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บทที่ 4  การควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหความหมายไวคือ   

กระบวนการที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานจะ

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. การดําเนินงาน(Operation: O)  หมายถึง  การบริหารจัดการ  การใชทรัพยากรเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกัน

ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต 

2. การรายงานทางการเงิน(Financial: F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใช

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เปนไปอยางถูกตอง  เชื่อถือได  และทันเวลา 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ( Compliance: C) ไดแก  

การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย  และวิธีปฏิบัติงาน

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น 

การดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค 3 ประการน้ี  มี

ความจําเปนที่จะตองดําเนินงานภายใตมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินไดกาํหนดไว 5 องคประกอบซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน  ดังน้ี 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

2. การประเมินความเสี่ยง 

3. กิจกรรมการควบคุม 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. การติดตามประเมินผล 

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

สภาพแวดลอมการควบคุมเปนรากฐานที่สําคัญขององคประกอบอ่ืน  เปนปจจัยที่สงเสริม

ใหองคประกอบการควบคุมอ่ืนหรือการควบคุมที่มีอยูมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  หรือทําใหบุคลากรให

ความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น  เปนเร่ืองของการสรางความตระหนักของบุคลากรใหเกิด

จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ  และการสรางบรรยากาศของการควบคุมโดย

ผูบริหาร  เปนการทําใหบุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ

และเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนเอง  มีความรูความสามารถและมีทักษะที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและทางการปฏิบัติงาน 

ปจจัยของสภาพแวดลอมการควบคุม  ไดแก  ความซื่อสัตย  จริยธรรม  การพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากร  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบ



55 

การบริหารของผูบริหาร  โครงสรางองคกร  การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  นโยบาย

และวิธีบริหารงานบุคคล 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

ตามมาตรฐานการควบคุมภายในกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีการประเมินความเสี่ยงใน

การดําเนินงานตามภารกิจ  เพื่อใหไดรับรูปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญเพื่อการกําหนดแนวทางการ

ควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย  การระบุปจจัยเสี่ยง  การวิเคราะหความ

เสี่ยง  และการจัดการความเสี่ยง   ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยูในทุกขั้นตอนแลวตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

หมายถึง นโยบาย ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  รวมถึงมาตรการตางๆที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อนํามา

ปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง  โดยปกติไดมีการควบคุมอยูในทุกการปฏิบัติงานอยูแลว  เชน  

การกําหนดนโยบาย  ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การสอบทานของ

ผูบริหารแตละระดับ  การอนุมัติ   การดูแลทรัพยสิน  การแบงแยกหนาที่  การควบคุมงาน  การให

คําปรึกษาแนะนํา  การตรวจสอบ  การบันทึก  การจัดทําเอกสารหลักฐาน เปนตน   

4.  สารสนเทศและการสือ่สาร 

สารสนเทศ  หมายถึง  ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลและถูกจัดใหอยูในรูปที่มี

ความหมายและมีประโยชนตอการใชงาน 

การสื่อสาร  หมายถึง  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคลากรเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่ตองการ 

มหาวิทยาลัยและหนวยงานตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ  เหมาะสม  เชื่อถือได  

และใหมีสื่อสารกันทั้งระหวางบุคลากรและระหวางหนวยงาน   ซึ่งการสื่อสารที่ดีควรเปนไปอยาง

กวางขวางทั้งระหวางภายในและภายนอกหนวยงานและมหาวิทยาลัย  ในทุกระดับบุคลากร 

5.  การติดตามประเมินผล 

เปนทั้งการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในที่กําหนดไวอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  โดยติดตามผลทั้งระหวางการปฏิบัติงาน  และเปน

รายคร้ัง  โดยมักจะติดตามตามงวดเวลา เชน ทุก 3 เดือน  ทุก 6 เดือน เปนตน   
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แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

การประเมินการควบคุมภายในดวยแบบประเมินนี้มีประโยชนในการที่จะทําใหทราบถึง

ความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบ  และเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและของ

