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                  แบบ ปค. 4 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อตรงและจริยธรรม 

1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแล
ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของ
รัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 

1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 

1.5 หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างของความมีศีลธรรม  
จรรยาบรรณ และมีความซื่อสัตย์  มีความชัดเจนในปรัชญา  
ปณิธาน และรูปแบบการทำงานของคณะฯ เหมาะสมต่อการ
พัฒนาการควบคุมภายใน  บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติที่ดีต่อ
การวางระบบควบคุมภายใน  จึงไม่เกิดกรณีบุคลากรในสังกัด
ประพฤติไม่เหมาะสม  หรือไม่สุจริต  และมีความพร้อมและ
เต็มใจปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้  มีการมอบ
อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เน้นการทำงาน
เป็นทีม และส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ ได้มีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ และประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไร
ก็ตาม คณะฯ ควรดำเนินการจัดทำข้อกำหนดด้านจริยธรรมและ
ประกาศบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรในระดับคณะและแจ้ง
ให้บุคลากรทุกคนลงนามรับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
คณะฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน

ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกำหนด
วิธีการการจัดการความเสี่ยงนั้น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์การ
ป ระ เมิ น ปั จจั ย เสี่ ย งอย่ า ง เหม าะสม   มี ก ารก ำหน ด
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการ และมีการระบุและประเมินความเสี่ยง มีการ
กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกนัความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม
คณะฯ ยังไม่มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
จากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
และแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่ งควรต้องมีแนวทางในการ
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต 
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.4 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ดำเนินการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย
กำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติจริง 

มีกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความ
เสียหายที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสทิธิผลตามสมควร แต่
อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมการควบคุมบางกิจกรรมที่ไม่
สามารถดำเนินเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัจจัย
ภายนอก 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่

เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหม้ีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กำหนด        

4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 

4.3 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
  เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กำหนด 

 
 
 

มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารทีส่ามารถใช้
งานได้ครอบคลุมและเหมาะสม  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการ

ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการ
ประเมนิผลเป็นรายครั้งตามท่ีกำหนด เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
ฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้
ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ดำเนินการแก้ไขอย่างทันการณ์ โดยการปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงาน มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม คณะฯ ยังไม่มีการประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามเกณฑ์
การประเมิน ยังไม่มีการรายงานผลการประเมินและรายงาน
การตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแล 
(หัวหน้าหน่วยงาน) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ยังไม่
มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และยังไม่มีการ
กำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มี
การทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระทำอ่ืน
ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะฯ ควร
ต้องหาแนวทางดำเนินการ เพื่ อ ให้ ระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีดำเนินการควบคุมภายในครบทั้ง  5  องค์ประกอบซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   

  
    

 
   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ) 
คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

30  พฤศจิกายน  2563 
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แบบ ปค. 5 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสดุ ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 
ด้านการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

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 อาจไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน 

ด้านพัสดุ 
เร่ืองทั่วไป 
1. ด้วยข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร และ
ระเบี ยบ แนวปฏิ บั ติ ของมหาวิทยาลั ย
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงจำเป็นต้องมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่ง
ลักษณะงาน กล่าวคือ การขออนุมัติจัดซื้อจัด
จ้าง โอน หรือจำหน่ายพัสดุ-การจดัซื้อจดัจ้าง-
การบันทึกบัญชีและทะเบียน อยู่ ในความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุคนเดียว และมี
การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการการจัดซื้อ/จัดจ้าง ขณะที่การตรวจรับ
สินค้า/จัดจ้าง กำหนดให้มีผู้ตรวจรับพัสดุ
หรื อคณะกรรมการตรวจรับพั สดุ เป็ น
ผู้รับผิดชอบ และการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็น
อำนาจและความรับผิดชอบของคณบดี 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงไดใ้นระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก
คณะมีจำนวนโครงการในแต่
ละปีค่อนข้างมาก อีกทั้ ง
ระยะเวลาในการขออนุมัติ
โครงการค่อนข้างนาน จึงทำ
ให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ทัน
ตามระยะเวลาในโครงการ 
หรือไม่ สามารถรวบรวม
รายการพัสดุซื้อได้ในคราว
เดียว 

การจัดหาพัสดุอาจไม่
ทันตามระยะเวลาที่
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น 
เนื่ อ งจากต้องรอให้
โครงก าร ได้ รับ การ
อ นุ มั ติ จ า ก
มหาวิทยาลัยและผู้ใช้
ยั งไม่ สามารถจัดส่ ง
รายการพัสดุได้ตามที่
กำหนด 

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

ก ารบ ริ ห ารพั ส ดุ แ ล ะ
ทรัพย์สิน อาจไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงไดใ้นระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก
บุคลากรและผู้ ใช้งาน เช่น 
นักศึกษาขาดความรอบคอบ

วัสดุและครุภัณฑ์อาจ
ชำรุดเสื่อมสภาพก่อน
หมดอายุการใช้งาน 

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

ฝ่ายพัสด ุ
30 ก.ย. 63 

 
 



5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

คุ้มค่า ตลอดจนการบำรุงรักษาพัสดุให้มี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีระบบ
การตรวจสอบเพื่ อให้ ความมั่ น ใจว่ ามี          
การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด 
โดยการตรวจสอบเอกสารเบิก-จ่ายผ่านหน่วย
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังไม่มี
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด
ความต้องการพัสดุ 
5. ผู้ใช้พัสดุ  เป็นผู้กำหนดความต้องการพัสดุ 
6. มีแบบฟอร์มการแจ้งความต้องการพัสดุ
หรือขอให้จัดหา โดยได้ระบุรายการหรือ
ประเภทพัสดุ  ปริมาณพัสดุ  กำหนดเวลา
ต้องการอย่างละเอียดและชัดเจน 
7. มีการกำหนดระยะเวลาการแจ้งความ
ต้องการพัสดุอย่างน้อย 15 วัน หลังจาก
อนุมัติ ตามเอกสารแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
พัสดุประจำโปรแกรมวิชา 

ในการใช้งานพัสดุ ปีละ 1 ครั้ง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

การจัดหา 
1. คณะฯ มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความ
ต้องการไว ้
2. คณะฯ มี การกำหนดระยะเวลาการ
ดำเนินการจัดหาทุกวิธี 
3. คณะฯ ใช้ทะเบียนประวตัิผู้ขายรวมทั้งสถติิ
ราคาและปริมาณไว้จากระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัย และใช้วิธีการสืบราคาจากผู้ขาย
ในพืน้ทีใ่กล้เคียง 
4. เจ้าหน้าที่จัดหาต้องเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 
และเป็นไปตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย และ
ต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ระเบี ยบปฏิ บั ติ มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
5. คณะฯ จัดทำราคากลางและราคาอ้างอิง 
เพื่อใช้เปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายทุกครั้ง 
6. คณะฯ มีการเปรียบเทียบราคาซื้ อจาก
ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ราคาที่
ดีที่สุด สำหรับเป็นข้อมูลในการควบคุมราคา
ซื้อพัสดุแต่ละประเภท 
7. คณะฯ จั ดหาวัสดุ โดยฝ่ ายพั สดุ โดย
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

ดำเนินการจัดหาตามแบบฟอร์มความต้องการ
และแบบฟอร์มการสั่ง 
8. คณะฯ ไม่มีอำนาจในการกำหนดอนุมัติ
วงเงิน เนื่องจากอำนาจการอนุมัติเป็นไปตาม
คำสั่ งมอบอำนาจของมหาวิทยาลั ยที่  
4229/2561 สั่ ง ณ วันที่  24 ก.ย. 61 โดย
มหาวิทยาลัยมอบหมายงานและมอบอำนาจ
ให้คณบดีดำเนินการทุกกระบวนการ เพื่อ
ความคล่องตัว 
9. มีการจัดทำใบสั่งซื้อและส่งสำเนาไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องโดยผา่นระบบ EGP  
10. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญา
ชัดเจนและรัดกุมเป็นไปตามระบบ EGP 
11. กำหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐาน
เป็นไปตามระบบ EGP 
12. คณะฯ มีการเรียงลำดับเลขที่ใบสั่งซื้อ/
จา้งเป็นรายปีไว้อย่างชัดเจน 
การตรวจรับและการชำระเงิน 
1. คณะฯ มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการตรวจ
รับเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

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 
4. คณ ะฯ มี การทดสอบคุ ณภาพตาม
ข้อกำหนดในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
5. คณะฯ มีการบันทึกบัญชีอย่างทันการณ์
และได้รับการอนุมัติถูกต้องผ่านทางระบบ 
MIS 
6. คณะฯ มีการติดตามกับผู้ขายสำหรับสินค้า
ที่ชำรุดเสียหาย และได้รับสินค้าไม่ครบ โดยมี
เอกสารหลักฐานต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย 
7. คณ ะฯ มี หลั กฐานที่ แสด งว่ าได้ มี           
การตรวจสอบใบส่งของกับใบสั่งซื้อ เป็นไป
ตามข้อตกลง 
การควบคุมและการแจกจ่าย 
1. มีการจัดทำบัญชี/ทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุ
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

แยกเป็นประเภทและมีหลักฐานประกอบทุก
รายการผ่านระบบ MIS 
2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก 
และลงบัญชี/ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุ
ผา่นระบบ  MIS 
3. การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 
4. คณะฯ มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็น
หลักฐานเพื่อนำมาสอบยันความถูกต้องของ
พัสดุคงเหลือกับบัญชี/ทะเบียน 
5. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
พัสดุประจำปี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
คงเหลือและสภาพครุภัณฑ์ตามระเบียบ 
6. มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
ก า ร รั บ  จ่ า ย พั ส ดุ ค ง เห ลื อ เส น อ
มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด 
7. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบ
ทุกครั้งที่มีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพสูญหาย 
8. มีการออกหมายเลขพัสดุผ่านระบบ MIS 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 
การบำรุงรักษา 
1. มีแผนการล้างเครื่องปรับอากาศและเครื่อง
กรองน้ำอย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ ง เป็นการ
บำรุงรักษาพัสดุโดยใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกเท่านั้น 
2. มีการจัดฝึกอบรมและ/หรือมีคู่มือการใช้
งานและการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้พัสดุเป็น
ครั้งแรก 
การจำหน่ายพัสดุ 
1. มีการรายงานพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือ
หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและ
พัสดุที่สูญหายต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาให้
จำหนา่ยพัสดุ 
2. มีการรายงานผลการจำหนา่ยพัสดุ เสนอให้
มหาวิทยาลัยดำเนินการตัดออกจากบัญชี 
ด้านทรัพย์สิน 
ความเหมาะสมของการใช้ 
1. บางหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบ และบางหน้าที่ เจ้าหน้ าที่
ส่ ว น ก ล า ง ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย เป็ น
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
2. การซื้ อและเช่ าทรัพย์ สินเป็ นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด 
3. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจน 
4. การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคัญหรือมูลค่า
สูงได้มีการกำหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต 
โดยมีการกำหนดรหัสผ่าน เช่น กล้องวิดีโอ
วงจรปิด ฯลฯ 
5 . คณ ะฯ  มี ก ารฝึ กอบรมวิ ธี ก าร ใช้
ทรัพย์สิน เนื่องจากยังไม่มีทรัพย์สินที่ต้อง
ให้ความรู้ 
การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
1. มีระบบการขออนุญาตในการใช้งาน อาทิ
เช่น แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้องประชุม 
คอมพิวเตอร์ การสแกนลายนิ้วมือก่อนขึ้น
อาคารเรียน เปน็ต้น 
2. มีการติดหรือเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่
ทรัพย์สินทุกรายการ 
3. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแล
รักษาทรัพย์สิน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

4. มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาที่
กำหนด เช่น เครื่องปรับอากาศ และการกำจัด
ปลวก 
5. มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพย์สินไวอ้ย่างเหมาะสม 
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
ทรัพย์สินเปรียบเทียบยอดการตรวจนับกับ
ทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สิน 
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แบบ ปค. 5 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 
ด้านการบริหารการเงิน 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคมุภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

ก า รบ ริ ห ารก า ร เงิ น  แ ล ะ           
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่ อ ให้ การบริ หารการเงินมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ทันเวลา 
และน่าเช่ือถือ และเพื่อให้การวาง
ระบบทางเดินเอกสารให้ ชัดเจน 
เหมาะสม และรัดกุม ครบถ้วน 
ถูกต้องตามที่ ระเบี ยบของทาง
ราชการกำหนด 
 

การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการกำหนด แต่อาจไม่
ทันตามระยะเวลากำหนด 

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
กำหนด  แต่อาจไม่ ทัน
ตามระยะเวลากำหนด 

จัดทำแผนติดตามผล
การดำเนิ น งานและ
รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบทุกไตรมาสและ
กำหนดแนวปฏิบั ติ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เดิ น
เอกสารอย่างชัดเจน
ติดตามผลการ 

ฝ่ายการเงิน 
30 ก.ย. 63 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคมุภายใน 

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. 2564 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 
ด้านการบริหารงบประมาณ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ทีย่ังมีอยู่ 

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  แต่
อาจไม่ทันตามระยะเวลา
กำหนด 

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 แต่อาจไม่
ทันตามระยะเวลากำหนด 

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

ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 
30 ก.ย. 63 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

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

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

นโยบาย 
การบริหารงบประมาณ 
1. คณะฯ มีการช้ีแจงหลังจากการจัดทำคำของตั้ ง
งบประมาณได้ รับอนุมัติ จากมหาวิทยาลัยให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
(กบ.) รวมทั้งเอกสารคู่มือเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่
หลักสูตรต่าง ๆ  เพื่อใช้ใน การดำเนินกิจกรรมต่อไป 
2. คณะฯ มีการจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปี 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.....2564.......... 



19 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

คำอธิบาย 

 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับ

ตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่  ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

 แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้

หัวข้อหลัก ๆ และหัวข้อย่อยท่ีเกี่ยวเนื่องกับหัวขอ้หลัก  

 ในการพิจารณาใหข้้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า 
1. หน่วยงานที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 

2. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 

3. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่อย่างไร 

การใช้แบบสอบถาม 
1.  ผู้ประเมินดำเนินการประเมินโดยถ้ามีการปฏิบัติตามแบบประเมินแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดีให้

กรอกเครื่องหมาย “✓” ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามให้กรอกเครื่องหมาย “” ในช่อง    “ไม่มี/ไม่ใช่”  

ถ้าไม่มีกิจกรรมที่ เกี่ยวกับเรื่องที่ประเมินให้กรอกในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  โดยใช้อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก Not 

Applicable และหมายเหตุว่า  ไม่มีเรื่องท่ีเกี่ยวกับคำถาม 

2.  คำตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติ แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควร

ทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 

3. จากคำตอบที่ได้รับ ผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือคำตอบ

ของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพ่ือสรุปคำตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติใน    แต่ละข้อของคำถามในช่อง “คำอธิบาย/

เอกสารหลักฐาน” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะนำมาประเมินความเพียงพอขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

      4. ให้ผู้ประเมินนำผลการประเมินมาประมวลในภาพรวมเพ่ือสรุปผลว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับ

การออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด  อย่างไร  จะนำไปจัดทำ รายงานผลการประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ต่อไป 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 
1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม 
 1.1 ผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่

บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน
การดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง  

✓  มี คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ขั้ น ต อ น แ ล ะ                     
การให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงภาระงานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานบนเว็บไซต์ของ
คณะ   1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการ

ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
✓  

  1.1.2  การปฏิบัติต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ผู้รับบริการ และบุคคล ภายนอก 

✓  

 1.2  มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็น
ลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลง
นามรับทราบเป็นครั้งคราว  

✓  คณะฯ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษที่เป็น
ล ายลั กษ ณ์ อั กษ ร  โด ยถื อป ฏิ บั ติ ต าม ข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2549 
และเมื่อมีข้อกำหนดจริยธรรมและบทลงโทษจาก
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บั ติ งานตาม            พั น ธกิ จของคณ ะ เช่ น 
จรรยาบรรณนักวิจัย คณะจะดำเนินการแจ้งเวียนให้
บุคลากรในคณะทราบทุกครั้งทางระบบงานสารบรรณ 
e-document และ e-mail 

  1.2.1  มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับ
ผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม  

✓  มี ข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ส งขลา ว่ าด้ วย
จรรยาบรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา พ.ศ.2549 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับ
บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม 

  1.2.2  มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปช่ันอัน
ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

✓  มี ข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ส งขลา ว่ าด้ วย
จรรยาบรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา พ.ศ.2549 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องเยี่ยงกัลยาณมิตร ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

  1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่า
ฝืนข้อกำหนดขา้งต้น  

✓  มีบทลงโทษที่ เหมาะสม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยจรรยาบรณข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2549 ซึ่ งกำหนด
เกี่ยวกับบทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติผิดจรรณาบรรณ
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับท่ีเป็นการกระทำผิดวินัยหรือ
ผิดวินัยอยางร้ายแรงตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

   1.2.4  มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

✓  คณะฯ มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้
ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบทางระบบ                 
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ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 
รวมทั้งมีการเผยแพร่จริยธรรมให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกไดร้ับทราบ  

งานสารบรรณ e-document และ e-mail รวมทั้งมี
การเผยแพร่จริยธรรมให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบทางเว็บไซต์ของคณะ 

 1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนด  

✓  มี ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ธร รม แ ล ะ ค วาม โป ร่ ง ใส ใน              
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

   1.3.1  การติ ดตามและประเมิ นผล โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

✓  มีการติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี 

   1.3.2  การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและ
พนักงาน 

✓  มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงานตาม
ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน           
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

   1.3.3  การประเมินที่เป็นอิสระจากหน่วยงาน
ภายนอก 

✓  มี ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ธร รม แ ล ะ ค วาม โป ร่ ง ใส ใน              
การดำเนิ น งานของห น่ วยงานภาครั ฐ  ( ITA) โดย
สำนักงาน ป.ป.ช. 

 1.4   มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

✓  หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกำหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ คณบดีจะดำเนินการ
สอบข้อเท็จจริง และรายงานเหตุอันเกิดจากการกระทำ
ผิดวินัย จรรยาบรรณ ฯ ต่อมหาวิทยาลัยทันที ตามคำสั่ง
ที่  4229/2561 เรื่องมอบหมายงานและมอบอำนาจ
ให้คณบดปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ข้อ 3(1) 

   1.4.1  มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจ
พบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 

✓  คณะฯ มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน
โดยการพิจารณาตรวจสอบเอกสารทุกประเภทภายใน
คณะจากหัวหน้างาน หัวหน้าสำนักงานคณบดี ก่อน
เสนอคณ บดี /อธิการบดีพิ จารณาลงนาม  และมี
กระบวนการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทำให้สามารถตรวจ
พบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

  1.4.2  มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษ
หรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร  

✓  มีการกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับ
การฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร โดย
การมอบอำนาจให้คณบดีมีอำนาจในการรายงานเหตุอัน
เกิดจากการกระทำผิดวินัย จรรยาบรรณ ฯลฯ ของ
บุคลากรในคณะ หน่วยงานในสังกัดต่อมหาวิทยาลัย 
ตามคำสั่งที่ 4229/2561 เรื่องมอบหมายงานและมอบ
อำนาจให้คณบดปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ข้อ 3 (1) 

  1.4.3  มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลัก
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร  

 NA ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม 
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ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 
2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง             

การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 2.1   ผู้ กำกับดู แล ให้ มี การกำหนดเป้ าหมายการ

ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรที่ชัดเจนและวัดผลได้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงาน 

✓  มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามภารกิจ
ข อ งอ งค์ ก รที่ ชั ด เจ น เพื่ อ เป็ น แ น วท างใน                 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดย
กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการ 
ชองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
สามารถวัดผลได้ตามรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผน  

 2.2   ผู้กำกับดูแล ได้กำกับดูแลการพัฒนาและการ
ปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุม
ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมินความ
เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และ
การติดตามผล 

✓  ผู้ กำกับดู แล  ได้ ก ำกั บดู แลการพัฒ นาและ                  
การปฏิบัติ เรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร             
ซึ่ งค รอบ คลุ มทั้ งก ารส ร้ างสภ าพแ วดล้ อม                
การควบคุมการประเมินความเสี่ ยง กิจกรรม                
การควบคุม สารสนเทศและการสื่ อสาร และ              
การติดตามผล โดยการจัดทำแผนความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำ
คณะเพื่อให้ความเห็นและนำมาพัฒนาปรับปรุง
แผนในปีต่อไป 

3 หัวหน้าหน่วยงานจดัให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 

 3.1   ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างและสายการ
บังคับบัญชาที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้ งเพื่อการ
ดำเนินการภารกิจตามกฎกระทรวง ประกาศจัดตั้ ง 
หน่วยงาน และการดำเนินงานตาม ข้อบังคับ ประกาศ 
รวมถึ งก ารจั ด ให้ มี ก า รค วบ คุ ม ภ าย ใน อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ 
ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงาน
ตรวจสอบภายในที่ ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน และมีสายการรายงานที่ ชัดเจน เป็นต้น 
(คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์/หน่วยงาน ไม่ต้อง
ประเมินเกีย่วกับงานตรวจสอบภายใน) 
 

✓  มีการกำหนดโครงกสร้างและสายการบังคับบัญชา 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
งานในมหาวิทยาลัย   ราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การ
บริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 

ดังนี ้

 

 3.2  มีการมอบหมายอำนาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้

✓  มี ก ารม อบ ห ม ายอำน าจและห น้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบตามคำสั่งมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติ
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ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 
การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ และมี
การแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 

หน้าที่ประจำสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ทราบ 

 3.3  ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผล
การดำเนินงานที่มอบหมาย 

