การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ 2556
ตามตวชี
ั วี้ ดที
ั ี่ 2.4
ของคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ

1

การบรหารความเสยงและการควบคุ
การบริหารความเสีย่ งและการควบคมภายใน
มภายใน
ตามตัวชี้วดั ที่ 2.4 ประจําปงบประมาณ 2556
แนวคิดเรือ่ งการบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคมภายใน
การบรหารความเสยงและการควบคุ
มภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.
พ.ศ. 2556
รูปแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวอยาง
2

โอกาสหรือเหตุการณที่
ไมแนนอน ทอาจเกดขนและ
ไมแนนอน
ที่อาจเกิดขึ้นและ
สงผลกระทบตอวัตถุประสงค

3

องคประกอบของการบริหารความเสีย่ ง
องคประกอบของการบรหารความเสยง

4

หลักการบริหารความเสี่ยง
มาตรการควบคุม
ที่มีประสิทธิผล
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการดําํ เนินิ งาน
Inherent
Risk

การควบคุมที่มีอยู
Controls

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู
Residual
Risk

การควบคุมที่มีอยู
Controls

Effective controls

แผนการบริหารความ
เสีย่ ง
เสยง
Treatment Plan (s)

ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได
ระดบความเสยงทยอมรบได

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได
Acceptable
Residual Risk

risk or risk appetite
pp

Desired level of residual

การจดการความเสยงตองพจารณาตนทุ
การจั
ดการความเสี่ยงตองพิจารณาตนทนน เปรี
เปรยบเทยบกบผลประโยชนทจะไดรบ
ยบเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับ
Cost & Benefit of controls must be considered

5

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
1 การคนหาความเสี่ยง

2 การประเมินความเสี่ยง

3 การจัดการความเสี่ยง

4 การติดตามประเมินผล

1.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองกกร
1.2 การวิเคราะหงาน กระบวนการ กิจกรรม โครงการ
1 3 การสอบทาน/กาหนดวตถุ
1.3
การสอบทาน/กําหนดวัตถประสงค
ประสงคขององคกร
ขององคกร
งาน กระบวนการ กิจกรรม และโครงการ
1.4 การคนหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ
2.1 การวิเคราะหโอกาส
2.2 การวิเคราะหผลกระทบ
2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง
3.1 การลดความเสี่ยง
3.2 การรวมจัดการความเสี่ยง
3 3 การหลกเลยงความเสยง
3.3
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
3.4 การยอมรับความเสี่ยง
4.1 การติ
ร ดตามประเมิ
ม ร เมนนผลอย
ล างงตอเน
เนื่อง
4.2 การติดตามประเมินผลเปนรายครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2556
9. การประเมิ
ป ินผลสํําเร็็จของการดํําเนิินการตามแผน
การบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธของหนวยงาน
8 การจดสงรายงานการควบคุ
8.
การจัดสงรายงานการควบคมภายใน
มภายใน
7. การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
6. การติดตามผลแผนบริหารความเสีย่ งตามกลยุทธของหนวยงาน

5. การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง

40
5
5
10
10

4. การระดมความคิดเห็นเพือ่ คนหา ระบุ และวิเคราะหความเสี่ยง

10

3 การถายทอด/เผยแพรความรู
3.
การถายทอด/เผยแพรความรเรองการบรหารความเสยงและการควบคุ
รื่องการบริหารความเสีย่ งและการควบคมภายใน
มภายใน

5

2. การจัดตั้งคณะทํางานดานการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน

5
10

7

สรุปขั้นตอนการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
ป ําปงบประมาณ
ประจํ
ป
พ.ศ. 2556
พ.
แผนพัฒนา
กรงเทพมหานคร
กรุ
งเทพมหานคร 12 ปป
ระยะที่ 2 พ.ศ. 56 - 59

แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป
พ ศ 2556
พ.ศ.

ตาราง SR 1

มิติที่ 1
1. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร (2ก)
2. ภารกิจประจํา (2ข)

ติดตามผลตาม
ตาราง SR 2 ครั้งที่ 1

ตาราง SR 2

ติดตามผลตาม
ตาราง SR 2 ครั้งที่ 2

แผนปฏบตราชการของ
แผนปฏิ
บัติราชการของ
หนวยงานประจําป พ.ศ.
2556
8

สรุปขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ป ําปงบประมาณ
ประจํ
ป
พ.ศ. 2556
พ.
แบบประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน :
ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมิน
องคประกอบของการ
ควบคุมภายใน : แบบ ปย. 1

แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน : ภาคผนวก ข

รายงานการประเมนผลและ
ป ิ
การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน : แบบ ปย. 2

9

รูปแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
1. ตารางการคนหา ระบุ และวิเคราะหความเสี่ยง
(
(ตาราง
SR 1)
2. แผนการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
(ตาราง SR 2)
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SR 1

ตารางการคนหา ระบุ และวิเคราะหความเสี่ยงตามกลยุทธของหนวยงาน
ชือ่ื หนว ยงาน/
ยงาน/สว นราชการ.............................
นราชการ.............................
ปงบประมาณ พ.
พ.ศ. ........
กลยุทธหลกตาม
กลยทธ
หลักตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2556
(1)

การวิเคราะหความเสีย่ ง
การวเคราะหความเสยง

ตัวชี้วัดกลยทธ
ตวชวดกลยุ
ทธหลก
หลัก เปาหมาย
เปาหมาย ความเสยงทมนยสาคญ
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ

โอกาสที่จะ
เกิด

(2)

(3)

