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บทที่ 1
บทนำ
หลักการและเหตุผล
ตำมที่ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 20 เมษำยน 2561 โดยมำตรำ 79 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุม
ภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงกำรคลัง
กำหนด นั้น ส่งผลให้กำรดำเนินงำนกำรควบคุมภำยในของส่วนรำชกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ซึ่งกำหนดตำมมำตรฐำนสำกลของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 1992 สิ้ น สุ ด ลง
ต่อมำกระทรวงกำรคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติกำร
ควบคุม ภำยในส ำหรับ หน่ ว ยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 แจ้งตำมหนังสื อ กระทรวงกำรคลั ง ด่ว นมำก ที่ ก ค
0409.3/ว 105ลงวันที่ 5 ตุลำคม 2561 โดยมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ ดังกล่ำว
จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนสำกลของ COSO 2013 ซึ่งปรับให้เหมำะสมกับบริบทของระบบกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน ส่งผลให้มีกำรปรับกรอบ แนวคิด วิธีกำร ตลอดจนแบบในกำรรำยงำนที่เกี่ยวข้องกั บกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐในกำกับดูแลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์มีเครื่องมือในกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐที่กระทรวงกำรคลัง กำหนด
หน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยใน ในฐำนะหน่ ว ยงำนที่ ทำหน้ำที่ในกำรรวบรวม สรุป และจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำนตลอดจนผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ของ
หน่วยงำนในกำกับดูแลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติ ตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน สำหรับหน่วยงำนของ
รัฐ พ.ศ. 2561
2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยใน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถสอบทำนกำรประเมินผล กำร
ควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม ภำยใน
สำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561
ขอบเขตของคู่มือ
1. คู่มือนี้กำหนดตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร
ควบคุมภำยใน สำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561
2. คู่มือเล่มนี้ กล่ำวเฉพำะกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐที่วำงระบบ
กำรควบคุมภำยในไว้แล้ว ไม่รวมกรณีหน่วยงำนจัดตั้งใหม่ทยี่ ังมิได้จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในมำก่อน

-

2-

นิยามศัพท์เฉพาะ
กำรควบคุมภำยใน หมำยถึง กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
ฝ่ำยบริหำร และบุคลำกรของหน่วยงำนของรัฐ จัดให้มีขึ้น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล ว่ำกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำร
ปฏิบัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
ควำมเสี่ยง หมำยถึง ควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งอำจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรค
ต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หมำยถึง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงำนภำยในก ำกับ ดูแลของมหำวิทยำลัยรำชภั ฏนครสวรรค์ รำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุม ภำยใน เป็น ไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร
ควบคุมภำยใน สำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561
2. ผู้ ต รวจสอบภำยในรำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยในได้ ต ำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของ
รัฐ พ.ศ. 2561
3. หน่วยงำนภำยในกำกับดูแลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่
สร้ ำ งควำมมั่ น ใจอย่ ำ งสมเหตุ ส มผลได้ ว่ ำ กำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนจะบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ด้ ำนกำร
ดำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ

บทที่ 2

กรอบมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กรอบมาตรฐาน COSO 2013
ตำมที่กระทรวงกำรคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 แจ้งตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนมำก ที่
กค 0409.3/ว 105 ลงวัน ที่ 5 ตุ ล ำคม 2561 โดยมำตรฐำนกำรควบคุม ภำยในส ำหรับ หน่ว ยงำนของรัฐ
ดั ง กล่ ำ ว จั ด ท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนสำกลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission : COSO 2013 ในขณะที่กรอบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดินตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
พ.ศ. 2544 เดิม กำหนดตำม COSO 1992 ทำให้มีกำรปรับเปลี่ยน ขยำยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรควบคุม
ภำยในเพิ่มขึ้น
COSO 2013 เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร
COSO 2013 ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของ COSO 1992 ที่กำหนดให้กำรควบคุมภำยใน มี 5
องค์ประกอบ ประกอบด้วย สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control environment) กำรประเมินควำมเสี่ยง
(Risk Assessment) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information
and Communication) และกิ จ กรรมกำรติ ด ตำมผล (Monitoring Activities) แต่ มี กำรก ำหนดประเด็ น
หรือหลักกำรเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นให้องค์กรเกิดกำรดำเนินงำนดังนี้
1. เกิดกำรทบทวนในระดับกลยุทธ์ว่ำ ควรมีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน
2. เกิ ดกำรบู รณำกำรและเชื่ อมโยงหน้ ำที่ ด้ ำนกำรค้ น หำควำมเสี่ ยง และกำรก ำกั บ ดูแ ลกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนกำรดำเนินงำนปกติอย่ำงชัดเจนในองค์กร
3. เกิ ด กำรด ำเนิ น งำนเพื่ อให้ มั่ น ใจว่ ำ ระบบกำรควบคุ ม ภำยในภำยในองค์ ก รมี อยู่ จ ริ ง และ
ปฏิบัติได้จริง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
สำหรับ หน่ วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญั ติวินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มำตรำ 79 ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน
กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
กำรคลังกำหนด ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนมำก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลำคม 2561
หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติสำระสำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ก ำหนดให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ จั ด ให้ มี ก ำรควบคุ ม ภำยในเพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมมั่ น ใจอย่ ำ ง
สมเหตุสมผล ว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระเบียบ และข้อบังคับ
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ข้อ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจำกวันที่กระทรวงกำรคลังประกำศเป็นด้นไป (ประกำศวันที่
3 ตุลำคม พ.ศ. 2561)
ข้อ 4 กรณีหน่วยงำนของรัฐ มีเจตนำหรือปล่อยปละละเลยในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน หรือ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐที่กระทรวงกำรคลังกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร
ให้ กระทรวงกำรคลั งพิ จ ำรณำควำมเหมำะสมในกำรเสนอควำมเห็ น เกี่ย วกั บ พฤติ กำรณ์ ข องหน่ ว ยงำน
ดังกล่ำว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรตำมอำนำจและหน้ำที่ต่อไป
2. มาตรฐานการควบคุ มภายในส าหรับ หน่ วยงานของรัฐ (Internal Control standard
for Government Agency)
นิยามที่สาคัญ
“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยถึง ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐสภำ ศำลยุติธรรม
ศำลปกครอง ศำลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยกำร องค์กำรมหำชน ทุนหมุนเวียน ที่
มีฐำนะเป็ น นิ ติบุ ค คล องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และหน่ว ยงำนอื่นของรัฐ ตำมที่กฎหมำยกำหนด ทุ ก
หน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของรัฐ
“ผู้กำกับดูแล” หมำยถึง บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรกำกับดูแล หรือ
บังคับบัญชำของหน่วยงำนของรัฐ โดยสรุป หมำยถึง คณะกรรมกำรที่มีหน้ำที่ในกำรบริหำรหรือบังคับบัญชำ
ในกรณีส่วนรำชกำร
“หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ” หมำยถึง ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ
“ฝ่ำยบริหำร” หมำยถึง ผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำนของรัฐ
“ผู้ตรวจสอบภำยใน” หมำยถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน หรือดำรง
ตำแหน่งอื่นที่ทำหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของรัฐ
“กำรควบคุมภำยใน” หมำยถึง กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ ฝ่ำยบริหำร และบุคลำกรของหน่วยงำนของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
“ควำมเสี่ยง” หมำยถึง เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งอำจเกิดขึ้น และเป็น อุปสรรคต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์
โดยสรุปมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในฉบับนี้ใช้กับทุกหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล
ของภำครัฐ
แนวคิดของการควบคุมภายใน
(1) กำรควบคุ ม ภำยในเป็ น กลไกที่ ท ำให้ ห น่ ว ยงำนภำยในของมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
นครสวรรค์ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรควบคุ ม ภำยในด้ ำนใดด้ ำ นหนึ่ ง หรือ หลำยด้ ำน ได้ แ ก่ ด้ ำนกำร
ดำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
(2) กำรควบคุมภำยในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ ของ
หน่วยงำนของรัฐ เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่องไม่ใช่กระบวนกำรสุดท้ำย
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กำรควบคุมภำยในเกิดขึ้นได้โดยบุคลำกรของหน่วยงำนของรัฐ โดยผู้กำกับดูแล และฝ่ำย
บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน และผู้ตรวจสอบภำยในเป็นผู้มีบทบำทสำคัญในกำรทำให้มีกำรควบคุมภำยในเกิดขึ้น ซึ่ง
ไม่ใช่ เพียงกำรกำหนดนโยบำย ระบบงำน คู่มือกำรปฏิบัติงำนและแบบฟอร์มดำเนินงำนเท่ำนั้น แต่ต้องมีกำร
ปฏิบัติจริง
(4) กำรควบคุมภำยในสำมำรถให้ควำมเชื่อมั่นแก่ผู้กำกับดูแลและฝ่ำยบริหำร อย่ำงสมเหตุ
สมผลว่ำกำรดำเนินงำนจะบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด แต่ไม่อำจให้ควำมเชื่อมั่นได้อย่ำงสมบูรณ์ว่ำจะ
ดำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
(5) กำรควบคุ ม ภำยในควรก ำหนดให้ เ หมำะสมกั บ โครงสร้ ำ งองค์ ก รและภำรกิ จ ของ
หน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
โดยสรุป แนวคิดกำรควบคุมภำยในกำหนดให้ชัดเจนขึ้นว่ำกำรควบคุมภำยในเป็นกลไก ที่
จะทำให้หน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน ด้ำนใดด้ำ นหนึ่งหรือหลำยด้ำน โดยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนกำรปฏิบัติงำนปกติที่มีควำมเหมำะสมกับโครงสร้ำงเกี่ยวข้องกับบุคลำกรทั้งหมด และต้องมี
กำรปฏิบัติจริง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(3)

