
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

***************** 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

ตามประเภทของการประเมินผล 

ระดับส่วนงาน 
 

 แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายในและแบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคุม

ภายในตามประเภทของการประเมินผล ซ่ึงแบ่งออกได ้๔ ประเภท ดงัน้ี 

 ๑. การประเมินผลเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารควบคุมภายใน 

 ๒. การประเมินผลเก่ียวกบัองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 

 ๓. การประเมินผลเก่ียวกบักิจกรรมการควบคุมเฉพาะดา้นหรือเฉพาะงานใดงานหน่ึง 

 ๔. การประเมินผลเก่ียวกบักิจกรรมการควบคุมโดยรวมของหน่วยงาน 
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๑.  การประเมนิผลเกีย่วกบัวตัถุประสงค์การควบคุมภายใน 

 

 

 

แบบสอบถามการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 
คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน              ประจาํปี ………………………………  

ภารกจิ / กจิกรรม                                                                                             
                                                  

รายการ มี/ใช่ 
มี/ใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๑. ความมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

 ๑.๑  การวางแผน 

 ๑.๑.๑  การวางแผนมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ริหาร           

    

๑.๑.๒ การจดัทาํแผนมีความชดัเจนในเร่ืองต่อไปน้ี 
   - การกาํหนดวตัถุประสงค ์
   - วิธีการดาํเนินงาน 
   - การจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู ่
   - ระยะเวลา 
  - งบประมาณ 

    

๑.๑.๓ การมีส่วนร่วมในการวางแผนระหว่างผูบ้ริหารและ

เจา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 
    

๑.๒ การปฏิบัติงาน   

๑.๒.๑ ระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดข้ึนครอบคลุมภารกิจ

ของหน่วยงาน 

    

๑.๒.๒  ระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดข้ึนมีความเพียงพอ 
และเหมาะสม 

    

๑.๒.๓  การปฏิบติังานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ี

กาํหนดข้ึน 
    

๑.๒.๔  การปฏิบติังานมีการประสานความร่วมมือระหว่างกนั 

อยา่งเหมาะสม 
    

๑.๒.๕ แนวทาง/คู่มือ/วิธีการปฏิบติังาน มีการกาํหนดเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
    

๑.๒.๖  แนวทาง/คู่มือ/วิธีการปฏิบติังานมีการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
    

       ๑.๒.๗  การแบ่งหนา้ท่ีการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัแผนท่ีวาง

ไวอ้ยา่งเหมาะสม 
    

           ๑.๒.๘  เจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจระบบและวิธีการปฏิบติังานได้

อยา่งถกูตอ้ง 
    

๑.๒.๙ เจ้าหน้า ท่ีได้รับมอบหมายงานตรงตามความรู้

ความสามารถท่ีมีอยู ่
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รายการ มี/ใช่ 
มี/ใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๑.๒.๑๐ เจ้าหน้า ท่ีใช้ความรู้และความสามารถในการ

ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 
    

๑.๒.๑๑  เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และความสามารถ

ในการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
    

๑.๒.๑๒  เจา้หนา้ท่ีมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน     

๑.๒.๑๓  ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามตามแผนท่ีวางไว ้     

๑.๓  การกํากับดูแล 
๑.๓.๑ การกาํหนดตวัช้ีวดัผลสาํเร็จของการดาํเนินงานมีความ

ชดัเจนและวดัผลได ้

    

๑.๓.๒ การกาํหนดระบบสั่งการหรือสายการบงัคบับญัชา  มี

ความชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
    

๑.๓.๓ การจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูมี่ความเหมาะสมและคุม้ค่า     

๑.๓.๔ เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการส่งเสริมใหมี้การพฒันาความรู้และ

ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 
    

๑.๓.๕ กระบวนการพิจารณาประเมินผลงานหรือการ

ปฏิบติังานมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
    

๑.๓.๖ ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน

ไดรั้บการพิจารณาแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและทนัต่อเวลา 
    

สรุปผลการประเมินความมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการ

ดําเนินงาน 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง .............................. 
...................................................................... 
...................................................................... 
       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ...................... 
....................................................................... 
 
 
 
 

ผูป้ระเมินผล…………………………………………… 

ตาํแหน่ง…………………….....................… 
วนัเดือนปี………...................……. 
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รายการ มี/ใช่ 
มี/ใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๒.  ความเช่ือถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน 
๒.๑  การบนัทึกรายการขอ้มูลต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง  

ครบถว้น  และเป็นปัจจุบนั 

    

๒.๒ รายงานหรือเอกสารขอ้มูลสําคญัมีการลงนามแสดงผูจ้ัดทาํ

และผูอ้นุมติัทุกคร้ัง 
    

๒.๓ รายงานต่าง ๆ ท่ีจดัทาํข้ึนมีความคุม้ค่ากบัเวลาและค่าใชจ่้าย

ท่ีเสียไป 
    

๒.๔ รายงานต่าง ๆ ท่ีจดัทาํข้ึนตรงตามความตอ้งการและทนัต่อ

เวลา 
    

๒.๕ ระบบสารสนเทศไดรั้บการนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อย่าง

คุม้ค่า 
    

๒.๖ การเขา้ถึงและการเรียกใชข้อ้มูลมีระบบรักษาความปลอดภยั

ท่ีดี 
    

๒.๗ ขอ้มูลระหว่างงานท่ีเกี่ยวขอ้งกนัมีการสอบยนัความถูกตอ้ง

อยา่งสมํ่าเสมอ 
    

 
สรุปผลการประเมินความเช่ือถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง .................................. 
...................................................................... 
...................................................................... 
       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ...................... 
....................................................................... 
...................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
 
 
 
 

ผูป้ระเมินผล…………………………………………… 

ตาํแหน่ง…………………….....................… 
วนัเดือนปี………...................……. 
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รายการ มี/ใช่ 
มี/ใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๓.  การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  และ

ข้อบังคบัที่เกีย่วข้อง 
๓.๑   เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย  ระเบียบ  และ

ขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิติังานเป็นอยา่งดี 

    

๓.๒  การกาํหนดมาตรการส่งเสริมให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการ

ปฏิบติังานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง

มีความเหมาะสม 

    

๓.๓  การกาํหนดมาตรการหรือบทลงโทษสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่

ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้งมี

ความชดัเจนและเป็นธรรม 

    

๓.๔  การกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติังานตามกฎหมาย  ระเบียบ  

และขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นไปดว้ยความเคร่งครัด 
    

 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคบัทีเ่ก่ียวข้อง 
       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง .............................. 
...................................................................... 
...................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ...................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
 
 
 
 

ผูป้ระเมินผล…………………………………………… 

ตาํแหน่ง…………………….....................… 
วนัเดือนปี………...................……. 
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แบบสรุปการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 
 

คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน           ประจาํปี   
ภารกจิ / กจิกรรม                                         . 