✓  ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผล
การดำเนินงานที่มอบหมาย โดยมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน 

4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความ รู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 4.1  มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสม และมี
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่าง
สม่ำเสมอ 

✓  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และ
รักษาบุ คลากรที่ มี ความรู้ความสามารถ ที่
เห ม าะส ม ต าม น โย บ ายและแน วท างการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะ 4 ปี  (พ .ศ. 2560  – 2563) ของผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์นาถนเรศ    อาคาสุวรรณ คณบดี
คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ข้อ  3 
“ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าและเช่ียวชาญในอาชีพ ตามแนวคิด 
“PRO HUSO” (P :Professional, R : Relationship,  
O : Ownership, H : Happiness, U : Unity, S : Skills 
และ O : Optimism การมองโลกแง่บวก)” โดยนำ
นโยบายมาจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ.2562-2565 มีกระบวนการกำกับติดตาม 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพื่อรายงาน
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจำคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็น 

 4.2  มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ งาน การให้
แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบ 

✓  มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ งานตาม
ข้อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏสงขลาว่ าด้ วย 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปี
ละ 2 ครั้ง มีการให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่ออาจารย์/
เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดี เช่น เลือนขั้น
เงินเดือน ให้รางวัลประจำปีและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
สำหรับบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายจะมี
การแนะนำให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานและประเมนิ
การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง หากการ
ปฏิบัติงานในรอบต่อไปยังมีผลการปฏิบัติงานอยู่
ใน เกณ ฑ์ที่ ต้ อ งปรับปรุง คณ ะอาจจะเสนอ
อธิการบดีพิจารณาสั่งให้ออกจากงาน 
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ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 
 

4.3  มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อม
สำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา 

✓  มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อม
สำหรับการขาดบุคลากร โดยคณ ะมีกรอบ
อัตรากำลังที่ชัดเจน และมีการจัดทำแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี เพื่อเตรียมพร้อม
อัตรากำลังกรณีบุคลากรลาศึกษาตอ่ เกษียณ หรือ
ลาออก 

 4.4  มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบท่ีปรึกษา (mentoring) 
และการฝึกอบรม  

✓  มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน โดยกระบวนการสรรหาเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และคณะมีการจัดทำแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี เพื่อพัฒนา
และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมทั้งมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร
มีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล และ
จัดระบบพี่ เลี้ ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใน         
การจัดทำผลงานวิชาการ/งานวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

 4.5  มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง 
(succession plan)  ที่สำคัญ  

 ✓ ไม่มี แผนและกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอด
ต ำ แ ห น่ ง  (succession plan) ที่ ส ำ คั ญ               
การสรรหาคณบดี การแต่งตั้ง/โยกย้ายตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน มหาวิทยาลัยเป็นผู้
กำหนดโดยผู้บริหารคณะไม่ ได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าว  
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ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 
5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 5.1  ผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้

บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติใน
กรณีทีจ่ำเป็น  

 ✓ คณะฯ มีกระบวนการฯ โดยการจัดทำแผน
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ข อ งค ณ ะ ฯ  แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและควบคุม
ภายในจากผู้ที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ และจัดให้
มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่
จำเป็น แต่ ไม่ได้มีกระบวนการและการสื่อสารเชิง
บังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน 

 5.2  ผู้บริหารกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การ
สร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล  ที่ เหมาะสม  โดย
พิจารณ าทั้ งเรื่องการปฏิบั ติตาม  จริยธรรม  และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร  

✓  ผู้บริหารกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน โดย
กำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาด้วยการกำหนด
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 โดยการจัดทำแผนการ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน ซึ่งการสร้างแรงจูงใจ 
แ ล ะ ก า ร ให้ ร า งวั ล  เป็ น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยเงินอุดหนุน
และเงินรางวัลการจัดทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2555 

 5.3  ผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของ
หนา้ที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย  

 NA ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม 

 5.4  ผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่
มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน  

✓  ผู้บริหารไม่ได้มีการสร้างแรงกดดันท่ีมากเกินไปใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 

 
สรุปผลการประเมิน 
 คณะฯ มีกระบวนการที่แสดงให้เหน็ถึงการยึดมั่นในคณุค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ซึ่งคณบดีมหีน้าท่ีกำกับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยจัดใหม้ีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบญัชา อำนาจหน้าที่  
และความรับผดิชอบท่ีเหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ และมกีารสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560  – 
2563) แต่คณะฯ ไม่สามารถจัดทำแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญได้ เนื่องจากการสรรหาคณบดี  
การแต่งตั้ง/โยกย้ายตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน รวมถึงการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคณะฯ มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดทำให้คณะฯ ไม่
สามารถดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญได้ ซึ่งการวางแผนการบริหารงานบุคคลของคณะฯ มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว 
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 คณะมีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน โดยการจัดทำแผนควบคุมภายในของคณะฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในจากผู้ที่รับผิดชอบใน
ด้านต่าง ๆ และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จำเป็น แต่คณะฯ ไม่มีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุก
คนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
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ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 
6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และ

เพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 6.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในแต่ละ

ภารกิจครอบคลุมทุกภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถ
ระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

✓  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานใน
แต่ละภารกิจครอบคลุมทุกภารกิจอย่างชัดเจน 
โดยกำหนุดในแผนกลยุทธ์ของคณะ 

 6.2  หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ส่วนราชการ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงิน
มีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของ
องค์กรได้ถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
(คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์/หน่วยงาน ไม่ ต้อง
ประเมินเกี่ยวกับบัญชีและรายงานการเงิน) 

 NA ไมม่ีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม 

7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 7.1  มีการระบุความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานตามภารกิจ  ท้ังระดับหน่วยงาน/คณะ/สำนัก/
สถาบัน/กอง/ศูนย์/หน่วยงาน 

✓  คณะฯ มีการระบุความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานตามภารกิจ 

 7.2  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

✓  คณะฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร            
ซึ่ งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยง  

✓  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 7.4  หน่วยงานได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง 
โดยพิจารณา ทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น  

✓  คณะฯ ได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง 
โดยพิจารณา ทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์  และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 7.5  หน่วยงานมีมาตรการ แนวทางหรือวิธีจัดการความ
เสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสีย่งนั้น (acceptance) การ
ลดความเสี่ ยง (reduction) การหลี ก เลี่ ย งความ เสี่ ย ง 
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)  

✓  คณะฯ มีมาตรการ แนวทางหรือวิธีจัดการความ
เสี่ยง โดยการยอมรับความเสี่ยง (acceptance) การ
ลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(avoidance) และการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 8.1  มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น  โดย

ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงาน
ทางการเงิน เท็ จ  การทำให้  สูญ เสียทรัพย์ สิน  การ
คอร์รัปช่ัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม

✓  คณะฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
ขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน  
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ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 
ภ า ย ใ น  (management override of internal 
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานท่ีสำคัญ การ
ได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 8.2  มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว 
รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะ
ส่งเสริมให้พนักงานกระทำไมเ่หมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการ
ดำเนินงานไว้สูงเกินจริงจนทำให้ เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขเพื่อให้รายงานได้ว่าได้ผลตามเป้า เป็นต้น   

✓  คณะฯ มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน
อย่างรอบคอบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่กำหนดฯโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

8.3  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พิจารณาเกี่ยวกับ
โอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่องค์กรดำเนินการ
เพื่ อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต  (สำหรับหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  ไม่ต้องประเมินข้อน้ี) 

 NA ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม 

 8.4 มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ 

✓  คณะฯ มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่
กำหนดไว้ ทางระบบสารบรรณ  e-document 

9 หนว่ยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 9.1  มีการประเมนิการเปลีย่นแปลงจากปัจจัยภายนอก ที่อาจ

มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจ การให้บริการ 
การควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน ตลอดจน
ได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น     
อย่างเพียงพอแล้ว 

✓  คณะฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยภายนอก  ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานตามภารกิจ การให้บริการ  การ
ควบคุมภายในฯ โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และได้กำหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น 
อย่างเพียงพอแล้ว 

 9.2  มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในที่
สำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจ 
การให้บริการ การควบคุมภายใน และการรายงานทาง
การเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น อย่างเพียงพอแล้ว 

✓  มีการประเมินการเปลีย่นแปลงจากปัจจัยภายใน
ที่สำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ตามภารกิจ การให้บริการ การควบคุมภายในฯ 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  และได้ กำหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงนั้ น  อย่ าง
เพียงพอแล้ว 

 9.3  มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจ การให้บริการ 
การควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน ตลอดจน
ได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น     
อย่างเพยีงพอแล้ว 

✓  คณะฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตาม
ภารกิจ การให้บริการ การควบคุมภายในฯ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน และได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงน้ัน อย่างเพียงพอแล้ว 
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สรุปผลการประเมิน 
 คณะฯ มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และวิเคราะห์ความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงของคณะ มาตรการ แนวทางหรือวิธีจัดการความเสี่ยง โดยการ
ยอมรับความเสี่ยง (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) การร่วมรับความเสี่ยง (sharing) ซึ่ง
คณะได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงน้ัน อย่างเพียงพอแล้ว 
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ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 
10 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 10.1  กิจกรรมการควบคุมของหน่วยงานมีความเหมาะสม

กับความเสี่ ยง และลั กษณะเฉพาะขององค์ กร เช่ น 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ  

✓  คณะฯ มีกิจกรรมควบคุมของหน่วยงานที่มี             
ความเหมาะสมกับความเสี่ยง จากการประเมิน
ค วาม เสี่ ย งขอ งค ณ ะก รรมก ารฯ  โดย มี          
การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ 
โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านพัสดุและการเงิน  
คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ต่าง ๆ 

 10.2 มีการกำหนดกิจกรรมการควบคมุภายในเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายระเบียบ วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การรับเงิน และนำส่งเงิน การพัสดุ การบริหารงานบุคคล  

   

 10.3 มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับ
ช้ันการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการ
กำหนดขนาดวงเงิน และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละ
ระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติ โครงการมูลค่าสูงอื่นๆ 
ขัน้ตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลอืกผูข้าย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น 

✓  มีการกำหนดขอบเขต  อำนาจหน้าที่  และ
อำนาจในการการอนุมัติของคณบดีไว้อย่าง
ชัดเจน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 
4229/2561 เรื่อง มอบหมายงานและมอบ
อำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 10.4 มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ที่มี
ความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
manual แล ะ  automated ห รื อก ารค วบ คุ ม แบ บ
ป้องกันและติดตาม เป็นต้น 

✓  คณะฯ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม
ภายใน ที่มีความหลากหลายอย่างเหมาะสม 
เช่น  
   - ก า ร ค ว บ คุ ม แ บ บ  manual โ ด ย
กระบวนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามลำดับขั้น การจัดทำ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายและการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
   - การควบคุมแบบ automated หรือการ
ควบคุมแบบป้องกันและติดตาม  โดยระบบ
สารสน เทศเพื่ อการบริห าร (MIS) ในการ
ควบคุ มการเบิ กจ่ าย  จั ดซื้ อ จั ด จ้ าง และ
งบประมาณ  