(1) วัตถุประสงค์ด้ำนกำรดำเนินงำน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
ควำมมีประสิทธิผล และประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนรวมถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำน
กำรเงิน ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำดของหน่วยงำน
ภำยใน ตลอดจนควำมเสี ยหำย กำรรั่ว ไหล กำรสิ้ นเปลื อง หรือกำรทุจริตในหน่วยงำนของมหำวิทยำลั ย
รำชภัฏนครสวรรค์
(2) วัตถุประสงค์ด้ำนกำรรำยงำน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและมิใช่กำรเงิน ที่ใช้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน รวมถึงกำรรำยงำนที่เชื่อถือได้
ทันเวลำ โปร่งใสหรือข้อกำหนดอื่นของทำงรำชกำร
(3) วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ ำ นกำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ (Compliance
Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรื อมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทำงรำชกำร
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กรอบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร
ที่

องค์ประกอบ

1 สภำพแวดล้อมกำรควบคุม

ที่

หลักกำร

1

หน่ ว ยงำนได้ แ สดงให้ เห็ น ถึ งกำรยึ ด มั่ น ในคุ ณ ค่ ำ ของควำมชื่ อ ตรง และ
จริยธรรม

2

2 กำรประเมินควำมเสี่ยง

4

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ผู้ กำกับ ดู แลแสดงให้ เห็ นถึ งควำมเป็ น อิส ระจำกฝ่ ำยบริห ำร และมีห น้ ำที่
ก ำกั บ ดู แ ลให้ มี ก ำรพั ฒ นำหรื อ ปรั บ ปรุ ง กำรควบคุ ม ภำยใน รวมถึ งกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
3 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่ว ยงำนจัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร สำยกำรบังคับบัญชำ
อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่เหมำะสม ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน
หน่วยงำนแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำ และรักษำ
4
บุคลำกรทีม่ ีควำมรู้ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
5 หน่ ว ยงำนก ำหนดให้ บุ ค ลำกรมี ห น้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ผลกำร
ปฏิ บั ติ งำนตำมระบบกำรควบคุ ม ภำยใน เพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หน่วยงำน
6 หน่ ว ยงำนระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรควบคุ ม ภำยในของกำรปฏิ บั ติ ง ำน ให้
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รไว้ อ ย่ ำงชั ด เจนและ เพี ย งพอที่ จ ะ
สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
7 หน่วยงำนระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยใน
อย่ำงครอบคลุมทั้งหน่วยงำน และวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงนั้น
8 หน่วยงำนพิจำรณำโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต เพื่อประกอบกำรประเมินควำม
เสี่ยงที่ส่งผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์
9 หน่ ว ยงำนระบุ แ ละประเมิ น กำรเปลี่ ย นแปลงที่ อ ำจมี ผ ลกระทบอย่ ำ งมี
นัยสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน
13 หน่วยงำนจัดทำ หรือจัดหำและใช้สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภำพ เพื่อ
สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่กำหนด
11 หน่วยงำน ระบุ และพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไป ด้ำนเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์
12 หน่วยงำนจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบำย ประกอบด้วย
ผลส ำเร็จที่ คำดหวัง และขั้นตอนกำรปฏิ บัติงำน เพื่ อนำนโยบำยไปสู่ กำร
ปฏิบัติจริง

ที่

องค์ประกอบ

4

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

5

กิจกรรมกำรติดตำมผล

ที่

หลักกำร

13 หน่วยงำนจัดทำ หรือจัดหำและใช้สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภำพ เพื่อ
สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่กำหนด
14 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรภำยในเกี่ยวกับสำรสนเทศรวมถึง วัตถุประสงค์และ
ควำมรับผิดชอบที่มีต่อกำรควบคุมภำยใน ซึ่งมีควำมจำเป็นในกำรสนับ สนุน
ให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่กำหนด
15 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำร
ปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่กำหนด
16 หน่วยงำนระบุ พัฒ นำ และดำเนินกำรประเมินผลระหว่ำง กำรปฏิบัติงำน
และหรือกำรประเมินผลเป็นรำยครั้ง ตำมที่กำหนด เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ
ได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
17 หน่วยงำนประเมินผลและสื่ อสำรข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงทั นเวลำต่อฝ่ ำยบริห ำร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ ผู้ รับผิ ดชอบ
สำมำรถสั่งกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม

โดยสรุปภำพรวมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน บังคับใช้กับหน่วยงำนทั้งหมดในกำกับดูแล ของ
มหำวิทยำลั ย รำชภั ฏ นครสวรรค์ โดยขยำยขอบเขตควำมรับผิดชอบด้ำนกำรควบคุมภำยในจำกหั วหน้ ำ
หน่วยงำนถึงผู้กำกับดูแลของหน่วยงำน ซึ่งอยู่เหนือหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐอีกหนึ่ งระดับ พร้อมทั้งกำหนด
แนวคิดด้ำนกำรควบคุมภำยในเพิ่มเติมจำกเดิม กล่ำวคือ กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ นครสวรรค์ เป็ น กระบวนกำรที่ แทรกอยู่ในกระบวนกำรปกติของหน่วยงำน มีบุคลำกรทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง ครอบคลุมโครงสร้ำงและภำรกิจ ของหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยต้องมีกำร
ปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน และให้ควำมเชื่อมั่นในระดับหนึ่งเท่ำนั้น
ว่ำจะลดควำมเสี่ยงเพื่อให้กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุ วัตถุประสงค์เป้ำหมำย อีกทั้งมีกำรกำหนด
วัตถุป ระสงค์ของกำรควบคุมภำยใน เป็นด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำนขยำยจำกรำยงำนกำรเงิน
รวมถึงรำยงำนที่มิใช่กำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
3. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 2 ให้ ห น่ วยงำนของรัฐ จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน โดยใช้มำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน สำหรับหน่วยงำนของรัฐที่กระทรวงกำรคลังกำหนด เป็นแนวทำงในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน
ข้อ 3 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ 4ให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรกำกับดูแล ให้นำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
สำหรับหน่วยงำนของรัฐ ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดวำงและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน

-
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ข้อ 5 ให้ มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง ทำหน้ำที่ อำนวยกำรประเมิน กำหนดแนวทำงกำร
ประเมิน ภำพรวมของหน่วยงำน รวบรวม พิจำรณำกลั่นกรอง และสรุปผลกำรประเมิน รวมทั้งประสำน และ
จัดทำ รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ
ข้อ 8 ให้คณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำน
ของรั ฐ ประกอบด้วย (1) กำรรับ รองว่ำกำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลั กเกณฑ์ ปฏิบัติที่
กระทรวงกำรคลัง กำหนด (2) กำรประเมินผลองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (3) กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในของภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ และ (4) ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนของรัฐ
ข้อ 9 ให้คณะกรรมกำร เสนอรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำน
ของรัฐ ตำมข้อ 8 ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ และจัดส่งผู้กำกับดูแล และกระทรวงเจ้ำสังกัด ภำยใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ
ข้อ 10 ให้ กระทรวงเจ้ำสั งกัด ดำเนินกำรรวบรวมและสรุปรำยงำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในที่ได้รับตำมข้อ 9 มำจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับกระทรวง และส่งให้
กระทรวงกำรคลังภำยใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ
ข้อ 14 กรณี ที่ห น่ วยงำนของรัฐไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์นี้ได้ให้ขอทำควำม
ตกลงกับกระทรวงกำรคลัง
โดยสรุป หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ต้องจัดให้มีกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในโดยฝ่ำยบริหำร หมำยถึง ผู้บริหำรทุกระดับ มีหน้ำที่กำกับดูแลให้มีกำรนำมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุม ภำยในมำใช้ในทุกหน่วยงำน กรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมหลักปฏิบัตินี้ได้ให้ ขอทำ
ควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง สำหรับกำรดำเนินกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดั บหน่วยงำนให้ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำชุดหนึ่ง มีหน้ำที่ประเมินและรำยงำน อย่ำงน้อยปีละครั้ง ส่งให้มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์และผู้กำกับดูแลหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ทั้งนี้ในหลักเกณฑ์ปฏิบัติมิได้
กำหนดในระดับส่วนงำนย่อย ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่จัดตั้งขึ้นในกำรที่จะอำนวยกำรในกำร
ประเมิน กำหนดแนวทำง/วิธีกำรประเมิน ในภำพรวม เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง บัญชีกำรให้คะแนน
โอกำสและผลกระทบจำกควำมเสี่ยง รวมถึงแบบที่ใ ช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงระดั บส่วนงำนย่อย เพื่อให้
คณะกรรมกำรรวบรวม ประสำน พิจำรณำ กลั่นกรอง สรุป และจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

