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ABSTRACT 
 
According to analysis of the internal control accomplishment in Kasetsart University 
during the period of budgetary 2000-2005 found that training course of understanding in 
internal control and risk management was provided to officer in 2001. Later in 2004 the 
internal control and evaluation was kickoff. However those methods have not cover in 
each mission in the university. Furthermore the policy and evaluation method have been 
unclear and different standard. 
 
In order to success university’s strategic; there are 5 guidelines of potential 
development, risk management preparations and standard internal control practically. 
The guidelines are merged internal control with risk management in the same system. 
By using enterprise risk management to be the frame specify, analyze and deal with risk 
in any activity or project as the plan for 4 years of civil services operation.  
 
For integrity and clearly, the university ought to set up the structure of risk management 
and internal control system into 2 levels. Those are organization level and department 
level which regulate by the Risk Management Committee. Meanwhile the manual of 
appropriate risk management should distribute and use for planning and reporting in the 
same standard.  
 
However, the successfully of university’s risk management can not be happened if lack 
of budget supporting, computer software, throughout communication equipments and 
annual evaluation. 
 
 



กติติกรรมประกาศ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีสัมฤทธ์ิผลไดด้ว้ยความรู้และประสบการณ์ท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาและเก็บเก่ียวมา
อย่างต่อเน่ือง ความส าเร็จดงักล่าวจะเกิดข้ึนไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดมาจาก
ผูบ้ริหารระดับ ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้องในต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีกรุณาให้ข้อมูลและให้
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง รวมทั้งคณะกรรมการ / คณะท างานจดัท าระบบการควบคุม
ภายในดว้ย 
 

 ขอขอบคุณอาจารยศิ์ริ ตงศิริ ท่ีปรึกษา ซ่ึงเป็นผูท่ี้ให้ความรู้ ให้ขอ้คิดในเร่ืองของ ERM ทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและการประยกุตใ์ชใ้นเชิงปฏิบติั และเป็นผูท่ี้มีส่วนอยา่งมากในการกระตุน้ให้ผูบ้ริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีความสนใจ เขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว รองศาสตราจารย์
กมลพรรณ นามวงศพ์รหม รองอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ ท่ีเห็นความส าคญัและสนบัสนุนการ
วิจยั  และรองศาสตราจารยส์ายสุดา สมชิต  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์และประมวลผล
ขอ้มูลเชิงสถิติ   ดร.วินยั พฤกษะวนั ผูช่้วยอธิการบดี ท่ีช่วยประสานงานต่าง ๆ จนการวิจยัคร้ังน้ี
เสร็จสมบูรณ์ลงไดอ้ยา่งดี 

 

 สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณบุคลากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลเป็นอยา่งดีในการวิจยัคร้ังน้ี รวมถึงผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือ
ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงไม่อาจจะเอ่ยนามในท่ีน้ีไดห้มดทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 
 

ประไพพศิ ลลติาภรณ์ 
  1 มิถุนายน 2549 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
 สืบเน่ืองจากคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินไดอ้อกระเบียบว่าดว้ย การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนท่ี 99ก 
วนัท่ี 26 ตุลาคม 2544) จากระเบียบน้ีส่งผลใหม้หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) จัดวางระบบการควบคุมภายใน  โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินใหแ้ลว้เสร็จ (ภายในปี 2545) 

(2) จดัท ารายงานผลการควบคุมภายในอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายใน 90 วนั นบัจากวนั
ส้ินปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแลว้แต่กรณี เวน้แต่รายงานคร้ังแรกให้กระท าภายใน 
240 วนั นบัจากวนัวางระบบการควบคุมภายในแลว้เสร็จ 

ต่อมารัฐบาลไดอ้อกพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี พ.ศ.2546 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 120 ตอนท่ี 100ก วนัท่ี 9 ตุลาคม 2546) จาก    
พระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ีส่งผลใหม้หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ีและ
จดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการทุกปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2547 ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนด จนกระทัง่ปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลยัฯ ไดค้ดัเลือกตวัช้ีวดัท่ี 18 
ระดบัความส าเร็จของการจดัท าระบบบริหารความเส่ียงรวมไวใ้นค ารับรองการปฏิบติัราชการดว้ย 
ดงันั้นในปีงบประมาณ 2549 น้ี มหาวทิยาลยัฯ ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินการบริหารความเส่ียง 
(2) จดัท าแผนบริหารความเส่ียง 
(3) ด าเนินการตามแผนใหแ้ลว้เสร็จ 
(4) สรุปผลการด าเนินงาน พร้อมก าหนดแนวทางส าหรับปีต่อไป 

อย่างไรก็ตามก่อนท่ีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ย การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายในและพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี
ประกาศใช ้มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการในเร่ืองเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาอยู่แลว้ เป็น
การด าเนินการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงก าหนดให้มีระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในและภายนอก ผลจากพระราชบญัญติัฉบบัน้ี มหาวิทยาลยัฯ จึงตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

 



(1) พฒันาระบบประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(2) ตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานทุกหน่วยงานทุกวทิยาเขต 
(3) จดัท าเอกสารวิเคราะห์ตนเอง (SAR) เพื่อใช้เป็นรายงานประจ าปี เพื่อเตรียมรับการ

ประเมินจาก สมศ. และเป็นรายงานต่อตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเปิดเผย
ต่อสาธารณชนดว้ยเป็นประจ าทุก ๆ ส้ินปีการศึกษา 

(4) เตรียมพร้อมรับการประเมินจากภายนอก (สมศ.) ซ่ึงการประเมินรอบแรกไดเ้สร็จส้ิน
ไปแลว้เม่ือมิถุนายน 2547  (ส่วนรอบสองจะมีข้ึนประมาณ มิถุนายน- กนัยายน 2549) 

จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยฯ ต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ มากมาย 
ก่อให้เกิดผลกระทบกบัการปฏิบติังานของบุคลากรทุกระดบั จึงเป็นการสมควรท่ีตอ้งมีการศึกษา
เพื่อก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมและวิธีด าเนินการของระบบบริหารความเส่ียงและการน ามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใชใ้นเชิงปฏิบติั 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดไว ้3 ประการคือ (1) ศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
ดา้นการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2) ศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพและ
สร้างความพร้อมในการบริหารความเส่ียงและการน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชใ้นเชิงปฏิบติั 
(3) ก าหนดทิศทางการบริหารและพฒันางานดา้นการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ผลการศึกษาโดยสรุป 
 
 1)   ผลสัมฤทธ์ิดา้นการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

    จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า รบ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง แ ล ะ ก า ร ค วบ คุ ม ภ า ย ใ นข อ ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในระหว่างปีงบประมาณ 2543-2548 พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการจัดวางระบบฯ ดังกล่าว ทั้ งการตั้ ง             
คณะกรรมการฯ การวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงใน 4 กิจกรรม การรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดิน และการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่บุคลากรในมหาวทิยาลยัฯ ก่อเกิดให้บุคลากร
มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีประโยชน์ใน       
การปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานต่าง ๆ ในองค์กร อย่างไรก็ตามการด าเนินงานเพื่อจดัวางระบบฯ        
ท่ีผา่นมาก็ก่อเกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย อาทิเช่น นโยบายท่ีไม่ชดัเจนในการจดัวางระบบฯ , 
การเพิ่มภาระงานอยา่งมากใหแ้ก่บุคลากร , งบประมาณและเวลาท่ีจ ากดั เป็นตน้  



 2)    แนวทางการพฒันาศกัยภาพและสร้างความพร้อมในการบริหารความเส่ียงและการน า
มาตรฐานการควบคุมภายในไปใชใ้นเชิงปฏิบติั 

เพื่อให้เกิดระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่มหาวิทยาลยัฯ แนวคิดในการวางระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในของมหาวทิยาลยัฯ ท่ีเหมาะสมควรเป็น ดงัน้ี 

แนวคิดท่ี 1 : ควรใชแ้นวทางของการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัฯ ควรใช้แนวทางของ  
“การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise  Risk  Management – ERM)”  มาเป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงเป็นกระบวนการระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงในมุมของภาพท่ีเป็นองคร์วมแบบบูรณา
การและทัว่ทั้งองคก์ร  

แนวคิดท่ี 2 : ตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริงและสามารถบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

การจดัวางระบบฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตอ้งเป็นการจดัท าเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัฯ เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง สามารถบรรลุเป าหมาย ขณะเดียวกนัเป นการลด
อุปสรรค หรือส่ิงท่ีไม คาดหวงัท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งด านช่ือเสียงและการปฏิบติังาน รวมทั้งป อง
กนัความเสียหายต่อทรัพย สินขององค กร และสร างความมัน่ใจในการรายงาน ซ่ึงจะส
งผลดีต่อภาพลกัษณ องค กร และส่งผลต อการสร างมูลค าเพิ่มให แก องค กร 

แนวคิดท่ี 3 : รวมระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงไวเ้ป็นระบบ
เดียวกนั  

เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทัว่ทั้งองคก์รแบบบูรณาการ ไม่เป็น
การเพิ่มภาระงานอยา่งมากมายต่อบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัฯ จึงควรรวมระบบการควบคุมภายใน
และระบบการบริหารความเส่ียงไวเ้ป็นระบบเดียวกนั โดยใช้หลกัการของ Enterprise Risk 
Management ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นแนวคิดท่ี 1 มาประยุกตใ์ช ้อีกทั้งระบบฯ ควรอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ซ่ึงจะท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย และแนวทางใน             
การด าเนินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัฯ 

แนวคิดท่ี  4 : น าเอากิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ี มา
วเิคราะห์และประเมินความเส่ียงเพื่อการควบคุมภายใน 



การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัฯ ควรน าเอากิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551) มาวิเคราะห์และประเมินความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ 
และกระทรวงศึกษาธิการไดต้ามล าดบั 

แนวคิดท่ี  5 :  ก าหนดกระบวนการแนวปฏิบติัและแบบฟอร์มในการรายงานผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นมาตรฐานเดียว เพื่อใชจ้ดัท ารายงานรูปแบบต่าง ๆ ได ้

การรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตอ้งรายงานส่งคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินในรอบปีงบประมาณทุกปี แต่ในส่วนของการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง
การปฏิบติัราชการของระบบบริหารความเส่ียงส่งส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการนั้น 
ตอ้งรายงานผลในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวแมว้า่รูปแบบของรายงาน
และระยะเวลาในการรายงานผลจะแตกต่างกัน เน่ืองจากเกิดจากระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีมาจากต่าง
องคก์ร แต่ในทางปฏิบติัแลว้ มหาวิทยาลยัฯ สามารถวิเคราะห์ ประเมินความเส่ียงและการควบคุม
ภายในเพียงปีละคร้ัง โดยมีกระบวนการ แนวปฏิบติั และแบบฟอร์มท่ีใช้ในการประเมินท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ข้อมูลหรือผลท่ีได้จากการประเมินดังกล่าว ไปรายงานตามรูปแบบท่ี
ระเบียบต่าง ๆ ก าหนด ซ่ึงต่อไปในภายภาคหนา้ หากมีการปรับปรุงรูปแบบการรายงานผล ก็จะไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่มหาวิทยาลยัฯ เน่ืองจากสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และประเมินนั้น 
น าไปจดัท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

 3)    ทิศทางการบริหารและพฒันางานดา้นการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จากแนวคิดต่าง ๆ ขา้งตน้ เพื่อใหี้มหาวิทยาลยัฯ มีเีอกภาพและความชดัเจนในการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อคงไวซ่ึ้งประโยชน์สูงสุดท่ีมหาวิทยาลยัฯ พึงไดรั้บจาก
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยดั และมีประสิทธิผล ดงันั้นแนวทางในการจดัท าระบบบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ควรเป็นดงัน้ี 

(1)  โครงสร้างระบบบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยฯ ควรเป็นโครงสร้างตาม
แนวคิดท่ีวา่ การควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท าหนา้ท่ี  

-  ก าหนดนโยบาย และแนวทางในการด าเนินการบริหารความเส่ียงและการ 
ควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัฯ 

-  ด าเนินการวเิคราะห์ ระบุปัจจยัเส่ียง และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง 



-  เสนอมาตรการจัดการความเ ส่ียงและปรับปรุงการควบคุมภายในของ
มหาวทิยาลยัฯ 

-  ติดตามประเมินผลและจดัท ารายงาน 
โดยมหาวิทยาลยัฯ ควรก าหนดการบริหารความเส่ียงไว ้ 2 ระดบั คีือ ระดบัองคก์ร 

และ ระดบัหน่วยงาน    
  ระดบัองคก์ร - คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ โดยมี
อธิการบดี / รองอธิการบดีเป็นประธาน ผูแ้ทนจากทุกหน่วยงานเป็นกรรมการ  
  ระดบัหน่วยงาน -  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน โดยมีรอง
คณบดี / ผูอ้  านวยการเป็นประธาน ผูแ้ทนจากทุกภาควชิา / ฝ่ายเป็นกรรมการ  

(2)  แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนันั้น ตอ้งมีลกัษณะง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ประมวลผลได้
อย่างต่อเน่ือง และสรุปผลได้อย่างรวดเร็ว และน าผลท่ีได้ไปจัดท ารายงานผลเสนอได้ทั้ ง
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

โดยรูปแบบของแบบฟอร์มดงักล่าว ไดพ้ฒันามาจากขอ้เสนอแนะของอาจารยศิ์ริ ตงศิริ 
ท่ีปรึกษาของโครงการการจดัท าระบบการควบคุมภายใน โดยใชห้ลกัการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง
องค์กร (Enterprise Risk Management) น ามาประยุกต์ใช้ให้เขา้กบัมหาวิทยาลยัฯ โดยรูปแบบ
ดงักล่าวจะเป็นแนวทางการบริหารความเส่ียงตามหลกัของมาตรฐานสากล AS/NZS 4360 : 2004   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 
 นอกเหนือจากแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ การบริหารความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัฯ จะประสบความส าเร็จไดท้ัว่ทั้งองคก์ร มหาวทิยาลยัฯ ตอ้งพฒันาความพร้อมของ
หน่วยงาน ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน เร่งสร้างระบบและกลไกของระบบบริหารความเส่ียงให้
ครอบคลุมทั้งระดบัมหาวิทยาลยัฯ และระดบัหน่วยงานย่อย ขอ้เสนอแนะท่ีมหาวิทยาลยัฯ ควรให้
ความสนใจคือ 

1.    ต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจดัท าระบบบริหารความเส่ียงอย่า
เพียงพอและต่อเน่ือง  

2.    ตอ้งมีการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง โดยมหาวิทยาลยัฯ 
ควรออกแบบซอฟท์แวร์มาใช้ในการจดัการระบบบริหารความเส่ียงมีความสะดวก 
คล่องตวั และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

3.   ต้องมีการส่ือสารเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารความเ ส่ียงและวิธีปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากการส่ือสารจะเนน้ถึงการเช่ือมโยงระหวา่งการบริหารความเส่ียง
กบักลยทุธ์องคก์ร การช้ีแจงท าความเขา้ใจต่อบุคลากรทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่
ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเส่ียง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการ 
และน ามาซ่ึงความส าเร็จในการพฒันาการบริหารความเส่ียง 

4.    การวดัผลการบริหารความเส่ียงควรประกอบดว้ย 2 รูปแบบ 
4.1 การวดัความเส่ียงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน การบริหาร

ความเส่ียงท่ีประสบความส าเร็จ จะช่วยให้องคก์รสามารถยอมรับความเส่ียงท่ี
เหลืออยูไ่ด ้

4.2 การว ัดความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง โดยอาศัยดัชนีว ัดผลการ
ด าเนินงาน (KPIs) ซ่ึงอาจก าหนดเป็นระดบัองค์กร สายงาน หรือของแต่ละ
บุคคล 

5.    บุคลากรทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม เพื่อให้เขา้ใจกรอบการบริหารความเส่ียง และ
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจดัการความเส่ียงและส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบั
ความเส่ียง  

6.    ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง พร้อมกบั
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ และกรอบการบริหารความเส่ียงให้ทนัสมยัและ
เหมาะสมกบัการปฏิบติังานจริงเป็นประจ าทุกปี 



สารบัญ 
 

                       หนา้ 
 
สารบัญตาราง          ( 3 ) 
 
สารบัญภาพ          ( 5 ) 
 
บทที ่1 บทน า 

ความเป็นมาหรือความส าคญัของปัญหา        1 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา         3 
วธีิการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล         4 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล         4 
กรอบแนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล      5 

ขอบเขตการศึกษา          5 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ         6 

 

บทที ่2 หลกัการของการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร 
หลกัการของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO      7 
หลกัการควบคุมภายในตามแนวทางของ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  10 
หลกัการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รตามแนวทางของ ERM    12 
ขอ้จ ากดัของการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (ERM)    16 
บทบาทและความรับผดิชอบของบุคลากรในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 17 

 

บทที ่3 ผลการศึกษา 
ภาพรวมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยั   18 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 – 2548       

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ    18 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์       
องคป์ระกอบและบทบาทหนา้ท่ีกรรมการควบคุมภายใน   19 



สารบัญ (ต่อ) 
 

                     หนา้ 
 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหลกัการบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร  23 
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน       
นโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยั 26 
ระบบการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยั ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543-2548 28 

การควบคุมภายในปีงบประมาณ 2543-2546   28 
การควบคุมภายในปีงบประมาณ 2547    31 
การควบคุมภายในปีงบประมาณ 2548    41 

ระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในขององคก์รอ่ืน   78 
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 83 

 

บทที ่4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา        86 
ขอ้เสนอแนะ         92 

 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก  ก  ผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานยอ่ย ปีงบประมาณ 2548 

ภาคผนวก  ข  แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
 
 

 
 
 
 
 



           ( 3 ) 
 

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี  หนา้ 

1 องคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการควบคุมภายใน 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง     

20 

2 ผลการประเมินการควบคุมภายในกิจกรรม ดา้นการเงิน บญัชี  
ปีงบประมาณ  2547      

32 

3 ผลการประเมินการควบคุมภายในกิจกรรม ดา้นพสัดุ ปีงบประมาณ 2547 38 

4 แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นองคป์ระกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  

43 

5 ผลการควบคุมภายในดา้นการบริหาร (แบบ ปม.) ปีงีบประมาณ 2548 44 

6 แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นการบริหาร 46 

7 ผลการควบคุมภายในดา้นการบริหารงานบุคคล (แบบ ปม.)  ปีงีบประมาณ 
2548 

47 

8 แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นการบริหารงานบุคคล  50 

9 ผลการควบคุมภายในดา้นการเงินและบญัชี (แบบ ปม.) ปีงีบประมาณ 2548 51 

10 แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นการเงิน บญัชี 55 

11 ผลการควบคุมภายในดา้นพสัดุ (แบบ ปม.) ปีงีบประมาณ 2548 56 

12 แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นพสัดุ  58 

13 ผลการควบคุมภายในดา้นบริหาร (แบบ ICQ) ปีงีบประมาณ 2548 60 

14 แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นการบริหาร (จาก ICQ)  62 

15 ผลการควบคุมภายในดา้นบริหารงานบุคคล (แบบ ICQ)ปีงีบประมาณ 2548 64 

16 แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นการบริหารงานบุคคล(จาก ICQ) 66 

       



           ( 4 ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี  หนา้ 

17 ผลการควบคุมภายในดา้นการเงินและบญัชี (แบบ ICQ) ปีงีบประมาณ 2548 67 

18 แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นการเงิน บญัชี (จาก ICQ) 69 

19 ผลการควบคุมภายในดา้นพสัดุ (แบบ ICQ) ปีงีบประมาณ 2548 71 

20 แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นพสัดุ (จาก ICQ) 73 

21 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงีบประมาณ 2548 74 

22 ผลการศึกษาเร่ืองระบบการควบคุมภายในของ 3 มหาวทิยาลยั 80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ( 5 ) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ตารางท่ี  หนา้ 

1 แผนภมิูแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ 5 ประการของการควบคุมภายใน 9 

2 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

19 

3 แผนผงัโครงสร้างการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตารางภาคผนวก ก 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 1 ผลการประเมิน 5 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ปีงีบประมาณ 2548 

ตารางภาคผนวกท่ี 2  สรุปผลการประเมินความเส่ียงจากแบบประเมิน 5 องค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงานยอ่ย ปีงบประมาณ 2548 

ตารางภาคผนวกท่ี 3   ผลรวมการจัดระดับความเส่ียงของหน่วยงานย่อย ด้านการบริหาร 
ปีงบประมาณ 2548 

ตารางภาคผนวกท่ี 4   สรุปผลการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ ดา้นการบริหารของ
มหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ 2548 

ตารางภาคผนวกท่ี 5   ผลรวมการจดัระดบัความเส่ียงของหน่วยงานย่อย ด้านการบริหารงาน
บุคคล ปีงบประมาณ 2548 

ตารางภาคผนวกท่ี 6   สรุปผลการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ ดา้นการบริหารงาน
บุคคลของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ 2548 

ตารางภาคผนวกท่ี 7  ผลรวมการจัดระดับความเส่ียงของหน่วยงานย่อย  ด้านการเงินบญัชี 
ปีงบประมาณ 2548 

ตารางภาคผนวกท่ี 8   สรุปผลการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ ดา้นการเงินบญัชีของ
มหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ 2548 

ตารางภาคผนวกท่ี 9   ผลรวมการจดัระดบัความเส่ียงของหน่วยงานย่อย ด้านการบริหารพสัดุ 
ปีงบประมาณ 2548 

ตารางภาคผนวกท่ี 10   สรุปผลการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ ดา้นการบริหารพสัดุ
ของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ 2548 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลงานวจิยั 
เร่ือง    ระบบการควบคุมภายใน 

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

บทที ่ 1 
 

บทน า 

 
ความเป็นมา 
 

จากการท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลกในปี พ.ศ. 2540 ท าให้เกิดสภาวะการณ์
ความผนัผวนไปทัว่โลกดว้ย และไดค้รอบคลุมถึงประเทศไทยดว้ย รัฐบาลในขณะนั้นไดต้ระหนกัถึง
เร่ืองน้ีและพยายามท่ีจะพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจโดยการปรับเปล่ียนนโยบาย ปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไดร่้วมมือร่วมใจในการท่ีจะช่วยในการพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ ทั้งน้ี
ไดมี้องคก์รอิสระแห่งหน่ึงซ่ึงก็คือ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (คตง.) ไดก้  าหนดวิธีการท่ีจะท า
ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั และช่วย
ป้องกนัหรือลดความเส่ียงจากการผิดพลาด หรือความเสียหายไม่ว่าในรูปแบบของความส้ินเปลือง 
ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยสิ์น หรือการกระท าอนัเป็นการทุจริต โดยการน าหลกัการปฏิบติัท่ี
เก่ียวกับการควบคุมภายในของคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ  5 แห่ง  ซ่ึงได้รวมตวักัน
เรียกวา่ ( COSO : Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission ) และของ
สถาบนัการตรวจเงินแผน่ดินระหว่างประเทศ ( INTOSAI : Internal Organization of the Treadway 
Commission ) โดยไดช่้วยกนัออกแบบการป้องกนัการทุจริต  และจดัท าแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ควบคุมภายใน อนัท าให้การควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารทุกระดบัใชใ้นการน าองค์กร
ไปสู่การก ากบัดูแลท่ีดี  ซ่ึงต่อมาการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ไดถื้อเป็นมาตรฐานสากล 
โดยเช่ือวา่ถา้หน่วยงานใดมีการควบคุมภายในท่ีดียอ่มท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด  ซ่ึงองคป์ระกอบของการควบคุมภายในมี  5  องคป์ระกอบ  คือ 

1.   องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มเพื่อการควบคุม    
2.   องคป์ระกอบดา้นการประเมินความเส่ียง  
3.   องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมเพื่อการควบคุม    
4.   องคป์ระกอบดา้นขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร   
5.   องคป์ระกอบดา้นการติดตามและประเมินผล  
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ต่อมาคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (คตง.) ไดน้ าแนวคิดของ COSO และประสบการณ์
การตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) มาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้ประชาชนเกิดความเช่ือถือและมัน่ใจในการปฏิบติังานของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั  โดยอาศยัอ านาจตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 15 (3) (ก) (ค)  
คตง. จึงออกระเบียบว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี  27  ตุลาคม 2544 เป็นตน้มา และระเบียบฯ ดงักล่าวไดก้ าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุก
แห่งตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน  โดยมีสาระส าคญั  ดงัน้ี 

-   ระเบียบฯ ขอ้ 5  ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานตอ้งการจดัวางระบบการควบคุมภายใน   
-   ระเบียบฯ ขอ้ 6  ก าหนดให้ทุกหน่วยงานตอ้งมีการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  

และรายงานผลต่อผูก้  ากบัดูแล  คตง.  คตส. (ปัจจุบนัยุบเลิกแลว้)  อยา่งนอ้ยปีละคร้ังภายใน  90  วนั
นบัจากวนัส้ินปีงบประมาณ/ปีปฏิทินแลว้แต่กรณี 

-   ระเบียบฯ ขอ้ 8  ก าหนดบทลงโทษไว ้ คือ  กรณีมีเจตนา/ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบติัตาม
ระเบียบฯ น้ี หรือตามขอ้เสนอแนะของ คตง./สตง. โดยไม่มีเหตุอนัควร คตง. สามารถท่ีจะด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขอ้สังเกตและความเห็นไปยงักระทรวงเจา้สังกดั/ผูบ้งัคบับญัชา/ผูค้วบคุม
ก ากบัหรือรับผดิชอบของหน่วยงาน เพื่อก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นเพื่อใหห้น่วยงานไปปฏิบติั 

(2) ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดฯ ไม่ด าเนินการตามวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาอัน
สมควร คตง. สามารถรายงานต่อประธานรัฐสภาเพื่อแจง้คณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  และแจง้คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี   เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

หลงัจาก  คตง.  ออกระเบียบฯ ดงักล่าวแลว้  หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ก็ไดด้ าเนินการจดัวาง
และประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานตนเองตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด  โดยการ
ประเมินผลน้ีเป็นเร่ืองท่ีทุกหน่วยงานตอ้งด าเนินการ  และรายงานผลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นประจ าทุกปี  
ซ่ึงในการประเมินผลน้ีก็เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ  ซ่ึงการประเมินผลตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด
น้ีนบัเป็นเร่ืองใหม่ท่ีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ตอ้งด าเนินการ  จึงเป็นท่ีหนกัใจและมีความรู้สึกว่าเป็น
ภาระแก่หน่วยงาน  ทั้งน้ีเพราะหน่วยงานเจา้ของระเบียบฯ มิไดมี้การเผยแพร่สร้างความรู้ความเขา้ใจ
อยา่งเพียงพอและทัว่ถึง  ประกอบกบัแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีของ คตง.  หรือท่ีกรมบญัชีกลาง
จดัท าออกเผยแพร่นั้นค่อนขา้งเป็นเชิงทฤษฎีท่ีน าไปสู่การปฏิบติัอยาก  ซ่ึงในการน ามาตรฐานการ
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ควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางจดัวางระบบการควบคุมภายในมีหลายวิธี แล้วแต่หน่วยงานจะ
เลือกใชข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสมลกัษณะและขนาดของหน่วยงานในความรับผิดชอบ อยา่งไรก็ตาม
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนใหญ่มีการควบคุมภายในอยู่แล้ว โดยเป็น
ส่วนประกอบท่ีแทรกหรือแฝงอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ แต่มักจะเป็นการปฏิบัติเฉพาะ
องคป์ระกอบเดียว  คือ  กิจกรรมการควบคุมไม่ไดมี้การด าเนินการครบตามองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว้
ในมาตรฐานการควบคุมภายในท่ี คตง. ก าหนด รวมทั้งท่ีผา่นมา  พบวา่  มีความแตกต่างหลากหลาย
ในแนวปฏิบติัอยา่งมาก  ยากท่ีมหาวทิยาลยัฯ จะติดตามและประเมินผลโดยรวมได ้

 
ดังนั้น สมควรท่ีมหาวิทยาลัยฯ จะได้ท าการศึกษาเพื่อก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสม และ

วิธีด าเนินการของระบบการควบคุมภายในให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัฯ น าไปปฏิบติัให้มี
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ติดตามและประเมินผล อีกทั้ งยงัได้รับข้อมูลท่ีน าไปสู่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ประหยดั และมีประสิทธิผลลดความเส่ียง ความผิดพลาด ความเสียหายต่างๆ ท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัมหาวิทยาลยัฯ  ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาท าความเขา้ใจและมีแนวคิดท่ีจะจดัท าการวิจยัเ ร่ืองน้ี เพื่อหา
แนวทางในการด าเนินการประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ ดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  
ดว้ยความประหยดั  และสามารถแลว้เสร็จภายในก าหนดเวลา โดยไดเ้พิ่มเติมเร่ืองการบริหารความ
เส่ียงนอกเหนือจากเร่ืองการควบคุมภายใน  ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถบูรณาการการบริหารความเส่ียงกบั
การควบคุมภายในให้เป็นเร่ืองเดียวกนั  โดยมุ่งหวงัท่ีจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยัฯ   
สามารถด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมาย 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.   เพื่อศึกษาวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิดา้นการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.   เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพและสร้างความพร้อมในการบริหารความเส่ียงและ

การน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชใ้นเชิงปฏิบติั 
3.   เพื่อก าหนดทิศทางการบริหารและพฒันางานดา้นการบริหารความเส่ียง และการควบคุม

ภายในของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4.  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไวแ้ละใช้งานอยู่นั้นมี

ประสิทธิผล  คือ  สามารถช่วยใหก้ารปฏิบติังานประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ รวมทั้งเพื่อให้
ทราบวา่ระบบการควบคุมภายในมีจุดอ่อนท่ีควรปรับปรุงหรือไม่อยา่งไร  
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วธีิการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 

 1.   แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

1.1   ขอ้มูลทุติยภูมิ รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 
(1)   ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวทิยาลยัฯ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบั 
-  การแบ่งส่วนราชการ 
-  โครงการสร้างการบริหารงาน  
-  อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร 
-  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  ความเส่ียงและการควบคุมท่ีมีอยูใ่นหน่วยงานต่าง ๆ  

  (2)   ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ จ านวน 3 มหาวิทยาลยั เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบประกอบการ
จดัท ามาตรฐานของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

1.2   ขอ้มูลปฐมภูมิ  จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(1)  รวบรวมขอ้มูลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการจดัวางระบบการ

ควบคุมภายใน ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ ตวัแทนหน่วยงาน ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งต่างๆ 
และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขต เพื่อระดม
ความคิดเก่ียวกบัแนวทางด าเนินการท่ีเหมาะสมในการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

(2)   การส ารวจความคิดเห็นกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน โดยวิธีการจดัประชุมระดมความคิดจาก Key informants สัมภาษณ์โดยตรงและใช้แบบ
ส ารวจ เ ก่ี ยวกับกลไกและมาตรฐานการบริหารความเ ส่ียงและการควบคุมภายในของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

1.3   จดัประชุมเพื่อน าเสนอผลงานวจิยัและรับทราบขอ้เสนอแนะจากบุคลากรทุกระดบั
และทุกต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปใชใ้นการจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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2.   กรอบแนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล 

2.1   ผลสัมฤทธ์ิดา้นการควบคุมภายใน 
(1)  การศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง คุณภาพของหน่วยงาน จ านวน 49 

หน่วยงาน ในการบริหารความเส่ียง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการเงินการบญัชี ด้านการ
จดัซ้ือจดัจา้ง และดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(2)   การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ควบคุมภายในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการ
ควบคุม กิจกรรมการควบคุมส าหรับระบบสารสนเทศ สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตาม
ประเมินผล 

2.2   การพฒันาศกัยภาพ และสร้างความพร้อมในการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน 

(1)  การพฒันามาตรฐานการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั- เกษตรศาสตร์ 
(2)  การพฒันากลไกและมาตรการการบริหารความเส่ียงหรือการออกแบบระบบ

การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
(3)  การพฒันาความพร้อมของหน่วยงาน ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในการบริหาร

ความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

2.3    ทิศทางการบริหารและพฒันาในการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
(1)   รูปแบบและกลไกสนับสนุนท่ีเหมาะสมในการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน 
(2)   แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ การบริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายใน 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1.   ดา้นระยะเวลา  โดยจะใชเ้วลาในการศึกษาคน้ควา้  รวบรวม  วเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ   
น ามาประมวลสรุปผล  เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการประเมินตามระเบียบ คตง. 

2.   ดา้นเน้ือหา  ซ่ึงจะครอบคลุมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัฯ จ านวน 76 หน่วยงาน  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) แนวทางการบริหารความเส่ียงและการน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิง
ปฏิบติั  

(2) ทิศทางการบริหารและพฒันางานดา้นการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

(3) ส่งเสริมให้การด าเนินงานของหน่วยมีประสิทธิภาพ ประหยดั มีประสิทธิผล และ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 



บทที ่2 
 

หลกัการของการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร  
 
การควบคุมภายในตามมาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นการอนุวรรต ตาม

แนวทางของ  The  Committee  of  Sponsoring  Organization  of  Treadway  Commission  (COSO) 
และ COSO ไดมี้การพฒันาแนวคิดมาเป็นการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management : ERM)  ดงันั้นเพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีไดรั้บความรู้และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ยิ่งข้ึน  
จึงเห็นสมควรท่ีจะศึกษาถึงแนวคิดของ COSO, ERM   ร่วมกบัการ ศึกษามาตรฐานและแนวคิดของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  
 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 
ด าเนินการศึกษาแยกเป็น 3 แนวทาง  ดงัน้ี 
 

1. แนวทางของ COSO 
2. แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
3. แนวทางของ ERM 

 
หลกัการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 
 

ขอ้มูลจาก http://www.coso.org/ รายงานวา่  สมาคมวชิาชีพ 5 สมาคมรวมตวักนัเป็น COSO 
และมุ่งท าการศึกษา วิจยัเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท่ีท าให้องค์กรมีผลการด าเนินงานท่ีลม้เหลวและมี
การตกแต่งรายงานทางการเงิน ผลการศึกษาท่ีได ้พบวา่ ความลม้เหลวของการด าเนินธุรกิจมีสาเหตุ
มาจากการขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี ดงันั้น COSO จึงไดก้ าหนดหลกัการเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในไว ้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.   ความเป็นมาของ COSO 

COSO เป็นองค์กรภาคเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีจุดมุ่งเน้นให้ผูด้  าเนินธุรกิจปรับปรุง
คุณภาพของรายงานการเงิน โดยส่งเสริมให้มีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิผล และมีการบริหารองคก์รท่ีเป็นธรรมาภิบาล 

สมาคมวิชาชีพ จ านวน 5 สมาคม (หรือ Sponsoring Organization) ท่ีร่วมกันจดัตั้ ง 
COSO ไดแ้ก่  
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1. AICPA  - the American Institute of Certified Public Accountants 
2. AAA - American Accounting Association 
3. FEI - Financial Executives International 
4. IIA  - Institute of Internal Auditors 
5. IMA - Institute of Management Accountants 

 

ท่ีมาของ COSO  องคก์รน้ี จดัตั้งข้ึนเน่ืองจากในระยะนั้น มีการตกแต่งรายงานการเงิน
ขององคก์รธุรกิจท่ีเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์ท าให้ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่เป็นจริง COSO จึงก าเนิดข้ึน
เพื่อท าการศึกษาวา่ ความลม้เหลวของบริษทัต่าง ๆ วา่มีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง เพื่อให้บริษทัต่าง ๆ 
ไดรู้้ถึงจุดอ่อนของตนเองและปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจ และมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เป็นจริง   

2.   ความหมายของ “การควบคุมภายใน” 

The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission(COSO)  ไดใ้ห้
ความหมายของ “การควบคุมภายใน” ไวว้า่ 

“ Internal Control is a process, effected by an entity’s board of directors, management 
and other personal, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of 
objectives in the following categories: 

 
1. Effectiveness and efficiency of operations(O) 
2. Reliability of financial reporting(F) 
3. Compliance with applicable laws and regulations(C) 

 
อุษณา ภทัรมนตรี (2547 : 5- 3)   ไดใ้หค้วามหมายของการควบคุมภายในไว ้ดงัน้ี 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานท่ีทุกคนในองค์การ ตั้ งแต่

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทความรับผิดชอบร่วมกัน     
การควบคุมภายในก าหนดข้ึนเพื่อ สร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตุผล ในการบรรลุวตัถุประสงค ์3 ดา้น 
ไดแ้ก่  
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1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานหรือวตัถุประสงคด์า้นการปฏิบติังาน 
(Operation Objective : O) เป็นการควบคุมท่ีมีวตัถุประสงค์เก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

2. ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน บญัชีหรือวตัถุประสงคด์า้นการรายงานทาง
การเงิน (Financial Reporting Objective : F) เป็นการควบคุมท่ีมีวตัถุประสงคใ์หร้ายงานงบการเงินท่ี
เผยแพร่ต่อสาธารณชนมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และทนัต่อเวลา 

3. การปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องหรือวตัถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance Objective : C) ผูบ้ริหารตอ้งมัน่ใจว่า
องคก์ารปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญา 

 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,2545) ก าหนด

องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (Component)   ไว ้5 ประการ คือ  
1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม   (Control Environment)  
2. การประเมินความเส่ียง   (Risk Assessment)   
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
4. ขอ้มูล และการส่ือสาร (Information and Communication)   
5. การติดตามประเมินผล   (Monitoring)   

ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 5 ประการสามารถแสดงได ้ตามภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1   แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ  5 ประการของการควบคุมภายใน 
ท่ีมา :  Modern Framework for Risk Management, Control & Audit 2,โดยศิริ  ตงศิริ 
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หลกัการควบคุมภายในตามแนวทางของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน,2545)  มีดังต่อไปนี้ 
 1.    ความเป็นมาของการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  ลงความเห็นวา่  ผูบ้ริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
ตอ้งใหค้วามส าคญั ในเร่ืองของการควบคุมภายใน เพื่อจะช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์
อยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   ดงันั้นในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินได้
ออกระเบียบว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้ึนมาโดยได้อนุวรรต
หลกัการควบคุมภายในมาจาก  การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO   

2.    ความหมาย 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ให้ความหมายของ “การควบคุมภายใน” ว่า เป็น
กระบวนการปฏิบติังานท่ีผูก้  ากบัดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ จดัให้มีข้ึนเพื่อ 
สร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวตัถุประสงคข์อง
การควบคุมภายในดา้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริต
ในหน่วยรับตรวจ ดา้นความเช่ือถือไดข้องรายงานการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี   

3.   วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินลงความเห็นว่า ผูบ้ริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 
ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซ่ึง
วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในมี 3 ประการคือ  

(1) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   (Operation 
Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

(2) เพื่อให้เกิดความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting 
Objectives) ไดแ้ก่ การจดัท ารายงานทางการเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา 
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(3) เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเ ก่ียวข้อง  
(Compliance Objective) ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบติัตามนโยบาย และวิธีการปฏิบติังาน
ท่ีหน่วยรับตรวจไดก้ าหนดข้ึน 

 

4.   องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  เห็นว่า  การท่ีองคก์รจะบรรลุในวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั
ไดน้ั้น  ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 5   ประการ   คือ  

(1)  สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมหมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงร่วมกนัส่งผลให้มี

การควบคุมข้ึนในหน่วยรับตรวจ หรือท าให้การควบคุมท่ีมีอยู่ได้ผลดีข้ึน หรือในทางตรงข้าม
สภาพแวดลอ้มอาจท าใหก้ารควบคุมยอ่หยอ่นลงได ้   

ตวัอย่างปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  เช่น  ปรัชญาและ
รูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร  ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม  ความรู้  ทกัษะและความสามารถของ
บุคลากร  โครงสร้างการจดัองคก์ร  การมอบอ านาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  นโยบายและวิธีบริหาร
ดา้นบุคลากร  เป็นตน้ 

(2)  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
              ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
ร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซ่ึงไม่พึงประสงค์ท่ีท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด 

การประเมินความเส่ียง  หมายถึง    กระบวนการท่ีใชใ้นการระบุและการวิเคราะห์ความ
เส่ียงท่ีมีผล กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการก าหนดแนวทางท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการควบคุมความเส่ียง หรือการบริหารความเส่ียง 

(3)  กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)  
กิจกรรมการควบคุม  หมายถึง นโยบาย และวิธีการต่าง ๆ  ท่ีฝ่ายบริหารก าหนดให้

บุคลากรของ หน่วย รับตรวจปฏิบติัเพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง   และไดรั้บการสนองตอบโดยมีการ
ปฏิบติัตาม ตวัอย่าง กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพยสิ์น การ
แบ่งแยกหนา้ท่ีงาน เป็นตน้ 
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(4)  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
สารสนเทศ   หมายถึง    ขอ้มูลข่าวสารทางการเงิน และขอ้มูลข่าวสารอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัการ

ด าเนินงานของ    หน่วยรับตรวจไม่วา่เป็นขอ้มูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก 
(5)  การติดตามประเมินผล  (Monitoring) 

การติดตามประเมินผล หมายถึง   กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน
และประเมิน   ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  โดยการติดตาม
ผลในระหว่างการปฏิบติังาน  (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายคร้ัง (Separate 
Evaluation) ซ่ึงแยกเป็นการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง  (Control Self-Assessment) เช่น การ
ประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผูป้ฏิบติังานภายในส่วนงานนั้น ๆ และการประเมินการควบคุมอย่าง
เป็นอิสระ  (Independent Assessment) เช่น การประเมินโดยผูต้รวจสอบภายใน   การประเมินผลการ
ควบคุมภายในโดยผูต้รวจสอบภายนอก เป็นตน้ 
 
หลกัการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางของ ERM 
 
1.   ความเป็นมาของ ERM  

 หลักการของ ERM ได้พฒันามาจากหลักการของ COSO โดย COSO ได้มอบให ้
Pricewaterhouse Coopers ท าการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร Enterprise Risk 
Management Framework – ERM และ Pricewaterhouse Coopers น าเสนอเร่ืองน้ีออกมาใน ปี ค.ศ.
2004 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือไดศึ้กษาเร่ือง ERM จาก Enterprise Risk Management 
Framework  (Draft)  ของ  COSO  จาก  http:// www.erm.coso.org/Coso /coserm.nsf/            
fromWebCOSOHome?ReadForm   
 

2.   ความหมาย 
การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร หมายถึง กระบวนการท่ีฝ่ายบริหารและบุคลากรของ

องค์กร น ามาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถระบุ
เหตุการณ์ท่ีอาจน ามาซ่ึงผลดี หรือความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งสามารถจดัการความ
เส่ียงดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รสามารถยอมรับได ้ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร  
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3.   วตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร(ERM)  มี 4 ประการ ดงัน้ี 
(1)   ยุทธศาสตร์ (Strategic) หมายถึงองค์กรจะตอ้งมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน โดย

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ี ก าหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนวางแผนด้านอ่ืนๆให้กับองค์กร ซ่ึงการก าหนด    
ยทุธศาสตร์นั้นจะเป็นการก าหนดกวา้งๆ และไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ียุทธศาสตร์จะสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงความพยายามของผูบ้ริหารในการสร้างประโยชน์และคุณค่าใหก้บัองคก์ร   
 (2)   ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Operations) หมายถึง องคก์รมีการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 (3)   ความเช่ือถือได้ของรายงาน (Reporting) หมายถึง องค์กรจะตอ้งมีการรายงานขอ้มูล
ต่างๆท่ีส าคญั โดยรายงานท่ีไดรั้บ มีความครบถว้น ถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
 (4)   การปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ (Compliance) หมายถึง องคก์รมีการปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการปฏิบติัตามนโยบายและ
วธีิการปฏิบติังานต่างๆ ท่ีองคก์รไดก้ าหนดข้ึน 

4.   องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร(ERM) มี 8 ประการ ดงัน้ี 

(1)  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) หมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ีมีส่วนช้ีน า          
ทิศทางการด าเนินงานขององคก์ร และเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยท าให้
องคก์รบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้

ตวัอยา่งปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น โครงสร้างการจดัองคก์ร ปรัชญาและแนว
ทางการท างานของผูบ้ริหาร ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทกัษะและความสามารถของ
บุคลากร การมอบอ านาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ วฒันธรรมองค์กร นโยบายและวิธีการบริหาร
บุคลากร เป็นตน้ 

(2)   การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานส าคญัในการ
น าไปสู่ความส าเร็จขององคก์ร โดยฝ่ายบริหารจะตอ้งก าหนด ยุทธศาสตร์ มาตรฐานการด าเนินงาน 
รวมทั้งการรายงานต่างๆ ซ่ึงตอ้งมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีได้วางไว ้โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมัน่ใจว่าวตัถุประสงค์ท่ีไดก้  าหนดข้ึน      อยู่บนพื้น
ฐานขอ้มูลท่ีเป็นจริง สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิได ้และมีความชดัเจน 

(3)   การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) โดยฝ่ายบริหารจะตอ้งระบุเหตุการณ์ต่างๆท่ี
อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซ่ึงการระบุเหตุการณ์น้ีอาจเป็นไดท้ั้งผลดี 
(โอกาส) หรือผลเสีย (ความเส่ียง) ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆทั้งภายในและภายนอก ดงันั้น เพื่อประโยชน์
ต่อการระบุเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบท่ีส าคญั ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญั และท าความ
เขา้ใจกบั ปัจจยัจากภายในและภายนอก รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัเหล่านั้น  
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ตวัอย่างปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ส่ิงแวดล้อม สถานภาพทาง
การเมืองและ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

ตวัอย่างปัจจยัภายในเช่น โครงสร้างองค์กร ทกัษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
วฒันธรรมองคก์ร และเทคโนโลยภีายในองคก์ร เป็นตน้ 

(4)  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการท่ีใชใ้นการระบุและ
วเิคราะห์ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณา
โอกาสท่ีจะเกิดของเหตุการณ์ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์รและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยตอ้ง
ค านึงถึงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เช่น ขนาดองค์กร ความซ ้ าซ้อนของขั้นตอนการ
ด าเนินงาน กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง สภาพเศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ และในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารตอ้ง
ค านึงถึงผลกระทบหรือผลท่ีเกิดจากเหตุการณ์นั้นๆดว้ย ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัต่อความ
เส่ียงท่ีมีระดบัสูงและมีโอกาสเกิดข้ึนสูงแต่อาจลดความสนใจต่อความเส่ียงท่ีมีระดบัต ่าและโอกาส
จะเกิดความเส่ียงมีนอ้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหารเป็นส าคญั 

(5)  การจดัการกบัความเส่ียง (Risk Response) หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรท า
ตามผลการประเมินความเส่ียง โดยผูบ้ริหารจะเป็นผูต้ ัดสินใจเลือกวิธีจัดการกับความเส่ียงท่ี
เหมาะสมเพื่อช่วยใหก้ารบริหารองคก์รประสบผลส าเร็จ ซ่ึงวิธีการจดัการกบัความเส่ียงโดยทัว่ไปมี
ดงัน้ี 

 การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป็นการจดัการกบัความเส่ียงท่ีสูงมาก 
จนท าใหอ้งคก์รไม่สามารถรับได ้นัน่ก็คือ องคก์รอาจตอ้งยกเลิกโครงการนั้นๆ ไป 

 การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เป็นการจดัการกบัความเส่ียง โดย
การลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียง โดยการจดัการ
ควบคุมเพื่อใหค้วามเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

 การกระจายความเส่ียง ( Sharing the Risk)  ความเส่ียงบางอยา่งองคก์รก็สามารถท่ี
จะกระจายความรับผดิชอบใหห้น่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งไปได ้เช่น การประกนัภยัเป็นตน้ 

 การยอมรับความเส่ียง (Retain the Risk)  การด าเนินงานขององคก์รในบางเร่ือง
องคก์รตอ้งยอมรับความเส่ียง อาจเน่ืองมาจากหากตอ้งก าหนดกิจกรรมการควบคุมข้ึนมาแลว้ตน้ทุน
ของกิจกรรมการควบคุมสูงกวา่ความเส่ียงนั้นๆ แต่อยา่งไรก็ตามหากองคก์รเลือกบริหารความเส่ียง
ดว้ยวธีิน้ี องคก์รจะตอ้งมีการติดตามความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ เพราะความเส่ียงจะมีการเปล่ียนแปลง
ตามสภาวะแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา 

(6)   กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ท่ีฝ่าย
บริหารก าหนดใหบุ้คลากรขององคก์รปฏิบติัเพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง และไดรั้บการสนองตอบ



 15 

โดยมีการปฏิบติัตาม ตวัอยา่งกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น 
และการแบ่งแยกหนา้ท่ี เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมการควบคุมโดยทัว่ไป แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

 เป็นการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความการควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive 
Control)เส่ียงจากความผิดพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งหน้าท่ีการงาน การควบคุมการเขา้ถึง
ทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

 การควบคุมเพื่อการติดตามตรวจสอบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพื่อ
คน้พบความเสียหายหรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว้ เช่น การสอบทานงาน การสอบยนัยอด การ
ตรวจนบัพสัดุ เป็นตน้ 

 การควบคุมเพื่อการแกไ้ข (Corrective Control) เป็นวธีิการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถู้กตอ้ง หรือเพื่อหาวธีิการแกไ้ขไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดซ ้ าอีกในอนาคต 

 การควบคุมเพื่อแนะน าวิธีปฏิบติังาน (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมโดย
การช้ีแนะ ส่งเสริมหรือกระตุน้ให้เกิดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ เช่น การอบรมให้
ความรู้  การใหร้างวลัแก่ผูมี้ผลงานดี เป็นตน้ 

(7)   สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)  
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้เพื่อช่วยสนนัสนุนให้การ

ปฏิบติังานด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าเป็นขอ้มูลจากแหล่งภายใน หรือภายนอก ซ่ึงใน
การด าเนินงานขององค์กรจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้กบั
ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดับ ดังนั้นข้อมูลต่างๆต้องเป็นข้อมูลท่ีมีคุณภาพ โดยต้องมีความ
เหมาะสม ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ทนัเวลา และสามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 

การส่ือสาร (Communication) หมายถึง ช่องทางการส่ือสารท่ีเปิดให้ส าหรับบุคคลต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกในการติดต่อส่ือสารกบับุคลากรในองค์กร ซ่ึงการส่ือสารท่ีเป็นประโยชน์กบั
องคก์รนั้นตอ้งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งมีความหลากหลายของช่องทางการส่ือสาร 

ตวัอยา่งการส่ือสารภายใน เช่น จดหมายข่าว เสียงตามสาย Teleconference Email คู่มือการ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 

ตวัอย่างการส่ือสารภายนอก เช่น ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก การสัมมนาระหว่าง
หน่วยงาน โทรศพัท ์หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

(8)  การติดตามผล (Monitoring) เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้ผูบ้ริหารมัน่ใจว่าการ
บริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว โดยต้องมีการติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้อย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ซ่ึงท าได้หลายวิธี เช่น การติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน (Ongoing 
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Monitoring) การติดตามผลระหวา่งการออกแบบการควบคุมภายใน หรือการประเมินผลเป็นรายคร้ัง 
(Separate Evaluation) ดว้ยการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self Assessment) และการ
ประเมินผลเป็นรายคร้ัง (Separate Evaluation) ด้วยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 
(Independent Assessment) ตามสภาพแวดลอ้มและความเหมาะสมของแต่ละองคก์ร และเม่ือการ
ติดตามผลพบส่ิงท่ีอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือโอกาสในการพฒันาให้ดีข้ึนเพื่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร จะตอ้งมีการรายงานความบกพร่อง (Reporting Deficiencies) ให้ผูบ้ริหาร
ทราบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวตัถุประสงค์และองค์ประกอบของERM

สารสนเทศและการส่ือสาร

กจิกรรมการควบคุม

การจัดการกบัความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

สภาพแวดล้อมภายใน

ยทุธศ
าสตร์

ประสิ
ทธิภา

พ ประ
สิทธิผ

ล

ความ
เช่ือถ

อืได้ข
องรา

ยงาน

การป
ฏิบัต

ิตาม 
กฎ ร

ะเบีย
บ

ฝ่าย
แผนก

ส่วนงาน
บริษทัย่อย

การก าหนดวตัถุประสงค์

การระบุเหตุการณ์

การติดตามผล

 
ดดัแปลงมาจาก Enterprise Risk Management Framework( Committee of Sponsoring Organization 
of Treadway Commission,2004) 
 
ข้อจ ากดัของการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร 
  
 ในองคก์ร ถึงแมว้า่จะมีระบบการบริหารความเส่ียงทัง่ทั้งองคก์รแลว้ก็ตาม  อาจไม่สามารถ
ป้องกนัความเส่ียงไดอ้ยา่งครบถว้น สมบูรณ์ ทุกประการ ดว้ยขอ้จ ากดั ดงัต่อไปน้ี 

(1)   การตดัสินใจของฝ่ายบริหาร อาจมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ฝ่ายบริหาร ใช้ดุลยพินิจท่ี
ผดิพลาด 

(2)   การปฏิบติังานของบุคลากร ท่ีไม่ปฏิบติัตามระบบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง
องคก์รท่ีไดก้ าหนดไว ้
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(3)   เหตุการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม อาจมีปัจจยัภายนอกหรือเกิดเหตุการณ์พิเศษ
ท่ีมิ ไดค้าดคิดมาก่อนเกิดข้ึนทนัที 

(4)   การทุจริตในหน่วยงาน อาจมีกรณีท่ีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือกนัท าการทุจริต  
(5)   ตน้ทุนค่าใชจ่้ายเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีได ้บางคร้ังผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งยอมรับ

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เม่ือพิจารณาเห็นวา่ตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งเสียไป ในการป้องกนัความเส่ียง
มีมากกวา่ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 

 
บทบาทและความรับผดิชอบของบุคลากรในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร 
 
 ERM เป็นเร่ืองท่ีทุกคนในองคก์รช่วยกนัท า ร่วมมือกนัท า โดยจะตอ้งมีความรับผิดชอบใน
ฐานะและบทบาทต่างๆ ดงัน้ี  

ผูจ้ดัการ (Manager) เป็นผูท่ี้รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองของการบริหารความเสียงทัว่ทั้ ง
องคก์ร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการ (CEO) รับผิดชอบในฐานะเป็นเจา้ของระบบการบริหารความ
เส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

ผูจ้ดัการฝ่าย/แผนก (Other Manager) มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง
องคก์ร ตามภารกิจ หน่วยงานท่ีตนเองรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) ท าหนา้ท่ีในการให้แนวคิด นโยบายในเร่ืองของ
การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

ผูต้รวจสอบภายใน (Internal Auditors) ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ ประเมิน ระบบการ
บริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

บุคลากรอ่ืนๆ (Other personal) ท าหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามระบบการบริหารความเส่ียงทัว่
ทั้งองคก์รท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
  

 



บทที ่3 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิดา้นการควบคุมภายในของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพและสร้างความพร้อมในการบริหารความ
เส่ียงและการน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชใ้นเชิงปฏิบติั รวมทั้งก าหนดทิศทางการบริหารและ
พฒันางานดา้นการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ
น าเสนอผลการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัฯ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2543 - 2548 
 ส่วนท่ี 2  การเปรียบเทียบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัฯ กบั
หน่วยงานภายนอก 
 ส่วนท่ี 3  ปัญหาและอุปสรรค 
 
ภาพรวมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
 2543–2548 
 

 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในการก าหนดนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตลอดจนแผนงานและการสนับสนุนท่ีเหมาะสม จึงได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุมภายในข้ึนมา เพื่อจะท าให้
แผนงานต่าง ๆ น าไปปฏิบติัใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ถึงทั้งองคก์ร พร้อมทั้งส่ือสารนโยบาย
และขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ ไปยงัคณะท างานภายในหน่วยงานของตนเอง โดยโครงสร้างการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในปัจจุบนัเป็น ดงัน้ี 
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โครงสร้างการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั

อธิการบดี

คณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุมภายใน 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการประสานงาน การจดัท า
ระบบการควบคุมภายใน

คณบด ี/ ผู้อ านวยการ

คณะท างานบริหารความเส่ียง 
คณะ / สถาบัน / ส านัก

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

คณะอนุกรรมการเพือ่ก ากบัตัวช้ีวดั 
เร่ือง การบริหารความเส่ียง

คณะท างานจดัท าระบบการ
ควบคุมภายใน

หน่
วย
ตร

วจ
สอ

บภ
าย
ใน หน่วยตรวจสอบภายใน

 
ภาพที ่2   โครงสร้างการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 องค์ประกอบและบทบาทหน้าทีก่รรมการการควบคุมภายใน 

ผูบ้ริหารระดบัสูงมีหน้าท่ีส าคญัในการรับผิดชอบความเส่ียงภายในองค์กร ดงันั้นเพื่อให้
การด าเนินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด าเนินไปดว้ย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จึงได้
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการและมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
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ตารางที1่ องคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการบริหาร 
  ความเส่ียง 

 

คณะกรรมการ 
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 

อ านาจหน้าที่ 

1.  คณะกรรมการจดัท า
ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม
ภาย ในมหาวิทย าลัย 
เกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ประสานงาน การจดัท า
ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ประกอบดว้ยรองอธิการบดี
ฝ่ า ยประกัน คุณภ าพ เ ป็น
ประธาน ดร.วินยั พฤกษะวนั
และรศ.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
เป็นรองประธาน บุคลากร
ระดบัผูบ้ริหารของหน่วยงาน
น าร่องเป็นกรรมการ และมี
หน่วยตรวจสอบภายในเป็น
เลขานุการ 
 
 
 
 
-  ประกอบดว้ยรองอธิการบดี
ฝ่ า ยประกัน คุณภ าพ เ ป็น
ประธาน ดร.วินยั พฤกษะวนั
เป็นรองประธาน บุคลากร
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

-  พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอในการ
จดัท าระบบควบคุมภายใน 
-  ให้ขอ้คิดเห็น และเสนอแนะเก่ียวกบั
การจดัท าระบบการควบคุมภายใน 
-  พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของ
ระบบการควบคุมภายใน 
-  จดัท าร่างระเบียบการควบคุมภายใน
ฉบับ ส มบู ร ณ์  เ ส น อ ต่ อ ผู ้บ ริ ห า ร
มหาวทิยาลยัฯ เพื่อน าไปใชข้ยายผล 
-  ประสานงานในการจดัท าระบบการ
ควบคุมภายในให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน
น าร่อง 
 
-  จดัเตรียมแผนงานและโครงร่างของ
รู ป แ บบ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ และเอกสารคู่มือระบบ
การควบคุมภายใน 
-  ออกแบบเอกสารการรายงานในแต่ละ
ระดับและแบบฟอร์มการใช้ง าน ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
-  ติดตามความก้าวหน้าของการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
น าร่อง 
-  ประสานงานระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญ และ
หน่วยงานน าร่อง 



 21 

คณะกรรมการ 
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 

อ านาจหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   คณะท างานจัดท า
ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
4 .   ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง 
มหาวิทยาลัย เกษตร -
ศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ประกอบด้วยผูบ้ริหารของ
หน่วยงานเป็นประธาน โดยมี
หัวหน้าภาค / ฝ่าย / งานของ
หน่วยงานนั้นเป็นกรรมการ 
 
 
 
 
 
-  ประกอบดว้ยรองอธิการบดี
ฝ่ า ยประกัน คุณภ าพ เ ป็น
ประธาน ผู ้ช่ วยอธิการบดี
วิทยา เขตศ รีราชา   ผู ้ช่ ว ย
อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย ป ร ะ กั น 
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ หั ว ห น้ า
ส านกังานอธิการบดีเป็นรอง
ประธ าน  บุ คล ากรระดับ
ผูบ้ริหารของหน่วยงานต่าง ๆ 

