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ช่ือหนวยงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน 
แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕.. 
 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมการควบคุมเพ่ือพิจารณาวา หนวยรับตรวจมี

สภาพแวดลอมการควบคุมท่ีดี หรือไม  

๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 

 มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี

ภายในองคกร  รวมท้ังการติดตามผล การ

ตรวจสอบและการประเมินผล ท้ังจากการ

ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 มีทัศนคติท่ีเหมาะสมตอการรายงานทาง

การเงิน งบประมาณ และการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอการ

กระจายอํานาจ 

 

 

 

 มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

จากการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของอยาง

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมี

ทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายใน

สํานักงาน เชนกอนการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการ

ประชุมเพ่ือสรางความเขาใจ รับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีในสํานักงานใหเกิดความ

เขาใจกอนการปฏิบัติงานจริงทําใหการปฏิบัติงาน

บรรลุวัตถุประสงค รวมท้ังมีการสอบทาน ติดตาม

ผลการดําเนินงานเพ่ือใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง 

 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมี

ทัศนคติท่ีดีตอการบริหารจัดการดานการเงิน 

งบประมาณ และการดําเนินงานตามแผนการ

ทํางาน และรายงานผลการดําเนินงานตออธิการบดี

อยางสมํ่าเสมอ 

 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในไดมีการ

ประชุมเพ่ือกําหนดและมอบหมายภาระงานอยาง

ชัดเจนและเหมาะสมกับการปฏิบัติของบุคลากรใน

หนวยงาน 

 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมี

ทัศนคติท่ีดีตอการประเมินความเสี่ยง การจัดการ



รอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือ

ปองกันความเสี่ยง  

 

 

 มีความมุงม่ันท่ีจะใชการบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ( Performance – Based 

Management) 

 

 

 

๑.๒ ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

 มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปน

ลายลักษณอักษร และเวียนใหพนักงานทุกคน

ลงนามรับทราบเปนครั้งคราว 

 

 พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของ

พฤติกรรมท่ียอมรับและไมยอมรับและ

บทลงโทษตามขอกําหนดดานจริยธรรม และ

แนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง 
 

 ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม

องคกรท่ีมุงเนนความสําคัญของความซ่ือสัตย

และจริยธรรม 
 

 ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแกกรณี 

เม่ือไมมีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ 

หรือระเบียบ ปฏิบัติ 
 
 

 ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ี

เปนไปได และไมสรางความกดดันใหแก

พนักงานในการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

เปาหมายท่ีเปนไปไมได 

ความเสี่ยง โดยใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม 

ซ่ึงกอใหเกิดการพิจารณาวิธีลดหรือปองกันความ

เสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

 

มีการกําหนดแผนและเปาหมายการทํางานไว

อยางชัดเจน และเนนการควบคุมตั้งแตกอนเริ่ม

ดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน และติดตามหลัง

เสร็จสิ้นการดําเนินงาน โดยนําผลการดําเนินงานมา

ปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในแจง

ขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษท่ีเกิดข้ึนให

บุคลากรทุกคนรับทราบเสมอ 

 

บุคลากรทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรม

ท่ียอมรับ/ไมยอมรับและบทลงทาตามขอกําหนด

ดานจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง 
 
 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมีการ

สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมหนวยงานท่ีมุงเนน

ความสําคัญของความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมีการ

ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยการ

ตักเตือนดวยวาจาในเบื้องตน เม่ือพบการปฏิบัติไม

เปนไปตามนโยบายวิธีปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ 
 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในกําหนด

เปาหมายการดําเนินงานท่ีเปนไปได ลดความกดดัน

ใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

เปาหมายและคอยใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา สราง
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 ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและ

จําเปนเพ่ือใหม่ันใจวาพนักงานจะมีความ

ซ่ือสัตยและถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

 

 

 ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเม่ือมี

สัญญาณแจงวาอาจมีปญหาเรื่องความซ่ือสัตย

และจริยธรรมของพนักงานเกิดข้ึน 

 

 

 

 

๑.๓ ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

 มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและ

ความสามารถ 

 

 

 

 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงาน

ของแตละตําแหนง และเปนปจจุบัน  

 

 

 

 มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเก่ียวกับ

ความรูทักษะ และความสามารถท่ีตองการ

สําหรับการปฏิบัติงาน 

 

 มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของ

พนักงานท้ังหมดอยางเหมาะสม 
 

 