หนวยงาน  รวมทั้งใชพิจารณาการควบคุมของกิจกรรมตางๆ  เนื่องจากประเด็นคําถามไดครอบคลุม

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในทั้ง 3 ดานคอื 
1. ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
2. ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน  รวมทั้งรายงานการดําเนินงาน 
3. ดานการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 
แบบประเมินนี้ใชเพื่อประเมินการมีอยูและความเหมาะสมขององคประกอบทั้ง 5 ดาน

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการประเมินรวมกับผลการประเมินความเสี่ยง

ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงแลว  จะทําใหไดรับรูถึงความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอ

วัตถุประสงคการดําเนินงานได 

ตัวอยาง 

แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัยที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมการควบคุมเพ่ือ

พิจารณาวา หนวยรับตรวจ  มีสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี หรือไม  

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 

 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ภายในองคกร  รวมทั้งการติดตาม

ผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทัง้จากการตรวจสอบภายในและการ

ตรวจสอบภายนอก  

 มีทศันคตทิีเ่หมาะสมตอการรายงานทางการเงนิ งบประมาณ และการ

ดําเนินงาน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการกระจายอํานาจ 

 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเส่ียงจากการวิเคราะหความเส่ียงที่

เก่ียวของอยางรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือปองกันความเส่ียง  

 มีความมุงม่ันที่จะใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน ( Performance – 

Based Management)      ฯลฯ 

( ชองนี้ใชอธิบายวา  ไดมี

แนวทางปฏบิตั ิ มีการ

ดาํเนนิการ   หรอืไดสังเกตุ

การณจากการปฏิบัติงานจริง

อยางไร)   

( มีเอกสารอะไรเปน

หลักฐาน เชน มีบนัทกึการ

ปฏบิตังิาน  มีการรายงานผล

การดาํเนนิงาน ฯลฯ) 

สําหรับแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง 5 ดานน้ี  สามารถ

ศึกษารายละเอียดไดที่ภาคผนวก 
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การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544    ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการควบคุมภายในเมื่อสิ้นสุด

ปงบประมาณเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในทุกสิ้นป  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ

มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  และเปนไปตาม

มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด   

สําหรับการรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 2552 

นี้   สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปรับปรุงแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และ

การประเมินผลการควบคุมภายในขึ้นใหม  โดยปรับลดแบบฟอรมลงเพื่อใหงายตอการปฏิบัติและ

ลดภาระงาน 

แบบฟอรมท่ีใชในการจัดทํารายงาน 

การจัดทํารายงานใหจัดทําตามแบบฟอรมที่ไดปรับปรุงแลวนี้เพื่อใชในการจัดทํารายงาน

การควบคุมภายในฯ  ดังนี้ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย 

   1.1  แบบ ปอ.1   หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

1.2  แบบ ปอ.2   รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

   1.3  แบบ ปอ.3   รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.4  แบบ ปส.     รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  

ผูตรวจสอบภายใน 

1.5  แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน    

1.  แบบประเมินองคประกอบดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

2.  แบบประเมินองคประกอบดานการประเมินความเสี่ยง 

3.  แบบประเมินองคประกอบดานกิจกรรมการควบคุม 

4.  แบบประเมินองคประกอบดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.  แบบประเมินองคประกอบดานการติดตามประเมินผล 

2. ระดับหนวยงานยอย 

   1.1  แบบ ปย.1   รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

   1.2  แบบ ปย.2   รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 



58 

1.3  แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน    

1.  แบบประเมินองคประกอบดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

2.  แบบประเมินองคประกอบดานการประเมินความเสี่ยง 

3.  แบบประเมินองคประกอบดานกิจกรรมการควบคุม 

4.  แบบประเมินองคประกอบดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.  แบบประเมินองคประกอบดานการติดตามประเมินผล 

