ปย. ๑

ชื่อหนวยงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕..
องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของ
ผูบริหารหนวยงาน
๑.๒ ความซื่อสัตยและจริยธรรม
๑.๓ ความรู ทักษะและความสามารถของ
บุคลากร
๑.๔ โครงสรางหนวยงาน
๑.๕ การมอบอํานาจและหนาที่ความ
รับผิดชอบ
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)
สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดโครงสราง
หนวยงานและมอบหมายอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน โดยพิจารณาตามความรู
ความสามารถของบุคลากร เนนความซื่อสัตย
จริยธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูตรวจสอบ
ภายใน ควบคูกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย บุคลากรในสํานักงานไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมใหเขารวมการอบรมที่จัดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอยางเหมาะสม และพิจารณาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมการควบคุมอยาง
สม่ําเสมอ สงผลใหสํานักงานมีสภาพแวดลอมการ
ควบคุมที่ดีเหมาะสมตอการดําเนินงานควบคุม
ภายใน

๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ วัตถุประสงคระดับหนวยงาน
๒.๒ วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
๒.๓ การระบุความเสี่ยง
๒.๔ การวิเคราะหความเสี่ยง
๒.๕ การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง

สํานักงานตรวจสอบภายในระบุ วิเคราะห
บริหารความเสี่ยงตามคูมือการบริหารความเสี่ยง
และคําแนะนําการจัดทายงานการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยให
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมระบุ วิเคราะห และบริหาร
ความเสี่ยงของภาระงานรวมกัน

๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงคและผลการประเมินความเสี่ยง
๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม
๓.๓ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และ
วงเงินอนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวอยาง

สํานักงานตรวจสอบภายในรวมกันกําหนด
กิจกรรมควบคุมตามวัตถุประสงค และผลการ
ประเมินความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร โดย
บุคลากรทุกคนมีความเขาใจวัตถุประสงคของ
กิจกรรม และปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไมพบการฝาฝนในเรื่อง

ปย. ๑
องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
๓.๔ มีมาตรการปองกันและดูแลรักษา
ทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ
๓.๕ มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่
สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตน
จนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และ
การดูแลรักษาทรัพยสิน
๓.๖ มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และ
บทลงโทษกรณีฝาฝนในเรื่องการมีผลประโยชน
ทับซอนโดยอาศัยอํานาจหนาที่
๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการ
รายงานสําหรับการบริหารและตัดสินใจของ
ฝายบริหาร
๔.๒ มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว
อยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
๔.๓ มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการ
จายเงินและการบันทึกบัญชีไวครบถวน
สมบูรณ และเปนหมวดหมู
๔.๔ มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายใน
และภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ
๔.๕ ระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันกาล
๔.๖ มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุก
คนทราบและเขาใจบทบาทหนาที่ของตน
เกี่ยวกับการควบคุมภายในปญหาและจุดออน
ของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทาง
การแกไข
๔.๗ มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถ
เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในการ

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)
การมีผลประโยชนทับซอน สงผลใหภาพรวม
กิจกรรมการควบคุมของสํานักงานตรวจสอบภายใน
มีความเหมาะสม เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค
การดําเนินงาน

สํานักงานตรวจสอบภายในจัดเก็บขอมูล/
เอกสาร/หลักฐานตาง ๆ ตามขอกําหนดเรื่องการ
จัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย รวมกับการใชระบบ
สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น โดยมีการ
สื่อสารใหบุคลากรทุกคนรับทราบอยางชัดเจน
พรอมจัดประชุมประจําเดือน และติดตามการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งยังมีชองทางในการ
รับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียน โดยผานแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูรับตรวจ เพื่อนําขอมูลมา
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของสํานักงานใหมี
ประสิทธิภาพ

ปย. ๑
องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)
ปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร
๔.๘ มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก
ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน
๕. การติดตามประเมินผล
๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดําเนินงาน และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบ
เปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
๕.๒ กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มี
การดําเนินการแกไขอยางทันกาล
๕.๓ มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวาง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และ
ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร
ในลักษณะการประเมินการควบคุม ดวยตนเอง
และ/หรือการประเมินการควบคุมอยางเปน
อิสระ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงาน
การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรง
ตอผูกํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
๕.๗ มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบ
จากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายใน
๕.๘ มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผู
กํากับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัย
วามีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการ
กระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมี
นัยสําคัญ

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

สํานักงานตรวจสอบภายในติดตามผลการ
ปฏิบัติงานทั้งระหวาง และหลังปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน และรายงานใหผู
กํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่อง
เชน รายงานผลการดําเนินงานรอบไตรมาส รายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ รายงานผล
การประเมินการควบคุมภายใน และรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) กรณีการดําเนินงานไมเปนไป
ตามแผนไดนําเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมประจําเดือน
ของหนวยงานเพื่อหาแนวทางแกไข หรือปรับ
แผนการดําเนินงานตอไป

ปย. ๑
ผลการประเมินโดยรวม
สํานักงานตรวจสอบภายใน ดําเนินการควบคุมภายในครบ ๕ องคประกอบของระบบการควบคุม
ภายใน ดานสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม และเพียงพอตอการบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงาน ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อผูรายงาน..............................................
(พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต)
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. .............