 

การประเมนิผลวตัถุประสงค์การควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมนิ 

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงาน  

๒. ความน่าเช่ือถือของขอ้มลูและรายงานทางการเงิน  

๓.  การปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ี 

เก่ียวขอ้ง 
 

ผลการประเมนิโดยรวม  

 
สรุปผลการประเมนิ 
� เหมาะสม 
� ควรแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ือง………………………………………………………………............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………………………............

...............................................................................................................................................................................… 
 ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……….... 
……………………………………………………………………………………………………………..……….... 
………………………………………………………………………………………………………..…………….... 
………………………………………………………………………………………………………..…………….... 
 

ผู้ประเมนิผล……………………………………………………….                            วนั เดือน ปีที่ประเมนิผล ………………….. 
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๒. การประเมนิผลเกีย่วกบัองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

แบบสอบถามการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 
 

คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน                                            ประจาํปี…………………… 

ภารกจิ / กจิกรรม                                                                     

รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

 คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๑.  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

     ๑.๑ ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผู้บริหาร 

๑.๑.๑  การใหน้โยบายและกาํหนดกลยทุธ์การดาํเนินงาน

รวมทั้งแนวทางการปฏิบติังาน 

       - มีความชดัเจน 

       - แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบ 

    

๑.๑.๒  การให้ความสําคัญและสนับสนุนให้มีระบบการ

ควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน     

๑.๑.๓  การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารวดัผลการดาํเนินงาน 

       - มีความชดัเจน 

                 - เป็นท่ียอมรับ 
    

๑.๑.๔  การกระจายอาํนาจการปฏิบติังานสู่ระดบัล่าง     

๑.๑๕   ความมุ่งมัน่ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ     

๑.๑.๖  การนําหลักการบริหารจัดการความเส่ียงมาใช้ใน

หน่วยงาน     

๑.๑.๗  การให้ความสําคญักบัการรายงานและการติดตามผล

การดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
    

     ๑.๒.  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

๑.๒.๑  การกาํหนดจริยธรรมการปฏิบติังาน 

        - มีความชดัเจน 

        - แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั      

    

๑.๒.๒  ผูบ้ริหารมีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีทั้ งใน

ดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารงาน     

๑.๒.๓  การให้ส่ิงจูงใจอย่างสมเหตุสมผลในการส่งเสริมให้

เจ้าหน้าท่ีมีการยึดมั่นความซ่ือสัตย์และจริยธรรมใน

การปฏิบติังาน 
    

๑.๒.๔ การลงโทษเม่ือมีการกระทาํฝ่าฝืนระเบียบขอ้ปฏิบติัมี

ความเหมาะสม 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๑.๓.  โครงสร้างของหน่วยงาน 

๑.๓.๑  การจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบญัชาของ

หน่วยงาน 

 -  มีความชดัเจน 

       -  มีความเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน 

    

๑.๓.๒  การแสดงแผนภูมิการจดัโครงสร้างและสายงานการ

บงัคบับญัชาของหน่วยงาน 

  -  มีความถูกตอ้ง 

 -  เป็นปัจจุบนั 

            -  เวียนแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบ 

    

๑.๔  การกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑.๔.๑.  การกาํหนดอาํนาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่

ละตาํแหน่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

    

๑.๔.๒  การมอบหมายอาํนาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 

 -  มีความชดัเจน 

 -  มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

 -  เวียนแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบ 

    

๑.๔.๓  ระบบการติดตามและประเมินผลงานท่ีไดม้อบหมาย 

 -  มีความเหมาะสม 

        -  มีความต่อเน่ือง 
    

  ๑.๕.  นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 

๑.๕.๑  การใหน้โยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร

มีความชดัเจน 
    

๑.๕.๒  การกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น  เลื่อน

ตาํแหน่ง  และการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
    

๑.๕.๓  การพิจารณาเลื่อนตาํแหน่งหรือความดีความชอบจาก

การประเมินผลการปฏิบติังานมีความเหมาะสม 
    

๑.๕.๔  การให้ความสําคญักบัความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมอยู่

ในหลกัเกณฑ์หน่ึงของการประเมินผลการปฏิบติังาน

เป็นไปอยา่งชดัเจน 
    

๑.๖  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 

๑.๖.๑  คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามผลการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีกาํหนดข้ึน 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๑.๖.๒  การรายงานผลการตรวจสอบและเสนอข้อมูลแก่

ผูบ้ริหารเพื่อประกอบการตดัสินใจไดท้นัต่อเวลา     

 

สรุปผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

       เหมาะสม 

       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง………………............................……… 

วนัเดือนปี………………………. 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๒.  ด้านการประเมินความเส่ียง 

      ๒.๑. วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 

              ๒.๑.๑ วตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยงาน 

(๑)  การกาํหนดวตัถุประสงค์ของหน่วยงานในแผน

กลยทุธ์และแผนประจาํปีตามภารกิจหลกัมีความ

ชดัเจน 

    

(๒)  เจ้าหน้าท่ีทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวทางการดาํเนินงานให้บรรลุผล

สาํเร็จในทิศทางเดียวกนั 
    

              ๒.๑.๒  วตัถปุระสงคร์ะดบักิจกรรม 

 (๑)  การกาํหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมมี

ความสอดคล้องกับการดาํเนินงานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

    

