
แบบประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนท่ี 2 การควบคุมภายใน

2.   ด้านการคลัง การพัสดุ และด้านอ่ืน ๆ

ค าอธิบาย

1. การประเมินผล : เป็นการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังน้ี

ถ้าตอบใช่ให้ใส่ 1 ในช่องผลการประเมิน หมายถึงมีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินท้ังหมด

ถ้าตอบใช่บางส่วนให้ใส่ 0.5 ในช่องผลการประเมิน หมายถึง ถ้ามีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินบางส่วน

ถ้าตอบไม่ใช่ให้ใส่ 0 ในช่องผลการประเมิน หมายถึง ไม่ได้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน

ถ้าหน่วยงานไม่ต้องด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินให้ใส่ NA ในช่องผลการประเมิน 

2. ช่องค าอธิบาย ให้อธิบายถึงสาเหตุ/ความจ าเป็น/ข้อจ ากัด ในประเด็นท่ีตอบใช่บางส่วนหรือไม่ใช่

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน
ผลการ

ประเมิน
ค าอธิบาย

1

1.1 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการรับเงินมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

มากกว่าหน่ึงลักษณะงานต่อไปน้ี

1.ผู้รับเงินเป็นผู้ได้รับมอบหมาย/แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีรับเงินสด

2.การเก็บรักษาเงินสด/น าเงินฝากธนาคาร

3.การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร

4. การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร

1.2 มีการก าหนดแนวปฏิบัติในการรับส่งเงินระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลาย

ลักษณ์อักษร

1

1.3 เงินสดท่ีได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันท่ีได้รับเงินน้ัน 1

1.4 มีการออกใบเสร็จรับเงินส าหรับการรับเงินทุกคร้ัง 1

1.5 ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขก ากับเล่มและเรียงล าดับหมายเลขต่อเน่ือง

ทุกฉบับ

1 ใบเสร็จรับเงินท่ีอยู่หน่วยประสานงาน เบิกมาจากงานกอง

คลัง

1.6 มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 1

1.7 มีการสรุปยอดเงินท่ีได้รับทุกวันเม่ือส้ินเวลารับเงิน 1

1.8 มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีรับกับหลักฐานการรับและรายการท่ีบันทึกไว้ใน

บัญชีทุกส้ินวัน

1

1.9 มีการรายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันท่ีมีการรับเงิน 1

2

2.1 มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัย 1

การควบคุมเงินสดในมือและการน าส่งเงินกองคลัง/หน่วยงานก าหนด

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่ามีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ ให้ความเช่ือม่ันว่าการรับเงินได้รับอนุมัติตรวจสอบ และบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วนและสม่ าเสมอ ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมได้ดีข้ึนอย่างไร

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่ามีการควบคุมท่ีเพียงพอ ให้ความเช่ือม่ันได้ว่ามีรักษาความปลอดภัยเงินสด รวมถึงการน าส่งเงินกองคลัง/ท่ี

หน่วยงานก าหนดทันตามก าหนดเวลา ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมอย่างไรให้ดีข้ึน

1

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น



แบบประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน
ผลการ

ประเมิน
ค าอธิบาย

2.2 มีการน าเงินสดท่ีได้รับ  ฝากธนาคารภายในวันท่ีได้รับเงิน หรือ วันท าการถัดไป 1

2.3 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด

และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้มีอ านาจ

1

2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ 1 บัญชีเงินฝากเปิดในนามงานประสานงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.5 มีการน าเงินส่งกองคลังภายในระยะเวลาตามท่ีกองคลังหรือหน่วยงานก าหนด

(กรณีเป็นหน่วยงานท่ีไม่ต้องน าส่งเงินต่อกองคลัง)

1

2.6 การสรุปน าเงินส่งกองคลังหรือท่ีหน่วยงานก าหนดมีการตรวจสอบความถูกต้อง

ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ

1

3

มีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการเบิกจ่ายเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหน้าท่ี

รับผิดชอบมากกว่าหน่ึงลักษณะงาน ต่อไปน้ี

1. การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร

2.  การเก็บรักษาเงินสด

3.  การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร

4. การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร

3.2 มีการก าหนดระเบียบเก่ียวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอย่างชัดเจน 1

3.3 การเบิกจ่ายเงินมีใบส าคัญหรือเอกสารหลักฐานประกอบท่ีมีการอนุมัติอย่าง

ถูกต้อง

1

3.4 มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินท่ีบันทึกไว้ในบัญชีกับหลักฐานการจ่ายทุกส้ินวัน 1

3.5 มีการก าหนดวงเงินและผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน 1

