ปัจจัยเสียงทีน่ำมำทบทวนเพือประเมินควำมเสียงในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ่ำปี 2559
ปัจจัยเสียง

ด้ำน
ต่ำ=1

1. นโยบำยของผู้บริหำร
การกาหนดนโยบายผู้บริหาร (ระดับ
กอง/กลุ่ม/สานักงาน) ในการบริหารงาน
และแนวทางการปฏิบตั ิงานแก่บคุ ลากร
ชัดเจน

S

2. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
จานวนบุคลากรทีป่ ฏิบตั ิงานในกลุ่ม
งานมีความเหมาะสมเพียงพอกับ
ปริมาณ/ลักษณะงานทีร่ ับผิดชอบ

S

3 กำรตรวจสอบของ สตง./ ผู้
ตรวจสอบภำยใน
3.1 เวลาตรวจสอบครั้งสุดท้าย
(นับย้อนไปจากปัจจุบนั เคยเข้า
ตรวจสอบภายในเวลาเท่าไร)

O

เกณฑ์/คะแนน
ปำนกลำง=2

สูง=3

มีการกาหนดนโยบายในการ
บริหารงานและกาหนดแนว
ทางการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
และมีการถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบตั ิงาน
ทราบอย่างทัว่ ถึง

มีการกาหนดนโยบายในการ
บริหารงานและกาหนดแนว
ทางการปฏิบตั ิงาน แต่ไม่ได้
ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบตั ิงานทราบ
อย่างทัว่ ถึงตามควรแก่กรณี

ไม่มีการกาหนดนโยบายในการ
บริหารงานและกาหนดแนว
ทางการปฏิบตั ิงานทีช่ ัดเจน

เหมาะสมเพียงพอทาให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ไม่เหมาะสมเพียงพอ แต่ได้มีการ
แก้ไขปัญหาได้จนทาให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิผล
(เช่น จ้างเหมาเอกชน Outsource
ในงานทีส่ ามารถจ้าง
บุคคลภายนอกได้)

ไม่เหมาะสมเพียงพอทีจ่ ะ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิผล
แม้แก้ไขปัญหาแล้วแต่ยงั ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้

ภายใน 1 - 2 ปี

มากกว่า 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี

เกินกว่า 3 ปี หรือ ไม่เคยตรวจสอบ

3.2 ผลการตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตไม่ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน เป็น
เรื่องของการควบคุมภายในทีค่ วร
ปรับปรุง หรือเป็นความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนทีป่ รับแก้แล้วจะเป็น
ประโยชน์ให้การดาเนินงานได้ผลดี
ยิง่ ขึ้น

ข้อตรวจพบมีสาระสาคัญซึ่งส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน (หากไม่
แก้ไขจะเสียหายและเสี่ยงทีจ่ ะทา
ให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
หรือเกิดผลเสียหาย)
แต่สามารถ/ได้รับการแก้ไขใน
ระยะสั้น

ข้อตรวจพบมีสาระสาคัญซึ่งส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน (หากไม่
แก้ไขจะเสียหายและเสี่ยงทีจ่ ะทา
ให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
หรือเกิดผลเสียหายมาก)
ไม่สามารถ/ได้รับการแก้ไขใน
ระยะสั้น หรือต้องดาเนินการทาง
คดี ทางวินยั ต่อไป

3.3 การปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ

ปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะโดยเร็ว
และจริงจัง

ปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะไม่
ครบถ้วน แต่เป็นไปตาม
กาหนดเวลา

ไม่ปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ หรือ
ปฏิบตั ิตามไม่ครบถ้วน
และไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา

4.กำรใช้งำนเทคโนโลยี
ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานเป็น
สาคัญ

O

5. กำรพัฒนำบุคลำกร
การบริหารความรู้

K

ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักมากกว่าร้อย ใช้เทคโนโลยีมากกว่าหรือเท่ากับ
ละ 80 ของการปฏิบตั ิงาน
ร้อยละ 50 ของการปฏิบตั ิงาน

ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการ
ปฏิบตั ิงาน

บุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาความรู้
เป็นบุคลากรทีม่ ีหน้าทีโ่ ดยตรง
เกีย่ วข้องกับหลักสูตร/เรื่องทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา และมีการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บคุ ลการอื่นทีต่ ้อง
ปฏิบตั ิงานเช่นเดียวกัน

บุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาความรู้
ไม่ใช่บคุ ลากรทีม่ ีหน้าทีโ่ ดยตรง
เกีย่ วข้องกับหลักสูตร/เรื่องทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา แต่ได้มีการถ่ายทอดให้
ผู้ทเี่ กีย่ วข้องได้นาไปปฏิบตั ิงาน
ต่อไป

บุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาความรู้
ไม่ใช่บคุ ลากรทีม่ ีหน้าทีโ่ ดยตรง/
เกีย่ วข้องกับหลักสูตร/เรื่องทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา และไม่ได้มีการ
ถ่ายทอดให้ผู้ทเี่ กีย่ วข้องได้นาไป
ปฏิบตั ิงานต่อไป

หรือเป็นบุคลากรทีม่ ีหน้าที่
โดยตรงแต่ไม่มีการถ่ายทอด
ความรู้แก่บคุ ลากรอื่นทีต่ ้อง
ปฏิบตั ิงานเช่นเดียวกัน

หรือไม่ได้มีการส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ให้แก่บคุ ลากร

เห็นด้วย

ควำมเห็นของหน่วยรับตรวจ
ไม่เห็นด้วย เพรำะ.........................