-  จัดร่างคู่ มือและรวบรวม วิเคราะห์ 
รายละเอียดการจดัท าระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงานน าร่อง น าเสนอต่อ
คณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุม
ภายใน 
-  ติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงานน าร่อง 
-  สรุปและรายงานการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงานน าร่อง
เม่ือเสร็จส้ินโครงการ 
- จัดท าระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัฯ  
-  จดัท าแผนงานของการจดัท าระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน และ
รายงานระบบฯ เสนอตามท่ีก าหนด 
-  ประสานงานกบัคณะกรรมการจดัท า
ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง
มหาวทิยาลยัฯ 
-  ก าหนดนโยบาย และแนวทางในการ
ด า เ นินการบ ริหารความ เ ส่ี ย งของ
มหาวทิยาลยัฯ 
-  ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจยัเส่ียง 
และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง 
-  เสนอมาตรการจดัการความเส่ียง และ
จัดท าแผนการบริหารความเส่ียงของ
มหาวทิยาลยัฯ 
-  ติดตามประเมินผลและจดัท ารายงาน
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คณะกรรมการ 
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 

อ านาจหน้าที่ 

 
 
 
 
5.  คณะอนุกรรมการ
เ พื่ อ ก า กั บ ตั ว ช้ี ว ั ด 
เ ร่ืองการบริหารความ 
เส่ียง 
 
 
 
 
6.  คณะท างานบริหาร 
ความเส่ียง คณะ/สถาบนั 
/ส านกั 

เป็นกรรมการ และมีหน่วย
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น เ ป็ น
เลขานุการ 
 
-  ประกอบดว้ยรองอธิการบดี
ฝ่ า ยประกัน คุณภ าพ เ ป็น
ประธาน ผู ้ช่ วยอธิการบดี
วิทยาเขตศรีราชาเป็นรอง
ประธาน บุคลากรจากบาง
หน่วยงานเป็นอนุกรรมการ 
และหน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการ 
-  ประกอบด้วยผูบ้ริหารของ
หน่วยงานเป็นประธาน โดยมี
หัวหน้าภาค / ฝ่าย / งานของ
หน่วยงานนั้นเป็นกรรมการ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเส่ียง รวมทั้ งก าหนดแนวทาง / 
ข้อ เสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเส่ียงต่อมหาวทิยาลยัฯ 
-  มีหน้าท่ีในการก ากบัตวัช้ีวดั และ
รับผดิชอบติดตามผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวดัในเร่ืองระดับความส าเร็จของ
การจัดท าระบบบริหารความเส่ียง ให้
เ ป็ น ไปต ามแนวทา งแ ล ะก า หนด
ระยะเวลาท่ีส านักงาน กพร.ได้ก าหนด
ไว ้
 
-  ด าเนินการบริหารความเส่ียงภายใน
หน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และ
วธีิด าเนินงานของมหาวทิยาลยัฯ 
-  ควบคุมดูแล ติดตามความก้าวหน้า 
แล ะ เสนอแนะแนวทา งป รับป รุ ง
แผนการบริหารความเส่ียงในหน่วยงาน 
-  รวบรวมและรายงานผลการบริหาร
ค ว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต่ อ
มหาวทิยาลยัฯ 
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 ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงและแนวทางการบริหารราชการยุคใหม่ ท าให้เกิดเคร่ืองมือใน
การบริหารงานในหลาย ๆ เร่ือง ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ซ่ึง
มหาวิทยาลยัฯ ตอ้งศึกษาและเรียนรู้ ในหลกัการและความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองต่าง ๆ ดงักล่าว 
โดยเคร่ืองมือในการบริหารต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนให้การด าเนินงาน
ในทุก ๆ ระดบั บรรลุต่อวตัถุประสงค์ ภารกิจ เป้าหมายท่ีตั้งไว ้และยงัสนับสนุนให้ผูบ้ริหารของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารจดัการหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม ให้้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน ปัจจุบนัไดมี้เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน ท้ี้ ่มหาวิทยาลยัฯ ต้้องปฏิบติัตาม ซ้ึ้่งเป็นระเบียบหรือขอ้บงัคบั 
ดงัน้ี   

1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนท่ี 99ก วนัท่ี 26 ตุลาคม 
2544) ซ่ึงการควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบติังานท่ีผูก้  ากบัดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของ
หน่วยงานจดัใหมี้ข้ึน เพื่อสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ การด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุ
วตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  โดย
วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการควบคุมภายในตามมาตรฐานน้ีมี 3 ประการ คือ 

-  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซ่ึงมหาวทิยาลยัฯ 
ไดมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามาด าเนินการบริหารจดัการระบบงานต่างๆ  

-   เพื่อให้เกิดความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน เป็นการจดัท ารายงาน
ทางการเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่ือถือได้ และทนัเวลา โดย
มหาวิทยาลยัฯ ไดมี้การปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการคลงั อาทิเช่น ระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงัของส่วนราชการ พ.ศ.2520 คู่มือการบญัชีส าหรับหน่วยงานย่อย 
พ.ศ.2515 เป็นตน้ 

-   เพื่อให้เกิดการปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
มหาวิทยาลยัฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัฯ รวมถึงนโยบายและวิธีการปฏิบติังานท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ไดก้ าหนดข้ึน
ดว้ย 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  นั้น มหาวทิยาลยัฯ ตอ้งด าเนินการตามระเบียบฯ ท่ีส าคญัคือ 
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1.) การปฏิบติัตามระเบียบฯ ขอ้ 5  
มหาวิทยาลยัฯ ตอ้งจดัวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุม

ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินให้แลว้เสร็จ และจดัท ารายงานตามแบบฟอร์ม ค.1 , ค.2 , 
ค.3 และแบบติดตาม ค.3 ส่งใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน และปลดักระทรวงศึกษาธิการ ภายใน
เดือนมิถุนายน 2546 

2.)  การปฏิบติัตามระเบียบฯ ข้้อ 6  
 2.1) คณะ สถาบนั ส านกั และหน้่วยงานในก ากบัทุกหน่วยงาน ม้หีนา้ท่ีจดัท า 

และประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานตนเองและรายงานผลการประเมินตามแบบ ปย.1,
ปย.2 , ปย.2-1 , ปย.3 , แบบติดตาม ค.3 และแบบ ปม. เสนอต่อเจา้หนา้ท่ีอาวโุส 

 2.2) เจา้หนา้ท่ีอาวโุส มีหนา้ท่ีตรวจทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม
แบบฟอร์มขอ้ 1.2.1 แลว้จดัท าหนงัสือรับรองการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.1-ร จ้ัดท าร่างรายงาน
ผลการประเมินระดบัส่วนราชการ ตามแบบฟอร์ม ปอ.1 , ปอ.2 , ปอ.2-1 , แบบติดตาม ค.4 เสนอต่อ
อธิการบดี 

 2.3) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีเป็นผูป้ระเมินระบบ คือ ตอ้งสอบทานการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน ตามแบบท่ีเจา้หน้าท่ีระดบัอาวุโสส่งมาให้ตามขอ้ 2.3 แล้วจดัท า
รายงานผลฯ ตามแบบ ปส. เสนอต่ออธิการบดี 

 2.4)  อธิการบดี มีหนา้ท่ีพิจารณาร่างรายงานจากเจา้หนา้ท่ีอาวุโสตามขอ้ 2.3 และ
รับทราบรายงานของผูต้รวจสอบภายใน ตามขอ้ 2.4 สรุปผล เพื่อส่งให้ปลดักระทรวงศึกษาธิการและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินตามล าดบั ภายในเกา้สิบวนันบัจากวนัส้ินปีงบประมาณ 

 
2.  ค  ารับรองการปฏิบติัราชการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2549  จดัท าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 120 ตอนท่ี 100ก ว ันท่ี 9 ตุลาคม 2546)  ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการจะติดตามและประเมินผลในตวัช้ีวดัท่ี 18 ระดบัความส าเร็จของ
การจดัท าระบบบริหารความเส่ียง โดยระบบบริหารความเส่ียงนั้น เป็นระบบการบริหารปัจจยัและ
ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการด าเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะท าให้
เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ี
สามารถรับได ้ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย
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ตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548 - 2551) ของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นส าคญั ซ่ึงมหาวิทยาลยัฯ 
ตอ้งมีหนา้ท่ีด าเนินการ ดงัน้ี     

-   ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัฯ 
-  การจดัท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2549 และส่งแผนบริหารความเส่ียงไป

ยงัส านกังาน กพร. ภายในวนัท่ี 31 ม้นีาคม 2549 
-   ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2549 ใหแ้ลว้เสร็จครบถว้น 
-    สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  พร้อมก าหนดแนวทาง / 

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง ส าหรับปีงบประมาณ 2550 
 

3.  การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหส้ถานศึกษาไดพ้ฒันาการศึกษาให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล สร้างความเช่ือมัน่ ใหก้บัประชาชน ระบบประกนัคุณภาพ จึงเป็น
เคร่ืองมือในการรักษาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลยัฯ 
ก าหนดใหห้น่วยงานต่าง ๆ ต้้องด าเนินการบริหารจดัการระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อพนัธ
กิจของมหาวทิยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ้ึ้่งระบบการประกนัคุณภาพ ตาม พรบ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตอ้งมีทั้ง 2 ระบบ ค้ือ 

3.1 ระบบการประกนัคุณภาพภายใน ทบวงมหาวิทยาลยัไดป้ระกาศนโยบาย 
และแนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาข้ึน เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2539 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้ถาบนัอุดมศึกษามี
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพข้ึนภายในสถาบนั เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา โดยมุ่งเนน้ให้มีการสร้างกลไกการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ขององคป์ระกอบต่าง 
ๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมข้ึน ทั้งน้ี แต่ละสถาบนัอาจจดัให้มีระบบการตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการข้ึนเป็นการภายในไดต้ามความตอ้งการและให้ปรับปรุงหรือพฒันา
รูปแบบของการประกนัคุณภาพภายในให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละสถาบนัได้ตามความ
จ าเป็น ส าหรับมหาวิทยาลยัฯ จะมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ด าเนินการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ส านัก สถาบัน หน่วยงาน
สนบัสนุน และวทิยาเขต เป็นประจ าทุกปี 

3.2  ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ไดมี้พระราชกฤษฎีกาไดจ้ดัตั้งส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีพฒันาระบบ
ประเมินคุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีมี
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ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึง สมศ. จะเขา้ตรวจสอบระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัฯ เป็นประจ าทุกปี 

นโยบายด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มีนโยบายให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกระดบั มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียง และการควบคุมภายใน จึงไดมี้การสนบัสนุนในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่บุคลากร ในเร่ืองการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน โดยสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่
บุคลากรในเร่ืองดงักล่าว และให้ปฏิบติัตามระเบียบ ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 ซ่ึงผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ตุลาคม 2544 เป็นตน้มา โดยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตอ้งจดัระบบการควบคุมภายในในหน่วยงานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามแนวทางของระเบียบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไดน้ ามาตรฐานสากลตาม
แนวทางของ COSO มาปรับใช้ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ถือวา่เป็นส่วนราชการหน่ึงท่ีตอ้งจดัวางระบบการควบคุมภายใน  

เพื่อผลักดันให้นโยบายในเร่ืองน้ี เกิดเป็นรูปธรรมข้ึนในปี 2545 มหาวิทยาลัยฯ จึง
ด าเนินการ ในเร่ืองการบริหารความเส่ียงและการจดัวางระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 
จดัโครงการสัมมนา โครงการฝึกอบรม จดับรรยายเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง ระบบ
การควบคุมภายใน ตามแนวทางของ COSO ซ่ึงอธิบายโดยสังเขป ดงัน้ี 

1.  จดัประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผูบ้ริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลยั
ไดมี้ความรู้และความเขา้ใจในหลกัการของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตามแนวทาง
ของ COSO และสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการบริหารจดัการองคก์รอยา่งมีคุณภาพ อาทิเช่น 

-    การจดัประชุมสัมมนาเร่ือง “ระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของ COSO” 
โดยเรียนเชิญ นายจุมภฎ ระเบียบโลก ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยมาเป็นวทิยากร เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2545 

-  การจดับรรยายพิเศษ เร่ือง “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544” คุณนนทพล น่ิมสมบุญ อดีตผูอ้  านวยการส านกังาน
ตรวจเงินแผน่ดิน มาเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2545  

-    การจดัสัมมนา เร่ือง “Practical Risk Management and Risk Base Auditing” เพื่อ
พฒันาความรู้ ความสามารถในเร่ืองของการประเมินความเส่ียง การจดัการความเส่ียง และการควบคุม
ภายใน ตามแนวทาง COSO โดยเชิญ คุณศิริ ตงศิริ ผูซ่ึ้งมีประสบการณ์เร่ืองการควบคุมภายใน ตาม
แนวทางของ COSO จากประเทศออสเตรเลีย มาเป็นวทิยากร เม่ือวนัท่ี 13-16 ตุลาคม 2546 
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-    การจดัสัมมนา  เร่ือง “ Enterprise Risk Management for Executives ” โดยเชิญ 
คุณศิริ ตงศิริ ผูเ้ช่ียวชาญโดยตรงจากประเทศออสเตรเลีย มาเป็นวทิยากร เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2547 

-   การอบรม เร่ือง “Practical Risk Management and Internal Control Intergrated 
Framework” (COSO) โดยเชิญคุณศิริ ตงศิริ มาเป็นวทิยากร เม่ือวนัท่ี 8-9 มกราคม 2547 

2. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงเป็นการด าเนิน การท่ีส าคญั
อนัหน่ึงภายใตโ้ครงการการจดัท าระบบการควบคุมภายใน โดยโครงการฯ ดงักล่าวจดัท าข้ึน เพื่อให้
เห็นผลการด าเนินงานในการจดัวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัฯ เป็นรูปธรรม สร้าง
แบบแผนเก่ียวกบัระบบ กลไก และวธีิการปฏิบติั เพื่อให้ไดม้าซ่ึงระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งเป็น
รากฐานส าคญัในการน ามหาวทิยาลยัไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัต่อไป อีกทั้งมหาวิทยาลยัฯ ได้
เรียนเชิญ คุณศิริ ตงศิริ ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงมีประสบการณ์ ทั้ งในเร่ืองการตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ซ่ึงด ารงต าแหน่ง Risk Manager  ของการรถไฟแห่งรัฐนิว
เซาทเ์วล   ประเทศออสเตรเลีย มาเป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ ดว้ย  

โครงการการจดัท าระบบการควบคุมภายใน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีระยะเวลา
ทั้งส้ิน 2 ปี ไดรั้บงบประมาณจากมหาวิทยาลยัฯ 1,006,000 บาท และไดจ้ดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้กบั
ทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยัฯ โดยมีบุคลากรไดเ้ขา้อบรมทั้งส้ินประมาณ 600 คน จาก 69 หน่วยงาน 
ซ่ึงมีการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการทั้งส้ิน 7 คร้ัง ดงัน้ี 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “Risk Assessment and Internal Control” เม่ือ 
วนัท่ี 30-31 ม้นีาคม 2547 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ Enterprise Risk Management ”   เม่ือวนัท่ี 
26-28 กรกฎาคม 2547 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “Enterprise Risk Management Intergrated 
Framework II” เม่ือวนัท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2547 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “Enterprise Risk Management” เม่ือวนัท่ี 17-18 
พฤศจิกายน 2547 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การจดัท ารายงานผลการจดัระบบการควบคุม
ภายใน” เม่ือวนัท่ี 24-25 มีนาคม 2548 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “Internal Control Intergrated Framework Self 
Assessment” เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2548 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การจดัท าระบบการควบคุมภายใน เม่ือวนัท่ี 
14-15 กรกฎาคม 2548 
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 ระบบการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยั ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543-2548 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2543 -2548 พบวา่ ในระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ.2543 -2546 ยงัไม่มีหน่วยงานใด
ในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีได้มีการจดัวางระบบการควบคุมภายในไวอ้ย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่จาก
ความหมายของการควบคุมภายในท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีผูก้  ากบัดูแล 
ฝ่ายบริหารและบุคคลากรของหน่วยงานก าหนดให้มีข้ึนเพื่อให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตุผลว่า การ
ด าเนินของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงค ์จากความหมายของการควบคุมภายในดงักล่าวจะสะทอ้น
ให้เห็นวา่ การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบท่ีแทรกหรือแฝงอยูใ่นการปฏิบติังานตามปกติ โดยอยู่
ในรูปของ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทั้งแฝงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการปฏิบติังานดว้ย ซ่ึงการ
ควบคุมภายในตามท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการควบคุมภายในเชิงป้องกนั ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2547-
2548 มหาวิทยาลัยฯได้เร่ิมมีจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบตามแนวทางท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด โดย ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 มีการจดัวางระบบการควบคุม
ภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ในด้านการเงิน บญัชีและพสัดุ รวมทั้ งมีการประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มหาวิทยาลยัฯ ไดมี้
การประเมินผลการควบคุมเพิ่มเติมในดา้นการบริหาร และการบริหารงานบุคคล  

 

1.  การควบคุมภายในปีงบประมาณ 2543 -2546  

 ไม่พบวา่มีหน่วยงานใดในมหาวทิยาลยัฯ ท่ีไดท้  าการประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
ของการควบคุมภายในดงักล่าว นอกจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 หน่วยตรวจสอบภายในไดท้ าการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในดา้นการเงิน บญัชี และพสัดุ ของหน่วยงานยอ่ยจ านวน 76 หน่วยงาน 
โดยใชแ้บบส ารวจการควบคุมภายใน จ านวน 30 ขอ้เพื่อน าผลท่ีไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าแผน
ตรวจสอบประจ าปีและแผนตรวจสอบ 5 ปี รวมทั้งในระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ.2543 -2546 หน่วย
ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน บญัชี และพสัดุของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัฯ อีก จ านวน 19  หน่วยงาน ซ่ึงจากผลการประเมินการควบคุมภายในดา้นการบริหาร 
การเงิน บญัชีและพสัดุสรุปไดว้า่  การควบคุมภายในของหน่วยงานในมหาวิทยาลยัฯ ส่วนใหญ่มีความ
เพียงพอและเหมาะสมตามควร แต่ทั้งน้ียงัมีจุดอ่อนของการควบคุมอยูบ่า้งในบางหน่วยงาน ดงัน้ี 

ดา้นการบริหาร 
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- นโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงานไม่มีการเผยแพร่ให้แก่บุคลากร
รับทราบอยา่งทัว่ถึง 

- หน่วยงานไม่มีแผนการด าเนินงาน และตวัช้ีวดัผลส าเร็จ 
- คู่มือการปฏิบติังานมีไม่ครบทุกงานท่ีส าคญั  
- การจดัการฐานขอ้มูลไม่เป็นระเบียบเท่าท่ีควร ท าให้ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้

อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 

ดา้นการเงิน และบญัชี 
การรับเงิน 

- เจา้หนา้ท่ีรับเงินไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
- เจา้หนา้ท่ีรับเงินไม่ไดอ้อกใบเสร็จทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน 
- รูปแบบใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด 
- เจา้หนา้ท่ีการเงินลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงินล่วงหนา้ 

 
การน าส่งเงินฝาก 

- การน าส่งเงินบางรายการล่าชา้ ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
- เอกสาร หลกัฐาน ในการน าเงินส่ง/ฝาก ไม่ครบถว้น ถูกตอ้ง 
- ไม่หกัรายไดร้้อยละ 3 สมทบเขา้ส่วนกลาง ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
- การรับเงินบางรายการไม่น าเงินฝากเขา้บญัชีของหน่วยงานท่ีฝากไวก้บักอง 

คลงั 
- เจา้หนา้ท่ีการเงินไม่ไดน้ าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารฝากเขา้เป็นเงินรายไดข้อง

หน่วยงาน 
 

การเก็บรักษาเงิน 
- กรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้มาเปิดตู้นิรภยัด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้

เจา้หนา้ท่ีการเงินเป็นผูเ้ปิดแทน 
 

การจ่ายเงิน 
- ไม่มีการจดัท าทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
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- มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้กบัเจา้หน้ีและผูมี้สิทธิก่อนไดรั้บการโอนเงินจาก
กองคลงั 

- พบเงินขาดบญัชี ท าใหเ้งินไม่พอจ่ายเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธ์ิท่ีน าเช็คไปข้ึนเงิน 
- มีการแกไ้ขตวัเลข จ านวนเงินในบนัทึกขออนุมติั 

 

การบริหารเงินทดรองราชการ 
- การรับเงินคืนจากลูกหน้ีไม่ครบถว้น ถูกตอ้ง ตามเวลาท่ีก าหนดในสัญญา 
- เจา้หนา้ท่ีไม่ติดตามลูกหน้ี เม่ือครบก าหนดคืนเงิน 
- ไม่มีการจดัท ารายงานลูกหน้ีแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบ 
- เจา้หน้าท่ีรับ – จ่ายเงินทดรองราชการ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษา

เงินทดรอง 
- การรายงานสถานะเงินทดรองราชการยงัไม่ครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่เป็น

ปัจจุบนั 
- ไม่มีการรายงานแจง้ยอดเงินทดรองราชการ ส้ินปีงบ ประมาณเงินรายได ้

 

ดา้นบญัชี 
- ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกบญัชี ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง และไม่เป็นปัจจุบนั 
- ไม่มีการจดัท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
- การบนัทึกบญัชีดา้นรับจะบนัทึกตามใบน าส่ง/น าฝาก 
- ไม่กระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลงัเป็นประจ าทุกส้ินเดือน 
- การรายงานทางการเงิน ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง และไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั ไม่แสดงรายละเอียดยอด

ลูกหน้ีเงินยมืจากเงินรายได ้

 

ดา้นพสัดุ 
- หน่วยงานมีการจดัซ้ือพสัดุก่อนไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจทั้งท่ีไม่ใช่กรณี

เร่งด่วน 
- ผูจ้ดัท ารายงานขอซ้ือ ขอจา้ง ไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
- การจดัซ้ือ จดัจา้งบางรายการ กรรมการตรวจรับพสัดุไม่ลงลายมือช่ือและวนัท่ี

ตรวจรับในเอกสาร 
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- มีการจดัท าบญัชีหรือทะเบียนคุมพสัดุไม่ครบถว้น  ไม่เป็นปัจจุบนั 
- ไม่มีการจดัท าใบเบิกพสัดุ ,บญัชีวสัดุ  
- เจา้หนา้ท่ีพสัดุไม่ไดก้  าหนดและเขียนหมายเลขครุภณัฑบ์นตวัครุภณัฑ ์
- รูปแบบของทะเบียนคุมครุภณัฑไ์ม่เป็นไปตามท่ีระเบียบ ก าหนด 
- พสัดุท่ีช ารุด ลา้สมยัหมดความจ าเป็น ไม่ไดมี้การจ าหน่ายหรือตดัออกจากบญัชี/

ทะเบียนคุม 
- ไม่มีคู่มือการจ าหน่ายพสัดุเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
- ไม่มีการจดัท าและจดัส่งรายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
- รายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ไม่ครบถว้น ล่าชา้กวา่ท่ีระเบียบก าหนด 

2.  การควบคุมภายในปีงบประมาณ 2547  

 ในปีน้ีมหาวทิยาลยัฯ ไดมี้กระบวนการและขั้นตอนในการจดัวางและประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ย การก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 โดย 

1. จดัท ารายงานผลการจดัวางระบบการควบคุมภายใน และรายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เล่มท่ี 1 (รายงานตามระเบียบขอ้ 5) ในกิจกรรมทางดา้น การเงิน บญัชีและ
พสัดุ ส าหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 – 30 กนัยายน 2547 ของหน่วยงานยอ่ย จ านวน 44 หน่วยงาน 
และไดม้อบหมายใหก้องคลงัรับผดิชอบในการประมวลผลในภาพรวมของมหาวทิยาลยั 

2. มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าดว้ย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เล่มท่ี 2 
(รายงานตามระเบียบขอ้ 6) โดยให้หน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลยัฯ จ านวน 9 หน่วยงาน ประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) ด้าน
การเงิน บญัชี และพสัดุ รวมทั้งได้มีการจดัท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย
ดงักล่าวดว้ย  

3. มีการแต่งตั้งหัวหน้าส านกังานอธิการบดีเป็นผูอ้าวุโส ให้ด าเนินการประมวลผล
การควบคุมภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลยัฯ และหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัก็ได้
ด าเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อสอบยนัความเช่ือถือได้ของผลการประเมินท่ี
หน่วยงานยอ่ยทั้ง 9 หน่วยงาน ไดจ้ดัส่งมาให ้
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จากผลการจดัวางระบบการควบคุมภายในและผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน
ยอ่ย รวมถึงผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลยั พบว่า กิจกรรมดา้นการเงิน บญัชีและพสัดุ
ของมหาวทิยาลยัฯ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ี คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินก าหนด 
แต่ก็ยงัมีจุดอ่อนของการควบคุมอยูบ่า้ง  ซ่ึงจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเส่ียงท่ียงัมีอยูน่ั้น มีความ
สอดคลอ้งกบัรายงานผลการตรวจสอบในปีท่ีผา่น ๆ มา อาทิเช่น ในเร่ืองของ ความไม่ปลอดภยัในการ
เก็บรักษาเงิน, ความไม่ครบถว้น ถูกตอ้งในการรับเงิน , ความล่าชา้ของการจ่ายเงิน ,การบนัทึกบญัชีไม่
ครบถว้นถูกตอ้ง, การคืนเงินทดรองราชการล่าชา้ไม่เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด หรือการจดัซ้ือพสัดุ
บางรายการไม่ตรงกบัความตอ้งการใชง้านเป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ไม่มีตูนิ้รภยัในการเก็บ
เงิน,บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในระเบียบหรือวธีิการปฏิบติังาน,ขาดคู่มือการปฏิบติังานหรือไม่มี
การสอบทานการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา เป็นต้น และจากจุดอ่อนของการควบคุมดังกล่าว 
มหาวิทยาลยัไดมี้การจดัท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัองคก์ร (แบบปอ.3) เพื่อลดจุดอ่อน
ของการควบคุมหรือความเส่ียงต่างๆ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้โดยมี คณบดี ผูอ้  านวยการส านัก/
สถาบนัและผูอ้  านวยการกอง เป็นผูรั้บผิดชอบ และด าเนินการให้แลว้เสร็จ ภายใน 31 กนัยายน 2548  
โดยมีรายละเอียดผลการประเมินการควบคุมภายในของปี งบประมาณ 2547 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่2  ผลการประเมินการควบคุมภายในกิจกรรม ดา้นการเงิน บญัชี ปีงบประมาณ 2547 

 

กจิกรรม/วตัถุประสงค์ จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 

1.การเกบ็รักษาเงิน 
 เพื่อให้มีการเก็บรักษาเงิน 
ท่ี ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ปลอดภยั 

 
     การเก็บรักษาเงินบางหน่วยงานยงั
ไม่ครบถว้น ถูกตอ้ง ปลอดภยัเท่าท่ีควร  
สาเหตุเน่ืองจาก 
-ไม่มีตูนิ้รภยัในการเก็บรักษาเงิน 
-ตูนิ้รภยัวางไวใ้นท่ีไม่ปลอดภยั 
-ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
ตามระเบียบท่ีก าหนด 
 -การจดัท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวนัไม่เป็นปัจจุบนั 

 
-จัดหาตู้นิรภัยเพื่อใช้ในการเก็บ
รักษาเงินใหป้ลอดภยั 
-จัดหาสถานท่ีเก็บตู้นิรภัยในท่ี
ปลอดภยั 
-แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตาม
ระเบียบท่ีก าหนด 
-กรรมการฯ ตรวจนบัเงินและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน
จดัเก็บเขา้ตูนิ้รภยัทุกวนั 
-จดัท ารายงานเงินคงเหลือ
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ประจ าวนัให้เป็นปัจจุบนั 
-ก าชับให้ เจ้าหน้า ท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีก าหนด 
 

กจิกรรม/วตัถุประสงค์ จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 

2.การรับเงิน  
เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร รั บ เ งิ น ท่ี
ค รบ ถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เ ป็นไปตามระ เ บี ยบ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
บางหน่วยงานรับเ งินไม่ ถูกต้องไม่
ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีควร  
สาเหตุเน่ืองจาก 
-เจ้าหน้าท่ีการเงินท าหน้าท่ีทั้ งรับเงิน
และจ่ายเงิน 
-ไม่มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีรับเขา้
บัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานท่ี
เก่ียวขอ้งให้ครบถว้นถูกตอ้งตรงกนัใน
การโอนเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 
-จดัใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรู้
และจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน
เก่ียวกบัระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง-ควร
แบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบใน
การปฏิบติังานใหช้ดัเจนและ
เหมาะสม 
-ให้มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ี
รับเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับ
หลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วน
ถูกตอ้งตรงกนั 

3.การจ่ายเงิน  
เพื่ อ ให้ มี ก าร จ่ าย เ งิน ท่ี
ถูกตอ้ง ครบถ้วน รวดเร็ว 
ปลอดภยัและเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

   
   บางหน่วยงานจ่ายเงินไม่ครบถว้น ไม่
ถูกตอ้งและล่าชา้ 
สาเหตุเน่ืองจาก 
- ไม่มีFlow Chart ขั้นตอนจ่ายเงินให้
ผูใ้ชบ้ริการทราบ 
- มีการจ่ายเงินก่อนแลว้ขออนุมติัทีหลงั 
- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ไม่มีการสอบทาน การปฏิบติังานของ
ผู ้บังคับบัญชาตามล าดับขั้ นอย่ า ง
สม ่าเสมอ 
- ผู ้อนุมัติจ่ายไม่มีอ านาจอนุมัติหรือ

 
- จัดท า Flow Chart ขั้ นตอน
จ่ายเงินให้ผูใ้ช้บริการทราบและ
ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้
เสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามระเบียบ 
-จัดท า คู่ มื อการป ฏิบัติ ง านให้
เจ้าหน้า ท่ีทราบและปฏิบัติให้
ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
-จดัอบรมเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ผูบ้งัคบับญัชาควรสอบทานการ
ปฏิบัติงานตามล าดับทุกขั้นตอน
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อนุมติัเกินวงเงินท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
 
 

อยา่งสม ่าเสมอ 
- ควรมีการสอบทานกบัระเบียบท่ี
เ ก่ียวข้องทุกคร้ัง ท่ีมีการอนุมัติ
จ่ายเงิน 