(4)
(5)

ผลกระทบ
(6)

ผจัด
ผู
ดทา............................................
ทํา
ประธานคณะทํางานฯ
ประธานคณะทางานฯ
............................................ ประธานคณะกรรมการฯ

ระดับความ
เสี่ยง
(7)

ผู
ผพิจ
จารณา
ารณา
11

ตัวอยางการวิเคราะหความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ)
โ
โอกาสทจะเกด
ี่ ิ
โอกาสเชิง
ปริมาณ
คุณภาพ

สูงมาก (5 คะแนน)

สูง (4 คะแนน)

ปานกลาง (3 คะแนน)

นอย (2 คะแนน)

นอยมาก (1 คะแนน)

1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา

2 – 3 เดือนตอครั้ง

1 ปตอครั้ง

2 – 3 ปตอครั้ง

5 ปตอครั้ง

มากกวา 50%

30 – 50%

11 – 29%

5 – 10%

นอยกวา 5%

เกิดเกือบทุกเดือน

เกิดคอนขางสูง

เกิดบางครั้ง

เกิดนานๆครั้ง

เกิดนอยมาก/ไมเกิด

ผลกระทบ
ผลกระทบดาน
1. เงน/ทรพยสน
เงิน/ทรัพยสนิ
2. ประชาชน
3. ระยะเวลา
4. บุคลากร
5. ภาพลักษณ

สูงมาก (5 คะแนน)

สูง (4 คะแนน)

ปานกลาง (3 คะแนน)

นอย (2 คะแนน)

นอยมาก (1 คะแนน)

>2,000,000

2,000,000 - 1,000,001

1,000,000 - 100,001

100,000 - 10,000

<10,000

มากกวา 10 ลาน

มากกวา 250,000 - 10 ลาน

มากกวา 10,000 – 50,000

ไมเกิน 10,000

ความพึงพอใจ 51 - 60%

ความพึงพอใจ 61 - 80%

ความพึงพอใจ >80%

ความพึงพอใจ <30%

ความพึงพอใจ 30 - 50 %

มากกวา 50,000 - 250,000

ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

บาดเจ็บสาหัส

บาดเจ็บรักษา 6 - 20 วัน

บาดเจ็บรักษา 1 – 5 วัน

บาดเจ็บเล็กนอย

>60 นาที

60 - 31 นาที

30 - 21 นาที

20 - 10 นาที

<10 นาที

>90 วัน

90 - 61 วัน

60 - 31 วัน

30 - 15 วัน

<15 วัน

ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

บาดเจ็บสาหัส

บาดเจ็บรักษา 6 - 20 วัน

บาดเจ็บรักษา 1 – 5 วัน

บาดเจ็บเล็กนอย

ไลออก

ปลดออก

ลดขั้นเงินเดือน

ตัดเงินเดือน

ตักเตือน/ภาคทัณฑ

เผยแพรใน Internet, CNN

เผยแพรในโทรทัศน ,วิทยุ

เผยแพรใน น.ส.พ.ชั้นนํา

เผยแพรในสื่อทองถิ่น

ไมปรากฏขาว

สงผลในระดับ กทม
สงผลในระดบ
กทม.

สงผลในระดับ หน
สงผลในระดบ
หนวยงาน
วยงาน

สงผลในระดับสวนราชการ
สงผลในระดบสวนราชการ

สงผลระดับ ฝาย/สวนงาน
สงผลระดบ
ฝาย/สวนงาน

ไมสงผลกระทบ
ไมสงผลกระทบ
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ตารางวิเคราะหระดับความเสี่ยง
ตาราง R1-2

ผ
ล
ก
ร
ะ
ท
บ

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

ความหมายของสีแี ละเสน ประ
ป
ระดับความเสี่ยง สูงมาก
ระดับความเสี่ยง สูง

2

4

6

8

10

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
ระดับความเสี่ยง นอย
ระดบความเสยง
นอย

1

1

1

2

2

3

3
โอกาสที่จะเกิด

4

ระดับความเสี่ยง นอยมาก

5

4

5

ระดับความเสี่ยง ทีย่ อมรับได

แผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธของหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน/
ยงาน/สวนราชการ.............................
นราชการ.............................
ปงบประมาณ พ.
พ.ศ. ........
กลยุทธหลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธห ลักั /
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับ
ไมได

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)
กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

(1)

(2)

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผููรับผิดชอบ
(3)

การติดตามผลความคืบหนา
ครังั้ ที*ี่ ...........
สถานะ
การดําเนินการ**

ผลการดําเนินการ

(4)

(5)

SR 2

ผลความคืบหนา/สําเร็จตาม
เปาหมายกลยทธ
เปาหมายกลยุ
ทธของหนวยงาน
ของหนวยงาน

(6)

ครั้งที่* หมายถึง ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 55 - 31 มีนาคม 56
ผูจัดทํา ...................... ประธานคณะทํางานบริหาร
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 56
ความเสี่ยงระดับหนวยงาน
สถานะ การดําเนินการ**
หมายถึง ดําเนินการแลว
ผูติดตามผล ............... ประธานคณะกรรมการบริหาร
หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ
ความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน
14
หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ

การควบคุมภายใน หมายถึง
กระบวนการปฏิฏบัติงาน
สรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

