หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการส่วนภูมิภาค
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หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย
ข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ 2563
ส่วนราชการ ..................................................................

กระทรวง ..........................................................

ชื่อผู้รับตรวจ .................................................................

ตาแหน่ง ...........................................................

ให้ทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคาตอบ และกรอกข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร
1. ผู้บริหารมีนโยบายครอบคลุมแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติงาน และบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การกาหนดแผนกลยุทธ์

มี
()

ไม่มี
()

ถ้า

 มี

ให้แนบเอกสารด้วย

หมายเหตุ
แนบสาเนา
เอกสารหลักฐาน
และคาสั่ง

2. มีการปรับแผนกลยุทธ์หลังจากได้อนุมัติแล้ว
3. หน่วยงานมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย/การ
ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงทุกระดับ
4. มีการประกาศ หรือแจ้งนโยบายเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ
5. มีผังโครงสร้างองค์กร อัตรากาลังบุคลากรของ
หน่วยงานที่มีอยู่จริง และมีคาสั่งมอบหมายบุคลากรให้
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
6. จัดทาแผนและผลการปฏิบัติงานที่มีความครอบคลุม
- ด้านงบประมาณ
- ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
- ด้านผู้รับบริการทั้งภายใน ภายนอก
- ด้านการพัฒนาความรู้
7. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน/ ผลสาเร็จ
ของงานตามแผน
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย
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มี
()

เอกสาร
8. รายงานจากระบบ GFMIS ดังนี้
1) รายงานงบทดลอง
งวดวันที่ 1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62

ไม่มี
()

ถ้า



มี

หมายเหตุ

ให้แนบเอกสารด้วย

แนบสาเนา
เอกสารหลักฐาน
และคาสั่ง

2) รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (Gen)
ณ วันที่ 31 ก.ค.62
3) รายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS
จานวน ................ ครัง้
4) รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ก.ค.62
9. รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. / กรมต้นสังกัด
/ ตรวจสอบภายในจังหวัด (ครั้งสุดท้าย)

ลงชื่อ............................................................หัวหน้าส่วนราชการ
(.......................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่..............................................................

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย
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แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยรับตรวจ...............................................................................................
ส่วนที่ 1 ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ (โปรดกรอกคะแนนระดับความเสี่ยง โดยคะแนน 1= ระดับต่่า 2 = ระดับปานกลาง และ 3 = ระดับสูง)
ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์/คะแนน
ต่่า=1

ปานกลาง=2

สูง=3

คะแนนที่
ประเมิน

ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S)
1. นโยบายผู้บริหาร
1.1 ความครอบคลุม
- แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิงาน
- งบประมาณ
- บุคลากร
1.2 ความชัดเจน

2. แผนกลยุทธ์
2.1 การจัดทาแผนกลยุทธ์
2.2 ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
กลยุทธ์
2.3 การสื่อสารแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
ขององค์กรหรือหน่วยงาน
2.4 การติดตามและประเมินผล การ
ควบคุม การปฏิบตั ิตามแผนและการทบทวน
แผนงาน
- กาหนดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่
รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ครอบคลุมทุกเรื่อง

มีเฉพาะบางเรื่อง

ไม่มีหรือไม่ปรากฏนโยบาย
ของผู้บริหาร

เป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้บคุ ลากรทุกระดับใน
หน่วยงานทราบ
ผู้บริหารให้ความสาคัญ โดย
ให้จัดทาแผนกลยุทธ์ใน
ระดับหน่วยงาน ครอบคลุม
ภารกิจ/กิจกรรมของ
ผู้บริหารทุกกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย
งานหลักและผู้ปฏิบตั ิ มีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนฯ

เป็นลายลักษณ์อักษร มี ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
การเผยแพร่ในบางระดับ และแจ้งให้ทราบบางระดับ
หรือขาดการประชาสัมพันธ์

มีการสื่อสารไปยังพนักงาน
ทุกระดับที่เกี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึงเป็นลายลักษณ์อักษร