 10.5 องค์กรกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุก
ระดับขององค์กร เช่น คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์/
หน่วยงาน เป็นต้น  

✓  องค์กรกำหนดให้การควบคุมภายในในทุกระดับ
ขององค์กร 
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ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 
 10.6 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 

กลุ่ม ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  
 (1)  หน้าที่อนุมัติ /อนุมัติเบิก / อนุมัติจ่าย /อนุมัติ
ซื้อจ้าง   
 (2)  หน้าที่ดำเนินการ /การเบิก /การจ่าย /การ
บันทึกรายการในระบบ  GFMIS /จัดทำบัญ ชี-ข้อมูล
สารสนเทศ  
 (3)  หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน (รวมถึงเงิน
สดด้วย)  

 
 
 
 
 
 

✓ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน 3 
กลุ่ม ดังนี้ 
1.คณบดีมีอำนาจอนุมัติ/อนุมัติเบิก/ และอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 
2. หน้าที่ดำเนินการ /การเบิก /การจ่าย /การ
บันทึกรายการในระบบ GFMIS /จัดทำบัญชี-
ข้อมูลสารสนเทศ เป็นอำนาจของอธิการบดี 
3 หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน (รวมถึง
เงินสด) เป็นหน้าที่ของงานคลัง 

11 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 11.1  มีกำหนดกิจกรรมการควบคมุทัว่ไป ในส่วนงานท่ี

เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยี เช่น 
gfmis, e-payment, e-gp   ระบบการจ่ายเงินเดือน 
รวมถึงระบบปฏิบัติการต่างๆ  

 ✓ การกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไป ในส่วน
งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้
เท ค โน โลยี  เช่น  gfmis, e-payment, e-gp   
ระบบการจ่ายเงินเดือน รวมถึงระบบปฏิบัติการ
ต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการควบคุมของ
มหาวิทยาลัย 

 11.2  องค์กรมีกำหนดการควบคุมของโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม  

✓  การควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เทคโนโลยีเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 11.3  มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมด้ านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม  

✓  การกำหนดกิจกรรมการควบคุมด้ านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เป็นไปตาม
นโยบายแผนบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 11.4  มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม กระบวนการ
ได้มา การพัฒนา และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม  

✓  มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม กระบวนการ
ได้ มา การพัฒนา และบ ำรุ งรั กษ าระบ บ
เทคโนโลยีโดยกำหนดระยะไว้ 1 ครั้ง/ปี 

12 หน่วยงานจดัให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จทีค่าดหวัง และขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือ
นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 12.1  องค์กรมีการกำหนดนโยบาย ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานกำหนด
กิจกรรมการควบคุมในทุกภารกิจ  โดยคำนึงถึงความ
ถูกต้อง โปร่งใส และประโยชน์สูงสุดของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ  

✓  คณะฯ มีการกำหนดนโยบาย ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงาน
กำหนดกิจกรรมการควบคุมในทุกภารกิจ  โดย
คำนึงถึงความถูกต้อง โปร่งใส และประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าหรือผู้รับบริการ โดยจัดทำเป็น
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และคู่มือ/แนว
ปฏิบัติงาน ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ 

 12.2  องค์กรมีกระบวนการติดตามดูแล รวมทั้ ง
กำหนดแนวทางในการติดตามดูแลให้เป็นฝ่ายบริหารถือ
ปฏิบัติ เพื่อติดตามดูแลการดำเนินงานตามกิจกรรมการ

✓  คณะฯ มีกระบวนการติดตามดูแล รวมทั้ ง
กำหนดแนวทางในการติดตามดูแลให้ฝ่าย
บ ริ ห ารถื อป ฏิ บั ติ  เพื่ อ ติ ด ต าม ดู แ ล การ
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ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 
ควบคุมในทุกภารกิจ ของทุกส่วนงานย่อยขององค์กร ว่า
เป็นไปตามนโยบาย ได้รับผลสำเร็จที่คาดหวัง และเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีกำหนด  

ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมในทุก
ภารกิจ ของทุกส่วนงานย่อยขององค์กร  ว่า
เป็นไปตามนโยบาย ได้รับผลสำเร็จที่คาดหวัง และ
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด โดย
กำหนดให้ทุกแผนมีการติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนและรายงานการดำเนินงานตามแผน
ให้ กั บ คณ ะกรรม การบ ริห ารคณ ะ  และ
คณะกรรมการประจำคณะ 

 12.3  มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหาร 
และพนักงาน ให้นำนโยบาย และกระบวนการไปปฏิบัติ 
เพื่อให้ได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวัง 

✓  มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหาร 
และพนักงาน ให้นำนโยบาย และกระบวนการไป
ปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวัง 

 12.4  หน่ วยงานมี การถื อปฏิ บั ติ ตามนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงาน ขององค์กรอย่างเหมาะสม บุคลากร
มีความสามารถ มีความเข้าใจ และกระบวนการปฏิบัติงาน 
ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวัง 

✓  คณ ะฯ มี การถื อปฏิ บั ติ ตามนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงาน ขององค์กรอย่างเหมาะสม 
บุคลากรมีความสามารถ มีความเข้ าใจ และ
กระบวนการปฏิบัติงาน ครอบคลุมถึงการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
ได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวัง 

 12.5  องค์กรกำหนดให้ต้องมีการทบทวนนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ  

✓  คณะฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และ
กระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ 
โดยจัดให้มีการทบทวนและจัดทำแผนเป็น
ประจำทุกปี 

 
สรุปผลการประเมิน 

คณะฯ มีการดำเนินการด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในเปน็ลายลักษณอ์ักษรและครอบคลมุกระบวนการต่างๆ โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านพัสดุและ
การเงิน  คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการ ด้านต่าง ๆ มีกระบวนการติดตามดูแล รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามดูแลให้ฝ่าย
บริหารถือปฏิบัติ เพื่อติดตามดูแลการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมในทกุภารกิจ รวมทั้งการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ  แต่ในส่วนของการกำหนดกิจกรรมการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี รวมถึง ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยี เช่น gfmis, e-payment, e-gp   ระบบการจ่ายเงินเดือน รวมถึงระบบปฏิบัติการต่างๆ เป็นไปตาม
นโยบายแผนบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 
13 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 13.1  จัดให้มีระบบสารสนเทศและการรายงาน

สำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหารองค์กร  
✓  มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับ

การบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหารองค์กร 
คื อ  ระบ บ  MIS และ ระบ บ งาน ส ารบ รรณ
อิเล็คทรอนิก e-document ระบบฐานข้อมูล    
การลา ระบบรายงานผลการไปราชการ ฯลฯ 

 13.2 มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 

✓  มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 

 13.3 มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบั งคับ  และมติคณ ะรัฐมนตรี ไว้อย่ างถูกต้ อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

✓  มี ก ารจั ด เก็ บ และ รวบ รวม ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ            
การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นบปัจจุบัน โดยใช้
ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิก e-document 

 13.4  มีการพิจารณา ทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณและความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ไดร้ับ  

 NA ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม เนื่องจากมหาวิทยาลัย
เป็นผู้จัดหา 

14 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซ่ึงมีความจำเป็นใน
การสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 14.1  มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

✓  คณะฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภ าพ  และมี ช่องทางการสื่ อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยใช้
ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิก  e-document  

 14.2  จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-
blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย  

✓  คณ ะฯ จัด ให้มี ช่องทางการสื่ อสาร  เพื่ อ ให้
บุคคลากรภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน
อ งค์ ก ร  (whistle-blower hotline) ได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย บนเว็บไซต์ของคณะ 

 
 

 14.3 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานขององค์กร 

✓  คณะฯ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถ
เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง           
การดำเนินงานขององค์กรโดยสามารถแจ้ ง           
ข้อร้องเรียนสายตรงคณบดีได้ทางเว็บไซต์ของ
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 
คณะ 

 
15 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด  
 15.1  มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน เช่น การจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์  

✓  คณะฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกอย่างมีประสิทธิภ าพ  เพื่ อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น การจัดให้มีศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยสามารถแจ้งข้อ
ร้องเรียนสายตรงคณบดีได้ทางเว็บไซต์ของคณะ 

 
 15.2  จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติ และ

ทางลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต 
(whistle-blower hotline) แ ก่ อ ง ค์ ก ร ไ ด้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย  

✓  คณะฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติ 
และทางลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล
ห รื อ ทุ จ ริ ต  (whistle-blower hotline) แ ก่
องค์ กร ได้ อย่ างปลอดภั ย โดยสามารถแจ้ ง             
ข้อร้องเรียนสายตรงคณบดีได้ทางเว็บไซต์ของ
คณะ 

 
 

 
สรุปผลการประเมิน 

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คณะฯ มีระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารและ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารองค์กร คือ ระบบ MIS และระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิก e-document ระบบฐานข้อมูลการลา ระบบ
รายงานผลการไปราชการ ฯลฯ  และคณะฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน โดยใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิก  e-document เพื่อให้บุคคลากรภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย โดยการสายตรงคณบดีบนเว็บไซต์
ของคณะฯ 
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ด้านกิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 
16 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายคร้ังตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความ

มั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 16.1  จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม

จริยธรรมองค์กรและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัติและรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ต้น  

✓  มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมองค์กร
และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ว่าด้วย ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศใช้คู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแบบ
ป ร ะ เมิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โป ร่ ง ใส ใน              
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 16.2  จัดให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน อยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของคณะ ปีละ 2 ครั้ง 

 16.3 มี ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล ค ว าม เพี ย งพ อ แ ล ะ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอิสระ 

✓  มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง  

 16.4  ผู้ที่ทำการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจ
องค์กร 

✓  ผู้ที่ทำการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจ
องค์กร 

17 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 17.1  หน่ วยงานมีการประเมินผลและสื่ อสาร
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อ
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากการดำเนินงานที่
เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายหรือแนวทางที่กำหนดไว้
อย่างมีนัยสำคัญ  

✓  หน่วยงานมีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง
ของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทนัท่วงท ีโดยหน่วยตรวจสอบภายใน 

 17.2 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับ
ดูแล และมีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ

✓  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของ ผู้ ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ
อธิ ก า รบ ดี  แ ล ะมี ก ารติ ด ต าม ผ ล การแก้ ไ ข
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 
จากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

 17.3  ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีใน
กรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่า มีการทุจริต มีการไม่
ป ฏิ บั ติ  ต าม ก ฎ  ระ เบี ย บ  ข้ อ บั งคั บ  แ ล ะม ติ
คณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ  องค์กรมีนโยบายการ
รายงาน  

✓  ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มี
การทุจริตหรือสงสัยว่า มีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร
อย่างมีนัยสำคัญ  องค์กรมีนโยบายการรายงาน  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา พ.ศ. 2549  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
สรุปผลการประเมิน 

ด้ านกิจกรรมการติ ดตามผล (Monitoring Activities) คณ ะฯ มี การดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิ บั ติ งาน โดย          
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มี         
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และมีการประเมินผลและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที โดยหน่วยตรวจสอบภายใน กรณีมีการทุจริตหรือสงสัยว่า มีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ องค์กรมีนโยบายการรายงาน  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศใช้คู่มือ           
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แบบสอบถามการควบคุมภายในและคำแนะนำการใช้แบบสอบถาม 
........................................... 

