
แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                   หน้า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

ตามประเภทของการประเมินผล 
ระดับส่วนงาน 
----------------- 

 แบบสอบถามและแบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน แบ่งตามประเภทของการประเมินผล ๔ 
ประเภท ดังนี้ 

 ๑. การประเมินผลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
 ๒. การประเมินผลเกี่ยวกับองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 ๓. การประเมินผลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้านหรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง 
 ๔. การประเมินผลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมโดยรวมของส่วนงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามการประเมินผล ปค. มจร. 
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ส่วนงาน…………………………………………………………………………………………………………ประจ าปี ……………………………… 
๑.  การประเมินผลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
 

รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
 ๑.๑  การวางแผน 
 ๑.๑.๑ การวางแผนมีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร           

    

๑.๑.๒ การจัดท าแผนมีความชัดเจนในเรื่องต่อไปนี ้
   - การก าหนดวัตถุประสงค์ 
   - วิธีการด าเนินงาน 
   - การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ 
   - ระยะเวลา 
  - งบประมาณ 

    

๑.๑.๓ การมีส่วนร่วมในการวางแผนระหว่างผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีห่รือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    

๑.๒ การปฏิบัติงาน   
๑.๒.๑ ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้นครอบคลุมภารกิจ

ของหน่วยงาน 
    

๑.๒.๒ ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้นมีความเพียงพอ 
และเหมาะสม 

    

๑.๒.๓  การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดขึ้น 

    

๑.๒.๔  การปฏิบัติงานมีการประสานความร่วมมือระหว่างกัน 
อย่างเหมาะสม 

    

๑.๒.๕ แนวทาง/คู่มือ/วิธีการปฏิบัติงาน มีการก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

    

๑.๒.๖  แนวทาง/คู่มือ/วิธีการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

    

         ๑.๒.๗  การแบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนท่ีวางไว้
อย่างเหมาะสม 

    

         ๑.๒.๘  เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

    

๑ .๒ .๙  เจ้ าหน้ าที่ ได้ รับ มอบหมายงานตรงตามความรู้
ความสามารถท่ีมีอยู่ 

    

๑.๒.๑๐ เจ้าหน้าที่ใช้ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 

    

๑.๒.๑๑  เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

    

๑.๒.๑๒  เจ้าหน้าท่ีมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน     
๑.๒.๑๓  ผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามตามแผนท่ีวางไว ้     
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๑.๓  การก ากับดูแล 
๑.๓.๑ การก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานมีความ

ชัดเจนและวัดผลได้ 
    

๑.๓.๒ การก าหนดระบบสั่งการหรือสายการบังคับบัญชามี
ความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

    

๑.๓.๓ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มีความเหมาะสมและคุ้มค่า     

๑.๓.๔ เจ้าหน้าที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้และ
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

    

๑.๓.๕ กระบวนการพิจารณาประเมินผลงานหรือการปฏิบัติงาน
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

    

๑.๓.๖ ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
ได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา 

    

สรุปผลการประเมินความมีประสทิธิภาพและ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๒.  ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน 
๒.๑  การบันทึกรายการข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
    

๒.๒ รายงานหรือเอกสารข้อมูลส าคัญมกีารลงนามแสดงผู้จัดท าและ
ผู้อนุมัติทุกครั้ง 

    

๒.๓ รายงานต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นมีความคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายที่
เสียไป 

    

๒.๔ รายงานต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นตรงตามความต้องการและทันต่อ
เวลา 

    

๒.๕ ระบบสารสนเทศได้รับการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า     
๒.๖ การเข้าถึงและการเรียกใช้ข้อมูลมีระบบรักษาความปลอดภัยที่

ด ี
    

๒.๗ ข้อมูลระหว่างงานที่เกี่ยวข้องกันมีการสอบยันความถูกต้อง
อย่างสม่ าเสมอ 

    

สรุปผลการประเมินความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการ
เงิน 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 
 

ผู้ประเมินผล…………………………………………… 
ต าแหน่ง…………………….....................… 

วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๓.  การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

๓.๑   เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

    

๓ .๒  การก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
มีความเหมาะสม 

    

๓.๓  การก าหนดมาตรการหรือบทลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมี
ความชัดเจนและเป็นธรรม 

    

๓.๔  การก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเคร่งครัด 

    

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 
 

ผู้ประเมินผล…………………………………………… 
ต าแหน่ง…………………….....................… 

วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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แบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
ส่วนงาน…………………………………………………………………………………………………………ประจ าปี…………………………………………… 

การประเมินผลวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ผลการประเมิน 

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน  

๒. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและรายงานทางการเงิน  

๓.  การปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับท่ี 
เกี่ยวข้อง 

 

ผลการประเมินโดยรวม  

 
สรปุผลการประเมิน 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่อง ………………………………………….............................………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………............………………………………………………………………………………………………….
.........……………...........................................................................................................................................................................................… 
  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิม่เติม………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………....………………………………
……………………………………………………………………………..………....…………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้ประเมินผล……………………………………………………….                            วัน เดือน ปีที่ประเมินผล ………………….. 