1

ปัจจัยเสียง

ด้ำน
ต่ำ=1

6. กำรจัดกำรฐำนข้อมูลสนับสนุน
กำรด่ำเนินงำน
ระบบการจัดเก็บ

K

7. งบประมำณ/นอกงบประมำณ

F

เกณฑ์/คะแนน
ปำนกลำง=2

สูง=3

จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ค้นหาได้
ทันที ไม่เสียเวลามาก

จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ค้นหาได้
ทันเวลา แต่ต้องใช้เวลาในการ
ค้นหามาก

จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่
สามารถค้นหาได้ทนั เวลา

7.1 จานวนเงินงบประมาณ/เงิน
นอกงบประมาณปี 2559 ทีไ่ ด้รับ/ที่
รับผิดชอบ (จาแนกตามกอง)
หมำยเหตุ : งบปี 59 กองทีได้รับงบ
สูงสุดคิดเป็น 38.25 % ของงบทัง้ หมด

น้อยกว่า 12.81% ของงบพก.

ระหว่าง 12.81 % ถึง 25.54 %
ของงบพก.

มากกว่า 25.54 % ของงบพก.

7.2 ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ/เงินนอกงบ ปีงบประมาณ
2558 ตามเป้าหมายทีก่ าหนดในแต่ละ
ไตรมาส

เป็นไปตามเป้าหมายในทุกไตรมาส เป็นไปตามเป้าหมายตั้งแต่ไตร
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
มาสที่ 2 หรือ 3

8. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
8.1 กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ กฏเกณฑ์/แนวทางการ
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน/กิจกรรม

เห็นด้วย

ควำมเห็นของหน่วยรับตรวจ
ไม่เห็นด้วย เพรำะ.........................

เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 4

C
มีชัดเจนทุกกิจกรรม โครงการ

มีชัดเจนในบางกิจกรรม โครงการ ไม่มี หรือมีแต่ไม่ชัดเจนทุก
กิจกรรม โครงการ

8.2 การร้องเรียน/คดีความ/การ
ดาเนินการทางวินยั ทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบตั ิงานทีไ่ ม่เป็นไปตามกฏหมาย กฎ
ระเบียบ ฯ ในปีงบประมาณ ทีผ่ ่านมา

ไม่มีข้อร้องเรียน/คดีความ /การ มีข้อร้องเรียน/คดีความ /การ
มีข้อร้องเรียน/คดีความ /การ
ดาเนินการทางวินยั หรือมี แต่ยตุ ิ ดาเนินการทางวินยั (มีมูล) < = 2 ดาเนินการทางวินยั (มีมูล) > 2
เรื่องทัง้ หมดเนือ่ งจากไม่มีมูล
เรื่อง
เรื่อง

8.3 การให้ความสาคัญต่อแก้ไข
การปฏิบตั ิทไี่ ม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ฯ
(เช่น การแก้ไขตามข้อตรวจพบของ สตง.
หรือ กลุ่มตรวจสอบภายใน การแก้ไข
ในกรณีพบในระหว่างการปฏิบตั ิงานโดย
ระบบการสอบทานงานของกอง/กลุ่มเอง
ฯลฯ )

มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การแก้ไขการปฏิบตั ิชัดเจน
ติดตามผลการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดเวลา และรายงาน
ผลตามกาหนด

มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การแก้ไขการปฏิบตั ิทชี่ ัดเจน
ติดตามผลการแก้ไข แต่ยงั แล้ว
เสร็จไม่ทนั เวลา หรือ รายงานผล
เกินกาหนดเวลา

มีการสั่งการให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
แต่ไม่ได้กาหนดระบบหรือ
ผู้รับผิดชอบทีช่ ัดเจน และหรือ
ไม่ได้ติดตามผล มีการแก้ไขล่าช้า
หรือ รายงานล่าช้า

(ลงชื่อ)
หมำยเหตุ
S = Strategic
O = Operation
K = Knowledge Management
F = Financial
C = Compliance
*** อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ด้านกลยุทธ์
ด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริหารความรู้
ด้านข้อมูลทางการเงิน รวมทัง้ ข้อมูลในการรายงานต่างๆ (Financial & Reporting)
ด้านการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ

(........................................................)
กอง....................................................
ผู้ให้ความเห็น

2