วัตถุประสงค์ 
 แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มผีลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  

การใช้แบบสอบถาม 
1. ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคำถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้กรอก

เครื่องหมาย “✓” ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย “” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  ถ้าไม่มี
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกในช่อง “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 (แบบ ปค.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน 

 

แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือกลุ่มผู้บริหารซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับ
การบริหารพัสดุ และทรัพย์สินของหน่วยงาน ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มี
ความรู้ในเรื่องนี้ 

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

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 หรือจำหน่ายพัสด ุ

– การจัดซื้อจัดจ้าง 

– การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง 

– การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

– การบันทึกบัญชีและทะเบียน 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
ด้วยข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร คณะฯ จึงจำเป็นต้ อง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งลักษณะ
งาน กล่าวคือ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โอน หรือจำหน่ายพัสดุ-
การจัดซื้อจัดจ้าง-การบันทึกบัญชีและทะเบียน อยู่ ในความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุเพียงคนเดียว และมีการนำระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการจัดซื้อ/จัดจ้าง ขณะที่
การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง กำหนดให้มี ผู้ตรวจรับพัสดุหรือ
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 

  
 

เนื่องจากคณะฯ ใช้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

3. มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้
ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด 

 
 

 คณะฯ มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยการตรวจสอบเอกสารเบิก-
จ่ายผ่านหน่วยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย 

           การกำหนดความต้องการ 
4. มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ

กำหนดความต้องการพัสดุหรือไม่ 

 
 

 
 

 

 
คณะฯ ยังไม่มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดความ
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

 
 

 คณะฯ มีแบบฟอร์มการแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา 
โดยได้ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ กำหนดเวลา
ต้องการแต่ผู้ต้องการพัสดุมักจะระบุข้อมูลไม่ละเอียด/ชัดเจน 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

ละเอียดและชัดเจนหรือไม่ 
7. มีการกำหนดระยะเวลาการแจ้ง

ความต้องการพัสดุหรือขอให้
จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอสำหรับการจัดหา เพื่อ
ป้องกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษ
โดยอ้างความเร่งด่วนหรือไม่ 

  คณะฯ มีการกำหนดระยะเวลาการแจ้งความต้องการพัสดุอย่าง
น้อย 15 วัน หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติ หรือเป็นไปตาม
เอกสารแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พัสดุประจำโปรแกรมวิชา 
 

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 และใช้วิธีการสืบราคาจากผู้ขายใน
พืน้ท่ีใกล้เคียง 

11. จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่
จัดหาหรือไม่ 

  
 

เจ้าหน้าที่จัดหาต้องเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง
ของมหาวิทยาลัย และต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ระเบียบปฏิบัติมีการเปลี่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

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

  คณะฯ จัดทำราคากลางและราคาอ้างอิง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับ
ราคาเสนอขายทุกครั้ง 
 

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 จัดหาวัสดุโดยฝ่ายพัสดุโดบดำเนินการจัดหาตามใบแจ้ง
ความต้องการและแบบฟอร์มการจัดหาพัสดุ 
 

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

  คณะฯ ไม่มีอำนาจในการกำหนดอนุมัติวงเงิน เนื่องจากอำนาจการ
อนุมัติ ต้ องเป็นไปตามคำสั่ งมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยที่  
4229/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ย. 61 โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน
และมอบอำนาจให้คณบดีดำเนินการทุกกระบวนการ เพื่อความ
คล่องตัว 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

16. มีการจัดทำใบสั่งซื้อและสำเนา
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ตรวจรับของ 
ผู้แจ้งจัดหา บัญชี หรือการเงิน 
ฯลฯ หรือไม่ 

 
 

 มีการจัดทำใบสั่งซื้อและส่งสำเนาไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดยผ่านระบบ 
EGP  
 

17. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำ
สัญญาชัดเจนและรัดกุมหรือไม่ 

  เป็นไปตามระบบ EGP 
 

18. กำหนดรูปแบบสัญญาที่ เป็น
มาตรฐานหรือไม่ 

  เป็นไปตามระบบ EGP 
 

19. ใบสั่งซื้อจัดทำขึ้นโดยเรียงลำดับ
หมายเลขไว้ล่วงหน้าและมีการ
อนมุัติการสั่งซื้อหรือไม่ 

  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 ผู้ตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

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
สนิค้าทีไ่ด้รับไม่ครบ โดยมีเอกสารหลักฐานต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย 
 

26. เมื่อมีการคืนสินค้า มีเอกสารลด
หนี้จากผู้ขายหรือไม่ 

 NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

27. มีการอนุมัติการชำระหนี้หรือไม่  NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
28. กำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ใน

การตรวจจ่ายชำระหนี้หรือไม่ 
 NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

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

 NA ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

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

 
 

 คณะฯ มีหลักฐานเป็นเอกสารใบส่งของจากร้านค้าที่แสดงว่าได้มีการ
ตรวจสอบใบสั่งซื้อเพือ่ให้เป็นไปตามข้อตกลง 
 

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 

 
 

 การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 

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
เสนอมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
ที่กำหนด 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

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
ระเบียบหรือไม่ 

 
 

 คณะฯ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและ
ดำเนินการตามระเบียบทุกครั้งที่มีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพสูญหาย 

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 เป็นการบำรุงรักษาพัสดุที ่โดยใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกเท่านั้น 

44. มี การจั ดทำรายงานผลการ
บำรุ งรั กษาเป็ น ไปตามแผน
หรือไม่ 

  
 

ไม่มีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาท่ีเป็นไปตามแผน 

45. มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการ
บำรุงรักษาให้แกผู่้ใช้พัสดุหรือไม่ 

 
 

 มีการจัดฝึกอบรมและ/หรือมีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา
ให้แก่ผู้ใช้พัสดุเป็นครั้งแรก 

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

 
 
 
 

  
 

ไม่มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบำรุงรักษาระหว่างการ
ดำเนินงานเองและการจ้างหน่วยงานภายนอก 



44 

 

คำถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

การจำหน่ายพัสดุ 
47. มีการรายงานพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือ

หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและ
พัสดุที่สูญหายต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาให้
จำหน่ายพัสดุหรือไม่ 

 
 
 

 
 

 
มีการรายงานพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหาก
ใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและพัสดุที่
สูญหายต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาให้จำหน่าย
พัสดุ 

48. มีการจัดทำรายงานการจำหน่ายพัสดุออก
จากบัญชีหรือไม่ 

 

 
 

 มีการรายงานผลการจำหน่ายพัสดุเสนอให้
มหาวิทยาลัยดำเนินการตัดออกจากบัญชี 

ทรัพย์สิน  
ความเหมาะสมของการใช้  

49. มีการแบง่แยกหน้าท่ีมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหน่ึงลักษณะงาน 
ต่อไปนี ้
- การอนุมัติซื้อ โอน หรือจำหน่าย

ทรัพยสิน 
- การใช้ทรัพยส์นิ 
- การบันทึกบญัชีทรัพย์สิน  
- การแกไ้ขและกระทบยอดคงเหลอืของ

ทรัพย์สิน 

 
 
 
 

  
 
บ า งห น้ า ที่ เจ้ า ห น้ าที่ ข อ งค ณ ะ ฯ  เป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ  และบ างห น้ าที่ เจ้ าห น้ าที่
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ 

50. การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบยีบ
ทีก่ำหนดหรือไม ่

 
 

 การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด 

51. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
ทรัพย์สินไว้อยา่งชัดเจนหรือไม ่

 
 

 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สิน
ไว้อย่างชัดเจน 

52. การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคญัหรอืมูลค่าสูง
ได้มีการกำหนดใหเ้ฉพาะผู้ไดร้ับอนุญาต
เท่านั้นท่ีจะใช้ได ้

 
 

 การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคัญหรือมูลค่าสูงได้
มีการกำหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต โดยมี
การกำหนดรหัสผ่าน เช่น กล้องวีดีโอวงจรปิด 
ฯลฯ 

53. มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้
ทรัพยส์ินหรือไม ่

 
 

 คณะฯ มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ทรัพย์สิน 
เนื่องจากยังไม่มีทรัพย์สินที่ต้องให้ความรู้ 

การดูแลรักษาทรัพย์สิน  
54. มีการกำหนดมาตรการป้องกันและรักษา

ทรัพยส์ินทีส่ำคญั หรือมีมลูค่าสูงมิให้สญูหาย
หรือเสยีหายหรือไม ่

 
 
 

  
มีการกำหนดมาตรการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินที่สำคัญ โดยมีระบบการขออนุญาตใน
การใช้งาน อาทิเช่น แบบฟอร์มขออนุญาตใช้
ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ การสแกนลายนิ้วมือ
ก่อนข้ึนอาคารเรียน เป็นต้น 
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คำถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

55. มีการตดิหรือเขยีนหมายเลขรหัสหรือ
หมายเลขครภุัณฑ์ไว้ที่ทรัพยส์ินทุกรายการ
หรือไม ่

 
 

 มีการติดหรือเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ ไว้ที่
ทรัพย์สินทุกรายการ 

56. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแล
รักษาทรัพย์สินหรือไม ่

 
 

 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน  

57. มีการบำรุงรักษาทรัพยส์ินตามระยะเวลาที่
กำหนดหรือไม ่

 
 

 มีการบำรุงรกัษาทรัพยส์ินตามระยะเวลาที่กำหนด 
เช่น เครื่องปรับอากาศ และการกำจัดปลวก 

58. มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพย์สินไว้อยา่งเหมาะสมหรือไม ่

 
 

 มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสม 
 

การบัญชีทรัพย์สิน  
59. บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียด 

หมายเลข รหสั รายการ สถานท่ีใช้ หรือ
สถานท่ีเก็บรักษา และราคา เป็นปัจจุบัน
หรือไม ่

 
 
 

  
มีบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินที่มีรายละเอียด 
หมายเลข รหัส  รายการ สถานที่ ใช้  หรือ
สถานท่ีเก็บรักษา และราคา เป็นปัจจุบัน 

60. มีการตรวจนับทรัพยส์ินประจำปีหรือไม ่   มีการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี 
61. มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนบั

ทรัพย์สินเปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับ
กับทะเบียนคุมและ/หรือบญัชทีรพัยส์ิน
หรือไม ่

 
 

 มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน
เปรียบเทียบการตรวจนับกับทะเบียนคุมและ/
หรือบัญชีทรัพย์สิน 