***** 
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ส่วนงาน…………………………………………………………………………………………………………ประจ าปี ……………………………… 
๒. การประเมินผลเกี่ยวกับองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

 ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๑.  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ๑.๑ ปรัชญาและลกัษณะการท างานของผู้บริหาร 

๑.๑.๑  การให้นโยบายและก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน
รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงาน 

  - มีความชัดเจน 
  - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 

    

๑.๑.๒  การให้ความส าคัญและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุม
ภายในครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน 

    

๑.๑.๓  การก าหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงาน 
  - มีความชัดเจน 
          - เป็นที่ยอมรับ 

    

๑.๑.๔  การกระจายอ านาจการปฏิบัติงานสูร่ะดับล่าง     
๑.๑๕   ความมุ่งมั่นในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ     

๑.๑.๖ การน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ใน
หน่วยงาน 

    

๑.๑.๗ การให้ความส าคัญกับการรายงานและการติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

    

     ๑.๒.  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 

๑.๒.๑  การก าหนดจรยิธรรมการปฏิบัติงาน 
 - มีความชัดเจน 
 - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบตัิ      

    

๑.๒.๒  ผู้บริหารมีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้าน
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารงาน 

    

๑.๒ .๓  การให้สิ่งจูงใจอย่างสมเหตุสมผลในการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีการยึดมั่นความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

    

๑.๒.๔ การลงโทษเมื่อมีการกระท าฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติมี
ความเหมาะสม 

    

๑.๓.  โครงสร้างของหน่วยงาน 
๑.๓.๑  การจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาของ

หน่วยงาน 
 -  มีความชัดเจน 
       -  มีความเหมาะสมกับการด าเนินงาน 

    

๑.๓.๒  การแสดงแผนภูมิการจัดโครงสร้างและสายงานการ
บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

  -  มีความถูกต้อง 
  -  เป็นปัจจุบัน 
          -  เวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

 ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๑.๔  การก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๑.๔.๑.  การก าหนดอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ

ต าแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
    

๑.๔.๒  การมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
เจ้าหน้าท่ี 

 -  มีความชัดเจน 
 -  มีความเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ 
 -  เวียนแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนรับทราบ 

    

๑.๔.๓  ระบบการตดิตามและประเมินผลงานท่ีได้มอบหมาย 
 -  มีความเหมาะสม 
        -  มีความต่อเนื่อง 

    

  ๑.๕.  นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.๕.๑  การให้นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร

มีความชัดเจน 
    

๑ .๕ .๒  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น   เลื่อน
ต าแหน่ง  และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

    

๑.๕.๓  การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือความดีความชอบจาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 

    

๑.๕.๔  การให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมอยู่ใน
หลักเกณฑ์หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างชัดเจน 

    

๑.๖  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 
๑ .๖ .๑   คณ ะกรรมการตรวจสอบมีการติ ดตามผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานให้ เป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้น 

    

๑ .๖ .๒  การรายงานผลการตรวจสอบและเสนอข้อมูลแก่
ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันต่อเวลา 

    

สรุปผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๒.  ด้านการประเมินความเสี่ยง 
      ๒.๑. วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
              ๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 

(๑)  การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในแผนกล
ยุทธ์และแผนประจ าปีตามภารกิจหลักมีความ
ชัดเจน 

    

(๒ )  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ในทิศทางเดียวกัน 

    

              ๒.๑.๒  วัตถุประสงคร์ะดับกิจกรรม 
 (๑)  การก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมมีความ

สอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

    

(๒)  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม 

    

(๓) การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
                        -  มีความชัดเจน 
                        -  เป็นธรรม 

               -  วัดผลได ้

    

(๔) เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ 

    

(๕)  การจัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดมีความเหมาะสม 

    

๒.๒  กระบวนการประเมินความเสี่ยง     
          ๒.๒.๑  การระบุปัจจัยเสี่ยง 

(๑)  การระบุความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อความส าเรจ็ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานมีความเหมาะสม 

    

(๒)  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 

    

๒.๒.๒  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 (๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลักเกณฑ์การพิจารณา

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

    

 (๒) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 

    

๒.๒.๓  การจดัล าดับความเสี่ยง 
 (๑)  การจัดล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีหลักเกณฑ์ใน

