
 
 

 
 
 

แผนการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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                  แบบ ปค. 4 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
1.4 โครงสร้างองค์กร 

   1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร       
1.7 การติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์  ผู้ บ ริห ารเป็ นแบบอย่ า งของความมีศี ล ธรรม  
จรรยาบรรณ และมีความซื่อสัตย์  มีความชัดเจนในปรัชญา  ปณิธาน 
และรูปแบบการทำงานของคณะฯ เหมาะสมต่อการพัฒนาการ
ควบคุมภายใน  บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติที่ดีต่อการวางระบบ
ควบคุมภายใน  จึงไม่เกิดกรณีบุคลากรในสังกัดประพฤติไม่เหมาะสม  
หรือไม่สุจริต  และมีความพร้อมและเต็มใจปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้  มีการมอบอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน เน้นการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ 
ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
แต่อย่างไรก็ตาม คณะฯ ควรดำเนินการจัดทำข้อกำหนดด้านจริยธรรม
และประกาศบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรในระดับคณะและแจ้งให้
บุคลากรทุกคนลงนามรับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะฯ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1  วัตถุประสงค์ระดับองคก์ร 
    2.2  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
    2.3  การระบุความเสี่ยง 
    2.4  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
    2.5  การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์การประเมินปัจจัย
เสี่ยงอย่างเหมาะสม  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่จะดำเนินการ และมีการระบุและ
ประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
แต่อย่างไรก็ตามคณะยังไม่มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะ
เกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
และแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง ซึ่งควรต้องมีแนวทางในการดำเนินการ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบ ปค. 4 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1  การควบคุมทุกกิจกรรม 
    3.2  การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    3.3  การมอบหมายงาน 
    3.4  ข้อกำหนดเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
    3.5  มาตรการติดตามและตรวจสอบ    
 

มีกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายที่
เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี
กิจกรรมการควบคุมบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินเสร็จได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัจจัยภายนอก 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1  สารสนเทศ 
    4.2  การสื่อสาร    

มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมและเหมาะสม  

5. การติดตามประเมินผล 
    5.1  การติดตาม 
    5.2  การประเมินผล 
 

มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับ
ดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ กรณีผล
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
โดยการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน มีการกำหนดให้มีการติดตามผล
ในระหว่างการปฏิบัติงาน และมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
อย่างไรก็ตาม คณะฯ ยั งไม่มี การประเมินความเพี ยงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามเกณฑ์การประเมิน ยังไม่มีการ
รายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยตรงต่อผู้ กำกับดูแล (หัวหน้าหน่วยงาน) และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ยังไม่มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่
พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และ
ยังไม่มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณี
ที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระทำอ่ืนที่อาจมีผลกระทบ
ต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะฯ ควรต้องหาแนวทางดำเนินการ 
เพื่อให้ระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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ผลการประเมินโดยรวม 
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีดำเนินการควบคุมภายในครบทั้ง  5  องค์ประกอบซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 

การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   

  
    

 
   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ) 
คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

30  พฤศจิกายน  2562 
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แบบ ปค. 5 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 
ด้านการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

การบริหารพัสดุและการกำหนดความ
ต้องการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความ
คุ้มค่า ตลอดจนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

ก ารบ ริ ห ารพั ส ดุ แ ล ะ
ทรัพย์สิน อาจไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด 

ด้านพัสดุ 
เร่ืองทั่วไป 
1. ด้วยข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร คณะฯ 
จึงจำเป็นต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่ งลักษณะงาน 
กล่าวคือ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โอน หรือ
จำหน่ายพัสดุ-การจัดซื้อจัดจ้าง-การบันทึก
บัญชีและทะเบียน อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่พัสดุคนเดียว เนื่องจากมีการนำ
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ขณะที่การตรวจรับสินค้า/
จัดจ้าง กำหนดให้มีผู้ตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบ 
และการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นอำนาจและ
ความรับผิดชอบของคณบดี 
2. เนื่องจากคณะใช้ตาม พรบ. การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงไดใ้นระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก
คณะมีจำนวนโครงการในแต่
ละปีค่อนข้างมาก อีกทั้ ง
ระยะเวลาในการขออนุมัติ
โครงการค่อนข้างนาน จึงทำ
ให้ ไม่ ส ามารถรวบ รวม
รายการพัสดุซื้อในคราวเดียว
ได้ทัน 

การจัดหาพัสดุอาจไม่
ทันตามระยะเวลาที่
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น 
เนื่ อ งจากผู้ ใ ช้ยั งไม่
สามารถจัดส่งรายการ
พัสดุได้ตามที่กำหนด 

ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามการส่งรายการ
พัสดุ 

ฝ่ายพัสด ุ
30 ก.ย. 63 

 
 

การบริหารพัสดุและการบำรุงรักษา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความ
คุ้มค่า ตลอดจนการบำรุงรักษาพัสดุให้มี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ก ารบ ริ ห ารพั ส ดุ แ ล ะ
ทรัพย์สิน อาจไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงไดใ้นระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก
บุคลากรบางส่วนขาดความ
รอบคอบในการใช้งานพัสดุ 

วัสดุและครุภัณฑ์อาจ
ชำรุดก่อนหมดอายุ
การใช้งาน 

ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินสภาพพัสดุ 

ฝ่ายพัสด ุ
30 ก.ย. 63 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

3. คณะมีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความ
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่
กำหนด โดยการตรวจสอบเอกสารเบิก-จ่าย
ผ่านหน่วยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในคณะ 
4. คณะยังไม่มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การกำหนดความต้องการพัสดุ 
5. ผู้ใช้พัสดุ  เป็นผู้กำหนดความต้องการพัสดุ 
6. มีการแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้
จัดหา ได้ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ  
ปริมาณพัสดุ  กำหนดเวลาต้องการอย่าง
ละเอียดและชัดเจน 
7. มีการกำหนดระยะเวลาการแจ้งความ
ต้องการพัสดุอย่างน้อย 15 วัน หลังจาก
อนุมัติ ตามเอกสารแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
พัสดุประจำโปรแกรมวิชา 
 
การจัดหา 
1. คณะฯ มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความ
ต้องการไว ้
2. คณะฯ มี การกำหนดระยะเวลาการ
ดำเนินการจัดหาทุกวิธี 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

3. คณะฯ ใช้ทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้งสถิติ
ราคาและปริมาณไว้จากระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อมูลกลางที่มีความ
น่าเช่ือถือ 
4. เจ้าหน้าที่จัดหาต้องเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 
และเป็นไปตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย 
5. คณะฯ จัดทำราคากลางและราคาอ้างอิง 
เพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายในแต่ละ
ครั้ง 
6. คณะฯ มีการเปรียบเทียบราคาซื้อจาก
ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ราคาที่
ดีที่สุด สำหรับเป็นข้อมูลในการควบคุมราคา
ซื้อวัสดุแต่ละประเภท 
7. คณะฯ จัดหาวัสดุโดยหน่วยพัสดุจัดหาตาม
ใบแจ้งความต้องการและมีแบบฟอร์มการสั่ง 
8. คณะฯ ไม่มีอำนาจกำหนดอนุมัติวงเงินได้ 
อำนาจการอนุมัติเป็นไปตามคำสั่งมอบอำนาจ
ของมหาวิทยาลัยที่ 422/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 
ก.ย. 61 โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายงานและ
มอบอำนาจให้ คณ บดี ดำเนิ นการทุ ก
กระบวนการ เพื่อความคล่องตัว 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

9. มีการจัดทำใบสั่ งซื้ อและสำเนาไปยั ง
ผู้เกี่ยวข้องในระบบ EGP  
10. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญา
ชัดเจนและรัดกุมเป็นไปตามระบบ EGP 
11. กำหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐาน
เป็นไปตามระบบ EGP 
12. คณะฯ มีการเรียงลำดับหมายเลขไว้
ล่วงหน้าในใบสั่งซื้อ 
 
การตรวจรับและการชำระเงิน 
1. คณะฯ มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการตรวจ
รับเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. พัสดุที่สำคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดย
คณะกรรมการตรวจรับ 
3. คณะฯ มีการตรวจนับจำนวนและชนิดของ
พัสดุที่ได้รับกับใบสั่งซื้อหรือใบสั่งของ พร้อม
ลงนามผู้ตรวจรับ 1 คน วงเงินไม่เกิน 100,000 
บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 
500,000 บาท ผู้ตรวจรับโดยคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