กจิกรรม/วตัถุประสงค์ จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 

4.การน าเงินส่ง/ฝาก 
เพื่อให้การน าเงินส่ง/ฝาก
ธนาคารครบถ้วน ถูกตอ้ง 
รวดเร็วและปลอดภยั 

 
บางหน่วยงานรับเงินแลว้ไม่น าส่ง/ฝาก
ให้ครบตามจ านวนท่ีได้รับจริงและ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด 
สาเหตุเน่ืองจาก 
- เอกสาร/หลักฐานในการน าเงินส่ง/
ฝาก ไม่ครบถว้น ถูกตอ้ง 
- เจ้าหน้า ท่ีขาดความ รู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการน าเงินส่ง/ฝาก 
- เ จ้าหน้า ท่ี ละ เลย ท่ีจะปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ  

 
- จดัให้มีการตรวจสอบการรับเงิน
และน าส่งเป็นประจ าทุกวนั 
- จดัอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการน าเงินส่ง/
ฝาก 
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

5.การบันทกึบัญชี 
 เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ท า ง
การเงินท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง
และน าไปใช้ในการวาง
แผนการใช้ เ งินอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

   
   บางหน่วยงานข้อมูลทางการเงินไม่
ครบถว้น/ถูกตอ้ง  
สาเหตุเน่ืองจาก 
-ไม่สอบทานหลกัฐานก่อนบนัทึกบญัชี 
- เอกสารหลักฐานส่งมาบันทึกบัญชี
ล่าชา้ 
- เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้ในการบันทึก
บญัชี 

 
-ใหมี้การสอบทานการบนัทึกบญัชี
อยา่งสม ่าเสมอ 
- จัด ส่ ง เ อ กส า รหลัก ฐ าน ใ ห้
เจา้หนา้ท่ีบญัชีบนัทึกบญัชีทุกวนั 
- จดัอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองการบันทึกบัญชีและจัดท า
คู่ มื อ ก า รบัน ทึกบัญ ชีส า ห รับ
ผูป้ฏิบติังาน 

6.  การควบคุมและเก็บ
รักษาเงินทดรองราชการ 
เพื่อให้เงินทดรองราชการ
มี ร ะบบก า รค วบ คุ ม ท่ี

   
 
บางหน่วยงานเงินทดรองราชการไม่
ครบถว้นถูกตอ้งและปลอดภยัเท่าท่ีควร 

 
 
- จัดให้ มีตู ้นิรภัย  หรือสถานท่ี
ส าหรับเก็บรักษาเงินและสัญญายืม
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เ ห ม า ะ ส ม  ค ร บ ถ้ ว น 
ถู กต้อ ง  ปลอดภัย แล ะ
เ ป็นไปตามระ เ บี ยบ ท่ี
ก าหนด 

สาเหตุเน่ืองจาก 
- ไม่มีตูนิ้รภยั หรือสถานท่ีส าหรับเก็บ
รักษา เ งินสดและสัญญายืม เ งิน ท่ี
ปลอดภยั 

เงินไวใ้นท่ีปลอดภยั 
- จดัอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

กจิกรรม/วตัถุประสงค์ จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 

 -เจ้าหน้าท่ีและกรรมการไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจในเ ร่ืองการจัดท าบัญชี 
ทะเบียนและรายงานทางการเงิน 

-จัดท า คู่ มื อการป ฏิบัติ ง านให้
เจา้หนา้ท่ีทราบและถือปฏิบติั 

 

7.การยมืเงินทดรอง
ราชการ  
 เพื่อให้การยืมเงินทดรอง
ราชการ มีความรวดเร็ว
และ เพี ย งพอกับคว าม
ต้องการของผู ้ยืม  และ
เ ป็นไปตาม ท่ี ระ เ บี ยบ
ก าหนด 

 
     บางหน่วยงานการยืมเงินทดรอง
ราชการยงัมีความล่าช้าและไม่เพียงพอ
กับความต้องการ รวมทั้ งไม่ เป็นไป
ตามท่ีระเบียบก าหนด 
สาเหตุเน่ืองจาก 
-ผูย้ืมเงินไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการ
ยมืเงินทดรองราชการ 
-วตัถุประสงคข์องการยืมเงินไม่เป็นไป
ตามระเบียบท่ีก าหนด 
-เอกสารหลักฐานประกอบการขอยืม
เงินไม่ครบถว้น ถูกตอ้งตามระเบียบท่ี
ก าหนด 
-เจ้าหน้า ท่ีขาดความรู้  ความเข้าใจ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
-ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการรับเงินท่ี
แน่นอน 

 
-จดัท าขั้นตอนและวธีิปฏิบติั
เก่ียวกบัการยมืเงินใหผู้ป้ฏิบติัและ
ผูย้มืทราบ 
-ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบสัญญาการ
ยืมเงินให้ถูกตอ้งตามระเบียบก่อน
อนุมติัใหย้มืเงิน 
-แจง้เวียนการใช้เอกสารหลกัฐาน
ท่ีใช้ประกอบการยืมเงินท่ีถูกตอ้ง
ตามระเบียบ 
-จดัให้มีการอบรมให้ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
-ก าหนดระยะเวลาการรับเงินท่ี
แน่นอน พร้อมแจ้งให้ผู ้รับ เงิน
ทราบ 

8.การจ่ายเงินทดรอง
ราชการ    
เพื่อให้การจ่ายเงินทดรอง
ราชการ ครบถ้วน ถูกตอ้ง  

 
     บางหน่วยงานการจ่ายเงินทดรอง
ราชการยงัไม่ครบถว้น ถูกตอ้ง ล่าชา้ 
ไม่เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด

 
-ให้มีการสอบทานการปฏิบติังาน
ตามล าดับขั้ น ก่อน การอนุมัติ
จ่ายเงิน 
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ร ว ด เ ร็ ว  เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระเบียบท่ีก าหนด 

เท่าท่ีควร 
สาเหตุเน่ืองจาก 
-  ไม่มีการสอบทานการปฏิบติังาน 
-เจา้หนา้ท่ีละเลยการปฏิบติัตามระเบียบ 

-ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบติัตามระเบียบ
อยา่งเคร่งครัด 

กจิกรรม/วตัถุประสงค์ จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 

9.การคืนเงินทดรอง
ราชการ   
เพื่อให้ได้รับคืนเ งินทด
รองราชการจากลูกหน้ี
ครบถว้น ถูกตอ้ง ตามเวลา
ท่ีได้ก าหนดไวใ้นสัญญา
ยืม เ งินและ เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีก าหนด 

     
 บางหน่วยงานไดรั้บคืนเงินไม่
ครบถว้นถูกตอ้ง ไม่ตรงตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาการยมืเงินและไม่
เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดเท่าท่ีควร 
สาเหตุเน่ืองจาก 
-เจา้หนา้ท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบท่ี
ก าหนด 
-เจ้าหน้า ท่ี ไม่ ติดตามหน้ี  เ ม่ือครบ
ก าหนดคืนเงิน ท าให้มีหน้ีค้างช าระ
นานเกินกวา่ระเบียบท่ีก าหนดไว ้
-ไม่มีการจัดท ารายงานลูกหน้ีแจ้งให้
ผูบ้ริหารทราบ 

 
-ใหท้ าหนงัสือแจง้ใหผู้ย้มื
ด าเนินการคืนเงินใหค้รบถว้น 
ถูกตอ้งและปฏิบติัตามระเบียบท่ี
ก าหนด 
-ก าชับให้ เจ้าหน้า ท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
-ให้จดัท าหนังสือเร่งรัดการช าระ
หน้ี เม่ือสัญญายืมเงินครบก าหนด 
โดยใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
-ให้จดัท ารายงานลูกหน้ีคา้งช าระ
เสนอเป็นประจ าทุกเดือน 

10.รายงานการเงิน 
เพื่อให้การรายงานทาง
การเงินของหน่วยงานมี
ความครบถ้วน ถูกต้อง 
เช่ือถือได้และสามารถน า
ข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งทนักาล 
 
 

 
     บางหน่วยงานรายงานทางการเงิน
ไม่ครบถว้น ถูกตอ้งขาดความน่าเช่ือถือ
แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า ข้ อ มู ล ม า ใ ช้
ประกอบการตดัสินใจได้อย่างทนักาล
เท่าท่ีควร 
สาเหตุเน่ืองจาก 
-เจา้หน้าท่ีไม่จดัท ารายงานทางการเงิน
ใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
-ขอ้มูลในรายงานไม่เป็นประโยชน์ต่อ
การตดัสินใจ 

 
-ใหมี้การจดัท ารายงานทางการเงิน
ประจ าวนั 
-ปรับปรุงข้อมูลในรายงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ริหาร 
-ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการก าหนด
รูปแบบ และขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้น
การตดัสินใจจากการอ่านรายงาน
การเงิน 
-จดัส่งเจา้หนา้ท่ีไปอบรมเก่ียวกบั



 37 

-ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญัต่อรายงาน
ทางการเงิน 
-เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลเสนอผูบ้ริหาร 

การวเิคราะห์งบการเงินเพื่อ
น ามาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลจาก
รายงานการเงินเสนอผูบ้ริหาร 

 

กจิกรรม/วตัถุประสงค์ จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 

11.การท าลายเอกสาร
ทางการเงิน  
 เพื่อให้เอกสารหลักฐาน
ทางการเงินถูกท าลาย ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
      บางหน่วยงานเอกสารทางการเงิน
ถูกท าลายก่อนระยะเวลาท่ีระเบียบ
ก าหนด 
สาเหตุเน่ืองจาก 
 -ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อท าลาย
เอกสารทางการเงิน 
 -เจ้าหน้า ท่ีไม่ รู้ระเบียบวิธีการและ
ขั้นตอนในการท าลายเอกสาร 

 
- ศึกษา  ทบทวน ระ เ บียบการ
ท า ล า ย เ อ กส า ร  ก า ร ก า หนด
ระยะเวลาในการท าลายเอกสาร 
- แต่งตั้ งกรรมการท าลายเอกสาร 
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ท่ี ก า ห น ด  เ พื่ อ
ด าเนินการท าลายเอกสาร 
- อบรมเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรู้ ความ
เข้าใจ  เ ก่ี ยวกับวิ ธีปฏิบัติ  และ
ขั้นตอนในการท าลายเอกสาร 
- ผู ้ รับผิดชอบ ศึกษา  ทบทวน 
ระเบียบการท าลายเอกสาร การ
ก าหนดระยะเวลาในการท าลาย
เอกสาร 
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ตารางที ่3  ผลการประเมินการควบคุมภายในกิจกรรม ดา้นพสัดุ ปีงบประมาณ 2547 
 

วตัถุประสงค์ จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 

1.การจัดท าแผนการจัดหา
ประจ าปี  
 เพื่อใหห้น่วยงานทราบ
ระยะเวลาในการ
ด าเนินการจดัหาและจดัหา
ไดต้ามก าหนดเวลาท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ 
 

 
      แผนการจัดหาพสัดุบางรายยงัไม่
สอดคล้อ งกับคว ามต้อ งก า รของ
ผูใ้ชง้านเท่าท่ีควร 
สาเหตุเน่ืองจาก 
- แบบฟอร์มไม่ชดัเจน 
-ผูท่ี้ตอ้งการใชพ้สัดุไม่แจง้แผนความ    
  ตอ้งการใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

 
-ปรับปรุงแบบฟอร์มส ารวจความ
ตอ้งการของผูใ้ชใ้หช้ดัเจนมากข้ึน 
-แจง้เวียนหน่วยงานย่อยให้จดัท า
แผนการจดัหาเป็นประจ าทุกเดือน 
ทุกตน้ปี และส่งส าเนาให้ตน้สังกดั
รวบรวม 

2 . ก า ร ก า ห น ด ค ว า ม
ต้องการคุณลกัษณะเฉพาะ
(Spec.)และปริมาณ 
เพื่อให้หน่วยงานจัดซ้ือ
พสัดุตรงกบัความตอ้งการ
ใช้ง านและมีป ริมาณ ท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

  
 
 
     บางหน่วยงานการจดัซ้ือพสัดุไม่ตรง
กบัความตอ้งการและไม่สอดคลอ้งกบั
ปริมาณใชจ้ริง 
สาเหตุเน่ืองจาก 
- ผูใ้ช้ไม่ไดก้  าหนด Spec.และปริมาณ
ความตอ้งการ 
-ไม่มีการจัดท ารายงานวสัดุคงเหลือ
ประจ าเดือน 
-ไม่มีการตรวจนับวสัดุคงเหลืออย่าง
สม ่าเสมอ 

 
 
 
-แจ้งเวียนให้ผูใ้ช้ก าหนด Spec. 
และปริมาณความต้องการ แจ้ง
เจา้หน้าท่ีพสัดุทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 5 วนั
ท าการก่อนการจดัหา 
-ใหมี้การจดัท ารายงานวสัดุ
คงเหลือเป็นประจ าเดือน 
-ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจนบัวสัดุ
คงเหลือปีละ 2 คร้ัง 

3.กจิกรรมการจัดซ้ือจัดหา   
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3.1เพื่อใหห้น่วยงานจดัซ้ือ
จดัหาพสัดุท่ีมีคุณภาพใน
ราคาประหยดัทนัต่อการ
ใชง้านด าเนินการจดัซ้ือ  

     การจัด ซ้ือพัสดุบางรายการไม่ มี
คุณภาพหรือราคาแพงเกินไป 
สาเหตุเน่ืองจาก 
- ไม่ซ้ือพสัดุท่ีไดม้าตรฐานมอก. 

-แจง้เวียนก าชบัให้เลือกซ้ือพสัดุท่ี
ไดม้าตรฐาน (มอก.) 
-จดัท า Check list ในการ
ตรวจสอบเปรียบเทียบคุณภาพ 

 

วตัถุประสงค์ จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 

ถูกตอ้งตามระเบียบฯ 
พสัดุและมีความโปร่งใส 
 
 
 
 
3.2  ส ารวจและก าหนด
ความตอ้งการพสัดุ เพื่อให้
การจดัหาเพียงพอต่อการ
ใช้งานและตรงกับความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
 
3 . 3  ด า เ นินการจัด ซ้ื อ /
จัดหา ตามระเบียบพัสดุ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

- ไม่จดัท า Check list ในการตรวจสอบ
เปรียบเทียบคุณภาพและราคา 
-ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้
เสนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายว่า
เ ป็นผู ้เสนอราคา ท่ี มีผลประโยชน์
ร่วมกนั 
   บางหน่วยงาน พสัดุท่ีจดัหามาไม่ตรง
กับความต้องการและไม่ได้น ามาใช้
ประโยชน ์
สาเหตุเน่ืองจาก 
- ผูใ้ช้จริงไม่มีส่วนร่วมก าหนดความ
ตอ้งการ 
บางหน่วยงานด าเนินการจดัซ้ือ/จดัหา
ไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีคุณภาพ 
ราคาแพงและไม่ทนักบัความตอ้งการ 
สาเหตุเน่ืองจาก 
- ผูป้ฏิบติัขาดความรู้เก่ียวกบัระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

และราคา 
-จดัท า Check list ในการ
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอ
ราคา 
 
 
- ส ารวจและก าหนดความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงและให้ผูใ้ชมี้ส่วนร่วมใน
การก าหนดความตอ้งการ 
 
 
 
-พฒันาบุคลากร โดยให้ไดรั้บการ
ฝึกอบรมในงานท่ีปฏิบติั 
-ให้บุคลากรสามารท างานในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งในหนา้ท่ีไดทุ้กขั้นตอน
และสามารถแทนกนัได ้
 

4.การตรวจรับ   
4.1เพื่อให้หน่วยงานไดรั้บ
พสัดุถูกตอ้งครบถ้วนตรง
ตามSpec.และจ านวน ท่ี
สั่งซ้ือภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 
     กรรมการยงัมีการตรวจรับพสัดุบาง
รายการล่าช้าไม่ตรงตามคุณลักษณะ 
เฉพาะ(Spec) 
สาเหตุเน่ืองจาก 
-กรรมการบางท่านตรวจของไม่

 
- ควรท าCheck List ให้กรรมการ
ตรวจรับพสัดุ 
- มี ก า ร อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ
กรรมการท่ีตรวจรับของ 
- มีการแต่งตั้ งผู ้เ ช่ี ยวชาญเป็น
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ครบถว้น/ไม่มีคุณภาพ 
 
 

กรรมการตรวจรับพสัดุทุกคร้ังท่ีมี
การจัด ซ้ือพัส ดุ ท่ีต้องใช้ความ
ช านาญ 

 

วตัถุประสงค์ จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 

4.2 เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ต ร ว จ รั บ เ ป็ น ไ ป ต า ม
สัญญาหรือข้อตกลงการ
ซ้ือจา้ง 
 
 
 
4.3 ด าเนินการตรวจรับ
พัส ดุ ท่ี จัด ซ้ื อ /จัดหามา
ภายในเวลาท่ีก าหนดและ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  ตาม
ระเบียบพสัดุ 

     การตรวจรับบางรายการไม่เป็นไป
ตามสัญญาหรือขอ้ตกลงการจา้ง 
สาเหตุเน่ืองจาก 
- ไม่มีการจัดท ารายงานส่ิงผิดปกติท่ี
เกิดข้ึน 
-ไ ม่ มี ก า ร จ ด บัน ทึ ก  ส ภ า พ ก า ร
ปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง 
บางหน่วยงาน รับพัส ดุไม่ ตรงกับ
วตัถุประสงค์ของการใช้งานและไม่
เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด 
สาเหตุเน่ืองจาก 
-กรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ ความ
ช านาญ 

-จดัท ารายงานส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 
เ ช่น  พัส ดุไม่ ได้ คุณภาพ  พัส ดุ
เสียหาย 
-มีการจดบนัทึกสภาพการ
ปฏิบติังานของผูรั้บจา้งและ
เหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนั 
 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับท่ี
มีความรู้ในพสัดุท่ีตรวจรับและให้
ปฏิบัติตามระ เ บียบพัส ดุอย่า ง
เคร่งครัด 

5.การควบคุมดูแลเกบ็
รักษาพสัดุ   
5 .1 เพื่ อให้หน่วยงาน มี
ความมัน่ใจวา่พสัดุท่ีจดัหา
มานั้นมีอยู่ครบถ้วน เก็บ
รักษาไว้ในท่ีท่ีปลอดภัย
ไม่สูญหาย ไม่เสียหายและ
มีการดูแลบ ารุงรักษาอยา่ง
เหมาะสม 
 
5.2  ด าเนินการเก็บรักษา

 
 
     พสัดุบางรายการไม่ครบถ้วน และ
เก็บไวใ้นท่ีไม่ปลอดภยั  
สาเหตุเน่ืองจาก 
-การจัดท าบัญชีหรือทะเบียนคุมไม่
ครบถว้น 
-ไม่ มีสถาน ท่ี เก็บ รักษาพัส ดุอย่า ง
เพียงพอ 
- ขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
บางหน่วยงาน สถานท่ีจดัเก็บพสัดุไม่

 
 
-ก าชบัเจา้หน้าท่ีให้มีการตรวจนบั
พสัดุจริงเปรียบเทียบกบับญัชีและ
ทะเบียนคุม 
- ตอ้งมีท่ีเก็บพสัดุให้เป็นสัดส่วน
และปลอดภยั 
-จดัหาเจา้หนา้ท่ีพสัดุมาเพิ่มเติม 
 
 
-จัดหาสถานท่ีจัด เก็บพัส ดุให้



 41 

พสัดุท่ีจดัซ้ือ/จดัหามาให้
ปลอดภยัสะดวกต่อการใช้
งานพร้อมบนัทึกบญัชีให้
ถูกตอ้งครบถว้นตาม 

สะดวกต่อการน าพสัดุออกมาใชง้าน 
สาเหตุเน่ืองจาก 
-สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม 

เหมาะสมและพร้อมท่ีจะน ามาใช้
งานไดต้ลอดเวลา 

วตัถุประสงค์ จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม 

ระเบียบพสัดุ     
6.การจ าหน่ายพสัดุ 
 เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่พสัดุ
ท่ีหมดความจ า เป็นและ
ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง า น แ ล้ ว ทุ ก
รายการมีการจ าหน่ายโดย
การขายแลกเปล่ียน โอน
แปรสภาพหรือท าล าย
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 
พสัดุบางรายการท่ีช ารุด ล้าสมยั หมด
ความจ าเป็นยงัไม่มีการจ าหน่ายออก 
สาเหตุเน่ืองจาก 
- ไม่น าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบพสัดุ
ประจ าปีมาด าเนินการจ าหน่ายพสัดุ 
- เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้เร่ืองการจ าหน่าย
พสัดุ 

 
-น าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบพสัดุ
ประจ าปีมาด าเนินการจ าหน่ายเป็น
ประจ าทุกปี 
-จัดอบรมให้ความ รู้ เ ร่ื อ งการ
จ าหน่ายพสัดุใหเ้จา้หนา้ท่ี 

 
3.  การควบคุมภายในปีงบประมาณ 2548  

  มหาวทิยาลยัฯ ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน วา่ดว้ย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยในปีน้ีมหาวิทยาลยัฯ ไดมี้การ
ประเมินกิจกรรมหลกัส าคญัท่ีมีผลต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานเพิ่มข้ึนอีก 2 กิจกรรมคือ 
กิจกรรมดา้นการบริหารและกิจกรรมการบริหารงานบุคคล โดยมีกระบวนการในการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ดงัน้ี 

3.1 มหาวิทยาลัยฯด าเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าดว้ย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เล่มท่ี 2 
(รายงานตามระเบียบขอ้ 6) โดยใหห้น่วยงานยอ่ยด าเนินการ ดงัน้ี 

3.1.1 ประเมินผลการควบคุมของหน่วยงานตนเอง  ตามแบบประเมินต่างๆ  ดงัน้ี 
-     แบบประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
-   แบบประเมินการควบคุมภายใน(แบบ ปม.) ของกิจกรรม 4 ดา้น (ดา้น

การบริหาร,  ดา้นการบริหารงานบุคคล, ดา้นการเงิน บญัชี และดา้นพสัดุ) 
-      แบบสอบถามการควบคุมภายใน(ICQ) ของกิจกรรม 4 ดา้น  
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3.1.2  จดัท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบปย.3) 
3.1.3  จดัท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ขอ้ 6 โดยตอ้งมีการจดัท าหนงัสือรับรองการควบคุมภายในของผูบ้ริหารระดบัส่วนงานย่อย
(แบบ ปย.1) วา่การควบคุมภายในของหน่วยงานยอ่ยพบจุดอ่อนท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่ 

3.2  มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลการควบคุมภายใน ใน
ภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯ  ดงัน้ี 

3.2.1 วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุม ในภาพรวมของมหาวิทยาลยัฯ โดย
น าผลการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยทั้ง 4 ด้านและตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน มาประมวลผล   

3.2.2  จดัท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัมหาวิทยาลยั (ปอ.3) 
3.3.3  จดัท ารายงานความเห็นเก่ียวกบัการควบคุมภายในของอธิการบดี (แบบ 

ปอ.1) วา่การควบคุมภายใน ในภาพรวมของมหาวทิยาลยั  พบจุดอ่อนท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่ 

3.3  มีการแต่งตั้งหวัหนา้ส านกังานอธิการบดีเป็นผูอ้าวุโส ให้ด าเนินการสอบทานผล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ในระดบัมหาวิทยาลยัฯ และจดัท าหนงัสือรับรองการควบคุม
ภายในของเจา้หนา้ท่ีอาวโุส(แบบ ปย.1-ร) 

3.4  หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัฯ ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อสอบยนัความเช่ือถือไดข้องผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัฯ และจดัท า
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน(แบบ ปส.) 

 

ผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 

มาตรฐานการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ( Committee of Sponsoring 
Organization of Treadway Commission)  มี 5 องคป์ระกอบ คือ 1.สภาพแวดลอ้มการควบคุม     
2. การประเมินความเส่ียง  3.กิจกรรมการควบคุม  4. สารสนเทศและการส่ือสาร 5.การติดตามและ
ประเมินผล  ทั้ง 5 องค์ประกอบนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีจุดควบคุม จ านวน 215 ขอ้ ซ่ึง
ปรับปรุงมาจากแบบค าถามของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน จ านวน 327 ขอ้  ทั้งน้ี มีหน่วยงานยอ่ย 
จ านวน   45  หน่วยงาน   ไดป้ระเมินตนเองตามจุดควบคุมดงักล่าวและคณะกรรมการจดัท าระบบการ
ควบคุมภายใน ไดพ้ิจารณาผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลยัฯ ว่ามีจุดอ่อนการควบคุมท่ีมี
นยัส าคญัหรือไม่ โดยพิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดควบคุมท่ีส าคญักบัจ านวนหน่วยงานยอ่ยท่ี
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ประเมินตนเองวา่ไม่มีการปฏิบติัตามจุดควบคุมหรือมีแต่ควรปรับปรุง ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว น ามา
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินระดบัความเส่ียงดงัน้ี 

-ผลกระทบความเส่ียง พิจารณาจากร้อยละของจ านวนการควบคุมท่ีหน่วยงานย่อยไม่มี
หรือมีแต่ควรปรับปรุง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยัฯ โดยแบ่ง
ผลกระทบเป็นระดบั 1- 5  คือ นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง ค่อนขา้งแรง และรุนแรงท่ีสุด  

-โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  พิจารณาจากโอกาสท่ีหน่วยงานย่อยประเมินตนเองว่าไม่มี
หรือมีแต่ควรปรับปรุงการควบคุมเป็นจ านวนร้อยละของหน่วยงานย่อยทั้งหมด โดยแบ่งโอกาส
ออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก  นอ้ย  ปานกลาง  ค่อนขา้งมาก  และมากท่ีสุด 

ผลการประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว อยูใ่นระดบันอ้ย ถึง ปานกลาง ซ่ึงมหาวทิยาลยัฯ 
ถือวา่ มีจุดอ่อนท่ีไม่มีนยัส าคญั ดงัตารางท่ีปรากฏ 

ตารางที ่4  แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยัฯ  ดา้นองคป์ระกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 

โอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

ระดบัของความเส่ียง

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

0 1 2 3 4 5

1

2
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4

5

 
 

 

 

 

 

1 – 5 = น้อยมาก               รุนแรงที่สุด 
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ผลการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) 

ด้านการบริหาร  มีวตัถุประสงค์ของการประเมิน   เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในดา้นการ
บริหารงานของมหาวิทยาลยัฯ ให้เป็นไปอยา่ง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  มหาวิทยาลยัฯ ไดว้ิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
โดยพิจารณาจากระดบัความเส่ียง สูง กลาง ต ่า ท่ีหน่วยงานย่อย จ านวน 46 หน่วยงาน ได้ประเมิน
ตนเองไว ้ ผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย สรุปไดว้่า หน่วยงานย่อยส่วนใหญ่ 
ประเมินระดบัความเส่ียงในแต่ละขั้นตอนหลกัอยู่ในระดบัความเส่ียง กลางและต ่า  มีหน่วยงานท่ี
ประเมินระดบัความเส่ียง ของขั้นตอนหลกัอยูใ่นระดบัสูง เพียง 4-8 หน่วยงานเท่านั้น ซ่ึงขั้นตอนหลกั
ท่ีหน่วยงานประเมินตนเอง วา่มีความเส่ียงสูงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ขั้นตอนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบติังานและขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  ซ่ึงสาเหตุหรือปัจจยัเส่ียงส่วนใหญ่เกิดจาก
บุคลากรยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และความช านาญในการวิเคราะห์  การจดัท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบติังาน  การขาดการมอบหมายผูรั้บผิดชอบติดตามการด าเนินงานและการใส่ใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ  โดยมีรายละเอียดผลการควบคุมภายในตามแสดงผลการ
ควบคุมภายในดา้นการบริหาร (แบบ ปม.) 