การพิจารณาตัดสินระดับความเสี่ยง 
     -  อย่างเหมาะสม 

                 -  เป็นที่ยอมรับ 

    

(๒)  การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการพิจารณา
ความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงเป็นล าดับแรก 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

(๓)  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
จัดล าดับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 

    

๒.๒.๔  การบริหารความเสี่ยง 
(๑)  แนวทางในการบริหารและการควบคุมความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นมีความชัดเจน 
    

(๒)  การถ่ายโอนความเสี่ยงมีการด าเนินการอย่าง
เหมาะสม 

    

(๓)   การควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่
ผู้บริหารยอมรับได้ 

    

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง            
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๓  ด้านกิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑. นโยบายและวิธีปฏิบัต ิ
         ๓.๑.๑  การก าหนดนโยบายแผนงานแผนงบประมาณ  และ

แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 

    

๓.๑.๒  การก าหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นไปตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงท่ีได้ 

    

๓.๑.๓  คู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงให้เหมาะสม
อยู่เสมอ 

    

๓.๑.๔  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติงานตามกิจกรรม
การควบคุมที่ก าหนดขึ้น 

    

๓.๑.๕  การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนด 
      -   มีความคล่องตัว 
        -  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

    

๓.๒  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที ่
๓.๒.๑ การกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ใน

ระดับต่าง ๆ มีความเหมาะสม 
    

๓.๒.๒  การก าหนดขอบเขตของงานและการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน 
-  มีความชัดเจน 
-  มีความเหมาะสมกับทักษะความรู้ ความสามารถ   

    

๓.๒.๓  การก าหนดอ านาจในการอนุมัติในแต่ละระดับ 
 - เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
          - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรบัทราบ 

    

๓.๓  การสอบทานการด าเนินงาน 
๓.๓.๑  การจัดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานระหว่าง

กันอย่างความเหมาะสม 
    

๓.๓.๒ การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับ
แผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว้มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 

    

๓.๓.๓  การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเวลา 

    

๓.๔  การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 
๓.๔.๑ การก าหนดวิธีการควบคุมกระบวนการประมวลผลความ

เหมาะสมและเป็นระบบ 
    

๓.๔.๒ การจัดหา  การดูแลรักษา  และพัฒนาระบบงานมีความ
เหมาะสม 

    

๓.๔.๓  ระบบการจัดเก็บเอกสารในแต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่
และสามารถตรวจสอบได้ 

    

๓.๔.๔  การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศการ
เข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญ  มีการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๓.๕  การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 
๓.๕.๑  การจัดระบบการควบคุมทรัพย์สินประเภทเงินสด 

เอกสารสิทธิต่ าง ๆ  วัสดุ   อุปกรณ์ และเครื่ องใช้
ส านักงานมีความปลอดภัย 

    

๓.๕.๒  การตรวจสอบทรัพย์สินต่าง ๆ มีการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ 

    

๓.๕.๓  การจดัท าทะเบียนคุมทรพัย์สินเป็นปัจจบุัน     
๓.๕.๔  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยส์นิ 
 -  มีความเหมาะสม 
          -  มีความปลอดภยั 

    

๓.๕.๕  มาตรการการรักษาและท าลายเอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ มีความเหมาะสม 

    

 ๓.๖   การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 
๓.๖.๑  การก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเร็จในการด าเนินงานในแต่ละ

งานหรือแต่ละกิจกรรม 
           -  มีความชัดเจน 
           -  เป็นธรรม 

    

๓.๖.๒  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

    

สรุปผลการประเมินด้านกจิกรรมการควบคุม         
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๔. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑.  สารสนเทศ 

๔.๑.๑   การจัดระบบสารสนเทศในหน่วยงานสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

    

๔.๑.๒ ระบบการจัดการและรวบรวมสารสนเทศในหน่วยงาน 
        -  มีความถูกต้อง 
        -  มีความครบถ้วน 
        -  เป็นปัจจุบัน 

    

๔.๑.๓  การเข้าถึงและการเรียกใช้ข้อมูลมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี 

    

๔.๑.๔  ข้อมูลที่ได้รับทั้งจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอก 
 -  มีความถูกต้อง 
           -  ทันต่อเวลา 

    

๔.๒  การสื่อสาร 
๔.๒.๑  การจัดระบบการสื่อสารภายในทั้งที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการมีความชัดเจน 
    

๔.๒ .๒  การจัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีมีความเหมาะสม 

    

๔.๒.๓  เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างดี 

    

สรุปผลการประเมินด้านสารสนเทศและการสื่อสาร       
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๕. ด้านกิจกรรมการติดตามผล 
     ๕.๑  การติดตามผล      