4. คณ ะฯ มี การทดสอบคุ ณภาพตาม
ข้อกำหนดในใบสั่งซื้อ 
5. คณะฯ มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและ
ได้รับการอนุมัติถูกต้องผ่านทางระบบ MIS 
6. คณะฯ มีการติดตามกับผู้ขายสำหรับสินค้า
ที่ชำรุดเสียหาย และได้รับสินค้าไม่ครบ 
7. คณะฯ มีหลักฐานที่ แสดงว่าได้มี การ
ตรวจสอบใบส่งของกับใบสั่งซื้อ เป็นไปตาม
ข้อตกลง 
การควบคุมและการแจกจ่าย 
1. มีการจัดทำบัญชี/ทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุ
แยกเป็นประเภทและมีหลักฐานประกอบทุก
รายการผ่านระบบ MIS 
2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก 
และลงบัญชี/ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุ
ผ่านระบบ  MIS 
3. การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
พัสดุ 
4. คณะฯ มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็น
หลักฐานเพื่อนำมาสอบยันความถูกต้องของ
พัสดุคงเหลือกับบัญชี/ทะเบียน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

5. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
พัสดุประจำปี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสสอบพัสดุ
คงเหลือและสภาพครุภัณฑ์ตามระเบียบ 
6. มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการรับ 
จ่ายพัสดุคงเหลือประจำปี 
7. มีการออกหมายเลขพัสดุผ่านระบบ MIS 
 
การบำรุงรักษา 
1. มีแผนการล้างเครื่องปรับอากาศและเครื่อง
กรองน้ำอย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ ง เป็นการ
บำรุ งรั กษาที่ ดำเนิ นงานโดยหน่ วยงาน
ภายนอกเท่านั้น 
 
การจำหน่ายพัสดุ 
1. มีการรายงานพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือ
หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและ
พัสดุที่สูญหายต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาให้
จำหนา่ยพัสดุ 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

ด้านทรัพย์สิน 
ความเหมาะสมของการใช ้
1. การซื้ อและเช่ าทรัพย์ สินเป็ นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด 
2. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจน 
3. การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคัญหรือมูลค่า
สูงได้มีการกำหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต 
โดยมีการกำหนดรหัสผา่น 
 
การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
1. มีระบบการขออนุญาตในการใช้งาน อาทิ
เช่น แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้องประชุม 
คอมพิวเตอร์ การสแกนลายนิ้วมือก่อนขึ้น
อาคารเรียน เป็นต้น 
2. มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือ
หมายเลขครุภัณฑ์ไว้ท่ีทรัพย์สินทุกรายการ 
3. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแล
รักษาทรัพย์สิน 
4. มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาที่
กำหนด เช่น เครื่องปรับอากาศ และการกำจัด
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

ปลวก 
5. มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสม 
 
การบัญชีทรัพย์สิน 
1. มี บั ญ ชีหรื อทะเบี ยนทรัพย์ สิ นที่ มี
รายละเอียด หมายเลข รหัส รายการ สถานที่
ใช้ หรือสถานที่ เก็บรักษา และราคา เป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี 
3. มี การจั ดทำรายงานผลการตรวจนั บ
ทรัพย์สินเปรียบเทียบยอดจากมีการตรวจนับ
กับทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สิน 
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แบบ ปค. 5 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 
ด้านการบริหารการเงิน 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

การบริหารการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่ อ ให้ การบริ หารการเงินมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ทันเวลา 
และน่าเช่ือถือ 
 
 
 

การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการกำหนด แต่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

การบริหารการเงิน 
1. มีการจัดประชุมในกรณีที่นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การเงินนำไปสู่การตีความได้แตกต่าง
กันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มีความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามไปในมาตรฐานเดียวกัน
โดยมหาวิทยาลัย 
2. มีการทบทวนนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน
ให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
และทันเวลา เช่น พระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 โดยมหาวิทยาลัย 
3. คณะฯ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับบทลงโทษใน
กรณีละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การเงิน เช่น การยืมเงินทดรองจ่ายใน

การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากจะต้องมีการกำหนดหรือ
ทบทวนเกณฑ์ เพื่ อประเมิ นขี ด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
มอบหมายงานด้านการเงินตามความ
เหมาะสม จึงต้องมีการปรับปรุงการ
ควบคุมต่อไป 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
การเงิน  ถู กต้ อ งต าม
ระเบียบของทางราชการ
ก ำ ห น ด  แ ต่ ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

จัดทำแผนติดตามผล
การดำเนิ น งานและ
รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบทุกไตรมาส 

ฝ่ายการเงิน 
30 ก.ย. 63 

 
 

ก า รบ ริ ห ารก า ร เงิ น  แ ล ะ           
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่ อให้ การวางระบบทางเดิ น
เอกสารให้ชัดเจน เหมาะสม และ
รัดกุม ครบถ้วน ถูกต้องตามที่
ระเบียบของทางราชการกำหนด 

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการกำหนด แต่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากไม่มีการวางระบบทางเดิน
เอกสารให้ ชัดเจน เหมาะสม และ
รัดกุม จึงต้องมีการปรับปรุงการ
ควบคุมต่อไป 

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการกำหนด แต่
ยั งไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
เท่าที่ควร 

กำหนดแนวปฏิบั ติ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เดิ น
เอกสารอย่างชัดเจน
ติดตามผลการ 

ฝ่ายการเงิน 
27 ธ.ค. 62 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

การเดินทางไปราชการจะต้องเคลียร์เงิน
ยืมภายใน 15 วัน หลังจากเดินทางกลับ 
ห าก เกิ น ระ ย ะ เวล าที่ ก ำห น ด 
มหาวิทยาลัยจะทำหนังสือทวงเงินเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อไป 
4. คณะฯ มีการจัดทำทะเบียนควบคุม
การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 
5. การจ่ ายเงินทุ กประเภท มี การ
จ่ ายเงินตามใบสำคัญรั บเงินและ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ 
6. กำหนดให้ มี การตรวจสอบการ
ซ้ ำซ้ อนของการเบิ กจ่ ายระหว่ าง
เอกสารอ้างอิงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ MIS 
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แบบ ปค. 5 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 
ด้านการบริหารงบประมาณ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

การบริหารงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น            
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณถูกต้องตาม
ร ะ เบี ย บ ข อ ง ท า ง
ราชการกำหนด แต่ยัง
ไม่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ
เท่าที่ควร 

การบริหารงบประมาณ 
การจัดทำคำของบประมาณ 
1. คณะฯ มีการกำหนดให้หลักสูตรเสนอกิจกรรม/
โครงการ/ครุภัณฑ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ (กบ.) 
2. คณะฯ มีการประชุมประธานหลักสูตร เพื่อมีส่วนร่วม
และช้ีแจงคำขอตั้งงบประมาณ 
3. คณะฯ มีการกำหนดให้หลักสูตรจัดทำคำขอตั้ ง
งบประมาณ โดยมีคู่มือแนวปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ 
เพื่อช้ีแจงรายละเอียดวิธีการจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้แก่
หลักสูตร พร้อมกำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลดังกล่าว
มายังคณะฯ 
4. คณะฯ มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
(กบ.) และประชุมช้ีแจงความเข้าใจให้แก่ประธาน
หลักสูตรอีกครั้งหลังจากจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่ง

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงไดใ้นระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากมี
หลายขั้นตอนจะต้องมีการ
ประเมินความสามารถในการ
บริหารงบประมาณจาก
ผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายเงินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทาง
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ในปี ถั ดไป จึ งต้ องมี การ
ปรับปรุงการควบคุมต่อไป 

การปฏิ บั ติ งานด้ านการ
บริหารงบประมาณถูกต้อง
ต าม ระ เบี ย บ ขอ งท าง
ราชการกำหนด แต่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

จั ด ท ำ แ น ว
ปฏิบัติการติดตาม
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 
27 ธ.ค. 62 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