 
ตารางที ่5  ผลการควบคุมภายในดา้นการบริหาร (แบบ ปม.) ปีงบประมาณ 2548 

 

ขั้นตอนหลกั ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
(หน่วยงาน) ปัจจยัเส่ียง 

สูง กลาง ต า่ 

1.ทบทวน/ปรับปรุง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ/
เ ป้ าป ระสงค์ขอ ง
หน่วยงาน 

บางหน่วยงาน วสิยัทศัน์ พนัธกิจ/
เป้าประสงคท่ี์ได ้ยงั 
 - ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
และไม่สอดคลอ้งกบันโยบายของ
มหาวทิยาลยัและประเทศ 
-ไ ม่ ค ร อ บ ค ลุ ม ภ า ร กิ จ ข อ ง
หน่วยงาน 
- ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
อยา่งเป็นรูปธรรม 

4 13 22  - เ กิ ด ก า ร เ ป ล่ี ยนแปลงของ
สถานการ ณ์  นโยบาย  อ ย่ า ง
ฉับพลัน และข้อมูลท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ไม่ครบถว้น ถูกตอ้ง 

 - บุคลากรขาดความรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง
หน่วยงาน และมีวิธีการวิเคราะห์
ท่ีไม่เหมาะสม 
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2. จดัท าแผน 
ยทุธศาสตร์และ
แผนปฏิบติังาน 

บางหน่วยงานแผนยทุธศาสตร์ท่ี
ได ้ยงั 
-ไม่สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ 

8 12 18  - ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความช านาญในการวิเคราะห์และ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์  

ขั้นตอนหลกั ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
(หน่วยงาน) ปัจจยัเส่ียง 

สูง กลาง ต า่ 

 มหาวทิยาลยัและประเทศ 
-ไม่สามารถตอบสนองวิสัยทศัน์
และภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้ง
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี ไ ด้ ก็ ไ ม่
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ 

   - ขอ้มูลในการวเิคราะห์และจดัท า
แผนยุทธศาสตร์ ไม่ครอบคลุม
วสิยัทศัน์และภารกิจของ 
หน่วยงาน 

3. ส่ือสารและ 
ถ่ายทอดแผนฯไปสู่
การปฏิบติั 

ยงัมีบุคลากรบางคนในหน่วยงาน
ไม่ทราบและไม่เข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

6 23 13 - ช่องทางการส่ือสารแผนฯ สู่
บุคลากรยังไ ม่ครอบคลุมทุก
ระดบัและไม่เพียงพอ 
  - บุคลากรขาดความใส่ใจในการ
รับรู้และความเขา้ใจในแผนฯ 

4.การจดัสรร
ทรัพยากร 

- บางหน่วยงานการจดัสรร 
ทรัพยากรไม่สอดคลอ้งกบัแผนฯ 
รวมทั้งขาดความเหมาะสม  คุม้ค่า 
ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4 26 12  - ไม่มีการวเิคราะห์ความคุม้ค่าใน
การจดัสรรทรัพยากรใหส้อด 
คลอ้งกบัแผนฯ 
 - ขาดการส่ือสารระหว่างผูจ้ดัท า
แผนฯ และผูป้ฏิบัติงาน รวมถึง
ขาดการส ารวจความต้องการใช้
งานจริงของผูป้ฏิบติังาน 
 

5.การด าเนินงาน
ตามแผนฯ 

-บางหน่วยงานการด าเนินงาน ยงั
ไม่สะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นไป
ตามแผนฯ ท่ีก าหนด รวมทั้งยงัมี
การปฏิบติัท่ีไม่ตรงตามระเบียบ 

5 21 16  - บุ ค ล า ก ร ไ ม่ เ พี ย งพ อ แ ล ะ
บางส่วนยงัขาดทักษะและความ
เขา้ใจในการปฏิบติังาน  
 - บุคลากรไม่เปล่ียนแนวความคิด
และวิ ธีการท าง านโดยไม่น า
เทคโนโลยมีาช่วยในการ 
ปฏิบติังาน 

6.การติดตามและ
ประเมินผล 

- บางหน่วยงานไม่ทราบผลการ
ด าเนินงานท่ีแทจ้ริงและทนักาล 
  

8 21 11  -ไม่มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบ
ในการติดตามผลการด าเนินงาน  
 - ผู ้รับผิดชอบในการติดตาม
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ประเมินผลละเลย และระยะเวลา
ในการติดตามไม่เหมาะสม 

 

จากผลการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยขา้งตน้ คณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดพ้ิจารณาระดบัความเส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลยัฯ โดย
พิจารณาจาก ผลกระทบของความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงัน้ี 

- ผลกระทบความเส่ียง พิจารณาจากร้อยละของหน่วยงานยอ่ยท่ีประเมินวา่ขั้นตอนหลกัใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูงซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน
ในมหาวิทยาลยัฯ โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย  ปานกลาง ค่อนขา้งรุนแรง 
และรุนแรงท่ีสุด 

- โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง พิจารณาจากโอกาสท่ีหน่วยงานยอ่ยประเมินตนเองวา่ขั้นตอน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง เป็นจ านวนร้อยละของหน่วยงานยอ่ยทั้งหมด โดยแบ่งโอกาส
ออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง ค่อนขา้งมาก และ มากท่ีสุด 
 

ผลการประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว อยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงมหาวิทยาลยัฯ ถือวา่ ระบบการ
ควบคุมภายในด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ  มีความเพียงพอเหมาะสม ไม่พบจุดอ่อนท่ีมี
นยัส าคญั แสดงไดต้ามตาราง 

 

ตารางที ่6  แสดงระดับความเส่ียงของมหาวทิยาลยัฯ  ด้านการบริหาร 
 

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง
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ระดบัความเส่ียงสูงด้านการบริหาร

น้อย

ปานกลาง
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สูงมาก
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1 - 5 = น้อยมาก              รุนแรงทีสุ่ด 

จุด A คอื  ขั้นตอนที ่1 และ 4          จุด C  คอื  ขั้นตอนที ่3 
จุด B คอื  ขั้นตอนที ่5                     จุด  D คอื  ขั้นตอนที ่2 และ 6 
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ด้านการบริหารงานบุคคล   มีวตัถุประสงคข์องการประเมิน   เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายใน

ดา้นการบริหารงานบุคคล ของมหาวทิยาลยัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่ง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บุคลากรใน
หน่วยงานทราบและตระหนัก ถึงบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี   
มหาวิทยาลยัไดว้ิเคราะห์และประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาจากระดับความเส่ียง สูง กลาง ต ่า ท่ี
หน่วยงานย่อย จ านวน 46 หน่วยงาน ได้ประเมินตนเองไว ้ ผลการประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยงานย่อย สรุปไดว้า่ หน่วยงานย่อยส่วนใหญ่ ประเมินระดบัความเส่ียงในแต่ละขั้นตอนหลกัอยู่
ในระดบัความเส่ียง กลางและต ่า  มีหน่วยงานท่ีประเมินระดบัความเส่ียง ของขั้นตอนหลกัอยู่ใน
ระดบัสูง เพียง 4-10 หน่วยงานเท่านั้น ซ่ึงขั้นตอนหลกัท่ีหน่วยงานประเมินตนเอง ว่ามีความเส่ียงสูง
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ขั้นตอนการวางแผนอตัราก าลงัคน ซ่ึงสาเหตุหรือปัจจยัเส่ียงส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากร
ขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนวิเคราะห์อตัราก าลงั รวมทั้งหน่วยงานยงัขาดการจดัเก็บ
ขอ้มูลด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดผลการควบคุมภายในตามตารางแสดงผลการ
ควบคุมภายในดา้นการบริหารงานบุคคล (แบบ ปม.) 

 
ตารางที ่7  ผลการควบคุมภายในดา้นการบริหารงานบุคคล (แบบ ปม.) ปีงบประมาณ 2548 

 

ขั้นตอนหลกั ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
(หน่วยงาน) ปัจจยัเส่ียง 

สูง กลาง ต า่ 
1.การวางแผน -ไดแ้ผนก าลงัคนท่ีไม่เพียงพอ

และเหมาะสมกบัภาระงาน 
10 22 13 - บุคลากรขาดความรู้ ความเขา้ใจ 

เ ก่ี ยวกับการวางแผนวิ เ คราะ ห์
อตัราก าลงั 
- ขาดการจดัเก็บขอ้มูลดา้นบุคลากร
อย่ า ง เ ป็นระบบ ข้อ มูลไ ม่ เ ป็น
ปัจจุบนัและไม่ถูกตอ้ง 

2.การสรรหา -ไม่ได้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

6 19 20 - การประชาสัมพันธ์การเปิดรับ
สมัครบุคลากรของหน่วยงานไม่
ทัว่ถึงหรือใชส่ื้อไม่ถูกกบั 
กลุ่มเป้าหมาย 
- คุณสมบติัท่ีก าหนดไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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- ระยะเวลาในการรับสมัครไม่
เพียงพอ 

 

ขั้นตอนหลกั ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
(หน่วยงาน) ปัจจยัเส่ียง 

สูง กลาง ต า่ 
     - วธีิการสรรหาไม่เหมาะสม 
3.การมอบ 
หมายงาน 

- ผูป้ฏิบัติงานไม่ทราบหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 

8 14 20 - ไม่มีการมอบหมายงานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
- ใบมอบหมายงานระบุหน้าท่ีความ
รับผิดชอบไม่ชดัเจน 

4.การพฒันา
บุคคลากร 

- บุคลากรไม่มีความรู้ 
ความสามารถและทกัษะในการ
ปฏิบติังานเท่าท่ีควร 

4 20 20 - ข าดแผนการพัฒนา บุคลากร
รายบุคคล 
- การด าเนินงานพฒันาบุคลากรไม่
ต่อเน่ือง 

5.การ
ประเมินผลงาน 

-ไม่ทราบระดบัผลการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
แทจ้ริง 

6 16 22 - ผูป้ระเมินขาดความโปร่งใส / 
ยติุธรรม 
- ผูถู้กประเมินไม่ได้มีส่วนร่วม/ไม่
ยอมรับในตวั KPI 

6.การ
เสริมสร้าง
แรงจูงใจและ
การลงโทษ 
 6.1เพ่ือใหเ้กิด
ขวญัและ
ก าลงัใจในการ
ท างาน 
 
 
  6.2 เพื่อรักษา
บุคลากรท่ีมี
คุณภาพไวใ้น
องคก์ร 
 6.3 เพื่อป้อง
ปรามการ

 
 
 
 
-บุคลากรขาดขวญัและก าลงัใจ 
 
 
 
 
 
-ไม่สามารถรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพไวใ้นองคก์รได ้
 
 
-ไม่สามารถลดการกระท าผิด
วนิยัใหล้ดนอ้ยลงได ้

 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

4 

 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 

14 

 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

15 

 
 
 
 
- ไม่ได้รับความยุติธรรมในการ
ประเมินความดี ความชอบ  การ
เล่ือนต าแหน่ง ฯลฯ 
-  สภาพแวดลอ้มในการท างานไม่ดี 
-  ค่าตอบแทนและการจดัสวสัดิการ
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
- บุคลากรไม่มีความก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีราชการ 
- ไดรั้บมอบหมายงานท่ีไม่
เหมาะสมใหป้ฏิบติั 
-  มีระบบอปุถมัภ ์
- ข าดพย านหลักฐาน ท่ีชัด เ จน
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กระท าผิด ประกอบการพิจารณาลงโทษ 
 

ขั้นตอนหลกั ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
(หน่วยงาน) ปัจจยัเส่ียง 

สูง กลาง ต า่ 
     - ขั้นตอนในการพิจารณาเร่ืองร้อง

ทุกขย์งัมีความล่าชา้ 
7.การติดตาม
และประเมินผล 

-ไม่ทราบถึงผลการด าเนินงาน
ด้านก ารบ ริหาร บุ คคล  ว่ า
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงานและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ 

7 20 16 - ขาดระบบการติดตาม / ประเมินผล 
ดา้นการบริหารงานของ
มหาวทิยาลยั 
- การจัดเก็บข้อมูลไม่ถูกต้องและ
ทนัสมยั 
- ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัไม่ให้
ความส าคญักบัการติดตาม
ประเมินผล 

 
จากผลการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยขา้งตน้ คณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุม

ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาระดบัความเส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลยัฯ โดย
พิจารณาจากผลกระทบของความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงัน้ี 

- ผลกระทบความเส่ียง พิจารณาจากร้อยละของหน่วยงานยอ่ยท่ีประเมินวา่ขั้นตอนหลกัใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูงซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลยัโดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดบั คือ น้อยมาก น้อย  ปานกลาง ค่อนขา้ง
รุนแรง และรุนแรงท่ีสุด 

- โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง พิจารณาจากโอกาสท่ีหน่วยงานยอ่ยประเมินตนเองวา่ขั้นตอน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง เป็นจ านวนร้อยละของหน่วยงานยอ่ยทั้งหมด โดยแบ่งโอกาส
ออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง ค่อนขา้งมาก และ มากท่ีสุด 
 

ผลการประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว อยูใ่นระดบันอ้ย ถึงปานกลาง  ซ่ึงมหาวทิยาลยัฯ ถือ
วา่ ระบบการควบคุมภายในดา้นการบริหารบุคคลของมหาวทิยาลยัฯ มีความเพียงพอเหมาะสม ไม่พบ
จุดอ่อนท่ีมีนยัส าคญั แสดงไดต้ามตาราง 
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ตารางที ่8  แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยัฯ  ดา้นการบริหารงานบุคคล 

โอกาสที่จะเกดิความเส่ียง

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

ระดบัความเส่ียงด้านการบริหารงานบุคคล

น้อย

ปานกลาง
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ด้านการเงินและบัญชี  มีวตัถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเงิน

บญัชีมีความครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องตามกฎ ระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลยัฯ ไดว้ิเคราะห์และประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาจากระดบัความเส่ียง สูง กลาง ต ่า ท่ี
หน่วยงานย่อย  จ  านวน 44 หน่วยงานได้ประเมินตนเองไว ้ผลการประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยงานยอ่ยสรุปไดว้า่ หน่วยงานยอ่ยส่วนใหญ่ ประเมินระดบัความเส่ียงในแต่ละขั้นตอนหลกัอยูใ่น
ระดบัความเส่ียง กลางและต ่า มีหน่วยงานท่ีประเมินระดบัความเส่ียง ของขั้นตอนหลกัอยู่ระดบัสูง
เพียง  3-6 หน่วยงานเท่านั้น ซ่ึงขั้นตอนหลกัท่ีหน่วยงานประเมินตนเอง ว่ามีความเส่ียงสูงมากท่ีสุด 
ได้แก่ ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ซ่ึงสาเหตุหรือปัจจยัเส่ียงส่วนใหญ่เกิดจากไม่มีการติดตาม/
ประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  เจา้หนา้ท่ีท่ีมาจดัเก็บขอ้มูลไม่ไดรั้บการอบรม
หรือเรียนรู้ระบบงานท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งรูปแบบของรายงานผลการติดตามไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจ
โดยมีรายละเอียดผลการควบคุมภายในตามตารางผลการควบคุมภายในดา้นการเงินและบญัชี (แบบ 
ปม.) 

 

1 – 5  =  น้อยมาก            รุนแรงที่สุด 
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ตารางที ่9  ผลการควบคุมภายในดา้นการเงินและบญัชี (แบบ ปม.) ปีงบประมาณ 2548 
 

ขั้นตอนหลกั ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
(หน่วยงาน) ปัจจยัเส่ียง 

สูง กลาง ต า่ 
1.การรับเงิน 
   
 
 
 
 
    

-มี บ า ง ร า ย ก า ร ท่ี รั บ เ งิ น ไ ม่
ครบถ้วนถูกต้องและไม่เป็นไป
ตามอตัราท่ีประกาศ 
-การน าเงินส่ง/ฝาก ไม่ครบถว้น/
ถูกต้อง  ล่าช้า และไม่ปลอดภัย
เท่าท่ีควร 
- การเก็บรักษาเงินยงัไม่ครบถว้น
ถูกตอ้งและปลอดภยัเท่าท่ีควร 
 
 

3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับอัตราแจ้ง
เวียนการจัดเก็บรายได้ฉบับ
ล่าสุด 
- เจา้หนา้ท่ีไม่มีความช านาญใน
การออกใบเสร็จดว้ยเคร่ือง 
- เจา้หนา้ท่ีตรวจนบัเงิน
ผิดพลาด 
- เจา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสาร
ประกอบการน าส่ง/ฝากเงิน 
ล่าชา้ 
- สถานท่ีในการเก็บรักษาเงิน
ไม่เหมาะสม/ไม่ปลอดภยั 
- เ จ้าหน้า ท่ี /กรรมการ  ขาด
ความรอบคอบ 
- ผูบ้ริหารปล่อยปละละเลย ให้
เจา้หนา้ท่ีน าเงินไปใชส่้วนตวั 

2. การจ่ายเงิน 
  

-บางรายการด าเนินการก่อนแลว้
ขออนุมติัท่ีหลงั 
-บางรายการจัดท าเอกสารขอ
อนุมติัไม่ถูกตอ้งและล่าชา้ 
-การจ่ายเงินบางรายการไม่ไดรั้บ
การอนุมติัจ่ายและไม่ถูกตอ้ง 
-จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายบางรายการ
ยงัไม่ครบถว้น 
-การรายงานเงินคงเหลือรอจ่ายไม่
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่ เ ป็น
ปัจจุบนั 

2.5 9.5 20.5 - ผูบ้ริหารสัง่ใหด้ าเนินการดว้ย
วาจา 
- บุคลากรทางการเงินมีจ ากัด 
ท าใหก้ารปฏิบติังานไม่ทนั 
- เ จ้ า ห น้ า ท่ี ล ะ เ ล ย  ไ ม่ ไ ด้
รวบรวมและ สอบทานระเบียบ
อยา่งสม ่าเสมอ 
- เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง 
- เจ้าหน้าท่ี/ผูบ้ริหารไม่เห็น
ความส าคญัของการท ารายงาน
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ฯ ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 

ขั้นตอนหลกั ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
(หน่วยงาน) ปัจจยัเส่ียง 

สูง กลาง ต า่ 
3.การบริหารเงิน
ทดรองราชการ 

- บางหน่วยงานไม่จดัท างบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรอง
ราชการ 
- บางหน่วยงานจัดท างบพิสูจน์
ยอดฝากธนาคาร เ งินทดรอง
ราชการไม่ถูกต้องและไม่เป็น
ปัจจุบนั 
-การยืมเงินทดรองฯ บางรายการ
มีการปฏิบัติ ท่ีไม่ถูกต้องตามท่ี
ระเบียบก าหนด ไม่เพียงพอกับ
ความตอ้งการของผูย้ืม และล่าชา้
ไม่ทนักาล 
-การจ่ายเงินทดรองฯ บางรายการ
ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ล่าชา้ 
- เงินท่ีไม่ระบุท่ีมา บางหน่วยงาน
ไม่ได้ส่งคืนผู ้จ่ ายหรือฝากเข้า
ธนาคารในบัญชีพักเพื่อรอการ
ตรวจสอบ 
- การจ่ายเงินและการบนัทึกบญัชี
ท าโดยเจา้หนา้ท่ีคนเดียวกนั 

4.3 9.7 20.8 - เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานมีภาระ
ง า น ม า ก  แ ล ะ ท า ง า น ไ ม่
รอบคอบ 
- ผูบ้ริหารไม่ให้ความสนใจกบั
รายงานเท่าท่ีควร 
- ความไม่แม่นย  าในการ
ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญ 
และส่งกลบัคืนล่าชา้ ในกรณีท่ี
มีการแกไ้ขใบส าคญั 
- ไม่มีมาตรการอยา่งจริงจงั ใน
กรณี ลูกห น้ีค้า งนานตาม ท่ี
ระเบียบก าหนด 
- เจา้หนา้ท่ีไม่ใหค้วามสนใจใน
การศึกษาระเบียบ 
- ผูย้ืมเงินบางคนไม่ทราบกฎ 
ระเบียบและขั้นตอนการยืมเงิน
ทดรองราชการ และท าเอกสาร
ล่าชา้ 
- มีความจ าเป็นในการใช้เงิน
ทดรองราชการเพ่ิมมากข้ึนตาม
ภาวะทางเศรษฐกิจ จึงท าใหเ้งิน
ทด ร อ ง ร า ช ก า ร ท่ี มี อ ยู่ ไ ม่
เพียงพอ 
- ผู ้บังคับบัญชา/ผู ้ปฏิบัติ ไม่
สอบทานใหร้อบคอบ 
- ไม่มีการควบคุมใบส าคญัท่ีมี
อยู่เป็นจ านวนมากท าให้ค้าง
นานเกิน 
ไป ไม่สามารถเบิกได้และสูญ
หาย 
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- กรรมการไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ี 
 

ขั้นตอนหลกั ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
(หน่วยงาน) ปัจจยัเส่ียง 

สูง กลาง ต า่ 
4.การบริหารเงิน
ส ารองจ่าย 

-การเบิกเงินส ารองจ่ายมีความ
ล่าชา้ 
-ก า ร จ่ า ย เ งิ น ส า ร อ ง จ่ า ย ไ ม่
ครบถว้นถูกตอ้งตามระเบียบและ
มีความล่าชา้ 
-วง เ งินส ารอง จ่ าย ท่ีได้ รับไ ม่
เหมาะสม 
-การรายงานไม่ครบถว้นถูกตอ้ง
ไม่เป็นปัจจุบนั 

2.8 6.3 14.7 - การเบิกจ่ายเงินบางช่วงเวลามี
จ านวนเงินสูง 
- ขาดการก ากบัดูแลจาก
หวัหนา้งาน 
- เจา้หนา้ท่ีขาดความละเอียด 
รอบคอบ 
- เจา้หนา้ท่ีไม่รีบด าเนินการเบิก
เงินส ารองจ่ายกลบัมาทดแทน
เงินท่ีไดจ่้ายออกไปแลว้ 

5.การบญัชี -ขอ้มูลท่ีได้จากการบันทึกบัญชี
ไม่ครบถว้นและไม่เป็นปัจจุบนั 
-ระบบบญัชีปัจจุบนัไม่เหมาะสม
กบักิจกรรมของหน่วยงาน 
-ข้อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ไ ม่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารเท่าท่ีควร 
-การรายง านท างการ เ งินไ ม่
ครบถว้น ถูกตอ้ง  ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ล่าชา้ และไม่เป็นปัจจุบนั 
-การเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
ขอ้มูลทางการเงินไม่ครบถว้น ไม่
สามารถค้นหาและตรวจสอบ
หลักฐานและข้อ มูลได้อย่ า ง
รวดเร็ว 
-เอกสารทางการเงินบางรายการ
ถูกท าลายไปก่อนระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

5.2 11.6 19.6 - ก า ร บั น ทึ กบัญ ชี ไ ม่ เ ป็ น
ปัจจุบนั 
- ผู ้ป ฏิบัติงานไม่มีการสอบ
ทานอย่างสม ่าเสมอ เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
- ข้อมูลทางบัญชีไม่สามรถ
แสดงผลการด า เ นินง าน ท่ี
ครบถ้วน ถูกต้องภายในรอบ
ระยะเวลาบญัชี ท าใหผู้บ้ริหาร 
- ตดัสินใจไม่ทนัการณ์ 
- หัวหน้างานมีภาระงานมาก 
ท า ให้ มี ก า รก ากับ  ดู แลไ ม่
สม ่าเสมอ 
- เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามตัว
ควบคุมท่ีมีอยู ่ 
- เจา้หนา้ท่ีไม่มีความรู้ในระบบ
การจดัเก็บเอกสาร 
- เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้และไม่
ทราบระเบียบปฏิบัติในการ
ท าลาย 
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ขั้นตอนหลกั ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
(หน่วยงาน) ปัจจยัเส่ียง 

สูง กลาง ต า่ 
6.การติดตามและ
ประเมินผล 

-ไม่ทราบถึงผลการด าเนินงาน
ดา้นการเงินบญัชีวา่มี 
ประสิทธิภาพหรือไม่ 

6 16 12 - ไม่มีการติดตาม/ประเมินผล
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ 
- เจ้าหน้าท่ีท่ีมาจัดเก็บข้อมูล 
ไม่ไดรั้บการอบรมหรือเรียนรู้
ระบบงานท่ีถูกตอ้ง 
- รู ป แบบข อ ง ร า ย ง านผ ล 
เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 

 
จากผลการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยขา้งตน้ คณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุม

ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้พิจารณาระดับความเส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดย
พิจารณาจาก ผลกระทบของความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงัน้ี 

- ผลกระทบความเส่ียง พิจารณาจากร้อยละของหน่วยงานยอ่ยท่ีประเมินวา่ขั้นตอนหลกัใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับความเส่ียงสูงซ่ึงส่งผลต่อความครบถ้วน ถูกต้องด้านการเงินของ
มหาวิทยาลยัโดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดบั คือ น้อยมาก นอ้ย  ปานกลาง ค่อนขา้งรุนแรง และ
รุนแรงท่ีสุด 

- โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง พิจารณาจากโอกาสท่ีหน่วยงานยอ่ยประเมินตนเองวา่ขั้นตอน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง เป็นจ านวนร้อยละของหน่วยงานยอ่ยทั้งหมด โดยแบ่งโอกาส
ออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง ค่อนขา้งมาก และ มากท่ีสุด 
 

ผลการประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว อยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงมหาวิทยาลยัฯ ถือวา่ ระบบการ
ควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี ของมหาวิทยาลัย มีความเพียงพอเหมาะสม ไม่พบจุดอ่อนท่ีมี
นยัส าคญั แสดงไดต้ามตาราง 
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ตารางที ่10  แสดงระดับความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ด้านการเงิน บัญชี 
 

โอกาสที่จะเกดิความเส่ียง

ผล
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ระดบัความเส่ียงด้านการเงนิ บัญชี
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ปานกลาง
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ด้านการพสัดุ  มีวตัถุประสงคข์องการประเมิน  เพื่อให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรบริหารจดัการ

พสัดุ ใหต้รงความตอ้งการและเพียงพอต่อการใชง้าน ทนัตามก าหนดเวลาและเป็นไปตามระเบียบการ
บริหารงานพสัดุ  มหาวิทยาลยัไดว้ิเคราะห์และประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาจากระดบัความเส่ียง 
สูง กลาง ต ่า ท่ีหน่วยงานยอ่ย  จ  านวน 46 หน่วยงาน  ไดป้ระเมินตนเองไว ้ ผลการประเมินการควบคุม
ภายในของหน่วยงานย่อย สรุปได้ว่า หน่วยงานย่อยส่วนใหญ่ ประเมินระดบัความเส่ียงในแต่ละ
ขั้นตอนหลกัอยู่ในระดบัความเส่ียง กลางและต ่า มีหน่วยงานท่ีประเมินระดบัความเส่ียงของขั้นตอน
หลกัอยู่ในระดบัสูงเพียง  5 - 10  หน่วยงานเท่านั้น ซ่ึงขั้นตอนหลกัท่ีหน่วยงานประเมินตนเองว่ามี
ความเส่ียงสูงมากท่ีสุดท่ี ไดแ้ก่ ขั้นตอนการจดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือ จดัจา้งประจ าปีและการควบคุม 
ดูแล เก็บรักษาพสัดุ  ซ่ึงสาเหตุหรือปัจจยัเส่ียงส่วนใหญ่เกิดจาก  ไม่จดัท าแผนการจดัหาครุภณัฑ์และ

1 – 5 = น้อยมาก              รุนแรงที่สุด 

จุด A = ข้อ 1.4, 4.4, 5.5  จุด B = ข้อ 2.2, 2.3, 4.1    
จุด C = ข้อ 1.3, 2.1, 2.4, 3.5, 4.3  จุด D = ข้อ 1.1, 3.1, 3.2, 3.3    
จุด E = ข้อ 1.2, 3.4, 4.2, 5.4    จุด F = ข้อ 3.6, 5.1, 5.3, 6    
จุด G = ข้อ 5.2    
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แผนจดัหาวสัดุ  และผูจ้ดัท าแผนขาดความรู้ ความเขา้ใจในการจดัท าแผน โดยมีรายละเอียดผลการ
ควบคุมภายในตามตารางแสดงผลการควบคุมภายในดา้นการบริหารพสัดุ (แบบ ปม.) 
ตารางที ่11  ผลการควบคุมภายในดา้นการพสัดุ (แบบ ปม.) ปีงบประมาณ 2548 

 

ขั้นตอนหลกั ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
(หน่วยงาน) ปัจจยัเส่ียง 

สูง กลาง ต า่ 
1.การจดัท า
แผนการจดัหา
ประจ าปี 

- แผนการจัดหาประจ า ปี ไ ม่
สอดคล้องกับงบประมาณและ
ระยะเวลาไม่เป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้

10 21 12 - ไม่จดัท าแผนการจดัหาครุภณัฑ์
และแผนการจดัหาวสัดุ 
- ผู ้จัดท าแผนขาดความรู้ ความ
เขา้ใจในการจดัท าแผน 

2.การก าหนด
ความตอ้งการ
คุณลกัษณะ
เฉพาะ (Spec.) 
และปริมาณ 

- คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุและ
ปริมาณท่ีก าหนดไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชแ้ละไม่เหมาะสม 

6 20 17 - ผูใ้ชไ้ม่มีส่วนร่วมในการก าหนด
ความตอ้งการหรือรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ (spec) 
- ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพิจารณา
ก าหนดความตอ้งการไม่เพียงพอ 
-ผู ้ ก า ห น ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ มี
ผลประโยชน์กบัผูจ้  าหน่าย 

3.การจดัซ้ือจดัหา - พสัดุท่ีได้มาไม่มีคุณภาพ ราคา
แพ ง และ ได้ รั บ ไ ม่ ทัน ค ว า ม
ตอ้งการใชง้าน 

5 22 16 - ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของ
พสัดุกบัมาตรฐาน มอก. 
- ไม่มีข้อมูลราคาสินค้าท่ีจัดซ้ือ
ในอ ดีตม า เ ป รี ยบ เ ที ยบ ก่อน
ตดัสินใจ 

4.การตรวจรับ - การตรวจรับพสัดุไม่ถูกตอ้งตาม 
Spec. จ านวนท่ีไดรั้บไม่ครบถว้น
ตามจ านวนและไม่ไดเ้ป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด 

6 13 22 - กรรมการตรวจรับพสัดุไม่ 
ตรวจสอบพสัดุใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้น ตรงตามสญัญาท่ี 
ก าหนดไว ้
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุไม่
ทนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.การควบคุม 
ดูแล เก็บรักษา
พสัดุ 

- พัสดุมีการสูญหายหรือช ารุด
เ สี ย ห า ย แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร
บ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม 

10 17 16 - ไ ม่ มี ก า ร บั น ทึ ก ท ะ เ บี ย น
ทรัพย์สินและบัญชีวสัดุให้เป็น
ปัจจุบนั 
- ไ ม่ มี ก า รก าหนดมาตรก าร
ป้องกันดูแลรักษาพัสดุท่ีส าคัญ 
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เพื่อมิให้เสียหายหรือสูญเสีย และ
สถานท่ีจดัเก็บไม่เพียงพอ 

 

ขั้นตอนหลกั ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 
(หน่วยงาน) ปัจจยัเส่ียง 

สูง กลาง ต า่ 
6.การจ าหน่าย
พสัดุ 

-ไม่มีการจ าหน่ายพสัดุท่ี 
เส่ือมสภาพหรือหมดความจ าเป็น
ในการใชง้าน 

5 10 27 - ไม่มีการส ารวจขอ้มูลพสัดุและ
รายงานพสัดุท่ีช ารุด ลา้สมยั หรือ
หมดความจ าเป็น 
- เจ้าหน้า ท่ีไม่มีความรู้  ความ
เขา้ใจ ในเร่ืองการจ าหน่ายพสัดุ
และการตัดพัสดุออกจากบัญชี/
ทะเบียนคุม 

7.การติดตามและ
ประเมินผล 

-ไม่ทราบถึงผลการด าเนินงาน
ด้านพัส ดุ  ว่ า มีประ สิท ธิภาพ
หรือไม่ 

7 19 16 - ไม่มีการติดตามและประเมินผล
วเิคราะห์เปรียบเทียบแผนท่ีจดัท า
กบัผลท่ีปฏิบติัจริง 
- ไม่มีการจัดท าและรวบรวม 
จดัเก็บรายงานไวเ้ป็นฐานขอ้มูล 

 
จากผลการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยขา้งตน้ คณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุม

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาระดับความเส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดย
พิจารณาจาก ผลกระทบของความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงัน้ี 

