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แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ประจําป พ.ศ. 2558
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
1.1) ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
1. มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ภายในองคกร
รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและ การประเมินผลทั้งการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ตัวอยาง เชน

มี/
ใช

- ผูบริหารหนวยงานมีทัศนคติที่ดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ภายใน
หนวยงานโดยใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงานการตรวจสอบภายใน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและ ก.พ.ร.
ซึ่งสนับสนุนใหมีการนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะตางๆมาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน



- ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญตอ
การดําเนินงานการเงินและ
งบประมาณ และดําเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยโดยใหมีการ
รายงานทางการเงินทุกเดือน เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน และมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

- มีการปองกันการเขาถึงและการนําไปใชซึ่งทรัพยสินที่มีคา
รวมทั้งทรัพยสินทางปญญา และสารสนเทศ โดยมิไดรับอนุญาต

- งานดานบัญชี การเงินและงบประมาณไดรับการพิจารณาวาเปน
งานที่สําคัญตอองคกรและยังสามารถใชในการควบคุมกิจการใน
การดําเนินงานตางๆขององคกร
- ผูบริหารใชขอมูลบัญชี/การเงิน และขอมูลอื่นที่ไดจากระบบ
สารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจและประเมินผลการ
ดําเนินงาน
- หากงานดานบัญชีของหนวยงานเปนแบบกระจายอํานาจ หนวย
บัญชีจะตองรายงานไปยังฝายการเงินหรือฝายการบัญชีใน
สวนกลางดวย
- ผูบริหารใหความสนใจงานขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญ และให
การสนับสนุนตอการปรับปรุงระบบขอมูลใหทันตอเทคโนโลยีที่
กาวหนาใหทันสมัยยิ่งขึ้น

คําอธิบาย



- ผูบริหารใหความสําคัญกับงานของผูตรวจสอบภายในและผู
ตรวจสอบภายนอกรวมทั้งงานของผูประเมินและศึกษาวิเคราะห
อื่น และรับฟงขอตรวจพบและขอเสนอแนะที่ไดจากงานเหลานั้น

2. มีทัศนคติที่เหมาะสมตอการรายงานทางการเงิน งบประมาณ
และการดําเนินงาน ตัวอยาง เชน

ไม
มี/
ไมใช
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มี/
ใช

- มีการบริหารเงินสดที่ใหมีการสอบยันหรือการกระทบยอดเงินสด
รับกับเงินสดจายเปนประจํา
3. มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการกระจายอํานาจ
ตัวอยาง เชน

ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย



- ผูบริหารมีการมอบหมายหนาที่และ
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เชนมี
คําสั่งมอบหมายหนาที่ใหกับบุคลากร
ภายในหนวยงานอยางเปนลายลักษณ
อักษร
- มีสายบังคับบัญชาโดยแบงเปนกลุม
งานอยางชัดเจน และมีรอง
ผูอํานวยการและหัวหนากลุมงาน



- ผูบริหารใหความสําคัญในการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในโดยไดมีการพิจารณา
การวิเคราะหความเสี่ยงรวมกับ
บุคลากรและพิจารณาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงรวมกับบุคลากรและ
พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงที่
จะหาวิธีลดและปองกันความเสี่ยงของ
หนวยงาน



- ผูบริหารหนวยงานมีการกําหนด
เปาหมายผลงานโดยจัดทําเปนแผนกล

- มีการมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหกับสวนงานตาง
ๆ อยางชัดเจน และจัดใหมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดทําและพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน
- การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดระบุไวเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน
- มีการสื่อสารเกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบใหทราบทั่วกัน
- เอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (job description) ระบุถึง
ระดับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน
อยางชัดเจน
4. มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง จากการ
วิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของอยางรอบคอบ และการพิจารณา
วิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง ตัวอยาง เชน
- ผูบริหารมีทัศนคติที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การดําเนินงานที่สําคัญหรือที่มีความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะหความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของอยางระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งมีการพิจารณา
วาจะทําใหความเสี่ยงเหลานี้ลดนอยลงหรือหมดไปไดอยางไร
กอนที่จะตัดสินใจดําเนินการ
- ผูบ ริหารสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง กําหนดนโยบายการควบคุมจากผลของการประเมิน
ความเสี่ยง
5. มีความมุงมั่นที่จะใชการบริหาร แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
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มี/
ใช