มายังคณะฯ 
5. คณะฯ มีการกำหนดให้หลักสูตรจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ ตอบสนองต่ อเป้ าหมายของแผนยุ ทธศาสตร์
มหาวิทยาลั ยและยุทธศาสตร์ คณะเป็ นหลัก ดั ง
รายละเอียดตามเอกสารคู่มือแนวปฏิบัติการจัดทำ
งบประมาณ 
 
การจัดสรรงบประมาณ 
1. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรที่เสนอ
ขอตั้งงบประมาณตามความต้องการ โดยพิจารณาจาก
ผลผลิต/กิจกรรม และเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ย ยุทธศาสตร์คณะ และ
งบประมาณเป็นสำคัญ 
2. คณะฯ มีการสำรวจความต้องการของแต่ละหลักสูตร 
โดยให้แต่ละหลักสูตรเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อขอตั้ง
งบประมาณ 
3. คณะฯ มีการกำหนดรายละเอียด ลำดับความสำคัญใน
การจัดสรรงบประมาณที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดัง
รายละเอียดตามเอกสารแนวปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ 
4. คณะฯ มีการจัดลำดับความสำคัญ/ความจำเป็นในการ
จัดสรรงบประมาณ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามความสำคัญ/
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

ความจำเป็นตามแผนยุทธศาสตร์และความเร่งด่วนตาม
นโยบาย 
 
การบริหารงบประมาณ 
1. คณะฯ มีการช้ีแจงหลังจากการจัดทำคำของตั้ ง
งบประมาณได้ รับอนุมัติ จากมหาวิทยาลัยให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
(กบ.) รวมทั้งเอกสารคู่มือเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่
หลักสูตรต่าง ๆ  เพื่อใช้ใน การดำเนินกิจกรรมต่อไป 
2. คณะฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และมีการ
รายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ทั้ง 
4 ไตรมาส ผ่านระบบ MIS 
3. คณะฯ มีการกำกับดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ตามปฏิทินการดำเนินงานของคณะทั้ง 4 ไตรมาส 

 

 

ช่ือผู้รายงาน................................................................................ 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ) 
ตำแหน่ง       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันท่ี.......30.....เดือน..........พฤศจิกายน.......พ.ศ.....2562.......... 
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ภาคผนวก  ก 
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

คำอธิบาย 
 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่  ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 
 แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้
หัวข้อหลัก ๆ และหัวข้อย่อยท่ีเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก  
 ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า 

1. หน่วยงานที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
2. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
3. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่อย่างไร 

การใช้แบบสอบถาม 
1.  ผู้ประเมินดำเนินการประเมินโดยถ้ามีการปฏิบัติตามแบบประเมินแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดีให้กรอก

เครือ่งหมาย “✓” ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามให้กรอกเครื่องหมาย “” ในช่อง    “ไม่มี/ไม่ใช่”  ถ้าไม่มีกิจกรรม
ที่เก่ียวกับเรื่องท่ีประเมินให้กรอกในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  โดยใช้อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า  ไม่มี
เรื่องท่ีเกี่ยวกับคำถาม 

2.  คำตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติ แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและ
หาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 

3. จากคำตอบที่ได้รับ ผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือคำตอบ
ของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพ่ือสรุปคำตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติใน    แต่ละข้อของคำถามในช่อง “คำอธิบาย/
เอกสารหลักฐาน” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะนำมาประเมินความเพียงพอขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
      4. ให้ผู้ประเมินนำผลการประเมินมาประมวลในภาพรวมเพ่ือสรุปผลว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับ
การออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด  อย่างไร  โดยจะนำไปจัดทำ รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ต่อไป 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

         ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี 
หรือไม่ 

จุดที่ประเมิน ความเห็น คำอธิบาย/เอกสารหลักฐาน 

มี/ใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ 

   1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 

        1.1.1 มีทัศนคติที่ดีและสนบัสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายใน
องค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ท้ัง
จากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

  มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภ าย ใน อ งค์ ก ร  ร วม ทั้ งก า รติ ด ต าม ผ ล             
การตรวจสอบและการประเมินผล ท้ังจากการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

        1.1.2 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณ และการดำเนินงาน 

  มีทัศนคติที่ เหมาะสมต่อการรายงานทาง
การเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน 

       1.1.3 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจาย
อำนาจ 

  มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการ
กระจายอำนาจ 

        1.1.4 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องอยา่งรอบคอบ และการพิจารณา
วิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 

  มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือ
ป้องกันความเสี่ยง 

        1.1.5 มีความมุ่งมั่นท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
งาน (Performance – Based Management) 

  มีความมุ่ งมั่ นที่ จะใช้การบริ ห ารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based 
Management) 

   1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
        1.2.1 มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์
อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 

  มีข้อกำหนดด้านจริยธรรม  แต่ยังไม่มีบทลงโทษ
เปน็ลายลักษณ์อักษรในระดับคณะ  

        1.2.2 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม
และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

  พนั ก งานทราบและ เข้ า ใจลั กษณ ะของ
พฤติกรรมที่ ยอมรับและไม่ ยอมรับและ
บทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและ
แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ถู กต้ อง  แต่ ยั งไม่ มี
บทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรในระดับคณะ  

        1.2.3 ฝ่ายบริหารส่งเสรมิและสนบัสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสตัย์และจริยธรรม 

  มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่ งเน้นความสำคัญของความซื่ อสัตย์และ
จริยธรรม โดยมีช่องทางการประเมินผ่านทาง
เว็บไซต์คณะ 

        1.2.4 ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มี
การปฏิบัตติามนโยบาย วิธีปฏิบตัิ หรือระเบียบปฏิบตัิ 

  ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี 
เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือ
ระเบียบปฏิบัติ 

        1.2.5 ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานท่ีเป็นไปได้
และไม่สร้างความกดดันให้แก่บุคลากรในการปฏิบตัิงานให้บรรลุตาม

  ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่
เป็น ไปได้และไม่สร้ างความกดดันให้ แก่
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จุดที่ประเมิน ความเห็น คำอธิบาย/เอกสารหลักฐาน 

มี/ใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ 

เป้าหมายทีเ่ป็นไปได ้ บุคลากรในการปฏิ บั ติ งานให้ บรรลุตาม
เป้าหมายที่เป็นไปได้ 

        1.2.6 ฝ่ายบริหารกำหนดสิง่จูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็น 
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบตัิตามจริยธรรม 

  ฝ่ายบริหารยั งไม่มี การกำหนดสิ่ งจู งใจที่
ยุติธรรมและจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมี
ความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

        1.2.7 ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมสีัญญาณแจ้งว่า
อาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากรเกดิขึ้น 

 NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

   1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร    
        1.3.1 มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ   มี ก ารกำหนดระดั บ ความรู้  ทั กษ ะและ

ความสามารถ 
        1.3.2 มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ
ตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน 

  มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงาน
ของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน 

        1.3.3 มีการระบุและแจ้งใหบุ้คลากรทราบเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะและความสามารถท่ีต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน 

  มีการระบุและแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับ
ความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการ
สำหรับการปฏิบัติงาน 

        1.3.4 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากร
ทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

  มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของ
บุคลากรทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

        1.3.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มผีลต่อความสำเรจ็ของงาน และมีการระบุอย่าง
ชัดเจนในส่วนบุคลากรมผีลการปฏิบัติงานดี และส่วนท่ีต้องมีการ
ปรับปรุง 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจาก
การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ
งาน  และมีการระบุ อย่ างชัด เจน ในส่ วน
บุคลากรมีผลการปฏบิัติงานดี และส่วนท่ีต้องมี
การปรับปรุง 

   1.4 โครงสร้างองค์กร    
        1.4.1 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

  มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงาน 

        1.4.2 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและ
ปรับเปลีย่นที่จำเป็นใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

  ยั ง ไม่ มี ก า รป ระ เมิ น ผล โค ร งส ร้ า งแ ล ะ
ป รั บ เป ลี่ ย น ที่ จ ำ เป็ น ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

        1.4.3 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมยั
ให้บุคลากรทุกคนทราบ 

  มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้บุคลากรทุกคนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ 

   1.5 การมอบอำนาจและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ    
        1.5.1 มีการมอบหมายอำนาจและหนา้ที่ความรับผิดชอบ
ให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้
บุคลากรทุกคนทราบ 

  มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ ความ
รับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไป
อย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคน
ทราบ 
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จุดที่ประเมิน ความเห็น คำอธิบาย/เอกสารหลักฐาน 

มี/ใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ 

        1.5.2 ผู้บริหารมีวิธีการที่มปีระสิทธิภาพในการตดิตามผลการ
ดำเนินงานท่ีมอบหมาย 

  ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามผลการดำเนินงานท่ีมอบหมาย 

   1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบคุลากร 

        1.6.1 มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้าง
บุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความ
ซื่อสัตย์และมจีริยธรรม 

  ไม่มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดใน
การว่าจ้างบุคลากรที่ เหมาะสม โดยเน้นถึง
การศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรม เนื่องจากใช้แนวทางที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

        1.6.2 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรทีเ่ข้ามาใหม่ และจดั
ฝึกอบรมบุคลากรทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

  ไม่มีการจัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรที่เข้ามา
ใหม่ และจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกคนอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เนื่องจากดำเนินการ
โดยมหาวิทยาลัย 

        1.6.3 การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

  มีการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และ
การโยกย้ ายตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม MOU ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

        1.6.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้พิจารณา
รวมถึงความซื่อสตัย์และจริยธรรม 

  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ด้วย 

        1.6.5 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปญัหา เมื่อมีการไม่
ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม 

 NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

   1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏบิัติงาน    

        1.7.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ี
กำหนดอย่างต่อเนื่องและสมำ่เสมอ 

  ยั ง ไม่ มี ค ณ ะก รรม ก ารต ร วจ ส อบ ห รื อ
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลภาค
ราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

        1.7.2 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี/หัวหน้าหน่วยงาน 

  มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผล   
การตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี/หัวหน้า
หน่วยงาน 
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สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างของความมีศีลธรรม  จรรยาบรรณ และมีความ
ซื่อสัตย์  มีความชัดเจนในปรัชญา  ปณิธาน และรูปแบบการทำงานของคณะฯ เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน  บุคลากรในสังกัดมี
ทัศนคติที่ดีต่อการวางระบบควบคุมภายใน  จึงไม่เกิดกรณีบุคลากรในสังกัดประพฤติไม่เหมาะสม  หรือไม่สุจริต  และมีความพร้อมและเต็มใจ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้  มีการมอบอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เน้นการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้บุคลากร
ในคณะฯ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม คณะควรดำเนินการจัดทำข้อกำหนดด้านจริยธรรม
และประกาศบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรในระดับคณะและแจ้งให้บุคลากรทุกคนลงนามรับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน   
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ต่อ) 
2. การประเมินความเสี่ยง 

 วัตถุประสงค์ของการประเมินองคป์ระกอบการควบคุมภายในน้ีเพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง  การวิเคราะห์ และการบรหิารความ
เสี่ยงว่า  เหมาะสม เพียงพอ หรือไม ่

จุดที่ประเมิน ความเห็น คำอธิบาย/เอกสารหลักฐาน 
มี/ใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ 

   2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร 

        2.1.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได ้

  มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและ
วัดผลได้ 

        2.1.2 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและ
เข้าใจตรงกัน 

  มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบและเข้าใจตรงกัน  

   2.2 วัตถุประสงค์ระดับกจิกรรม    

        2.2.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับ
กิจกรรม  และวัตถุประสงค์นีส้อดคล้องและสนับสนุนวตัถุประสงค์
ระดับหน่วยงาน 

  มี ก า ร ก ำ ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง                      
การดำเนินงานในระดับกิจกรรม  และ
วัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 

        2.2.2 วัตถุประสงค์ระดับกจิกรรมชัดเจน ปฏิบตัิได้ และวดัผล
ได ้

  มีวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติ
ได้ และวัดผลได้ 

        2.2.3 บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและ
ให้การยอมรับ 

  บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
กำหนดและให้การยอมรับ 

   2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง) 
        2.3.1 ผู้บริหารทุกระดับมีสว่นร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสีย่ง 

  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยง 

        2.3.2 มีการระบุและประเมนิความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่  การเกิดภยัธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  เป็นต้น 

  มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น 
การใช้เทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง  ความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต 
ความเสี่ยงด้านการวิจัย ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร และความเสี่ยงด้านงบประมาณ 

   2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

        2.4.1 มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคญั
ของความเสี่ยง 

 

  มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ
ความสำคัญของความเสี่ยง 

        2.4.2 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกดิ
ความเสีย่ง 

  มี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ร ะ ดั บ
ความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง
และความถี่ที่ จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง 
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จุดที่ประเมิน ความเห็น คำอธิบาย/เอกสารหลักฐาน 
มี/ใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ 

   2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

        2.5.1 มีการวิเคราะหส์าเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้นและ
กำหนดวิธีการควบคมุเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ
เกิ ดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุม เพื่ อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

        2.5.2 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นจาก
การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  ยังไม่มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่
จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

        2.5.3 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
โดยการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ไลนค์ณะ 

        2.5.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคมุที่กำหนด
เพื่อป้องกันหรือลดความเสีย่ง 

  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
ที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ  มีการวิเคราะห์การประเมินปัจจัยเสี่ยงอย่างเหมาะสม  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมที่จะดำเนินการ และมีการระบุและประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามคณะยัง
ไม่มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงและแจ้งให้บุคลากรทุกคน
ทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง  ซึ่งควรต้องมีแนวทางในการดำเนินการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ต่อ) 
3. กิจกรรมการควบคุม 

 ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิผลหรือไม ่

 

จุดที่ประเมิน ความเห็น คำอธิบาย/เอกสารหลักฐาน 
มี/ใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ 

   3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผล
การประเมินความเสีย่ง 

  กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้น
ตามวัตถุ ประสงค์ และผลการ
ประเมินความเสี่ยง 

   3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม 

  บุ ค ล าก รยั งท ราบ แ ล ะ เข้ า ใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุมไม่ครบทุกคน  

   3.3 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแตล่ะระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

  ไม่มีอำนาจในการกำหนดขอบเขต
อำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร  

   3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพยส์ินอย่างรดักุมและ
เพียงพอ 

  มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษา
ทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ 

   3.5 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการปฏิบัติงานท่ีสำคญัหรืองานท่ีเสี่ยงตอ่
ความเสยีหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบญัชี และ
การดูแลรักษาทรัพยส์ิน 

  ยังไม่มีการแบ่ งแยกหน้ าที่ การ
ปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยง
ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ 
เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

   3.6 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณอ์ักษร และบทลงโทษกรณฝี่าฝืน
ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที ่

  ไม่มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
อาศัยอำนาจหน้าที่  เนื่องจากใช้
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

   3.7 มีมาตรการตดิตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบยีบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 

  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบ
ให้ ก ารดำเนิ น งานขององค์ ก ร
เป็นไปตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  
และมติคณะรัฐมนตรี 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
มีกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่อย่างไรก็
ตาม คณะควรต้องแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมโดยทั่วกัน เพื่อให้กระบวนการ
ควบคุมเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง บุคลากรทุกคนมีส่วนในการร่วมในกิจกรรมการควบคุมโดยทั่วกัน                                            
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ต่อ) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคมุภายในจะต้องมีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและเชื่อถือได้  ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 

จุดที่ประเมิน ความเห็น คำอธิบาย/เอกสารหลักฐาน 
มี/ใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ 

   4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝา่ยบริหาร 

  จัดให้มีระบบสารสนเทศและสาย
การรายงานสำหรับการบริหารและ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร อาทิเช่น 
ระบบการเดินทางไปราชการและ
ระบบ MIS 

   4.2 มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปจัจุบัน 

  มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

   4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจา่ยเงินและการ
บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

  มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล / เอ ก ส าร
ประกอบการจ่ ายเงินและการ
บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และเป็นหมวดหมู่ 

   4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จำเปน็ท้ังจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ 

  มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นท้ังจาก
ภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุก
ระดับ ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ (กบ.) 