3.6 มีการก าหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับ

อนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน

0 เน่ืองจากมีความจ าเป็นในการใช้เงินสดในแต่ละวัน เม่ือมี

การโอนเงินเข้าบัญชีลูกหน้ี ลูกน้ีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปถอนเงิน และธนาคารท่ีลูกหน้ีเปิดบัญชีอยู่ไกล

จากท่ีพัก จึงท าให้ต้องจ่ายเงินยืมทดลองให้ลูกหน้ีเป็นเงินสด

4

4.1 มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกส้ินเดือน 1

4.2 มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสดหรือมีบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันท่ี

จ่ายเงินน้ัน

1

4.3 มีการจัดท างบทดลองทุกส้ินเดือนอย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน NA

3.1 1

การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

การควบคุมการบันทึกบัญชี

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่ามีการควบคุมท่ีเพียงพอ ให้ความเช่ือม่ันได้ว่าการจ่ายเงินได้รับการอนุมัติ ตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง และบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสม่ าเสมอ ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมอย่างไรให้ดีข้ึน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่ามีการควบคุมท่ีเพียงพอ ให้ความเช่ือม่ันได้ว่ารายงานทางการเงินมีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ถ้าไม่เพียงพอจะ

มีวิธีการปรับปรุงการควบคุมอย่างไรให้ดีข้ึน

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น



แบบประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน
ผลการ

ประเมิน
ค าอธิบาย

5 การบริหารและควบคุมเงินยืมทดรองจ่าย

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่ามีการควบคุมท่ีเพียงพอ ให้ความเช่ือม่ันได้ว่าการบริหารและควบคุมเงินยืมทดรองจ่ายเป็นไปตามระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมอย่างไรให้ดีข้ึน

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น



แบบประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน
ผลการ

ประเมิน
ค าอธิบาย

5.1 ลูกหน้ีเงินยืมทุกสัญญาได้รับการอนุมัติให้ยืม มีการจัดท าสัญญาและแผนการใช้

เงินครบถ้วน

1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 

1269/2556 ลงวันท่ี  19 มิถุนายน 2556

5.2 กรณีมีหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ ไม่มีการอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย 1

5.3 กรณีมีเงินสดเหลือจ่าย น าส่งก่อนหรือพร้อมวันท่ีส่งคืนใบส าคัญ 1

5.4 มีการออกหลักฐานการรับคืนเงินยืมเป็นเงินสดและใบส าคัญ และมีการบันทึก

ตัดหน้ีภายในวันหรือวันท าการถัดไป

1

5.5 ไม่มีใบส าคัญรอการตัดหน้ีเกิน 14 วัน นับจากวันท่ีบันทึกเป็นใบส าคัญรอการ

ตัดหน้ี

1

5.6 ไม่มีลูกหน้ีค้างนานเกินก าหนดช าระ หากมี มีการก ากับติดตามเป็นลายลักษณ์

อักษรและรายงานสัญญาท่ีค้างช าระเกินก าหนดต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาส่ังการ

ทุกเดือน

1

5.7 กรณีมีหน้ีเกินก าหนดมีการคิดค่าปรับและน าส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยหรือ

รายได้ของหน่วยงาน

1

5.8 มีการกระทบยอดวงเงินยืมทดรองจ่ายรายงานเสนอต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุก

เดือน

1

5.9 มีการรายงานลูกหน้ีเงินยืมทดรองจ่ายคงค้างเสนอต่อผู้บริหารเป็นประจ าอย่าง

น้อยเดือนละ 1 คร้ัง

1 จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือนทุกเดือน เสนอต่อ

ผู้บริหารรับทราบ

6

6.1 มีการประเมินความต้องการและวัตถุประสงค์ในการใช้พัสดุของบุคลากร 1 มีการประมาณการการใช้วัสดุซ่ึงเทียบเคียงจากปีท่ีผ่านมา

และส่วนใหญ่เบิกจากงานพัสดุกองคลังตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย

6.2 มีการจัดหาพัสดุตามรายการและวันท่ีแจ้งความต้องการไว้ 1

6.3 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการจัดหาในแต่ละวิธีไว้เหมาะสมและทันต่อความ

ต้องการใช้งาน

1

6.4 มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการจัดหาในแต่ละวิธีไว้เหมาะสมและทันต่อ

ความต้องการใช้งาน

1

6.5 มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดหาพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

