แบบ ปย. ๑-๑

ชื่อหนวยงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน
แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕..
จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น/คําอธิบาย
๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม
ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัยที่มีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมการควบคุมเพื่อพิจารณาวา หนวยรับตรวจมี
สภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี หรือไม
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมี
ภายในองคกร รวมทั้งการติดตามผล การ
ทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ภายใน
ตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการ
สํานักงาน เชนกอนการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ประชุมเพื่อสรางความเขาใจ รับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะของเจาหนาที่ในสํานักงานใหเกิดความ
เขาใจกอนการปฏิบัติงานจริงทําใหการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค รวมทั้งมีการสอบทาน ติดตาม
ผลการดําเนินงานเพื่อใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง
 มีทัศนคติที่เหมาะสมตอการรายงานทาง
การเงิน งบประมาณ และการดําเนินงาน

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมี
ทัศนคติที่ดีตอการบริหารจัดการดานการเงิน
งบประมาณ และการดําเนินงานตามแผนการ
ทํางาน และรายงานผลการดําเนินงานตออธิการบดี
อยางสม่ําเสมอ

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการ
กระจายอํานาจ

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในไดมีการ
ประชุมเพื่อกําหนดและมอบหมายภาระงานอยาง
ชัดเจนและเหมาะสมกับการปฏิบัติของบุคลากรใน
หนวยงาน

 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
จากการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของอยาง

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมี
ทัศนคติที่ดีตอการประเมินความเสี่ยง การจัดการ

รอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือ
ปองกันความเสี่ยง

ความเสี่ยง โดยใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม
ซึ่งกอใหเกิดการพิจารณาวิธีลดหรือปองกันความ
เสี่ยงไดอยางเหมาะสม

 มีความมุงมั่นที่จะใชการบริหารแบบมุง
มีการกําหนดแผนและเปาหมายการทํางานไว
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ( Performance – Based อยางชัดเจน และเนนการควบคุมตั้งแตกอนเริ่ม
Management)
ดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน และติดตามหลัง
เสร็จสิ้นการดําเนินงาน โดยนําผลการดําเนินงานมา
ปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ
๑.๒ ความซื่อสัตยและจริยธรรม
 มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปน
ลายลักษณอักษร และเวียนใหพนักงานทุกคน
ลงนามรับทราบเปนครั้งคราว

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในแจง
ขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษที่เกิดขึ้นให
บุคลากรทุกคนรับทราบเสมอ

 พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของ
พฤติกรรมที่ยอมรับและไมยอมรับและ
บทลงโทษตามขอกําหนดดานจริยธรรม และ
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง

บุคลากรทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรม
ที่ยอมรับ/ไมยอมรับและบทลงทาตามขอกําหนด
ดานจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง

 ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องคกรที่มุง เนนความสําคัญของความซื่อสัตย
และจริยธรรม

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมีการ
สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมหนวยงานที่มุงเนน
ความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม

 ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแกกรณี
เมื่อไมมีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ
หรือระเบียบ ปฏิบัติ

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมีการ
ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยการ
ตักเตือนดวยวาจาในเบื้องตน เมื่อพบการปฏิบัติไม
เปนไปตามนโยบายวิธีปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ

 ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่
เปนไปได และไมสรางความกดดันใหแก
พนักงานในการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
เปาหมายที่เปนไปไมได

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานที่เปนไปได ลดความกดดัน
ใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
เปาหมายและคอยใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา สราง

แบบ ปย. ๑-๑
กําลังใจ และนําไปสูการพัฒนางานตอไป
 ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและ
จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานจะมีความ
ซื่อสัตยและถือปฏิบัติตามจริยธรรม

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในให
ความมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะไดรับความยุติธรรม
และมีความซื่อสัตยตอการพิจารณา ที่ถือความ
ซื่อสัตยและปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

 ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเมื่อมี
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในให
สัญญาณแจงวาอาจมีปญหาเรื่องความซื่อสัตย ความสนใจและใหคําปรึกษาบุคลากรในปญหาที่อาจ
และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น
นําไปสูพฤติกรรมทีผ่ ิดจริยธรรม กรณีพบจะ
ดําเนินการโดยเรงดวนและหาวิธีแกไขปญหารวมกัน
เพื่อลดการเกิดขึ้นของการไมซื่อสัตยและผิด
จริยธรรมในสํานักงาน
๑.๓ ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
 มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและ
ความสามารถ

สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดคุณวุฒิ
ระดับความรูทักษะและความสามารถของบุคลากร
เพื่อใชในการสรรหาบุคลากรของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายในจัดทําเอกสารคํา
 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงาน
บรรยายคุณลักษณะของแตละงาน และเปนปจจุบัน
ของแตละตําแหนง และเปนปจจุบัน
โดยเนนบุคลากรในสํานักงานสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริง
 มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับ
ความรูทักษะ และความสามารถที่ตองการ
สําหรับการปฏิบัติงาน

สํานักงานตรวจสอบภายในระบุและแจงให
บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับความรูทักษะ และ
ความสามารถที่ตองการสําหรับการปฏิบัติงาน

 มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของ
พนักงานทั้งหมดอยางเหมาะสม

สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดแผนการ
ฝกอบรมและสงเสริมใหบุคลากรเขารวมฝกอบรม
ตามความเหมาะสมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยสอดคลองกับภาระงานที่ไดรับ

มอบหมายและสามารถนํากลับมาปฏิบัติและพัฒนา
หนวยงานได
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจาก
การประเมินปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของ
งาน และมีการระบุอยางชัดเจนในสวน
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และสวนที่ตอง
มีการปรับปรุง
๑.๔ โครงสรางองคกร
 มีการจัดโครงสรางและสายงาน การบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ

สํานักงานตรวจสอบภายในมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปละ ๒ ครั้งตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และแจงผลการประเมินใหบุคลากรทุกคนรับทราบ
เพื่อจะไดนําไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให
ดียิ่งขึ้น

สํานักงานตรวจสอบภายในจัดโครงสรางและ
สายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ขนาด และลักษณะการดําเนินงานของหนวยงาน
โดยมีโครงสรางแสดงลําดับการบริหารตั้งแต
อธิการบดีถึงผูปฏิบัติงาน

 มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและ
สํานักงานตรวจสอบภายในประชุมพูดคุย
ปรับเปลี่ยนที่จําเปนใหสอดคลองกับสถานการณ เกี่ยวกับโครงสรางเปนครั้งคราว เพื่อใหสอดคลอง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
กับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรที่ถูกตองและ
สํานักงานตรวจสอบภายใน แสดงแผนภูมิการ
ทันสมัยใหพนักงานทุกคนทราบ
จัดหนวยงานที่ถูกตองและทันสมัยใหพนักงานทุกคน
ทราบ

๑.๕ การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
 มีการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความ
รับผิดชอบใหกับบุคคลที่เหมาะสมและเปนไป
อยางถูกตอง และมีการแจงใหพนักงานทุกคน
ทราบ

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในประชุม
รวมกันเพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณา
และรับทราบการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความ
รับผิดชอบ ทั้งภารกิจหลักและภารกิจรอง

 ผูบริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามผลการดําเนินงานที่มอบหมาย

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมีการ
สอบทานและติดตามผลการดําเนินงานใหทุก

แบบ ปย. ๑-๑
ขั้นตอนตั้งแตตนจนจบของบุคลากรทุกคนเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานอยางสูงสุด
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
 มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการ
วาจางบุคลากรที่เหมาะสม โดยเนนถึง
การศึกษา ประสบการณ ความซื่อสัตยและมี
จริยธรรม
 มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม และจัด
ฝก อบรมพนักงานทุกคนอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง

สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดมาตรฐาน
หรือขอกําหนดในการวาจางบุคลากรตามหลักเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยที่เนนถึงการศึกษา ประสบการณ
ความซื่อสัตยและมีจริยธรรม
- ใชหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยให
บุคลากรเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สม่ําเสมอ
- ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
และผูบริหารระดับสูงชี้แจงและใหคําแนะ
นะแกผูปฏิบัติงานใหมอยางตอเนื่อง

 การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และการ
สํานักงานตรวจสอบภายในประเมินผลการ
โยกยายขึ้นอยูกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใชหลักเกณฑของ
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอัตราเงินเดือนและเลื่อน
ตําแหนง
สํานักงานตรวจสอบภายในนําผลการพิจารณา
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได
ความซื่อสัตยและจริยธรรมของบุคลากรมาใชในการ
พิจารณารวมถึงความซื่อสัตยและจริยธรรม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เมื่อมี
การไมปฏิบัติตามนโยบายหรือขอกําหนดดาน
จริยธรรม

๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ

สํานักงานตรวจสอบภายในมีนโยบายการ
ลงโทษทางวินัยและแกไขปญหาเมื่อมีการไมปฏิบัติ
ตามนโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรมตาม
หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมี
การกํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองคกรให
เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

ดําเนินการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในหนวยงานให
เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
สํานักงานตรวจสอบภายในมีการพิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมการควบคุมอยางสม่ําเสมอ
มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางาน โครงสรางหนวยงาน และการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน มี
การติดตามผลการดําเนินงานและรายงานอยางตอเนื่อง หนวยงานไดเนนถึงความซื่อสัตย จริยธรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพผูตรวจสอบภายใน ควบคูกับกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย พนักงานในหนวยงาน
มีความรูความสามารถและไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหเขารวมการอบรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางเหมาะสม ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะสงผลใหหนวยงานมีสภาพแวดลอมการ
ควบคุมที่ดีเหมาะสมตอการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดได

ชื่อผูประเมิน...........................................................
(พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต)
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
วันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. ..........
๒. การประเมินความเสี่ยง
กอนการประเมินความเสี่ยงจะตองสรางความชัดเจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงคการดําเนินงานทั้งในระดับหนวยรับ
ตรวจและระดับกิจกรรม (เชน แผนงาน หรืองานที่ไดรับ
มอบหมาย)
วัตถุประสงคของการประเมินองคประกอบการควบคุม
ภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห และการบริหารความเสี่ยงวา เหมาะสม เพียงพอ
หรือไม
๒.๑ วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจนและ

สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของ

แบบ ปย. ๑-๑
วัดผลได
 มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับ
ทราบและเขาใจตรงกัน
๒.๒ วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
 มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
ในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงคนี้
สอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงคระดับ
หนวยรับตรวจ

หนวยงานไวอยางชัดเจนและวัดผลได
สํานักงานตรวจสอบภายในเผยแพรและชี้แจง
วัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานใหบุคลากร
ทราบและเขาใจตรงกัน
สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนด
วัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับกิจกรรม
และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงคระดับหนวยงาน

 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได
และวัดผลได

สํานักงานตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงค
ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติไดและวัดผลได

 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดและใหการยอมรับ

บุคลากรของหนวยงานทุกคนมีสวนรวมในการ
กําหนดและยอมรับในวัตถุประสงคระดับกิจกรรม

๒.๓ การระบุปจจัยเสี่ยง
 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยง

บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการระบุ และ
ประเมินความเสี่ยง

สํานักงานตรวจสอบภายในรวมกันประชุมเพื่อ
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากปจจัยภายในและภายนอก เชน การปรับ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากปจจัย
ภายในและภายนอกของแตละขั้นตอนการ
ลดบุคลากร การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การ
ปฏิบตั ิงาน
เกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองเศรษฐกิจและสังคม เปนตน
๒.๔ การวิเคราะหความเสี่ยง
 มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง

สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดเกณฑใน
การพิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง
รวมกันในการประชุมของหนวยงาน

สํานักงานตรวจสอบภายในมีการวิเคราะหและ
 มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะ ประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบของความ
เสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความ
เกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เสี่ยงรวมกันในการประชุมของหนวยงาน

๒.๕ การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง
สํานักงานตรวจสอบภายในวิเคราะหสาเหตุของ
 มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นและกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดวิธีการควบคุม
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงในการประชุมของ
หรือลดความเสี่ยง
หนวยงาน
 มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะ
เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง

วิธีการควบคุมเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงที่
หนวยงานใชในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความ
คุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้น

 มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง

สํานักงานตรวจสอบภายในมีการแจงให
บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงในการประชุมของ
หนวยงาน

 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
ที่กําหนดเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง

สํานักงานตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและรายงานผลการดําเนินงานควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงตามแบบของ
มหาวิทยาลัย ปละ ๒ ครั้ง

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
สํานักงานตรวจสอบภายในรวมกันกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคลองกับ
การดําเนินงานของหนวยงาน รวมถึงการระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยงทั้งระดับหนวยงานและกิจกรรมอยาง
เพียงพอ พรอมทั้งกําหนดวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เปนไปตามคูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อผูประเมิน...........................................................
(พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต)
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
วันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. ..........
๓. กิจกรรมการควบคุม
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู
ประเมินควรพิจารณาวา มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญ
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม
๓.๑ กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตาม

สํานักงานตรวจสอบภายในไดกําหนดกิจกรรม

แบบ ปย. ๑-๑
วัตถุประสงคและผลการประเมินความเสี่ยง

การควบคุมตามวัตถุประสงคและผลการประเมิน
ความเสี่ยงของหนวยงาน

๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ
กิจกรรมการควบคุม

สํานักงานตรวจสอบภายในจัดประชุม
หนวยงานเพื่อใหบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม

๓.๓ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงิน
อนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและ
เปนลายลักษณอักษร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของ
ผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร โดยสํานักงานตรวจสอบภายในไดนํา
ขอกําหนดดังกลาวมาเปนแนวปฏิบัติ

๓.๔ มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยาง
รัดกุมและเพียงพอ

สํานักงานตรวจสอบภายในสงเสริมใหบุคลากร
ชวยกันรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม

๓.๕ มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรือ
งานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน
การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษา
ทรัพยสิน

บุคลากรแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญ
หรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ

๓.๖ มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษ
กรณีฝาฝนในเรื่องการมีผลประโยชนทับซอนโดย
อาศัยอํานาจหนาที่

มหาวิทยาลัยมีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร
และบทลงโทษกรณีฝาฝนในเรื่องการมีผลประโยชน
ทับซอนโดยอาศัยอํานาจหนาที่ในการดําเนินงาน
โดยหนวยตรวจสอบภายในนําขอกําหนดดังกลาวมา
เปนแนวปฏิบัติ

๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยมีการติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานเปนระยะ เชน การรายงานผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานทุกไตรมาส

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
สํานักงานตรวจสอบภายใน แบงแยกหนาที่ภายในหนวยงานอยางเหมาะสม บุคลากรทุกคนรวมกันกําหนด
กิจกรรมการควบคุมตามผลการประเมินความเสี่ยง และบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม
การควบคุม และปฏิบัติงานโดยยึดถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยไมพบการฝาฝนในเรื่องการมี
ผลประโยชนทับซอน สงผลใหสํานักงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

ชื่อผูประเมิน...........................................................
(พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต)
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
วันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. ..........
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะตองมี
สารสนเทศที่ เกี่ยวของและเชื่อถือได ผูประเมินควร
พิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารตอความตองการของผูใช และการบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน
๔.๑ จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน
สํานักงานตรวจสอบภายในมีระบบสารสนเทศ
สําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร
และสายการรายงานสําหรับการบริหารและตัดสินใจ
ของฝายบริหาร
๔.๒ มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
สํานักงานตรวจสอบภายในจัดทําและรวบรวม
ดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน และการ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
ครบถวน และเปนปจจุบัน
คณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปน
ปจจุบัน
๔.๓ มีการจัดเก็บขอมูล /เอกสารประกอบการจายเงิน
และการบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปน
หมวดหมู

สํานักงานตรวจสอบภายในไดจัดเก็บขอมูล/
เอกสารประกอบการจายเงินเขาแฟมไวครบถวน
สมบูรณ และเปนหมวดหมู

๔.๔ มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ

สํานักงานตรวจสอบภายในรายงานขอมูลที่
จําเปนทั้งจากภายในและภายนอกใหผูบริหารทราบ
ในรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบอธิการบดี
รวมถึงการรายงานผานที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย

๔.๕ มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
อยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันกาล

สํานักงานตรวจสอบภายในมีระบบการ
ติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยางเพียงพอ
เชื่อถือได และทันกาล ไดแก ระบบสารบรรณ
ออนไลน และระบบ E-mail ผาน Google mail :

แบบ ปย. ๑-๑
@mcu.ac.th ของสํานักงานตรวจสอบภายใน
๔.๖ มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบ
และเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในปญหาและจุดออนของการควบคุม
ภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไข

สํานักงานตรวจสอบภายในใหบุคลากรทุกคน
ทราบและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการ
ควบคุม บุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น ปญหา
และจุดออนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นเพื่อหา
แนวทางการแกไขผานการประชุมหนวยงาน

๔.๗ มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอ
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององคกร

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในเปด
โอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการ
เสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาปรับปรุง
การดําเนินงานของหนวยงานผานการประชุม
หนวยงาน

๔.๘ มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก
ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน

สํานักงานตรวจสอบภายในมีแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการปฏิบัติของ
หนวยงาน เพื่อรับฟงและพิจารณาขอเรียกรองจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
สํานักงานตรวจสอบภายในมีสารสนเทศและการติดตอสื่อสารที่เหมาะสม เชื่อถือได มีการติดตอสื่อสาร
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอยางทันกาล เชน ระบบสารบรรณออนไลน และระบบ E-mail ผาน
Google mail : @mcu.ac.th ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มีชองทางในบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมใน
การเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ ผานการประชุมหนวยงาน อีกทั้งยังรับฟงและพิจารณาขอคิดเห็นจา
หนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยผานแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับตรวจ เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ชื่อผูประเมิน...........................................................
(พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต)
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
วันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. ..........
๕. การติดตามประเมินผล
ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคกรในอันจะ
ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และ
สํานักงานตรวจสอบภายในเปรียบเทียบแผน
รายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษร และผลการดําเนินงานและรายงานใหผูกํากับดูแล
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอทุก ๖ เดือนและทุกสิ้นปงบประมาณ
๕.๒ กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการ
ดําเนินการแกไขอยางทันกาล

กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน
สํานักงานตรวจสอบภายในมีการจัดประชุมรวมกัน
เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแกไข หรือปรับ
แผนการดําเนินงาน ใหสามารถดําเนินการแกไขได
อยางทันกาล

๕.๓ มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในติดตาม
ผลในระหวางการปฏิบัติงานจากบุคลากรทุกคน
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ

สํานักงานตรวจสอบภายในติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกรในลักษณะการประเมิน
การควบคุม ดวยตนเอง และ/หรือการประเมินการ
ควบคุมอยางเปนอิสระ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

สํานักงานตรวจสอบภายในประเมินผลความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานในลักษณะการประเมิน การควบคุมดวย
ตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอยางอิสระ
ทุกสิ้นปงบประมาณ

๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผู
กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ประเมินและรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน โดยตรงตออธิการบดีและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดําเนินการ
มหาวิทยาลัย

๕.๗ มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจาก
การประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน

เมื่อมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในการ
แกไขขอบกพรองจากการดําเนินงาน จะนําเรื่อง
ดังกลาวแจงตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนว
ทางแกไข และติดตามผลเปนระยะ ๆ

๕.๘ มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับ

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

แบบ ปย. ๑-๑
ดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการ
ทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอื่นที่อาจมี
ผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ

รายงานตอผูกํากับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริต
หรือสงสัยวามีการทุจริต ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และการกระทําอื่นที่อาจ
สงผลกระทบตอหนวยงานอยางมีนัยสําคัญ

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
สํานักงานตรวจสอบภายในติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระหวางและหลังปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
แผนการดําเนินงาน และรายงานตออธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดําเนินการมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เชน การรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖
เดือน รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงาน
การประเมินตนเอง ( SAR) เปนตน กรณีการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน ไดนําเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมของ
สํานักงานตรวจสอบภายในเพื่อหาแนวทางแกไขหรือปรับแผนการดําเนินงานตอไป
ชื่อผูประเมิน...........................................................
(พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต)
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
วันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. ..........

