
~ 1 ~ 
 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” 

ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องประชุมศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย สงขลา 
 

1. หลักการและเหตุผล : 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 จึงก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย 
ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต โดยมาตรฐานการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐนี้ ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐ อันจะท าให้การด าเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีการก ากับดูแลที่ดี 

 มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ อันจะเป็นการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นในการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
ควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ เพ่ือให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเข้าใจหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และสามารถจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดได้อย่าง
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เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2. วัตถุประสงค ์ 

  1) เพ่ือให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2) เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินงานการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

3) เพ่ือให้บุคลากรทุกหน่วยงานสามารถจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลังก าหนด 
 
3. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  

 1) ผู้บริหารทุกหน่วยงาน (หัวหน้าหน่วยงานและรองที่ได้รับมอบหมาย)      จ านวน      49       คน 
2) บุคลากรทุกหน่วยงาน (หัวหน้าส านักงาน,หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบ)  จ านวน      74       คน 
3) วิทยากร (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผูช้่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)   จ านวน        2      คน 
4) คณะกรรมการด าเนินงาน        จ านวน       8       คน 

                  รวมทั้งสิ้น             จ านวน      133     คน 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มทร.ศรีวิชัย  
 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ :   ณ ห้องประชุมศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์   
   มทร.ศรีวิชัย สงขลา 

 

6. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 
1) บรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
2) ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (ก าหนดวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงาน, จัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน,จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน) 

7. งบประมาณ  : จ านวนเงิน 64,000 บาท 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
1) บุคลากรทุกหน่วยงานเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2) บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  
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3) บุคลากรทุกหน่วยงานสามารถจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 

9. การประเมินผลโครงการ :  
 1) ประเมินผลจากแบบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  
 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับและการน าไปใช้ในอนาคต ร้อยละ 80 
 
10. การติดตามผล    
 ติดตามการน าความรู้ที่ได้รับในการเข้าร่วมโครงการฯ ไปปรับใช้กับการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเดือนธันวาคม 2562 
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