กําลังใจ และนําไปสูการพัฒนางานตอไป 

 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในให

ความม่ันใจวาการปฏิบัติงานจะไดรับความยุติธรรม 

และมีความซ่ือสัตยตอการพิจารณา ท่ีถือความ

ซ่ือสัตยและปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในให

ความสนใจและใหคําปรึกษาบุคลากรในปญหาท่ีอาจ

นําไปสูพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรม กรณีพบจะ

ดําเนินการโดยเรงดวนและหาวิธีแกไขปญหารวมกัน

เพ่ือลดการเกิดข้ึนของการไมซ่ือสัตยและผิด

จริยธรรมในสํานักงาน 

 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดคุณวุฒิ

ระดับความรูทักษะและความสามารถของบุคลากร 

เพ่ือใชในการสรรหาบุคลากรของสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในจัดทําเอกสารคํา

บรรยายคุณลักษณะของแตละงาน และเปนปจจุบัน 

โดยเนนบุคลากรในสํานักงานสามารถนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในระบุและแจงให

บุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับความรูทักษะ และ

ความสามารถท่ีตองการสําหรับการปฏิบัติงาน 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดแผนการ

ฝกอบรมและสงเสริมใหบุคลากรเขารวมฝกอบรม

ตามความเหมาะสมท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยสอดคลองกับภาระงานท่ีไดรับ



 

 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจาก

การประเมินปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของ

งาน และมีการระบุอยางชัดเจนในสวน

พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และสวนท่ีตอง

มีการปรับปรุง 

 

๑.๔ โครงสรางองคกร  

 มีการจัดโครงสรางและสายงาน การบังคับ

บัญชาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและ

ลักษณะการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ 

 

 

 

 มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและ

ปรับเปลี่ยนท่ีจําเปนใหสอดคลองกับสถานการณ

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรท่ีถูกตองและ

ทันสมัยใหพนักงานทุกคนทราบ 

 

 

 

๑.๕ การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 มีการมอบหมายอํานาจและหนาท่ีความ

รับผิดชอบใหกับบุคคลท่ีเหมาะสมและเปนไป

อยางถูกตอง และมีการแจงใหพนักงานทุกคน

ทราบ 

 

 ผูบริหารมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ติดตามผลการดําเนินงานท่ีมอบหมาย 

มอบหมายและสามารถนํากลับมาปฏิบัติและพัฒนา

หนวยงานได 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปละ ๒ ครั้งตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

และแจงผลการประเมินใหบุคลากรทุกคนรับทราบ

เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให

ดียิ่งข้ึน 

 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในจัดโครงสรางและ

สายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับ

ขนาด และลักษณะการดําเนินงานของหนวยงาน 

โดยมีโครงสรางแสดงลําดับการบริหารตั้งแต

อธิการบดีถึงผูปฏิบัติงาน 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในประชุมพูดคุย

เก่ียวกับโครงสรางเปนครั้งคราว เพ่ือใหสอดคลอง

กับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน แสดงแผนภูมิการ

จัดหนวยงานท่ีถูกตองและทันสมัยใหพนักงานทุกคน

ทราบ 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในประชุม

รวมกันเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณา

และรับทราบการมอบหมายอํานาจและหนาท่ีความ

รับผิดชอบ ท้ังภารกิจหลักและภารกิจรอง 

 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมีการ

สอบทานและติดตามผลการดําเนินงานใหทุก
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๑.๖ นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร 

 มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการ

วาจางบุคลากรท่ีเหมาะสม โดยเนนถึง

การศึกษา ประสบการณ ความซ่ือสัตยและมี

จริยธรรม 

 

 มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม และจัด

ฝก อบรมพนักงานทุกคนอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และการ

โยกยายข้ึนอยูกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได

พิจารณารวมถึงความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

 

 

 มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เม่ือมี

การไมปฏิบัติตามนโยบายหรือขอกําหนดดาน

จริยธรรม 

 

 

๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ

ข้ันตอนตั้งแตตนจนจบของบุคลากรทุกคนเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพในการทํางานอยางสูงสุด 

 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดมาตรฐาน

หรือขอกําหนดในการวาจางบุคลากรตามหลักเกณฑ

ของมหาวิทยาลัยท่ีเนนถึงการศึกษา ประสบการณ 

ความซ่ือสัตยและมีจริยธรรม 

 

- ใชหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยให

บุคลากรเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

สมํ่าเสมอ 

- ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

และผูบริหารระดับสูงชี้แจงและใหคําแนะ

นะแกผูปฏิบัติงานใหมอยางตอเนื่อง 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใชหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอัตราเงินเดือนและเลื่อน

ตําแหนง 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในนําผลการพิจารณา

ความซ่ือสัตยและจริยธรรมของบุคลากรมาใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในมีนโยบายการ

ลงโทษทางวินัยและแกไขปญหาเม่ือมีการไมปฏิบัติ

ตามนโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรมตาม

หลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ



ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  และมี

การกํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองคกรให

เปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด

อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

 

 

ดําเนินการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในหนวยงานให

เปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดอยาง

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

          สํานักงานตรวจสอบภายในมีการพิจารณาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมการควบคุมอยางสมํ่าเสมอ 

มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางาน โครงสรางหนวยงาน และการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน มี

การติดตามผลการดําเนินงานและรายงานอยางตอเนื่อง หนวยงานไดเนนถึงความซ่ือสัตย จริยธรรมตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพผูตรวจสอบภายใน ควบคูกับกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย พนักงานในหนวยงาน

มีความรูความสามารถและไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหเขารวมการอบรมท่ีจัดข้ึนท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพอยางเหมาะสม ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีจะสงผลใหหนวยงานมีสภาพแวดลอมการ

ควบคุมท่ีดีเหมาะสมตอการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดได 

 

 

ชื่อผูประเมิน........................................................... 

(พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต) 

รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

วันท่ี  .......  เดือน  .........................  พ.ศ.  .......... 

 
๒. การประเมินความเส่ียง 

กอนการประเมินความเสี่ยงจะตองสรางความชัดเจน
เก่ียวกับวัตถุประสงคการดําเนินงานท้ังในระดับหนวยรับ
ตรวจและระดับกิจกรรม (เชน แผนงาน หรืองานท่ีไดรับ
มอบหมาย) 

วัตถุประสงคของการประเมินองคประกอบการควบคุม
ภายในนี้ เพ่ือทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง 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 
 

 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได 
และวัดผลได 

 
 บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการ

กําหนดและใหการยอมรับ 
 

๒.๓ การระบุปจจัยเส่ียง 
 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยง 
 

 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากปจจัยภายในและภายนอก  เชน การปรับ
ลดบุคลากร การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การ
เกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

 
๒.๔ การวิเคราะหความเส่ียง 
 มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับ

ความสําคัญของความเสี่ยง 
 
 

 มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะ
เกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 
 

หนวยงานไวอยางชัดเจนและวัดผลได 
 
สํานักงานตรวจสอบภายในเผยแพรและชี้แจง

วัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานใหบุคลากร
ทราบและเขาใจตรงกัน 

 
 
สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนด

วัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับกิจกรรม 
และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงคระดับหนวยงาน 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงค

ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติไดและวัดผลได 
 
บุคลากรของหนวยงานทุกคนมีสวนรวมในการ

กําหนดและยอมรับในวัตถุประสงคระดับกิจกรรม 
 
 
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการระบุ และ

ประเมินความเสี่ยง 
 
สํานักงานตรวจสอบภายในรวมกันประชุมเพ่ือ

ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน จากปจจัย
ภายในและภายนอกของแตละข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดเกณฑใน

การพิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง
รวมกันในการประชุมของหนวยงาน 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในมีการวิเคราะหและ

ประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบของความ
เสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยงรวมกันในการประชุมของหนวยงาน 

 



๒.๕ การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันความเส่ียง 
 มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดข้ึนและกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกัน
หรือลดความเสี่ยง 

 
 

 มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง 

 
 มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับ

วิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 
 

 
 

 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
ท่ีกําหนดเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในวิเคราะหสาเหตุของ

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและกําหนดวิธีการควบคุม
เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงในการประชุมของ
หนวยงาน 

 
วิธีการควบคุมเพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงท่ี

หนวยงานใชในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความ
คุมคาของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึน 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในมีการแจงให

บุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุมเพ่ือ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงในการประชุมของ
หนวยงาน 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานและรายงานผลการดําเนินงานควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงตามแบบของ
มหาวิทยาลัย ปละ ๒ ครั้ง 
 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
          สํานักงานตรวจสอบภายในรวมกันกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจนสอดคลองกับ
การดําเนินงานของหนวยงาน รวมถึงการระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยงท้ังระดับหนวยงานและกิจกรรมอยาง
เพียงพอ พรอมท้ังกําหนดวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสม เปนไปตามคูมือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

ชื่อผูประเมิน........................................................... 

(พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต) 

รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

วันท่ี  .......  เดือน  .........................  พ.ศ.  .......... 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู
ประเมินควรพิจารณาวา มีกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญ
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม 

๓.๑  กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดข้ึนตาม

 
 
 
 

สํานักงานตรวจสอบภายในไดกําหนดกิจกรรม



แบบ ปย. ๑-๑ 
 

วัตถุประสงคและผลการประเมินความเสี่ยง 
 
 
๓.๒  บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ

กิจกรรมการควบคุม 
 
 
๓.๓  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงิน

อนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและ
เปนลายลักษณอักษร 
 
 
 

๓.๔  มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยาง
รัดกุมและเพียงพอ 
 

๓.๕  มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรือ
งานท่ีเสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน 
การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษา
ทรัพยสิน  
 

๓.๖  มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษ
กรณีฝาฝนในเรื่องการมีผลประโยชนทับซอนโดย
อาศัยอํานาจหนาท่ี 
 
 
 

๓.๗  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบ 
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

การควบคุมตามวัตถุประสงคและผลการประเมิน
ความเสี่ยงของหนวยงาน 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในจัดประชุม

หนวยงานเพ่ือใหบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได

กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอนุมัติของ
ผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร โดยสํานักงานตรวจสอบภายในไดนํา
ขอกําหนดดังกลาวมาเปนแนวปฏิบัติ 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในสงเสริมใหบุคลากร

ชวยกันรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม 
 
บุคลากรแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ

หรืองานท่ีเสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร

และบทลงโทษกรณีฝาฝนในเรื่องการมีผลประโยชน
ทับซอนโดยอาศัยอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงาน 
โดยหนวยตรวจสอบภายในนําขอกําหนดดังกลาวมา
เปนแนวปฏิบัติ 

 
มหาวิทยาลัยมีการติดตามและตรวจสอบการ

ดําเนินงานเปนระยะ เชน การรายงานผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานทุกไตรมาส 
 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
         สํานักงานตรวจสอบภายใน แบงแยกหนาท่ีภายในหนวยงานอยางเหมาะสม บุคลากรทุกคนรวมกันกําหนด
กิจกรรมการควบคุมตามผลการประเมินความเสี่ยง และบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม
การควบคุม และปฏิบัติงานโดยยึดถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยไมพบการฝาฝนในเรื่องการมี
ผลประโยชนทับซอน สงผลใหสํานักงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 
 



 

ชื่อผูประเมิน........................................................... 

(พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต) 

รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

วันท่ี  .......  เดือน  .........................  พ.ศ.  .......... 
 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 

การดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในจะตองมี
สารสนเทศท่ี เก่ียวของและเชื่อถือได ผูประเมินควร
พิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารตอความตองการของผูใช และการบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน  

๔.๑  จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน
สําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร 
 
 

๔.๒  มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 
 
 

๔.๓  มีการจัดเก็บขอมูล /เอกสารประกอบการจายเงิน
และการบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปน
หมวดหมู 

 
๔.๔  มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและ

ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ 
 
 
 
 
 

๔.๕  มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก
อยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันกาล 

 
 

 
 
 
 
 
 

สํานักงานตรวจสอบภายในมีระบบสารสนเทศ
และสายการรายงานสําหรับการบริหารและตัดสินใจ
ของฝายบริหาร 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในจัดทําและรวบรวม

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานการเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปน
ปจจุบัน 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในไดจัดเก็บขอมูล/

เอกสารประกอบการจายเงินเขาแฟมไวครบถวน 
สมบูรณ และเปนหมวดหมู 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในรายงานขอมูลท่ี

จําเปนท้ังจากภายในและภายนอกใหผูบริหารทราบ
ในรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบอธิการบดี 
รวมถึงการรายงานผานท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในมีระบบการ

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



แบบ ปย. ๑-๑ 
 
 
 

๔.๖  มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบ
และเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเก่ียวกับการ
ควบคุมภายในปญหาและจุดออนของการควบคุม
ภายในท่ีเกิดข้ึน และแนวทางการแกไข 
 
