แนวปฏิบัติที่ดี “การเขียนรายงานการควบคุมภายใน
เพื่อพัฒนาสู่การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง”
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติ
การเขียนรายงานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาสู่การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
2. ชื่อหน่วยงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. คณะทางาน
1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ

ปริสุทธกุล

2. อาจารย์ธารา

จันทร์อนุ

3. อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์

ศรีจาเริญรัตนา

4. นางสมรัก

เปล่งเจริญศิริชัย

5. นางสาวฐานิตา

มลคลา

6. นายศิวฤกษ์

สุขช้อย

4. บทสรุปโครงการ
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ได้ จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“การเขียนรายงานการควบคุมภายใน” เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรมลีลาวดี ชัน 5
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการอบรมและฝึกปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการควบคุม
ภายใน” ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร คือ นายไพศาล เรืองวิวัฒนโรจน์ ผู้อานวยการสานักงาน
ตรวจสอบการดาเนินงานที่ 2 สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้รับทราบว่าการเขียนรายงานดังกล่าว
ที่ผ่านมาไม่ถูกต้องและผิดวิธีการ

-2ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงจัดโครงการ “การเขียนรายงาน
การควบคุมภายใน เพื่อ พัฒ นาสู่ ก ารจั ดท าแผนการบริห ารความเสี่ ยง” เมื่อ วันพุ ธ ที่ 17 มกราคม 2561
ณ ห้องอบรมลีลาวดี ชัน 5 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากร
ของหน่วยงานภายในสานักวิทยบริการฯ โดยเริ่มจัดทาการเขียนรายงานการควบคุมภายในตังแต่ระดับฝ่าย,
ระดับหน่วย และระดับงาน ทังนี เพื่อพัฒนาสู่การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

FLOW CHART
ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดโครงการอบรมให้กับหัวหน้าระดับฝ่าย,
ระดับหน่วย และระดับงาน
การฝึกปฏิบัติการ
การเขียนรายงานการควบคุมภายใน
การตรวจสอบรายละเอียดการควบคุมภายใน
การนาเสนอหัวข้อการควบคุมภายในในที่ประชุม กบ.
เพื่อคัดเลือกประเภทที่มีความเสี่ยงมากมาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
ประเมินผลการดาเนินงาน/พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

-35. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
การดาเนิ น งานการเขีย นรายงานการควบคุม ภายในและการจั ดท าแผนการบริห ารความเสี่ ยง ส านั ก
วิทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ผ่ านมา ยั งไม่ ถูก ต้อ งในการจัด ทารายละเอีย ดตามกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานและวัตถุประสงค์ของการควบคุม, ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง,
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (O, F, C), ระดับความเสี่ยง, การควบคุมที่มีอยู่, ประเมินผลการควบคุม, ความ
เสี่ ย งที่ ยั ง มี อ ยู่ , การปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม และการคั ด เลื อ กหั ว ข้ อ การควบคุ ม ภายในที่ มี ค วามเสี ย งมาก
เพื่อพัฒนาสู่การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลและการวัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการเขียนรายงานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนา
สู่การจัดทาแผนการบริห ารความเสี่ยงเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีป ระสิทธิภาพ จึงกาหนด
ตัว ชีวัด ความส าเร็ จ โดยมีร ะดับ ค่าเฉลี่ ยของความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51
ตามรายละเอียดเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังนี
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
1 = 1.00 – 1.50
2 = 1.51 – 2.50
3 = 2.51 – 3.50
4 = 3.51 – 4.50
5 = 4.51 – 5.00
ทั้งนี้ ระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.63 คะแนนอยู่ในระดับ 5

หรือคะแนนอยู่ในระดับ 4

-4แผนหลักการดาเนินงานการเขียนรายงานการควบคุมภายใน
เพื่อพัฒนาสู่การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
แบบ Log Analysis Framework
รายละเอียดสรุป
(Narrative Summary)
วัตถุประสงค์ระดับเหนือโครงการ
(Project Goal)
ฝ่ายเลขานุการฯ สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้การเขียนรายงาน
การควบคุมภายในเพื่อพัฒนา
สู่การจัดทาแผนการบริหาร
ความเสีย่ งให้กับบุคลากรระดับ
ฝ่าย, ระดับหน่วยและระดับงานได้
วัตถุประสงค์โครงการ (Project
Purpose)
วัตถุประสงค์หลัก
บุคลากรระดับฝ่ายซึ่งเป็นฐานใหญ่
สามารถเขียนรายงานการควบคุม
ภายในได้

ตัวชี้วัด
(OVls)
บุคลากรระดับฝ่าย, ระดับหน่วย
และระดับงาน อย่างน้อยจานวน 25 ฝ่าย
(จาก 31 ฝ่าย) สามารถเขียนรายงาน
การควบคุมภายในได้