(๒)  เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนด

วตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรม     

(๓) การกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการดาํเนินงาน 

                                -  มีความชดัเจน 

                                -  เป็นธรรม 

                     -  วดัผลได ้

    

(๔)  เจ้าหน้า ท่ีท่ีเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานให้

บรรลผุลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดได ้     

(๕)  การจดัสรรทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามท่ีกาํหนดมีความเหมาะสม     

๒.๒  กระบวนการประเมินความเส่ียง     
          ๒.๒.๑  การระบุปัจจยัเส่ียง 

(๑)  การระบุความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จ

ใ น ก า ร ดํา เ นิ น ง า น ข อ งห น่ ว ย งา น มีค ว า ม

เหมาะสม 

    

(๒)   ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกระดบัมีส่วนร่วมใน

การพิจารณาและระบุปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดข้ึน     

๒.๒.๒  การวิเคราะห์ความเส่ียง 
 (๑)  การวิเคราะห์ความเส่ียงมีหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จในการ

ดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 

    

 (๒)  ผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกระดบัมีส่วนร่วมใน

การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๒.๒.๓  การจดัลาํดบัความเส่ียง 

 (๑)  การจดัลาํดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนมีหลกัเกณฑ์ใน

การพิจารณาตดัสินระดบัความเส่ียง 

      -  อยา่งเหมาะสม 

                      -  เป็นท่ียอมรับ 

    

(๒)  การจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน โดยการพิจารณา

ความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงเป็นลาํดบัแรก 
    

(๓)  ผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับมีส่วนร่วมใน

การจดัลาํดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน     

๒.๒.๔  การบริหารความเส่ียง 
(๑)  แนวทางในการบริหารและการควบคุมความเส่ียง

ท่ีเกิดข้ึนมีความชดัเจน 
    

(๒)  การถ่ายโอนความเส่ียงมีการดาํเนินการอย่าง

เหมาะสม 
    

(๓)   การควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยู่ในระดับท่ี

ผูบ้ริหารยอมรับได ้     

 

สรุปผลการประเมินความเส่ียง            

       เหมาะสม 

       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๓  ด้านกิจกรรมการควบคุม 

     ๓.๑. นโยบายและวิธีปฏิบัติ 

            ๓.๑.๑  การกาํหนดนโยบายแผนงานแผนงบประมาณ   และ

แนวทางหรือวิธีการปฏิบติังานมีความชดัเจน 

    

๓.๑.๒  การกาํหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นไปตามผลการ

ประเมินความเส่ียงท่ีได ้     

๓.๑.๓  คู่มือหรือวิธีการปฏิบติังานมีการปรับปรุงให้เหมาะสม

อยูเ่สมอ     

๓.๑.๔  เจา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบและปฏิบติังานตามกิจกรรม

การควบคุมท่ีกาํหนดข้ึน     

๓.๑.๕  การปฏิบติังานในแต่ละกิจกรรมการควบคุมท่ีกาํหนด 
      -   มีความคลอ่งตวั 
             -  ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

    

๓.๒  การกระจายอํานาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ 

๓.๒.๑ การกระจายอาํนาจความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าท่ีใน

ระดบัต่าง ๆ มีความเหมาะสม 
    

๓.๒.๒  การกาํหนดขอบเขตของงานและการแบ่งแยกหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน 
-  มีความชดัเจน 
-  มีความเหมาะสมกบัทกัษะความรู้ ความสามารถ   

    

๓.๒.๓  การกาํหนดอาํนาจในการอนุมติัในแต่ละระดบั 

  - เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

               -  แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบ 
    

๓.๓  การสอบทานการดําเนินงาน 

๓.๓.๑  การจดัใหมี้ระบบการสอบทานการปฏิบติังานระหว่าง

กนัอยา่งความเหมาะสม 

    

๓.๓.๒  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริงกับ

แผนการปฏิบติังานท่ีวางไวมี้หลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม     

๓.๓.๓  การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางหรือวิธีการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัต่อเวลา     

๓.๔  การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 

๓.๔.๑  การกาํหนดวิธีการควบคุมกระบวนการประมวลผล

ความเหมาะสมและเป็นระบบ 
    

๓.๔.๒  การจัดหา  การดูแลรักษา  และพฒันาระบบงานมี

ความเหมาะสม 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๓.๔.๓  ระบบการจัดเก็บเอกสารในแต่ละประเภทเป็น

หมวดหมู่และสามารถตรวจสอบได ้     

๓.๔.๔  การรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศการ

เขา้ถึงขอ้มูลท่ีสาํคญั   มีการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีไม่สมควร 
    

๓.๕  การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 
๓.๕.๑  การจัดระบบการควบคุมทรัพย์สินประเภทเงินสด 

เอกสารสิทธิต่าง ๆ  วัส ดุ  อุปกรณ์และเค ร่ืองใช้

สาํนกังานมีความปลอดภยั 

    

๓.๕.๒  การตรวจสอบทรัพยสิ์นต่าง ๆ มีการดาํเนินการอย่าง

สมํ่าเสมอ 
    

๓.๕.๓  การจดัทาํทะเบียนคุมทรัพยสิ์นเป็นปัจจุบนั     

๓.๕.๔  สถานท่ีเกบ็รักษาทรัพยสิ์น 

 -  มีความเหมาะสม 

              -  มีความปลอดภยั 
    

๓.๕.๕  มาตรการการรักษาและทําลายเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ มีความเหมาะสม     

 ๓.๖   การกําหนดดัชนีวัดผลการดาํเนินงาน 

๓.๖.๑  การกาํหนดตวัช้ีวดัผลสาํเร็จในการดาํเนินงานในแต่ละ

งานหรือแต่ละกิจกรรม 

              -  มีความชดัเจน 

               -  เป็นธรรม 

    

๓.๖.๒  เจา้หน้าท่ีทุกคนรับทราบเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์ในการ

ติดตามผลการดาํเนินงาน     

สรุปผลการประเมินด้านกิจกรรมการควบคุม         

       เหมาะสม 

       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๔. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 

    ๔.๑.  สารสนเทศ 

๔.๑.๑   การจัดระบบสารสนเทศในหน่วยงานสนองตอบต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

    

