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แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ประจําป พ.ศ. 2558 

หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม 
มี/
ใช 

ไม
มี/

ไมใช 
คําอธิบาย 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

1.1) ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 

1. มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายในองคกร
รวมท้ังการติดตามผล การตรวจสอบและ การประเมินผลท้ังการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ตวัอยาง เชน  

- ผูบริหารใหความสําคัญกับงานของผูตรวจสอบภายในและผู
ตรวจสอบภายนอกรวมท้ังงานของผูประเมินและศึกษาวิเคราะห
อ่ืน และรับฟงขอตรวจพบและขอเสนอแนะท่ีไดจากงานเหลานั้น 

- มีการปองกันการเขาถึงและการนําไปใชซ่ึงทรัพยสินท่ีมีคา
รวมท้ังทรัพยสินทางปญญา และสารสนเทศ โดยมิไดรับอนุญาต 

  - ผูบริหารหนวยงานมีทัศนคติท่ีดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายใน
หนวยงานโดยใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงานการตรวจสอบภายใน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและ ก.พ.ร.
ซ่ึงสนับสนุนใหมีการนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะตางๆมาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

2. มีทัศนคติท่ีเหมาะสมตอการรายงานทางการเงิน งบประมาณ
และการดําเนินงาน ตัวอยาง เชน 

- งานดานบัญชี การเงินและงบประมาณไดรับการพิจารณาวาเปน
งานท่ีสําคัญตอองคกรและยังสามารถใชในการควบคุมกิจการใน
การดําเนินงานตางๆขององคกร 

- ผูบริหารใชขอมูลบัญชี/การเงิน และขอมูลอ่ืนท่ีไดจากระบบ
สารสนเทศเพ่ือวัตถุประสงคในการตัดสินใจและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- หากงานดานบัญชีของหนวยงานเปนแบบกระจายอํานาจ หนวย
บัญชีจะตองรายงานไปยังฝายการเงินหรือฝายการบัญชีใน
สวนกลางดวย 

- ผูบริหารใหความสนใจงานขอมูลการดําเนินงานท่ีสําคัญ และให
การสนับสนุนตอการปรับปรุงระบบขอมูลใหทันตอเทคโนโลยีท่ี
กาวหนาใหทันสมัยยิ่งข้ึน 

  - ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญตอ
การดําเนินงานการเงินและ 
งบประมาณ และดําเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยโดยใหมีการ
รายงานทางการเงินทุกเดือน เพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน และมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 
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- มีการบริหารเงินสดท่ีใหมีการสอบยันหรือการกระทบยอดเงินสด
รับกับเงินสดจายเปนประจํา 

3. มีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอการกระจายอํานาจ 
ตัวอยาง เชน 

- มีการมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหกับสวนงานตาง 
ๆ อยางชัดเจน และจัดใหมีสายการบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม 
สะดวกในการจัดทําและพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน 

- การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดระบุไวเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน 

- มีการสื่อสารเก่ียวกับการมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบใหทราบท่ัวกัน 

- เอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (job description) ระบุถึง
ระดับอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน
อยางชัดเจน 

  - ผูบริหารมีการมอบหมายหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เชนมี
คําสั่งมอบหมายหนาท่ีใหกับบุคลากร
ภายในหนวยงานอยางเปนลายลักษณ
อักษร 
- มีสายบังคับบัญชาโดยแบงเปนกลุม
งานอยางชัดเจน และมีรอง
ผูอํานวยการและหัวหนากลุมงาน 

4. มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง จากการ
วิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบ และการพิจารณา
วิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง ตัวอยาง เชน 

- ผูบริหารมีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับ
การดําเนินงานท่ีสําคัญหรือท่ีมีความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะหความ
เสี่ยงท่ีเก่ียวของอยางระมัดระวัง รอบคอบ รวมท้ังมีการพิจารณา
วาจะทําใหความเสี่ยงเหลานี้ลดนอยลงหรือหมดไปไดอยางไร 
กอนท่ีจะตัดสินใจดําเนินการ 

- ผูบริหารสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง กําหนดนโยบายการควบคุมจากผลของการประเมิน
ความเสี่ยง 

  - ผูบริหารใหความสําคัญในการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในโดยไดมีการพิจารณา
การวิเคราะหความเสี่ยงรวมกับ
บุคลากรและพิจารณาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงรวมกับบุคลากรและ
พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงท่ี
จะหาวิธีลดและปองกันความเสี่ยงของ
หนวยงาน 