สรุป : การบริหารพัสดแุละทรัพย์สิน 
     การบริหารพัสดุส่วนใหญ่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง และ
ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินการ เพื่อให้ทันเวลาแต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากปัจจุบันคณะฯ ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานจากส่วนกลางอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้มีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม  อย่างไรก็ดี 
คณะฯ ควรมีสถานที่จัดเก็บพัสดุอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารพัสดุในด้านการควบคุมเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่
กำหนด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง 
     การบริหารทรัพย์สินด้านการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
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
พรอ้มคำช้ีแจงรายละเอียดของวิธีการกรอก
แบบอย่างชัดเจน 

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

4. มกีารประชุมช้ีแจง/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
หน่วยงานที่เสนอขอตั้ งงบประมาณก่อน
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. มกีารประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจ/

จัดการอบรม เพื่อปรับพื้นฐานและเพิม่พูน
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 
การบริหารงบประมาณมกีารควบคมุเพียงพอต่อความมั่นใจว่าจะช่วยใหก้ารดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมทีม่ีอยู่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี คณะฯ ยังไม่มีการประเมินความสามารถในการบริหารงบประมาณจากผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ซึ่งคณะฯ ควรต้องดำเนินการ โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการประเมินความสามารถในการบริหารงบประมาณจากผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อเป็นแนว
ทางการบริหารงบประมาณในปีถัดไป เพื่อใหก้ารบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการเงิน 

 
แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน ผู้ที่สามารถ

ตอบแบบสอบถามชุดที่ 2 ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารระดับกลาง หรือกลุ่มผู้บริหารจัดการที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานด้านการเงินของ
หน่วยรับตรวจ 

แบบสอบถามด้านการเงิน ประกอบด้วย 
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

1.1    การรับเงิน 
1.2 การเบิกจ่ายเงิน 
1.3  เงินสดในมือ 
1.4  การนำเงินส่งคลัง 
1.5  การบันทึกบัญชี 
1.6  เงินทดรอง 

2. รายงานการเงิน 
2.2 ข้อมูลการเงิน 
2.2 รายงานการเงิน 

3. การบริหารการเงิน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารการเงิน 

คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

    1.1 การรับเงิน 

1. มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงิน มิให้

บุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีหน้ าที่ รับผิดชอบ

มากกว่าหน่ึงลักษณะงานต่อไปนี้ 

– การอนุมัติการรับเงินสด 

– การเก็บรักษาเงินสด 

– การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 
 

 

 
✓ 
 

 

 
คณะฯ ไมม่ีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการรับเงิน มิให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมีหนา้ที่รับผดิชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน 
 
 
 
 

2. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงิน

ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์

อักษรหรือไม่ 

 ✓ 
 
 

คณะฯ ไมม่ีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงิน
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. การรับส่งเงินมี เอกสารหลักฐานสนับสนุน

ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ 

 ✓ 
 

การรบัส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนบัสนุนครบถ้วนและถูกต้อง 
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของมหาวทิยาลัย 

4. การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มี

การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุช่ือผู้

จ่ายเงินและจำนวนเงิน และวัตถุประสงค์การ

จ่ายหรือไม่ 

 ✓ 
 

มีการรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการ
ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อผู้จ่ายเงินและ
จำนวนเงินจากงานคลังมหาวิทยาลัย 

5. มีการกำหนดข้อห้ามมิให้นำเช็คที่รับไปขึ้นเงิน

สดหรือไม่ 

 ✓ มีการกำหนดข้อห้ามมิให้นำเช็คท่ีรับไปขึ้นเงินสด โดย
มหาวิทยาลยั 

6. มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสด

กับรับเป็นเช็คหรือไม่ 

 ✓ มีการบนัทึกบัญชีแยกรายการรบัที่เป็นเงินสดกับรบัเป็นเช็ค 
แต่เป็นความรับผดิชอบของมหาวิทยาลัย 

7. มีการกำหนดให้ผู้ชำระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่ง

จ่ายในนามหน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็ค

หรือไม่ อย่างไร 

 ✓ มีการกำหนดใหผู้้ชำระด้วยเช็คธนาคารระบสุั่งจ่ายในนามหน่วย
รับตรวจและขีดคร่อมเช็ค แต่เป็นความรับผดิชอบของ
มหาวิทยาลยั 

8. มีการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของ

เช็คก่อนรับหรือไม่ 

 ✓ มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและเช่ือถือได้ของเช็คก่อนรับ ซึ่ง
เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

9. เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่

ได้รับเงินนั้นหรือไม่ 

 ✓ เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ไดร้ับเงินนั้น ซึ่ง
เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

10. มีการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับเงิน

ทุกครั้งหรือไม่ 

 ✓ การออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับเงิน มหาวิทยาลัยจะ
เป็นผู้ออกทุกครั้ง 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

11. ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขกำกับเล่ม

และใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่ 

 ✓ คณะฯ ไมม่ีการพิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและใบเสร็จรับเงิน
เรยีงกันไปทุกฉบับ แตเ่ป็นความรบัผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

12. มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่  ✓ คณะฯ ไมม่ีการจดัทำทะเบียนคุมใบเสรจ็รับเงิน แต่เป็น
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั 

13. มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลา

รับเงินหรือไม่ 

 ✓ มีการสรุปยอดเงินท่ีไดร้ับทุกวันเมือ่สิ้นเวลารับเงิน แต่เป็น
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั 

14. มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับหลักฐาน

การรับและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวัน

หรือไม่ 

 ✓ มีการตรวจสอบจำนวนเงินท่ีรับกบัหลักฐานการรับและ
รายการที่บันทึกไว้ในบญัชีทุกสิ้นวนั แต่เป็นความรับผดิชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

    1.2 การเบิกจ่ายเงิน    

15. มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงิน มิ

ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ

มากกว่าหน่ึงลักษณะงาน ต่อไปนี้ 

– การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การเก็บรักษาเงินสด 

– การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 ✓ 
 

 
 

คณะฯ ไมม่ีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการเบิกจ่ายเงิน มิให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าทีร่ับผดิชอบมากกว่าหน่ึง
ลักษณะงาน 
 
 
 
 
 

16. มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิก

จ่ายเงินอย่างชัดเจนหรือไม่ 

 

 ✓ คณะฯ ไมม่ีระเบียบเกีย่วกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน แต่ใช้
ของกระทรวงการคลังและของมหาวทิยาลัย 

17. การเบิกจ่ายเงินมีใบสำคัญหรือเอกสาร

หลักฐานประกอบท่ีมีการอนุมัติอย่างถูกต้อง

หรือไม่ 

✓  การเบิกจ่ายเงินมีใบสำคญัรับเงินและเอกสารหลักฐาน
ประกอบท่ีอนุมัติแล้วอย่างถูกต้อง 

18. มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ใน

บัญชีกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่ 

 ✓ มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินท่ีบันทึกไว้ในบัญชีกับ
หลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยั 

19. มีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติการ

จ่ายเงินหรือไม่ 

 ✓ มีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน โดย
เป็นคำสั่งของมหาวิทยาลัย 

20. มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็ค

ธนาคาร ที่ยังไม่ ได้ ใช้และตรายางช่ือผู้มี

อำนาจลงนามหรือไม่ 

 ✓ มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร ที่ยัง
ไม่ได้ใช้และตรายางช่ือผูม้ีอำนาจลงนาม แต่เป็นความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

21. มีการกำหนดให้ผู้มีอำนาจมากกว่าหนึ่งคน

ร่วมกันลงนามในเช็คท่ีสั่งจ่ายหรือไม่ 

 

 ✓ เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

22. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ

เบิกจ่ายก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่ 

 ✓ เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

23. เช็คที่ลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อื่นที่

มิใช่เป็นผู้จัดเตรียมเช็ค เพื่อชำระให้แก่

เจ้าหนี้หรือไม่ 

 ✓ เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

24. มีการกำหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

 ✓ มีการกำหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสต์้องไดร้ับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่ง
เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

25. มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ชำระเงิน
แล้ว” ไว้ในใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการ
จ่ายที่ชำระเงินแล้วหรือไม่ 

 ✓ มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ชำระเงินแล้ว” ไว้ใน
ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายที่ชำระเงินแล้ว ซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั 

      1.3 เงินสดในมือ 

26. มกีารเกบ็รักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่ 

  
✓ 

 
คณะฯ ไมม่ีการเก็บรักษาเงินสด แต่เป็นความรับผดิชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

27. มีการนำเงินสดที่ได้รับ  ฝากธนาคารภายใน

วันท่ีได้รับเงิน หรือ วันทำการถัดไปหรือไม่ 

 ✓ มีการนำเงินสดที่ได้รับฝากธนาคารภายในวันท่ีได้รับเงิน 
หรือวันทำการถัดไป ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยั 

28. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตาม

ระเบี ยบที่ กำหนดและได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

 ✓ การเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
และต้องได้รับอนุมตัิจากหัวหน้าสว่นราชการ 

29. บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วย

รับตรวจหรือไม่ 

 NA 

 
ไม่มเีรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม 

30. มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่  ✓ การตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยั 

      1.4 การนำเงินส่งคลัง  

31. มีการนำเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและ

ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

หรือไม่ 

  
✓ 

 
คณะฯ ไมม่ีการนำเงินส่งคลัง แต่เป็นความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยั 

32. การนำเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้อง

ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับหรือไม่ 

 ✓ การนำเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้องระหว่างผู้ส่ง
กับผู้รับ เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั 

      1.5 การบันทึกบัญชี  

33. มีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดภายใน

วันท่ีได้รับเงินนั้น หรือวันทำการถัดไปหรือไม่ 

 

  
✓ 

 
มีการบันทึกเงินท่ีไดร้ับในบัญชีเงินสดภายในวันท่ีไดร้ับเงิน
นั้น ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
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34. มีการบันทึกเงินที่นำฝากธนาคารในบัญชีเงิน

ฝากธนาคารภายในวันท่ีนำฝากหรือไม่ 

 ✓ มีการบันทึกเงินท่ีนำฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ภายในวันที่นำฝาก ซึ่งเป็นความรับผดิชอบของมหาวิทยาลัย 

35. มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้น

เดือนหรือไม่ 

 ✓ คณะฯ ไมม่ีการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

36. มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือ

มีบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่จ่ายเงิน

นั้นหรือไม่ 

 ✓ คณะฯ ไมม่ีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือมี
บัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันท่ีจา่ยเงิน ซึ่งเป็นความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

37. มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการ

นำส่งคลังหรือไม่ 

 ✓ มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการนำส่งคลัง ซึ่ง
เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

     1.6  เงินทดรอง  

38. การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตาม

ระเบียบที่กำหนดหรือไม่ 

  
✓ 

 
คณะฯ ไมม่ีการเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือ ซึ่งเป็นความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

39. มีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทด

รองไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

 ✓ คณะฯ ไมม่ีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรอง 
ซึ่งกำหนดโดยมหาวิทยาลัย 

40. การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 

✓  การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

41. มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้ง

คราวหรือไม่ 

 ✓ มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั 

42. มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือน

หรือไม่ 

 ✓ มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิน้เดือน ซึ่งเป็นความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

43. มีการติดตามผลเพื่อค้นหาและดำเนินการ

ยกเลิกเงินทดรองที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ 

 ✓ มีการตดิตามผลเพื่อคน้หาและดำเนินการยกเลิกเงินทดรองที่
ไม่เคลื่อนไหว ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร ส่วนใหญ่คณะฯ จะไม่มีหน้าที่ในการรับเงิน การจ่ายเงิน เงินสดในมือ การ
นำเงินส่งคลัง การบันทึกบัญชี และเงินทดรอง ซึ่งส่วนมากเป็นหน้าที่ของงานคลังมหาวิทยาลัย และเป็นไปอย่างถูกต้องตรง
ตามระเบียบที่กำหนด  
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

2.  รายงานการเงิน  

2.1 ข้อมูลการเงิน 

44. บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการ

ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม ่

  

 
✓  

 

 
เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

45. สามารถติดตามตรวจสอบรายการจาก

เอกสารประกอบรายการ หรือ เอกสาร

เบื้องต้นไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม่ 

 ✓ สามารถติดตามตรวจสอบรายการจากเอกสารประกอบ
รายการ หรือเอกสารเบื้องต้นไปยงับัญชีแยกประเภท     
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของมหาวทิยาลัย 

46. มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือ

บั ญ ชี แ ย ก ป ระ เภ ท มี บั ญ ชี ย่ อ ย  ห รื อ

รายละเอียดประกอบหรือไม่ 

 ✓ มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกบับัญชีคุมหรือบัญชีแยก
ประเภทมีบัญชีย่อย หรือรายละเอียดประกอบ ซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั 

47. นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือ

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ 

 ✓ มหาวิทยาลยัเป็นผู้กำหนด 

48. มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึก

บัญชีเป็นครั้งคราวหรือไม่ 

 ✓ มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชี ซึง่เป็นความ
รับผิดชอบชองมหาวิทยาลัย 

49. มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่

การเงินและการบัญชีหรือไม่ 

 ✓ มีการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีการเงินและการบัญชีเป็น
ประจำ โดยมหาวิทยาลัย 

      2.2 รายงานการเงิน  
50. รายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามระยะเวลา

ที่กำหนดหรือไม่ 

  
✓ 

 
รายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนด      
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบชองมหาวทิยาลัย 

51. มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงาน

ทางการเงินโดยผู้มีอำนาจหรือไม่ 

 ✓ มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน
โดยผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบชองมหาวิทยาลัย 

52. มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงิน

เป็นครั้งคราวหรือไม่ 

 ✓ มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงินเป็นครั้งคราว 
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบชองมหาวทิยาลัย 

สรุป : การควบคุมรายงานการเงิน 
 การควบคุมรายงานการเงิน ส่วนมากเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย แต่คณะฯ ได้ดำเนินการควบคุมในการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการของมหาวิทยาลัย  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารการเงิน 

คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

3.  การบริหารการเงิน                                                                                                
1. มีการประชุม/จดัทำหนังสือหารือในกรณีที่

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการเงินนำไปสู่การตีความได้
แตกต่างกนัหรือขัดแย้งกัน 

 
 

 
 

 

 
มีการจัดประชุมในกรณีที่นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเงินนำไปสู่การตีความได้แตกต่างกันหรือขัดแย้งกัน
เพื่อให้มีความเข้าใจ และปฏิบตัิตามไปในมาตรฐานเดียวกันโดย
มหาวิทยาลยั 

2. มีการทบทวนนโยบาย   กฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  เกีย่วกับการเงินทีน่ำไปสูก่ารตคีวาม
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
ใหก้ับเจา้หนา้ทีผู่ร้ับผิดชอบ 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. มีการดำเนินการพจิารณาลงโทษเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน และบุคลากร
ของหน่วยงานที่ละเลย หรือไม่ปฏบิัติตาม
นโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ
เกี่ยวกับการเงินโดยเคร่งครดั 

 NA 

 

ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
 

7. มกีารจัดทำทะเบียนควบคมุการเบกิจ่ายเงิน
เพื่อป้องกันการนำเอกสารมาเบิกซ้ำ 

 
 

 คณะฯ มีการจดัทำทะเบยีนควบคมุการเบิกจา่ยเงินทุกครั้ง 

8. กำหนดใหก้ารจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสาร
ใบสำคัญประกอบการจ่ายเงินครบถ้วนและ
ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการทำ
การเบิกจ่ายทุกครั้ง 

 
 

 การจ่ายเงินทุกประเภท มีการจ่ายเงินตามใบสำคัญรับเงินและ
ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องตามระเบยีบทุกครั้ง  
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

9. กำหนดให้มีการตรวจสอบการซ้ำซอ้นของ
การเบิกจ่ายระหว่างเอกสารอ้างองิกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 

 กำหนดใหม้ีการตรวจสอบการซ้ำซอ้นของการเบิกจ่ายระหว่าง
เอกสารอ้างอิงผ่านระบบ MIS 
 

10. มีการวางระบบทางเดินเอกสารใหชั้ดเจน 
เหมาะสม และรดักุม 

 
 

 มีการวางระบบทางเดินเอกสารใหชั้ดเจน เหมาะสม และรัดกุม 

11. กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระบบทางเดิน
เอกสารก่อนการบันทึกบัญชีหรือบนัทึก
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 

 
 

 มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
ระบบทางเดินเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีหรือบันทึกทะเบียน
คุมการเบิกจ่ายเงิน 

สรุป : การบริหารการเงิน 
การบริหารการเงินมกีารควบคุมเพียงพอตอ่ความมัน่ใจว่าการบริหารการเงินจะช่วยให้การดำเนินงานบรรลวุัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม คณะฯ ยังไม่มีระเบียบใน
การประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการมอบหมายงานด้านการเงินตามความเหมาะสม ซึ่ง
คณะฯ ควรต้องดำเนินการปรับปรุง เรื่องดังกล่าว เพื่อให้การบริหารการเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินถูกต้อง ทันเวลา และน่าเช่ือถือ
มากยิ่งขึ้น  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ดา้นการบริหาร 

 
ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามด้านนี้ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารของหน่วยรับตรวจ การสรุปคำถาม

คำตอบในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” จะนำข้อมูลจากการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน และการ
สัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องที่สอบถาม 

แบบสอบถามด้านการบริหาร ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ภารกิจ 

1.1 วัตถุประสงค์หลัก 

1.2 การวางแผน 

1.3 การตดิตามผล 
2. กระบวนการปฏิบัติงาน 

2.1 ประสิทธิผล 

2.2 ประสิทธิภาพ 
3. การใช้ทรัพยากร 

3.1 การจัดสรรทรัพยากร 

3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 
4. สภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน 

4.1 การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ 

4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหาร 

คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
1. ภารกิจ 

1.1 วัตถุประสงค์หลัก 
53. หน่วยรับตรวจมีการกำหนดภารกิจเป็น

ลายลักษณ์อักษร 
 
 

54. ภารกิจที่กำหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด 
และเข้าใจง่าย  สอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กรที่กำกับดูแล (อาทิ กระทรวง ทบวง 
กรม  จั งห วัด ) เป็ น ไป ต าม กฎ ห ม าย 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 

55. มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับ
ตรวจทุกคนทราบภารกิจขององค์กร
หรือไม่ 

 
 

56. ฝ่ายบริหารมีการกำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจหรือไม่ 
 
 

57. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน
ที่กำหนดสอดคล้องกับภารกิจและสามารถ
วัดผลสำเร็จได้หรือไม่ 
 

58. วัตถุประสงค์การดำเนินงานมีการแบ่ง
ออก เป็ น วั ต ถุ ป ระส งค์ ย่ อ ย ในระดั บ
กิจกรรม หรือส่วนงานย่อยหรือไม่  

59. มีการกำหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ
ใน งาน ที่ ป ฏิ บั ติ ว่ า จ ะ ช่ วย ให้ บ ร รลุ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของ       
ส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มี ก ารกำหนดภารกิ จห ลั กของคณ ะใน            
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
 
ภ าร กิ จ ที่ ก ำห น ด ส อ ด ค ล้ อ งกั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
มีการถ่ายทอดและเผยแพร่แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บนเว็บไซต์
ของคณะ 
 
 
มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
คณะฯ ในแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินการ
สอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผลสำเร็จ
ได้ 
 
มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับโครงการ/
กิจกรรม 
 
มีการกำหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจใน
งานที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงานของ ส่วนงานย่อย ที่ เขา
ปฏิบัติ งาน และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ภารกิจขององค์กร โดยการกำหนดคู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

1.2  การวางแผน 
60. ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนเพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายการ
ดำเนินงานท่ีกำหนดหรือไม่ 

 
 

61. แผนที่จัดทำมีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ 
อัตรากำลังและระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจนหรือไม่  

 
 

62. มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่ 
 

63. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การดำเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่
หรือไม่ 

1.3 การติดตามผล  
64. มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ

วัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร    
เป็นครั้งคราวหรือไม่ อย่างไร 

65. การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบ 
เทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณ
และสาเหตขุองความแตกตา่งของจำนวนเงินที่
ใช้จ่ายจริงกับงบประมาณหรือไม่ 
 

66. การประเมินความคืบหน้ามีการดำเนินการ
ในช่วงเวลาและความถี่ท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

67. มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่
รับผิดชอบทราบและแก้ไขปรับปรุงการ
ดำเนินงานหรือไม่ 

68. บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการ
ทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงค์การ
ด ำ เนิ น งาน แ ผ น แ ล ะ ก ระ บ วน ก า ร
ดำเนินงานหรือไม่ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
คณะฯ มีการจัดทำแผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจำปีโดยกำหนดวัตถุประสงค์และค่า
เป้าหมาย 
 
 
มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
ดำเนินงาน งบประมาณ  และระยะเวลา
ดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
 
 
 
มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีให้
ผู้รับผิดชอบทราบ 
 
มีการจัดทำคำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 
 
มีการประเมินความคืบหน้าและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนฯ ทุกไตรมาส 
 
มีการประเมินความคืบหน้าและเปรียบเทียบ
รายงานการดำเนินงานตามแผนในระบบ MIS 
ซึ่งเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับ
งบประมาณ 
 
มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส 
มี ก า ร ร าย งาน ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น งา น ให้
ผู้รับผิดชอบทราบในการประชุม กบ. 
 
