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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00- 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภานักศกึษา ชั้น 3 อาคาร 20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ผู้มาประชุม 
 1. ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 2. รศ.ดร.จิตติ   กิตติเลิศไพศาล   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 3. ผศ.ดร.สมบูรณ ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
 4. ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 5. ผศ.ดร.พุฑฒจักร     สิทธิ      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 6. ผศ.สามารถ  อัยกร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 7. รศ.ดร.สราวุฒิ   บุญเกิดรมัย ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8. นายเกษม  บุตรดี  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
9. นางสาวพิชญาดา ธานี  ผู้อ านวยการกองกลาง 
10. นางสาววาสนา จักรศร ี  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 11.  นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 12. นายสมบัติ  เทียบแสง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

14. นายสุรสิทธิ์   อุ้ยปัดฌาวงศ ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
15. ผศ.ดร.ประวิทย์   สุวรรณรงค์   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 16. ผศ.สุดประไทย บุพศิริ  รองคณบดีคณะครุศาสตร์  
 17. นางสาวอังคณา ศิริกุล  หัวหน้าส านักผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 18. นางนงเยาว์  จารณะ  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะ 
                                                               และวัฒนธรรม  
 19. นางสุพัตรา  หล้าชาญ หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 20. นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 21. นางสาวศุภนาฎ บุญชัยศรี หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
 22. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 23. นางสาวเบญจมาพร มายูร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 
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 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
     1. ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  
     2. รศ.ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     3. ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
     4. รศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
     5. รศ.วาสนา  เกษมสินธ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
     6. นายวุฒิพงษ์    พันธุมนันท์   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     7. นางอุดมพร    บุตรสุวรรณ์    หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
     8. นางสาวงามวิไล   คนไว  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
     9. นางวิชยา   ตรีศกประพฤทธิ์  หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ 
       สังคมศาสตร์  
     10. นางสาวผการัตน์  ทิพวัง     หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
     11. นายภานุวัฒน์  วงศ์แสงน้อย หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     12. นายศักดิ์ชัย    ฟองอ่อน  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ  
     13. นางสาวลลินี  ทับทิมทอง หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     14. นายกฤษณะ     กีวิไลย์        หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
     15. นายสมบัติ    บุญกอง   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ  

                                                    เทคโนโลยี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นางสาวกิรอัชฌา  แถมสมด ี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      2. นางสาวกนกวรรณ วรดง  นักวิทยาศาสตร์ 
      3. นางสาวภุลภญา  ศรีบุญธรรม นักวิชาการศึกษา 
      4. นางสาวธิดารัตน์   อุปชัย    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
      5. นางสาวขวัญหทัย   ใจสมุทร   นักตรวจสอบภายใน 
 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กล่าวเปิดประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดแ้จ้งในที่ประชุมเก่ียวกับหนังสือที่ กค 0409.3/ว 105 วันที่ 5 ตุลาคม 
2561  เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
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หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐนั้น จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tredway Commission : 
COSO 2013 ซึ่ง COSO 2013 เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดการประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงานของรัฐ และสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และท าให้การบริหารงานของส่วนราชการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 

 
  ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 1.2 หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0211/           

ว 11923 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน    
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับหนังสือกระทรวง    
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0211/ว 11923 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง       
การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้หน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ  ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน  

 
  ที่ประชุม    รับทราบ 

    
  ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

   นายเกษม  บุตรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน เพ่ือรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้
จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 8 หน้า จึงเสนอคณะกรรมการฯ 
 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 
  3.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1050/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

   นายเกษม  บุตรดี  กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุม เกี่ยวกับค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1050/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 31 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย     
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ราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3.1  
           

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

  3.2 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   นายเกษม  บุตรดี  กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอปฏิทินการด าเนินงานการจัด
วางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า มหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยในปฏิทินได้ก าหนดให้หน่วยงานใน
ระดับคณะ ส านัก สถาบัน น าส่งรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ภายในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือให้
คณะท างานทีมเลขานุการจะได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการประเมินเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการและหน่วยงานภายนอกในล าดับถัดไป  

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
  
  3.3 บันทึกข้อความที่ อว 0621/ว 839 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญ
ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

   นายเกษม  บุตรดี  กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมถึงบันทึกข้อความ                 
ที ่อว 0621/ว 839 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น เป็นการเชิญหัวหน้าทุก  
ส่วนราชการและผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานนั้น ๆ เขา้ร่วมประชุมเพ่ือ
ก าหนดทิศทางในการวางระบบควบคุมภายในขององค์กรร่วมกัน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ ในมาตรา 79 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังก าหนด   
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 แบบสอบถามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