5. มีความมุงม่ันท่ีจะใชการบริหาร แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน   - ผูบริหารหนวยงานมีการกําหนด
เปาหมายผลงานโดยจัดทําเปนแผนกล
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(Performance Based Management) ตัวอยาง เชน 

- ผูบริหารกําหนดเปาหมายผลงานท่ีสอดคลองกับความเปนจริง 
โดยเฉพาะเปาหมายของการดําเนินงานในระยะสั้น 

- ผูบริหารหลีกเลี่ยงการสรางความกดดันท่ีพนักงานตอง
ปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ีสูงเกินจริงจนอาจขาดความซ่ือสัตยได 

- ผูบริหารมีวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

ยุทธของหนวยงาน และแผนปฎิบัติ
ราชการ แผนการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางชัดเจน และยังมีการ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหบรรลุเปาหมายโดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน  

1.2) ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

1. มีขอกําหนดดานจริยธรรม และบทลงโทษเปนลายลกัษณอักษร
และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปนครั้งคราว 

  - มีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วาดวยจรรยาบรรณบคุลากรสาย
สนับสนุน แจงในท่ีท่ีประชุม
ประจําเดือนของหนวยงานใหบุคลากร
ในหนวยงานไดรับทราบ 

2. พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมท่ียอมรับและ
ไมยอมรับแลบทลงโทษตามขอกําหนดดานจริยธรรมและแนว
ทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

  - บุคลากรรับทราบและเขาใจลักษณะ
ของพฤติกรรมท่ียอมรับและไมยอมรับ
และบทลงโทษตามขอกําหนดดาน
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง 
ตามจรรยาบรรณ 

3. ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนน
ความสําคัญของความซ่ือสัตยและจริยธรรม ตัวอยาง เชน 

- ผูบริหารสื่อสารท้ังคําพูดและการกระทําเพ่ือใหพนักงานทราบถึง
การให ความสําคัญกับความซ่ือสัตยสุจริต และความมีจริยธรรม 
เม่ือไดรับรองเรียนหรือติชมจากลูกคาหรือบุคคลภายนอก และ
การไมสนองนโยบายของพนักงานอยางทันทวงที ฯลฯ ควร
พิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง และดําเนินการตามควรแกกรณี 

  - มีการสงเสริมและการสนับสนุนการ
สรางวัฒนธรรมองคกรโดยมี
จุดมุงหมายในการใหบุคลากรภายใน
หนวยงานมีความซ่ือสัตยในการ
ปฏิบัติงานและมีการแกปญหารวมกัน
ในการปฏิบัติงานเม่ือมีปญหาท่ีเกิดข้ึน 

4. ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแตกรณี เม่ือไมมีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัต ิหรือระเบียบปฏิบัติ 

  - มีการดําเนินการสอบขอเท็จจริงกรณี
ท่ีไมปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบาย วิธี
ปฏิบัติหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

5. ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีเปนไปไดและไม
สรางความกดดัน ใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายท่ีเปนไปไมได 

  - มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
ของหนวยงานโดยจัดทําเปนแผน
ดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงบุคลากร
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ทุกคนรับทราบในท่ีประชุมประจําเดือน 

6. ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและจําเปน เพ่ือใหม่ันใจ
วาพนักงานจะมีความซ่ือสัตยและถือปฏิบัติตามจริยธรรม ตัวอยาง 
เชน 

- ฝายบริหารมีการกําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเปนลาย
ลักษณอักษรเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี 

- มีการสื่อสารใหพนกังานทุกคนรับทราบนโยบายขององคกร 

- พนักงานทราบและเขาใจวาพฤติกรรมใดเปนท่ียอมรับและไม
เปนท่ียอมรับ และเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไมเปนท่ียอมรับพนักงาน
ทราบวาตองทําอยางไร 

- มีกระบวนการสอบสวนกรณีเกิดปญหาเรื่องความซ่ือสัตยและ
ดานจริยธรรม 

- ผูบริหารสื่อสารท้ังคําพูดและการกระทําเพ่ือใหพนักงานทราบถึง
การให ความสําคัญกับความซ่ือสัตยสุจริต และความมีจริยธรรม 

  - มหาวิทยาลัยมีการจัดทําขอบังคับวา
ดวยจรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนับสนุน และหนวยงานมีการแจง
เวียนใหกับบุคลากรรับทราบและปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด 
มีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ
ใหกับบุคลากรไดรับทราบโดยผูบริหาร
ไดใหหลักในการปฏิบัติงานท่ีดีแก
บุคลากรเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

7. ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเม่ือมีสัญญาณแจงวาอาจมี
ปญหาเรื่องความซ่ือสัตยและจริยธรรมของพนักงานเกิดข้ึน 
ตัวอยาง เชน 

- เม่ือไดรับรองเรียนหรือติชมจากลูกคาหรือบุคคลภายนอก และ
การไมสนองนโยบายของพนักงานอยางทันทวงที ฯลฯ ควร
พิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง และดําเนินการตามควรแกกรณี 

  - เม่ือไดรับขอรองเรียนหรือคําติชม
ผูบริหารมีการสอบทานกับผูรับผิดชอบ
งานนั้นๆ 

1.3) ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

1. มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถ ตัวอยาง 
เชน 

- มีการวิเคราะหพ้ืนความรู ทางการศึกษาและทักษะท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติงานอยางเพียงพอเพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณา
บรรจุแตงตั้งพนักงานใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  - มีการกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณาบรรจุแตงตั้งพนักงานให
เหมาะสมกับหนาท่ีรับผิดชอบซ่ึงมีการ
กําหนดคุณวุฒิทางการศึกษา โดย
วิเคราะหถึงความรูและทักษะท่ีจําเปน
ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะของงานแตละ   - มีกรอบคุณสมบัติท่ีตองการในแตละ
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คําถาม 
มี/
ใช 

ไม
มี/

ไมใช 
คําอธิบาย 

ตําแหนงและปจจุบัน ตัวอยาง เชน 

- มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะของงานแตละ
ตําแหนงและเปนปจจุบัน ท่ีกําหนดคุณสมบัติท่ีตองการในแตละ
ตําแหนงงาน 

ตําแหนงงานเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย 

3. มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเก่ียวกับความรูทักษะและ
ความสามารถท่ีตองการและการปฏิบัติงาน 

  - ผูบริหารไดแจงในท่ีประชุมไดรับ
ทราบ 

4. มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงานท้ังหมด
อยางเหมาะสม 

  - หนวยงานมีแผนการฝกอบรม
บุคลากรโดยมีการสอบถามความ
ตองการการฝกอบรมของบุคลากร และ
ผูผูบริหารก็ไดอนุมัติตามความ
เหมาะสมกับตําแหนงงาน 

5. การประเมินการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปจจัยท่ีมี
ผลตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุอยางชัดเจนในสวน
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและสวนท่ีตองมีการปรับปรุง 

  - การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการ
พิจารณาจากการประเมินปจจัยท่ีสงผล
ใหงานบรรลุผลสําเร็จทุกสวนรวมท้ัง
ตัวชี้วัดรายบุคคลท่ีกําหนดข้ึนและมี
ระดับของผลการประเมินอยางชัดเจน  

1.4) โครงสรางองคกร 

1. มีการจัดโครงสรางและสายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและ
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ 

  - หนวยงานมีโครงสรางและสายงาน
บังคับบัญชาท่ีชัดเจนโดยไดรับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานในท่ีประชุมประจําเดือน 

2. มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและปรับเปลี่ยนท่ี
จําเปนใหสอดคลองกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

  - หนวยงานมีการประชุมการปรบั
โครงสรางการบริหารเพ่ือใหสอดคลอง
กับการดําเนินงาน 

3. มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรท่ีถูกตองและทันสมัยใหทุกคน
ทราบ 

  - มีการแสดงแผนผังโครงสรางการ
บริหารหนวยงานใหบคุลากรใน
หนวยงานไดรับทราบในท่ีประชุม
ประจําเดือนและไดแสดงไวในแผนกล
ยุทธของหนวยงาน 

1.5) การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. มีการมอบหมายอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับบุคคล
ท่ีเหมาะสมและเปนไปอยางถูกตอง และมีการแจงใหพนักงานทุก

  - หนวยงานมีการมอบอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบใหกับบุคลากรทุกระดับ เชน
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหรอง
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คําถาม 
มี/
ใช 

ไม
มี/

ไมใช 
คําอธิบาย 

คนทราบ ตัวอยาง เชน 

- มีการสื่อสารใหผูบริหารระดับสวนงานทราบหนาท่ีความ
รับผิดชอบและผลงานท่ีคาดหมายจากกิจกรรมตางๆท่ีรับผิดชอบ 