๔.๑.๒ ระบบการจดัการและรวบรวมสารสนเทศในหน่วยงาน 

           -  มีความถูกตอ้ง 

 -  มีความครบถว้น 

          -  เป็นปัจจุบนั 

    

๔.๑.๓  การเข้าถึงและการเรียกใช้ข้อมูลมีระบบการรักษา

ความปลอดภยัท่ีดี     

๔.๑.๔  ขอ้มูลท่ีไดรั้บทั้งจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอก 
 -  มีความถูกตอ้ง 
              -  ทนัต่อเวลา 

    

๔.๒  การส่ือสาร 

๔.๒.๑  การจดัระบบการส่ือสารภายในทั้งท่ีเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการมีความชดัเจน 
    

๔.๒.๒  การจัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู ้บริหารและ

เจา้หนา้ท่ีมีความเหมาะสม     

๔.๒.๓  เจา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบเกี่ยวกบัการปฏิบติังานตาม

ระบบการควบคุมภายในเป็นอยา่งดี     

 

สรุปผลการประเมินด้านสารสนเทศและการส่ือสาร       

       เหมาะสม 

       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 

 

 

    

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 14 
 



รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๕. ด้านกิจกรรมการติดตามผล 

     ๕.๑  การติดตามผล      

๕.๑.๑  การจดัระบบการติดตามผลระหว่างการปฏิบติังานมี

ความต่อเน่ือง 

    

๕.๑.๒  การรายงานการติดตามผลการดาํเนินงานเสนอให ้

 
    

๕.๑.๓  กระบวนการหรือวิธีการติดตามผลการดาํเนินงานมี

การกาํหนด 

       -  อยา่งเป็นระบบ 

       -  เป็นท่ียอมรับ 

                     -  มีความต่อเน่ือง 

    

๕.๒.  การประเมินผล 
๕.๒.๑  การกําหนดหลักเกณฑ์การประเ มินผลมีความ

เหมาะสม 
    

๕.๒.๒  ผลการประเมินมีความถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับ     

 

สรุปผลการประเมินด้านกิจกรรมการติดตามผล 

       เหมาะสม 

       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
 
 

    

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 15 
 



แบบสรุปการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 

 

คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน                        ประจาํปี   
ภารกจิ  คอื                                                                                     

 

การประเมนิผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ 

๑. ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม  

๒. ดา้นการประเมินความเส่ียง  

๓. ดา้นกิจกรรมการควบคุม  

๔. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร  

๕. ดา้นกิจกรรมการติดตามผล  

ผลการประเมินโดยรวม  

สรุปผลการประเมนิ 
� เหมาะสม 

� ควรแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ือง……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ผู้ประเมนิผล       วนั เดือน ปีที่ประเมนิผล   

     

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 16 
 



๓.  การประเมนิผลเกีย่วกบักจิกรรมควบคุมเฉพาะด้านหรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง 
     

แบบสอบถามการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 
ด้านการเงินและบญัชี 

 

คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน                    ประจาํปี                                                                            
ภารกจิ / กจิกรรม                                                                                                              

รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๑.  การรับเงิน                             

๑.๑  ออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน 
    

๑.๒ ใชใ้บเสร็จรับเงินทีละเล่มสาํหรับแต่ละหน่วยจดัเกบ็เงิน     

๑.๓ ใบเสร็จรับเงินมีเลขลาํดบัเล่มท่ี และฉบบัท่ีพิมพไ์วล้่วงหนา้     

๑.๔ งานการเงินจดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน     

๑.๕  บันทึกควบคุมใบเสร็จรับเ งินทุกชนิดในทะเบียนคุม  

ใบเสร็จรับเงิน 
    

๑.๖  กรอกใบเสร็จรับเงินใหติ้ดสาํเนาทุกรายการ     

๑.๗ ใบเสร็จรับเงินท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นทุกรายการแลว้ หาก

มีการยกเลิกไดร้ะบุเหตุผลการยกเลิกไว ้
    

๑.๘ ใบเสร็จรับเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เกบ็รักษาไวใ้นท่ีปลอดภยั     

๑.๙  การเบิกใชแ้ต่ละคร้ังผูเ้บิกไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน     

๑.๑๐  ตน้ขั้วใบเสร็จรับเงินท่ีใชห้มดแลว้ ส่งคืนงานการเงินทนัที     

๑.๑๑ ใบเสร็จรับเงินท่ียกเลิกหรือไม่ใช้ มีการขีดฆ่าและเก็บไว้

ครบชุด 
    

๑.๑๒  มีการแสดงใหท้ราบว่า รับเงินตามใบเสร็จเลขท่ีใด ถึงเลขท่ี

ใ ด จํ า น ว น ร ว ม ทั้ ง ส้ิ น เ ท่ า ใ ด  ใ ห้ ด้ า น ห ลัง สํ า เ น า

ใบเสร็จรับเงินฉบบัสุดทา้ยเม่ือนาํส่ง 

    

๑.๑๓  มีหลกัฐานลงช่ือรับส่งเงินระหว่างกนั     

๑.๑๔  ระยะเวลาการส่งเงิน นาํส่งเจา้หนา้ท่ีการเงินในวนัท่ีรับเงิน

หรือวนัทาํการถดัไป 
    

๑.๑๕  มีการสรุปยอดเงินท่ีไดรั้บทุกวนั เม่ือส้ินเวลารับเงิน     

๑.๑๖ ใบเสร็จรับเงินท่ีไม่ใช ้เม่ือส้ินปีงบประมาณมีการปรุหรือ

เจาะรูหรือประทบัตราเลิกใชทุ้กชุด 
    

๑.๑๗  มีการกาํหนดว่าเชค็ท่ีไดรั้บจะตอ้ง  “ขีดคร่อม” สั่งจ่ายใน

นามหน่วยรับตรวจ 
    

๑.๑๘  มีการนาํเชค็ท่ีรับไปข้ึนเงินสดหรือไม่ 
 

    

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 17 
 



รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๑.๑๙  หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรับเงินในแผนกการเงินแยกจากหน้าท่ี