- ผลกระทบความเส่ียง พิจารณาจากร้อยละของหน่วยงานยอ่ยท่ีประเมินวา่ขั้นตอนหลกัใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูงซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารพสัดุ
ของมหาวิทยาลยัโดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย  ปานกลาง ค่อนขา้งรุนแรง 
และรุนแรงท่ีสุด 

- โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง พิจารณาจากโอกาสท่ีหน่วยงานยอ่ยประเมินตนเองวา่ขั้นตอน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง เป็นจ านวนร้อยละของหน่วยงานยอ่ยทั้งหมด โดยแบ่งโอกาส
ออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง ค่อนขา้งมาก และ มากท่ีสุด 
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ผลการประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว อยูใ่นระดบันอ้ย ถึงปานกลางซ่ึงมหาวทิยาลยัฯ ถือวา่ 
ระบบการควบคุมภายในดา้นพสัดุ ของมหาวทิยาลยั มีความเพียงพอเหมาะสม ไม่พบจุดอ่อนท่ีมี
นยัส าคญั แสดงไดต้ามตาราง 

 
ตารางที ่12  แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นพสัดุ 

โอกาสที่จะเกดิความเส่ียง

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

ระดบัความเส่ียงด้านพัสดุ

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

A B
C

D

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 5 = น้อยมาก                รุนแรงทีสุ่ด 

จุด A = ข้อ 1, 5 จุด B =  ข้อ 2 
จุด C = ข้อ 3, 6 จุด D = ข้อ 4 
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ผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ICQ)     

ด้านการบริหาร  มีวตัถุประสงค์ของการประเมิน   เพื่อให้ทราบว่ามหาวิทยาลยั ได้มีการ
ควบคุมด้านการบริหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารเกิดความมั่นใจว่าการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี
มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดการควบคุมท่ีควรจะมีไวจ้  านวน 56 ขอ้ เพื่อให้หน่วยงานยอ่ยประเมินตนเองวา่
มีการปฏิบติัหรือไม่ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 น้ี มีหน่วยงานย่อย จ านวน 41 หน่วยงาน ได้
ประเมินตนเองตามแบบสอบถามการควบคุม ดงักล่าว  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SAS version 9.1.3 มาประมวลผล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนามาวิเคราะห์
ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง และแบบสอบถามการควบคุมภายใน
หน่วยงาน  โดยแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละของหน่วยงาน   สรุปผลขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงาน      
( ตวัแทนของผูบ้ริหารในการตอบแบบสอบถาม คือ เลขานุการคณะ ส านกั สถาบนัและวทิยาเขต ) 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80 และมีการศึกษาระดบัปริญญาโท ร้อย
ละ 65 เลขานุการ ระดบั 8 มีระยะเวลาการท างานในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มากกวา่ 20 ปี ถึงร้อย
ละ 75  และด ารงต าแหน่งบริหาร (เลขานุการ) นอ้ยกวา่ 4 ปี ร้อยละ 40 และมากกวา่ 8 ปี ร้อยละ 32.5 

ในส่วนของค าถามการควบคุมภายใน  ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดว้า่ หน่วยงาน
ยอ่ยส่วนใหญ่ ไดมี้การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีควรจะมี และเร่ืองท่ีมีการปฏิบติัตามการควบคุมมาก
ท่ีสุด คือ เร่ืองการก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีชดัเจน 
ส่วนเร่ืองท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดซ่ึงถือไดว้า่เป็นจุดอ่อนของการควบคุม ไดแ้ก่เร่ือง ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานโดยหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีการค านวณต้นทุนการด าเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอ่ืน ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจาก  บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในการค านวณตน้ทุน และ
การบนัทึกบญัชีไม่สามารถไปสู่การค านวณตน้ทุนได้  โดยมีรายละเอียดผลการควบคุมภายในตาม
ตารางแสดงผลการควบคุมภายในดา้นการบริหาร(แบบ ICQ) 
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ตารางที ่13  ผลการควบคุมภายในดา้นบริหาร (แบบ ICQ) ปีงบประมาณ 2548 
 

เร่ืองที่ประเมนิ จุดการควบคุม 
(จ านวนข้อ) 

ผลการประเมนิ 

1.ดา้นภารกิจ   
   1.1 วตัถุประสงคห์ลกั 
 
 
 
 
    
 
 

   1.2 การวางแผน 
 
 
 
 
 

   1.3 การติดตามผล 
 

 
10 ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 

6 ขอ้ 
 
 
 
 
 

9 ขอ้ 

 
หน่วยงานมีการก าหนดภารกิจ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
ภารกิจของมหาวทิยาลยั โดยมีการปฏิบติัตามการควบคุมท่ี
ควรจะมี 9-10ขอ้ ถึงร้อยละ 80.5  และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่
ปฏิบติัมากท่ีสุด มีเพียง ร้อยละ 14.63 คือเร่ือง การก าหนด
วธีิการเพ่ือใหผู้บุ้คลากรเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติัวา่จะสามารถ
ช่วยใหห้น่วยงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามภารกิจ   
 

หน่วยงานมีการปฏิบัติภารกิจด้านการวางแผนตามการ
ควบคุมท่ีควรจะมี 4-6 ข้อ  ถึงร้อยละ 85.5 และเร่ืองท่ี
หน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด มีเพียง ร้อยละ 26.83 คือเร่ือง
การวางแผนได้ครอบคลุมเ ร่ืองอัตราก าลังคนท่ีใช้
ด าเนินงานตามแผน 
 

 หน่วยงานมีการปฏิบัติในเร่ืองการติดตามผลตามการ
ควบคุมท่ีควรจะมี5-9 ข้อ ถึงร้อยละ 63.4  และเร่ืองท่ี
หน่วยงานไม่ปฏิบัติมากท่ีสุด มีถึง ร้อยละ43.90คือเร่ือง 
บุคลากรได้ร้องขอให้ มีการทบทวนหรือปรับปรุง
วตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน  

2.กระบวนการปฏิบติังาน 
   2.1 ประสิทธิผล 
 
 
 
 

 
7 ขอ้ 

 
 
 
 

 
หน่วยงานมีกระบวนการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผล 
โดยมีการปฏิบติัตามการควบคุม 4-7 ขอ้ ถึงร้อยละ 78.1  
และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด มีเพียง ร้อยละ
24.36 คือเร่ืองกระบวนการด าเนินงานท่ีส าคญัมีการจดัท า
เป็นเอกสารในรูปแบบท่ีสามารถแกไ้ขปรับปรุงไดง่้าย  
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   2.2 ประสิทธิภาพ 6 ขอ้ หน่วยงานมีการปฏิบติัตามการควบคุม ในเร่ืองการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 4-6 ขอ้เพียงร้อยละ29.3  
และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด มีถึงร้อยละ56.คือ
เร่ือง ไม่มีการค านวณตน้ทุนการด าเนินงานเพื่อ
เปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน  

เร่ืองที่ประเมนิ จุดการควบคุม 
(จ านวนข้อ) 

ผลการประเมนิ 

3.ทรัพยากร 
   3.1 การจดัสรร
ทรัพยากร 
 
 
 
 
   3.2 ประสิทธิผลของ
การใชท้รัพยากร 

 
4 ขอ้ 

 
 
 
 
 

9 ขอ้ 

 
หน่วยงานมีการปฏิบติัในการจดัสรรทรัพยากรใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ โดยมีการปฏิบติัตามการควบคุมครบทั้ง 4 
ขอ้ ถึงร้อยละ 65.9  และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมาก
ท่ีสุด มีเพียง ร้อยละ 12.20 คือเร่ือง ทรัพยากรท่ีมีการใช้
ประโยชน์นอ้ยไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง 
 
 หน่วยงาน มีการน าทรัพยากรท่ีไดจ้ดัสรรไปใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล โดยมีการปฏิบติัตามการควบคุมครบทั้ง 5-9 
ขอ้ ถึงร้อยละ  85.5  และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมาก
ท่ีสุด มีเพียง ร้อยละ 29.27 คือเร่ือง การก าหนดวธีิปฏิบติั
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร เพ่ือสนบัสนุนการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานและ ระบบสารสนเทศ
หลกัมีการประเมินผลเป็นคร้ังคราวเพ่ือใหส้ามารถใชง้าน
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

4.สภาพแวดลอ้มการ
ด าเนินการ 
   4.1 การปฏิบติัตาม
กฎหมาย  ระเบียบ
ขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ี
ก าหนด 
 
 
   4.2 ความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มการ
ด าเนินงาน 

 
 

3 ขอ้ 
 
 
 
 
 

2 ขอ้ 

 
 
หน่วยงานมีการยดึถือและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ีก าหนด โดยมีการปฏิบติัครบทั้ง 
3 ขอ้ ถึงร้อยละ 73.2  และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมาก
ท่ีสุด มีเพียง ร้อยละ14.63  คือไม่มีกลไกการติดตามการ
ปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัและมาตรฐาน 
 
หน่วยงานมีการควบคุมในเร่ืองความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มการด าเนินงาน ครบทั้ง 2 ขอ้ เพียงร้อยละ 
46.3และเร่ืองท่ีไม่มีการปฏิบติัมากท่ีสุดถึงร้อยละ 37.71 
คือเร่ือง ไม่มีการติดตามผลและวางแผนป้องกนัหรือลด
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ผลกระทบท่ีจะเกิดจากปัจจยัภายนอก  

 
 
 
จากผลการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยขา้งตน้ คณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุม

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาระดับความเส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดย
พิจารณา ผลกระทบของความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงัน้ี 

- ผลกระทบความเส่ียง พิจารณาจากร้อยละของจ านวนหน่วยงานทั้งหมดท่ีไม่มีการปฏิบติั
ตามการควบคุมท่ีควรจะมี ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารงานใน
มหาวทิยาลยั โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย  ปานกลาง ค่อนขา้งรุนแรง และ
รุนแรงท่ีสุด 

-  โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง พิจารณาจากโอกาสท่ีหน่วยงานยอ่ยประเมินตนเองวา่ไม่มีการ
ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีควรจะมี เป็นจ านวนร้อยละของหน่วยงานย่อยทั้งหมด โดยแบ่งโอกาส
ออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง ค่อนขา้งมาก และ มากท่ีสุด 

ผลการประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว อยูใ่นระดบันอ้ย ถึงปานกลาง ซ่ึงมหาวิทยาลยัฯ ถือ
วา่ ไม่พบจุดอ่อนท่ีมีนยัส าคญั แสดงไดต้ามตาราง 

ตารางที ่14  แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นบริหาร (จาก ICQ) 

โอกาสที่จะเกดิความเส่ียง
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ด้านการบริหารงานบุคคล   มีวตัถุประสงคข์องการประเมิน   เพื่อให้ทราบวา่มหาวิทยาลยั ได้

มีการควบคุมดา้นการบริหารงานบุคคล อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ช่วยให้ผูบ้ริหารเกิดความ
มัน่ใจว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี
มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดการควบคุมท่ีควรจะมีไว ้23 ขอ้เพื่อให้หน่วยงานยอ่ยประเมินตนเองว่ามีการ
ปฏิบติัหรือไม่ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 น้ี มีหน่วยงานยอ่ย จ านวน 40 หน่วยงาน ไดป้ระเมิน
ตนเองตามแบบสอบถาม ดงักล่าว   ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ SAS version 9.1.3 มาประมวลผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนามาวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง และค าถามการควบคุมภายในหน่วยงาน โดยแสดงผลเป็น
ความถ่ีและร้อยละของหน่วยงาน  สรุปผลขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงาน  

1.จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานมีเฉล่ีย 1.63 คน หรือ 
บุคลากรดา้นทรัพยากรบุคคลระดบัส านกังานเลขานุการมีประมาณ 1-2 คน 

2. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นทรัพยากรบุคคลเป็นขา้ราชการประมาณ 1 คน ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้น
ทรัพยากรบุคคลจะประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีบุคคลและเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปมีจ านวนใกลเ้คียงกนั 
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับ 3-6 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนท่ีเป็นพนักงานเงิน
งบประมาณ พนกังานเงินรายได ้และลูกจา้งชัว่คราว มีจ านวนนอ้ยมาก   

ในส่วนของค าถามการควบคุมภายใน  ภาพรวมของผู ้ตอบแบบสอบถาม  สรุปได้ว่า 
หน่วยงานย่อยส่วนใหญ่ ไดมี้การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีควรจะมี และเร่ืองท่ีมีการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีควรจะมีมากท่ีสุด คือ เร่ืองการสรรหาบุคลากรได้ถูกตอ้งตามระเบียบและเหมาะสม ส่วน
เร่ืองท่ีมีการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีควรจะมีนอ้ยท่ีสุดซ่ึงถือไดว้า่เป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่เร่ือง การฝึกอบรม
โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีการส ารวจ ความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรและการจัดสรร
งบประมาณทรัพยากรเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน และการฝึกอบรม ของบุคลากรยงัไม่เพียงพอ ซ่ึง
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากรเท่าท่ีควรและงบประมาณมี
จ านวนจ ากดัโดยมีรายละเอียดผลการควบคุมภายในตามตารางแสดงผลการควบคุมภายในดา้นการ
บริหารงานบุคคล(แบบ ICQ)  
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ตารางที ่15  ผลการควบคุมภายในดา้นการบริหารงานบุคคล (แบบ ICQ) ปีงบประมาณ 2548 

 

เร่ืองที่ประเมนิ จุดการควบคุม 
(จ านวนข้อ) 

ผลการประเมนิ 

1.การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
  1.1 การสรรหาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
  1.2 ค่าตอบแทน  
 
 
 
 
  1.3 หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของงงาน  
 
 
 
 
 
 
  1.4 การฝึกอบรม 
 
 
 
 

 
 

5 ขอ้ 
 
 
 
 
 
 

4 ขอ้ 
 
 
 
 

4 ขอ้  
 
 
 
 
 
 
 

3 ขอ้ 
 
 
 
 

 
 
หน่วยงานมีการปฏิบติัในการสรรหาบุคลากรไดถู้กตอ้งตาม
ระเบียบและเหมาะสม โดยมีการปฏิบติัตามการควบคุมครบ
ทั้ง 4-5 ขอ้ ถึงร้อยละ 83.9  และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบัติ
มากท่ีสุด มีเพียงร้อยละ33.93 คือเร่ืองบัญชีเงินเดือนและ
ค่าจ้างมีอัตราจูงใจและสามารถรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
หน่วยงาน  
 
หน่วยงานมีการปฏิบติัเร่ืองค่าตอบแทนครบทั้ง 3-4 ขอ้ ถึง
ร้อยละ 76.8  และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด มีเพียง
ร้อยละ21.43 คือ เร่ืองการสอนงานวิธีเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจา้งใหก้บัผูท่ี้ปฏิบติังาน  
 
หน่วยงานมีการปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของงาน 
ได ้ครบทั้ง 3-4 ขอ้ ร้อยละ 78.6  โดยในส่วนของการก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรเป็นลายลกัษณ์อกัษร มี
การปฏิบติัสูงถึงร้อยละ 92.8  และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติั
มากท่ีสุด มีเพียงร้อยละ23.21 คือเร่ืองการมอบหมายโดย
หัวหน้างานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีท่ีมอบหมายงาน
นอกเหนืองานประจ า  
 
หน่วยงาน มีการปฏิบติัในเร่ืองการฝึกอบรม ครบ 3 ขอ้ เพียง
ร้อยละ  44.6 และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด มีถึง 2 
ข้อ คือการส ารวจความต้องการและจัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากรเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน และการฝึกอบรม ของ
บุคลากรอยา่งเพียงพอ  
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เร่ืองที่ประเมนิ จุดการควบคุม 
(จ านวนข้อ) 

ผลการประเมนิ 

  1.5 การปฏิบติังานของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
  1.6 การส่ือสาร 

4 ขอ้ 
 
 
 
 
 
 

3 ขอ้ 

หน่วยงานมีการควบคุมในเร่ืองการปฏิบติังานของบุคลากร 
ครบทั้ ง 3-4 ขอ้ ถึงร้อยละ 60.7  และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่
ปฏิบติัตามการควบคุม มี 2 ขอ้ คือ การยกยอ่งหรือให้รางวลั
แก่บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานก าหนด 
ร้อยละ 26.79 และการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคคลท่ี
ปฏิบติังานต ่ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนด ร้อยละ 23.21 
 
หน่วยงานมีการปฏิบติัในเร่ืองการส่ือสารครบทั้ง  3 ขอ้  ถึง
ร้อยละ 58.9 และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด มีเพียง
ร้อยละ30.36คือ เร่ืองการก าหนดให้ผูบ้ริหารติดตามผลและ
ตอบขอ้เรียกร้องและขอ้แนะน าของบุคลากร  

 
จากผลการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยขา้งตน้ คณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุม

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาระดับความเส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดย
พิจารณา ผลกระทบของความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงัน้ี 

- ผลกระทบความเส่ียง พิจารณาจากร้อยละของจ านวนหน่วยงานทั้งหมดท่ีไม่มีการปฏิบติั
ตามการควบคุมท่ีควรจะมี ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลยั โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดบั คือ น้อยมาก น้อย  ปานกลาง ค่อนขา้ง
รุนแรง และรุนแรงท่ีสุด 

-  โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง พิจารณาจากโอกาสท่ีหน่วยงานยอ่ยประเมินตนเองวา่ไม่มีการ
ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีควรจะมี เป็นจ านวนร้อยละของหน่วยงานย่อยทั้งหมด โดยแบ่งโอกาส
ออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง ค่อนขา้งมาก และ มากท่ีสุด 
 

ผลการประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว อยูใ่นระดบันอ้ย ถึงปานกลางซ่ึงมหาวทิยาลยัฯ ถือวา่ 
ไม่พบจุดอ่อนท่ีมีนยัส าคญั แสดงไดต้ามตาราง 

 
 



 66 

 
 
ตารางที ่16  แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นการบริหารงานบุคคล (จาก ICQ) 

โอกาสที่จะเกดิความเส่ียง
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ด้านการเงินบัญชี  วตัถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อให้ทราบว่ามหาวิทยาลัย ได้มีการ

ควบคุมด้านการเงินบญัชีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารเกิดความมัน่ใจว่าการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี
มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดการควบคุมท่ีควรจะมีไว ้ จ  านวน 65 ขอ้ เพื่อให้หน่วยงานยอ่ยประเมินตนเอง
วา่มีการปฏิบติัหรือไม่ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 น้ี มีหน่วยงานยอ่ย จ านวน 43 หน่วยงาน ได้
ประเมินตนเองตามแบบสอบถามการควบคุมดงักล่าว ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SAS version 9.1.3 มาประมวลผล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนามาวิเคราะห์
ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง และแบบสอบถามการควบคุมภายใน
หน่วยงาน  โดยแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละของหน่วยงาน  สรุปผลขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงาน 

1. จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีของหน่วยงานระดบัส านกัเลขานุการ
โดยเฉล่ีย 2.72 คน หรือมีบุคลากรดา้นการเงินและบญัชี 2-3 คน คือร้อยละ 56.41 ของหน่วยงาน  

2. จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีระดับส านักงานเลขานุการเป็น
ขา้ราชการเฉล่ีย 1.19 คน คิดเป็นร้อยละ85.37 ของงานการเงินและบญัชี   เป็นขา้ราชการระดบั 3-6 ไม่
เกิน 2 คนและขา้ราชการระดบั 7  จ  านวน 1 คน  มีอยู่ 7 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 16.27   ส่วนใหญ่
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ประมาณร้อยละ 70 ของหน่วยงาน ไม่มีพนกังานเงินรายไดแ้ละพนกังานเงินงบประมาณ และร้อยละ 
87.80 ของหน่วยงานมีลูกจา้งชัว่คราวไม่เกิน 2 คน 

3. จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีระดบัส านักงานเลขานุการปฏิบติังาน 
โดยต าแหน่ง 2.32 คน หรือ 2-3 คน หรือร้อยละ 81.08 ของหน่วยงานปฏิบัติโดยต าแหน่ง  เป็น
เจา้หน้าท่ีต าแหน่งอ่ืนแต่ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีมีนอ้ยมาก  เป็นร้อยละ 
54.76   ไม่มีเลย มี 1 คน ท่ีไม่ไดป้ฏิบติังานการเงินบญัชีโดยต าแหน่ง ร้อยละ 42.86   ไม่มีเจา้หน้าท่ี
ต าแหน่งอ่ืน แต่ไดรั้บมอบหมายให้ท าหน้าท่ีการเงินและบญัชีร้อยละ 74.42  ส่วนเจา้หนา้ท่ีต าแหน่ง
อ่ืนและได้รับมอบหมายให้ท าด้านการเงินและบญัชี เป็นเจา้หน้าท่ีมีวุฒิการศึกษาด้านการเงิน การ
ธนาคาร/การบญัชีโดยตรง 

4. เน่ืองจากบุคลากรดา้นการเงินและบญัชีของหน่วยงาน ในระดบัส านกังานเลขานุการมีนอ้ย 
ดงันั้น ในแต่ละช่วงอายุของการปฏิบติังานจะมีจ านวนคนนอ้ยเฉล่ียแลว้ประมาณ 1 คน ส่วนดา้นวุฒิ
การศึกษาร้อยละ 93.55 จบปริญญาตรี 

ในส่วนของค าถามการควบคุมภายใน  ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดว้า่ หน่วยงาน
ยอ่ยส่วนใหญ่ ไดมี้การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีควรจะมี และเร่ืองท่ีมีการปฏิบติัตามการควบคุมมาก
ท่ีสุด คือ เร่ืองการน าเงินส่งคลงั โดยวิธีการท่ีเหมาะสมท าให้เกิดความปลอดภยัและภายในระยะเวลา
ตามท่ีระเบียบก าหนด และมีการสอบยนัความถูกตอ้งระหวา่งผูส่้งกบัผูรั้บอยา่งสม ่าเสมอ  ส่วนเร่ืองท่ี
มีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดซ่ึงถึงได้ว่าเป็นจุดอ่อนของการควบคุมมี  2 เร่ือง ได้แก่ 1. การรับเงิน โดย
หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนดให้เจา้หน้าท่ีการเงินบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรกรณีมีเงินขาด
บญัชี สาเหตุส่วนใหญ่หน่วยงานไม่มีการก าหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนหากมีกรณีเงินขาดบญัชี และ 2. 
ขอ้มูลทางการเงิน โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอให้แก่เจา้หนา้ท่ีการเงินและ
บญัชี สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญักับข้อมูลทางการเงินเท่าท่ีควร โดยมี
รายละเอียดผลการควบคุมภายในตามตารางแสดงผลการควบคุมภายในดา้นการเงินบญัชี (แบบ ICQ) 
 
ตารางที ่17  ผลการควบคุมภายในดา้นการเงินและบญัชี (แบบ ICQ) ปีงบประมาณ 2548 

 

เร่ืองที่ประเมนิ จุดควบคุม (จน.ข้อ) ผลการประเมนิ 
1.เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร 
  1.1 การรับเงิน 
 
 

 
 

18 ขอ้ 
 
 

 
 
หน่วยงานมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการควบคุมภายในเร่ือง
การรับเงิน จ านวน 15 ขอ้ข้ึนไปเพียงร้อยละ 20.40  และเร่ือง
ท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุดมีถึง ร้อยละ 34.09 คือ การ
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ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณี
มีเงินขาดบญัชี   
 

เร่ืองที่ประเมนิ จุดควบคุม (จน.ข้อ) ผลการประเมนิ 
1.2 การจ่ายเงิน 
 
 
 
1.3 เงินสดในมือ 
 
 
 
 
1.4 การน าเงินส่งคลงั 
 
1.5 การบนัทึกบญัชี 
 
 
 
 
 
1.6 เงินทดรองจากเงิน 
รายได ้
 
 
 

2. รายงานดา้นการเงิน 
   2.1 ขอ้มูลการเงิน 
 
 
 

   2.2 รายงานทางการเงิน 

16 ขอ้ 
 
 
 

6 ขอ้ 
 
 
 
 

2 ขอ้ 
 

4 ขอ้ 
 
 
 
 
 

7 ขอ้ 
 
 
 
 

6 ขอ้ 
 
 
 
 

6 ขอ้ 

หน่วยงานมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการควบคุมภายในเร่ือง
การจ่ายเงิน จ านวน 13 ขอ้ข้ึนไป มีร้อยละ 59.10 และในเร่ือง
ท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุดมีถึง 29.55 คือ เร่ือง ยกเลิก
การจ่ายเงินกรณีมีปัญหาเรียกร้องกบัเจา้หน้ี 
หน่วยงานมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการควบคุมเร่ืองเงินสด
ในมือครบทั้ง 6 ขอ้ มีร้อยละ 43.20  และในเร่ืองท่ีหน่วยงาน
ไม่ปฏิบัติมากท่ีสุดมีถึงร้อยละ 27.27 คือ การก าหนดให้
เจา้หนา้ท่ีรายงานให้ผูมี้อ  านาจทราบโดยเร็ว เม่ือพบวา่มีเงิน
สดสูญหาย  
หน่วยงานมีการควบคุมในการน าเงินส่งคลงั ครบทั้ง 2 ขอ้ มี
ร้อยละ 100.00  
หน่วยงานมีการปฏิบัติตามการควบคุมในเร่ืองการบันทึก
บญัชี ครบทั้ง 4 ขอ้ มีร้อยละ 68.20 และในเร่ืองท่ีหน่วยงาน
ไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด มีเพียงร้อยละ 11.39 มี 3 เร่ือง คือ 1 การ
บนัทึกการจ่ายเงินในบญัชีเงินสดภายในวนัท่ีจ่ายเงิน 2. การ
บนัทึกเงินท่ีน าฝากในบญัชีเงินฝากธนาคาร ภายในวนัท าการ
หรือวนัถดัไป และ 3.การกระทบยอดเงินฝากทุกส้ินเดือน 
หน่วยงานส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตามการควบคุมในเร่ืองเงิน
ทดรองจากเงินรายได ้จ านวน 5 ขอ้ข้ึนไป มีร้อยละ 81.8 และ
ในเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุดมีเพียงร้อยละ 18.18 
คือ เร่ืองการรายงานลูกหน้ีท่ีไม่ช าระตามก าหนด   
 

หน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติตามการควบคุมในเร่ืองข้อมูล
การเ งินจ านวน 5 -6 ข้อ มีร้อยละ 86.3  และในเ ร่ืองท่ี
หน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุดมีถึง ร้อยละ 34.09 คือ เร่ืองการ
ฝึกอบรมอยา่งเพียงพอใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี  
 

หน่วยงานส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 
จ านวน 5-6 ขอ้ มีร้อยละ 86.30  และในเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่
ปฏิบัติมากท่ีสุดมีเพียงร้อยละ 11.36  มี 2 เร่ือง คือ1.การ
ก าหนดแผนการปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดท ารายงาน
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ทางการเงินจะแลว้เสร็จภายในเวลาตามท่ีก าหนดและ 2.การ
ทบทวนรายงานการเงินเป็นคร้ังคราว เพ่ือใชป้ระโยชน์ใน
การบริหาร   

จากผลการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยขา้งตน้ คณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาระดับความเส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดย
พิจารณา ผลกระทบของความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงัน้ี 

- ผลกระทบความเส่ียง พิจารณาจากร้อยละของจ านวนหน่วยงานทั้งหมดท่ีไม่มีการปฏิบติั
ตามการควบคุมท่ีควรจะมี ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความครบถว้น ถูกตอ้งดา้นการเงินของมหาวิทยาลยั 
โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย  ปานกลาง ค่อนขา้งรุนแรง และรุนแรงท่ีสุด 

-  โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง พิจารณาจากโอกาสท่ีหน่วยงานยอ่ยประเมินตนเองวา่ไม่มีการ
ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีควรจะมี เป็นจ านวนร้อยละของหน่วยงานยอ่ยทั้งหมด โดยแบ่งโอกาส
ออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง ค่อนขา้งมาก และ มากท่ีสุด 

ผลการประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว อยูใ่นระดบันอ้ย ถึงปานกลางซ่ึงมหาวทิยาลยัฯ ถือวา่ 
ไม่พบจุดอ่อนท่ีมีนยัส าคญั แสดงไดต้ามตาราง 

ตารางที ่18  แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นการเงิน บญัชี (จาก ICQ) 

โอกาสที่จะเกดิความเส่ียง
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ด้านพสัดุ   มีวตัถุประสงคข์องการประเมิน  เพื่อใหท้ราบวา่มหาวทิยาลยั ไดมี้การควบคุมดา้น

พสัดุอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารเกิดความมัน่ใจวา่การด าเนินของมหาวิทยาลยัจะ
บรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดการควบคุม
ท่ีควรจะมีไว ้ จ  านวน 67 ข้อ  เพื่อให้หน่วยงานย่อยประเมินตนเองว่ามีการปฏิบติัหรือไม่และใน
ปีงบประมาณ 2548 มีหน่วยงานย่อย จ านวน 46 หน่วยงาน ไดป้ระเมินตนเองตามแบบสอบถามการ
ควบคุมดงักล่าว ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SAS version 
9.1.3 มาประมวลผล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนามาวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปของ
กลุ่มตวัอยา่ง และแบบสอบถามการควบคุมภายในหน่วยงาน  โดยแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละของ
หน่วยงาน  สรุปผลขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงาน 

1. จ  านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นพสัดุของหน่วยงาน ระดบัส านกังานเลขานุการ โดยเฉล่ีย
เท่ากบั 2.18 คน หรือหน่วยงานระดบัส านกัเลขานุการมีเจา้หนา้ท่ีพสัดุประมาณ 2-3 คน 

2. จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านพสัดุมีสถานภาพเป็นข้าราชการ เฉล่ีย 1.53 คน หรือ
ประมาณ 1-2 คน เป็นขา้ราชการระดบั 3-6 เฉล่ีย 1-2 คน ระดบั 7 ข้ึนไปมี 5 หน่วยงาน ส่วนพนกังาน
เงินงบประมาณ พนกังานเงินรายได ้และลูกจา้งชัว่คราวมีนอ้ย เฉล่ียประมาณหน่วยงานละ 1 คน  