๕.๑.๑  การจดัระบบการติดตามผลระหว่างการปฏิบตัิงานมี
ความต่อเนื่อง 

    

๕.๑.๒  การรายงานการติดตามผลการด าเนินงานเสนอให้     
๕.๑.๓  กระบวนการหรือวิธีการตดิตามผลการด าเนินงานมี

การก าหนด 
 -  อย่างเป็นระบบ 
 -  เป็นที่ยอมรับ 

            -  มีความต่อเนื่อง 

    

๕.๒.  การประเมินผล 
 ๕.๒.๑  การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมนิผลมีความเหมาะสม 

    

๕.๒.๒  ผลการประเมินมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ     

สรุปผลการประเมินด้านกจิกรรมการติดตามผล 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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แบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
ส่วนงาน…………………………………………………………………………………………………………ประจ าปี…………………………………………… 

การประเมินผลวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ผลการประเมิน 

๑. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ  

๒. ด้านการประเมินความเสี่ยง  

๓. ด้านกิจกรรมการควบคุม  

๔. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  

๕. ด้านกิจกรรมการติดตามผล  

ผลการประเมินโดยรวม  

สรุปผลการประเมิน 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้ประเมินผล       วัน เดือน ปีที่ประเมินผล   

***** 



แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                   หน้า 16 
 

 

ส่วนงาน…………………………………………………………………………………………………………ประจ าปี ……………………………… 
๓.  การประเมินผลเกี่ยวกับกจิกรรมควบคุมเฉพาะด้านหรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง 
 

รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๑.  การรับเงิน                             
๑.๑  ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน 

    

๑.๒ ใช้ใบเสร็จรับเงินทีละเล่มส าหรับแตล่ะหน่วยจดัเก็บเงิน     

๑.๓ ใบเสร็จรับเงินมเีลขล าดับเล่มที่ และฉบับท่ีพิมพ์ไวล้่วงหน้า     

๑.๔ งานการเงินจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน     
๑.๕   บันทึ กควบคุมใบ เสร็จรับ เงินทุกชนิด ในทะเบี ยนคุม  

ใบเสร็จรับเงิน 
    

๑.๖  กรอกใบเสร็จรับเงินให้ตดิส าเนาทุกรายการ     
๑.๗ ใบเสร็จรับเงินที่กรอกข้อความครบถ้วนทุกรายการแล้ว หากมี

การยกเลิกได้ระบุเหตุผลการยกเลิกไว้ 
    

๑.๘ ใบเสร็จรับเงินท่ียังไม่ได้ใช้ เกบ็รักษาไว้ในท่ีปลอดภัย     

๑.๙  การเบิกใช้แต่ละครั้งผูเ้บิกไดล้งนามไว้เป็นหลักฐาน     

๑.๑๐  ต้นขั้วใบเสร็จรบัเงินที่ใช้หมดแล้ว ส่งคืนงานการเงินทันที     
๑.๑๑ ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกหรือไม่ใช้ มีการขีดฆ่าและเก็บไว้ครบ

ชุด 
    

๑.๑๒  มีการแสดงให้ทราบว่า รับเงินตามใบเสร็จเลขที่ใด ถึงเลขที่
ใดจ านวนรวมทั้งสิ้นเท่าใด ให้ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้ายเมื่อน าส่ง 

    

๑.๑๓  มีหลักฐานลงช่ือรับส่งเงินระหว่างกัน     
๑.๑๔  ระยะเวลาการส่งเงิน น าสง่เจ้าหน้าท่ีการเงินในวันที่รับเงิน

หรือวันท าการถัดไป 
    

๑.๑๕  มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวัน เมื่อสิ้นเวลารับเงิน     
๑.๑๖ ใบเสร็จรับเงินท่ีไม่ใช้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีการปรุหรือเจาะ

รูหรือประทับตราเลิกใช้ทุกชุด 
    

๑.๑๗  มีการก าหนดว่าเช็คท่ีได้รับจะต้อง  “ขีดคร่อม” สั่งจ่ายใน
นามหน่วยรับตรวจ 

    

๑.๑๘  มีการน าเช็คท่ีรับไปขึ้นเงินสดหรือไม ่     
๑.๑๙  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับเงินในแผนกการเงินแยกจากหน้าที่

ต่อไปนี ้
    

ก. บันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร     

ข. น าเงินสดฝากธนาคาร     

ค. กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร     
๑.๒๐  เงินท่ีไม่สามารถระบุที่มา ฝากเข้าธนาคารในบัญชีพักเพื่อรอ

การตรวจสอบ 
    

๑.๒๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเงิน  
ขาดบัญช ี
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

สรุปผลการประเมินการรับเงิน 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๒.  การจ่ายเงิน 
๒.๑   มีระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอย่างชัดเจน 