ต่อไปน้ี 
    

ก. บนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร     

ข. นาํเงินสดฝากธนาคาร     

ค. กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร     

๑.๒๐  เงินท่ีไม่สามารถระบุท่ีมา ฝากเขา้ธนาคารในบญัชีพกัเพื่อ

รอการตรวจสอบ 
    

๑.๒๑ กาํหนดให้เจ้าหน้าท่ีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อักษรเม่ือเงิน  

ขาดบญัชี 
    

 
สรุปผลการประเมินการรับเงิน 

     เหมาะสม 
         ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

        ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
 
 

    

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 18 
 



รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๒.  การจ่ายเงนิ 

๒.๑   มีระเบียบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายเงินอยา่งชดัเจน 
    

๒.๒  การจ่ายเงินจ่ายเป็นเช็ค เว ้นแต่รายจ่ายเล็กน้อยจ่ายจาก 

เงินสดยอ่ย     

๒.๓  เชค็ท่ีไม่ใชไ้ดขี้ดฆ่าเพื่อป้องกนัมิใหน้าํไปใชอ้ีก 
 

    

๒.๔  การสั่งจ่ายเชค็ 

-  กรณีสั่งซ้ือ/จ้าง เช็คจ่ายให้เจ้าหน้ี ได้ออกเช็คสั่งจ่ายใน

นามเจ้าหน้ีขีดฆ่าคาํว่า “หรือตามสั่ง” หรือ “หรือผู ้ถือ” 

ออกและขีดคร่อมดว้ย 

    

- ก ร ณี จ่ า ย ใ ห้ เ จ้ า ห น้ี  น อ ก เ ห นื อ เ จ้ า ห น้ี สั่ ง ซ้ื อ / จ้ า ง  

ใหขี้ดฆ่าคาํว่า “หรือตามสั่ง” หรือ “หรือผูถ้ือ” ออกหรือ

จะขีดคร่อมหรือไม่กไ็ด ้
    

๒.๕  มีการเก็บรักษาเช็คซ่ึงยงัไม่ได้ใช้อย่างปลอดภัยและ

เหมาะสม     

๒.๖  การจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสารหลักฐานประกอบการ

จ่ายเงินครบถว้น     

๒.๗  มีการตรวจสอบหลกัฐานทุกคร้ัง ก่อนอนุมติัจ่ายว่าจ่ายได้

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี 
    

๒.๘  ผูเ้ขียนเชค็เป็นคนละคนกบัผูอ้นุมติัใบสาํคญัจ่าย     

๒.๙   มีการแบ่งแยกหน้าท่ีดา้นการเบิกจ่าย มิให้บุคคลใดบุคคล

ห น่ึ ง  มีห น้ า ท่ี รั บ ผิ ด ชอ บ มา ก ก ว่ า ห น่ึ งลัก ษ ณ ะ งา น 

ดงัต่อไปน้ี 

    

ก. เกบ็รักษาเงินสด     

ข. อนุมติัใบสาํคญัจ่ายเงิน     

ค. บนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร     

๒.๑๐  มีการระบุวงเงินและผูมี้อาํนาจในการลงนามสั่งจ่ายเชค็     

๒.๑๑  ไม่มีการลงลายมือในเชค็สั่งจ่ายเงินไวล้่วงหนา้     

๒.๑๒  กาํหนดให้มีผูมี้อาํนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายมากกว่าหน่ึง

คน 
    

๒.๑๓  มีการส่งเช็คให้ผูท้าํหน้าท่ีจ่ายเช็คทนัทีเม่ือลงนามแลว้ มี

การจาํกดัผูมี้สิทธิท่ีจบัตอ้งเชค็ 
    

๒.๑๔ การจ่ายเงินให้แก่ผูอ้ื่นท่ีไม่ใช่เจ้าหน้ีหรือผูไ้ม่มีสิทธิรับ    

    เงิน มีหนงัสือมอบฉันทะของผูมี้สิทธิรับเงิน 
    

๒.๑๕ ไม่มีการกาํหนดให้เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกบัการซ้ือการจ้างและ 

   การเงิน รับเงินแทนผูมี้สิทธิรับเงิน     

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 19 
 



รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๒.๑๖  การกาํหนดใหก้ารจ่ายเงินโดยโอนผ่านระบบธนาคารตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการ 
    

๒.๑๗  มีการประทับตราจ่ายเงินแล้ว ในใบสําคัญจ่ายและ

หลกัฐานการจ่าย 
    

 
สรุปผลการประเมินการจ่ายเงิน 

      เหมาะสม 
           ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

          ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
 
 
 
 
 

    

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 20 
 



รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๓.  การเกบ็รักษาเงิน และนําเงินฝากธนาคาร             

๓.๑ มีสถานท่ีและตูนิ้รภยัสาํหรับเกบ็รักษาเงินท่ีปลอดภยั 
    

๓.๒ มีกรรมการรักษาเงินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหน้าท่ีถูกตอ้ง

ตามระเบียบ 
    

๓.๓ มีการจดัทาํรายงานเงินสดคงเหลือประจาํวนั     

๓.๔ การเกบ็รักษาเงินถูกตอ้งตามระเบียบและอยูภ่ายในวงเงินเก็บ

รักษา 
    

๓.๕ ไม่มีเชค็/ใบสาํคญัหรือใบยมืท่ีไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนตวัเงิน     

๓.๖  ผูรั้กษาเงินกบัผูท้าํบญัชีเงินสดเป็นบุคคลคนละคน     

๓.๗  กรรมการเกบ็รักษาเงินไม่เคยมอบใหก้รรมการผูเ้ดียวถือ

กญุแจตูนิ้รภยัทั้งหมด 
    

๓.๘  ผูต้รวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบทาํการตรวจ

นบัเงินสดโดยไม่บอกล่วงหนา้ 
    

๓.๙  มีการนาํเงินท่ีไดรั้บฝากธนาคารภายในวนัท่ีรับเงินหรือวนั

ทาํการถดัไป 
    

๓.๑๐ การเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด

และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณบดี 
    

๓.๑๑ บญัชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ     

๓.๑๒ มีการกาํหนดให้เจ้าหน้าท่ีรายงานให้ผู ้มีอาํนาจทราบ

โดยเร็ว เม่ือทราบว่ามีเงินสูญหาย 
    

๓.๑๓ บญัชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ     

๓.๑๔ กรณีรับเช็คท่ีฝากคืนจากธนาคาร มีการลงบญัชีคุมและมี 

การติดตามทุกรายการ 
    

๓.๑๕ มีการรักษาสมุดคู่ฝาก ใบนาํฝากธนาคาร และตน้ขั้วเช็คให้

เรียบร้อย 
    

๓.๑๖ มีการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง     

๓.๑๗ มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

ธนาคาร โดยผูค้วบคุมดูแล 
    

๓.๑๘ มีการติดตามเช็คท่ีผู ้รับเงินย ังไม่ได้นําไปข้ึนเงินเป็น

เวลานาน 
    

สรุปผลการประเมินการเก็บรักษาเงินและนําเงินฝากธนาคาร 

           เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ……………………… 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………….....…... 

