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แบบ ปย. 1
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ 6)
แบบที่ 1 กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินการควบคุมภายในของ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ สําหรับงวดตั้งแตวันที่
1 เดื อ น ตุ ล าคม พ.ศ. 2551 ถึ ง วั น ที่ 30 เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. 2552 ได ดํ า เนิ น การตาม
แนวทางการติดตามประเมิ นผลการควบคุ ม ภายในของคณะกรรมการตรวจเงิ นแผน ดิน ซึ่ง
กํ า หนด อยู ใ นเอกสารคํ า แนะนํ า :
การจั ดทํา รายงานการควบคุม ภายในตามระเบีย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ
6 ระบบการควบคุมภายในของ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งความมั่ น ใจอย า งสมเหตุ ส มผลว า การดํ า เนิ น งานของ สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร รวมถึงการดูแลรักษา ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจายไมควร
เกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมี
ข อ จํ า กั ด ที่ แ ฝงอยู ใ นการควบคุ ม ภายในซึ่ ง รวมถึ ง โอกาสของการหลี ก เลี่ ย งหรื อ ละเลยการควบคุ ม
รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผล
ของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ และสภาพแวดลอม เปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ สํานักหอสมุด สําหรับ งวดตั้งแต
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 เปนไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง
ทั้งนี้ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน การ
ควบคุมภายใน มาพรอมนี้แลว

ลายมือชื่อ...................................................
(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552

แบบ ปย.2
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
องคประกอบการควบคุมภายใน (1)
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
ผููบริหารและบุุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อตอการ
ควบคุมภายใน ผูบริหารใหความสําคัญกับการมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย และมีการ
พิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ถาพบวา
ฤ ไมเหมาะสม การยอมรับ ความรูู
บุคุ ลากรประพฤติ
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน การรับทราบขอมูล
และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ตองตรวจสอบ
ปรัชญา รูปแบบการทํางานของผูบริหารเหมาะสมตอ
การพัฒนาการควบคุมุ ภายในที่มีประสิทธิผล
โครงสรางองคกร การมอบอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบและจํานวนผูปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติดานบุคลากรเหมาะสม
ในการจููงใจและสนับสนุนุ ผูปู ฏิฏบัติงาน
2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรที่ชัดเจน
วัตถุุประสงคระดับองคกรและวัตถุุประสงคที่ระดับ
กิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จดวย
งบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไวอยางเหมาะสม
ฝายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุุ
วัตถุประสงคขององคกร หนวยงานมีการวิเคราะหความ

ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)

สภาพแวดลอมการควบคุุม เปนปจจัยที่สงผลให
เกิดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน ในการดําเนิน
งานจะมีหลายปจจัยที่สงผลใหเกิดมาตรการการควบคุม
ภายในขึ้นในหนวยงาน ซึ่งฝายบริหารจะมีอิทธิผล
สําคัญตอการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมการ
ควบคุมภายในสํานักหอสมุด เชน จริยธรรมการทํางาน
ความซื่อสัตย ความไววางใจ ความโปรงใสและการมี
ภาวะผูนําที่ดี ซึ่งรวมทั้งการกําหนดนโยบาย โครงสราง
องคกร และระเบียบวิธีปฏิฏบัติที่เหมาะสม
สภาพแวดลอมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสมและ
มีสวนทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล อยางไร
ก็ตาม ยังตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความ
ชํานาญ
ญ เพื่อใหเหมาะสมกับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีของระบบหองสมุดอัตโนมัติและสารสนเทศ
ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของ
หนวยงาน เปนเหตุุการณหรือการกระทําใดๆๆ ที่กอให
เกิดผลลัพธที่ไมตองการ ทําใหงานไมประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยความเสี่ยงอาจเกิดจาก
ลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน ความเสี่ยงจาก
การควบคุมุ ภายใน ความเสี่ยงจากการตรวจไมพบ
ขอผิดพลาด เปนตน

องคประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)

เสีย่ งและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม นอกจากนีม้ ี
การดํ
การดาเนิ
าเนินการเกีย่ วกับการประเมินความเสีย่ งมี
กลไกที่ชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ความเหมาะสม อยางไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ปรับปรุงเพื่อ
ใหการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
สํานักหอสมุดมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
กําหนดตามเอกสารคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ และใชแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ดีควรมีการ
ป นิ ความเสีสีย่ งของทุกสวนงาน นอกจากการ
ประเมิ
ประเมินความเสี่ยงจากปจจัยภายในแลวควร
พิจารณาถึงปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร
3. กิจิ กรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเปนองคประกอบหนึ่งของ
กิจกรรมการควบคุมเปนองคประกอบหนึ่งของ
ระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัดใหมีขึ้น
ระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัดใหมีขึ้นเพื่อ
เพื่อลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจน ลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจนให
ทําํ ใใหเ กิดิ ความมัน่ั ใจในประสิ
ใ ใ ป ิทธิิผลของระบบการ
ฝายบริิหารเกิิดความมัั่นใจในประสิ
ใ ใ ป ิทธิิผลของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู ผูบริหารจะตองเขาใจถึง
ควบคุมภายในที่มีอยู ผูบริหารจะตองเขาใจถึง
ลักษณะงาน ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและ
ลักษณะงาน ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและ
การควบคุม และตองคํานึงวากิจกรรมการควบคุมที่
การควบคุม และตองคํานึงวากิจกรรมการควบคุมที่จัด
จัดั ให
ใ ม ีขึน้ นันั้ สามารถครอบคลุมความเสียี่ งทีอี่ าจ
ใ ม ีขึน้ นันั้ สามารถครอบคลุมความเสียี่ งทีอี่ าจกอ ให
ให
ใ 
กอใหเกิดความผิดพลาดเสียหายไดหรือไม และคุมคา เกิดความผิดพลาดเสียหายไดหรือไม และคุมคากับ
กับคาใชจายที่ตองเสียไป
คาใชจายที่ตองเสียไปเพียงใด กิจกรรมการควบคุมนั้น
ตองทําอยางสม่ําเสมอตลอดไป
โโดยเฉพาะอยางยิ่ิงตองสอดคลองกัับนโยบายและ
โ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหมั่นใจวาระบบ
การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ
รวมกัน ขึ้นอยูกับดุลพินิจในการพิจารณาความ
เหมาะสมและความซับซอ นของงาน/กิจกรรมใน
ใ

องคประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)
เหมาะสมและความซับซอนของงาน/กิจกรรมใน
แตละฝาย
สํานักหอสมุดมีกิจกรรมการควบคุม เพื่อปองกันหรือ
ลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และ
ใหสามารถบรรลุ
ามารถบรรลผลสํ
ผลสําเร็จตามวัตถุถประสงค
ประสงคของการ
ควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องตน
จะมีการแบงแยกหนาที่งานภายในอยางเหมาะสม ไม
มอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่เปน
ผูรับผิิดชอบปฏิ
ป บิ ัติงานทีี่สําคััญหรืืองานทีี่เสีย่ งตอ
ความเสียหายตั้งแตตนจนจบ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ป บิ ัติงาน การรายงานทางการเงิินและการดําํ เนินิ งาน
ปฏิ
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่ใชใน
การควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององคกร รวมทั้ง
ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอกองคกรมีการ
สือื่ สารไปยั
ไป งั ผูบริหิ ารและผูใชภ ายในองค
ใ
ก ร ในรู
ใ ปแบบ
ที่ชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และใหมั่นใจวามีการติดตอสื่อสารภายในและภาย
นอกองคก รทีม่ี ีผลทําํ ให
ใ อ งคก รบรรลุวัตถุประสงคแ ละ
เปาหมาย

ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ
และสือื่ สารให
ใ ฝ า ยบริหิ ารและบุคลากรอืน่ื ๆ ทีเี่ หมาะสม
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ซึ่งจําเปนตองใช
สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา มี
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมตาม
สมควรตอ ความตองการของผูใช และการบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ผูบริหารมีการพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารวาเปนไปตามความตองการ
ขององคก รและบรรลุวัตถุประสงคด านการควบคุม
ภายใน โดยขอมูลนั้นอยูในรูปแบบที่เหมาะสม ทันกาล
และการสื่อสารควรคลอบคลุมไปทั่วทั้งองคกร และ
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหความมั่นใจวา
การสืื่อสารนัั้นเปปนประโยชน
ป โ  นาเชืื่อถืือและตอเนื่ือง

5. การติดตามประเมินผล
องคกรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
การติดตามประเมินผล เปนกระบวนการประเมิน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกําหนดวิธี
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน
ปฏิบัติงานเพื่อื ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ตางๆ ของหนวยงานซึ่งึ รวมถึึงการปฏิบัติตามกฎหมาย

องคประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)

ภายในอยางตอเนือ่ ง และเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร ผูควบคุมงานและ
ผูมีหนาที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้งเปน
ครัง้ คราวกรณีพบจดอ
บจุดออนหรือขอบกพรองควรกําหนด
วิธีปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบ
และการสอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบและ
มีการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที

ระเบียบ ขอบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ฝายตางๆ ในหนวยงาน
ทั้งนี้ เนื่องจากมาตราการตางๆ และระบบการควบคุม
ภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือตองพัฒนาตลอดเวลา
ผูผบริหารจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลเพือ่
ใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
สํานัักหอสมุ
ส ดมีรี ะบบการติดิ ตามประเมิ
ป นิ ผลการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม
กรณีไมถือปฏิบัติในเรื่องการติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในโดยเครงครัด ไดกําชับให
ผูบังคัับบััญชาติิดตามดูแลการปฏิ
ป บิ ัติงานทีีส่ ําคัญ
ั ๆ
ของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด รวมทั้งจะมีการ
พิจารณาโทษตามควรแกกรณี ถาไมปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนด
สําํ นักั หอสมุดจััดใใหมีการติิดตามประเมิ
ป ินผล โโดย
การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานและการประเมิน
ผลเปนรายครั้งอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหมี
ความมั่นใจวา
- ระบบการควบคุมภายในที
ใ ว่ี างไว
ไ เพีียงพอ เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง
- การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล
- ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ
ไ ร ับการปรั
ได
ป บั ปรุ
ป งแกไ ขอยา งเหมาะสมและทันั เวลา
- การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

สรุปผลการประเมิน
สํานักหอสมุดมีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุม
เปปนไป
ไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิ
ใ
นิ แผน ดินิ มีีการควบคุมทีีเ่ พียี งพอและมีี
ประสิทธิผล อยางไรก็ตาม มีจุดออนที่ตองปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
- การติดตามผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว
ตองใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหสามารถระบุ
ความเสียี่ งและโอกาสที
โ
จ่ี ะเกิิดความเสีย่ี งใหม
ใ ๆ

(นางสาวสายพิณ
ิ วิไิ ลรัตั น)
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