15

การติดตามและประเมินผล
การประเมิน
ความเสียี่ ง

กิจกรรม
การควบคุม

ระบุปจจจยเสยง
ระบป
จัยเสี่ยง
วิเคราะห/วัดความเสี่ยง
จัดั ลํําดัับความเสีีย่ ง

นโยบาย/วิธีปฏิบัติ
การแบงแยกหนาที่
การตรวจนับ
ฯลฯ

ซื่อสัตย
โครงสราง

บคลากร
ุ
อํานาจหนาที่

สภาพแวดลอมการควบคุม

สารสนเทศ
และการสื่อสาร
และการสอสาร

จริยธรรม
โปรงใส
16

รายงานการควบคมภายในระดั
รายงานการควบคุ
มภายในระดบสวนงานยอย
บสวนงานยอย
1.1 รายงานผลการประเมนองคประกอบ
รายงานผลการประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน
2. รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรงการควบคมภายใน
การปรบปรุ
งการควบคุมภายใน
แบบสอบถาม

ภาคผนวก ก.
ก

แบบ ปย.
ปย 1
แบบ ปย. 2
ภาคผนวก ข.
ข
17

ชื่อสวนงานยอย
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ...................
องคประกอบการควบคุมภายใน
(1)

แบบ ปย. 1

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(2)

1. สภาพแวดลอมการควบคุม ฯลฯ
2. การประเมินความเสีย่ ง ฯลฯ
3. กิจิ กรรมการควบคุม ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ
5. การติดตามประเมินผล ฯลฯ
ผลการประเมนโดยรวม
ผลการประเมิ
นโดยรวม
……………………………………………………………………………………..
ชื่อผูรายงาน .......................................
……………………………………………………………………………………..
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
ตําแหนง .............................................
วันที่ .............เดือน..................พ.ศ. ..........
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ชือ่ สวนงานยอย...................................
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสดที
สาหรบปสนสุ
ดท่ ........ เดอน
เดือน ........... พ.ศ.
พ ศ ..........
กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานทีปี่ ระเมินิ และ
วัตถุประสงคของการควบคุม
(1)

แบบ ปย. 2

การควบคุม
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

การ
ปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ชื่อผูรายงาน .......................................
( ื่ ั  
(ชอหวหนาสวนงานยอย)
 )
ตําแหนง .............................................
วันที่ .............เดือน..................พ.ศ. ..........
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ตั
ตวอ
วอ
ยาง

1. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
2 การจดทารายงานการควบคุ
2.
การจัดทํารายงานการควบคมภายใน
มภายใน
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SR 1

ตารางการคนหา ระบุ และวิเคราะหความเสี่ยงตามกลยุทธของหนวยงาน
สํานัก/สํานักงาน/สํานักงานเขต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ก)
กลยุทธหลักตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป พ.ศ. 2556
(1)

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก เปาหมาย ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ

(2)

(3)

(4)

การวิเคราะหความเสี่ยง
โอกาสท่
โอกาสที
จะเกิด
(5)

ผลกระทบ
(6)

ระดบความ
ระดั
บความ
เสี่ยง
(7)

1. เฝาระวังและลดพืน้ ที่ 1.1 จํานวนครัง้ ของ
เสี่ยงตอการเกิด
การตรวจพืน้ ที่เสี่ยง
อาชญากรรม
ภัยตอการเกิด
อาชญากรรม

2 ครัง้ / - เจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบ
วัน/จุด ไมตรวจพืน้ ที่เสี่ยงฯ
(ผลผลิต) ตามทีก่ ําหนด

3

4

สูงมาก

2. จัดหาและจัดเก็บ
รายไดของกทม.อยาง
เปนธรรม ถูกตอง
ครบถวน โปรงใส ฯ

รอยละ - ผูมีหนาที่เสียภาษี
90
หลีกเลี่ยงไมเสียภาษี
(ผลผลิต)

4

4

สูงมาก

2.1 รอยละของการ
จัดเก็บภาษีตาม
เปาหมายทีก่ ทม.
ประมาณการไว
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ภารกิจประจําที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ข)
กลยุทธหลักตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
ป าํ ป พ.ศ. 2556
ประจํ
(1)

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก เปาหมาย ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ

(2)

(3)

(4)

การวิเคราะหความเสี่ยง
โอกาสที่
จะเกิด
(5)

ผลกระทบ
(6)

ระดับความ
เสี่ยง
(7)

3. เพมขดความสามารถ
เพิม่ ขีดความสามารถ 3.1 รอยละของ
รอยละของ
ของระบบระบายน้ําใน ประชาชนทีม่ คี วาม
ถนนสายหลัก
พึงพอใจในการ
ปองกันแกไขปญหา
น้ําทวมในพืน้ ที่
ดําเนินการ

รรอยละ
อยละ - ปรมาณฝนตกหนก
ปริมาณฝนตกหนัก
80
เกิน 60 มิลลิเมตร/
(ผลลัพธ) ชั่วโมง ทําใหน้ําทวมขัง
ในพื้นที่เกิน 3 ชั่วโมง
ประชาชนไมพึงพอใจ

3

5

สูสงมาก
งมาก

44.11 รอยละความ

พึงพอใจของ
ประชาชนทีม่ ตี อการ
บริการของ
บรการของ
หนวยงานฯ

เจาหนาทีผ่ ร ับบผดชอบ
ผิดชอบ
รรอยละ
อยละ - เจาหนาทผู
ขาดการใหบริการที่ดี
90
(ผลลัพธ) (Service Mind)

2

5

สูสงง

4. ติดิ ตามและประเมิ
ป นิ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนทีม่ ตี อการ
บริการของกทม
บรการของกทม.