3. จ  านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นพสัดุของหน่วยงาน ปฏิบติัโดยต าแหน่งเฉล่ียไม่เกิน 2 คน 
และเป็นเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งอ่ืนแต่ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีพสัดุ เฉล่ียไม่เกิน 1 คน 

4. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นพสัดุประมาณร้อยละ 80 จบปริญญาตรี 
ในส่วนของค าถามการควบคุมภายใน  ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดว้า่ หน่วยงาน

ยอ่ยส่วนใหญ่ ไดมี้การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีควรจะมี และเร่ืองท่ีมีการปฏิบติัตามการควบคุมมาก
ท่ีสุดคือ การจดัหาวสัดุและครุภณัฑ์  ไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้และด าเนินการจดัซ้ือถูกตอ้ง
ตามระเบียบ และมีความโปร่งใส ส่วนเร่ืองท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดซ่ึงถือไดว้่าเป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุม ไดแ้ก่ ไม่มีการหาสาเหตุกรณีท่ีทรัพยสิ์นไม่ค่อยมีการใชง้าน ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไม่มี
การก าหนดมาตรการป้องกันดูแลรักษาพสัดุท่ีส าคญัเพื่อมิให้เสียหาย และผูค้วบคุมไม่ใส่ใจ ไม่
รอบคอบและไม่ระมดัระวงั โดยมีรายละเอียดผลการควบคุมภายในตามตารางแสดงผลการควบคุม
ภายในดา้นการบริหาร (แบบICQ) 
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ตารางที ่19  ผลการควบคุมภายในดา้นพสัดุ (แบบ ICQ) ปีงบประมาณ 2548 

 

เร่ืองที่ประเมนิ จุดการควบคุม 
 (จ านวนข้อ) 

ผลการประเมนิ 

ด้านพสัดุ 
1.เร่ืองทัว่ไป 
 
 
 
 
 

2. ทรัพยสิ์น 
   2.1 ความเหมาะสมของ
การใชท้รัพยสิ์น 
 
 
   2.2 การดูแลทรัพยสิ์น 
 
 
 
 
3. วสัดุและครุภณัฑ ์
  3.1 การก าหนดความ
ตอ้งการวสัดุและครุภณัฑ ์
 
 
 
  3.2 การจดัหาวสัดุและ
ครุภณัฑ ์
 
 
 

 
5 ขอ้ 

 
 
 
 
 

3 ขอ้ 
 
 
 
 

14 ขอ้ 
 
 
 
 

4 ขอ้ 
 
 
 
 
 

14 ขอ้ 
 
 
 
 

 

 
หน่วยงานส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในเร่ืองการก าหนดและ
แบ่งแยกหนา้หนา้ท่ีความรับผิดชอบไวอ้ยา่งชดัเจน ถึงร้อย
ละ 67.4  และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุดมีถึงร้อย
ละ 29.55 คือ  ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีจดัซ้ือและ/หรือผูต้รวจรับพสัดุ  
เป็นผูก้  าหนดความตอ้งการ  
 

หน่วยงานส่วนใหญ่มีการปฏิบติัเก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์น
อยา่งเหมาะสม  ถึงร้อยละ 90.7  และเร่ืองท่ีหน่วยงานท่ีไม่
ปฏิบติัมากท่ีสุดมีเพียงร้อยละ 18.18 คือ กรณีทรัพยสิ์นท่ีมี
มูลค่าสูง ไม่มีการก าหนดใหใ้ชเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุตามตาม
ใบยมื/การใชท้รัพยสิ์นเท่านั้น 
หน่วยงานบางส่วนมีการปฏิบติัในเร่ืองการดูแลทรัพยสิ์น
อย่างเหมาะสมพอควร  เพียงร้อยละ 35 และเร่ืองท่ี
หน่วยงานไม่ปฏิบัติมากท่ีสุดมีถึงร้อยละ 56.82 คือ ไม่มี
การหาสาเหตุกรณีท่ีทรัพยสิ์นไม่ค่อยมีการใชง้าน 
 
หน่วยงานส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในเร่ือง ใหผู้ใ้ชพ้สัดุเป็นผู ้
ก าหนดความต้องการวสัดุและครุภัณฑ์  สูงถึงร้อยละ 
95.34  และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุดมีถึงร้อยละ 
31.82  คือ ไม่มีการก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
ให้ผูใ้ชพ้สัดุแจ้งความตอ้งการ  ท าให้มีการจัดหาโดยวิธี
พิเศษ โดยอา้งความเร่งด่วน  
หน่วยงานส่วนใหญ่มีการปฏิบติั ในเร่ือง การจัดหาพสัดุ
ตรงตามท่ีรับแจ้งไว้และมีการปิดประกาศสอบราคา 
ประกวดราคาไวใ้นท่ีเปิดเผย และจัดส่งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตามระเบียบ ฯสูงถึงร้อยละ 98.84  และเร่ืองท่ีหน่วยงาน
ไม่ปฏิบัติมากท่ีสุดมีถึงร้อยละ 45.45  คือ การสับเปล่ียน
หมุนเวยีนเจา้หนา้ท่ีจดัหา  
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เร่ืองที่ประเมนิ จุดการควบคุม 

 (จ านวนข้อ) 
ผลการประเมนิ 

  3.3 การตรวจรับพสัดุ
และครุภณัฑ ์
 
 
  3.4 การควบคุมและการ
แจกจ่ายวสัดุ ครุภณัฑ ์
 
 
 
 
   3.5 การบ ารุงรักษา
ครุภณัฑ ์
 
 
   3.6 การจ าหน่าย
ครุภณัฑ ์
 

8 ขอ้ 
 
 
 

12 ขอ้ 
 
 
 
 
 

3 ขอ้ 
 
 
 

4 ขอ้ 

หน่วยงานส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในเร่ืองการตรวจรับพสัดุ
และครุภัณฑ์ ถึงร้อยละ 95.3  และเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่
ปฏิบัติมากท่ีสุดมีถึงร้อยละ 38.64 คือ การชัง่น ้ าทดสอบ
(พสัดุบางประเภท) 
 หน่วยงานส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในเร่ืองการควบคุมและ
การแจกจ่ายวสัดุ ครุภัณฑ์ ถึงร้อยละ 81.4  และเร่ืองท่ี
หน่วยงานไม่ปฏิบัติมากท่ีสุดมีถึงร้อยละ 22.73 คือ ไม่มี
การสอบสวนหาผูรั้บผิดทางแพ่ง ในกรณีท่ีครุภณัฑ์สูญ
หายหรือเสียหาย โดยไม่ทราบสาเหตุ รวมทั้ งสถานท่ี
จดัเก็บวสัดุและครุภณัฑมี์ไม่เพียงพอ 
หน่วยงานส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในเร่ือการจดัท าแผนการ
ด าเนินการบ ารุงรักษา ถึงร้อยละ 69.76  และเร่ืองท่ี
หน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุดมีถึงร้อยละ 38.64  คือ การจดั
อบรมหรือมีคู่มือการบ ารุงรักษา  
หน่วยงานส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในเร่ืองการจดัท ารายงาน
การจ าหน่ายครุภณัฑ์ออกจากบัญชี ถึงร้อยละ 76.8 และ
เร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบติัมากท่ีสุดมีเพียงร้อยละ 18.18 
คือ การจ าหน่ายครุภณัฑเ์ป็นสูญ ไม่มีการไดรั้บอนุมติัโดย
ผูมี้อ านาจ  

 
จากผลการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยขา้งตน้ คณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุม

ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้พิจารณาระดับความเส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดย
พิจารณา ผลกระทบของความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงัน้ี 

- ผลกระทบความเส่ียง พิจารณาจากร้อยละของจ านวนหน่วยงานทั้งหมดท่ีไม่มีการปฏิบติั
ตามการควบคุมท่ีควรจะมี ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารพสัดุ
ของมหาวิทยาลยั โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย  ปานกลาง ค่อนขา้งรุนแรง 
และรุนแรงท่ีสุด 

- โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง พิจารณาจากโอกาสท่ีหน่วยงานยอ่ยประเมินตนเองวา่ไม่มีการ
ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีควรจะมี เป็นจ านวนร้อยละของหน่วยงานย่อยทั้งหมด โดยแบ่งโอกาส
ออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง ค่อนขา้งมาก และ มากท่ีสุด 
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ผลการประเมินระดบัความเส่ียงดงักล่าว อยูใ่นระดบันอ้ย ถึงปานกลางซ่ึงมหาวทิยาลยัฯ ถือวา่ 
ไม่พบจุดอ่อนท่ีมีนยัส าคญั แสดงไดต้ามตาราง 

ตารางที ่20  แสดงระดบัความเส่ียงของมหาวทิยาลยั ดา้นพสัดุ (จาก ICQ) 

โอกาสที่จะเกดิความเส่ียง
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แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  จากผลการประเมินทั้งแบบ ปม. และ แบบ ICQ  

จากผลการประเมิน 5 องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในและดา้นการบริหาร, ดา้น
การบริหารงานบุคคล, ด้านการเงินบญัชีและด้านการพสัดุ ท่ีประเมินจากแบบ ปม. และแบบ ICQ  
หน่วยงานยอ่ยไดพ้ิจารณาและจดัท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในแต่ละดา้นนั้น คณะกรรมการ
จดัท าระบบการควบคุมภายใน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดว้เิคราะห์และจดัท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  ในภาพรวมของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ก าหนดให้วางแผนตั้งกลุ่มมีผูรั้บผิดชอบ 
ได้แก่ คณะกรรมการพฒันาการปฏิบติัราชการ,  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพฒันาระบบ
งบประมาณพสัดุ การเงินและบญัชีกองทุน โดยเกณฑพ์ึงรับพึงจ่าย ลกัษณะ 3 มิติ, คณบดี ผูอ้  านวยการ
สถาบนั/ ส านกั, เลขานุการคณะ/ สถาบนั/ ส านกั , ผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ี, ผูอ้  านวยการกอง
แผน, ผูอ้  านวยการส านกังานกฎหมาย, ผูอ้  านวยการกองคลงั, หัวหน้างานการเงินและบญัชีหรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายและหวัหน้างานพสัดุกองคลงั ด าเนินการให้แลว้เสร็จ ภายใน 30 กนัยายน 2548 ซ่ึง
จุดอ่อนการควบคุมหรือความเส่ียงท่ียงัมีอยูท่ ั้งมหาวทิยาลยั พิจารณาปรับปรุงมีดงัน้ี 
 

ตารางที ่21  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2548 
 

จุดอ่อนการควบคุมหรือความ
เส่ียงที่ยังมอียู่ 

ปัจจยัเส่ียง/สาเหตุ การปรับปรุง 

1. ด้านการบริหาร 
 - แผนยุทธศาสตร์บางหน่วยงาน
ไม่สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวทิยาลยัและประเทศ 
- บางหน่วยงานแผนยทุธศาสตร์ไม่
สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และ
ภารกิจของหน่วยงาน  
รวมทั้ งแผนปฏิบัติงานท่ีได้ก็ไม่
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ 
- ไม่ทราบผลการด าเนินงานท่ี
แทจ้ริงและทนักาล 
-บุคลากรในหน่วยงานไม่ทราบ
และไม่เข้าใจในแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบติังานของหน่วยงาน 
- การจดัสรรทรัพยากรในบาง  

 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความ
ช านาญในการวิเคราะห์และจัดท า
แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติังาน 
 - ขอ้มูลในการวิเคราะห์และจัดท า
แผนยุทธศาสตร์  ไ ม่ครอบคลุม
วสิยัทศัน์และภารกิจของหน่วยงาน 

- การบริหารความเส่ียงย ังไม่
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ใ น
มหาวทิยาลยั 

-ระบบการติดตามและประเมินผล
ตามแผนฯ ของมหาวิทยาลัยยงัไม่
ชดัเจนเท่าท่ีควร    
 - บุคลากรท่ีรับผิดชอบขาดความ
เขา้ใจและความช านาญในเร่ืองการ 

 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากร
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
เร่ือง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบติัการ 
- จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง
ในทุกหน่วยงานของมหาวทิยาลยั 
- จดัระบบการติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
- จั ด อบ รม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ให้ แ ก่
บุคลากรในเร่ือง การติดตาม ประเมิน
และรายงานผล 
- เพ่ิมช่องทางการส่ือสารในเร่ืองแผนฯ 
ใหมี้ความหลากหลาย เช่น การประชุม
ระดบัหน่วยงาน การจดัโครงการ 
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จุดอ่อนการควบคุมหรือความ
เส่ียงที่ยังมอียู่ 

ปัจจยัเส่ียง/สาเหตุ การปรับปรุง 

หน่วยงานไม่สอดคลอ้งกับแผนฯ 
รวมทั้งขาดความเหมาะสม  คุม้ค่า 
ไม่ก่อให้เ กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 

ติดตามประเมินผล 
- ช่ องทางการ ส่ือสารแผนฯ  สู่
บุคลากรยงัไม่ครอบคลุมทุกระดับ
และไม่เพียงพอ  
 - บุคลากรขาดความใส่ใจในการ
รับรู้และความเขา้ใจในแผนฯ 
- ไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าใน
การจดัสรรทรัพยากรให้สอดคลอ้ง
กบัแผนฯ 
 - ก า ร จั ด ท า ร ะ บบ ฐ าน ข้อ มู ล
ทรัพยากรไม่เป็นปัจจุบนั 
- บุคลากรขาดความช านาญในการ
จดัท าระบบบญัชีตน้ทุน 

สัมมาทิ ฐิ  ส่ือ อิ เล็กทรอนิกส์ และ
เอกสาร เป็นตน้ และให้ผูบ้ริหารเน้น
ย  ้าเร่ืองแผนฯของหน่วยงาน 
- ให้ห น่ ว ย ง านก าหนดนโยบ าย 
วเิคราะห์และวางแผนการใชท้รัพยากร
ใหค้รอบคลุม เหมาะสม คุม้ค่า 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ 
ขอ้มูลบุคลากร ครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น  
การเงิน 
- จั ด อบ รม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ให้ แ ก่
บุคลากรในเร่ือง การค านวณต้นทุน 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการค านวณตน้ทุน
ของแต่ละกระบวนการด าเนินงานท่ี
ส าคญั 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
-บางหน่วยงานได้แผนก าลังคนท่ี
ไม่เพียงพอและเหมาะสมกบัภาระ
งาน  
-ไม่สามารถรักษาบุคลากร ท่ี มี
คุณภาพไวใ้นองคก์รได ้
-บางหน่วยงานไม่ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารบุคคล 
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ 
-บางหน่วยงานไม่สามารถลดการ
กระท าผิดวนิยัใหล้ดนอ้ยลงได ้

 
- บุคลากรขาดความรู้ ความเขา้ใจ 
เ ก่ี ยวกับการวางแผนวิ เ คราะ ห์
อตัราก าลงั 
- ไม่มีแผนส่งเสริมความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีราชการของบุคลากร 
- ขาดระบบการติดตาม / ประเมินผล 
ดา้นการบริหารงานของ 
มหาวทิยาลยัฯ 
- ขั้นตอนในการพิจารณาเร่ืองร้อง
ทุกขย์งัมีความล่าชา้ 

 
- จดัท ากระบวนการและเปล่ียนเรียนรู้
ในเร่ือง การวิเคราะห์และวางแผน
อตัราก าลงั 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร
ในเ ร่ืองการวิเคราะห์และวางแผน
อตัราก าลงั 
- จดัท าแผนส่งเสริมความกา้วหน้าใน
หนา้ท่ีการงานของบุคลากร 
- ให้มีการติดตามประเมินผลการ
บริหารงานของบุคลากรของ 
มหาวทิยาลยัฯ 
- ก าหนดเวลาในการพิจารณาเร่ืองร้อง
ทุกขใ์หร้วดเร็วข้ึน ในแต่ละขั้นตอน 
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3. ด้านการเงนิบญัชี 
-บางหน่วยงานไม่ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินบัญชีว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 
-ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกบญัชีไม่
ครบถว้นและไม่เป็นปัจจุบนัในบาง
หน่วยงาน 
-บางหน่วยงานระบบบญัชีปัจจุบนั
ไ ม่ เหมาะสมกับ กิจกรรมของ
หน่วยงาน  
-ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ไ ม่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารเท่าท่ีควร 
-รายงานทางการเงินไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ล่าชา้ และไม่เป็นปัจจุบนั 
- บางหน่วยงานไม่จดัท างบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรอง
ราชการ 
- บางหน่วยงานจดัท างบพิสูจน์ยอด
ฝากธนาคารเงินทดรองราชการไม่
ถูกตอ้งและไม่เป็นปัจจุบนั 
- เงินท่ีไม่ระบุท่ีมา บางหน่วยงาน
ไม่ได้ส่ ง คืนผู ้จ่ ายห รือฝาก เข้า
ธนาคารในบัญชีพักเพื่อรอการ
ตรวจสอบ 
- การจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี
ท าโดยเจา้หนา้ท่ีคนเดียวกนั 

 
- ไม่มีการติดตาม/ประเมินผลการ
ด า เ นิ น ง านอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง และ
สม ่าเสมอ 
- รูปแบบของรายงานผล เหมาะสม 
และไม่น่าสนใจ 
- เจา้หน้าท่ีท่ีมาจดัเก็บขอ้มูล ไม่ได้
รับการอบรมหรือเรียนรู้ระบบงานท่ี
ถูกตอ้ง 
- ไม่มีรายงานลูกหน้ีท่ีไม่ช าระตาม
เวลาท่ีก าหนด 
- การบนัทึกบญัชีไม่เป็นปัจจุบนั 
- ผู ้ปฏิบัติงานไม่มีการสอบทาน
อย่างสม ่ า เสมอ เ พียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
- ขอ้มูลทางบญัชีไม่สามรถแสดงผล
การด าเนินงานท่ีครบถ้วน ถูกต้อง
ภายในรอบระยะเวลาบัญชี ท าให้
ผูบ้ริหารตดัสินใจไม่ทนัการณ์ 
- หัวหนา้งานมีภาระงานมาก ท าให้
มีการก ากบั ดูแลไม่สม ่าเสมอ 
- เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการบนัทึกบญัชี  
- เจา้หน้าท่ีปฏิบัติงานมีภาระงาน
มาก และท างานไม่รอบคอบ 
- ผู ้บ ริหารไม่ให้ความสนใจกับ
รายงานเท่าท่ีควร 
- ไม่มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
เงินท่ีไม่ระบุท่ีมา 
- ไม่มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 
 

 
- มีการติดตาม ประเมินผลระบบบญัชี
กองทุน 3 มิติ หลังจากน ามาใช้อย่าง
สมบูรณ์แลว้ 
- ปรับเปล่ียนรูปแบบการรายงานผล
การด าเนินงาน ให้ทันสมัย กระชับ 
ทนัเวลาและเขา้ใจง่าย 
- ให้มีการก ากับดูแลรายงานลูกหน้ีท่ี
ไม่ช าระตามก าหนดเวลา 
- ก าหนดให้ เ จ้าหน้า ท่ีการ เ งินส่ง
เอกสารให้ผูบ้นัทึกบญัชีทุกวนัหรือใน
วนัท าการถดัไป 
- มหาวิทยาลยัน าระบบบญัชีเกณฑ์คง
คา้งมาใช ้
- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ผูบ้ริหาร เก่ียวกับงบการเงินและการ
บริหารงาน 
- จัดท าคู่มือการบันทึกบัญชีเกณฑ์คง
คา้ง 
- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ 
ในเร่ืองการบนัทึกบญัชีเกณฑค์งคา้ง  
- มอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบใหช้ดัเจน
ในการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคารทุกส้ินเดือน 
- ก าหนดและมอบหมายผูรั้บผิดชอบ
สอบทานความถูกต้อ ง งบพิ สู จน์
ยอดเงินฝากธนาคาร 
- จดัท ารายงานส่ิงผิดปกติให้ผูบ้ริหาร
ทราบ 
- ก าหนดแนวปฏิบติั กรณีเงินท่ีไม่ระบุ
ท่ี ม า ได้ ส่ ง คื นผู ้ จ่ า ยห รื อฝาก เ ข้ า
ธนาคารในบญัชีพกัเพื่อรอการตรวจ 
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  ธน าค า ร ในบัญ ชีพัก เ พื่ อ ร อก า ร
ตรวจสอบ 
- ใหมี้ค าสัง่มอบหมายงานดา้นการเงิน
และด้านบัญชีไม่ให้ เ ป็นบุคคลคน
เดียวกนั 

4. ด้านการพสัดุ 
- บางหน่วยงาน แผนการจัดหา
ป ร ะ จ า ปี ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
งบประมาณและระยะเวลาไ ม่
เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
- บางหน่วยงานพสัดุมีการสูญหาย
หรือช ารุดเสียหายและไม่ไดรั้บการ
บ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม 
- บางหน่วยงานมีการตรวจรับพสัดุ
ไม่ ถูกต้องตาม Spec. จ านวน ท่ี
ไดรั้บไม่ครบถว้นตามจ านวนและ
ไม่ไดเ้ป็นไปตามระเบียบก าหนด 
- บางหน่วยงานไม่มีการจ าหน่าย
พสัดุท่ีเส่ือมสภาพหรือหมดความ
จ าเป็นในการใชง้าน 

 
- ไม่จัดท าแผนการจัดหาครุภัณฑ์
และแผนการจดัหาวสัดุ 
- ไม่ส ารวจระยะเวลาและความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้
- ไม่มีการบนัทึกทะเบียนทรัพยสิ์น
และบญัชีวสัดุใหเ้ป็นปัจจุบนั 
- ไม่มีการก าหนดมาตรการป้องกัน
ดูแลรักษาพัสดุท่ีส าคัญ เพื่อมิให้
เสียหายหรือสูญเสีย และสถานท่ี
จดัเก็บไม่เพียงพอ 
- ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ รั บ พัส ดุ ไ ม่
ตรวจสอบพสัดุให้ถูกตอ้งครบถว้น 
ตรงตามสญัญาท่ีก าหนดไว ้
- คณะกรรมการไม่ตรวจรับพัสดุ
ทนัทีท่ีไดรั้บพสัดุ 
- ไม่มีการส ารวจขอ้มูลพสัดุและ
รายงานพสัดุท่ีช ารุด ลา้สมยั หรือ
หมดความจ าเป็น 
- เจา้หนา้ท่ีไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในเร่ืองการจ าหน่ายพสัดุและการตดั
พสัดุออกจากบญัชี/ทะเบียนคุม 

 
- จัดให้มีการประชุมช้ีแจงเ ร่ืองการ
จัดท าแผน การจัดหาประจ าปีก่อน
เร่ิมตน้ปีงบประมาณถดัไป 
- ให้มีการตรวจสอบพสัดุและสถานท่ี
เก็บรักษาอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้อยูใ่น
สภาพท่ีปลอดภยั 
- ให้มีการท าทะเบียนบันทึกจ านวน
คร้ังการใชง้านทรัพยสิ์น  พร้อมทั้งหา
สาเหตุกรณีทรัพยสิ์นไม่ค่อยมีการใช้
งาน เช่น เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ เป็น
ตน้ 
- ใ ห้ จั ด ท า แ ผน ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
ท รัพย์ สิน  พ ร้อมราย ง านผลการ
บ ารุงรักษาต่อหวัหนา้หน่วยงาน 
- จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการตรวจรับ
พสัดุใหแ้ก่หน่วยงานยอ่ย 
- จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการจ าหน่าย
ใหแ้ก่หน่วยงานยอ่ย 
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ระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในขององค์กรอืน่ 
 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในขององค์กรอ่ืนท่ีมีลักษณะคล้ายกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อน าผลท่ีได้มา
ประกอบการพิจารณาจดัท าระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยั ซ่ึงขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ี เป็น
การศึกษาขอ้มูล เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัภาครัฐ 3 แห่ง 
คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามการประเมินผลและการวางระบบการควบคุมภายใน
มหาวทิยาลยั- ธรรมศาสตร์ และผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ซ่ึงผล
การศึกษา พบว่าในเร่ืองการบริหารความเส่ียงซ่ึงเป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่นั้น ทั้ง 3 มหาวิทยาลยัยงัอยู่
ในช่วงของการเตรียมความพร้อม จึงยงัไม่มีการด าเนินงานในเร่ืองบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นรูปธรรม
แต่อย่างใด ส่วนในเร่ืองการควบคุมภายในนั้น ทั้ง 3 มหาวิทยาลยัได้มีการด าเนินการตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินก าหนดซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 สรุปไดด้งัน้ี 

1. โครงสร้างการควบคุมภายใน จากการสัมภาษณ์พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้มีการก าหนดคณะกรรมการออกเป็น 2 ระดบั คือระดบัมหาวิทยาลยัและ
ระดบัคณะ/ส านกั/สถาบนั ส่วนมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพียงระดบัเดียว
คือ ระดบัมหาวทิยาลยั  โดยมีช่ือเรียก คณะกรรมการ ของแต่ละมหาวทิยาลยั แตกต่างกนัไป ดงัน้ี 

ระดบัมหาวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เพื่อท าหน้าท่ีดูแลความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการแต่งตั้ ง 
คณะกรรมการกลาง เพื่อพิจารณาการจดัวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและมีการ
แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นเจ้าหน้าท่ีอาวุโสเพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน ใน
ภาพรวมของหน่วยงาน  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ประเมินผลและการวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อท าหนา้ท่ีในการจดัวาง  ประเมินผล และติดตาม
ผลการจดัวางระบบการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยั 

ระดบัคณะ/ส านกั/สถาบนั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดมี้การแต่งตั้ง กรรมการประจ า
หน่วยงานท าหนา้ท่ีในการดูแลระบบการควบคุมภายใน ส่วนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีการแต่งตั้ง 
กรรมการประจ าคณะ/ส านกั/สถาบนั เพื่อท าหนา้ท่ีในการจดัวางระบบการควบคุมภายในในกิจกรรม
ต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั    
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2.  นโยบายการควบคุมภายใน ซ่ึงถือได้ว่ามีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จของระบบการ
ควบคุมภายในนั้น ผลการสัมภาษณ์พบวา่ ทั้ง 3 มหาวทิยาลยัยงัไม่ไดมี้การก าหนดนโยบายการควบคุม
ภายใน  ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ไดมี้การจดัประชุมและแจง้เวียนให้หน่วยงานในสังกดัทราบถึง
กิจกรรมท่ีจะจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนดให้ระดับ
มหาวทิยาลยัจดัวางระบบการควบคุมภายในตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัจ านวน 3 กิจกรรมคือ  1. 
การวิจยั 2. การผลิตบณัฑิต 3. การบริหารจดัการ ส่วนในระดบัหน่วยงานย่อย ให้จดัวางระบบการ
ควบคุมภายใน ในกิจกรรมท่ี มีความเ ส่ียงสูงคือ กิจกรรมการเ งิน บัญชี  และพัส ดุ   ส่วน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดก้  าหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัจดัวางระบบการควบคุมภายใน 
ในกิจกรรม 5 กิจกรรมคือ การบริหารจดัการ, งบประมาณ, การเงิน, การบริหารบุคลากร, ทรัพยสิ์น 
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก าหนดให้ระบบการควบคุมภายในอิงอยูก่บัระบบการประกนัคุณภาพ
และให้หน่วยงานย่อยก าหนดกิจกรรมท่ีจะจดัวางการควบคุมภายในตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละ
หน่วยงาน 

3.  แผนการด าเนินงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
ในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จากการสัมภาษณ์ พบว่า มีเพียง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เท่านั้นท่ียงัไม่ได้มีการจดัท าแผนฯโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้มีการ
จดัท าแผนฯคร้ังแรกในปีงบประมาณ 2547 เพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดีและมีการจดัท า
แผนอีกคร้ังในปีงบประมาณ 2549 ส่วนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะมีการจดัท าแผนการด าเนินงานเป็น
รอบระยะเวลา 1 ปี โดยในแผนจะระบุวนัเวลาและเร่ืองท่ีจะตอ้งด าเนินการ  

4.  หน่วยงาน/บุคคลท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายในจะ
เกิดข้ึนไดใ้นหน่วยงาน ตอ้งมีผูรั้บผิดชอบในการจดัท าหรือตอ้งมีผูรั้บผิดชอบด าเนินการตามแผนฯท่ี
ไดว้างไว ้ซ่ึงผลการสัมภาษณ์พบวา่ทั้ง 3 มหาวิทยาลยั ก าหนดผูรั้บผิดชอบในเร่ืองระบบการควบคุม
ภายใน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักประกนัคุณภาพและหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ติดตามการประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายในเป็นผูรั้บผดิชอบ และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ได้
แบ่งผู ้รับผิดชอบออกเป็น 2 ระดับ คือระดับมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าท่ีและ
ส านกังานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนระดบัคณะ/ส านกั/สถาบนั มอบหมายให้
คณะกรรมการของคณะ/ส านกั/สถาบนัเป็นผูรั้บผดิชอบ 

5.  รอบระยะเวลาการประเมินและรูปแบบรายงานการควบคุมภายใน ระบบการควบคุม
ภายในท่ีดีตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป จึงจ าเป็น
จะตอ้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน อย่างสม ่าเสมอเพื่อ ท าให้ทราบถึงความเพียงพอและ
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เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ทั้ง 3 มหาวิทยาลยัได้ก าหนด 
รอบระยะเวลาในการประเมินและรูปแบบรายงานฯ ตามท่ีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินว่า
ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (รายงานตามระเบียบฯ ขอ้5และขอ้ 6)  ซ่ึง
ก าหนดรอบระยะเวลาการประเมินตามปีงบประมาณแผ่นดิน คือรอบตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม – 30 
กนัยายน ของทุกปี และส่งรายงานผลการประเมินภายใน 90 วนันบัจากวนัส้ินปีงบประมาณ 

6.  การใหค้วามรู้แก่บุคลากรและการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร เป็น หน่ึงในห้าองคป์ระกอบตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยเฉพาะเร่ืองของการควบคุมภายในซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัยิ่งต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร จากการสัมภาษณ์ พบว่าทั้ง3 
มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ือง การใหค้วามรู้และการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารให้กบับุคลากรใน
มหาวิทยาลยั ซ่ึงมีในหลายๆ รูปแบบ เช่น การจดัประชุม, การจดัอบรม, การสัมมนา,การแจง้เวียน
ขอ้มูลต่างๆ ผา่นWebsite ของหน่วยงานเป็นตน้ 