       นายเกษม  บุตรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงแบบสอบถามการประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายในระดับคณะ ส านัก สถาบัน ส าหรับระยะเวลาด าเนินการสิ้นสุด 30 กันยายน 
2564 โดยให้ทุกหน่วยงานตอบแบบสอบถามการประเมินผลดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และน าส่งผลการ
ประเมินให้คณะท างานทีมเลขานุการรวบรวม ภายในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยองค์ประกอบในการ
ประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  

 



- 5 - 
 

    องค์ประกอบที่ 1  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
องค์ประกอบที่ 2  ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

   องค์ประกอบที่ 3  ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   องค์ประกอบที่ 4  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and    
        Communication) 

  องค์ประกอบที่ 5  ด้านกิจกรรมการติดตามผล (Morning Activities)  
 

                        มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบ มอบคณะ ส านัก สถาบัน ตอบแบบสอบถามการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และมอบคณะท างานทีมเลขานุการ รวบรวม สรุปผลการประเมินการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในตามวันและเวลาดังกล่าว  
 
     4.2 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 

    นายเกษม  บุตรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบถึงแบบรายงานประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)   
ว่าทุกส่วนราชการควรใช้แบบฟอร์มการประเมินตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2 และ 4.3 ซ่ึง
แบบฟอร์มดังกล่าวเป็นไปตามข้อก าหนดของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 
ดังนี้  

หน่วยงาน ...................................... 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  30 กันยายน 2564 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ 1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 

 

หลักการที่ 2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือ ปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน 
 
 

 

หลักการที่ 3 หัวหน้าหน่วยงานจดัให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
ในการ บรรลุวัตถุประสงค์ของหนว่ยงานภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้ก ากับดูแล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  แบบ ปค.4ง 
- 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
หลักการที่ 4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 

 

หลักการที่ 5 หน่วยงานได้ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 หน่วยงานระบุวัตถปุระสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่าง
ชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค ์
 
 

 

หลักการที่ 7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงท่ีมผีลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคมุภายในอย่างครอบคลมุทั้งหน่วยงาน 
และ วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน 
 
 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
หลักการที่ 8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

 

หลักการที่ 9 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคมุ 
เพื่อลดความเสีย่งในการบรรลุวัตถปุระสงค์ให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได ้
 

 

หลักการที่ 11 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคมุ
ทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 

 

หลักการที่ 12 หน่วยงานจัดให้มกีิจกรรมการควบคุม โดย
ก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
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องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ 13 หน่วยงานจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องและมีคณุภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบตัิตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
 

 

หลักการที่ 14 หน่วยงานมีการสือ่สารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการ
ควบคุมภายในซึ่งมคีวามจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
 

 

หลักการที่ 15 หน่วยงานมีการสือ่สารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 
 
 
 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 หน่วยงานระบุพัฒนาและด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏบิัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 

หลักการที่ 17 หน่วยงานประเมนิผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝา่ยบริหาร
และผู้ก ากับดูแลเพื่อให้ผู้รบัผิดชอบสามารถสั่งการแกไ้ขอย่าง
เหมาะสม 
 
 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

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

 
ลายมือชื่อ................................................................... 

                                                                                     (.................................................................) 
       ต าแหน่ง  คณบดี... / ผู้อ านวยการ... / (รักษาราชการแทน) 
              วันท่ี ............./................/............... 
 



- 8 - 
 

 
 

(1) หน่วยงาน ..................................................................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  (2) 30 กันยายน 2564 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

(6) 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่

ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรบัปรุง
การควบคุม

ภายใน 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
 
 
 
 
 

      

      

                 ลายมือชื่อ..................................................................... 

                 ต าแหน่ง คณบดี... / ผู้อ านวยการ... / (รักษาราชการแทน)
                 วันที ่           เดือน              พ.ศ.......................                
   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบคณะ ส านัก สถาบัน จัดท าแบบรายงานประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.
5) และน าส่งฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือสรุปผลการ
ประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อไป 
 
 เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
         .......................................                                      .......................................                                                                                                                                                                                                                       
             (นางนงเยาว์  จารณะ)                                            (นายเกษม  บุตรดี) 
                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                     กรรมการและเลขานุการ 
                    ผู้จดรา ยงานการประชุม                                         ผู้จดรายงานการประชุม    

  แบบ ปค.5ง 
- 