ผจัด
ผู
ดทา............................................
ทํา
ประธานคณะทํางานฯ
ประธานคณะทางานฯ
............................................ ประธานคณะกรรมการฯ

ผู
ผพิจ
จารณา
ารณา

22

ตารางวิเคราะหระดับความเสี่ยง
ตาราง R1-2

ผ
ล
ก
ร
ะ
ท
บ

5

5

4 10

4

4

8

3

3

6

2

1

15 3

20

25

12

16 2

20

9

12

15

ความหมายของสีแี ละเสน ประ
ป
ระดับความเสี่ยง สูงมาก
ระดับความเสี่ยง สูง

2

4

6

8

10

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
ระดับความเสี่ยง นอย
ระดบความเสยง
นอย

1

1

1

2

2

3

3

4

ระดับความเสี่ยง นอยมาก

5

4

5

ระดับความเสี่ยง ทีย่ อมรับได

โอกาสที่จะเกิด
23

SR 2

แผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธของหนวยงาน
สํานัก/สํานักงาน/สํานักงานเขต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ก)
กลยุทธหลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับ
ไมได

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

(1)

(2)

1. เฝาระวังและลดพื้นที่เสี่ยง
ตอการเกิดอาชญากรรม (ตัวชี้วัด
คือ จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่
เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม)
ความเสีย่ ง : เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบไมตรวจพื้นที่เสี่ยงฯ
ตามที่กําหนด

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)

- ติดตั้งเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือประจําจุด
ตรวจตามที่กําหนด
ตรวจตามทกาหนด

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ
(3)

การติดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* .........
สถานะ
การ
ดําเนินการ**
(4)

ผลความคืบหนา/สําเร็จตามเปาหมาย
กลยุทธของหนวยงาน

ผลการดําเนินการ

(5)

(6)

10 ม.ค. - 28 ก.พ.56

หัวหนาฝายเทศกิจ
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ก)
กลยุทธหลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับ
ไมได
ไมได

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การ
ดําเนินการ**

ผลการดําเนินการ

((1))

((2))

((3))

(4)

(5)

- จัดโครงการ
ประชาสัมพันธสราง
ความตระหนักใหกับผูมี
หนาที่เสียภาษีฯ

5 ต.ค. 55 3 ม.ค. 56
หัวหนาฝายรายได

2. จัดหาและจัดเก็บรายไดของ
กทม. อยางเปนธรรม ถูกตอง
ครบถวน โปรงใส (ตัวชี้วัด คือ
รอยละของการจัดเก็บภาษีตาม
เปาหมายที่กทม.ประมาณการไว)
ความเสี่ยง : ผููมีหนาที่เสียภาษี
หลีกเลี่ยงไมเสียภาษีฯ

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)

การติดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* .........

ผลความคืบหนา/สําเร็จตามเปาหมาย
กลยุทธของหนวยงาน

(6)
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ภารกิจประจําที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ข)
กลยุทธหลก/ตวชวด
กลยทธ
หลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับไมได

((1))
3. เพิ่มขีดความสามารถของระบบ
ระบายน้ําในถนนสายหลัก (ตัวชี้วัด คือ
รอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ
ในการปองกันแกไขปญหาน้ําทวมใน
พื้นที่ดําเนินการ)
ความเสี่ยง : ปริมาณฝนตกหนัก
เกิน 60 มิลลิเมตร/ชั่วโมง ทําให
น้ําทวมขังในพื้นที่เกิน 3 ช.ม.
ประชาชนไมพึงพอใจ

การจดการความเสยง
การจั
ดการความเสี่ยง
(Risk Response)

การตดตามผลความคบหนา
การติ
ดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* .........

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การดําเนินการ**

ผลการดําเนินการ

(2)

(3)

(4)

(5)

- จัดหนวยเคลื่อนที่
เร็วเขาดําเนินการ
อํานวยความสะดวก
ประชาชนในขณะเกิด
เหตุุการณ

1 พ.ค. - 31 ก.ย.
56
หัวหนาฝายโยธา

ผลความคบหนา/สาเรจตาม
ผลความคื
บหนา/สําเร็จตาม
เปาหมายกลยุทธของหนวยงาน

(6)
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ภารกิจประจําที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ข)
กลยุทธหลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับไมได

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)
กิกจกรรมการจดการ
จกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

(1)

(2)

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ
(3)

4. ติดตามและประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการบริการ
จากกทม. (ตัวชีว้ ัด คือ รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการบริการ
พอใจของประชาชนทมตอการบรการ
ของหนวยงาน)
ความเสี่ยง : เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
ขาดการใหบริการที่ดี (Service
ขาดการใหบรการทด
Mind)

-จัดโครงการฝก
ปฏิบัติการใหบริการ
ดวยใจ (Service
ดวยใจ
Mind)

3 ม.ค. - 28
พ.ค.56
หัวหนาฝาย
หวหนาฝาย
ปกครอง

การติดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* ........
สถานะ
การดําเนินการ**

ผลการดําเนินการ
ผลการดาเนนการ

(4)

(5)

ผลความคืบหนา/สําเร็จตาม
เปาหมายกลยุทธของหนวยงาน

(6)

ครั้งที่* หมายถง
ครงท*
หมายถึง ครงท
ครั้งที่ 1 ระหวางวนท
ระหวางวันที่ 1 ต.ค.
ต ค 55 - 31 มนาคม
มีนาคม 56
ผูผจดทา
ัดทํา ...................... ประธานคณะทางานบรหาร
ประธานคณะทํางานบริหาร
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 56
ความเสี่ยงระดับหนวยงาน
สถานะการดําเนินการ**
หมายถึง ดําเนินการแลว
ผูติดตามผล ............... ประธานคณะกรรมการบริหาร
หมายถึงึ อยูระหวา งดําํ เนินิ การ
ความเสียี่ ง
ระดับหนวยงาน
หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ
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การรายงานความ
คืบหนา
ครั้งที่ 1
(5 เมษายน 2556)
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SR 2

แผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธของหนวยงาน
สํานัก/สํานักงาน/สํานักงานเขต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ก)
กลยุทธหลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับ
ไมได

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การ
ดําเนินการ**

ผลการดําเนินการ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. เฝาระวังและลดพื้นที่เสี่ยง
ญ
((ตัวชี้วัด
ตอการเกิดอาชญากรรม
คือ จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่
เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม)
ความเสีย่ ง : เจาหนาที่
ผูผรับบผดชอบไมตรวจพนทเสยงฯ
ผิดชอบไมตรวจพื้นที่เสี่ยงฯ
ตามที่กําหนด

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)

- ติดตั้งเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือประจําจดด
ลายนวมอประจาจุ
ตรวจตามที่กําหนด

การติดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* 1

10 ม.ค. - 28 ก.พ.56

หัวหนาฝายเทศกิจ
หวหนาฝายเทศกจ

- ติดตั้งเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือประจําจดด
ลายนวมอประจาจุ
ตางๆ เรียบรอยแลว
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจพื้นที่
เสียี่ งฯ อยา งสมํา่ํ เสมอ

ผลความคืบหนา/สําเร็จตามเปาหมาย
กลยุทธของหนวยงาน

(6)

- เปาหมาย : ตรวจจุดเสี่ยง 2 ครั้ง/
วัน/จดด (ตวชวดผลผลต)
วน/จุ
(ตัวชี้วัดผลผลิต)
- ผลสําเร็จ : ตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/
วัน/จุด (คิดเปนรอยละ 150)
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ก)
กลยุทธหลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับ
ไมได

(1)
2. จัดหาและจัดเก็บรายไดของ
กทม. อยา งเปปนธรรม ถูกตอง
ครบถวน โปรงใส (ตัวชี้วัด คือ
รอยละของการจัดเก็บภาษีตาม
เปาหมายที่กทม.ประมาณการไว)
ความเสี่ยง : ผูมีหนาที่เสียภาษี
หลีกเลี่ยงไมเสียภาษีฯ

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)

การติดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* 1

กิจิ กรรมการจัดั การ
ความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การ
ดําเนินการ**

ผลการดําํ เนินิ การ

(2)

(3)

(4)

(5)

โ
- จัดโครงการ
ประชาสัมพันธสราง
ความตระหนักใหกับผูมี
หนาที่เสียภาษีฯ

5 ต.ค. 55 3 ม.ค. 56
หัวหนาฝายรายได

- อยู
อยระหวางการเสนอ
ะหวางการเสนอ
โครงการฯ ใหผูบริหาร
อนุมัติใหดําเนินการ

ผลความคืบหนา/สําเร็จตามเปาหมาย
กลยุทธของหนวยงาน

(6)

- เปาหมาย : จัดเก็บภาษีไดรอยละ
90 ของเปาหมายที่กําหนด
(ตัวชี้วัดผลผลิต)
- ผลความคืบหนา : จัดเก็บภาษี
ไดรอยละ 50 ของเปาหมายท
ไดรอยละ
ของเปาหมายที่
กําหนด
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ภารกิจประจําที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ข)
กลยุทธหลก/ตวชวด
กลยทธ
หลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับไมได

((1))
3. เพิ่มขีดความสามารถของระบบ
ระบายน้ําในถนนสายหลัก (ตัวชี้วัด คือ
รอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ
ในการปองกันแกไขปญหาน้ําทวมใน
พื้นที่ดําเนินการ)
ความเสี่ยง : ปริมาณฝนตกหนัก
เกิน 60 มิลลิเมตร/ชั่วโมง ทําให
น้ําทวมขังในพื้นที่เกิน 3 ช.ม.
ประชาชนไมพึงพอใจ

การจดการความเสยง
การจั
ดการความเสี่ยง
(Risk Response)

การตดตามผลความคบหนา
การติ
ดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* 1

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การดําเนินการ**

ผลการดําเนินการ

(2)

(3)

(4)

((5))

- จัดหนวยเคลื่อนที่
เร็วเขาดําเนินการ
อํานวยความสะดวก
ประชาชนในขณะเกิด
เหตุุการณ

1 พ.ค. - 31 ก.ย.
56
หัวหนาฝายโยธา

- ยงไมถงระยะเวลา
ยังไมถึงระยะเวลา
ที่จะดําเนินการ

ผลความคบหนา/สาเรจตาม
ผลความคื
บหนา/สําเร็จตาม
เปาหมายกลยุทธของหนวยงาน

(6)

- เปาหมาย
เปาหมาย : ประชาชนมความ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการแกไขปญหา
น้ําทวม รอยละ 80
(ตัวชี้วัดผลลัพธ)
- ผลความคืบหนา : ยังไมมี
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ภารกิจประจําที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ข)
กลยุทธหลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับไมได

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)
กิกจกรรมการจดการ
จกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

(1)

(2)

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ
(3)

4. ติดตามและประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการบริการ
จากกทม. (ตัวชีว้ ัด คือ รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการบริการ
พอใจของประชาชนทมตอการบรการ
ของหนวยงาน)
ความเสี่ยง : เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
ขาดการใหบริการที่ดี
ขาดการใหบรการทด
(Service Mind)