    

๒.๒  การจ่ายเงินจ่ายเป็นเช็ค เว้นแต่รายจ่ายเล็กน้อยจ่ายจาก 
เงินสดย่อย 

    

๒.๓  เช็คท่ีไม่ใช้ได้ขีดฆ่าเพื่อป้องกันมิให้น าไปใช้อีก 
 

    

๒.๔  การสั่งจ่ายเช็ค 
-  กรณีสั่งซื้อ/จ้าง เช็คจ่ายให้เจ้าหนี้ ได้ออกเช็คสั่งจ่ายใน

นามเจ้าหนี้ขีดฆ่าค าว่า “หรือตามสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” 
ออกและขีดคร่อมด้วย 

    

- กรณี จ่ าย ให้ เจ้ าห นี้  น อก เห นื อ เจ้ าห นี้ สั่ งซื้ อ /จ้ า ง  
ให้ขีดฆ่าค าว่า “หรือตามสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกหรือ
จะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 

    

๒.๕  มีการเก็บรักษาเช็คซึ่งยังไม่ได้ใช้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม     

๒.๖  การจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสารหลักฐานประกอบการ
จ่ายเงินครบถ้วน 

    

๒.๗  มีการตรวจสอบหลักฐานทุกครั้ง ก่อนอนุมัติจ่ายว่าจ่ายได้ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

    

๒.๘  ผู้เขียนเช็คเป็นคนละคนกับผู้อนุมัติใบส าคัญจ่าย     
๒.๙   มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่าย มิให้บุคคลใดบุคคล

หนึ่ง มีหน้าท่ีรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน ดังต่อไปนี้ 
    

ก. เก็บรักษาเงินสด     
ข. อนุมัติใบส าคัญจ่ายเงิน     
ค. บันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร     

๒.๑๐  มีการระบุวงเงินและผู้มีอ านาจในการลงนามสั่งจ่ายเช็ค     
๒.๑๑  ไม่มีการลงลายมือในเช็คสั่งจ่ายเงินไว้ล่วงหน้า     
๒.๑๒  ก าหนดให้มีผู้มีอ านาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายมากกว่าหนึ่งคน     
๒.๑๓  มีการส่งเช็คให้ผู้ท าหน้าที่จ่ายเช็คทันทีเมื่อลงนามแล้ว มีการ

จ ากัดผู้มีสิทธิที่จับต้องเช็ค 
    

๒ .๑๔ การจ่ายเงินให้แก่ผู้อื่นที่ ไม่ ใช่เจ้าหนี้หรือผู้ ไม่มีสิทธิ รับ    
    เงิน มีหนังสือมอบฉันทะของผู้มีสิทธิรับเงิน 

    

๒.๑๕ ไม่มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อการจ้างและ 
   การเงิน รับเงินแทนผู้มีสิทธิรับเงิน     

๒.๑๖  การก าหนดให้การจ่ายเงินโดยโอนผ่านระบบธนาคารต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 

    

๒.๑๗  มีการประทับตราจ่ายเงินแล้ว ในใบส าคัญจ่ายและหลักฐาน
การจ่าย 

    

สรุปผลการประเมินการจ่ายเงิน 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

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

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

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๓.  การเก็บรักษาเงิน และน าเงินฝากธนาคาร             
๓.๑ มีสถานท่ีและตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษาเงินที่ปลอดภัย 

    

๓.๒ มีกรรมการรักษาเงินที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

    

๓.๓ มีการจัดท ารายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน     
๓.๔ การเก็บรักษาเงินถูกต้องตามระเบียบและอยู่ภายในวงเงินเก็บ

รักษา 
    

๓.๕ ไม่มีเช็ค/ใบส าคัญหรือใบยืมที่ไม่ถูกต้องไว้แทนตัวเงิน     
๓.๖  ผู้รักษาเงินกับผู้ท าบัญชีเงินสดเป็นบุคคลคนละคน     
๓.๗  กรรมการเก็บรักษาเงินไม่เคยมอบให้กรรมการผู้เดียวถือ

กุญแจตู้นิรภัยทั้งหมด 
    

๓.๘  ผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการตรวจนับ
เงินสดโดยไม่บอกล่วงหน้า 

    

๓.๙  มีการน าเงินที่ได้รับฝากธนาคารภายในวันที่รับเงินหรือวันท า
การถัดไป 

    

๓.๑๐ การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด
และได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณบดี 

    

๓.๑๑ บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ     
๓.๑๒ มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานให้ผู้มีอ านาจทราบโดยเร็ว 