บทที่ 3
การประเมินผลการควบคุมภายใน
เรื่องที่ต้องประเมิน
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐ มีกำรประเมินใน 2 เรื่องหลัก คือ
1. กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
2. กำรประเมินภำรกิจ
1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
กำรประเมิน องค์ป ระกอบของกำรควบคุมภำยใน เป็นกำรประเมินเพื่อทรำบว่ำ หน่ว ยงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ นครสวรรค์ ดำเนิ นกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 5 องค์ประกอบ 17
หลักกำร หรือไม่ มีองค์ประกอบหรือ หลักกำรใด ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ หรือไม่ กรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมมำตรฐำน หน่วยงำนต้อง
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในต่อไป
2. การประเมินภารกิจ
กำรประเมินภำรกิจ เป็นกำรประเมินเพื่อทรำบว่ำภำรกิจของหน่วยงำนมีกำรควบคุม เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือไม่ โดยภำรกิจที่หน่วยงำนต้องทำกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน ประกอบด้วยภำรกิจ 3 ประเภท คือ
1. ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
2. ภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินงำนที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ
3. ภำรกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ
ขั้นตอนการประเมิน
กำรประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยใน ตำมหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงกำรคลั ง ว่ ำด้ ว ยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินกำรประเมินตำมขั้นตอน
ดังภำพ 3-1 รำยละเอียด ดังนี้
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ภาพ 3 - 1 แสดงขั้ น ตอนกำรประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยในตำมหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงกำรคลั งว่ ำด้ ว ย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ
1. กำหนดผู้รับผิดชอบ /ศึกษำ และทำควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง
1.1 ให้ ห น่ ว ยงำนของมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ นครสวรรค์ ก ำหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำร
ควบคุมภำยใน สำหรับหน่วยงำนของรัฐ ที่มีกำรกำหนดหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรควบคุมภำยในเดิมอยู่แล้ว
อำจให้ ห น่ ว ยงำนเดิ ม รั บ ผิ ด ชอบก็ ได้ แต่ ทั้ งนี้ ต้ อ งมิ ใช่ ห น่ ว ยงำนตรวจสอบภำยในของหน่ ว ยงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เนื่องจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่สอบทำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
สำหรับหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ นครสวรรค์ หำกกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภำยใน เป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในด้วย จะทำให้ขำดควำมเป็นอิสระและเกิดกำรขัดกัน ทำงผลประโยชน์
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ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบท ำกำรศึ ก ษำหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงกำรคลั งว่ ำ ด้ ว ยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ ปฏิบัติกำรควบคุมควบภำยในสำหรับหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2561
สำหรับผู้รับผิดชอบที่เคยได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุ มภำยในเดิมของคณะกรรมกำร
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ให้ ศึ ก ษำเพื่ อ ทรำบควำมแตกต่ ำ งของกำรควบคุ ม ภำยในตำมหลั ก เกณฑ์ ข อง
กระทรวงกำรคลัง และกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ให้ห น่ วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ นครสวรรค์ แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับหน่วยงำน
ขึ้นมำชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้ำที่ อำนวยกำรประเมิน กำหนดแนวทำงกำรประเมินภำพรวม รวบรวม พิจำรณำ
กลั่นกรอง และสรุปผลกำรประเมิน รวมทั้งประสำน และจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ระดับหน่วยงำนประกอบด้วย
2.1 ประธำนคณะกรรมกำร ซึ่งควรเป็นหัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้ที่หัวหน้ำหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์มอบหมำย
2.2 กรรมกำร ซึ่งควรเป็นฝ่ำยบริหำรจำกทุกกลุ่มฝ่ำยที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจน ใน
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งและภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินงำนที่ สำคัญของหน่วยงำน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตำม หลั กเกณฑ์ ก ระทรวงกำรคลั งว่ำด้ว ยมำตรฐำนและหลั กเกณฑ์ ป ฏิบั ติก ำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ
หน่วยงำน ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
2.3 เลขำนุ กำรคณะกรรมกำร ซึ่ งควรเป็ น หั ว หน้ ำหน่ ว ยงำนที่ รับ ผิ ดชอบ เกี่ยวกั บ กำร
ควบคุมภำยในของหน่วยงำน ที่ มิใช่หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งต้องทำหน้ำที่สอบทำนกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น ไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในสำหรั บหน่วยงำนของรัฐ ที่กำหนดเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
กรณี ที่ ห น่ ว ยงำนมี ค ณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยในอยู่ แ ล้ ว ให้ ท บทวน
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำร และอ ำนำจหน้ ำที่ว่ำเป็ น หลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติก ำรควบคุ มภำยในส ำหรับ
หน่วยงำน กรณีที่พบว่ำไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวอำจดำเนินกำรปรับปรุงคำสั่งเดิม หรื อยกเลิกคำสั่ง
แล้วแต่งตั้งใหม่ก็ได้
3. กำหนดแนวทำงกำรประเมิน และเครื่องมือกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ด้วยกระทรวงกำรคลังมิได้กำหนดแนวทำงกำรประเมินและเครื่องมือกำรประเมินผล กำร
ควบคุมภำยใน แต่กำหนดเฉพำะแบบรำยงำนระดับหน่วยงำน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองกำรประเมินผล กำร
ควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 1) รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.4) และ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.5) เท่ำนั้น ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงำนปฏิบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ กำรควบคุมภำยในสำหรับ หน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่ง ตั้งของหน่วยงำนต้องกำหนดแนวทำง กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในให้เหมำะสมกับลักษณะของหน่วยงำน
ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงำนทรำบระดับกำรควบคุมภำยใน ควำมเสี่ ยง/จุดอ่อนของกำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำน พร้อมทั้งปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้เพียงพอเหมำะสม อีกทั้งยังสำมำรถนำข้อมูล
มำใช้ในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำน
1.2
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ประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำน/บุคลำกรในหน่วยงำน
ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
สำหรับหน่วยงำน พ.ศ. 2561 กำหนดตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน COSO 2013 ซึ่งเน้นกำรปฏิบัติจริง
และเจ้ ำของกระบวนงำน (Process Owner) มี ส่ ว นร่ ว มรับ ผิ ด ชอบ ดั ง นั้ น กำรที่ ห น่ ว ยงำนจะสำมำรถ
ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อ
บรรลุประสิทธิผล บุ คลำกรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำน เนื่องจำกทุกคนในหน่วยงำนเป็นเจ้ำของกระบวนงำน อย่ำงน้อย
1 กระบวนงำน หน่วยงำนที่รับผิดชอบจึงต้องประชุมชี้แจงให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลั งและสิ่ งที่ ต้อ งปฏิ บั ติ รวมถึ งแนวทำงกำรประเมิ น ผลกำรควบคุ มภำยใน เครื่องมือ กำร
ประเมิน และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่หน่วยงำนกำหนด
5. ดำเนินกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงที่กำหนด
หลังสิ้นปีงบประมำณให้ฝ่ำยเลขำนุกำรเริ่มกระบวนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ให้
เป็นไปตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่ วยงำนกำหนด โดยหัวใจหลัก ของ
กำรประเมินขึ้นอยู่กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่ำวคือ หำกผู้ทำกำรประเมินมีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนใด กำร
ประเมินควำมเสี่ยง และกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ก็จะเป็นไปในทิศทำงนั้น ดังนั้น หน่วยงำนไม่ควร
มอบหมำยให้บุคลำกรใหม่เป็นผู้ทำกำรประเมิ น เพรำะอำจทำให้หน่วยงำนไม่ทรำบควำมเสี่ยงที่แท้จริง และ
ไม่สำมำรถปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของหน่วยงำน
6. จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ฝ่ำยเลขำนุกำรจะกำหนดระยะเวลำในกำรประเมินให้ห น่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ซึ่งหลังจำกที่ได้รับรำยงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ฝ่ำยเลขำนุกำรจะทำกำรประมวลผล สอบทำนควำม
ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในพิ จำรณำผล
กำรประเมินและจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน มีกำรประเมินใน 2 เรื่องหลัก คือ
1. กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
2. กำรประเมินภำรกิจ
เครื่องมือที่ใช้ในประเมิน อย่ำงน้อยควรประกอบด้วย
1. เครื่องมือกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
1.1 แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
1.2 แบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 4)
2. เครื่องมือกำรประเมินภำรกิจ
2.1 แบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพื่อกำรควบคุมภำยใน
2.2 แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 5)
เพื่อให้กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในภำพรวมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ กระทรวงกำรคลัง สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และลดควำมคลำดเคลื่อนในกำรประมวลผล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้ออกแบบเครื่องมือกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ดังต่อไปนี้
4.
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1.