มีการสื่อสารไปยังพนักงาน มีการสื่อสารไม่ทั่วถึงและไม่
บางระดับเป็นลายลักษณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร
อักษร

ผู้บริหารให้ความสาคัญ
ไม่มีการจัดทาแผนกลยุทธ์
พอควรมีการจัดทาแผนกล
ยุทธ์แต่ไม่ครอบคลุมทุก
ภารกิจ/กิจกรรม
ผู้บริหารไม่ครบทุกฝ่ายงาน การจัดทาแผนอยู่ในความ
หลัก มีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบของกลุ่มบุคคล
จัดทาแผนฯ

มี ชัดเจน และกาหนดเป็น มี แต่ไม่ชัดเจน และไม่มี
ลายลักษณ์อักษร
การกาหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร
- กาหนดเวลาติดตามและประเมินผล น้อยกว่า 3 เดือน
ทุก 3 เดือน
- กาหนดรูปแบบ/วิธกี ารรายงานผล
มีการกาหนดรูปแบบ/วิธกี าร ไม่ได้กาหนดรูปแบบการ
การติดตามประเมินผล
รายงานผลการติดตาม
รายงานแต่กาหนดให้มีการ
ประเมินผลเป็นลายลักษณ์ รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร
2.5 การปรับแผนกลยุทธ์หลังจากอนุมัติแล้ว ไม่มีการปรับแผน
มีการปรับแผน 1 ครั้ง

ไม่มี
มากกว่า 3 เดือน
ไม่มีการกาหนดรูปแบบ/
วิธกี าร รายงานผลการ
ติดตามประเมินผลเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
มีการปรับแผนตั้งแต่ 2
ครั้งขึ้นไป
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ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์/คะแนน
ต่่า=1

ปานกลาง=2

สูง=3

3. นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

มีนโยบายเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณการปฏิบตั ิงาน
หรือการให้บริการแก่
ผู้รับบริการและประกาศหรือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้แก่ผู้รับบริการรับทราบ

มีนโยบายเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณการ
ปฏิบตั ิงานหรือการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ
แต่ไม่ได้ประกาศให้
ผู้รับบริการรับทราบ

ไม่ปรากฏนโยบายเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณการ
ปฏิบตั ิงานหรือการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ

4. การบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 กรอบอัตรากาลังกับจานวนที่มีอยู่จริง

อัตรากาลังที่มีอยู่จริงไม่ต่า
กว่า 90% ของกรอบ

อัตรากาลังที่มีอยู่จริงอยู่
ระหว่าง 80%- 90%ของ
กรอบ
บุคลากรในหน่วยงานมี
คุณวุฒติ รงกับตาแหน่ง>
50%<80% ของบุคลากร
ในหน่วยงาน

อัตรากาลังที่มีอยู่จริงอยู่ต่า
กว่า80% ของกรอบ
อัตรากาลัง
บุคลากรในหน่วยงานมี
คุณวุฒติ รงกับตาแหน่ง>
50% ของบุคลากรใน
หน่วยงาน

4.2 ความรู้ ความสามารถ

บุคลากรในหน่วยงานมี
คุณวุฒติ รงกับตาแหน่ง>
80% ของบุคลากรใน
หน่วยงาน

คะแนนที่
ประเมิน

ด้านการด่าเนินงานหรือการปฏิบัตงิ านตามหน้าทีร่ ับผิดชอบ (Operation : O)
5. โครงสร้างองค์กร
5.1 สายการบังคับบัญชาและการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบ

5.2 ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงาน
(ผังกระบวนการ)

5.3 การประเมินผล

6. ระบบการควบคุมภายใน
6.1 ระบบการควบคุมภายใน

6.2 การติดตาม

มีการแบ่งสายการบังคับ
บัญชาและหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร และ
ปฏิบตั ิตามที่กาหนด
มีการจัดและแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการปฏิบตั ิงานและ
ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการทุกภารกิจ

มีการแบ่งสายการบังคับ
บัญชาและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ แต่การ
ปฏิบตั ิงานยังไขว้กันอยู่

มีการจัดและแสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการปฏิบตั ิงาน
และความสัมพันธ์ของ
กระบวนการเฉพาะบาง
ภารกิจ
มีการกาหนดหลักเกณฑ์การ มีการกาหนดหลักเกณฑ์
ประเมินผลชัดเจนและ
การประเมินผลและ
ประกาศหรือเผยแพร่ให้
ประกาศหรือเผยแพร่ให้
บุคลากรทุกคนทราบและถือ บุคลากรทุกคนทราบและ
ปฏิบตั ิตามที่กาหนด
ถือปฏิบตั ิยังไม่เป็ฯตามที่
มีระบบการควบคุมภายใน มีกาหนด
ระบบการควบคุมภายใน
ทุกภารกิจ/กิจกรรมหลัก
ทุกภารกิจ/กิจกรรมหลัก
และจัดทาเป็นเอกสาร
แต่การเผยแพร่
เผยแพร่ให้บคุ ลากรทุกระดับ ประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากร
ถือปฏิบตั ิ
ถือปฏิบตั ิยังไม่เพียงพอ
มีการติดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างสม่าเสมอ

ไม่มีการแบ่งสายการบังคับ
บัญชาและหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร
ไม่ได้จัดทาและไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการใน
การปฏิบตั ิงานและ
ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการ
มีการกาหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผลแต่ไม่ได้
ประกาศหรือเผยแพร่ให้
บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
มีระบบการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุก
ภารกิจ/กิจกรรมหลัก มี
การประชาสัมพันธ์ไม่
เพียงพอ

มีการติดตามเป็นครั้งคราว ไม่มีการติดตาม
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ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์/คะแนน
ต่่า=1

ปานกลาง=2

สูง=3

คะแนนที่
ประเมิน

6.3 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ผลการประเมินระบบการ
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดี กลาง
ต่า-อ่อน
7. กระบวนการ/วิธีการท่างาน / คู่มอื การ
ปฏิบตั งิ าน

มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ครอบคลุมกิจกรรม/
กระบวนการปฏิบตั ิงานที่
สาคัญ และยังใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
8. แผน-ผลการปฏิบตั งิ านตามแผน
แผนการปฏิบตั ิงานมีความ
8.1 การจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานมีความ ครอบคลุมทุกด้าน
ครอบคลุม ดังนี้
- ด้านงบประมาณ
- ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน
- ด้านผู้รับบริการทั้งภายในภายนอก
- ด้านการพัฒนาความรู้
8.2 การปรับแผนการปฏิบตั ิงาน

มีการปรับแผนการ
ปฏิบตั ิงานไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

มีคู่มือการปฏิบตั ิงานไม่
ครอบคลุมกิจกรรม/
กระบวนการปฏิบตั ิงานที่
สาคัญ และยังใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
แผนการปฏิบตั ิงานมีความ
ครอบคลุมเพียง 3 ด้าน

มีการปรับแผนการ
ปฏิบตั ิงานเท่ากับ 2-3
ครั้ง/ปี
8.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีการติดตามประเมินผลเป็น มีการติดตามประเมินผล
ลายลักษณ์อักษร ตาม
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่
ระยะเวลาที่กาหนด
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
8.4 ผลสาเร็จของงานตามแผน
80%-100%
60%-79%
9. ระบบการสื่อสาร
มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง
มีการสื่อสารเฉพาะบาง
9.1 เกี่ยวกับนโยบาย
จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร ระดับ จัดทาเป็นลาย
หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และ ลักษณ์อักษรหรือเป็น
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ อิเล็กทรอนิกส์
ทราบอย่างทั่วถึง
9.2 เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง
มีการสื่อสารเฉพาะบาง
จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร ระดับ จัดทาเป็นลาย
หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และ ลักษณ์อักษรหรือเป็น
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ อิเล็กทรอนิกส์
ทราบอย่างทั่วถึง
10. การตรวจสอบของ สตง./ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
ภายใน
10.1 เวลาตรวจสอบครั้งสุดท้าย