(Performance Based Management) ตัวอยาง เชน
- ผูบริหารกําหนดเปาหมายผลงานที่สอดคลองกับความเปนจริง
โดยเฉพาะเปาหมายของการดําเนินงานในระยะสั้น
- ผูบริหารหลีกเลี่ยงการสรางความกดดันที่พนักงานตอง
ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่สูงเกินจริงจนอาจขาดความซื่อสัตยได

ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย
ยุทธของหนวยงาน และแผนปฎิบัติ
ราชการ แผนการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางชัดเจน และยังมีการ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหบรรลุเปาหมายโดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน

- ผูบริหารมีวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
1.2) ความซื่อสัตยและจริยธรรม
1. มีขอกําหนดดานจริยธรรม และบทลงโทษเปนลายลักษณอักษร 
และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปนครั้งคราว

2. พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและ
ไมยอมรับแลบทลงโทษตามขอกําหนดดานจริยธรรมและแนว
ทางการปฏิบัติที่ถูกตอง



3. ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนน
ความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม ตัวอยาง เชน



- ผูบริหารสื่อสารทั้งคําพูดและการกระทําเพื่อใหพนักงานทราบถึง
การให ความสําคัญกับความซื่อสัตยสุจริต และความมีจริยธรรม
เมื่อไดรับรองเรียนหรือติชมจากลูกคาหรือบุคคลภายนอก และ
การไมสนองนโยบายของพนักงานอยางทันทวงที ฯลฯ ควร
พิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง และดําเนินการตามควรแกกรณี
4. ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแตกรณี เมื่อไมมีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ



5. ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่เปนไปไดและไม
สรางความกดดัน ใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายที่เปนไปไมได



- มีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนับสนุน แจงในที่ที่ประชุม
ประจําเดือนของหนวยงานใหบุคลากร
ในหนวยงานไดรับทราบ
- บุคลากรรับทราบและเขาใจลักษณะ
ของพฤติกรรมที่ยอมรับและไมยอมรับ
และบทลงโทษตามขอกําหนดดาน
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
ตามจรรยาบรรณ
- มีการสงเสริมและการสนับสนุนการ
สรางวัฒนธรรมองคกรโดยมี
จุดมุงหมายในการใหบุคลากรภายใน
หนวยงานมีความซื่อสัตยในการ
ปฏิบัติงานและมีการแกปญหารวมกัน
ในการปฏิบัติงานเมื่อมีปญหาที่เกิดขึ้น

- มีการดําเนินการสอบขอเท็จจริงกรณี
ที่ไมปฏิบัติหนาที่ตามนโยบาย วิธี
ปฏิบัติหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
- มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
ของหนวยงานโดยจัดทําเปนแผน
ดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งบุคลากร
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มี/
ใช

6. ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเปน เพื่อใหมั่นใจ 
วาพนักงานจะมีความซื่อสัตยและถือปฏิบัติตามจริยธรรม ตัวอยาง
เชน
- ฝายบริหารมีการกําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเปนลาย
ลักษณอักษรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
- มีการสื่อสารใหพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายขององคกร
- พนักงานทราบและเขาใจวาพฤติกรรมใดเปนที่ยอมรับและไม
เปนที่ยอมรับ และเมื่อพบพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับพนักงาน
ทราบวาตองทําอยางไร

ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย
ทุกคนรับทราบในที่ประชุมประจําเดือน
- มหาวิทยาลัยมีการจัดทําขอบังคับวา
ดวยจรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนับสนุน และหนวยงานมีการแจง
เวียนใหกับบุคลากรรับทราบและปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด
มีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ
ใหกับบุคลากรไดรับทราบโดยผูบริหาร
ไดใหหลักในการปฏิบัติงานที่ดีแก
บุคลากรเพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

- มีกระบวนการสอบสวนกรณีเกิดปญหาเรื่องความซื่อสัตยและ
ดานจริยธรรม
- ผูบริหารสื่อสารทั้งคําพูดและการกระทําเพื่อใหพนักงานทราบถึง
การให ความสําคัญกับความซื่อสัตยสุจริต และความมีจริยธรรม
7. ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเมื่อมีสัญญาณแจงวาอาจมี
ปญหาเรื่องความซื่อสัตยและจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น
ตัวอยาง เชน