ตาํแหน่ง……………....….........……วนัเดือนปี……….....……… 

    

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 21 
 



รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๔.  การยมืเงนิทดรองจ่าย 

๔.๑ ใบยมืเงินทดรองจ่ายไดรั้บอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจตามระเบียบ

การยมืเงินทดรองจ่ายเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดตาม

ระเบียบเท่านั้น 

    

๔.๒ ไม่อนุมติัใหย้มืเงินทดรองจ่าย หากยงัไม่ส่งใชเ้งินยืมทดรอง

จ่ายรายเก่า 
    

๔.๓ เงินยืมทดรองจ่ายท่ีเกินกาํหนดมีการเร่งรัดให้ส่งคืนตาม

ระเบียบ 
    

๔.๔ มีหลักฐานการติดตามเงินยืมทดรองจ่ายท่ีค้างนานเกิน

กาํหนด 
    

๔.๕ เม่ือไดรั้บเงินคืนหลกัฐานหกัลา้งยมืทดรองจ่าย มีการออกใบ

รับใบสําคัญและบนัทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินทด

รองจ่าย หรือใบคืนเงินทดรองจ่าย 

    

๔.๖ มีการเกบ็รักษาสัญญาการยมืเงินทดรองจ่าย ท่ียงัไม่ส่งใชไ้ว ้
         อยา่งเป็นระเบียบในท่ีปลอดภยั 

    

๔.๗ มีการกระทบยอดบญัชีลูกหน้ีรายตวัหรือทะเบียนลูกหน้ี  
              กบับญัชีคุมลูกหน้ี  ทุกส้ินเดือน 

    

สรุปผลการประเมินการยืมเงินรองจ่าย 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ……………………… 

……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
. 
 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
 
 

    

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 22 
 



รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๕.  การบันทึกบัญชีและจดัทํารายงานการเงิน                 

๕.๑  มีการตรวจสอบหลกัฐานการรับจ่ายเงิน ให้ถูกตอ้งครบถว้น 

กอ่นบนัทึกบญัชี 

    

๕.๒ การรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด     

๕.๓ มีการเปรียบเทียบรายไดแ้ละรายจ่ายสะสมแต่ละปี เพื่อทราบ

การเปลี่ยนแปลงท่ีผิดปกติ 
    

๕.๔ มีเอกสารประกอบหรือรายละเอียดการปรับปรุงรายการบญัชี

ประกอบใบสาํคญัทัว่ไป 
    

๕.๕ บญัชีแยกประเภทมีการบนัทึกรายการถูกตอ้งและครบถว้น

และเป็นปัจจุบนั 
    

๕.๖ สามารถติดตามตรวจสอบ (Audit Trail) รายการจากเอกสาร

ประกอบรายการ หรือเอกสารเบ้ืองต้นไปยงับัญชีแยก

ประเภท มีการกระทบยอดบญัชีย่อยหรือทะเบียนกบับญัชี

คุมยอดหรือบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

    

๕.๗    นโยบายการบัญชีเ ป็นไปตามกฎหมายหรือระเ บียบ

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 
    

๕.๘  มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบนัทึกบญัชีเป็นคร้ังคราว     

๕.๙  ขอ้มูลการระหว่างเงินทุน/กองทุน ท่ีเกี่ยวขอ้งกนัมีการสอบ

ยนัความถูกตอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 
    

๕.๑๐ รายงานทางการเงินจดัทาํจากบญัชีแยกประเภท     

๕.๑๑ จดัทาํรายละเอียดประกอบ รายงานการเงินทุกส้ินเดือน     

๕.๑๒ มีการสะสางรายการคา้งนาน เพื่อไม่เป็นภาระบญัชี     

๕.๑๓ รายงานการเงินจดัทาํข้ึนตรงตามความตอ้งการและทนัต่อ

เวลา 
    

๕.๑๔ มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าท่ีการเงินและ

บญัชี 
    

สรุปผลการประเมินการบันทึกบัญชีและจัดทาํรายงานการเงนิ 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ………………………………… 
……………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ……………………… 

……………………………………………………………………… 
 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 

    

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 23 
 



แบบสรุปการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 
  
คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน                  ประจาํปี   
ภารกจิ  คอื                                                                                     

การประเมนิผลการควบคุมภายในด้านการเงนิการบญัชี ผลการประเมนิ 

๑. การรับเงิน  

๒. การจ่ายเงิน  

๓. การเก็บรักษาเงิน และนาํฝากธนาคาร  

๔. การเงินยมืทดรองจ่าย  

๕. การบนัทึกบญัชีและรายงานการเงิน  

ผลการประเมินโดยรวม  

สรุปผลการประเมนิ 
� เหมาะสม 

� ควรแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ือง ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………      
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                 

         ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ผู้ประเมนิผล       วนั เดือน ปีที่ประเมนิผล ....................................... 