 

ตารางที ่22  ผลการศึกษาเร่ืองระบบการควบคุมภายในของ 3 มหาวทิยาลยั 
 

เร่ือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

1.  โครงสร้างการ
ควบคุมภายใน 
 

ระดบัมหาวทิยาลยั  
มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
บริหารความเ ส่ียง เพื่อท า
หนา้ท่ีดูแลความเส่ียงและ 
ระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
ระดบัคณะ/ส านัก/สถาบนั 
มีการแต่งตั้งกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือท าหน้าท่ีใน
การดูแลระบบการควบคุม
คุมภายใน 

ระดบัมหาวทิยาลยั 
มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวางระบบ
การควบคุม 
ภายใน เพื่อท าหนา้ท่ีใน
การจดัวาง ระบบการ
ควบคุมภายในของ
มหาวทิยาลยั 

- 

ระดบัมหาวทิยาลยั 
มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
กลางเพื่อพิจารณาการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลยัและแต่งตั้งรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารเป็น
เจา้หนา้ท่ีระดบัอาวโุสของม.
ระดบัคณะ/ส านกั/ส านกั 
ระดบัคณะ/ส านัก/สถาบนั 
มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน 
เพื่อท าหน้าท่ีในการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในใน
กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลยั 
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เร่ือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

2.  การก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีในการจดัระบบ
การควบคุมภายใน 
 

มีการก าหนดหน้าท่ีในการ
จัดท าไว้ท่ี ส่วนกลางและ
หน่วยงานยอ่ย 

 

- ก าหนดให้ ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและให้ท าการ
ประเมินอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
 

3.นโยบายการควบคุม
ภายใน 
 

ไม่มีการก าหนดนโยบาย
เก่ียวกับการควบคุมภายใน
โดยเฉพาะแต่อิงกบันโยบาย
ขอ งมห า วิ ท ย า ลัย ซ่ึ ง อ ยู่
ภายใตย้ทุธศาสตร์หัวขอ้การ
บ ริห า รธ รรม า ภิบ าล ใน
องคก์รและใหห้น่วยงานยอ่ย
ก าหนดกิจกรรมท่ีจะจัดวาง
ก า รค วบ คุ มภ า ย ในต าม
สภาพแวดล้อมของแต่ละ
หน่วยงาน 
 

ระดับมหาวิทยาลัย เลือก
วางระบบการควบ คุม
ภายในตามยุทธศาสตร์
ของมหาวทิยาลยัจ านวน 3 
กิจกรรม  คือ 
 1.งานวจิยั  
2. การผลิตบณัฑิต 
 3. การบริหารจดัการส่วน 
ร ะ ดั บ ห น่ ว ย ง า น ย่ อ ย
ก าหนดระบบการควบคุม
ภายในในเร่ืองท่ีมีความ
เส่ียงสูง คือ การเงินบัญชี
และพสัดุ 

ก าหนดให้จัดท าแผนและ
ประเมินผลกิจกรรมอย่าง
นอ้ย 5  กิจกรรม คือ 
 1.ดา้นการบริหารจดัการ 
 2.ดา้นงบประมาณ 
 3.ดา้นการเงิน 
 4.ดา้นการบริหารบุคลากร 
 5.ดา้นทรัพยสิ์น 
 

4.คู่ มื อการจัดระบบ
การควบคุมภายใน 
 

ขณะน้ียงัไม่ไดจ้ดัท า ขณะน้ียงัไม่ไดจ้ดัท า ขณะน้ียงัไม่ไดจ้ดัท า 

5.การจัดท าแผนการ
ด า เ นิ น ง า น  ก า ร
จัดระบบการควบคุม
ภายใน 
 

เ ร่ิมท าแผนการด าเนินงาน
เก่ียวกับระบบการควบคุม
ภ า ย ใ น ค ร้ั ง แ ร ก ใ น
ปีงบประมาณ 2547 เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณบดี หลังจากนั้ นก็มีการ
จั ด ท า แ ผ น อี ก ค ร้ั ง ใ น
ปีงบประมาณ 2549 

ไม่มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัระบบ
การควบคุมภายใน 
 

1.ตค.-แจง้เวยีนทุกหน่วยงาน
ให้ประเ มินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 
15พย.-คณะ/สถาบัน/ส านัก 
ส่งแบบประเมินผลตามท่ี
ร ะ เ บี ย บ ฯ  ก า ห น ด ใ ห้
มหาวทิยาลยั 
15ธค.-จดัท าแบบประเมินผล
ในภาพรวมของมหาวทิยาลยั 
30ธค.-เสนอผูท่ี้เก่ียวขอ้ง-
อธิการบดี 
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เร่ือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

6. ผูรั้บผิดชอบท า 
หน้าท่ีติดตามรายงาน
ผลการควบคุมภายใน
คือใคร 

ส านกัประกนัคุณภาพและ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการติดตามการ
ประเมินผลการวางระบบ
การควบคุมภายใน 

ระดบัมหาวิทยาลยั-กองการ
เจา้หนา้ท่ี , ส านกังาน 
ตรวจสอบภายใน 
ระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 
มอบหมายให้คณะกรรมการ
ของคณะ/ส านกั/สถาบนั 

7.รอบระยะเวลาการ
ประเมินและรูปแบบ
รายงานการควบคุม
ภายใน 

รอบระยะเวลาการประเมิน 
1  ต .ค . - 3 0 ก . ย .  โด ย ให้
ห น่ วยง านย่อยท าหน้ า ท่ี
ป ร ะ เ มิ นตน เ อ ง แ ล้ ว ส่ ง
รายงานการประเมินตนเอง
ให้ส านักประกัน คุณภาพ 
เพ่ือจัดท าส าเนารายงานส่ง
ให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ไปด าเนินการประเมินผล
การควบคุมภายใน ส่วนอีก
ทางก็จัดส่งผลการประเมิน
ให้อธิการบดีเพื่อลงนามใน
แบบประเมินองค์ (ปอ.1)  
ตามล าดบั 

ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ประเมิน 1 ต.ค.-30 ก.ย.
รูปแบบของรายง าน  : 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด ซ่ึง
คณะกรรมการติดตามการ
ประเมินผลการวางระบบ
การควบคุมภายในจะท า
หน้าท่ีสรุปรายละเอียดท่ี
หน่วยงานประเมินตนเอง 
แล้ว ส่งให้ผู ้ตรวจสอบ
อ า วุ โ ส แ ล ะ ห น่ ว ย
ตรวจสอบภายใน หลงัจาก
นั้นหน่วยตรวจสอบฯ จะ
ด าเนินการประเมินผลและ
สรุปผลการประเมินเสนอ
อธิการบดีตามล าดบั 

รอบระยะเวลาการประเมินฯ 
1  ต.ค - 30 ก.ย. รูปแบบของ
รายงาน: ตามท่ี 
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินก าหนดเสนอ
รายงานถึง : อธิการบดี 

 

8.งบประมาณท่ีใช้ใน
การด าเนินงาน 

ก าหนดในงบประมาณของ
ส านกัประกนัคุณภาพ 

 

มหาวิทยาลัยจัดสรรเงิน
งบประมาณให้ในส่วน
ของส านกังานอธิการบดี 

ประมาณ 50,000 บาท 

9.การเผยแพร่ข้อมูล
และการให้ความรู้แก่
บุคลากรภายในองคก์ร 
 

1.จดัประชุม อบรม สมัมนา 
2.เผยแพร่ขอ้มูลทาง Website 
ของส านกัประกนัคุณภาพ 

ในช่วงปีแรก มีการจัด
อบรม 2-3 คร้ัง โดยเชิญ
วิท ย ากรจ ากภายนอก  
เพ่ือใหค้วามรู้แก่ 
หน่วยงานยอ่ย 

1.จดัประชุม  สมัมนา 
2.แจง้เวยีนประชาสมัพนัธ์ 
ขอ้มูลต่างๆใน Website 
3. แจกคู่มือ ค าแนะน า –
แผน่ดิสก ์
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ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
 
 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เป นเคร่ืองมือท่ีมีคุณค าและเป็นประโยชน์
ของระบบการบริหารจดัการ เป นองค ประกอบหลกัท่ีส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) ตามนโยบายของรัฐ แต่ในทางปฏิบติัท่ีผ่านมาเกิดปัญหาทั้งทางดา้นการ
ด าเนินการของบุคลากรหลาย ๆ ระดบั ดา้นงบประมาณ ดา้นการเพิ่มภาระงาน เป็นตน้ โดยสรุปได้
ดงัน้ี 
 1.  โครงสร้างองค์กร – ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานย่อยเป็นจ านวนมาก 
และมีหน่วยงานใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนทุกปี ท าให้ขอ้มูลจ านวนหน่วยงานไม่ update ทนัเวลา อีกทั้งบาง
หน่วยงานมีสถานะท่ีไม่ชดัเจน เช่น ควรจะเทียบเท่าคณะหรือจะเทียบเท่าระดบัภาควิชา หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้บางหน่วยงานเทียบเท่าคณะ แต่ในทางปฏิบัติให้อยู่ภายใต้ส านักงาน
อธิการบดี เป็นตน้ จึงเป็นการยากท่ีจะจดัท าระบบบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทัว่ทั้งองคก์รได ้  

 2.  นโยบายในการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน – เน่ืองจากฝ่ายบริหารยงัขาด
ความเขา้ใจ และเกิดความสับสนเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน การก าหนด
ทิศทางในการด าเนินการจึงไม่ชัดเจนและไม่มีเป็นลายลักษณ์อกัษร ท าให้ในระยะแรกของการ
ด าเนินการจดัท าระบบฯ ดงักล่าว ไม่ไดรั้บการก ากบัดูแลและให้การส่งเสริมสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร
เท่าท่ีควร ส่งผลไปยงัผูรั้บผดิชอบทั้งส่วนกลางและหน่วยงานยอ่ยต่าง ๆ ไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนต่อการ
ด าเนินการจดัท าระบบฯ ดงักล่าว 

 3.  ระบบการด าเนินการหลาย ๆ ระบบของมหาวิทยาลัยฯ  - ปัจจุบนัมหาวิทยาลัยฯ ต้อง
ด าเนินการภายใตร้ะบบการบริหารงานใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกนัคุณภาพ การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเส่ียง ซ่ึงระบบการบริหารงานดงักล่าวมีวตัถุประสงคใ์ห้องคก์รไดป้รับปรุงแกไ้ข
การปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการด าเนินงาน แต่กระบวนการใน
การด าเนินระบบดงักล่าวมีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ือง ผูก้  ากบัดูแล ผูรั้บผิดชอบ การรายงานผล หรือ
แมก้ระทัง่การวเิคราะห์และประเมินผลต่าง ๆ คือ   

-  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ซ่ึงมีส านกัประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบ 
โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลยัฯ ต้้องจดัท าขอ้มูลตามองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัฯ ก าหนด
ข้ึน และตอ้งรายงานผลตามปีการศึกษาทุกปี 



 84 

-  ระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ซ่ึงมีคณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุมภายในและ
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลยัฯ ตอ้งจดัวางระบบฯ และ
ประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงาน  และตอ้งรายงานผลการประเมินในรอบปีงบประมาณ
ทุกปี 

-  ระบบการบริหารความเส่ียงตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ท่ีท ากบัส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยหน่วยงานตอ้งวิเคราะห์และจดัท าขอ้มูลจาก
ตวัช้ีวดัต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และตอ้งรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 จากความแตกต่างขา้งตน้ บุคลากรต่าง ๆ ในทุกระดบั คณะ สถาบนั ส านกั จึงเกิดความสับสน 
ทั้งในเร่ืองการด าเนินการ การรายงานผล รูปแบบเอกสารต่าง ๆ และเกิดความซ ้ าซ้อนในการจดัท า
ขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ เพิ่มภาระงานจ านวนมากต่อบุคลากร 

 4.  ผูรั้บผิดชอบ - การจดัท าระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในมีผลกระทบ
และก่อปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ต่อผูรั้บผดิชอบทั้งในระดบัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั สรุปไดด้งัน้ี 

 4.1  คณะกรรมการต่าง ๆ  
 -  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการจดัท าระบบการควบคุมภายใน

ของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุม ดูแลการจัดท าระบบฯ ดังกล่าวนั้น ซ่ึงจ านวนของคณะ
กรรมการฯ มีมาก ท าให้มีปัญหาในการนัดหมายการประชุม เน่ืองจากคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็น
ผูบ้ริหาร ซ่ึงมีภารกิจหลกั / ภารกิจอ่ืนมาก  

 -  ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บมอบหมายให้จดัท าระบบ
บริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัฯ กระชั้นชิดมาก ส้่งผลให้การด าเนินการยงัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน
และยงัไม่สมบูรณ์ ครอบคลุมเท่าท่ีควร 

 4.2 หน่วยงานกลาง – เน่ืองจากการบริหารความเส่ียงและการจดัวางระบบการควบคุม
ภายในนั้น เป็นหน้าท่ีท่ีฝ่ายบริหารจะต้องจัดให้มีข้ึน แต่มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้หน่วย
ตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานด าเนินการแก่มหาวิทยาลยั ซ่ึงหน่วยตรวจสอบภายในก็ยงัขาด
ความพร้อมในหลายดา้น เช่น 

 -  อตัราก าลงัของบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจท่ีเพิ่มข้ึน   
  - งบประมาณในการจดัท าระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภาย ในท่ีไดรั้บ

การจดัสรร ไม่ไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการหรือระบุไว ้ท าให้การบริหารจดัการภายในมีขอ้จ ากดั เช่น การ
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จดัหาโปรแกรมท่ีมาสนบัสนุนให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีระบบและรวดเร็ว หรือการสนบัสนุน
งบประมาณดา้นครุภณัฑ์ เป็นตน้ 

4.3  หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั  

-  การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในยงัเป็นหลกัการบริหารงานใหม่ของ
องคก์ร ซ่ึงขาดคู่มือหรือวธีิการท่ีชดัเจน บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว ท่ี
จะช่วยใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

-  ผูป้ฏิบติังานตามหน่วยงานต่าง ๆ ย้ังไม่เห็นส่ิงท่ีเป็นคุณค่า ท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีจะ
ไดรั้บเม่ือจดัท าระบบฯ ดงักล่าว และบุคลากรไม่รู้และเขา้ใจวา่ท่ีตอ้งท าระบบฯ นั้น ท าเพราะอะไร ท า
ท าไม และท าแลว้ไดป้ระโยชน์อะไร 

 5.  การรายงานผลการประเมินระบบฯ – นอกจากระยะเวลาในการรายงานผลการประเมิน
ระบบบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในท่ีแตกต่างกนัแลว้ ระบบการบริหารความเส่ียงท่ี
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการให้จดัท านั้น ไม่มีรูปแบบ กพร. ให้หน่วยงานราชการ
จดัท าระบบฯ เองตามความเขา้ใจ และไม่มีรูปแบบของการรายงานผลระบบฯ  ในส่วนของระบบการ
ควบคุมภายในนั้น แบบฟอร์มการประเมินและรายงานยากต่อการท าความเขา้ใจให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและไม่เหมาะสมกบัหน่วยงาน  

 6.  งบประมาณในการปรับปรุงการควบคุม – เน่ืองจากระบบบริหารความเส่ียงตอ้งมีการ
จดัท าแผนบริหารความเส่ียง และด าเนินการตามแผนฯ ให้ครบ เพื่อสรุปผลการด าเนินการเม่ือส้ิน
ปีงบประมาณ แต่มหาวิทยาลยัฯ ไม่ไดมี้งบประมาณท่ีจะรองรับไว ้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ไดด้ าเนินการ
ตามแผนบริหารความเส่ียงใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
 
 



บทที ่ 4 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  

สรุปผลการศึกษา 
 
1.   ผลสัมฤทธ์ิดา้นการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในระหว่างปีงบประมาณ 2543-2548 พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการจดัวางระบบฯ ดังกล่าว ทั้งการตั้งคณะ
กรรมการฯ , การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงใน 4 กิจกรรม , การรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดิน และการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่บุคลากรในมหาวทิยาลยัฯ ก่อเกิดให้บุคลากร
มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีประโยชน์ในการ
ปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานต่าง ๆ ในองคก์ร อยา่งไรก็ตามการด าเนินงานเพื่อจดัวางระบบฯ ท่ีผา่นมา
ก็ก่อเกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย อาทิเช่น นโยบายท่ีไม่ชดัเจนในการจดัวางระบบฯ , การเพิ่ม
ภาระงานอยา่งมากใหแ้ก่บุคลากร , งบประมาณและเวลาท่ีจ ากดั เป็นตน้  

 

2. แนวทางการพฒันาศกัยภาพและสร้างความพร้อมในการบริหารความเส่ียงและการน ามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใชใ้นเชิงปฏิบติั 

 เพื่อให้เกิดระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่มหาวิทยาลยัฯ แนวคิดในการวางระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในของมหาวทิยาลยัฯ ท่ีเหมาะสมควรเป็น ดงัน้ี 

แนวคิดท่ี  1 : ควรใชแ้นวทางของการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัฯ ควรใช้แนวทางของ 
“การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management – ERM)” มาเป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน  

เน่ืองจากเร่ิมแรกมหาวิทยาลยัฯ ไดพ้ึ่งพาระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของ 
COSO ท่ีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินฯ ก าหนดไว ้แต่โลกท่ีไม่หยุดน่ิงจ าเป็นตอ้งมีอะไร
พฒันาข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 2003 COSO ก็ไดเ้สนอแนวทางใหม่ท่ีเรียกวา่ การบริหารความเส่ียงทัว่
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ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management – ERM) ซ่ึงเป็นกระบวนการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียง
ในมุมของภาพท่ีเป็นองคร์วมแบบบูรณาการ และทัว่ทั้งองคก์ร  

กรอบของ ERM จะช่วยให้ทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัขององค์กร จดัการกบัความเส่ียง
ของกิจกรรมต่าง ๆ และน าไปสู่การบรรลุซ่ึงเป้าหมายทางกลยุทธ์ เป้าหมายทางปฏิบติัการ เป้าหมาย
ในการรายงานทางการเงิน และเป้าหมายในการปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ร กรอบของ ERM 
ดงักล่าวจะเน้นตรงความจ าเป็นของความสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของ “ความเส่ียงและจิตส านึกของ
การควบคุม” ทัว่ทั้งองคก์ร เนน้ไปท่ีความส าคญัของการพิจารณาในเร่ืองของความเส่ียงช่วงระหวา่ง
การก่อตวัของ      กลยทุธ์ขององคก์ร และความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของความเส่ียงในทุก ๆ งานและ
ในทุกระดบัในองคก์ร 

แนวคิดท่ี 2 : ตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริงและสามารถบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

การจดัวางระบบฯ ของมหาวิทยาลยั ตอ้งเป็นการจดัท าเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัฯ เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริง สามารถบรรลุเป าหมาย ขณะเดียวกนัเป นการลด
อุปสรรค หรือส่ิงท่ีไม คาดหวงัท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งด านช่ือเสียงและการปฏิบติังาน รวมทั้งป อง
กนัความเสียหายต่อทรัพย สินขององค กร และสร างความมัน่ใจในการรายงาน ซ่ึงจะส
งผลดีต่อภาพลกัษณ องค กร และส่งผลต อการสร างมูลค าเพิ่มให แก องค กร 
พนกังาน และ ผู มีส่วนได เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บดงัท่ีกล่าว
มาตอ้งเกิดข้ึนเป็นรูปธรรมจริง ซ่ึงจะก่อเกิดให้บุคลากรเขา้ใจว่าท าไปเพื่ออะไร มีประโยชน์อะไร 
เกิดความร่วมมือใหร้ะบบฯ ด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 

แนวคิดท่ี 3 : รวมระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงไวเ้ป็นระบบ
เดียวกนั  

ระบบฯ จะเกิดข้ึนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมตอ้งเกิดจากการร่วมมือจากบุคลากรทุกระดบั 
ตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย และส่งให้ผูบ้ริหารระดบัรองลงมาน าไป
วางแผนและก าหนดกระบวนวธีิปฏิบติัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบัต่างๆ น าไปปฏิบติั แต่ปัญหาส าคญั
ท่ีพบอยา่งหน่ึงท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 คือ การจดัวางระบบฯ เป็นการเพิ่มภาระงานอยา่งมากให้แก่
บุคลากรมหาวทิยาลยัฯ  

ดงันั้น เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทัว่ทั้งองคก์รแบบบูรณาการ 
ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานอย่างมากมายต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัฯ จึงควรรวมระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงไวเ้ป็นระบบเดียวกนั โดยใชห้ลกัการของ Enterprise 
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Risk Management ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นแนวคิดท่ี 1 มาประยุกตใ์ช ้อีกทั้งระบบฯ ควรอยูภ่ายใตก้าร
ก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีก ำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในของมหำวทิยำลยัฯ 

แนวคิดท่ี 4 : น าเอากิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ีมาใชใ้น
การวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงเพื่อการควบคุมภายใน 

ระบบกำรควบคุมภำยในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตอ้งประเมินผลตามแนวทางของหนงัสือค าแนะน า : 
การจดัท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ้ 6 เล่มท่ี 2 โดยจะประเมินกิจกรรมตามภารกิจ
หลกัของมหาวทิยาลยั คือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั ดา้นบริการวิชาการแก่สังคม ดา้นการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และด้านการบริหารจดัการ ซ่ึงได้แก่ ด้านการบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงิน และการพสัดุ แต่ระบบการบริหารความเส่ียงตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของ
มหาวิทยาลยั-เกษตรศาสตร์ ท่ีจดัท าไวก้บัส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ หน่วยงาน
ตอ้งวิเคราะห์ ระบุปัจจยัเส่ียง ประเมินความเส่ียง และบริหารจดัการกบัความเส่ียง ในกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ.2548-2551  

ดงันั้นวิธีท่ีจะเกิดผลดีท่ีสุดควรน าเอากิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติั
ราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551) มาวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายใน ทั้งน้ี
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ และกระทรวงศึกษาธิการได้
ตามล าดบั 

แนวคิดท่ี  5 : ก าหนดกระบวนการแนวปฏิบติัและแบบฟอร์มในการรายงานผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นมาตรฐานเดียว เพื่อใชจ้ดัท ารายงานรูปแบบต่าง ๆ ได ้

การรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในต้องรายงานส่งคณะกรรมการ
ตรวจ-เงินแผน่ดินในรอบปีงบประมาณทุกปี แต่ในส่วนของการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการของระบบบริหารความเส่ียงส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบ
รำชกำรนั้น ตอ้งรายงานผลในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวแมรู้ปแบบ
ของรายงานและระยะเวลาในการรายงานผลจะแตกต่างกนั เน่ืองจากเกิดจากระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีมา
จากต่างองค์กร แต่ในทางปฏิบติัแลว้ มหาวิทยาลยัฯ สามารถวิเคราะห์ ประเมินความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในเพียงปีละคร้ัง โดยมีกระบวนการ แนวปฏิบติั และแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการประเมินท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อใชข้อ้มูลหรือผลท่ีไดจ้ากการประเมินดงักล่าว ไปรายงานตามรูปแบบท่ี
ระเบียบต่าง ๆ ก าหนด ซ่ึงต่อไปในภายภาคหนา้ หากมีการปรับปรุงรูปแบบการรายงานผล ก็จะไม่
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ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่มหาวิทยาลยัฯ เน่ืองจากสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และประเมินนั้น 
น าไปจดัท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

 

3. ทิศทางการบริหารและพัฒนางานด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ
มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 

 จากแนวคิดต่าง ๆ ขา้งตน้ เพื่อใหี้มหาวิทยาลยัฯ มีีเอกภาพและความชัดเจนในการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อคงไวซ่ึ้งประโยชน์สูงสุดท่ีมหาวิทยาลยัฯ พึงไดรั้บจาก
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยดั และมีประสิทธิผล ดงันั้นแนวทางในการจดัท าระบบบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ควรเป็นดงัน้ี 

 (1) โครงสร้างระบบบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัฯ ควรเป็นโครงสร้างตามแนวคิด
ท่ีวา่ การควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท าหนา้ท่ี  

-    ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม
ภำยในของมหำวทิยำลยัฯ 

-    ด ำเนินกำรวิเครำะห์ ระบุปัจจยัเส่ียง และจดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัจจยัเส่ียง 
-    เสนอมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงและปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของมหำวทิยำลยัฯ 
-    ติดตำมประเมินผลและจดัท ำรำยงำน 

 โดยมหาวิทยาลยัฯ ควรก าหนดการบริหารความเส่ียงไว ้ 2 ระดบั คีือ ระดบัองคก์รและ
ระดบัหน่วยงาน    

ระดบัองคก์ร - คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีรอง
อธิการบดีเป็นประธาน ผูแ้ทนจากทุกหน่วยงานเป็นกรรมการ  

ระดับหน่วยงาน - คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน โดยมีรอง
คณบดี / ผูอ้  านวยการเป็นประธาน ผูแ้ทนจากทุกภาควชิา / ฝ่ายเป็นกรรมการ  
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 แผนผงัโครงสร้างควรเป็นดงัรูป 
 

 
 
 
 (2)  แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีมหาวิทยาลยัฯ ก าหนดให้
เป็นไปในรูปแบบเดียวกนันั้น ตอ้งมีลกัษณะง่าย สะดวกต่อการใชง้าน ประมวลผลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
และสรุปผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และน าผลท่ีไดไ้ปจดัท ารายงานผลเสนอไดท้ั้งคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินและส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 โดยแบบของแบบฟอร์มดังกล่าว ได้พฒันามาจากข้อเสนอแนะของอาจารยศิ์ริ ตงศิริ ท่ี
ปรึกษาของโครงการการจดัท าระบบการควบคุมภายใน โดยใช้หลกัการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง
องค์กร (Enterprise Risk Management) น ามาประยุกต์ใช้ให้เขา้กบัมหาวิทยาลยัฯ โดยรูปแบบ
ดงักล่าวจะเป็นแนวทางการบริหารความเส่ียงตามหลกัของมาตรฐานสากล AS/NZS 4360 : 2004  

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
มก. 

คณบดี / ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะ /สถาบัน /ส านัก 

 

 
 คณะอนุกรรมการเพ่ือก ากบั
ตวัช้ีวดัเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการพฒันาการปฏิบติั
ราชการ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
(ค.ต.ง.) 

คณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 

ภาพที ่ 3  แผนผงัโครงสร้างการบริหารความเส่ียง  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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อีกทั้งท่ีผา่นมาไดมี้การระดมความคิดจากการประชุมเชิงปฏิบติัการของคณะกรรมการจดัวางระบบ
การควบคุมภายใน และส ารวจความคิดเห็นกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน  แบบฟอร์มท่ีควรมี ไดแ้ก่ 

- KU-ERM  1  :  Key Process ใชว้เิคราะห์ขั้นตอนหลกัในโครงการ / กิจกรรม 
- KU-ERM  2 :   Objectives Map ใชว้เิคราะห์วตัถุประสงคข์องแต่ละขั้นตอนหลกั 
- KU-ERM  3  :  Risk Map ใชว้เิคราะห์ความเส่ียงของแต่ละขั้นตอนหลกั 
- KU-ERM  6  :   Risk Analysis ใชว้ิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจยัเส่ียง รวมถึงประเมิน

โอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบ และระดบัของความเส่ียง 
- KU-ERM  8 : Control Analysis  ใชว้ิเคราะห์หาการควบคุมท่ีควรจะมี รวมถึง

ประเมินผลการควบคุมท่ีมีอยูแ่ลว้ วา่ไดผ้ลหรือไม่ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 นอกเหนือจากแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ การบริหารความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัฯ จะประสบความส าเร็จไดท้ัว่ทั้งองคก์ร มหาวทิยาลยัฯ ตอ้งพฒันาความพร้อมของ
หน่วยงาน ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน เร่งสร้างระบบและกลไกของระบบบริหารความเส่ียงให้
ครอบคลุมทั้งระดบัมหาวิทยาลยัฯ และระดบัหน่วยงานย่อย ขอ้เสนอแนะท่ีมหาวิทยาลยัฯ ควรให้
ความสนใจคือ 
 1.   ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดัท าระบบบริหารความเส่ียงอยา่งเพียงพอ
และต่อเน่ือง  
 2.    ตอ้งมีการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมหาวิทยาลยัฯ 
ควรออกแบบระบบบริหารความเส่ียงผา่นระบบซอฟทแ์วร์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้มีการบริหาร
ความเส่ียงท่ีคล่องตวั และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 3.    ต้องมีการส่ือสารเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงและวิธีปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากการส่ือสารจะเน้นถึงการเช่ือมโยงระหว่างการบริหารความเส่ียงกบักลยุทธ์
องค์กร การช้ีแจงท าความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อ
กระบวนการบริหารความเส่ียง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการ และน ามาซ่ึงความส าเร็จ
ในการพฒันาการบริหารความเส่ียง 
 4.    การวดัผลการบริหารความเส่ียงควรประกอบดว้ย 2 รูปแบบ 

-   การวดัความเส่ียงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน การบริหาร
ความเส่ียงท่ีประสบความส าเร็จ จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถยอมรับความเส่ียงท่ีเหลืออยูไ่ด ้

-   การวดัความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง โดยอาศยัดชันีวดัผลการด าเนินงาน 
(KPIs) ซ่ึงอาจก าหนดเป็นระดบัองคก์ร สายงาน หรือของแต่ละบุคคล 
 5.    บุคลากรทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม เพื่อให้เขา้ใจกรอบการบริหารความเส่ียง และ
ความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลในการจดัการความเส่ียงและส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียง อีกี
ทั้งบุคลากรท่ีเขา้ใหม่ทุกคนก็ควรได้รับการฝึกอบรมเช่นกนั โดยอาจบรรจุหลกัสูตรการบริหาร
ความเส่ียงไวใ้นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
 6.    ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการติดตามการบริหารความเส่ียง พร้อมกบัทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการ และกรอบการบริหารความเส่ียงให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน
จริงเป็นประจ าทุกปี 
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