 

๔.๗  มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอ
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององคกร 
 
 
 

๔.๘  มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก
ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 

 

@mcu.ac.th ของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
 
สํานักงานตรวจสอบภายในใหบุคลากรทุกคน

ทราบและเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเก่ียวกับการ
ควบคุม บุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น ปญหา 
และจุดออนของการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหา
แนวทางการแกไขผานการประชุมหนวยงาน 

 
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในเปด

โอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการ
เสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
การดําเนินงานของหนวยงานผานการประชุม
หนวยงาน 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในมีแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการปฏิบัติของ
หนวยงาน เพ่ือรับฟงและพิจารณาขอเรียกรองจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
          สํานักงานตรวจสอบภายในมีสารสนเทศและการติดตอสื่อสารท่ีเหมาะสม เชื่อถือได มีการติดตอสื่อสาร
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกอยางทันกาล เชน ระบบสารบรรณออนไลน และระบบ E-mail ผาน 
Google mail : @mcu.ac.th ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มีชองทางในบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมใน
การเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ ผานการประชุมหนวยงาน อีกท้ังยังรับฟงและพิจารณาขอคิดเห็นจา
หนวยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยผานแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับตรวจ เพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
 
 

ชื่อผูประเมิน........................................................... 

(พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต) 

รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

วันท่ี  .......  เดือน  .........................  พ.ศ.  .......... 
 
๕. การติดตามประเมินผล 

ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคกรในอันจะ
ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

 
 
 
 



๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และ
รายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษร
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 
 
๕.๒  กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการ

ดําเนินการแกไขอยางทันกาล 
 
 
 
 
๕.๓  มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  
 
 
๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ

การควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ  

 
๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล

ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกรในลักษณะการประเมิน
การควบคุม ดวยตนเอง และ/หรือการประเมินการ
ควบคุมอยางเปนอิสระ  อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
 
๕.๖  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ

ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผู
กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
๕.๗ มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจาก

การประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
๕.๘ มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับ

สํานักงานตรวจสอบภายในเปรียบเทียบแผน
และผลการดําเนินงานและรายงานใหผูกํากับดูแล
ทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอทุก ๖ เดือนและทุกสิ้นปงบประมาณ 

 
กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน

สํานักงานตรวจสอบภายในมีการจัดประชุมรวมกัน
เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการแกไข หรือปรับ
แผนการดําเนินงาน ใหสามารถดําเนินการแกไขได
อยางทันกาล 

 
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในติดตาม

ผลในระหวางการปฏิบัติงานจากบุคลากรทุกคน
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในติดตามและ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ี
กําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในประเมินผลความ

เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานในลักษณะการประเมิน การควบคุมดวย
ตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอยางอิสระ 
ทุกสิ้นปงบประมาณ 

 
สํานักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการ

ประเมินและรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน โดยตรงตออธิการบดีและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดําเนินการ 
มหาวิทยาลัย 

 
เม่ือมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในการ

แกไขขอบกพรองจากการดําเนินงาน จะนําเรื่อง
ดังกลาวแจงตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาหาแนว
ทางแกไข และติดตามผลเปนระยะ ๆ 

 
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน



แบบ ปย. ๑-๑ 
 

ดูแลทันที ในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยวามีการ
ทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอ่ืนท่ีอาจมี
ผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานตอผูกํากับดูแลทันที ในกรณีท่ีมีการทุจริต
หรือสงสัยวามีการทุจริต ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และการกระทําอ่ืนท่ีอาจ
สงผลกระทบตอหนวยงานอยางมีนัยสําคัญ 

 
สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
          สํานักงานตรวจสอบภายในติดตามผลการปฏิบัติงานท้ังระหวางและหลังปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
แผนการดําเนินงาน และรายงานตออธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดําเนินการมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เชน การรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ 
เดือน รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงาน
การประเมินตนเอง ( SAR) เปนตน กรณีการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน ไดนําเรื่องดังกลาวเขาท่ีประชุมของ
สํานักงานตรวจสอบภายในเพ่ือหาแนวทางแกไขหรือปรับแผนการดําเนินงานตอไป 
 
 

ชื่อผูประเมิน........................................................... 

(พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต) 

รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

วันท่ี  .......  เดือน  .........................  พ.ศ.  .......... 
 
 
 