เครื่องมือกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
1.1 แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

คาชี้แจงแบบ
1. กำรประเมิน ให้ผู้ป ระเมินดำเนิน กำรประเมิน อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง หลังเดือนกันยำยน โดยใช้
ข้อมูลปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เพี ยงวันที่ 30 กันยำยน สำหรับวิธีกำรประเมินให้ประเมินในข้อย่อย 1 ระดับ
เท่ำนั้น เช่น ข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือ 2.1 หรือ 2.2 ในทุกองค์ประกอบทุกหลักกำร
2. ให้ ส อบถำมตำมแบบสอบถำม ถ้ ำ มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำมค ำถำมแสดงถึ ง กำรควบคุ ม
ภำยในที่ดี ให้กรอก เครื่องหมำย “V”ในช่อง “ใช่” ถ้ำไม่มีกำรปฏิบัติหรือมีกำรปฏิบัติแต่ไม่เหมำะสมให้
กรอกเครื่องหมำย “x” ในช่อง “ไม'มี /ใม่ใช่”แล้วอธิบำยเพิ่มเดิมในช่อง “คำอธิบำย”
3. กรณีที่หน่วยงำน ระบุ “x” ในช่อง “ไม'ใช่” หมำยถึง หน่วยงำนยังขำดกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอเหมำะสม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งผู้ประเมินควรหำสำเหตุ และ
พิจำรณำหำแนวทำงกำรแก้ไข
4. ผลกำรประเมิ น ในแต่ ละองค์ป ระกอบ ให้ สรุ ปไว้ ในท้ ำยองค์ป ระกอบทุ กด้ ำนแล้ ว
นำไปสรุปภำพรวม หน้ำสุดท้ำยของแบบประเมิน
5. ท้ ำ ยแบบประเมิ น องค์ ป ระกอบของกำรควบคุ ม ภำยใน ช่ อ ง “ผู้ ป ระเมิ น ” คื อ
หัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย และตำแหน่ง สำหรับ ช่อง “วันที่” ให้ระบุวันที่ทำกำรประเมิน
แล้วเสร็จ
แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 25XX
แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน เป็นเครื่องมือสำหรับกำรทบทวนหรือประเมินผล
กำรควบคุมภำยในซึ่งควรดำเนินกำรทุกปี เพื่อช่วยให้ผู้บริหำรและผู้ประเมินพิจำรณำตัดสินได้ว่ำ ระบบกำร
ควบคุมภำยในของหน่วยงำนได้รับกำรออกแบบอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุง แก้ไข ใน
จุดใด อย่ำงไร
แบบประเมิ น ฯ นี้ แ ยกเป็ น 5 องค์ ป ระกอบของกำรควบคุ ม ภำย ใน ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ
ประกอบด้วย หลักกำร (principle) และประเด็นย่อย (point of focus) ซึ่งผู้ใช้หรือผู้ประเมินอำจปรับปรุง
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ควำมตำมควำมเหมำะสม ช่ อ งว่ำง “ค ำอธิ บ ำย” ใช้ ส ำหรับ จดบั น ทึ ก ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ
คำอธิบำยในหัวข้อนั้นๆ
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ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)
ที่

คำถำม

ใช่

1 หน่วยงำนได้แสดงให้เห็นถึงกำรยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม
1.1 ผู้กำกับดูแลและผู้บริหำร กำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบัติที่อยู่ บน
หลั ก ควำมชื่ อ ตรงและกำรรั ก ษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนิ น งำน
ที่ครอบคลุ
ง บัติหน้ำที่ประจำวันและกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ
1.1.1มถึกำรปฏิ
1.1.2 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ ลุกค้ำ และบุคคลภำยนอก
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้บริหำรและพนักงำน ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมชื่อตรงและรักษำจรรยำบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับ
ผู้บริหำรและพนักงำนที่เหมำะสม
1.2.2 ข้อห้ำม ผู้บริหำรและพนักงำนในกำรปฏิบัติตนในลักษณะ ที่
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึงข้อห้ำม
ในกำรปฏิบัติที่อำจทำให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
1.2.3 บทลงโทษที่เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อกำหนดข้ำงด้น
1.2.4 กำรสื่อสำรข้อกำหนดและบทลงโทษข้ำงด้นให้ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกคนรับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ กำร
ให้ พนักงำนลงนำมรับ ทรำบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี
รวม ทั้ งมี กำรเผ ย แพ ร่ Code of Conduct ให้ แก่ พ นั กงำน แ ล ะ
บุคคลภำยนอก ได้รับทรำบ
1.3 มี กระบวนกำรติดตำมและประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ ตำมข้ อกำหนด
ทำงด้ำนจริยธรรม Code of Conduct
1.3.1 กำรประเมินตนเองโดยผู้บริหำรและพนักงำน
1.3.2 กำรติดตำมและประเมินผล โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ผู้ประเมินอิสระจำกภำยใน หรือกำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญที่เป็นอิสระ
จำกภำยนอกองค์กร
1.4 มี ก ำรจั ด กำรอย่ ำงทั น เวลำ หำกพบกำรไม่ ป ฏิ บั ติ ตำมข้ อก ำหนด
เกี่ยวกับควำมชื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบวนกำรที่ทำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำปีนได้ ภำยใน
เวลำที่เหมำะสม
1.4.2 มี ก ระบวนกำรที่ ท ำให้ ส ำมำรถลงโทษหรื อ จั ด กำรกั บ
กำรฝ่ำฝืน ได้อย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอันควร
1.4.3 มี ก ำรแก่ ไ ขกำรกระท ำที่ ขั ด ต่ อ หลั ก ควำมชื่ อ ตรงและ
กำรรักษำ จรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอันควร

ไม่ใช่

คำอธิบำย
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V

คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
2 ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และมีหน้ำที่กำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำ หรือ
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้กำกับดูแล แยกจำกฝ่ำยบริหำร ไว้
อย่ำงชัดเจน และมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น
ไม่มีควำมสั มพัน ธ์ทำงธุรกิจกับ หน่วยงำน ไม่มีควำมสั มพันธ์อื่นใด อัน
อำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ
2.2 ผู้กำกับดูแล ดำเนินกำรกำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำ หรือปรับปรุง กำร
ควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำหนด รวมทั้งกำกับดูแล ให้ มี
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
2.3 ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมี ควำม
เชี่ยวชำญที่เป็ น ประโยชน์ ต่ อองค์ กร หรือ สำมำรถขอคำแนะน ำ จำก
ผู้เชี่ยวชำญในเรื่องนั้นๆ ได้
2.4 ผู้กำกับดูแลให้กำรสนับสนุนในทุกด้ำนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรควบคุม
้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนจัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร สำยกำรบังคับบัญชำ อำนำจหน้ำที่ และควำม
3 ผูภำยใน
รับผิดชอบที่เหมำะสมในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
3.1 ผู้บริหำรระดับ สูง กำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้สนับสนุนกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนตำมภำรกิจ
3.2 ผู้บริหำรระดับสูงกำหนดสำยกำรบังคับบัญชำ และกำรรำยงำน ให้
ซัดเจน โดยพิจ ำรณำถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสื่อสำรข้อมูล
3.3 มี ก ำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกั ด อ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละควำม
รับผิดชอบ อย่ำงซัดเจน ระหว่ำงผู้กำกับดูแล ผู้บริหำร ฝ่ำยบริหำร และ
พนักงำน
4 หน่ ว ยงำนแสดงให้ เห็ น ถึ งควำมมุ่ งมั่ น ในกำรสร้ ำงแรงจู งใจ พั ฒ นำ และรั ก ษำบุ ค ลำกรที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
4.1 หน่วยงำนมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติเพื่อจัดหำ พัฒนำ และ รักษำ
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม และมีกระบวนกำร สอบ
ทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัตินั้นอย่ำงสม่ำเสมอ
4.2 หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถและระบุข้อบกพร่อง
ของบุคลำกรที่มีอยู่
4.3 หน่วยงำนดำเนินกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำ และรักษำบุคลำกร ทั้ง
ผู้บริหำรและพนักงำนเป็นรำยบุคคล
4.4 หน่ ว ยงำนมี ว ำงแผนและด ำเนิ น กำรเตรี ย มกำรในกำรสื บ ทอด
ตำแหน่ง (succession plan) ทีสำคัญ
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ที่

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบำย

5

หน่วยงำนกำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
5.1 หน่วยงำนมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบังคับให้บุคลำกรทุก
คน มีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน ผ่ำนทำงโครงสร้ำง อำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
5.2 หน่วยงำนกำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้แรงจูงใจ และ
รำงวัลที่เหมำะสม
5.3 หน่ ว ยงำนมีก ำรประเมิ น ว่ำ มี ก ำรวัด ผลกำรปฏิ บั ติ งำน กำรให้
แรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นให้สำมำรถเชื่อมโยง
กับควำมสำเร็จของหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในด้วย
5.4 ฝ่ำยบริหำรไม่สร้ำงแรงกดคันที่มำกเกินไปในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของ
บุคลำกรแต่ละคน
5.5 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรให้แรงจูงใจ กำรให้รำงวัลหรือ
กำรปฏิบัติตำมระเบียบ/วินัย เป็นรำยบุคคล