มาตรการตรวจสอบ
(MOV)
ตรวจสอบจากขันตอน
การดาเนินงานตาม
Flow Chart

ข้อสมมติฐาน
(LA)
คณะกรรมการ กบ.
สานักวิทยบริการฯ
มีทัศนคติต่อบุคลากร
ระดับฝ่ายในการเขียน
รายงานการควบคุม
ภายในที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

บุคลากรระดับฝ่าย, ระดับหน่วย
และระดับงาน อย่างน้อยจานวน 25 ฝ่าย
(จาก 31 ฝ่าย) สามารถเขียนรายงาน
การควบคุมภายในได้

ตรวจสอบจากขันตอน
การดาเนินงานตาม
Flow Chart

วัตถุประสงค์รอง
เพื่อให้กระบวนการดาเนินงาน
การเขียนรายงานการควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง

รายงานการควบคุมภายในมีครบ
ตามจานวนฝ่ายงานที่เป็นฐานใหญ่

จานวนรายงานการควบคุม
ภายใน

กิจกรรม
1. จัดโครงการอบรมและฝึก
ปฏิบัติการให้กับบุคลากร
2. การเขียนรายงานการควบคุม
ภายใน
3. กระบวนการคัดเลือกหัวข้อ
การควบคุมภายในสู่การจัดทา
แผนการบริหารความเสี่ยง

1. รายงานการควบคุมภายในมีครบ
ตามจานวนฝ่ายงานที่เป็นฐานใหญ่
2. การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
จากหัวข้อการควบคุมภายในที่มี
ความเสีย่ งมาก

ตรวจสอบจากการ
เขียนรายงานการควบคุม
ภายในและแผนการบริหาร
ความเสีย่ ง

คณะกรรมการ กบ.
สานักวิทยบริการฯ
มีทัศนคติต่อบุคลากร
ระดับฝ่ายในการเขียน
รายงานการควบคุม
ภายในที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
ฝ่ายบริหารสานัก
วิทยบริการฯ มีทัศนคติว่า
รายงานการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามที่ สตง.
กาหนด
เงื่อนไขขั้นต้น
ก่อนเริ่มโครงการ
(Precondition)
การปรับเปลี่ยนวิธีการ
เขียนรายงานการควบคุม
ภายในเพื่อคัดเลือก
หัวข้อที่มีความเสีย่ งมาก
มาจัดทาแผนการบริหาร
ความเสีย่ ง

-56. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก
บุคลากรระดับฝ่ายซึ่งเป็นฐานใหญ่สามารถเขียนรายงานการควบคุมภายในได้
วัตถุประสงค์รอง
เพื่อให้กระบวนการดาเนินงานการเขียนรายงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินงานตาม PDCA)
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA Good Practices

หมายเหตุ

วางแผน (Plan)
- การรับมอบนโยบายการปรับปรุงแก้ไขการเขียนรายงานการควบคุมภายใน
เพื่อพัฒนาสู่การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
การดาเนินงาน (Do)
- ดาเนินการตาม FLOW CHART
การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)
ตรวจสอบ/ประเมิน โดย
1. รายงานการควบคุมภายในที่หน่วยงานระดับฝ่ายที่เป็นฐานใหญ่ได้จัดทาขึน
2. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดตัวชีวัดความสาเร็จโดยมีระดับ
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการจัดทาแบบประเมินไม่ตากว่
่ า 3.51
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
- การนาข้อมูลรายงานการควบคุมภายในที่มีระดับความเสีย่ งสูงของหน่วยงาน
ระดับฝ่าย, ระดับหน่วยและระดับงาน มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ 2562

8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
OUT COME ที่เกิดขึน คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานการควบคุมภายในให้ตรงตามที่สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กาหนด
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยหลัก คือ
การท างานเป็ น ที ม ของหน่ ว ยงานภายในระดั บ ฝ่ า ย, ระดั บ หน่ ว ย, ระดั บ งาน และฝ่ า ยบริ ห ารส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-610. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
รายงานการควบคุมภายในที่จัดทาระดับฝ่ายของสานักวิทยบริการฯ มีจานวน เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลในระดับฝ่าย
มากตามจานวนฝ่ายงาน คือ 31 ฝ่าย ดังนัน ผู้รวบรวมข้อมูลจึงต้องสรุป
ให้เร็วขึน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
เอกสารเป็นจานวนมาก
รายละเอียดการเขียนรายงานการควบคุม
ภายในเพื่อจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
11. แนวทางในการจัดการความรู้
วิธีการเขียนรายงานการควบคุมภายในและการคัดเลือกประเด็นที่มีความเสี่ ยงสูงเพื่อจัดทาแผนการ
บริหารความเสี่ยง

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

