรทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ > 30% ของจานวน
บุคลากรในหน่วยงาน/ปี
 บุคลากรทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ >10%> 30% ของ
จานวนบุคลากรในหน่วยงาน/ปี
 บุคลากรทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ < 10% ของจานวน
บุคลากรในหน่วยงาน/ปี
12. รายงานทางการเงิน
12.1 ความถูกต้อง
 เรียกรายงานตรวจสอบความถูกต้องทุกสิ้นเดือน
 เรียกรายงานตรวจสอบความถูกต้องเป็นบางครั้ง หรือเฉพาะเมื่อมีหนังสือสั่งการ
 ไม่เคยเรียกรายงานตรวจสอบความถูกต้อง
12.2 ความทันเวลา
 ส่งรายงานการเงินให้ สตง.ภายในระยะเวลาหรือล่าช้าไม่เกิน 15 วัน
 ส่งรายงานการเงินให้ สตง.ล่าช้าเกิน 15 วันแต่ไม่เกิน 1 เดือน
 ส่งรายงานการเงินให้ สตง.ล่าช้าเกิน 1 เดือน
13. งบประมาณ
13.1 จานวนเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับ
 จานวนเงินงบประมาณต่ากว่า 2 ล้านบาท
 จานวนเงินงบประมาณตั้งแต่ 2 - 5 ล้านบาท
 จานวนเงินงบประมาณตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
13.2 จานวนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 จานวนเงินนอกงบประมาณต่ากว่า 2 ล้านบาท
 จานวนเงินนอกงบประมาณตั้งแต่ 2 - 5 ล้านบาท
 จานวนเงินนอกงบประมาณตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
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13.3 จานวนเงินรายได้ทุกประเภท
 จานวนเงินรายได้ ต่ากว่า 5 แสนบาท
 จานวนเงินรายได้ตั้งแต่ 5 แสนบาท - 1 ล้านบาท
 จานวนเงินรายได้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
14. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
14.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กิจกรรม
 มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์การปฏิบตั ิงานที่ชัดเจนทุกกิจกรรม
 มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์การปฏิบตั ิงานเฉพาะบางกิจกรรม
 ไม่มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์การปฏิบัติงาน
14.2 ข้อทักท้วงการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในหน่วยงาน
 ถูกทักท้วงจากหน่วยที่ทาหน้าที่ตรวจสอบไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
 ถูกทักท้วงจากหน่วยที่ทาหน้าที่ตรวจสอบไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
 ถูกทักท้วงจากหน่วยที่ทาหน้าที่ตรวจสอบเกินกว่า 3 ครั้ง/ปี
14.3 การติดตามแก้ไขการปฏิบตั ิที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฏเกณฑ์ภายใน
 ผู้บริหารระดับสูงจัดให้มรี ะบบหรือมอบหมายให้มผี ู้รับผิดชอบในการติดตามแก้ไข ปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการแก้ไข
 มีการติดตามให้มกี ารแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานแต่ไม่ได้กาหนดระบบหรือผูร้ ับผิดชอบที่ชัดเจน
 ไม่มีการติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน / รับรองข้อมูล
ตาแหน่ง........................................................
วันที่..............................................................

ลงชื่อ............................................................หัวหน้าหน่วยงาน / หัวหน้าส่วนราชการ
ตาแหน่ง........................................................
วันที่..............................................................

***************************************ขอบคุณค่ะ***************************************