   4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 

  มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกอย่างเพียงพอ เช่ือถือ
ได้ และทันกาล 

   4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนใหพ้นักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข 

  ยังไม่มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้
พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ ตนเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในที่ เกิดขึ้น
และแนวทางการแก้ไข 

   4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร 

  มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงาน
สามารถเสนอข้อคิ ด เห็น  หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานขององค์กร  ผ่านทาง
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จุดที่ประเมิน ความเห็น คำอธิบาย/เอกสารหลักฐาน 
มี/ใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ 

ช่องทางสายตรงคณบดี ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ (ก.บ.) 
ที่ประชุมอาจารย์ และไลน์คณะ 

   4.8 มีการรับฟังและพิจารณาขอ้ร้องเรียนจากภายนอก อาทิ 
รัฐสภา  ประชาชน  สื่อมวลชน 

  มี ก ารรั บ ฟั งแล ะพิ จ ารณ าข้ อ
ร้องเรียนจากภายนอก  

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เช่ือถือได้ สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้ง
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และตรงเวลา สะดวกต่อ
ผู้ใช้งาน อีกทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี คณะฯ 
ควรต้องมีระบบการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในท่ีเกิดขึ้นพร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อให้กระบวนการควบคุมภายในมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ต่อ) 
5. การติดตามประเมินผล 
 ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันท่ีจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน ดังนี ้
 

จุดที่ประเมิน ความเห็น คำอธิบาย/เอกสารหลักฐาน 
มี/ใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ 

   5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้
ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณอ์ักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับ
ดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

   5.2 กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการ
แก้ไขอย่างทันกาล 

  กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน มีการดำเนินการแก้ไข
อย่างทันกาล โดยการปรับปรุง
แผนการดำเนินงาน 

   5.3 มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

  มีการกำหนดให้มีการติดตามผลใน
ระห ว่ า งก ารป ฏิ บั ติ งาน อย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

   5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุม
ภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

  มีการติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ต ามระบบการควบคุ ม
ภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ 

   5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรใน
ลักษณะการประเมินการควบคมุดว้ยตนเองและ/หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอสิระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  ยั ง ไม่ มี ก ารป ระ เมิ น ผ ล ความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเองและ/หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอิสระ  

   5.6 มีการรายงานผลการประเมนิและรายงานการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแล (หัวหน้าหน่วยงาน) และ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ยังไม่มีการรายงานผลการประเมิน
และรายงานการตรวจสอบของ          
ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ            
ผู้กำกับดูแล (หัวหน้าหน่วยงาน) 
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

   5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

  ยังไม่มีการติดตามผลการแก้ไข
ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่ พ บ จ า ก ก า ร
ประเมินผลและการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายใน 
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จุดที่ประเมิน ความเห็น คำอธิบาย/เอกสารหลักฐาน 
มี/ใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ 

   5.8 มีการกำหนดให้ผู้บรหิารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีใน
กรณีที่มีการทุจรติหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมตคิณะรัฐมนตรีและมีการกระทำอื่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนยัสำคัญ 

 NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล               
โดยการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และมีการติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม คณะฯ ยังไม่มีการประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามเกณฑ์การประเมิน  ยังไม่มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแล (หัวหน้าหน่วยงาน) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ  ยังไม่มีการ
ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และยังไม่มีการกำหนดให้
ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะควรต้องหาแนวทางดำเนินการ
ดังกล่าว เพื่อให้ระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
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ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

ชุดที่ 1 ด้านการบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน 

ชุดที่ 2 ด้านการบริหารการเงิน 

ชุดที่ 3 ด้านการบริหารงบประมาณ 
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แบบสอบถามการควบคุมภายในและคำแนะนำการใช้แบบสอบถาม 

........................................... 

วัตถุประสงค์ 
 แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามมี 3 ชุด คือ 

 ชุดที่ 1 ด้านการบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน 
 ชุดที่ 2 ด้านการบริหารการเงิน 
 ชุดที่ 3 ด้านการบริหารงบประมาณ 
  

การใช้แบบสอบถาม 
1.  ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคำถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้กรอกเครื่องหมาย 

“✓” ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย “” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  ถ้าไม่มีกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  โดยใช้อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า  
ไม่มีเรื่องท่ีเกี่ยวกับคำถาม 

2.  คำตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควร
ทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 

3. จากคำตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน 
หรือคำตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพ่ือสรุปคำตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของคำถามในช่อง 
“คำอธิบาย/คำตอบ” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะนำมาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
      4. จากข้อมูลในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” จะนำมาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้น โดยจะนำไปจัดทำ แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(แบบ ปย.2) 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 1 ด้านการบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน 

 

แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือกลุ่มผู้บริหารซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับ
การบริหารพัสดุ และทรัพย์สินของหน่วยงาน ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มี
ความรู้ในเรื่องนี ้

1. เรื่องท่ัวไป 
2. การกำหนดความต้องการ 
3. การจัดหา 
4. การตรวจรับและการชำระเงิน 
5. การควบคุมและการแจกจ่าย 
6. การบำรุงรักษา 
7. การจำหน่ายพัสดุ  
8. ทรัพย์สิน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารพัสดุ 

คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

การบริหารพัสดุ  
            เร่ืองท่ัวไป  

1. มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ม าก ก ว่ า ห นึ่ ง ลั ก ษ ณ ะ งา น 
ต่อไปนี ้

– การขออนุมัติ จัดซื้ อจัดจ้าง 
โอน หรือจำหน่ายพัสดุ 

– การจัดซื้อจัดจ้าง 

– การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง 

– การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

– การบันทึกบัญชีและทะเบียน 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
ด้วยข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร คณะฯ จึงจำเป็นต้อง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งลักษณะ
งาน กล่าวคือ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โอน หรือจำหน่ายพัสดุ-
การจัดซื้อจัดจ้าง-การบันทึกบัญชีและทะเบียน อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุเพียงคนเดียว เนื่องจากมีการนำ
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ขณะที่การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง กำหนดให้มีผู้ตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบ และการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินเป็นอำนาจและความรับผิดชอบของคณบดี 
 

2. มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลุมถึง
เรื่ อ งต่ อ ไป นี้  (ก ร ณี มิ ได้ ใ ช้
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี    
ว่าด้วยการพัสดุ) 

– นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อ
จากผู้ขาย หรือผู้ผลิตโดยตรง 

– วิธีการคัดเลือก 

– ขั้นตอนการจัดหา 

– การทำสัญญา 

  
 

เนื่องจากคณะใช้ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

3. มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้
ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด 

 
 

 คณะมีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยการตรวจสอบเอกสารเบิก-จ่าย
ผ่านหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในคณะ 

           การกำหนดความต้องการ 
4. มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ

กำหนดความต้องการพัสดุหรือไม่ 

 
 

 
 

 

 
คณะยังไม่มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดความ
ต้องการพัสดุ 

5. ผู้ใช้พัสดุ  เป็นผู้กำหนดความ
ต้องการพัสดุหรือไม่ 

 
 

 ผู้ใช้พัสดุ  เป็นผู้กำหนดความต้องการพัสดุ 
 

6. การแจ้งความต้องการพัสดุหรือ
ขอให้จัดหา ได้ระบุรายการหรือ
ประ เภทพั สดุ  ปริม าณ พั สดุ  
ก ำห น ด เวล าต้ อ งก ารอย่ า ง
ละเอียดและชัดเจนหรือไม่ 

 
 

 คณะมีแบบฟอร์มการแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา ได้
ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ กำหนดเวลาต้องการ
แต่ผู้ต้องการพัสดุมักจะระบุข้อมูลไม่ละเอียด/ชัดเจน 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

7. มีการกำหนดระยะเวลาการแจ้ง
ความต้องการพัสดุหรือขอให้
จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอสำหรับการจัดหา เพื่อ
ป้องกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษ
โดยอ้างความเร่งด่วนหรือไม่ 

  คณะฯ มีการกำหนดระยะเวลาการแจ้งความต้องการพัสดุอย่าง
น้อย 15 วัน หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติ หรือเป็นไปตาม
เอกสารแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีพัสดุประจำโปรแกรมวิชา 
 

การจัดหา 
8. มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความ

ต้องการไว้หรือไม่ 

 
 

  
คณะฯ มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการไว้ 
 

9. ก ำ ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ดำเนินการจัดหาในแต่ละวิธีไว้
เห มาะสมและทั นกั บความ
ต้องการหรือไม่ 