สําหรับแบบฟอรมตางๆ  สามารถศึกษารายละเอียดไดที่ภาคผนวก 

แบบฟอรมกรณีท่ีมีความเชื่อมโยงกับแบบฟอรมอื่น 

1.  แบบ ปย. 1 และแบบ ปอ. 2   

เปนแบบรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในในภาพรวมระดับ

หนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งสรุปไดจากการประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายในทั้ง 5 ดาน  แลวนําผลการประเมนิโดยสรุปในแตละประเด็นมาใสในชอง “ผล

การประเมิน/ขอสรุป”   

ตัวอยางการเขียนคําอธิบายลงในแบบฟอรม 

แบบ ปย. 1/แบบ ปอ. 2 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (หรือ  คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง)  

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2552 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุม

เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม  โดยให

ความสําคัญกับความซื่อสัตย  จริยธรรม  และความ

โปรงใสในการดําเนินงาน  มีการบริหารจัดการที่

สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล  มีการกําหนด

แนวทางที่ชัดเจนตอการปฏิบัติที่ถูกตองและที่ไม

ถูกตอง  รวมทั้งปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  บุคลากร

เขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่  รวมทั้งมีความรู

ความสามารถและทักษะในงานที่ไดรับมอบหมาย 

 

สภาพแวดลอมการควบคุมของมหาวิทยาลัย/คณะ/

ฯลฯ ในภาพรวมเหมาะสม  และมีสวนทําใหการควบคุม

ภายในมีประสิทธิผล 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 

มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายใน

การดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆ  อยางชัดเจน  

สอดคลอง  และเชื่อมโยงกันในการที่จะทํางานให

สําเร็จ  มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอ

การบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  มีการ

วิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่

เหมาะสม   

 

3. กิจกรรมการควบคุม 

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจ

ไดวา  เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ได

กําหนดไว  กิจกรรมควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงาน

เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  ทําใหเกิดความ

ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงค 

 

4.  สารสนเทศและการสือ่สาร 

มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการ

ปฏิบัติงาน  เหมาะสมตอความตองการของผูใช  

และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ  ใน

รูปแบบที่ชวยใหผูใชขอมูลสามารถนําไปใช

ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  และบรรลุวัตถุประสงคของการ

ดําเนินงาน 

 

5. การติดตามประเมินผล 

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  

โดยกําหนดวิธีติดตามการดําเนินงานตามระบบการ

ควบคุมภายในอยางตอเน่ืองและใหเปนสวนหน่ึง

ของการดําเนินงานตามปกติ  หากพบขอบกพรอง

ไดมีการดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที 

 

มีการประเมินความเสี่ยงโดยนํากระบวนการ

บริหารความเสี่ยงที่ใชกันอยางแพรหลายมาใช  และมีการ

จัดการกับความเสี่ยงตางๆที่ผานขั้นตอนการประเมิน

ความเสี่ยงอยางเปนระบบ  รวมทั้งไดมีการกําหนด

แนวทางปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยเสี่ยง 

 

 

 

 

มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม  เพียงพอ  

และสอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง  โดยให

เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ  และไดมีการ

กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติ   

 

 

 

 

ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม  

มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชไดครอบคลุมทั้ง

มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  มีชองทางการสื่อสารที่ชัดเจน  

สะดวกตอการใชงานและทนัตอเวลาโดยผานระบบ

เครือขาย  รวมทั้งไดจัดสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ

ตางๆเผยแพรใหแกทั้งภายในและภายนอก 

 

 

 

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการประเมินตนเองและการ

ประเมินจากหนวยงานภายนอก  มีการจัดทํารายงานการ

ประเมินผลพรอมใหขอเสนอแนะเสนอผูบริหารระดับสูง  

เพื่อทบทวนผลการดําเนินงาน  และมีการปรับปรุงแกไข 
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ผลการประเมินโดยรวม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีองคประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง  5 

องคประกอบ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเพียงพอที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

อยางไรก็ตามมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุม  เพื่อใหการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงไดกําหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในที่เหมาะสมไวแลว 

 

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

                                   (..........................................)  

                                ตาํแหนง  ............................................ 