- ผูบริหารทุกระดับไดรับขอมูลขององคกรเพ่ือใหทราบวากิจกรรม
ในสวนงานท่ีรับผิดชอบมีความเก่ียวพันกับเปาหมาย และ
วัตถุประสงค ระดับองคกรอยางไร 

ผูอํานวยการ การมอบหมายภาระงาน
ใหกับบุคลากร เพ่ือใหการดําเนินงาน
ใหบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของหนวยงาน โดยมีการ
แจงในท่ีประชุมประจําเดือนและผาน
ทางการแจงเวียนหนังสือราชการผาน
ระบบ EDS  

2. ผูบริหารมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดําเนินงานท่ีมอบหมาย ตัวอยาง เชน 

- ผูบริหารใชวิธีการประชุมเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานท่ี
มอบหมาย  

- ผูบริหารใชวิธีการใหจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของแตละ
บุคคลเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

  - ผูบริหารมีวิธีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยติดตามผานการประชุม
บุคลากรประจําเดือน และไดมีการ
กําหนดตัวชี้วัดใหกับบุคลากรได
รับผิดชอบไดรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1.6) นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร 

1. มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการวาจางบุคลากรท่ี
เหมาะสมโดยเนนถึงการศึกษา ประสบการณ ความซ่ือสัตย และมี
จริยธรรม 

  - มีการกําหนดคุณสมบัติการจาง
บุคลากรโดยกําหนดคุณลักษณะไวใน
ประกาศท่ีรับสมัครสอบแตละตําแหนง 

2. มีการจัดปฐมนิเทศนใหกับพนักงานใหม และจัดฝกอบรม
พนักงานใหมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

  - หนวยงานมีการสงพนักงานใหมเขา
รวมการปฐมนิเทศ และการอบรม
พนักงานใหมตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

3. การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และการโยกยายข้ึนอยู
กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ พนักงาน และเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนตําแหนง
และอัตราเงินเดือน 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดพิจารณารวมถึง
ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

  - หนวยงานมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโดยพิจารณา
รวมถึงความซ่ือสัตยและจริยธรรมดวย 

5. มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เม่ือมีการไมปฏิบัติตาม
นโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรม 

  - มีบทลงโทษทางวินัยตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน 

1.7) กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
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คําถาม 
มี/
ใช 

ไม
มี/

ไมใช 
คําอธิบาย 

1. มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ และมีการกํากับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในองคกรใหเปนไปตามระบบความควบคุมภายในท่ีกําหนด
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

  - หนวยงานดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ก.พ.ร. และการควบคุมภายใน โดยมี
คณะกรรมการประเมินทุกๆป 

2. มีผูตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ตอหัวหนาสวนราชการ 

  - สํานักตรวจสอบภายในมีการตรวจ
เยี่ยมหนวยงานยอยทุกป และมีการ
รายงานผลขอเสนอแนะตอผูบริหาร
หนวยงาน 

สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
1.มีการดําเนินงานภายใตปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร ท่ีมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี
ภายในองคกรในทุกๆดาน 
2.มีขอกําหนดท่ีสงเสริมความซ่ือสัตยและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3.มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4.มีโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 
5.มีการมอบหมายอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับบุคคลท่ีเหมาะสมและเปนไปอยางถูกตองและติดตามผลการ
ดําเนินงานท่ีมอบหมาย 
6.มีการกําหนดนโยบายการบริหารงานดานบุคลากรอยางเหมาะสม 
7.มีกลไกในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

2.1) วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 

1. มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได ตัวอยาง เชน 

- มีการกําหนดวัตถุประสงคโดยรวมขององคกรในรูปของพันธกิจ 
(mission) จุดมุงหมายหรือเปาประสงค (goals) และวัตถุประสงค 
เชน จุดมุงหมายเชิงยุทธศาสตร และในแผนปฏิบัติการประจาํป 

  - มีการกําหนดวัตถุประสงคโดยรวม
ขององคกรในรูปของพันธกิจ 
เปาประสงคและวัตถุประสงคไวในแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปของหนวยงาน 

2. มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบเขาใจตรงกัน   - มีการเผยแพรวัตถุประสงคโดยรวม
ขององคกรในรูปของพันธกิจ
เปาประสงคและวัตถุประสงคในแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปของหนวยงานโดย
กระบวนการถายทอดแผนและนโยบาย
สูการปฏิบัติ 