-จัดโครงการฝก
ปฏิบัติการใหบริการ
ดวยใจ (Service
ดวยใจ
Mind)

3 ม.ค. - 28
พ.ค.56
หัวหนาฝาย
หวหนาฝาย
ปกครอง

การติดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* 1
สถานะ
การดําเนินการ**

ผลการดําเนินการ
ผลการดาเนนการ

(4)

(5)

- อยูระหวางดําเนินการ
ขอจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม
เพมเตม

ผลความคืบหนา/สําเร็จตาม
เปาหมายกลยุทธของหนวยงาน

(6)

- เปาหมาย : ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการบริการของ
หนวยงาน รรอยละ
หนวยงาน
อยล 90
(ตัวชี้วัดผลลัพธ)
- ผลความคืบหนา : ยังไมมี

ครั้งที่* หมายถึง ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 55 - 31 มีนาคม 56
ผูจัดทํา ...................... ประธานคณะทํางานบริหาร
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 56
ความเสี่ยงระดับหนวยงาน
สถานะ การดําเนินการ**
หมายถึง ดําเนินการแลว
ผูติดตามผล ............... ประธานคณะกรรมการบริหาร
หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ
ความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน
หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ
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การรายงานความ
คืบหนา
ครั้งที่ 2
(5 กัน
ั ยายน 2556)

33

SR 2

แผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธของหนวยงาน
สํานัก/สํานักงาน/
งาน/สํานักงานเขต
ปงบประมาณ พ.
พ.ศ. 2556
ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ก)
กลยุทธหลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับ
ไมได

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การ
ดําเนินการ**

ผลการดําเนินการ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- ติดตั้งเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือประจําจดด
ลายนวมอประจาจุ
ตางๆ เรียบรอยแลว
-เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจพื้นที่
เสียี่ งฯ อยา งสมํา่ํ เสมอ

- เปาหมาย : ตรวจจุดเสี่ยง 2 ครั้ง/
วัน/จดด (ตวชวดผลผลต)
วน/จุ
(ตัวชี้วัดผลผลิต)
- ผลสําเร็จ : ตรวจจุดเสี่ยง3 ครั้ง/วัน/
จุด (คิดเปนรอยละ 150)

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)

การติดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* 2

ผลความคืบหนา/สําเร็จตามเปาหมาย
กลยุทธของหนวยงาน

1. เผาระวังและลดพื้นที่เสี่ยง
ตอ
การเกิดอาชญากรรม (ตัวชี้วัด คือ
จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่
เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม)
ความเสี่ยง : เจาหนาทผู
ความเสยง
เจาหนาที่ผรบั
ผิดชอบไมตรวจพื้นที่ เสีย่ งฯ ตามที่
กําหนด

- ติดตั้งเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือประจําจดด
ลายนวมอประจาจุ
ตรวจตามที่กําหนด

10 ม.ค.28 ก.พ.56
ก พ 56
หัวหนาฝายเทศกิจ
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ภารกิจเชิงยทธศาสตร
ุ
ของหนวยงานที่สนับสนนแผนปฏิ
ุ
ฏบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 ((2ก))
กลยุทธหลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสียี่ งทีมี่ ีนัยสําคัญทีี่ยอมรับ
ไมได

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การ
ดําเนินการ**

ผลการดําเนินการ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- จัดโครงการ
ประชาสัมพันธสราง
ความตระหนักใหกับผูมี
หนาที่เสียภาษีฯ

5 ต.ค. 553 ม.ค. 56
หัวหนาฝายรายได

- ประชาใหความรวมมือ
ในการชําระภาษีมากขึ้น

- เปาหมาย : จัดเก็บภาษีไดรอยละ
90 ของเปาหมายที่กําหนด
(ตัวชี้วัดผลผลิต)
- ผลสาเรจ
ผลสําเร็จ : สามารถจดเกบภาษ
สามารถจัดเก็บภาษี
ไดรอยละ 95 (คิดเปนรอยละ 105)

2. จัดหาและจัดเก็บรายไดของกทม.
อยางเปนธรรม ถูกตอง ครบถวน
โปรงใส (ตัวชี้วัด คือ รอยละของการ
จัดเก็บภาษีตามเปาหมายที่กทม.
ประมาณการไว)
ความเสี่ยง : ผูมีหนาที่เสียภาษี
หลีกเลี่ยงไมเสียภาษีฯ

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)

การติดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* 2

ผลความคืบหนา/สําเร็จตามเปาหมาย
กลยุทธของหนวยงาน
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ภารกิจประจําที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ข)
กลยุทธหลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับไมได

(1)
3. เพิ่มขีดความสามารถของระบบ
ระบายน้ําในถนนสายหลัก (ตัวชี้วัด คือ
รอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ
รอยละของประชาชนทมความพงพอใจ
ในการปองกันแกไขปญหาน้ําทวมใน
พื้นที่ดําเนินการ)
ความเสี่ยง : ปริมาณฝนตกหนัก
เกนิ 60 มลลเมตร/ชวโมงทาให
ิ ิ
/ชั่ โ ํ ใ 
น้ําทวมขังในพื้นที่เกิน 3 ช.ม.
ประชาชนไมพึงพอใจ

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)
กิกจกรรมการจดการ
จกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง
(2)

- จัดหนวยเคลื่อนที่
เร็วเขาดําเนินการ
เรวเขาดาเนนการ
อํานวยความสะดวก
ประชาชนในขณะเกิด
เหตุการณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดชอบ
(3)