ไม่มีคู่มือการปฏิบตั ิงานแต่
ไม่เป็นปัจจุบนั /ไม่สามารถ
ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้

แผนการปฏิบตั ิงานมีความ
ครอบคลุมเพียง 1-2 ด้าน

มีการปรับแผนการ
ปฏิบตั ิงานเกินกว่า 3 ครั้ง/ปี
ไม่ปรากฏหลักฐานการ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
ต่ากว่า 60%
มีการสื่อสารเฉพาะบาง
ระดับ ไม่ได้จัดทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือเป็น
อิเล็กทรอนิกส์
มีการสื่อสารเฉพาะบาง
ระดับ ไม่ได้จัดทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือเป็น
อิเล็กทรอนิกส์
เกินกว่า 2 ปี
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10.2 ผลการตรวจสอบ

11. ผลกระทบทั่วไปของการปฏิบตั หิ น้าที่
ความรับผิดชอบต่อประชาชนหรือ
บุคคลภายนอก

เกณฑ์/คะแนน
ต่่า=1

ปานกลาง=2

สูง=3

ข้อตรวจพบไม่ใช่
ข้อตรวจพบมีสาระสาคัญ
ข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสาคัญ พอควร แต่ไม่ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน
และได้รับการแก้ไข

คะแนนที่
ประเมิน

ข้อตรวจพบมีสาระสาคัญ
พอควร ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงาน และไม่
สามารถแก้ไขภายใน
ระยะเวลา
มีปฏิสัมพันธ์และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนทั่วไป

ไม่มีปฏิสัมพันธ์และไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนทั่วไป

มีปฏิสัมพันธ์แต่ไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนทั่วไป

มีคุณวุฒติ รงกับตาแหน่ง
และมีประสบการณ์ใน
หน่วยงานหรือกิจกรรมนั้น
มากกว่า 3 ปี หรือคุณวุฒไิ ม่
ตรงแต่มีประสบการณ์
มากกว่า 5 ปี

มีคุณวุฒติ รงกับตาแหน่ง
และมีประสบการณ์ใน
หน่วยงานหรือกิจกรรมนั้น
น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่ต่ากว่า
1 ปี หรือคุณวุฒไิ ม่ตรง
แต่มีประสบการณ์มากกว่า
3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

มีคุณวุฒติ รงหรือไม่ตรงกับ
ตาแหน่งและมี
ประสบการณ์ในหน่วยงาน
หรือกิจกรรมนั้นน้อยกว่า 1
ปี

บุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่ > 30%
ของจานวนบุคลากรใน
หน่วยงาน/ปี

บุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
>10%> 30% ของ
จานวนบุคลากรใน
หน่วยงาน/ปี

บุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ <
10% ของจานวนบุคลากร
ในหน่วยงาน/ปี

ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge : K)
12. ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ของผู้บริหาร

13. การพัฒนาบุคลากร
- การบริหารความรู้

ด้านการเงิน (Financial : F)
14. รายงานทางการเงิน
- ความถูกต้อง

รายละเอียดประกอบงบ
การเงินถูกต้องข้อผิดพลาดที่
ต้องแก้ไขในระบบGFMIS
ต่ากว่า 10 รายการ