6

หน่ วยงำนระบุ วัตถุป ระสงค์กำรควบคุมภำยในของกำรปฏิบั ติงำน ให้ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ของ
องค์กรไว้อย่ำงชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์
6.1 มีกำรระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรดำเนินงำน
6.1.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดสะท้ อ นนโยบำย/แนวทำงของ
ผู้บริหำร
6.1.2 มี ก ำรพิ จ ำรณำค่ ำที่ ย อมรั บ ได้ ข องควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำร
ดำเนินงำน
6.1.3 มี ก ำรก ำหนดกำรใช้ ท รั พ ยำกร และเป้ ำ หมำยกำร
ดำเนินงำน โดยรวม เป้ำหมำยด้ำนกำรเงินรวมด้วย
6.2 มีกำรระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรำยงำน
6.2.1 รำยงำนทำงกำรเงิน มีกำรระบุว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
บัญชี ของหน่วยงำนภำครัฐโดยรำยกำรที่เปิดเผยสะท้อนสถำนะและ
กิจกรรม ของหน่วยงำน
6.2.2 รำยงำนที่มิใช่รำยงำนกำรเงิน มีกำรระบุว่ำรำยงำนมีควำม
สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของผู้ บริห ำร มีควำมถูกต้องเพียงพอต่อ
กำรตัดสินใจ และสะท้อนกิจกรรมของหน่วยงำน
6.3 มี ก ำรระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรควบคุ ม ภำยในด้ ำนกำรปฏิ บั ติ ต ำม
กฎระเบี6.3.1
ยบ มี ก ำรระบุ ว่ ำ กำรปฏิ บั ติ งำนเป็ น ไปตำมกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง
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ที่

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

คาอธิบาย

6.3.2 มีกำรกำหนดค่ำที่ยอมรับของควำมเสี่ ยงที่ เกิดจำกกำร
ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตำมกฎระเบียบ
หน่วยงำนระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในอย่ำงครอบคลุมทั้งหน่วยงำน
และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น

7

7.1 หน่วยงำนมีกำรระบุควำมเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอำจมีผลกระทบ ต่อ
กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงำน หน่วยงำนย่อย สำนัก
กลุ่ม ฝ่ำย และงำน
7.2 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภท ที่อำจเกิดจำก ทั้ง
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงด้ำน กล
ยุทธ์ (s) กำรดำเนินงำน (0) กำรรำยงำน (R) กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
(0 และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT)
7.3 ทุกระดับกำรบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมกับระดับนั้นๆ
7.4 มีกำรประเมินควำมสำคัญของควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำทั้งโอกำส
เกิดเหตุกำรณ์ (L) และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น (c)
7.5 มีกำรกำหนดแนวทำงในกำรตอบสนองควำมเสี่ ยง โดยอำจเป็น
กำรยอมรั บ ควำมเสี่ ย งนั้ น (acceptance/take) กำรลดควำมเสี่ ย ง
(reduction /treat) ก ำ ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ค ว ำ ม เ สี่ ย ง
(avoidance/terminate) หรือกำรร่วม รับควำมเสี่ยง (sharing) /ถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง (Transfer)
8

หน่วยงำนพิจำรณำโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต เพื่อประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ส่งผลต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
8.1 ในระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน ได้มีกำรพิจำรณำถึง
โอกำส ที่จะเกิดกำรทุจริตครอบคลุมกำรทุจริตที่หลำกหลำย เช่น กำร
จัดทำ รำยงำนกำรเงินเท็จ กำรทำให้สูญเลียทรัพย์ กำรคอร์รัปชั่น กำร
เปลี่ยน- แปลงข้อมูลในรำยงำนที่สำคัญ กำรได้มำหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดย ไม่ถูกต้อง รวมทั้งกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรละเว้นกำรปฏิบัติตำม
ระบบ ควบคุมด้วย เป็นด้น
8.2 หน่วยงำนมีกำรประเมินโอกำสในกำรเกิดทุจริต
8.3 หน่ วยงำนมีกำรสื่ อสำรให้ พ นักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิ บัติตำม
นโยบำยและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
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ที่
9

คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
หน่ ว ยงำนระบุ และประเมิ น กำรเปลี่ยนแปลงที่ อำจมีผ ลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ ต่อระบบกำรควบคุม
ภำยใน
9.1 หน่ วยงำนมีกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยนอก ที่
อำจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
9.2 หน่ ว ยงำนมีกำรประเมิ น กำรเปลี่ ยนแปลงรูป แบบธุรกิจที่อำจมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
9.3 หน่ ว ยงำนมี ก ำรประเมิ น กำรเปลี่ ย นแปลงผู้ น ำองค์ ก รที่ อ ำจมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจของหน่วยงำน

ด้ำนกิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
10 หน่วยงำน ระบุ และพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุม เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
10.1 กิจ กรรมกำรควบคุมของหน่วยงำน มีควำมเหมำะสมกับควำม
เสี่ยง ของหน่วยงำน
10.2 กำรกำหนดกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน ได้มีกำรพิจำรณำปัจจัย ที่
เป็นลักษณะเฉพำะของหน่วยงำน
10.3 กำรกำหนดกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน ครอบคลุมกระบวนกำร
ต่ ำ งๆ อย่ ำ งเหมำะสม เช่ น มี น โยบำยและระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง ำน
เกี่ยวกับ กำรจัดเก็บเงินรำยได้/ค่ำบริกำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำร
กำหนด หลั กสู ตร/โครงกำร'ฟิกอบรมระยะสั้ น กำรกำหนดขอบเขต
อำนำจหน้ำที่ และลำดับชั้น กำรอนุมัติของผู้บริห ำรในแต่ละระดับไว้
อย่ำงชัดเจน รัดกุม เป็นด้น
10.4 หน่ วยงำนมีกำรควบคุมภำยในที่มีควำมหลำกหลำยผสมผสำน
อย่ำงเหมำะสม เช่น ชั้นตอนที่มีกำรควบคุมแบบ manual ชั้นตอนที่ มี
กำรควบคุมแบบ automated หรือชั้น ตอนกำรควบคุมแบบป้องกัน
และติดตำม หรือแบบค้นพบข้อผิดพลำด เป็นด้น
10.5 หน่วยงำนมีกำรควบคุมภำยในในทุกระดับ เช่น ระดับหน่วยงำน
สำนัก กลุ่ม ฝ่ำย กอง งำน หน่วย และกระบวนกำร เป็นด้น
10.6 หน่ วยงำนมีกำรแบ่ งแยกหน้ำที่ควำมรับผิ ดชอบในงำน 3 ด้ำน
ต่อไปนี้ ออกจำกกันโดยเด็ดขำด เพื่อสอบยันกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ำที่อนุมัติ
(2) หน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ
(3) หน้ำที่ในกำรดแลและจัดเก็บทรัพย์สิน
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ที่

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบำย

11 หน่วยงำน ระบุ และพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้ำนเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกำรบรรลุ วัตถุประสงค์
11.1 หน่ ว ยงำนกำหนดกำรควบคุ ม ทั่ ว ไปของระบบสำรสนเทศ ให้
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน
11.2 หน่ ว ยงำนก ำหนดกำรควบคุ ม ของโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนทำง
เทคโนโลยี ให้มีควำมเหมำะสม
11.3 หน่ ว ยงำนก ำหนดกำรควบคุ ม ด้ ำ นควำมปลอดภั ย ของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมเหมำะสม
11.4 หน่วยงำนกำหนดกิจกรรมกำรควบคุมกำรจัดหำ กำรพัฒนำ และ
กำรบำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมเหมำะสม
12 หน่วยงำนจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบำย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คำดหวัง และ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติจริง
12.1 หน่วยงำนจัดให้มีนโยบำยและขั้นตอนกำรควบคุมที่สนับสนุน ให้มี
กำรนำนโยบำยของฝ่ำยบริหำรสู่กำรปฏิบัติ
12.2 หน่วยงำนกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ฝ่ำยบริหำร และ
พนักงำนนำนโยบำยและกระบวนกำรไปสู่ปฏิบัติ
12.3 หน่ ว ยงำนมี กำรด ำเนิ น กำรตำมกิ จ กรรมกำรควบคุ ม ในเวลำ ที่
เหมำะสม
12.4 กิ จ กรรมกำรควบคุ ม ด ำเนิ น กำรโดยบุ ค ลำกรที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยดำเนินกำร
ครอบคลุมถึงกำรแกไขข้อผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนด้วย
12.5 หน่วยงำนมีกำรทบทวนนโยบำย กระบวนกำรปฏิบัติงำนและ มี
กำรปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน ให้มีควำมเหมำะสม อยู่
เสมอ
13 หน่วยงำนจัดทำ หรือจัดหำและใช้สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้มีกำร ปฏิบัติตำม
กำรควบคุมภำยในที่กำหนด
13.1 หน่วยงำนมีกำรระบุข้อกำหนดด้ำนข้อมูล ที่หน่วยงำนต้องกำรใช้
ในกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจ
13.2 หน่วยงำนมีกำรรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภำพและเกี่ยวข้อง ต่อ
งำน ทั้งจำกภำยในและภำยนอก
13.3 หน่วยงำนพิจำรณำทั้งด้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรจัดทำ
หรือจัดหำและใช้สำรสนเทศ รวมถึงปริมำณ ควำมถูกต้อง และคุณภำพ
ของข้อมูลที่ได้รับ
13.4 หน่วยงำนมีกำรประมวลผลข้อมูลเป็นสำรสนเทศที่เหมำะสม และ
เพียงพอต่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
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ที่
14