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 24 
 



แบบสอบถามการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 
การจดัซ้ือจดัจ้าง 

 
คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน              ประจาํปี ………………………………  

ภารกจิ / กจิกรรม                                                                                       

รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๑. เร่ืองทั่วไป                                

๑.๑  ความรับผิดชอบของการกาํหนดความตอ้งการหรือการขอ 

         อนุมัติจัดซ้ือ การจัดซ้ือ การรับพัสดุ แยกออกจากการเงิน

และการบญัชี 

    

๑.๒  การจดัซ้ือ แยกจากหนา้ท่ีการกาํหนดความตอ้งการหรือการ 

          ขออนุมติัจดัซ้ือ และการรับพสัดุ 
    

๑.๓  หนา้ท่ีความรับผิดชอบในการเตรียมหลกัฐานเพื่อชาํระค่า 

         พสัดุและการอนุมติัจ่ายเงิน แยกออกจากการบนัทึกการเบิก

จ่ายเงินและบญัชีแยกประเภท 

    

๑.๔ มีการกาํหนดหน้าท่ีอย่างเหมาะสมสําหรับแต่ละคนหรือ 

แต่ ละหน่วยงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการบริหารพสัดุ 
    

๑.๕  กรณีมีหน่วยงานกลางทาํหนา้ท่ีจดัหาพสัดุ ซ่ึงมีการกาํหนด 

        หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมและชดัเจนนอกจากน้ีหาก

มีกรณีให้หน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยพัสดุจัดซ้ือหา

โดยตรง ไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน เช่น ประเภท

พสัดุท่ีใหจ้ดัหา วงเงินท่ีมีอาํนาจ เป็นตน้ 

    

๑.๖ ระบบการตรวจสอบเพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตาม 

        ระเบียบ กฎเกณฑท่ี์กาํหนด 
    

สรุปผลการประเมินเร่ืองทัว่ไป 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง................………………… 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

        ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ..……………...... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………….. 

ตาํแหน่ง……….....................……………… 
วนัเดือนปี…………………………. 

    

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 25 
 



รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๒.  การกําหนดความต้องการ 

๒.๑  ผู ้ใช้พัสดุ เป็นผู ้กาํหนดความต้องการพัสดุการแจ้งความ

ตอ้งการพสัดุหรือขอให้จัดหา (รายงานการขอจัดซ้ือหรือ

จ้าง)  ได้ระบุรายการหรื อประเภทพัสดุปริมาณพัส ดุ 

กาํหนดเวลาท่ีตอ้งการอยา่งละเอียดและชดัเจน 

    

๒.๒  มีการกาํหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการพัสดุหรือ

ขอใหจ้ดัหาไวอ้ยา่งเหมาะสม และเพียงพอสาํหรับการจดัหา 

เพื่อป้องกนัการจดัหาโดยวิธีพิเศษ โดยอา้งความเร่งด่วน 

    

 
สรุปผลการประเมินการกาํหนดความตอ้งการ 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ................................................... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

        ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ..……………...... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………….. 

ตาํแหน่ง……….....................……………… 
วนัเดือนปี…………………………. 

 
 
 
 

    

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 26 
 



รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๓.  การจัดหา 

๓.๑  ผูรั้บผิดชอบในการจดัหา ดาํเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใสและ

มีการแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรม 

    

๓.๒ มีระเบียบจดัซ้ือจดัหาวสัดุท่ีเหมาะสม     

๓.๓  มีการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา หรือผูเ้สนอ 

         งานแต่ละราย ว่าเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชนร่์วมกนั 
    

๓.๔ มีการตรวจสอบเงินงบประมาณหรือเงินทุนท่ีใชก้่อนการ 

         อนุมติัจดัซ้ือ 
    

๓.๕  มีการปิดประกาศประกวดราคาไวใ้นท่ีเปิดเผย และจดัส่ง 

         ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการ

พสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

    

๓.๖  มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างบุคคลผูท้าํหนา้ท่ีรับซอง 

         ประกวดราคาและเปิดซองประกวดราคา 
    

๓.๗  มีการตรวจสอบ กรณีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานกระทาํ 

         การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมหรือกระทาํการ

โดยไม่สุจริต หรือไม่ พร้อมทั้งกาํหนดโทษ 

    

๓.๙  มีการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณราคากลาง     

๓.๑๐ มีคู่มือเกี่ยวกบัราคากลางเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและลด 

          โอกาสการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
    

สรุปผลการประเมินการจดัหา 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ................................................... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
        ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ..……………...... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………….. 

ตาํแหน่ง……….....................……………… 
วนัเดือนปี…………………………. 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๔.  การตรวจรับพัสดุ และบริการ 

๔.๑  พสัดุและบริการท่ีไดรั้บ มีการตรวจสอบความถูกตอ้งกบั 

        สัญญาจดัซ้ือจดัจา้ง หรือใบสั่งของ 

    

๔.๒ พสัดุท่ีสําคญัหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดยคณะกรรมการการ

ตรวจรับ หรือพัสดุ ท่ี มีคุณภาพพิ เศษตรวจรับหรือให้

คาํปรึกษาโดยผูช้าํนาญการหรือ ผู ้ทรงคุณวุฒิในเร่ืองนั้ น 

โดยเฉพาะ 

    

๔.๓ จดัทาํรายงานส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน เช่น มีรายละเอียดไม่เป็นไป

ตามขอ้กาํหนดในสัญญาหรือขอ้ตกลง พสัดุไม่ได ้    

คุณภาพ พสัดุขาด หรือเสียหาย 

    

๔.๔ พสัดุท่ีไม่ถูกตอ้งตามสัญญาซ้ือหรือใบสั่งของมีการคืนให ้               

ผูข้ายทนัที 
    

๔.๕  เม่ือมีการคืนสินคา้ ไดน้าํเอกสารลดหน้ีจากผูข้ายมาบนัทึก

บญัชีโดยถูกตอ้งครบถว้น 
    

๔.๖  มีการแจง้ให้ผูรั้บจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัที ท่ี             

พบว่าการบริการไม่ถูกตอ้ง 
    

๔.๗ การตรวจรับพสัดุ และบริการมีการจดัทาํเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
    

 
สรุปผลการประเมินการตรวจรับพัสดุ และบริการ 
       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ................................................... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
        ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ..……………...... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
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ตาํแหน่ง……….....................……………… 
วนัเดือนปี…………………………. 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๕.  การควบคุมและการเก็บรักษา 

๕.๑  มีการใชห้มายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ และจัดทาํทะเบียนถูก    

ตอ้งตามระเบียบและเป็นปัจจุบนั 

    