- เมื่อไดรับขอรองเรียนหรือคําติชม
ผูบริหารมีการสอบทานกับผูรับผิดชอบ
งานนั้นๆ



- มีการกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณาบรรจุแตงตั้งพนักงานให
เหมาะสมกับหนาที่รับผิดชอบซึ่งมีการ
กําหนดคุณวุฒิทางการศึกษา โดย
วิเคราะหถึงความรูและทักษะที่จําเปน
ในการปฏิบัติงาน



- มีกรอบคุณสมบัติที่ตองการในแตละ

- เมื่อไดรับรองเรียนหรือติชมจากลูกคาหรือบุคคลภายนอก และ
การไมสนองนโยบายของพนักงานอยางทันทวงที ฯลฯ ควร
พิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง และดําเนินการตามควรแกกรณี
1.3) ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
1. มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถ ตัวอยาง
เชน
- มีการวิเคราะหพื้นความรู ทางการศึกษาและทักษะที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานอยางเพียงพอเพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณา
บรรจุแตงตั้งพนักงานใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
2. มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะของงานแตละ
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ตําแหนงและปจจุบัน ตัวอยาง เชน
- มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะของงานแตละ
ตําแหนงและเปนปจจุบัน ที่กําหนดคุณสมบัติที่ตองการในแตละ
ตําแหนงงาน
3. มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับความรูทักษะและ
ความสามารถที่ตองการและการปฏิบัติงาน
4. มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงานทั้งหมด
อยางเหมาะสม



5. การประเมินการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปจจัยที่มี
ผลตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุอยางชัดเจนในสวน
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและสวนที่ตองมีการปรับปรุง





1.4) โครงสรางองคกร
1. มีการจัดโครงสรางและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ 
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
2. มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่
จําเปนใหสอดคลองกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง



3. มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรที่ถูกตองและทันสมัยใหทุกคน 
ทราบ

1.5) การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
1. มีการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคคล 
ที่เหมาะสมและเปนไปอยางถูกตอง และมีการแจงใหพนักงานทุก

ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย
ตําแหนงงานเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย

- ผูบริหารไดแจงในที่ประชุมไดรับ
ทราบ
- หนวยงานมีแผนการฝกอบรม
บุคลากรโดยมีการสอบถามความ
ตองการการฝกอบรมของบุคลากร และ
ผูผูบริหารก็ไดอนุมัติตามความ
เหมาะสมกับตําแหนงงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการ
พิจารณาจากการประเมินปจจัยที่สงผล
ใหงานบรรลุผลสําเร็จทุกสวนรวมทั้ง
ตัวชี้วัดรายบุคคลที่กําหนดขึ้นและมี
ระดับของผลการประเมินอยางชัดเจน
- หนวยงานมีโครงสรางและสายงาน
บังคับบัญชาที่ชัดเจนโดยไดรับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานในที่ประชุมประจําเดือน
- หนวยงานมีการประชุมการปรับ
โครงสรางการบริหารเพื่อใหสอดคลอง
กับการดําเนินงาน
- มีการแสดงแผนผังโครงสรางการ
บริหารหนวยงานใหบคุ ลากรใน
หนวยงานไดรับทราบในที่ประชุม
ประจําเดือนและไดแสดงไวในแผนกล
ยุทธของหนวยงาน
- หนวยงานมีการมอบอํานาจหนาที่
รับผิดชอบใหกับบุคลากรทุกระดับ เชน
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหรอง
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คนทราบ ตัวอยาง เชน
- มีการสื่อสารใหผูบริหารระดับสวนงานทราบหนาที่ความ
รับผิดชอบและผลงานที่คาดหมายจากกิจกรรมตางๆที่รับผิดชอบ
- ผูบริหารทุกระดับไดรับขอมูลขององคกรเพื่อใหทราบวากิจกรรม
ในสวนงานที่รับผิดชอบมีความเกี่ยวพันกับเปาหมาย และ
วัตถุประสงค ระดับองคกรอยางไร
2. ผูบริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดําเนินงานที่มอบหมาย ตัวอยาง เชน



- ผูบริหารใชวิธีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่
มอบหมาย

ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย
ผูอํานวยการ การมอบหมายภาระงาน
ใหกับบุคลากร เพื่อใหการดําเนินงาน
ใหบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของหนวยงาน โดยมีการ
แจงในที่ประชุมประจําเดือนและผาน
ทางการแจงเวียนหนังสือราชการผาน
ระบบ EDS
- ผูบริหารมีวิธีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยติดตามผานการประชุม
บุคลากรประจําเดือน และไดมีการ
กําหนดตัวชี้วัดใหกับบุคลากรได
รับผิดชอบไดรายงานผลการปฏิบัติงาน

- ผูบริหารใชวิธีการใหจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของแตละ
บุคคลเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
1.6) นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
1. มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการวาจางบุคลากรที่ 
เหมาะสมโดยเนนถึงการศึกษา ประสบการณ ความซื่อสัตย และมี
จริยธรรม

2. มีการจัดปฐมนิเทศนใหกับพนักงานใหม และจัดฝกอบรม
พนักงานใหมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3. การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และการโยกยายขึ้นอยู
กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน



4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดพิจารณารวมถึง
ความซื่อสัตยและจริยธรรม



5. มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เมื่อมีการไมปฏิบัติตาม
นโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรม



1.7) กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

- มีการกําหนดคุณสมบัติการจาง
บุคลากรโดยกําหนดคุณลักษณะไวใน
ประกาศที่รับสมัครสอบแตละตําแหนง
- หนวยงานมีการสงพนักงานใหมเขา
รวมการปฐมนิเทศ และการอบรม
พนักงานใหมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ พนักงาน และเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนตําแหนง
และอัตราเงินเดือน
- หนวยงานมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโดยพิจารณา
รวมถึงความซื่อสัตยและจริยธรรมดวย
- มีบทลงโทษทางวินัยตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน

229
คําถาม

มี/
ใช

1. มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ประเมินผลภาคราชการ และมีการกํากับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในองคกรใหเปนไปตามระบบความควบคุมภายในที่กําหนด
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2. มีผูตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ตอหัวหนาสวนราชการ

ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย
- หนวยงานดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก.พ.ร. และการควบคุมภายใน โดยมี
คณะกรรมการประเมินทุกๆป
- สํานักตรวจสอบภายในมีการตรวจ
เยี่ยมหนวยงานยอยทุกป และมีการ
รายงานผลขอเสนอแนะตอผูบริหาร
หนวยงาน

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
1.มีการดําเนินงานภายใตปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร ที่มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ภายในองคกรในทุกๆดาน
2.มีขอกําหนดที่สงเสริมความซื่อสัตยและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
3.มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4.มีโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
5.มีการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคคลที่เหมาะสมและเปนไปอยางถูกตองและติดตามผลการ
ดําเนินงานที่มอบหมาย
6.มีการกําหนดนโยบายการบริหารงานดานบุคลากรอยางเหมาะสม
7.มีกลไกในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
2.1) วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ

1. มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของ
- มีการกําหนดวัตถุประสงคโดยรวม
หนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได ตัวอยาง เชน
ขององคกรในรูปของพันธกิจ
เปาประสงคและวัตถุประสงคไวในแผน
- มีการกําหนดวัตถุประสงคโดยรวมขององคกรในรูปของพันธกิจ
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
(mission) จุดมุงหมายหรือเปาประสงค (goals) และวัตถุประสงค
ประจําปของหนวยงาน
เชน จุดมุงหมายเชิงยุทธศาสตร และในแผนปฏิบัติการประจําป
2. มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบเขาใจตรงกัน 

2.2) วัตถุประสงคระดับกิจกรรม

- มีการเผยแพรวัตถุประสงคโดยรวม
ขององคกรในรูปของพันธกิจ
เปาประสงคและวัตถุประสงคในแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของหนวยงานโดย
กระบวนการถายทอดแผนและนโยบาย
สูการปฏิบัติ
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1. มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับกิจกรรม 
และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงคระดับ
หนวยตรวจรับ ตัวอยาง เชน
- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรขององคกรโดยพิจารณาจาก
กิจกรรมที่สําคัญตางๆสอดคลองและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและ
แผนยุทธศาสตรขององคกรอยางเหมาะสม และมีการสอบทาน
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมเปนระยะๆเพื่อใหมั่นใจไดวา
วัตถุประสงคเหลานั้นยังความสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยรวม
2. วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได และวัดผลได



3. บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดและใหการ
ยอมรับ



2.3) การระบุปจจัยเสี่ยง
1. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 
2. มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัย
ภายในและภายนอก เชน การปรับลดบุคลากร การใชเทคโนโลยี
สมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม เปนตน



2.4) การวิเคราะหความเสี่ยง
1. มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของความ 
เสี่ยง ตัวอยาง เชน
- ผูบริหารกําหนดกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงอยางเปน
ทางการและกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงนี้อาจรวมการ

ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย
- หนวยงานมีการกําหนดวัตถุประสงค
ระดับหนวยงานและระดับกิจกรรม/
โครงการที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธของหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนและ
สามารถวัดผลไดจริง
- บุคลากรหนวยงานทุกคนที่เกี่ยวของมี
สวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค
กิจกรรม/โครงการ โดยมีการพิจารณา
รวมกันในที่ประชุมประจําเดือน
- ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญ
และมีสวนรวมในการวิเคราะหความ
เสี่ยงและประเมินความเสี่ยง
- หนวยงานมีการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยประเมิน
จากแผนปฏิบัติราชการประจําป ตาม
ภารกิจของหนวยงาน ซึ่งครอบคลุมถึง
ปจจัยภายในและภายนอกที่จะสงผลให
การบริหารจัดการบรรลุตาวัตถุประสงค
ขององคกร
- หนวยงานมีเกณฑการพิจารณาระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง โดยมีการ
จัดลําดับความเสี่ยงตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งยังมีการ
วิเคราะหความเสี่ยงจากการปฏิบัติอยู
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มี/
ใช

วิเคราะหอยางไมเปนทางการอยูดวยโดยรวมอยูในการบริหารงาน
ตามปกติ
2. มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ตัวอยาง เชน

เสมอ
- หนวยงานมีการวิเคราะหและประเมิน
ระดับความสําคัญหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด



- หนวยงานมีการวิเคราะหสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการ
กําหนดวิธีการควบคุมหรือปองกันความ
เสี่ยงโดยระบุไวในแผนบริหารความ
เสี่ยง

- ผูบริหารไดมีการบริหารความเสี่ยงโดยใชวิธีที่เหมาะสมกับ
หนวยงานนั้นๆทั้งนี้เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะแตกตางกัน
ไปแตละหนวยงานซึ่งขึ้นกับความแตกตางของความเสี่ยง

2. มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ
กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
3. มีการแจงใหกับบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ 
ปองกันหรือลดความเสี่ยง

4. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนดเพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง

คําอธิบาย



- มีการกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานในการพิจารณาระดับความ
เสี่ยง เชน ระดับต่ํา ระดับปานกลาง และระดับสูง
2.5) การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง
1. มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนด
วิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง ตัวอยาง เชน

ไม
มี/
ไมใช



- มีการแจงใหกับบุคลากรทุกคนทราบ
เกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงในการประชุมบุคลากร
ประจําเดือน
- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการ
ควบคุมที่กําหนดเพื่อปองกันหรือลด
ความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหาร

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
1. มีความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินงานทั้งในระดับหนวยงานและระดับกิจกรรม
2. มีกระบวนการในการระบุปจจัยเสี่ยงผูบริหารทุกระดับและบุคลากรมีสวนรวม
3. มีเกณฑในการวิเคราะหความเสี่ยงและพิจารณาถึงระดับความสําคัญของความเสี่ยง รวมทั้งประเมินระดับความสําคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
4. มีการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง โดยวิเคราะหถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
กําหนด
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
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มี/
ใช

3.1) กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและผล 
การประเมินความเสี่ยง ตัวอยาง เชน
- มีการระบุวัตถุประสงคที่สัมพันธเกี่ยวของกับความเสี่ยงของแต
ละกิจกรรมที่สําคัญรวมทั้งความเสี่ยงในขั้นตอนการประเมินและ
การวิเคราะหความเสี่ยง
3.2) บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการ 
ควบคุมมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของ
ผูบริหารแตละระดับ