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบำย

หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรภำยในเกี่ยวกับสำรสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบที่มีต่อกำร
ควบคุมภำยในซึ่งมีควำมจำเป็นในกำรสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่กำหนด
14.1 หน่ ว ยงำนมี ก ำรสื่ อ สำร สำรสนเทศเกี่ ย วกับ กำรควบคุ ม ภำยใน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม
14.2 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำร รำยงำนข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมกำร
บริหำร อย่ำงสมำเสมอ และกรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศ ที่
จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน หรือสอบทำนรำยกำรต่ำงๆ ตำมที่ต้องกำรได้
14.3 หน่วยงำนมีกำรจัดเตรียม กำรแบ่งแยกสำยกำรสื่อสำร และ เลือก
วิธีกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม
14.4 หน่ ว ยงำนจั ด ให้ มี ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำร เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรภำยใน
องค์ ก รสำมำรถแจ้ งข้ อ มู ล หรื อ เบำะแสเกี่ ย วกั บ กำรฉ้ อ ฉลหรื อ ทุ จ ริ ต
ภำยในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่ำงปลอดภัย

15

หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยใน
ที่กำหนด
15.1 มีกำรสื่อสำรข้อมูลกับบุคคลภำยนอก เช่น ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ฯลฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น
เว็บ ไซต์ป ระชำสัมพันธ์ ประกำศเผยแพร่กระบวนกำรปฏิบัติงำน และ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นด้น
15.2 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรข้อมูลสำคัญจำกภำยนอกต่อคณะกรรมกำร
บริหำรโดยกรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศที่จำเป็นเพื่อติดตำม
กำรดำเนินงำนได้
15.3 หน่วยงำนมีกำรจัดเตรียม กำรแบ่งแยกสำยกำรสื่อสำร และเลือก
วิธีกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม กับภำยนอก
15.4 หน่ ว ยงำนจั ด ให้ มี ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรทั้ งทำงปกติ และทำงลั บ
เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ บริ ก ำร หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สำมำรถแจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ
เบำะแสเกี่ย วกั บ กำรฉ้ อฉลหรื อ ทุ จ ริต (whistle-blower hotline) แก่
องค์กรได้อย่ำงปลอดภัย
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ที่
16

17

ด้ำนกิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring Activities)
คำถำม
ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบำย

หน่วยงำนระบุ พัฒนำ และดำเนินกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และหรือกำรประเมินผล เป็นรำย
ครั้งตำมที่กำหนด เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ ได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรควบคุม ภำยใน
16.1 หน่วยงำนกำหนดให้มีกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และ/
หรือกำรประเมินผลเป็นรำยครั้ง โดยผสำนรูปแบบ/ผสำนวิธีให้ เหมำะสม
กับหน่วยงำน
16.2 หน่วยงำนมีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจพื้นฐำนด้ำนกำรควบคุมภำยใน ใน
หน่วยงำน
16.3 กำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ดำเนินกำรโดย ผ้ มี
ควำมรู้และควำมสำมำรถ
16.4 กำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ดำเนินกำรควบคู่ ไป
กับกระบวนกำรปฏิบัติงำนปกติของหน่วยงำน
16.5 มีกำรกำหนดขอบเขต และควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผล ให้
เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลง โดยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
16.6 กำรติดตำมประเมินผล มีกำรดำเนินกำรอย่ำงเที่ยงธรรม
หน่วยงำนประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อ ฝ่ำย
บริหำร และผู้กำกับดแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสำมำรถสั่งกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม
17.1 หน่วยงำนมีประเมินผลลัพธ์ (assess result) ของกำรควบคุมภำยใน
17.2 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน
ต่อผู้ บ ริห ำรและคณะกรรมกำรบริห ำร เช่น กรณี มี เหตุกำรณ์ ห รือ มีข้ อ
สงสั ย ว่ำทุ จ ริ ต อย่ ำงร้ ำยแรง มี ก ำรปฏิ บั ติ ที่ ฝ่ ำปี น กฎหมำย หรือ มี กำร
กระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐำนะกำรเงิน ของ
หน่วยงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ เป็นด้น มีกำรรำยงำนโดยพลัน
17.3 หน่วยงำนมีกำรติดตำมกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำมผลกำร
ประเมิน และ/หรือกำรตรวจสอบภำยในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ของ
กำรควบคุมภำยใน

-221.2 แบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ได้กำหนดแบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในระดับส่วนงานย่อย
คาชี้แจง
1. ระบุชื่อหน่วยงำนที่จัดทำรำยงำน พร้อมระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ให้นำผลกำรประเมินที่สรุปเป็นภำพรวมของแต่ละองค์ประกอบ ในท้ำยองค์ประกอบจำกแบบ
ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน มำใส่ในช่อง “ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป”
3. นำผลกำรประเมินภำพรวมจำกท้ำยแบบกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ระบุ ใน
ช่อง “ผลกำรประเมินภำพรวม”
4. ท้ำยแบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ช่อง “ลงลำยมือชื่อ” ให้เสนอ
หัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำม พร้อมระบุตำแหน่ง และวันที่ ทำกำรประเมินแล้ว เสร็จ ให้
ครบถ้วน
2.

แบบ ปค.4

ระบุชื่อหน่วยงำน ...................
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 25xx
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
ผู้กำกับดูแล และฝ่ำยบริหำรสร้ำงบรรยำกำศให้ทุก ....................................................................................
ระดับ ตระหนักถึงควำมสำคัญและกำรดำเนินงำน ตำม ....................................................................................
....................................................................................
ควำม คำดหวั ง ของผู้ ก ำกั บ ดู แ ลและฝ่ ำ ยบริ ห ำร โดย ....................................................................................
หน่ ว ยงำน ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ค่ ำ ของควำมชื่ อ สั ต ย์ แ ละ ....................................................................................
....................................................................................
จริยธรรม และมีกำร กำกับดูแล พัฒนำหรือปรับปรุงกำร ....................................................................................
....................................................................................
ควบคุมภำยใน รวมถึง
.....................
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง

3. กิจกรรมกำรควบคุม

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

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

5. กิจกรรมกำรติดตำมผล

ลำยมือชื่อ......................................................................
)
(.
ตำแหน่ง..................................................................
วัน............เดือน.......................พ.ศ.25xx