2.2) วัตถุประสงคระดับกิจกรรม 
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คําถาม 
มี/
ใช 

ไม
มี/

ไมใช 
คําอธิบาย 

1. มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับกิจกรรม 
และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงคระดับ
หนวยตรวจรับ ตัวอยาง เชน 

- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรขององคกรโดยพิจารณาจาก
กิจกรรมท่ีสําคัญตางๆสอดคลองและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและ
แผนยุทธศาสตรขององคกรอยางเหมาะสม และมีการสอบทาน
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมเปนระยะๆเพ่ือใหม่ันใจไดวา
วัตถุประสงคเหลานั้นยังความสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยรวม 

  - หนวยงานมีการกําหนดวัตถุประสงค
ระดับหนวยงานและระดับกิจกรรม/
โครงการท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธของหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได และวัดผลได   - มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรม/โครงการท่ีชัดเจนและ
สามารถวัดผลไดจริง 

3. บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดและใหการ
ยอมรับ 

  - บุคลากรหนวยงานทุกคนท่ีเก่ียวของมี
สวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค 
กิจกรรม/โครงการ โดยมีการพิจารณา
รวมกันในท่ีประชุมประจําเดือน 

2.3) การระบุปจจัยเสี่ยง 

1. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง   - ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญ 
และมีสวนรวมในการวิเคราะหความ
เสี่ยงและประเมินความเสี่ยง 

2. มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัย
ภายในและภายนอก เชน การปรับลดบคุลากร การใชเทคโนโลยี
สมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

  - หนวยงานมีการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยประเมิน
จากแผนปฏิบัติราชการประจําป ตาม
ภารกิจของหนวยงาน ซ่ึงครอบคลุมถึง
ปจจัยภายในและภายนอกท่ีจะสงผลให
การบริหารจัดการบรรลุตาวัตถุประสงค
ขององคกร 

2.4) การวิเคราะหความเสี่ยง 

1. มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของความ
เสี่ยง ตัวอยาง เชน 

- ผูบริหารกําหนดกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงอยางเปน
ทางการและกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงนี้อาจรวมการ

  - หนวยงานมีเกณฑการพิจารณาระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง โดยมีการ
จัดลําดับความเสี่ยงตามเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังยังมีการ
วิเคราะหความเสี่ยงจากการปฏิบัติอยู
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วิเคราะหอยางไมเปนทางการอยูดวยโดยรวมอยูในการบริหารงาน
ตามปกติ 

เสมอ 

2. มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
ตัวอยาง เชน 

- มีการกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานในการพิจารณาระดับความ
เสี่ยง เชน ระดับต่ํา ระดับปานกลาง และระดับสูง 

  - หนวยงานมีการวิเคราะหและประเมิน
ระดับความสําคัญหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือ
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.5) การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันความเสี่ยง 

1. มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและกําหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง ตัวอยาง เชน 

- ผูบริหารไดมีการบริหารความเสี่ยงโดยใชวิธีท่ีเหมาะสมกับ
หนวยงานนั้นๆท้ังนี้เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะแตกตางกัน
ไปแตละหนวยงานซ่ึงข้ึนกับความแตกตางของความเสี่ยง 

  - หนวยงานมีการวิเคราะหสาเหตุของ
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมีการ
กําหนดวิธีการควบคุมหรือปองกันความ
เสี่ยงโดยระบุไวในแผนบริหารความ
เสี่ยง 

2. มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

   

3. มีการแจงใหกับบุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุมเพ่ือ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง 

  - มีการแจงใหกับบุคลากรทุกคนทราบ
เก่ียวกับวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงในการประชุมบุคลากร
ประจําเดือน 

4. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีกําหนดเพ่ือ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง 

  - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการ
ควบคุมท่ีกําหนดเพ่ือปองกันหรือลด
ความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหาร 

สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
1. มีความชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคในการดําเนินงานท้ังในระดับหนวยงานและระดับกิจกรรม 
2. มีกระบวนการในการระบุปจจัยเสี่ยงผูบริหารทุกระดับและบุคลากรมีสวนรวม 
3. มีเกณฑในการวิเคราะหความเสี่ยงและพิจารณาถึงระดับความสําคัญของความเสี่ยง รวมท้ังประเมินระดับความสําคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
4. มีการกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง โดยวิเคราะหถึงสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและ
กําหนด 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 