๕.๒  สถานท่ีจัดเก็บพสัดุเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั และเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
    

๕.๓  มีการกาํหนดมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ี

สาํคญั และมูลค่าสูง ไม่ใหสู้ญหาย 
    

๕.๔  มีการติด หรือเขียนรหสัครุภณัฑไ์วท่ี้ทรัพยสิ์นทุกรายการ     

๕.๕  มีการบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด     

๕.๖  มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารป้องกนัทรัพย์สินไว้อย่าง

เหมาะสม 
    

๕.๗  มีการตรวจนบัทรัพยสิ์นทุกส้ินปีงบประมาณ     

๕.๘  มีการเปรียบเทียบยอดจาการตรวจนับทรัพยสิ์นกบัทะเบียน

คุม และหรือบญัชีทรัพยสิ์น 
    

๕.๙  มีการจดัทาํรายงานผลการตรวจนบัทรัพยสิ์น     

๕.๑๐  มีการกาํหนดวิธีปฏิบติัเกี่ยวกบัทรัพยสิ์นสูญหายการโอน

และจาํหน่ายทรัพยสิ์นหรือไม่ 
    

๕.๑๑  มีทรัพยสิ์นท่ีไม่ตอ้งใชง้าน     

สรุปผลการประเมินการควบคุมและการเก็บรักษา 
       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ................................................... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
        ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ..……………...... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………….. 

ตาํแหน่ง……….....................……………… 
วนัเดือนปี…………………………. 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๖.  การจําหน่ายพัสดุ 

๖.๑ มีการลงบญัชี / ทะเบียนทนัทีท่ีมีการจาํหน่ายพสัดุออกไป 
    

๖.๒ กรณีมีการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญ ได้รับการอนุมัติโดยผู ้มี

อาํนาจ 
    

 
สรุปผลการประเมินการจําหน่ายพัสดุ 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ................................................... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
        ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ..……………...... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………….. 

ตาํแหน่ง……….....................……………… 
วนัเดือนปี…………………………. 
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แบบสรุปการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 
  
คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน                  ประจาํปี   
ภารกจิ  คอื                                                                                     

การประเมนิผลการควบคุมภายในด้านการจดัซ้ือจดัจ้าง ผลการประเมนิ 

๑. เร่ืองทัว่ไป  

๒. การกาํหนดความตอ้งการ  

๓. การจดัหา  

๔. การตรวจรับ  

๕. การควบคุมและการเก็บรักษา  

๖. การจาํหน่ายพสัดุ  

ผลการประเมินโดยรวม  

สรุปผลการประเมนิ 
� เหมาะสม 

� ควรแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ือง……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผู้ประเมนิผล       วนั เดือน ปีที่ประเมนิผล   
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๔.  การประเมนิผลเกีย่วกบักจิกรรมควบคุมโดยรวมของส่วนงาน 
 

แบบสอบถามการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 
 

คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน                    ประจาํปี                                                                            
ภารกจิ / กจิกรรม                                                                                                              

รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๑. ผูบ้ริหารมีการให้นโยบายการบริหารงานแก่หน่วยงาน

อยา่งชดัเจน 
    

๒. วตัถุประสงคร์ะดบัส่วนงานมีการกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน

และมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจของส่วนงาน 
    

๓. วตัถุประสงค์ระดบักิจกรรมมีการกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน

และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ะดบัส่วนงาน 
    

๔. ระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดข้ึนครอบคลุมภารกิจ

ของส่วนงาน 
    

๕. ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบั

หน่วยงาน 
    

๖. การจดัวางระบบการควบคุมภายในส่วนงานเป็นไปตาม

ระเบียบหรือมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีทาง

ราชการกาํหนด 

    

๗. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัและเห็นชอบในการจดัให้มีระบบ

การควบคุมภายในข้ึนในส่วนงาน 
    

๘. เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัใหมี้ระบบ

การควบคุมภายในข้ึนในแต่ละส่วนงาน 
    

๙. เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับการช้ีแจงให้ทราบเก่ียวกับการ

ปฏิบติังานตามระบบการควบคุมภายใน 
    

๑๐. ระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดข้ึนไดมี้การนาํไปสู่

การปฏิบติังานตามปกติของส่วนงาน 
    

๑ ๑ .  ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ฏิบั ติ ง า น สา ม า ร ถ บ ร ร ลุ ไ ด้ต า ม

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
    

๑๒. การปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด     

๑๓. ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี /
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 

๑๔. เจา้หนา้ท่ีมีการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
    

๑๕. การมอบอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่

เจา้หนา้ท่ีมีความเหมาะสมและชดัเจน 
    

๑๗. การใชท้รัพยากรของส่วนงานมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า     

๑๘. ทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของส่วนงานมีการใช้และดูแลรักษา

อยา่งสมประโยชน์และปลอดภยั 
    

๑๙. ระบบสารสนเทศของส่วนงานมีความถูกต้องและ

น่าเช่ือถือ 
    

๒๐. เจา้หนา้ท่ีของส่วนงานสามารถรับทราบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกต้องและทนัต่อ

เวลา 

    

๒๑. ช่องทางการส่ือสารข้อมูลระหว่างผู ้บริหารและ

ผูป้ฏิบติังานมีความเหมาะสม 
    

๒๒. การปฏิบติังานการติดต่อและประสานงานท่ีดีภายใน

ส่วนงาน เพ่ือใหเ้กิดผลสาํเร็จไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ีวาง

ไว ้

    

๒๓. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการนาํระบบการควบคุมภายใน

มาใช้ในส่วนงานมีความเหมาะสมและคุ้มค่ ากับ

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

    

๒๔. ความเส่ียงหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดมี้การป้องกนั

หรือลดลงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
    

๒๕. การติดตามและประเมินผลการดาํเนินการใน ๒ 

รูปแบบดงัน้ี 
    

(๑) ประเมินผลการควบคุมดว้ยตนเอง     

(๒) ประเมินผลการควบคุมอยา่งเป็นอิสระ     

สรุปผลการประเมินกิจกรรมโดยรวม 

     เหมาะสม 
        ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

        ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ………………………… 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................วนัเดือนปี………………………. 
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