1 พ.ค.- 31
ก.ย.56
หัวหนาฝายโยธา

การติดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* 2
สถานะ
การดําเนินการ**

ผลการดําเนินการ
ผลการดาเนนการ

(4)

(5)

- เจาหนาที่เขาถึงพื้นที่
ไดอยางรวดเร็วแล
ไดอยางรวดเรวและ
ชวยอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน เมื่อเกิด
น้ําทวมขัง
นาทวมขง

ผลความคืบหนา/สําเร็จตาม
เปาหมายกลยุทธของหนวยงาน

(6)

- เปาหมาย : ประชาชนมีความ
พึงึ พอใจในการแก
ใใ
ไขปญหา
น้ําทวม รอยละ 80
(ตัวชี้วัดผลลัพธ)
- ผลสําเร็จ : ประชาชนมีความ
พึงพอใจฯ รอยละ 85
(คิดเปนรอยละ 106)
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ภารกิจประจําที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 (2ข)
กลยุุทธหลัก/ตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก/
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ยอมรับไมได

(1)
4. ติดตามและประเมินความพึงึ พอใจ
ใ
ของประชาชนที่มีตอการบริการของ
กทม. (ตัวชี้วัด คือ รอยละความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
บริการของหนวยงาน)
ความเสี่ยง : เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขาดการใหบริการที่ดี
(Service Mind)

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)
กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง
(2)

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผูรับผิดิ ชอบ
(3)

- จัดโครงการฝก
ปฏิบัติการใหบริการ
ดวยใจ (Service
Mind)

3 ม.ค. - 28
พ.ค. 56
หัวหนาฝาย
ปกครอง

การติดตามผลความคืบหนา
ครั้งที่* 2

ผลความคืบหนา/สําเร็จตาม
เปาหมายกลยุทธของหนวยงาน

สถานะ
การดําเนินการ**

ผลการดําเนินการ

(4)

(5)

(6)

- จัดโครงการฝกอบรม
เรื่องการใหบริการ
ดวยใจ (Service Mind)
เรีียบรอยแลว แมวาจะ
ไมไดรับงบประมาณ
เพิ่มเติม

- เปาหมาย : ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการของ
หนวยงาน รอยละ 90
(ตัวชี้วัดผลลัพธ)
(ตวชวดผลลพธ)
- ผลสําเร็จ : ประชาชนมีความ
พึงพอใจฯ รอยละ 89
(คิดเปนรอยละ 99)

ครั้งที่* หมายถึง ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 55 - 31 มีนาคม 56
ผูจัดทํา ...................... ประธานคณะทํางานบริหาร
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 56
ความเสี่ยงระดับหนวยงาน
สถานะการดําเนินการ**
หมายถึง ดําเนินการแลว
ผูติดตามผล ............... ประธานคณะกรรมการบริหาร
หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ
ความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน
หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ
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ภาคผนวก ก : แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
จุดที่ควรประเมิน
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
1.2 ......
สรุป/วิธกี ารทีค่ วรปฏิบัติ
สภาพแวดลอ มการควบคุมของสํานักงานฯในภาพรวมมี
ใ
คี วามเหมะสม...
2. การประเมินความเสี่ยง
สรุป/วิธกี ารทีค่ วรปฏิบัติ มีการจัดทําระบบการบริหารความเสีย่ งตาม
แนวคิดิ การบริิหารความเสียี่ งตามหลักั สากล....
3. กิจกรรมการควบคุม
สรุป/วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ
มีประสิทธิผลและสอดคลองกับระบบการบริหารความเสีย่ ง
มประสทธผลและสอดคลองกบระบบการบรหารความเสยง...
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
สรุป/วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความ
เหมาะสม เพยงพอและมประสทธภาพ...
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
5.การติดตามประเมินผล
สรุป/วิธกี ารทีค่ วรปฏิบัติ ไดจัดใหมรี ะบบการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง สมาเสมอโดยการเปรยบเทยบผล...
ดาเนนงานอยางตอเนอง
สม่ําเสมอโดยการเปรียบเทียบผล

ความเห็น/คําอธิบาย
- ผูบริหิ ารมีที ัศนคติิทีด่ ีและสนับสนุนการปฏิ
ป ิบัติหนาทีี่
โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
แผนงานที่กําหนด...
- การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย....
- กระบวนการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นไดจัดวางให
สอดคลองกับผลการประเมินความเสีย่ ง...
- การดําเนินการดานการควบคุมภายใน ไดจัดใหมี
ระบบสารสนเทศและการรายงานสําหรับการติดสินใจ
...
- มีการจัดทําระบบการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยเปรียบเทียบระหวางแผน
และผลการดําเนินงานและรายงาน...
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แบบปย.1 : รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
องคป ระกอบของการควบคุมภายใน
ใ
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม
ผููบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุมุ เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการ
ควบคุมภายใน...
2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานและวัตถุประสงค
ระดับกิจกรรมทีช่ ัดเจน...
3. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมนั่ ใจวาเมือ่ นําไปปฏิบัติแลวจะเกิด
ผลสําเร็จตามที่ฝายบริหารกําหนดไว...
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมตอความ
ตองการของผูใชแ ละมีการสือ่ื สารไปยั
ไ ง...
5.การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการ
ป บิ ัติงาน โดยกํ
ปฏิ
โ ําหนดวิิธีปฏิิบัติงาน

ผลการประเมิ
ป น / ขอ สรุป
- สภาพแวดลอมการควบคุุมของสํานักงานฯใน
ภาพรวมมีความเหมะสม...
- มีการจัดทําระบบการบริหารความเสีย่ งตามแนวคิด
การบริหารความเสีย่ งตามหลักสากล....
- มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ มี
ประสิทธิผลและสอดคลองกับระบบการบริหารความ
เสีย่ ง...
- ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ...
- ไดจัดใหมรี ะบบการติดตามประเมินผลการ
ดําํ เนินิ งานอยา งตอ เนือ่ื ง สมํ่าํ เสมอโดยการเปรี
โ
ป ยี บเทีียบ
ผล...