-24เครื่องมือกำรประเมินภำรกิจ
2.1 แบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพื่อกำรควบคุมภำยใน ใช้ในกำรประเมินภำรกิจของ
หน่วยงำน เพื่อทรำบควำมเสี่ยงตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละภำรกิจว่ำ อยู่ในระดับใด สูงกว่ำระดับควำมเสี่ยง ที่
ยอมรับได้ หรือไม่ และหน่วยงำนเลือกที่จะตอบสนองควำมเสี่ยงด้วยวิธีกำรใด
คาชี้แจงแบบ
1. กำรประเมินให้ผู้ ประเมิน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังเดือนกันยำยน โดยใช้ ข้อมูลปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ เพียงวันที่ 30 กันยำยน ในกำรประเมินให้หน่วยงำนทุกระดับประเมินภำรกิจ ตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
ภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินงำนที่สำคัญ และภำรกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงำน
2. กำรบันทึกข้อมูลในแบบ ให้ระบุข้อควำม ในช่องต่อไปนี้
ช่องที่ 1 ระบุชื่อหน่วยงำนที่ประเมินควำมเสี่ยง
ช่องที่ 2 ระบุภำรกิจของหน่วยงำน ประกอบด้วย (1) ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง (2) ภำรกิจ ตำม
แผนกำรดำเนินงำนที่สำคัญ และ (3) ภำรกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงำน ตำมลำดับ ในกรณีที่หน่วยงำน มีควำม
จำเป็นต้องเลือกประเมินภำรกิจเพียงบำงส่วนเนื่องจำกหน่ วยงำนมีภำรกิจจำนวนมำก ขอให้หน่วยงำนเลือก
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งก่อน โดยเฉพำะหน่วยงำนที่รับภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐมำดำเนินกำร ต้อง
ประเมินภำรกิจของหน่วยงำนก่อน
ช่องที่ 3 ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละภำรกิจ โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน
3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ โดยควรกำหนดให้
สอดคล้อง กับนโยบำยของผู้บริหำรด้วย ทั้งนี้ในแต่ละภำรกิจอำจมีวัตถุประสงค์ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ แต่อย่ำงน้อย
ต้องมี 1 วัตถุประสงค์
ช่องที่ 4 ระบุประเภทของวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำ
จำกวัตถุประสงค์ห น่วยงำนที่ระบุ ในช่องที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ หน่วยงำนมีกำรกำหนดวัตถุประสงค์ของ
กำรควบคุมภำยในครอบคลุมทั้ง 3 ด้ำน
ช่องที่ 5 ระบุควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับวัต ถุประสงค์ที่ระบุในช่องที่ 3 คือ ผู้ประเมิน
ต้ อ งพิ จ ำรณำถึ ง “สิ่ ง ที่ เมื่ อ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว จะท ำให้ ก ำรด ำเนิ น งำนไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ” ทั้ ง นี้ ใ นแต่ ล ะ
วัตถุประสงค์อำจมีควำมเสี่ยงได้มำกกว่ำ 1 ข้อ แต่อย่ำงน้อยต้องมี 1 ควำมเสี่ยง
ช่องที่ 6 ระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่ระบุในช่องที่ 5 คือ ผู้ประเมิน
ต้องพิจำรณำถึง “สิ่งที่เป็นปัจจัย/สำเหตุที่ทำให้เกิดควำมเสี่ยง” โดยต้องค้นหำให้ได้มำกที่สุด เนื่องจำกปัจจัย
เสี่ยงเป็นสิ่งที่หน่วยงำนต้องใช้ในกำรพิจำรณำหำวิธีกำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
เมื่อระบุปัจจัยเสี่ยงได้แล้ว ให้พิจำรณำว่ำสิ่งที่เป็นปัจจัย/สำเหตุ นั้นอยู่ภำยใต้โครงสร้ำง อำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนหรือไม่ ถ้ำใช่ให้ถือว่ำเป็นปัจจัยภำยในที่หน่วยงำน สำมำรถควบคุมได้ หำกไม่ใช่
ให้ถือว่ำเป็นปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้
ช่องที่ 7 ระบุ กำรควบคุมที่มีอยู่ โดยพิ จ ำรณำจำกสิ่ งที่ห น่วยงำนดำเนินกำรเพื่อให้ ภ ำรกิจของ
หน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับควำมเสี่ยงวัตถุประสงค์ และปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ
ช่องที่ 8 ระบุควำมเสี่ยงที่เหลื ออยู่ โดยพิจำรณำว่ำจำกควำมเสี่ยง ในช่องที่ 5 พิจำรณำเปรียบ
เทียบกับกำรควบคุมที่มีอยู่ ในช่องที่ 7 ว่ำยังคงมีควำมเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ในเรื่องใดบ้ำง
ช่ อ งที่ 9 ระบุ ผ ลกระทบ โดยพิ จ ำรณำให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมเสี่ ย งที่ ยั งเหลื อ อยู่ ว่ ำท ำให้ เกิ ด
ผลกระทบอย่ำงใดบ้ำง
2.

-25ช่องที่ 10 ระบุค่ำคะแนนผลกระทบ โดยผู้ประเมินพิ จำรณำจำกรำยกำรผลกระทบที่ระบุในช่องที่
9 ว่ำมีควำมรุนแรงมำกน้อยเพียงใด ด้วยกำรนำไปเปรียบเทียบรำยละเอียดรำยกำรผลกระทบที่ระบุ
ช่องที่ 11 ระบุค่ำคะแนนโอกำส โดยผู้ประเมินพิจำรณำจำกควำมเสี่ยงที่ระบุในช่องที่ 5 ว่ำ ควำม
เสี่ยงเรื่องนั้น มีโอกำสเกิดขึ้นมำกน้อยเพียงใด ด้วยกำรนำไปเปรียบเทียบรำยละเอียดโอกำสที่เกิดตำมที่ระบุใน
บัญชีหลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยและควำมรุนแรงของผลกระทบ
ช่องที่ 12 ระบุค่ำควำมเสี่ยง/ระดับควำมเสี่ยง
ช่องที่ 13 ระบุ วิธีกำรตอบสนองควำมเสี่ยง ตำมแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงที่ห น่วยงำน
กำหนด โดยนำระดับควำมเสี่ยงที่ระบุในช่องที่ 12 ไปเปรียบเทียบกับแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยง ของ
หน่วยงำนแล้วระบุลงในช่อง
ช่องที่ 14 ท้ำยแบบประเมิน ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน หรื อผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำม พร้อมระบุ
ตำแหน่ง และวันที่ทำกำรประเมินแล้วเสร็จให้ครบล้วน

-26ชื่อหน่วยงำน ................. (1) ..............................
แบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพื่อกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินกำรสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 25xx
(4) ประเภท
(2) ภำรกิจ

(3) วัตถุประสงค์

OBJ.
0

R C

(5) ควำมเสี่ยง

(6) ปัจจัยเสี่ยง
ภำยใน

ภำยนอก

(7)
กำรควบคุม ที่มี
อยู่

(8) ควำมเสี่ยง
ที่เหลืออยู่

(9) ผลกระทบ

(10) ค่ำคะแนน (11) ค่ำคะแนน (12) ค่ำ/ระดับ
ผลกระทบ

โอกำส

ควำมเสีย่ ง

(13) วิธีกำร
ตอบสนอง ควำม
เสี่ยง
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-27แบบรำยงำนกำรประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยใน (แบบ ปค. 5) แบบประเมิ น นี้
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง กำหนด อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
หน่ ว ยงำนอำจก ำหนดให้ ห น่ ว ยงำนในสั งกั ด รำยงำนกำรประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยในด้ ว ยแบบนี้ ต่ อ
หน่ ว ยงำนด้ น สั งกั ด เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล เพี ย งพอต่ อ กำรรำยงำนกำรประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยในระดั บ
หน่วยงำน
2.2

คาชี้แจง
แบบรำยงำนนี้กำหนดตำมหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ
2. แบบรำยงำนนี้หำกใช้ในระดับหน่วยงำนจะไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจำกเป็นแบบ รำยงำน
ที่กรมบัญ ชีกลำง กระทรวงกำรคลัง กำหนดให้ห น่วยงำนรำยงำนต่อกระทรวงเจ้ำสังกัด แต่หำกนำแบบ
รำยงำนนี้ ไปให้ ห น่วยงำนในสังกัดใช้ในกำรรำยงำนต่อหน่วยงำนด้นสังกัด ก็สำมำรถปรับเปลี่ยนแบบให้
เหมำะสมได้
3. แบบรำยงำนนี้ ให้รำยงำนเฉพำะรำยกำรที่ หน่วยงำนประเมินควำมเสี่ยงแล้วพบว่ำ กำรควบคุ ม
ภำยในยังไม่เพียงพอเหมำะสม ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ สูงกว่ำระดับที่หน่วยงำนยอมรับได้ ซึ่งหน่วยงำนต้อง
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
4. แบบรำยงำนนี้ ส่ ว นใหญ่ เป็ น กำรลอกรำยกำรมำจำกแบบประเมิ น ควำมเสี่ ย งภำรกิ จ เพื่ อกำร
ควบคุมภำยใน
5. กำรบันทึกข้อมูลในแบบให้ระบุข้อควำม ในช่องต่อไปนี้
ช่องที่ 1 ระบุชื่อหน่วยงำนที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ช่องที่ 2 (1) ระบุภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินงำน ที่
สำคัญ หรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน และวัตถุประสงค์ของภำรกิจ โดยลอกรำยกำรมำจำก แบบ
ประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพื่อกำรควบคุมภำยใน ช่องที่ 2 และช่องที่ 3 เฉพำะรำยกำรที่มีควำมเสี่ยง สูงกว่ำ
ระดับที่ยอมรับได้ที่ต้องปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
(2) ระบุภำรกิจที่ยังมิได้มีกำรปรับปรุง หรือปรับปรุงแล้วแต่ไม่สำมำรถลดควำมเสี่ยง ลง
ให้ อยู่ ในระดับ ที่ย อมรั บ ได้ที่ย กมำจำกปี งบประมำณก่อน (ถ้ำมี) จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนิน กำรตำม
รำยงำน กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของปีงบประมำณก่อน
(3) ระบุภำรกิจด้ำนกำรควบคุมภำยในจำกผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุม
ภำยใน (ตำมรำยงำน แบบ ปค. 4) พบว่ำ มีองค์ประกอบด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลักกำรใดหลักกำรหนึ่ง ใน
องค์ป ระกอบ มีจุ ดอ่อนหรือควำมเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 5 องค์ประกอบ 17
หลักกำร (ถ้ำมี) ซึ่งหน่วยงำนต้องดำเนินกำรปรับปรุงแก่ไข โดยหน่วยงำนต้องระบุเป็น “ภำรกิจด้ำนกำร
ควบคุมภำยใน” วัตถุประสงค์เพื่อ “ให้กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน สำหรับ หน่วยงำนของรัฐ 5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร”
ช่องที่ 3 ระบุควำมเสี่ยง โดยลอกรำยกำรมำจำกแบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพื่อกำรควบคุม
ภำยในช่องที่ 5โดยอำจเพิ่มเดิมปัจจัยเสี่ยงตำมช่องที่ 6 ในช่องนี้ด้วย เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน
ช่องที่ 4 ระบุกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ โดยลอกรำยกำรมำจำกแบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจ
เพื่อกำรควบคุมภำยใน ช่องที่ 7
1.
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ช่องที่ 5 ระบุกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในโดยให้ผู้ประเมินพิจำรณำว่ำกำรควบคุ มที่มีอยู่ มี
ควำมเพียงพอเหมำะสม หรือไม่ และมีกำรปฏิบัติตำมระบบควบคุมภำยในที่กำหนดอย่ำงต่อเนื่อง หรือไม่
ช่องที่ 6 ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยลอกรำยกำรมำจำกแบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพื่อ
กำรควบคุมภำยใน ช่องที่ 8
ช่องที่ 7 ระบุ กำรปรั บ ปรุ งกำรควบคุมภำยใน โดยให้ ผู้ ประเมิน กำหนดกิจกรรมกำรควบคุ ม
ภำยในให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสำเหตุ/ปัจจัยที่ทำให้เกิดควำมเสี่ยงนั้น และกิจกรรม
กำรควบคุมที่ปรับปรุง ควรเป็นส่วนหนึ่งหรือแฝงอยู่ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน และควรกำหนดโดยเจ้ำของ
กระบวนงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหลัก เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติจริง และทำให้กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน
มีประสิทธิผล
ช่องที่ 8 ระบุหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เป็นกำรรำยงำนในระดับหน่วยงำนของรัฐ ให้ระบุ
หน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ และในกรณี ที่ เป็ น รำยงำนระดั บ หน่ ว ยงำนในสั งกั ด หน่ ว ยงำนของรั ฐ ให้ ร ะ บุ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนต่อไป
ช่องที่ 9 ท้ำยแบบประเมิน ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำม พร้อม
ระบุตำแหน่ง และวันที่ทำกำรประเมินแล้วเสร็จ ให้ครบล้วน
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ระบุชื่อหน่วยงำน ........... (1) ...............
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 25XX
(2)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดั ตั้งหน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ

(3) ควำมเสี่ยง

(4) กำรควบคุมภำยใน ที่มี (5) กำรประเมินผลกำร (6) ควำมเสี่ยง ที่ยังมี
อยู่

ควบคุมภำยใน

อยู่

(7) กำรปรับปรุงกำร

(8) หน่วยงำน/

ควบคุมภำยใน

ผู้รับผิดชอบ

ตำมแผนกำรดำเนินงำน หรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของ รัฐ/วัตถุประสงค์

4
5

ลำยมือชื่อ ..................... (9) ................................
( .................................................. )
ตำแหน่ง ...........................................................
วันที่ ................ เดือน ............. พ.ศ. 25xx

บทที่ 4
การรายงานและการติดตามผล
การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ตำมหลั กเกณฑ์ ป ฏิ บั ติก ำรควบคุ ม ภำยในส ำหรับ หน่ ว ยงำนของรัฐ ข้ อ 8 9 และก ำหนดให้
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐ จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน ระดับหน่วยงำนของรัฐ เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำลงนำม จัดส่งให้ผู้กำกับดูแล และ
กระทรวงเจ้ำสังกัด ภำยใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ ประกอบด้วย
1. กำรรับรองว่ำกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงกำรคลังกำหนด ตำมแบบ ปค. 1
2. กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ตำมแบบ ปค. 4
3. กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของภำรกิจ ตำมแบบ ปค. 5
4. ควำมเห็ นของผู้ต รวจสอบภำยในเกี่ ยวกับ กำรสอบทำนกำรควบคุ มภำยในของหน่วยงำน
แบบ ปค. 6
วิธีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
เมื่อดำเนินกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน และประเมินผลภำรกิจของกำร
ควบคุมภำยในแล้วเสร็จ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำรำยงำนระดับหน่วยงำน ประกอบด้วย รำยงำนกำร
ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมแบบ ที่
คณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยในของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ก ำหนด ล่ ง ให้ ฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำร ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ดำเนินกำรตำมภำพ 4-1
1. ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุ มภำยใน จัดทำรำยงำนระดับหน่วยงำน
ประกอบด้วย รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ แบบ ปค. 4
และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ แบบ ปค. 5 พร้อมจัดทำร่ำง หนังสือ
รับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน แบบ ปค. 1 เสนอคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
พิจำรณำแล้วปรับปรุงตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในหลังจำกนั้น เสนอ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำลงนำม

-
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ภาพ 4-1 แสดงขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน

-
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ตัวอย่างแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

แบบ ปค. 1

เรียน ..........................(1).....................................................
.........................(2).............................................ได้ ป ระเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยในของ
หน่วยงำนสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ ...(3).... เดือน-กันยำยน. พ.ศ. ........25xx
...... ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำน
กำหนดซึ่งเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรดำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ด้ำนกำรรำยงำนที่
เกี่ยวกับ กำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
จำกผลกำรประเมิน ดังกล่ ำว ......................(4)..................................เห็นว่ำ กำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำนมีควำมเพี ยงพอปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง
ว่ำ ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ภำยใต้กำร
กำกับ ดูแลของ...............(5)..............................
ลำยมือชื่อ (4)...................................................................
ตำแหน่ง.(5).....................................................................
วันที่...(6).... เดือน..................................พ.ศ. .25xx
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-33 ขณะเดี ย วกั น ให้ ผู้ ต รวจสอบภำยในของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ด ำเนิ น กำรสอบทำนกำร
ประเมินผล กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน โดยดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
ซึ่งเมื่อดำเนิ น กำรแล้ วเสร็จ ให้ รำยงำนผลกำรสอบทำนต่อหั วหน้ำหน่วยงำนของรัฐ และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของรัฐ (ถ้ำมี)
3. จัดส่งรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย
(1) หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน - แบบ ปค. 1
(2) รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน - แบบ ปค. 4
(3) รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน - แบบ ปค. 5
(4) รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุ มภำยใน - แบบ ปค. 6 ให้ผู้กำกับ
ดูแลหน่วยงำนของรัฐ เช่น คณะกรรมกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หนังสือ
นำเรียนกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
2.

การติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
หลังจำกจัดส่งรำยงำนแล้วเสร็จ หน่วยงำนของรัฐต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมที่กำหนดในรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน สำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ (แบบ ปค. 5) พร้อมทั้ง ควรกำหนดวิธีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อทรำบว่ำ มีกำรดำเนินกำรปรับ ปรุงตำมที่กำหนด หรือไม่ และเมื่อดำเนินกำรปรับปรุงแล้ว เสร็จ
หน่ วยงำนสำมำรถลดควำมเสี่ ยงให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้ หรือไม่ อย่ำงน้อยปี ล ะ 1 ครั้ง รำยละเอียด
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรติดตำม ดังภำพ 6-2
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลั งมิได้กำหนด
แบบหรือวิธีกำรไว้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้กำหนดแบบกำรติดตำมผลกำรประเมินกำรควบคุม
ภำยใน สำหรับหน่วยงำน (แบบติดตำม ปค. 5) เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนำไปปรับใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมรำยงำนกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ มีประสิทธิภำพ
วิธีการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
1. ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ดำเนินกำรแจ้งเวียน รำยงำน
ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย
(1) หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน แบบ ปค. 1
(2) รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน แบบ ปค. 4
(3) รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน แบบ ปค. 5
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงำนทรำบ พร้อมแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยในตำมที่กำหนด
2. หน่ วยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งด ำเนิ น กำรปรับ ปรุ ง กำรควบคุ ม ภำยใน ให้ เป็ น ไปตำมรำยงำนกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่กำหนด โดยเร็ว
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เมื่ อด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ หรือ เมื่อ ครบระยะเวลำตำมที่ ฝ่ ำยเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในแจ้ง (อย่ำงน้อยปีละครั้ง) ให้หน่วยงำนรำยงำนผลกำรดำเนินกำรปรับปรุง กำร
ควบคุมภำยใน ว่ำดำเนินกำรเป็นไปตำมที่กำหนด หรือไม่ และผลกำรดำเนินกำรปรับปรุงสำมำรถลด ควำม
เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่
4. ฝ่ำยเลขำบุกำรฯ ประมวลผลกำรติดตำมกำรดำเนินกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน จัดทำ
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปรับปรุง กำรควบคุมภำยใน เสนอคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
เพื่อพิจำรณำ แล้วเสนอรำยงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ และรำยงำนต่อผู้กำกับดูแลเพื่อ ทรำบ
ต่อไป
3.

ภาพ 4-2 แสดงขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน
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