เมื่อทราบว่ามีเงินสูญหาย 
    

๓.๑๓ บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ     
๓.๑๔ กรณีรับเช็คที่ฝากคืนจากธนาคาร มีการลงบัญชีคุมและมี 

การติดตามทุกรายการ 
    

๓.๑๕ มีการรักษาสมุดคู่ฝาก ใบน าฝากธนาคาร และต้นขั้วเช็คให้
เรียบร้อย 

    

๓.๑๖ มีการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารอย่างน้อยเดือนละครั้ง     
๓.๑๗ มีการตรวจสอบความถูกต้องของงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

ธนาคาร โดยผู้ควบคุมดูแล 
    

๓.๑๘ มีการติดตามเช็คท่ีผู้รับเงินยังไม่ได้น าไปขึ้นเงินเป็นเวลานาน     
สรุปผลการประเมินการเก็บรักษาเงินและน าเงินฝากธนาคาร 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๔.  การยืมเงินทดรองจ่าย 
๔.๑ ใบยืมเงินทดรองจ่ายได้รับอนุมัติโดยผู้มีอ านาจตามระเบียบ

การยืมเงินทดรองจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตาม
ระเบียบเท่าน้ัน 

    

๔.๒ ไม่อนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย หากยังไม่ส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย
รายเก่า 

    

๔.๓ เงินยืมทดรองจ่ายที่ เกินก าหนดมีการเร่งรัดให้ส่งคืนตาม
ระเบียบ 

    

๔.๔ มีหลักฐานการติดตามเงินยืมทดรองจ่ายที่ค้างนานเกินก าหนด     
๔.๕ เมื่อได้รับเงินคืนหลักฐานหักล้างยืมทดรองจ่าย มีการออกใบ

รับใบส าคัญและบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินทดรอง
จ่าย หรือใบคืนเงินทดรองจ่าย 

    

๔.๖ มีการเก็บรักษาสญัญาการยืมเงินทดรองจ่าย ท่ียังไมส่่งใช้ไว้ 
         อย่างเป็นระเบียบในที่ปลอดภัย 

    

๔.๗ มีการกระทบยอดบญัชีลูกหนีร้ายตัวหรือทะเบียนลูกหนี้  
              กับบัญชีคุมลูกหนี้  ทุกสิ้นเดือน 

    

สรปุผลการประเมินการยืมเงินรองจ่าย 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๕.  การบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงิน                 
๕.๑  มีการตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน 

ก่อนบันทึกบัญช ี
    

๕.๒ การรับรู้รายได้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด     
๕.๓ มีการเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายสะสมแต่ละปี เพื่อทราบ

การเปลี่ยนแปลงท่ีผิดปกติ 
    

๕.๔ มีเอกสารประกอบหรือรายละเอียดการปรับปรุงรายการบัญชี
ประกอบใบส าคัญทั่วไป 

    

๕.๕ บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกต้องและครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

    

๕.๖ สามารถติดตามตรวจสอบ (Audit Trail) รายการจากเอกสาร
ประกอบรายการ หรือเอกสารเบื้องต้นไปยังบัญชีแยก
ประเภท มีการกระทบยอดบัญชีย่อยหรือทะเบียนกับบัญชีคุม
ยอดหรือบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง 

    

๕.๗   นโยบายการบัญ ชีเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

    

๕.๘  มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชีเป็นครั้งคราว     
๕.๙  ข้อมลูการระหว่างเงินทุน/กองทุน ท่ีเกี่ยวข้องกันมีการสอบยัน

ความถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ 
    

๕.๑๐ รายงานทางการเงินจัดท าจากบัญชีแยกประเภท     
๕.๑๑ จัดท ารายละเอียดประกอบ รายงานการเงินทุกสิ้นเดือน     
๕.๑๒ มีการสะสางรายการค้างนาน เพื่อไม่เป็นภาระบัญชี     
๕.๑๓ รายงานการเงินจัดท าขึ้นตรงตามความต้องการและทันต่อ

เวลา 
    

๕.๑๔ มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญช ี

    

สรุปผลการประเมินการบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงิน 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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แบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
ส่วนงาน…………………………………………………………………………………………………………ประจ าปี…………………………………………… 

การประเมินผลวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ผลการประเมิน 

๑. การรบัเงิน  
๒. การจ่ายเงิน  
๓. การเก็บรักษาเงิน และน าฝากธนาคาร  
๔. การเงินยมืทดรองจ่าย  
๕. การบันทึกบัญชีและรายงานการเงิน  

ผลการประเมินโดยรวม  

สรุปผลการประเมิน 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้ประเมินผล       วัน เดือน ปีที่ประเมินผล   