 

ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
2. กระบวนการปฏิบัติงาน 

2.1 ประสิทธผิล  
69. กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญในการ

ดำเนินงานตามภารกิจได้รับการพิจารณา
และกำหนดโดยฝ่ายบริหารหรือไม่ 
 
 
 

70. ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิ 
ผลของกระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่ 
 
 

71. ในช่วง 2 – 3 ปี ท่ีผ่านมามีการประเมินผล
การดำเนินงานในระดับผลผลิต (Output)  
หรือผลลัพธ์ (Outcome) ขององค์กรว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนด หรือไม่ 

72. ข้อ เสนอแนะจากมาตรการปรับปรุ ง
ประสิทธิผลของการดำเนินงานได้มีการ
นำไปปฏิบัติและจัดทำเป็นเอกสารใน
รูปแบบที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายและ
เป็นปัจจุบันหรือไม่ 
 

2.2 ประสิทธิภาพ  
73. มีการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนของ

การดำเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 

74. มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าว
กับองค์กรอื่นที่มีลักษณะการดำเนินงาน
เช่นเดียวกัน หรือไม่ 

75. ข้อเสนอแนะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขทันต่อ
เหตุการณ์ และมีการดำเนินงานอย่าง
เหมาะสมหรือไม่ 

3. การใช้ทรัพยากร 

3.1 การจัดสรรทรัพยากร 
76. ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับการ

จัดสรรให้กับกระบวนการดำเนินงาน
ทั้งหมดหรือไม่ 

77. ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับ
การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
มีกระบวนการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน
ตามภารกิจได้รับการพิจารณาโดยจัดทำเป็น
คู่มือปฏิบัติงาน 
 

มีการติดตามผลการดำเนินงานในการประชุม 
กบ. 

 
มีการประเมินผลการดำเนินงานและรายงาน
คณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาให้
ความเห็น 
 

มีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจำคณะนำไปปฏิบัติ และจัดทำเป็น
เอกสารในรูปแบบท่ีสามารถแก้ไขปรับปรุงได้
ง่ายและเป็นปัจจุบัน 

 

 
ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

 

ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

 
ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
 
 
 
 
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับการ
จัดสรรให้กับกระบวนการดำเนินงาน 
 
 
ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการ
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
 
 

78. มี ก า ร จั ด ล ำ ดั บ ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง
วัตถุประสงค์การดำเนินงานหรือไม่  
 

79. การจัดสรรทรัพยากรได้ถือปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุดใน
ด้านประสิทธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม่ 
 
 

3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร  
80. คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ของตำแหน่งท่ี

สำคัญ มีการกำหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนและ
ปฏิบัติงานตามที่กำหนดหรือไม่  

 
 

81. มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบ
ส า ร ส น เท ศ  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร เ งิ น
งบประมาณหรือไม่ 

 
82. มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากรแต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหรือไม่ 

 
 
 

83. กรณีการดำเนินงานต่ำกว่าระดับที่กำหนด 
มีการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการ
ดำเนินงานหรือไม่ 
 

84. บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี
กำหนดว่าจะต้องปฏิบัติ ได้ ในระดับที่
กำหนดหรือสูงกว่าหรือไม่ 

85. มีแผนการฝึกอบรมที่ เพียงพอสำหรับ
บุคลากรในการฝึกฝนทักษะและความสามารถ
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ 

86. มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะ
และความสามารถของตนเองหรือไม่ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 
มีการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์
การดำเนินงาน 
 
การจัดสรรทรัพยากรได้ถื อปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อให้คณะบรรลุผลที่ดีที่สุดในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
 

มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ของ
ตำแหน่งที่สำคัญ  ไว้ ชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ 
 
 
มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบ
สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณ
หรือไม่ 
 
มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรแต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 
 
 
กรณีมีการดำเนินงานต่ำกว่าระดับที่กำหนด 
มีการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
 
บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กำหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่กำหนด
หรือสูงกว่า 
 
มแีผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรบับุคลากร
ในการฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานรวมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินการ 
มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและ
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
 
 

4. สภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน 

4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
87. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ

มาตรฐานที่ สำคัญและจำเป็นต่อการ
ดำเนินงานหรือไม่ 
 

88. มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานท่ีกำหนด
หรือไม่ 

 
▪ มี กล ไกการติ ด ต ามกา รป ฏิ บั ติ ต าม

กฎ ห ม าย  ระ เบี ยบ  ข้ อ บั งคั บ  แล ะ
มาตรฐานหรือไม่ 

 

4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการ
ดำเนินงาน  
89. มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มี

นัยสำคัญต่อการดำเนินงานในอนาคตของ
อ งค์ ก รห รื อ ไม่  (เ ช่ น  แ น ว โน้ ม ก า ร
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี 
และการออกกฎระเบียบใหม่ๆ) 

90. มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือ
ลดผลกระทบที่ จะ เกิ ดขึ้ นจากปั จจั ย
ภายนอกหรือไม่ 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ความสามารถของตนเองโดยมหาวิทยาลัยมี
ประกาศค่าตอบแทน 
 

มีการกำหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการ
ดำเนินงาน 
 
มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานท่ีกำหนด 
 
 
มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 
 

มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มี
นัยสำคัญต่อการดำเนินงานในอนาคตของ
องค์กร 
 
 
มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก 

 
สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร 
         จากข้อ 1 - 4 คณะมีการควบคุมที่เพียงพอเพื่อให้ความมั่นใจว่า การดำเนินงานด้านการบริหารเป็นไปตามภารกิจ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่อย่างไรก ็ตามการดำเนินงานของ
คณะยังไม่มีเรื่องที่บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงค์การดำเนินงานแผน รวมถึงการคำนวณและ
เปรียบเทียบต้นทุนของการดำเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะการดำเนินงาน
เช่นเดียวกัน และการนำข้อเสนอแนะที่ได้นำมาปรับปรุงแก้ไขทันต่อเหตุการณ์และมีการดำเนินงาน     
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 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ระบบสารสนเทศ 

 
แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหารซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับการบริหาร

บุคลากร ระบบสารสนเทศของหน่วยรับตรวจ ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่อง
นี้ 

ระบบสารสนเทศ 
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2. การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ 
3. ประโยชน์ของสารสนเทศ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
ระบบสารสนเทศ  
1.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

   

1. มีการกำหนดนโยบายการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การดำเนินงานหรือไม่ 

 ✓ เป็นไปตามนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงระบบ
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏสงขลา 

2. มีการกำหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อยใน
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่ 

 ✓ เป็นไปตามนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงระบบ
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏสงขลา 

3. ผู้ได้รับอนุมัติ เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

✓  คณ ะฯ  ได้ ก ำห น ด สิ ท ธิ์ ก าร เข้ า ใช้ งาน ระบ บ
คอมพิวเตอร์โดยการกำหนดช่ือผู้ ใช้งาน  (User 
name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่
ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ เท่ า นั้ น  เ ช่ น  ก า ร เข้ า ใ ช้ ง า น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน ทาง
คณะจะอนุมัติให้อาจารย์ผู้สอนเท่านั้นได้รับสิทธิ์การ
เข้าใช้งาน นอกจากนี้คณะได้กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ 
File Server ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บไฟล์สำคัญ ๆ 
ของคณะฯ 

4. มีข้อแนะนำหรือให้การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่ 

✓  ผู้ดแูลระบบคอมพิวเตอร์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้
งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้รายใหม่หรือไม่เคย
ใช้งานมาก่อนเสมอ และจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ ได้รับการจัดสรรใหม่  เพื่อให้ผู้ ใช้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรือ
ทำงานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบและมีการแก้ไข
ได้ทันทีหรือไม่ 

✓  เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรือไม่
สามารถใช้งานได้  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์จะ
ด ำ เนิ น ก า ร แ จ้ ง ให้ ผู้ ใ ช้ ง าน ท ร า บ ผ่ า น ท า ง 
Application Line ของคณะฯ และแจ้งผ่านทาง
โทรศัพท์โดยตรง รวมทั้งติดป้ายแจ้งการดำเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุง ไว้ตามห้องเรียน/สถานท่ีที่มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ จากนั้นผู้ดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์จะศึกษา วิ เคราะห์และเร่ง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที รวมถึงแจ้งผล
การแก้ไขต่อผู้ใช้งานทราบต่อไป 

6. มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่  

✓  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดระยะไว้ 1 
ครั้ง/ปี  

7. การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสานและ
วางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าในระยะ
ยาวคอม พิ ว เต อร์ที่ จั ด ซื้ อ จ ะ เข้ ากั น ได้ กั บ
คอมพิวเตอร์อื่นหรือไม่ 

✓  ในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคณะ จะมีการ
ประสานงานและวางแผน ร่วมกันระหว่างหน่วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยพัสดุ เพื่อให้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อนั้นเป็นไปตามประกาศ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (MDES) รวมทั้งคำนึงถึงความ
ยืดหยุ่นและสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดอื่นในอนาคต 

1.2 การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ     
1. มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบด้าน

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
✓  คณะฯ ได้ มอบหมายให้ หน่ วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นผู้ดูแลและรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศคณะฯ เนื่องจากหน่วยดังกล่าว
ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
คณะได้กำหนดไว้ 

2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูล
และโปรแกรม 

✓  ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของระบบงาน จะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์
และอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่แฟ้มข้อมูลและโปรแกรม
เฉพาะในส่วนที่มีความจําเป็นตามหน้าที่หรืองาน
เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล 

3. แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมีการกำหนดให้
จัดทำแฟ้มสำรองและเก็บรักษาหรือไม่ 

✓  มีการจัดทำแฟ้มสำรองและเก็บรักษาแฟ้มข้ อมูล
คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ เป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ โดยการ 
Upload แฟ้มข้อมูล ไว้ใน External Hard disk และ 
File Server รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

4. มี น โยบ ายค วบ คุ ม ค วาม เสี่ ย งจา กก าร ใช้  
อินเตอร์เน็ต หรือไม่ 

 ✓ เป็นไปตามนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ     
1. มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ที่ประมวลจาก

ระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม่ 
✓  คณะฯ มีการประเมินประโยชน์ของรายงานที่

ประมวลจากระบบสารสนเทศของคณะฯ เป็น
บางครั้ง และนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง 
แก้ไขรายงานให้ทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร เช่น รายงานผลการไปราชการของคณะฯ 
ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจในการอนุมัติ
การขอไปราชการครั้งต่อไป 

2. ผู้ใช้ มีการสำรวจประโยชน์ของสารสนเทศที่ได้รับ
เป็นครั้งคราวหรือไม่ 

✓  ผู้ใช้ มีการสำรวจประโยชน์ของสารสนเทศท่ีได้รับ 

3. มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพใหม่ๆ 
ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ 

✓  คณะฯ มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ใหม่ๆ ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 

 

สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ 
 การควบคุมระบบสารสนเทศของคณะมีความเพียงพอ และมั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศจะช่วยให้การดำเนินงานของคณะฯ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คณะฯ วางไว้ได้ ในการกำหนดนโยบายการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงาน การกำหนดนโยบายของแต่
ละส่วนงานย่อยในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้อินเตอร์เน็ต เป็นไปตามนโยบายและแผนบริหาร
ความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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