  คณะฯ มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการจัดหาทุกวิธี 
 

10. มีการจัดทำทะเบียนประวัติ
ผู้ ข ายรวมทั้ งสถิติ ราคาและ
ปริมาณไว้หรือไม่ 

  คณะฯ ใช้ทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้งสถิติราคาและปริมาณจาก
ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็นข้อมูลกลางที่มีความ
น่าเชื่อถือ 

11. จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่
จัดหาหรือไม่ 

  
 

เจ้าหน้าที่จัดหาต้องเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้ง และเป็นไป
ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย 

12. จั ด ท ำ ร า ค า ก ล า ง เพื่ อ ใ ช้
เปรียบเทียบกับราคาเสนอขาย
หรือไม่ 

  คณะฯ จัดทำราคากลางและราคาอ้างอิง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับ
ราคาเสนอขายในแต่ละครั้ง 
 

13. มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้ง
ล่าสุดและ/หรือราคาจากผู้ขาย
หลายแห่ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดี
ที่สุดหรือไม่ 

  คณ ะฯ มี ก าร เปรียบ เที ยบราคาซื้ อ จากระบบ  MIS ของ
มหาวิทยาลัยและเปรียบเทียบจากใบเสนอราคาของผู้ขายแต่ละ
ราย เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด สำหรับเป็นข้อมูลในการควบคุมราคา
ซื้อวัสดุแต่ละประเภท 
 

14. การจัดหากระทำโดยหน่วยจัดหา 
หรือพนักงานจัดหา ตามใบแจ้ง
ความต้องการพัสดุหรือใบอนุมัติ
จัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ 

  คณะฯ จัดหาวัสดุโดยหน่วยพัสดุจัดหาตามใบแจ้งความต้องการ
และมีแบบฟอร์มการจัดหาพัสดุ 
 

15. กำห น ด อำน าจอนุ มั ติ  โด ย
พิจารณาจากมูลค่าของพัสดุหรือ
บริการ เพื่อความคล่องตัวและ
รัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

  คณะฯ ไม่มีอำนาจกำหนดอนุมัติวงเงินได้ อำนาจการอนุมัติเป็นไป
ตามคำสั่งมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยที ่4229/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 
ก.ย. 61 โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดี
ดำเนินการทุกกระบวนการ เพื่อความคล่องตัว 

16. มีการจัดทำใบสั่งซื้อและสำเนา
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ตรวจรับของ 
ผู้แจ้งจัดหา บัญชี หรือการเงิน 

 
 

 มีการจัดทำใบสั่งซื้อและสำเนาไปยังผู้เกี่ยวข้องในระบบ EGP  
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

ฯลฯ หรือไม่ 
17. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำ

สัญญาชัดเจนและรัดกุมหรือไม่ 
  เป็นไปตามระบบ EGP 

 
18. กำหนดรูปแบบสัญญาที่ เป็น

มาตรฐานหรือไม่ 
  เป็นไปตามระบบ EGP 

 
19. ใบสั่งซื้อจัดทำขึ้นโดยเรียงลำดับ

หมายเลขไว้ล่วงหน้าและมีการ
อนุมัติการสั่งซื้อหรือไม่ 

  คณะฯ มีการเรียงลำดับหมายเลขไว้ล่วงหน้าในทะเบียนใบสั่งซื้อ 
 

การตรวจรับและการชำระเงิน 
20. มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการ

ตรวจรับหรือไม่ 

 
 
 

  
คณะฯ มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการตรวจรับเป็นไปตาม พรบ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

21. พัสดุที่สำคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจ
รับโดยคณะกรรมการตรวจรับ 
หรือพั สดุ ที่ มี คุณ ภาพพิ เศษ 
ตรวจรับโดยผู้ชำนาญในเรื่องนั้น
โดยเฉพาะหรือไม่ 

 
 

 พัสดุที่สำคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับ 
 

22. ตรวจนับจำนวน และชนิดของ
พัสดุที่ได้รับกับใบสั่งซื้อหรือใบสั่ง
ของ พร้อมลงนามผู้ ตรวจรับ
อย่างน้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม่ 

 
 

 คณะฯ มีการตรวจนับจำนวนและชนิดของพัสดุที่ได้รับกับใบสั่ง
ซื้อหรือใบสั่งของ พร้อมลงนามผู้ตรวจรับ 1 คน วงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 
500,000 บาท ผู้ตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

23. ทดสอบคุณภาพตามข้อกำหนด
ใน ใบ สั่ งซื้ อ  ห รื อ สัญ ญ าซื้ อ
หรือไม่ 

 
 

 คณะฯ มีการทดสอบคุณภาพตามข้อกำหนดในใบสั่งซื้อ 
 

24. มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาล
และได้ รับการอนุมัติ ถูกต้อง
หรือไม่ 

 
 

 คณะฯ มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับการอนุมัติถูกต้อง
ผ่านทางระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย 
 

25. มีการติดตามกับผู้ขายสำหรับ
สินค้าท่ีชำรุดเสียหาย และได้รับไม่
ครบหรือไม่  

 
 

 คณะฯ มีการติดตามกับผู้ขายสำหรับสินค้าที่ชำรุดเสียหาย และ
สินค้าทีไ่ด้รับไม่ครบ 
 

26. เมื่อมีการคืนสินค้า มีเอกสารลด
หนี้จากผู้ขายหรือไม่ 

 NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

27. มีการอนุมัติการชำระหนี้หรือไม่  NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
28. กำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ใน

การตรวจจ่ายชำระหนี้หรือไม่ 
 NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

29. ใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องมี 
ก า ร ท ำ เค รื่ อ ง ห ม า ย ห รื อ

 NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

สัญลักษณ์เพื่อป้องกันการจ่ายซ้ำ
หรือไม่ 

30. มี หลั กฐานที่ แสดงว่ าได้ มี การ
ตรวจสอบใบส่งของกับใบสั่งซื้อใน
เรื่ องปริ มาณ  ราคา ค่ าขนส่ ง 
ส่วนลด (ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลง
หรือไม่ 

 
 

 คณะฯ มีหลักฐานเป็นเอกสารใบค่าของจากร้านค้าที่แสดงว่าได้มีการ
ตรวจสอบใบสั่งซื้อเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง 
 

การควบคุมและการแจกจ่าย 
31. มีการจัดทำบัญชี/ทะเบียนรับ - 

จ่ายพัสดุแยกเป็นประเภทและมี
หลักฐานประกอบทุกรายการ
หรือไม่ 

 
 
 

  
มีในระบบ MIS 
 

32. มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ข อ ง ใบ เบิ ก  แ ล ะ ล งบั ญ ชี /
ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุ
หรือไม่ 

 
 

 มีในระบบ MIS 
 

33. การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยพัสดุที่ ได้รับ
การแต่ งตั้ งเป็นผู้สั่ งจ่ ายพัสดุ
หรือไม่ 

 
 

 การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้าพัสดุ 
 

34. มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็น
หลักฐานเพื่อนำมาสอบยันความ
ถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับ
บัญชี/ทะเบียนหรือไม่ 

 
 

 คณะฯ มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมา
ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี/ทะเบียน 
 

35. มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี
พัสดตุรวจสอบ การรับ/จ่ายพัสดุ
คงเหลือประจำปีว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียน 
หรือไม ่

 
 

 คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปี เพื่อทำ
หน้าท่ีตรวจสอบพัสดุคงเหลือและสภาพครุภัณฑ์ตามระเบียบ 
 

36. มี การจั ดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบการรับ  จ่ายพัสดุ
คงเหลือประจำปีหรือไม่ 

 
 

 มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุคงเหลือ
ประจำปี 
 

37. กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญ
หายหรือหมดความจำเป็นต้อง
ใ ช้ ง า น  มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ห า
ข้อเท็จจริง และดำเนินการตาม

 NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

ระเบียบหรือไม่ 
 

38. กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย 
ใช้การไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ 
มีการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทาง
แพ่งและติดตามเรียกค่าสินไหม
ทดแทนหรือไม่ 

 NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
 

39. มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุ
หรือไม่ 

 
 