ผลการประเมินโดยรวม
หนวยงานมีโครงสรางของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องคประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอ ที่จะทําใหการปฏิบัติงาน
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค .....
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ภาคผนวก ข : แบบสอบถามการควบคุมภายใน
คําถาม

มี/ใช ไมมี/ คําอธิบาย/คําตอบ
ไมใช

2.. ทรัพยสิน
2.1 .......................................................................................................................
2.2 การดูแลรักษาทรัพยสนิ
- ไมมการกาหนด
ไมมีการกําหนด
มีการกําหนดมาตรการปองกันและรักษาทรัพยสินที่สําคัญ หรื
มการกาหนดมาตรการปองกนและรกษาทรพยสนทสาคญ
หรอมมู
อมีมลค
ลคาสู
าสงมิ
งม
มาตรการปองกัน
ใหสญ
ู หายหรือเสียหายหรือไม
บุคคลภายนอกเขา
มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือ
ออกโรงเรียนอาจจะ
หมายเลขครภัภณ
หมายเลขครุ
ณฑไวททรพยสนทุ
ฑไวที่ทรัพยสินทกรายการหรื
กรายการหรอไม
อไม
ทําใหทรัพยส นิ ของ
มีการมอบหมายผูร บั ผิดชอบในการดูแลรักษา
ทางโรงเรียนสูญหาย
ทรัพยสินหรือไม
มีการบํารงรั
มการบารุ
งรกษาทรพยสนตามระยะเวลาท
กษาทรัพยสนิ ตามระยะเวลาที่
กําหนดหรือไม
NA -ไมมีเรื่องที่
เกี่ยวกับคําถาม
มีการจัดเก็บขอมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพยสินไวอยางเหมาะสมหรือไม
มีการจัดเก็บทรัพยสินมีคา เชน ทอง เพชร
โดยฝากไว
ในธนาคารที
สรุ
ป : การควบคุ
มทรัพย่ไสดิน
รับอนมั
รบอนุ
มติ มดานการดู
การควบคมด
การควบคุ
านการดแลรั
แลรกษาทรพยสนยงไมเพยงพอเนองจากยงไมมการกาหนดมาตรการปองกนและรกษาทรพยสน
กษาทรัพยสินยังไมเพียงพอเนื่องจากยังไมมีการกําหนดมาตรการปองกันและรักษาทรัพยสิน
ของทางโรงเรี
ยนอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมในสวนของการปองกันบุคคลภายนอกเขาออกโรงเรียนซึ่งอาจทําใหทรัพยสิน
2.3 ......................................................................................................................
ของทางโรงเรียนสูญหายได
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.2 (ณ 30 ก.ย.56)
กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานทีป่ ระเมิน การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
การควบคุม
(1)
(3)
(2)
1. งานรักษาความ
ปลอดภัยสถานศึกษา
วัตถุประสงคเพือ่ ปอง- -. เจาหนาที่
กันเหตการณ
กนเหตุ
การณ ความไม
ความไม รกษาความ
ั
ปลอดภัยและปองกัน ปลอดภัย
รักษาทรัพยสนิ ของ ร.ร.

การควบคุมที่มีลด
ความเสยงลงได
สี่ ไ 
บางสวนแตยัง
ไมถึงระดับที่
ยอมรับได

2. งานจัดซือ้ จัดจาง
วัตถุประสงคเพือ่ ใหการ - ขอบัญญัติ ฯ การควบคุมที่มีลด
จัดซือ้ จัดจางมีประสิทธิ - หนั
จดซอจดจางมประสทธ
หนงสอสงการ
งสือสัง่ การ ความเสยงลงได
ความเสี่ยงลงได
ภาพ ประสิทธิผล และ - แนวปฏิบัตฯิ
บางสวนแตยัง
คุมคา
ไมถึงระดับที่
ยอมรับได

ความเสี่ยงทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(4)

(5)

(6)

(7)

ทรัพยสินสูญหาย
- กําหนดมาตรการปองกันรักษา
30 ก.ย.57
ั ส ิ
ํ
สาเหตุ ไมมมาตรการ
ไ  ี
ทรพยสน
ผูอ านวยการโรงเรยน
โ ี
ปองกันบุคคลภายนอกเขาออกโรงเรียน

จัดซือ้ พัสดุราคาสูง
กวาทองตลาด
กวาทองตลาด
สาเหตุไมมีการสํารวจ
ราคาซือ้ ขายตามทอง
ตลาด

- กําหนดมาตรการใหมีการ
30 ก.ย.57
สํารวจและเปรียบเทียบราคา หัหวหนาฝายการคลง
สารวจและเปรยบเทยบราคา
วหนาฝายการคลัง
ตามทองตลาดทั่วไปทุกครั้งกอน
จัดซือ้ หรือจัดจาง
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ตดตอสอบถามเพมเตมท
ิ 
ิ่ ิ ี่
กลุมพัฒนางานตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายใน
โทร.. 02 224 3061 โทร
โทร
โทร.. ภายใน 1372
http://office.bangkok.go.th/iaud
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