3.3) มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละวงเงินอนุมัติของ
ผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร



3.4) มีมาตรการปองกันและดูแลทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ 
มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอ
ความเสียหาย

3.5) มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยง
ตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี
และการดูแลทรัพยสิน
3.6) มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษกรณีฝาฝน
ในเรื่องการมีผลประโยชนทับซอน โดยอาศัยอํานาจหนาที่





ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย
- มีการกําหนดกิจกรรมหลักของแตละ
แผนงานและวิเคราะหความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง และจัดทํากิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงตามกิจกรรมหลัก
นั้นๆ
- บุคลากรรับทราบและเขาใจ
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม
เนื่องจากมีการวิเคราะหและพิจารณา
แผนการบริหารความเสี่ยงรวมกันในที่
ประชุมบุคลากร
- ดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่
ในการอนุมัติเงินของผูบริหารตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- ดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่
และวงเงินอนุมัติของผูบริหาร ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง
มอบอํานาจใหคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการศูนย สั่งการและปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี ซึ่งหนวยงาน
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด
- มีมาตรการปองกันและดูแลทรัพยสิน
อยางรัดกุมและเพียงพอ โดย
ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด รวมทั้งมีแผนกลยุทธ
ทางการเงิน แผนการบํารุงรักษาพัสดุ
และแผนการเบิกจายงบประมาณ
รวมทั้งการปฏิบัติงานมีการแบงแยก
หนาที่การปฏิบัติงานอยางชัดเจน
- หนวยงานมีการแบงแยกหนาที่การ
ปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอ
ความเสียหาย
- มีการกําหนดขอบังคับเรื่อง
จรรยาบรรณบุคลากร และมีการปฏิบัติ
ตามขอบังคับของหนวยงาน และของ
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3.7) มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานของ
องคกร เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

มี/
ใช


ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย
มหาวิทยาลัย
- หนวยงานมีมาตรการติดตามและ
ตรวจสอบใหการดําเนินงานขององคกร
เปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี โดยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยางเครงครัดเชน มีการ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล อาทิ เชน การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติ
ของผูบริหารไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีมาตรการปองกันดูแลทรัพยสินอยางรัดกุม และมีการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ
4. สารสนเทศ และ การสื่อสาร (Information and Communication)

4.1) จัดใหมีระบบสารสนเทศและสารการรายงานสําหรับการ
- หนวยงานมีระบบสารสนเทศในการ
บริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร
บริหารจัดการ รวมทั้งใชสําหรับการ
บริหารไดเปนอยางดี เชน ระบบ
ฐานขอมูล GIS

4.2) มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
- หนวยงานไดจัดทํารายงานการ
การเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
ดําเนินงานการเงินตอผูบริหาร
คณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน
หนวยงาน และรายงาน
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวอยาง
ถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบนั และ
จัดเก็บอยางเปนระบบ

4.3) มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการ
- หนวยงานมีการจัดเก็บขอมูล/เอกสาร
บันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู
ประกอบการจายเงินและการบันทึก
บัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปน
หมวดหมู
4.4) มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและภายนอกให 
- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน
ผูบริหารทุกระดับ
ทุกๆงานตอผูบริหารในที่ประชุม
ประจําเดือน

4.5) มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยาง
- หนวยงานมีระบบติดตอสื่อสารทั้ง
เพียงพอ เชื่อถือไดและทันกาล
ภายในและภายนอกอยางเพียงพอ
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4.6) มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปญหา และ
จุดออนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแกไข



4.7) มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร



4.8) มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก อาทิ
รัฐสภา ประชาชนสื่อมวลชน



ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย
เชื่อถือไดและทันกาล อาทิเชน การ
ประชาสัมพันธผานเว็บไซต จดหมาย
ขาวแผนปายประชาสัมพันธเปนตน
- หนวยงานมีการสื่อสารอยางชัดเจนให
พนักงานทุกคนทราบและเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน ปญหา และจุดออนของการ
ควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนว
ทางการแกไข โดยบุคลากรทุกคนมีสวน
รวมในการดําเนินงาน เชนจัดทํา
แบบสอบถามการควบคุมภายในในงาน
ของตนเองเพื่อประเมินจุดออนของการ
ควบคุม และหาแนวทางแกไข
- มีการประชุมบุคลากรประจําเดือน
เพื่อรับฟงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
องคกร
- มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียน
จากภายนอก โดยหนวยงานมีสายตรง
ผูอํานวยการ ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
1. มีระบบสารสนเทศและสารการรายงานสําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร รวมทั้งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การ
ดําเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวนและเปน
ปจจุบัน
2. มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู และมีการ
รายงานขอมูลที่จําเปนตอผูบริหารทุกระดับ
3. มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทันกาล และสื่อสารอยางชัดเจนให
บุคลากรทราบและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปญหา และจุดออนของการควบคุมภายในที่
เกิดขึ้นและแนวทางการแกไข
4. มีชองทางในการเสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานและพิจารณาถึงขอ
รองเรียนจากภายนอกดวย
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
5.1) มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานและรายงานให 
- บุคลากรหนวยงานมีการจัดทํา
ผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและ
แผนการดําเนินงาน กําหนดเปาหมาย
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สม่ําเสมอ
5.2) กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการดําเนินการ
แกไขอยางทันกาล



5.3) มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ



5.4) มีการติดตามและตรวจสอบและปฏิบัติตามระบบการควบคุม 
ภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ


5.5) มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร
ในลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเองและ/หรือการ
ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

5.6) มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ
ผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ



5.7) มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการ
ประเมินผล และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน



5.8) มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันทีใน



ไม
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คําอธิบาย
การปฏิบัติงาน และบันทึกรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนตอผูบริหาร
- กรณีที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไป
ตามแผนจะมีการหารือในที่ประชุม
บุคลากร หรือประชุมกลุมยอย หรือ
หารือผูบริหารเพื่อดําเนินการแกไขให
ทันกาล
- หนวยงานมีการติดตามผลระหวาง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดย
หัวหนากลุมงาน หัวหนาสํานักงาน รอง
ผูอํานวยการ และผูอํานวยการ
ตามลําดับ รวมทั้งมีการติดตามในที่
ประชุมบุคลากรประจําเดือน
- มีการติดตาม ตรวจสอบและปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
ไว โดยดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน การ
ติดตามการดําเนินงาน และรายงานผล
ตอผูบริหารและที่ประชุมบุคลากร
- หนวยงานมีการประเมินผลของการ
ควบคุมภายในดวยตนเอง โดยมี
กระบวนการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน (ปย.1 /ปย.2) และมีการ
ประเมินการควบคุมอิสระโดยกรรมการ
จากสํานักตรวจสอบภายใน
- มีการรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในตอมหาวิทยาลัย และ
รายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายในตอผูบริหารหนวยงาน
- หนวยงานมีการติดตามผลการแกไข
ขอบกพรองที่พบจากการประเมิน โดย
ติดตามการดําเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายในกับผูเกี่ยวของอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร
- หนวยงานมีการติดตามและ
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กรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระทําอื่นที่
อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ

ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ดังนั้นหากมีการทุจริตหรือสงสัยวามี
การทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
และมีการกระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบ
ตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ ผูบริหารจะ
นํารายงานตอคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน หรือผูกํากับดูแลตามลําดับ
ตอไป

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
1. เปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานและรายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ ซึ่งหากมีกรณีที่ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน ไดมีการดําเนินการแกไขอยางทันกาล
2. มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและตรวจสอบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
3. มีการประเมินผลของการควบคุมภายในดวยตนเอง โดยมีกระบวนการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน (ปย.1 /ปย.2)
และมีการประเมินการควบคุมอิสระโดยกรรมการจากสํานักตรวจสอบภายใน
และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตอมหาวิทยาลัย และรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในตอ
ผูบริหารหนวยงาน
4. ติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการประเมินผล และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและรายงานผลตอผู
กํากับดูแล

ผูรายงาน …
…
(…รศ.ดร.ปฐม หงษสุวรรณ…)
ตําแหนง ...ผูอ ํานวยการฯ................
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558…