***** 
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แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๑. เร่ืองท่ัวไป                                
๑.๑  ความรับผิดชอบของการก าหนดความต้องการหรือการขอ 
       อนุมัติจัดซื้อ การจัดซื้อ การรับพัสดุ แยกออกจากการเงินและ

การบัญชี 

    

๑.๒  การจัดซื้อ แยกจากหน้าท่ีการก าหนดความต้องการหรือการ 
          ขออนุมัติจัดซื้อ และการรับพัสดุ 

    

๑.๓  หน้าท่ีความรับผิดชอบในการเตรียมหลักฐานเพื่อช าระค่า 
         พัสดุและการอนุมัติจ่ายเงิน แยกออกจากการบันทึกการเบิก

จ่ายเงินและบัญชีแยกประเภท 
    

๑.๔ มีการก าหนดหน้าที่อย่างเหมาะสมส าหรับแต่ละคนหรือ 
แต่ ละหน่วยงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ 

    

๑.๕  กรณีมีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีจัดหาพัสดุ ซึ่งมีการก าหนด 
        หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมและชัดเจนนอกจากนี้หาก

มีกรณีให้หน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยพัสดุจัดซื้อหาโดยตรง 
ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น ประเภทพัสดุที่ให้
จัดหา วงเงินท่ีมีอ านาจ เป็นต้น 

    

๑.๖ ระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัตติาม 
        ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

    

สรุปผลการประเมินเร่ืองท่ัวไป 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๒.  การก าหนดความต้องการ 
๒.๑  ผู้ใช้พัสดุ เป็นผู้ก าหนดความต้องการพัสดุการแจ้งความ

ต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา (รายงานการขอจัดซื้อหรือจ้าง) 
ได้ระบุรายการหรือประเภทพัสดุปริมาณพัสดุ ก าหนดเวลาที่
ต้องการอย่างละเอียดและชัดเจน 

    

๒.๒  มีการก าหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้
จัดหาไว้อย่างเหมาะสม และเพียงพอส าหรับการจัดหา เพื่อ
ป้องกนัการจัดหาโดยวิธีพิเศษ โดยอ้างความเร่งด่วน 

    

สรุปผลการประเมินการก าหนดความต้องการ 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๓.  การจัดหา 
๓.๑  ผู้รับผิดชอบในการจัดหา ด าเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใสและมี

การแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม 
    

๓.๒ มีระเบียบจัดซื้อจัดหาวัสดุที่เหมาะสม     
๓.๓  มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอ 
         งานแต่ละราย ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

    

๓.๔ มีการตรวจสอบเงินงบประมาณหรือเงินทุนท่ีใช้ก่อนการ 
         อนุมัติจัดซื้อ 

    

๓.๕  มีการปิดประกาศประกวดราคาไว้ในท่ีเปิดเผย และจัดส่ง 
         ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    

๓.๖  มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างบุคคลผู้ท าหน้าที่รับซอง 
         ประกวดราคาและเปิดซองประกวดราคา 

    

๓.๗  มีการตรวจสอบ กรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานกระท า 
         การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระท าการ

โดยไม่สุจริต หรือไม่ พร้อมทั้งก าหนดโทษ 
    

๓.๙  มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการค านวณราคากลาง     
๓.๑๐ มีคู่มือเกี่ยวกับราคากลางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและลด 
          โอกาสการสมยอมกันในการเสนอราคา 

    

สรุปผลการประเมินการจัดหา 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๔.  การตรวจรับพัสดุ และบริการ 
๔.๑  พัสดุและบริการที่ได้รับ มีการตรวจสอบความถูกต้องกับ 
      สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือใบสั่งของ 

    

๔.๒ พัสดุที่ส าคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดยคณะกรรมการการ
ตรวจรับ  หรือพัสดุที่ มี คุณภาพพิ เศษตรวจรับหรือให้
ค าปรึกษาโดยผู้ช านาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้น 
โดยเฉพาะ 

    

๔.๓ จดัท ารายงานสิ่งผิดปกติเกดิขึ้น เช่น มีรายละเอียดไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง พัสดุไม่ได้     คุณภาพ 
พัสดุขาด หรือเสยีหาย 

    

๔.๔ พัสดุที่ ไม่ถูกต้องตามสัญญาซื้อหรือใบสั่งของมีการคืนให้                
ผู้ขายทันที 

    

๔.๕  เมื่อมีการคืนสินค้า ได้น าเอกสารลดหนี้จากผู้ขายมาบันทึก
บัญชีโดยถูกต้องครบถ้วน 

    

๔.๖  มีการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ที่             
พบว่าการบริการไม่ถูกต้อง 

    