      วันท่ี        ........../....................../.......... 

2.  แบบ ปย.2  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

เปนแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู  และการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน   สามารถนํารายละเอียดจากแบบฟอรมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชเปนขอมูลได

จากแบบ RMUTP–ERM 7  แบบประเมินการควบคุม  และแบบ RMUTP–ERM 8  แผนบริหาร

ความเสี่ยง  โดยใหพิจารณาผลที่ไดจากการประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของการควบคุม

ภายใน 5 ดาน  ประกอบกนัดวย 

 

แบบ ปย. 2 

ช่ือหนวยงาน.......................................................................................................  

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

(1) 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

 

 

(2) 

การ

ประเมินผล

การควบคุม 

 

(3) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

 

 

 

(4) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 

(5) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

 

 

(6) 

หมาย

เหตุ 

 

 

(7) 

ภาระงาน/กิจกรรม.... 

ขั้นตอน..................... 

วัตถุประสงค............ 

 

 

1……………………. 

2……………………. 

3……………………. 

 

 

(สามารถค

ใชขอมูล

จาก

แบบฟอรม 

RMUTP-

1. ความเส่ียง............. 

    ปจจยัเส่ียง............ 

 

2. ความเส่ียง............. 

    ปจจยัเส่ียง............ 

1.1……………........ 

1.2………………… 

 

2.1……………........ 

2.2………………… 

(สามารถใช 

ขอมูลจาก

แบบฟอรม 

RMUTP-ERM 

8   ชองที่ 5) 

(สามารถ

ใช 

ขอมูล

จากแบบ 

ฟอรม
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ช่ือหนวยงาน.......................................................................................................  

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

(1) 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

 

 

(2) 

การ

ประเมินผล

การควบคุม 

 

(3) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

 

 

 

(4) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 

(5) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

 

 

(6) 

หมาย

เหตุ 

 

 

(7) 

(สามารถใชขอมูล

จากแบบฟอรม 

RMUTP-ERM8 ชอง

ที่ 1) 

 

(สามารถใชขอมูลจาก

แบบฟอรม RMUTP-

ERM7ชองที่2  โดยให

พิจารณาในชองที่ 3 

ดวยวาไดมีการ

ดําเนินการอยู (√) 

ERM7 ชอง

ที่ 4  ซ่ึงได

แสดงผล

ประเมิน

ไว) 

(สามารถใชขอมูล

จากแบบฟอรม 

RMUTP-ERM 8 

ชองที่ 2  และ 3) 

(สามารถใชขอมูลจาก

แบบฟอรม RMUTP-

ERM 8  ชองที่ 4) 

RMUTP

-ERM 8  

ชองที่ 6) 

 

2.  แบบ ปอ. 3  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

เปนแบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ซึ่งเปรียบไดกับแผนบริหารความ

เสี่ยงนั่นเอง   สามารถนํารายละเอียดจากแบบฟอรมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชเปน

ขอมูลไดจากแบบฟอรม  RMUTP – ERM 8   โดยใหพิจารณาผลที่ไดจากการประเมินตามแบบ

ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 5 ดาน  ประกอบกนัดวย 

แบบ ปอ. 3 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ   วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2552 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

(1) 

ความเส่ียง 

ท่ียังมีอยู 

 

 

(2) 

งวด/เวลา 

ท่ีพบจุดออน 

 

 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

(5) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(6) 

(สามารถใชขอมูล

จากแบบฟอรม 

RMUTP-ERM 8 

ชองที่ 1 ) 

(สามารถใชขอมูล

จากแบบฟอรม 

RMUTP-ERM 8 

ชองที่ 2 และ ชอง

ที่ 3) 

(ระบงุวดเวลา  

หรือวันที่พบ

จดุออน) 

(สามารถใชขอมูลจากแบบฟอรม 

RMUTP-ERM 8  ชองที ่4 ) 

(สามารถใช

ขอมูลจาก

แบบฟอรม 

RMUTP-ERM  

8  ชองที่ 5 ) 