รายละเอียดประกอบงบ
การเงินผิดพลาดไม่เกิน 5
รายการข้อผิดพลาดที่ต้อง
แก้ไขในระบบGFMIS ต่า
กว่า 10 -18 รายการ
- ความทันเวลา
ส่งรายงานการเงินให้ สตง. ส่งรายงานการเงินให้ สตง.
ภายในระยะเวลาหรือล่าช้า ล่าช้าเกิน 15 วันแต่ไม่เกิน
ไม่เกิน 15 วัน
1 เดือน
15. งบประมาณ
จานวนเงินงบประมาณต่า จานวนเงินงบประมาณ
15.1 จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
กว่า 5 ล้านบาท
ตั้งแต่ 5 - 7 ล้านบาท
15.2 จานวนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ใน จานวนเงินนอกงบประมาณ จานวนเงินนอก
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ต่ากว่า5 แสนบาท
งบประมาณตั้งแต่ 5 แสน
บาท - 1 ล้านบาท
15.3 จานวนเงินรายได้ทกุ ประเภทหรือ จานวนเงินรายได้ ต่ากว่า 5 จานวนเงินรายได้ตั้งแต่ 5
เฉพาะรายได้หลักขององค์กร
แสนบาท
แสนบาท - 1 ล้านบาท

รายละเอียดประกอบงบ
การเงินผิดพลาดตั้งแต่ 5
รายการขึ้นไปข้อผิดพลาด
ที่ต้องแก้ไขในระบบ18
รายการขึ้นไป
ส่งรายงานการเงินให้ สตง.
ล่าช้าเกิน 1 เดือน
จานวนเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป
จานวนเงินนอก
งบประมาณตั้งแต่ 1 ล้าน
บาทขึ้นไป
จานวนเงินรายได้ตั้งแต่
1 ล้านบาทขึ้นไป
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เกณฑ์/คะแนน
ต่่า=1

ปานกลาง=2

สูง=3

คะแนนที่
ประเมิน

ด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)
16. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
16.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏเกณฑ์การปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน/กิจกรรม
16.2 ข้อทักท้วงการปฏิบตั ิตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ภายในหน่วยงาน

มีกฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กฏเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิงานที่ชัดเจนทุก
กิจกรรม
ถูกทักท้วงจากหน่วยที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบไม่เกิน 2
ครั้ง/ปี
ไม่มีข้อร้องเรียน/คดีความ

16.3 ปริมาณความเสียหายและระดับ
ความรุนแรงที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
การบัญชี
การพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบ
16.4 การติดตามแก้ไขการปฏิบตั ิที่ไม่
ผู้บริหารระดับสูงจัดให้มี
เป็นไปตามระเบียบกฏเกณฑ์ภายใน
ระบบหรือมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบในการติดตาม
แก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัด
และให้รายงานผลการแก้ไข

มีกฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กฏเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิงานเฉพาะบาง
กิจกรรม
ถูกทักท้วงจากหน่วยที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบไม่เกิน 3
ครั้ง/ปี
จานวนข้อร้องเรียน/คดี
ความจานวน 1- 3 เรื่อง/ปี

ไม่มีกฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กฏเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิงาน
ถูกทักท้วงจากหน่วยที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบเกินกว่า 3
ครั้ง/ปี
จานวนข้อร้องเรียน/คดี
ความเกิน 3 เรื่อง/ปี

มีการติดตามให้มีการแก้ไข ไม่มีการติดตามให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานแต่ แก้ไขปรับปรุงการ
ไม่ได้กาหนดระบบหรือ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

หมายเหตุ :

S = Strategic ด้านกลยุทธ์
O = Operation ด้านการดาเนินงาน
C = Compliance ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

K = Knowledge Management ด้านการบริหารความรู้
F = Financial
ด้านการเงิน
G = Good Governance
ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ส่วนที่ 2 :

บันทึกข้อตกลงการกาหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
17. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงในข้อ 1 ถึง 16 ดังกล่าวข้างต้น
17.1  เห็นด้วยกับปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
17.2  ไม่เห็นด้วยกับปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................หัวหน้าส่วนราชการ
(.......................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที.่ .............................................................
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โครงการที่ได้รับงบประมาณจังหวัด/กลุม่ จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

การดาเนินโครงการ
แล้วเสร็ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ล่าช้ากว่ากาหนด

หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
1. รายละเอียดโครงการ
2. สาเนาสัญญาจ้าง
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