1

6.6 มีการตรวจสอบงบประมาณหรือเงินสนับสนุนท่ีใช้ในการซ้ือหรือจ้างก่อนการ

อนุมัติและเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ

1

6.7 มีการเปรียบเทียบราคาซ้ือคร้ังล่าสุดและ/หรือราคาจากผู้ขายหลายแห่ง เพ่ือให้

ได้ราคาท่ีดีท่ีสุด

1

6.8 มีการจัดท าทะเบียนประวัติผู้ขายรวมท้ังสถิติราคาและปริมาณไว้ 1 ฐานข้อมูลจากกองคลัง (KKU FMIS)

6.9 ก าหนดอ านาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่าของพัสดุหรือบริการ เพ่ือความ

คล่องตัวและรัดกุมในการปฏิบัติงาน

1 มีค าส่ังมอบอ านาจท่ี 6259/2562, 6575/2559 และค าส่ัง

ท่ี 6255/2562

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่ามีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ ให้ความเช่ือม่ันว่าผู้ปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดหาพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงาน

การควบคุมการจัดซ้ือจัดหาพัสดุ

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น



แบบประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน
ผลการ

ประเมิน
ค าอธิบาย

6. 10 มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เช่ือม่ันว่าการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามแนว

ปฏิบัติและพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560

1 ส านักงานอธิการบดี มีโครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและ

พัสดุ โดยศูนย์รวมอยู่ท่ีกองคลัง

7

7.1 มีการแต่งต้ังผู้มีหน้าท่ีในการตรวจรับพัสดุ 1

7.2 พัสดุท่ีส าคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุท่ีมี

คุณภาพพิเศษ ตรวจรับโดยผู้ช านาญในเร่ืองน้ันโดยเฉพาะ

1

7.3 ทดสอบคุณภาพตามข้อก าหนดในใบส่ังซ้ือ/จ้าง หรือสัญญาซ้ือ/จ้าง 1

7.4 มีการติดตามทวงถามทันทีเม่ือพบว่าพัสดุหรือการบริการส่งมอบไม่ครบถ้วน

ถูกต้อง

1

7.5 พัสดุท่ีได้รับมีการตรวจสอบความถูกต้องกับสัญญาซ้ือขายหรือจ้าง รวมถึงใบส่ัง

ซ้ือส่ังจ้าง

1

7.6 พัสดุท่ีไม่ถูกต้องตามสัญญาซ้ือขายหรือจ้าง ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง มีการส่งคืนหรือไม่

ตรวจรับพร้อมแจ้งผู้ขายให้ทราบตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

1

7.7 การตรวจรับพัสดุและบริการมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 1

8

1.มีการแบ่งแยกหน้าท่ีมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบมากกว่าหน่ึง

ลักษณะงาน ต่อไปน้ี

1.1  การอนุมัติซ้ือ โอน หรือจ าหน่ายทรัพย์สิน

1.2  การใช้ทรัพย์สิน

1.3  การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน

1.4  การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของทรัพย์สิน

2.การซ้ือและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด

3.มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจน

4.การใช้ทรัพย์สินท่ีมีความส าคัญหรือมูลค่าสูงได้มีการก าหนดให้เฉพาะผู้ได้รับ

อนุญาตเท่าน้ันท่ีจะใช้ได้

5.มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ท่ีถูกต้องให้แก่ผู้ใช้ทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่ามีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ ให้ความเช่ือม่ันว่าการตรวจรับพัสดุตรงตามสัญญา ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการ

ปรับปรุงการควบคุมได้ดีข้ึนอย่างไร

การควบคุมการตรวจรับพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่ามีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ ให้ความเช่ือม่ันว่าทรัพย์สินท้ังหมดมีอยู่ครบถ้วน และได้รับการดูแลรักษา รวมท้ัง

บันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่

8.1 1

การควบคุมทรัพย์สิน

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น



แบบประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน
ผลการ

ประเมิน
ค าอธิบาย

การดูแลรักษาทรัพย์สิน

1.มีการก าหนดมาตรการป้องกันและรักษาทรัพย์สินท่ีส าคัญ หรือมีมูลค่าสูงมิให้

สูญหายหรือเสียหาย

2.มีการก ากับหมายเลขรหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ท่ีทรัพย์สินทุกรายการ

3.มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สิน

4.มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาท่ีก าหนด

5.มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกันทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสม

การบัญชีทรัพย์สิน

บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียด หมายเลข รหัส รายการ สถานท่ีใช้

หรือสถานท่ีเก็บรักษา และราคาครบถ้วนทุกรายการ ทุกส้ินปี

2. มีการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปี

3.มีการจัดท ารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สินเปรียบเทียบยอดจากการตรวจ

นับกับทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สิน

การบ ารุงรักษา

1.มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาพัสดุ

2.มีการจัดท ารายงานผลการบ ารุงรักษาเป็นไปตามแผน

3.มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบ ารุงรักษาระหว่างการด าเนินงานเองและ

การจ้างหน่วยงานภายนอก

ยังไม่ได้ด าเนินการ

การจ าหน่ายพัสดุ

1.มีการรายงานพัสดุท่ีหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย

มากและพัสดุท่ีสูญหายต่อผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาให้จ าหน่ายพัสดุตามระเบียบ

พัสดุฯ

2. มีการจัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี

9

9.1 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนระหว่างการรับสินค้า 

การส่งสินค้า การผลิต และการบันทึกบัญชี

1

9.2 การรับจ่ายสินค้าเข้าหรือออกจากคลัง มีเอกสารการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ ทุก

คร้ังหรือไม่

1

9.3 มีนโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลืออยู่เป็นประจ าและสม่ าเสมอ 1

9.4 มีการท ารายละเอียดกระทบยอดระหว่างผลท่ีได้จากการตรวจนับกับบัญชีคุม

สินค้า และกรณีสินค้าไม่ตรงตามบัญชีมีรายการสินค้ามีการอนุมัติโดย

ผู้รับผิดชอบการปรับปรุงบัญชี

1

8.2

8.3

8.4

8.5

1

1

0

1

การบริหารคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่ามีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ ให้ความเช่ือม่ันว่าการบริหารคลังสินค้า มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นไปด้วย

ความประหยัด หรือไม่

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น



แบบประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน
ผลการ

ประเมิน
ค าอธิบาย

9.5 มีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าท่ีเคล่ือนไหว สินค้าท่ีล้าสมัยและสินค้าขาด

บัญชี

0

9.6 มีการจัดท าประกันภัยให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้าท่ีอยู่ในคลัง 0

10

การสรรหา

1. ฝ่ายบริหารมีการก าหนดทักษะและความสามารถท่ีจ าเป็นของต าแหน่งงาน

ส าคัญไว้อย่างชัดเจน

2. การสอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุแต่งต้ัง มีการทดสอบทักษะและ

ความสามารถตามท่ีก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่งงาน

3. มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างท่ัวถึงในการรับสมัครบุคลากร

4. มีการก าหนดกระบวนการคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง

งานท่ีสุด

ค่าตอบแทน

1.  มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเร่ืองค่าตอบแทน

2. มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและมีหัวหน้างานลงนามรับรองใบลง

เวลา3.การเล่ือนข้ันเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้าท่ีความรับผิดชอบ

1.มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การ

ด าเนินงาน

2.การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญเก่ียวกับการมอบหมายงานมีการจัดท าเป็นลาย

ลักษณ์อักษร

3. หน้าท่ีความรับผิดชอบของงานท่ีส าคัญมีการอนุมัติโดยหัวหน้าส่วนราชการ

หรือผู้บริหารสูงสุด

การปฏิบัติงานของบุคลากร

1.  มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดเป็นคร้ังคราวและจัดท า

เป็นลายลักษณ์อักษร

3.มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานท่ี

ก าหนด

4.มีการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด

วัตถุประสงค์ : มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ความม่ันใจว่าบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานหรือไม่

10.1

10.2

10.3

10.4

1

1

1

1

การบริหารบุคลากร

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน
ผลการ

ประเมิน
ค าอธิบาย

การส่ือสาร

1.มีการส่ือสารข้อมูลค าส่ังให้บุคลากรระดับปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ

2.มีการก าหนดวิธีการส่ือสารเพ่ือให้บุคลากรสามารถส่งข้อเรียกร้องหรือ

ข้อแนะน าให้กับฝ่ายบริหารได้

3.มีการก าหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและตอบข้อเรียกร้องและข้อแนะน าของ

บุคลากร

คะแนนการตอบใช่ 61.00

คะแนนการตอบใช่บางส่วน 0.00

รวมคะแนนค าตอบใช่และใช่บางส่วน 61.00

ค่าคะแนนเฉล่ียการควบคุมภายในด้านการคลัง การพัสดุ และด้านอ่ืน ๆ 3.75

ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิงให้เก็บไว้ท่ีหน่วยงานเพ่ือประกอบการตรวจสอบ

ลงช่ือ ................................................... ลงช่ือ ...................................................

( นางสาวผ่องศรี  บุญสามารถ ) ( นายธัญญา  ภักดี )

หัวหน้างานบริการกลาง ผู้อ านวยการกองบริหารงานกลาง

วันท่ี 3 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 วันท่ี ............ เดือน ................. พ.ศ. ............

10.5 1

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