(สามารถใช

ขอมูลจาก

แบบฟอรม 

RMUTP-

ERM  8   

ชองที่  6 ) 
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สรุปแบบฟอรมท่ีใชในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6  

1.   ระดับมหาวิทยาลัย 

   1.1  แบบ ปอ.1   หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

1.2  แบบ ปอ.2   รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

   1.3  แบบ ปอ.3   รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.4  แบบ ปส.     รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  

ผูตรวจสอบภายใน 

1.5  แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน    

1.  แบบประเมินองคประกอบดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

2.  แบบประเมินองคประกอบดานการประเมินความเสี่ยง 

3.  แบบประเมินองคประกอบดานกิจกรรมการควบคุม 

4.  แบบประเมินองคประกอบดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.  แบบประเมินองคประกอบดานการติดตามประเมินผล 

2.   ระดับหนวยงานยอย 

   1.1  แบบ ปย.1   รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

   1.2  แบบ ปย.2   รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.3  แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน    

1.  แบบประเมินองคประกอบดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

2.  แบบประเมินองคประกอบดานการประเมินความเสี่ยง 

3.  แบบประเมินองคประกอบดานกิจกรรมการควบคุม 

4.  แบบประเมินองคประกอบดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.  แบบประเมินองคประกอบดานการติดตามประเมินผล 
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สรุปแบบฟอรมท่ีใชในการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1.  แบบฟอรมในการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  

1. แบบ RMUTP – ERM 1   แบบแสดงขัน้ตอนการดําเนินงาน (Key Process) 

2. แบบ RMUTP – ERM 2   แบบแสดงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน (Objective Map) 

3. แบบ RMUTP – ERM 3   แบบระบุความเสี่ยง (Risk Map) 

4. แบบสรุปขอมูล RMUTP – ERM 1-3  แบบแสดงขั้นตอน  วัตถุประสงค  ความเสี่ยง  

ปจจัยเสี่ยง  และประเภทของความเสี่ยง 

หมายเหตุ :  หากมีความชํานาญในกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงแลว  สามารถเร่ิม

ดําเนินการตามแบบสรุปขอมูล RMUTP – ERM 1-3  ไดโดยไมจําเปนตองจัดทํา  แบบ 

RMUTP – ERM 1  ถึง แบบ RMUTP – ERM 3    

5. แบบ RMUTP – ERM 4   แบบกําหนดเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง    

6. แบบ RMUTP – ERM 5   แบบวิเคราะหความสัมพันธระหวางโอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง    

7. แบบ RMUTP – ERM 6   แบบประเมินความเสี่ยง 

8. แบบ RMUTP – ERM 7   แบบประเมินการควบคุม   

9. แบบ RMUTP – ERM 8   แผนบริหารความเสี่ยง    

10. แบบ RMUTP – ERM 9   แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

2.  แบบฟอรมในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6  

1.   ระดับมหาวิทยาลัย 

   1.1  แบบ ปอ.1   หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

1.2  แบบ ปอ.2   รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

   1.3  แบบ ปอ.3   รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.4  แบบ ปส.     รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  

ผูตรวจสอบภายใน 

1.5  แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน    

1.  แบบประเมินองคประกอบดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

2.  แบบประเมินองคประกอบดานการประเมินความเสี่ยง 

3.  แบบประเมินองคประกอบดานกิจกรรมการควบคุม 

4.  แบบประเมินองคประกอบดานสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5.  แบบประเมินองคประกอบดานการติดตามประเมินผล 

2.   ระดับหนวยงานยอย 

   1.1  แบบ ปย.1   รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

   1.2  แบบ ปย.2   รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.3  แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน    

1.  แบบประเมินองคประกอบดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

2.  แบบประเมินองคประกอบดานการประเมินความเสี่ยง 

3.  แบบประเมินองคประกอบดานกิจกรรมการควบคุม 

4.  แบบประเมินองคประกอบดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.  แบบประเมินองคประกอบดานการติดตามประเมินผล 
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