232 
 

คําถาม 
มี/
ใช 

ไม
มี/

ไมใช 
คําอธิบาย 

3.1) กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดข้ึนตามวัตถุประสงคและผล
การประเมินความเสี่ยง ตัวอยาง เชน  
- มีการระบุวัตถุประสงคท่ีสัมพันธเก่ียวของกับความเสี่ยงของแต
ละกิจกรรมท่ีสําคัญรวมท้ังความเสี่ยงในข้ันตอนการประเมินและ
การวิเคราะหความเสี่ยง 

  - มีการกําหนดกิจกรรมหลักของแตละ
แผนงานและวิเคราะหความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง และจัดทํากิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงตามกิจกรรมหลัก
นั้นๆ 

3.2) บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการ
ควบคุมมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอนุมัติของ
ผูบริหารแตละระดับ 

  - บุคลากรรับทราบและเขาใจ
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม
เนื่องจากมีการวิเคราะหและพิจารณา
แผนการบริหารความเสี่ยงรวมกันในท่ี
ประชุมบุคลากร 
- ดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี
ในการอนุมัติเงินของผูบริหารตาม
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.3) มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอนุมัติของ
ผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

  - ดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี
และวงเงินอนุมัติของผูบริหาร ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง
มอบอํานาจใหคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการศูนย สั่งการและปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี ซ่ึงหนวยงาน
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

3.4) มีมาตรการปองกันและดูแลทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ
มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอ
ความเสียหาย 

  - มีมาตรการปองกันและดูแลทรัพยสิน
อยางรัดกุมและเพียงพอ โดย
ดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัด รวมท้ังมีแผนกลยุทธ
ทางการเงิน แผนการบํารุงรักษาพัสดุ
และแผนการเบิกจายงบประมาณ
รวมท้ังการปฏิบัติงานมีการแบงแยก
หนาท่ีการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

3.5) มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเสี่ยง
ตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลทรัพยสิน 

  - หนวยงานมีการแบงแยกหนาท่ีการ
ปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอ
ความเสียหาย 

3.6) มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษกรณีฝาฝน 
ในเรื่องการมีผลประโยชนทับซอน โดยอาศัยอํานาจหนาท่ี 

  - มีการกําหนดขอบังคับเรื่อง
จรรยาบรรณบุคลากร และมีการปฏิบัติ
ตามขอบังคับของหนวยงาน และของ
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มหาวิทยาลัย 

3.7) มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานของ
องคกร เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

  - หนวยงานมีมาตรการติดตามและ
ตรวจสอบใหการดําเนินงานขององคกร 
เปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี โดยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยางเครงครัดเชน มีการ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
มีกิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล อาทิ เชน การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอนุมัติ
ของผูบริหารไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีมาตรการปองกันดูแลทรัพยสินอยางรัดกุม และมีการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของ 

4. สารสนเทศ และ การสื่อสาร (Information and Communication) 

4.1) จัดใหมีระบบสารสนเทศและสารการรายงานสําหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร 

  - หนวยงานมีระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ รวมท้ังใชสําหรับการ
บริหารไดเปนอยางดี เชน ระบบ
ฐานขอมูล GIS  

4.2) มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน
การเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน 

  - หนวยงานไดจัดทํารายงานการ
ดําเนินงานการเงินตอผูบริหาร
หนวยงาน และรายงาน
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน 
รวมท้ังปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดไวอยาง
ถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบนั และ
จัดเก็บอยางเปนระบบ 

4.3) มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการ
บันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู 

  - หนวยงานมีการจัดเก็บขอมูล/เอกสาร
ประกอบการจายเงินและการบันทึก
บัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปน
หมวดหมู 

4.4) มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและภายนอกให
ผูบริหารทุกระดับ 

  - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน
ทุกๆงานตอผูบริหารในท่ีประชุม
ประจําเดือน 

4.5) มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอยาง
เพียงพอ เชื่อถือไดและทันกาล 

  - หนวยงานมีระบบติดตอสื่อสารท้ัง
ภายในและภายนอกอยางเพียงพอ
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เชื่อถือไดและทันกาล อาทิเชน การ
ประชาสัมพันธผานเว็บไซต จดหมาย
ขาวแผนปายประชาสัมพันธเปนตน 

4.6) มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน ปญหา และ
จุดออนของการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไข 

