
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2  
 
 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  30 กันยายน 2564 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ 1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
หลักการที่ 2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการ
พัฒนาหรือ ปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
หลักการที่ 3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
หลักการที่ 4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้ า งแรงจู ง ใจ  พัฒนาและรักษาบุคลากรที่ มี ความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
หลักการที่ 5 หน่วยงานได้ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 

     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการแสดงให้เห็นถึงความ
ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีความ
เป็นอิสระในการบริหารงานจากผู้ก ากับดูแล มีการจัด
โครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่มีความเหมาะสม และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการจัดท านโยบายแนว
ปฏิบัติในการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการ
ก าหนดบทลงโทษหากมีเหตุการณ์ฝืนข้อก าหนด      
แต่ยังมีจุดอ่อนในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้คงอยู่ในองค์กร
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผู้ก ากับดูแลของ
หน่ ว ย ง าน ร ะดั บ  ส า นั ก / ส ถ าบั น / คณ ะ  เ ป็ น
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานนั้น มีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน มีหน้าที่ก ากับดูแล
หน่วยงานอย่างชัดเจน แต่ในด้านการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลนั้น  ยังไม่เพียงพอ ซึ่ง
คณะกรรมการต้องก ากับดูแลการพัฒนา และปฏิบัติ
เรื่องการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งการสร้าง
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลการสื่อสารและการติดตาม 
และมหาวิทยาลัยมี โครงสร้ างสายการรายงาน          
การก าหนดอ านาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสม โดยการด าเนินงานต่าง ๆ อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของ
คณะกรรมการ แต่ยังขาดความต่อเนื่อง การวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ตามหลักการของ COSO ไม่ชัดเจน ใน
ภาพรวมวัตถุประสงค์การควบคุมภายในมี ๓ ด้าน คือ 
วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดสาระส าคัญ ในการบริหารจัดการโครงการหรือ
กิจกรรม โดยให้แสดงรายงานสรุปผลการใช้จ่าย  

หลักการที่ 7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน 
และ วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น 

  แบบ ปค.4ง 
- 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
หลักการที่ 8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมและมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้สื่อสารนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ให้ผู้บริหาร และ
บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า   

หลักการที่ 9 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
 

มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม
ตามลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น ความเสี่ยงใน
สภาพแวดล้อมขององค์กร ความซับซ้อนของงานที่
จ าเป็นต้องด าเนินงาน ซึ่งมาตรการควบคุมภายในบาง
กิจกรรมยังไม่ ได้ก าหนดเป็นลายลักษณ์ อักษรที่
ครอบคลุมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน       
การติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานระหว่าง
ด าเนินการยังไม่เป็นปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรจัด
ประชุมชี้แจง อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
ของหน่วยงาน ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้
และเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  

หลักการที่ 11 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
หลักการที่ 12 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย
ก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ 13 หน่วยงานจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

มหาวิทยาลั ยมีคณะกรรมการด า เนิน งานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะกรรมการ
ด า เนินงานมีการรายงานผลการด า เนินงานต่อ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีช่องทางการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ เพ่ือให้บุคลากรหรือบุคคลภายนอกแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสที่อาจเกิดข้อทุจริต อย่างไรก็ตามใน
กระบวนการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรยังไม่เพียงพอต่อการรับรู้ 
รั บทร าบของผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ วน เ สี ยอย่ า งชั ด เจน             
การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลในแต่ละหน่วยงานยังไม่
เป็นปัจจุบัน ท าให้ผู้บริหารไม่สามารถตัดสินใจได้
ทันท่วงที  

หลักการที่ 14 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อ
การควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
หลักการที่ 15 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 
 
องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 หน่วยงานระบุพัฒนาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 
 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโดย
มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน พร้อม
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น
ได้ แต่กระบวนการรายงานผลเพ่ือติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้น ยังมีปัญหาและ
อุปสรรค เช่น การสื่อสารในข้อบกพร่องของการ 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
หลักการที่ 17 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแลเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ
แก้ไขอย่างเหมาะสม 
 
 
 

ด าเนินโครงการกิจกรรม เป้นต้น มหาวิทยาลัยควรมี
วิธีการเร่งด าเนินการในการสื่อสารข้อความดังกล่าว 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดข้อผิดพลาดในโครงการ
กิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้หากพบการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน มหาวิทยาลัย
ควรเพิ่มความถ่ีในการติดตามผลดังกล่าว 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเมินการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง โดยการควบคุมภายในดังกล่าวมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน แต่ยังมีบางส่วนที่มหาวิทยาลัยยังเป็นจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. ผู้บริหารต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  

  2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายและสร้างแนวปฏิบัติในการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานเสนอผู้ต่อบริหารเมื่อมีการติดตามประเมินผลแล้วเสร็จ 

  3. ผู้บริหารควรด าเนินการโดยพิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมิน 
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการ 
 
 

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

                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา) 
     ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
       ............... ธันวาคม 2564 
 