 มีการออกหมายเลขพัสดุผ่านระบบ MIS 
 

40. สถานที่ จั ด เก็ บพั สดุ   มี ก าร
แต่ งตั้ ง เว รย าม รั กษ าความ
ปลอดภัยหรือไม่ 

  
 

ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุ  และไม่มีการแต่งตั้งเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย 

41. สถานที่ จั ด เก็ บ พั สดุ  มี ก าร
ประกันภัยไว้หรือไม่ 

  
 

ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุ และไม่มีการประกันภัย 

42. มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอ
หรือไม่ 

  
 

ไม่มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุเพียงพอ 

การบำรุงรักษา 
43. มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษา

พัสดุหรือไม่ 

 
 
 

  
มีแผนการล้างเครื่องปรับอากาศและเครื่องกรองน้ำอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เป็นการบำรุงรักษาที่ดำเนินงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกเท่านั้น 

44. มี การจั ดทำรายงานผลการ
บำรุ งรั กษาเป็ น ไปตามแผน
หรือไม่ 

  
 

ไม่มีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาท่ีเป็นไปตามแผน 

45. มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการ
บำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้พัสดุหรือไม่ 

  
 

ไม่มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้พัสดุ 

46. มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบ
การบำรุ งรั กษาระหว่ างการ
ด ำเนิ น งาน เองและการจ้ า ง
หน่วยงานภายนอกหรือไม่ 

  
 

ไม่มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบำรุงรักษาระหว่างการ
ดำเนินงานเองและการจ้างหน่วยงานภายนอก 

การจำหน่ายพัสดุ 
47. มีการรายงานพัสดุที่หมดความ

จำเป็ นห รื อห าก ใช้ต่ อ ไป จะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและพัสดุ
ที่ สูญ ห ายต่ อผู้ มี อ ำน าจ เพื่ อ
พิจารณาให้จำหน่ายพัสดุหรือไม่ 

 
 
 

 
 

 
มีการรายงานพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและพัสดุที่สูญหายต่อผู้มีอำนาจเพื่อ
พิจารณาให้จำหน่ายพัสดุ 

48. มีการจัดทำรายงานการจำหน่าย
พัสดุออกจากบัญชีหรือไม่ 

 
 

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

 
สรุป : การควบคุมการบริหารพัสด ุ
การบริหารพัสดุเป็นไปตามเกณฑ์ตามระเบียบที่กำหนด และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินการ เพื่อให้ทันเวลาและให้
ความมั่นใจว่าการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด  อย่างไรก็ดี คณะฯ ควรจัดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้  
การใช้และบำรุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ์ และ/หรือจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้วัสดุ เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่กำหนด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านทรัพย์สิน 

คำถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

ทรัพย์สิน  
ความเหมาะสมของการใช้  

1. การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนดหรือไม ่

 
 
 
 

  
 
การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด 

2. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
ทรัพย์สินไว้อยา่งชัดเจนหรือไม ่

 
 

 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สิน
ไว้อย่างชัดเจน 

3. การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคญัหรอื
มูลค่าสูงไดม้ีการกำหนดให้เฉพาะผู้
ได้รับอนญุาตเท่านั้นท่ีจะใช้ได ้

 
 

 การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคัญหรือมูลค่าสูงได้
มีการกำหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต โดยมี
การกำหนดรหัสผ่าน 

4. มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่
ผู้ใช้ทรัพยส์ินหรือไม ่

  
 

คณะฯ ยังไม่มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ทรัพย์สิน 
เนื่องจากยังไม่มีทรัพย์สินที่ต้องให้ความรู้ 

การดูแลรักษาทรัพย์สิน  
5. มีการกำหนดมาตรการป้องกันและ

รักษาทรัพยส์ินทีส่ำคัญ หรือมีมลูคา่สูงมิ
ให้สญูหายหรือเสยีหายหรือไม ่

 
 
 

  
มีการกำหนดมาตรการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินที่สำคัญ โดยมีระบบการขออนุญาตใน
การใช้งาน อาทิเช่น แบบฟอร์มขออนุญาตใช้
ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ การสแกนลายนิ้วมือ
ก่อนข้ึนอาคารเรียน เป็นต้น 

6. มีการตดิหรือเขยีนหมายเลขรหัสหรือ
หมายเลขครภุัณฑ์ไว้ที่ทรัพยส์ินทุก
รายการหรือไม ่

 
 

 มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัส หมายเลข
ครุภัณฑ์ไว้ท่ีทรัพย์สินทุกรายการ 

7. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแล
รักษาทรัพย์สินหรือไม ่

 
 

 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน  

8. มีการบำรุงรักษาทรัพยส์ินตาม
ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม ่

 
 

 มีการบำรุงรกัษาทรัพยส์ินตามระยะเวลาที่กำหนด 
เช่น เครื่องปรับอากาศ และการกำจัดปลวก 

9. มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการ
ประกันทรัพยส์ินไว้อย่างเหมาะสม
หรือไม ่

 
 

 มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสม 

การบัญชีทรัพย์สิน  
10. บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมี

รายละเอียด หมายเลข รหสั รายการ 
สถานท่ีใช้ หรือสถานท่ีเก็บรักษา และ
ราคา เป็นปัจจบุันหรือไม ่

 
 
 

  
มีบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินที่มีรายละเอียด 
หมายเลข รหัส  รายการ สถานที่ ใช้  หรือ
สถานท่ีเก็บรักษา และราคา เป็นปัจจุบัน 

11. มีการตรวจนับทรัพยส์ินประจำปีหรือไม ่   มีการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี 
12. มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนบั

ทรัพย์สินเปรียบเทียบยอดจากการ
 
 

 มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน
เปรียบ เที ยบยอดจากมี การตรวจนับกับ
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คำถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

ตรวจนับกับทะเบียนคุมและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินหรือไม ่

ทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สิน 

สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน 
การบริหารทรัพย์สินมีการควบคุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ความมั่นใจทรัพย์สินทั้งหมดมีอยู่ครบถ้วน และได้รับการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึก
บัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2  ด้านการบริหารการเงิน 

 
แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือกลุ่มผู้บริหารซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับ

การบริหารการเงินของหน่วยงาน ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ใน
เรื่องนี ้
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารการเงิน 

คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

การบริหารการเงิน                                                                                                
1. มีการประชุม/จดัทำหนังสือหารือในกรณีที่

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการเงินนำไปสู่การตีความได้
แตกต่างกันหรือขัดแย้งกัน 

 
 

 
 

 

 
มีการจัดประชุมในกรณีที่นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเงินนำไปสู่การตีความได้แตกต่างกันหรือขัดแย้งกัน
เพื่อให้มีความเข้าใจ และปฏิบตัิตามไปในมาตรฐานเดียวกันโดย
มหาวิทยาลยั 

2. มีการทบทวนนโยบาย   กฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  เกี่ยวกับการเงินที่นำไปสูก่ารตคีวาม
ได้แตกตา่งกันหรือขดัแย้งกัน  ใหเ้กดิความ
ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดยีวกัน และเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน  รวมทั้งสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบอยา่งทั่วถึงและทันเวลา 

  
 

มีการทบทวนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
การเงินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงและทันเวลา เช่น 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัย 
 

3. มีการประเมินขดีความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการมอบหมายงานด้านการเงิน 

  
 

ไม่มรีะเบยีบในการประเมินขดีความสามารถของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร หากแต่เป็นการมอบหมาย
งานตามความเหมาะสม 

4. มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเขา้ใจ/จัด
อบรม เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มพนูความรู้
ให้กับเจา้หนา้ที่ผูร้ับผิดชอบ และบคุลากร
อย่างสมำ่เสมอ 

  
 

มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อปรับพื้นฐานและ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบเป็นประจำโดย
มหาวิทยาลยั 

5. มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจให้
เจ้าหน้าทีผูร้ับผดิชอบ  บุคลากรใน
หน่วยงาน ได้ทราบเกี่ยวกับบทลงโทษใน
กรณลีะเลยหรือไม่ปฏิบัตติามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน 

 
 

 คณะฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับบทลงโทษในกรณีละเลยหรือไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน เช่น 
การยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการจะต้องเคลียร์
เงินยืมภายใน 15 วัน หลังจากเดนิทางกลับ หากเกินระยะเวลา
ที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะทำหนังสือทวงเงินเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อไป 

6. มีการดำเนินการพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน และบุคลากร
ของหน่วยงานท่ีละเลย หรือไม่ปฏบิัติตาม
นโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ
เกี่ยวกับการเงินโดยเคร่งครดั 

 NA 

 

ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
 

7. มีการจัดทำทะเบียนควบคมุการเบกิจ่ายเงิน
เพื่อป้องกันการนำเอกสารมาเบิกซ้ำ 

 
 

 คณะฯ มีการจดัทำทะเบยีนควบคมุการเบิกจา่ยเงินทุกครั้ง 

8. กำหนดให้การจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสาร
ใบสำคัญประกอบการจ่ายเงินครบถ้วนและ
ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการทำ
การเบิกจ่ายทุกครั้ง 

 
 

 การจ่ายเงินทุกประเภท มีการจ่ายเงินตามใบสำคัญรับเงินและ
ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องตามระเบยีบทุกครั้ง  
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

9. กำหนดให้มีการตรวจสอบการซ้ำซอ้นของ
การเบิกจ่ายระหว่างเอกสารอ้างองิกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 

 กำหนดให้มีการตรวจสอบการซ้ำซอ้นของการเบิกจ่ายระหว่าง
เอกสารอ้างอิงผ่านระบบ MIS 
 

10. มีการวางระบบทางเดินเอกสารใหชั้ดเจน 
เหมาะสม และรดักุม 

 
 

 มีการวางระบบทางเดินเอกสารใหชั้ดเจน เหมาะสม และรัดกุม 

11. กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระบบทางเดิน
เอกสารก่อนการบันทึกบัญชีหรือบนัทึก
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 

 
 

 มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
ระบบทางเดินเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีหรือบันทึกทะเบียน
คุมการเบิกจ่ายเงิน 

สรุป : การบริหารการเงิน 
การบริหารการเงินมกีารควบคุมเพียงพอต่อความมัน่ใจว่าการบริหารการเงินจะช่วยให้การดำเนินงานบรรลวุัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม คณะฯ ยังไม่มีระเบียบใน
การประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการมอบหมายงานด้านการเงินตามความเหมาะสม ซึ่ง
คณะฯ ควรต้องดำเนินการปรับปรุง เรื่องดังกล่าว เพื่อให้การบริหารการเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินถูกต้อง ทันเวลา และน่าเช่ือถือ
มากยิ่งขึ้น  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3  ด้านการบริหารงบประมาณ 

 
แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือกลุ่มผู้บริหารซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับ

การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้
ในเรื่องนี้ 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารงบประมาณ 

 

คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
การบริหารงบประมาณ    
 การจัดทำคำของบประมาณ    

1. กำหนดให้หน่วยงานท่ีขอใช้งบประมาณ
เสนอความต้องการใช้งบประมาณ 

  มีการกำหนดให้หลักสูตรเสนอกิจกรรม/
โค ร ง ก า ร / ค รุ ภั ณ ฑ์ ผ่ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ (ก.บ.) 

2. กำหนดให้หน่วยงานท่ีขอใช้งบประมาณมี
ส่วนร่วมในการชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณ 

  มีการประชุมประธานหลักสูตร เพื่อมีส่วน
ร่วมและชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณ 

3. กำหนดปฏิทินการงบประมาณและแบบคำ
ขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดของข้อมูลที่
จำเป็นต้องใช้ประกอบคำของบประมาณ
พร้อมคำช้ีแจงรายละเอียดของวิธีการกรอก
แบบอย่างชัดเจน 

  มีการกำหนดปฏิทินการงบประมาณและ
แบบคำขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดของ
ข้อมู ลที่ จ ำ เป็ นต้ อ งใช้ป ระกอบคำ ขอ
งบประมาณพร้อมคำช้ีแจงรายละเอียดของ
วิธีการกรอกแบบอย่างชัดเจน 

4. มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจ/
จัดการอบรม เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 

  มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจให้
ค ว า ม รู้ เกี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ท ำค ำข อ ตั้ ง
งบประมาณให้แก่ผู้เกี่ยวข้องผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) และ
ประชุมช้ีแจงความเข้าใจให้แก่ประธาน
หลักสูตรอีกครั้งหลังจากจัดทำโครงการ/
กิจกรรมส่งมายังคณะฯ 

5. กำหนดให้หน่วยงานศึกษาแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานให้ชัดเจนและกำหนด
ผลผลติ/กิจกรรมทีต่อบสนองต่อเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์  และคำนวณต้นทุนใน
รูปแบบของความต้องการงบประมาณ 

  มีการกำหนดให้หลักสูตรจัดกิจกรรม/
โครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์
คณะเป็นหลัก ดังรายละเอียดตามเอกสาร
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ แต่ไม่
มีคำนวณต้นทุนในรูปแบบของความต้องการ
งบประมาณ 

6. กำหนดให้จัดทำประมาณการรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาวตาม
มาตรฐานที่องค์กรกำหนด  โดยพิจารณา
จากสถิติการใช้จ่ายที่ผ่านมาร่วมกบั
ประมาณการอตัราเงินเฟ้อ 

 
 
 
 
 

 NA ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
 การจัดสรรงบประมาณ    

7. การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่
เสนอขอตั้งงบประมาณตามความต้องการ 
โดยพิจารณาจากผลผลิต/กิจกรรม และ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

  คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณ ให้กับ
หลักสูตรที่เสนอขอตั้งงบประมาณตามความ
ต้องการ โดยพิจารณาจากผลผลิต/กิจกรรม 
แ ล ะ เป้ า ห ม าย ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์คณะ 
และงบประมาณเป็นสำคัญ 

8. มีการสำรวจความต้องการที่แท้จริงของ
หน่วยงานที่เสนอขอตั้งงบประมาณก่อน
จัดสรรงบประมาณ 

  คณะฯ มีการสำรวจความต้องการของแต่ละ
หลักสู ตร โดยให้ แต่ ละหลักสู ตรเสนอ
กิจกรรม/โครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณ 

9. มีการกำหนดรายละเอียด ลำดับความสำคญั
ในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

  คณะฯ มีการกำหนดรายละเอียด ลำดับ
ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ดั งรายละเอียดตาม
เอกสารแนวปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ 

10. หลักเกณฑ์การลำดับความสำคัญ/ความ
จำเป็นในการจัดสรรงบประมาณกำหนดให้
จัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญ/
ความจำเป็นตามแผนยุทธศาสตร์และความ
เร่งด่วนตามนโยบาย 

  คณะฯ มีการจัดลำดับความสำคัญ/ความ
จำเป็นในการจัดสรรงบประมาณ โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามความสำคัญ/ความจำเป็น
ตามแผนยุทธศาสตร์และความเร่งด่วนตาม
นโยบาย 

 การบริหารงบประมาณ    
11. มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจ/

จัดการอบรม เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 

  คณะฯ มีการช้ีแจงหลังจากการจัดทำคำของ
ตั้งงบประมาณได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ (กบ.) รวมทั้งเอกสารคู่มือ
เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หลักสูตรต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป 

12. จัดให้มีการรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนปฏิบัติการ 

  คณะฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
และมีการรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนปฏิบัติการ ทั้ง 4 ไตรมาส ผ่าน
ระบบ MIS 

13. มีการประเมินความสามารถในการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานจากผลลัพธ์ของ
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อ
เป็นแนวทางพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
ปีถัดไป 

  คณะฯ ยังไม่มีการประเมินความสามารถใน
การบริหารงบประมาณของคณะฯ จาก
ผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายเงิน  เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 

14. กำกับดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

  คณ ะฯ มี การกำกับดู แล ให้ การใช้จ่ าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินตามปฏิทินการดำเนินงาน
ของคณะทั้ง 4 ไตรมาส 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
สรุป : การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณมกีารควบคมุเพียงพอต่อความมั่นใจว่าจะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี คณะฯ ยังไม่มีการประเมินความสามารถในการบริหารงบประมาณจากผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ซึ่งคณะฯ ควรต้องดำเนินการ โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการประเมินความสามารถในการบริหารงบประมาณจากผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อเป็นแนว
ทางการบริหารงบประมาณในปีถัดไป เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 