  - หนวยงานมีการสื่อสารอยางชัดเจนให
พนักงานทุกคนทราบและเขาใจบทบาท
หนาท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุม
ภายใน ปญหา และจุดออนของการ
ควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนและแนว
ทางการแกไข โดยบุคลากรทุกคนมีสวน
รวมในการดําเนินงาน เชนจัดทํา
แบบสอบถามการควบคุมภายในในงาน
ของตนเองเพ่ือประเมินจุดออนของการ
ควบคุม และหาแนวทางแกไข 

4.7) มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงการดําเนินงานขององคกร 

  - มีการประชุมบุคลากรประจําเดือน
เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
องคกร 

4.8) มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก อาทิ
รัฐสภา ประชาชนสื่อมวลชน 

  - มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียน
จากภายนอก โดยหนวยงานมีสายตรง
ผูอํานวยการ ท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได 

สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
1. มีระบบสารสนเทศและสารการรายงานสําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร รวมท้ังรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
การ 
ดําเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวนและเปน
ปจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู และมีการ
รายงานขอมูลท่ีจําเปนตอผูบริหารทุกระดับ 
3. มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทันกาล และสื่อสารอยางชัดเจนให
บุคลากรทราบและเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน ปญหา และจุดออนของการควบคุมภายในท่ี
เกิดข้ึนและแนวทางการแกไข 
4. มีชองทางในการเสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานและพิจารณาถึงขอ
รองเรียนจากภายนอกดวย 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

5.1) มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานและรายงานให
ผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและ

  - บุคลากรหนวยงานมีการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน กําหนดเปาหมาย
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สมํ่าเสมอ การปฏิบัติงาน และบันทึกรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนตอผูบริหาร  

5.2) กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการดําเนินการ
แกไขอยางทันกาล 

  - กรณีท่ีมีผลการดําเนินงานไมเปนไป
ตามแผนจะมีการหารือในท่ีประชุม
บุคลากร หรือประชุมกลุมยอย หรือ
หารือผูบริหารเพ่ือดําเนินการแกไขให
ทันกาล 

5.3) มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

  - หนวยงานมีการติดตามผลระหวาง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดย
หัวหนากลุมงาน หัวหนาสํานักงาน รอง
ผูอํานวยการ และผูอํานวยการ
ตามลําดับ รวมท้ังมีการติดตามในท่ี
ประชุมบุคลากรประจําเดือน 

5.4) มีการติดตามและตรวจสอบและปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

  - มีการติดตาม ตรวจสอบและปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด
ไว โดยดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน การ
ติดตามการดําเนินงาน และรายงานผล
ตอผูบริหารและท่ีประชมุบุคลากร 

5.5) มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวตัถุประสงคขององคกร
ในลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเองและ/หรือการ
ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

  - หนวยงานมีการประเมินผลของการ
ควบคุมภายในดวยตนเอง โดยมี
กระบวนการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน (ปย.1 /ปย.2) และมีการ
ประเมินการควบคุมอิสระโดยกรรมการ
จากสํานักตรวจสอบภายใน 

5.6) มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ
ผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  - มีการรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในตอมหาวิทยาลัย และ
รายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายในตอผูบริหารหนวยงาน 

5.7) มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการ
ประเมินผล และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

  - หนวยงานมีการติดตามผลการแกไข
ขอบกพรองท่ีพบจากการประเมิน โดย
ติดตามการดําเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายในกับผูเก่ียวของอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร 

5.8) มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันทีใน   - หนวยงานมีการติดตามและ
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กรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฏ 
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระทําอ่ืนท่ี
อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

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

สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
1. เปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานและรายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ ซ่ึงหากมีกรณีท่ีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน ไดมีการดําเนินการแกไขอยางทันกาล 
2. มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน รวมท้ังติดตามและตรวจสอบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ี
กําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
3. มีการประเมินผลของการควบคุมภายในดวยตนเอง โดยมีกระบวนการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน (ปย.1 /ปย.2) 
และมีการประเมินการควบคุมอิสระโดยกรรมการจากสํานักตรวจสอบภายใน 
และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตอมหาวิทยาลัย และรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในตอ
ผูบริหารหนวยงาน 
4. ติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการประเมินผล และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและรายงานผลตอผู
กํากับดูแล 

 

 

  

 
ผูรายงาน … … 
(…รศ.ดร.ปฐม   หงษสุวรรณ…) 
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