๔.๗ การตรวจรับพัสดุ และบริการมีการจดัท าเป็นลายลักษณ์อักษร     
สรุปผลการประเมินการตรวจรับพัสดุ และบริการ 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๕.  การควบคุมและการเก็บรักษา 
๕.๑  มีการใช้หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ และจัดท าทะเบียนถูก    

ต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
    

๕.๒  สถานที่จัดเก็บพัสดุเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

    

๕.๓  มีการก าหนดมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินที่
ส าคัญ และมูลค่าสูง ไม่ให้สูญหาย 

    

๕.๔  มีการติด หรือเขียนรหัสครุภัณฑ์ไว้ท่ีทรัพย์สินทุกรายการ     
๕.๕  มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ตามระยะเวลาที่ก าหนด     
๕.๖  มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารป้องกันทรัพย์สินไว้อย่าง

เหมาะสม 
    

๕.๗  มีการตรวจนับทรัพย์สินทุกสิ้นปีงบประมาณ     
๕.๘  มีการเปรียบเทียบยอดจาการตรวจนับทรัพย์สินกับทะเบียน

คุม และหรือบัญชีทรัพย์สิน 
    

๕.๙  มีการจัดท ารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน     
๕.๑๐  มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินสูญหายการโอน

และจ าหน่ายทรัพย์สินหรือไม่ 
    

๕.๑๑  มีทรัพย์สินท่ีไม่ต้องใช้งาน     
สรุปผลการประเมินการควบคุมและการเก็บรักษา 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๖.  การจ าหน่ายพัสดุ 
๖.๑ มีการลงบัญชี / ทะเบียนทันทีท่ีมีการจ าหน่ายพสัดุออกไป 

    

๖.๒ กรณีมีการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญ ได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ     
สรุปผลการประเมินการจ าหน่ายพัสด ุ
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

***** 
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แบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
ส่วนงาน…………………………………………………………………………………………………………ประจ าปี…………………………………………… 

การประเมินผลวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ผลการประเมิน 

๑. เรื่องทั่วไป  
๒. การก าหนดความต้องการ  
๓. การจดัหา  
๔. การตรวจรับ  
๕. การควบคมุและการเก็บรักษา  
๖. การจ าหน่ายพัสด ุ  

ผลการประเมินโดยรวม  

สรุปผลการประเมิน 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้ประเมินผล       วัน เดือน ปีที่ประเมินผล   

***** 
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ส่วนงาน…………………………………………………………………………………………………………ประจ าปี ……………………………… 
๔.  การประเมินผลเกี่ยวกับกจิกรรมควบคุมโดยรวมของส่วนงาน 
 

รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

๑. ผู้บริหารมีการให้นโยบายการบริหารงานแก่หน่วยงานอย่างชัดเจน     
๒. วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนและมีความ

สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน 
    

๓. วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน 

    

๔. ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้นครอบคลุมภารกิจของส่วนงาน     
๕. ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับหน่วยงาน     
๖. การจัดวางระบบการควบคุมภายในส่วนงานเป็นไปตามระเบียบหรือ

มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีทางราชการก าหนด 
    

๗. ผู้บริหารให้ความส าคัญและเห็นชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในขึ้นในส่วนงาน 

    

๘. เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในขึ้นในแต่ละส่วนงาน 

    

๙. เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการช้ีแจงให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน 

    

๑๐. ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้นได้มีการน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานตามปกติของส่วนงาน 

    

๑๑. กระบวนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้     
๑๒. การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด     

๑๓. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้     
๑๔. เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    

๑๕. การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสมและชัดเจน 

    

๑๗. การใช้ทรัพยากรของส่วนงานมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า     
๑๘. ทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนงานมีการใช้และดูแลรักษาอย่างสม

ประโยชน์และปลอดภัย 
    

๑๙. ระบบสารสนเทศของส่วนงานมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ     
๒๐. เจ้าหน้าที่ของส่วนงานสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา 
    

๒๑. ช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสม 

    

๒๒. การปฏิบัติงานการติดต่อและประสานงานที่ดีภายในส่วนงาน 
เพื่อให้เกิดผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

    

๒๓. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการน าระบบการควบคุมภายในมาใช้ในส่วน
งานมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ท่ีได้รับ 

    

๒๔. ความเสี่ยงหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้มีการป้องกันหรือลดลง
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

    

๒๕. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการใน ๒ รูปแบบดังน้ี     
(๑) ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง     
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รายการ 
มี/
ใช่ 

มี/ใช่ แต่ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

(๒) ประเมินผลการควบคุมอย่างเป็นอิสระ     
สรุปผลการประเมินกิจกรรมโดยรวม 
  เหมาะสม 
  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง ................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................. 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
ผู้ประเมินผล…………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………….....................… 
วันเดือนป…ี……...................……. 

    

***** 
 


