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คำนำ 

  

          ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ 

วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน  

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  

ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง จากการผิดพลาด ความเสียหาย  

ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต โดยมาตรฐาน

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานสากลของ  

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2 0 1 3  

โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง 

ในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้ 

การดำเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

และมกีารกำกับดูแลที่ดี 

 มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ โดยให้คณะ 

วิทยาลัย กอง ศูนย์และหน่วยงานอื่นๆ ปรับแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทำรายงานตามที่

กระทรวงการคลังได้กำหนดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบข้ันตอนการดำเนินงาน 

ตามระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากการควบคุมภายในนั้นเป็นกระบวนงานที่สอดแทรกอยู่ในข้ันตอนการปฏิบัติงานตามปกติ 

ดังนั้นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและเพื่อให้ 

การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ จึงเป็นกรอบแนวทาง 

ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนำไปถือปฏิบัติ เพื่อให้การควบคุมภายในสอดคล้องกับมาตรฐาน 

ที่เกี่ยวขอ้งและแนวทางการบรหิารของมหาวทิยาลัยต่อไป 

        

            

                          
                                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สนิคา้งาม) 

        คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

                                                                            วันที ่ 30  กันยายน  2564 
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ประวัตหิน่วยงาน 

 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา” ได้ก่อตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 

มิถุนายน 2538 ซึ่งอนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร” และเม่ือวันที่  8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปล่ียนชื่อเป็น 

“มหาวทิยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” โดยสถานที่ที่ใช้จัดการเรยีนการสอนตัง้อยู่ ณ 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย

และจังหวัดพะเยาในการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวชิาคอื สาขาวิชาพืช

ศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร โดยดำเนนิการจัดการหลักสูตรภายใต้

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และการบริหาร

หลักสูตรโดยสำนักวชิาการ วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา 

 

 เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สำนักวิชาการ วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการแบ่งการ

บริหารออกเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีโดยแบ่งการทำงานตามหลักสูตรที่เปดิสอน ซึ่งกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีหน้าที่

รับผดิชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพชืศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องย้ายไปเรียน ณ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในช้ันปีที่ 3-4 และในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววทิยา 

ทำให้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของ

วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา รวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวชิา) 
 

 ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 มหาวทิยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยาได้มีการ

ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการข้ึนใหม่  

ประกอบด้วย สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุม

สภามหาวทิยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 สำนักวชิา

เกษตรศาสตรฯ์ จงึไดย้กระดับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควชิา  ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ใน

คราวประชุมครั้งที่  13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัย
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นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” ในปีการศึกษา 2553 

สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวชิาสัตวศาสตร์) และการผลิตพืชอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปีการศึกษา 

2553 เป็นต้นไป สำนักวชิาเกษตรศาสตรฯ์ ทำการสอนนสิิตสาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ชัน้ป ีณ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา 

 ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ไดร้ับการยกฐานะเป็น

องค์กรเทยีบเท่ากับคณะ พรอ้มกับมหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา ที่ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวทิยาลัยพะเยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตร ี6 หลักสูตร คือ หลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การประมง เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร และสัตวศาสตร์ ส่วนระดับปริญญาโทได้เปิด

หลักสูตรการเรียนการสอน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์

การเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

ตามปรัชญาและวสิัยทัศน์ของคณะที่ตอ้งการพัฒนาวชิาการด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของ

ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ

เกษตรที่เก่ียวข้องกับพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนบนและสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ

ของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยลดความแออัดและค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาใน

ภูมิภาคเหนอืตอนบนที่ประสงค์จะเขา้ศกึษาในสาขาวชิาดา้นเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิโดย

ไม่ตอ้งเขา้ไปศกึษาในมหาวทิยาลัยส่วนกลางหรอืภูมภิาคอื่น 
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หนังสอืรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน  

( แบบ ปค.1 ) 
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แบบ ปค. 1 

หนังสอืรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  ด้วยวธิีการท่ีหน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 

รวมทัง้ด้านการปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้งกับการดำเนนิงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  เห็นว่า การควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัตติามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของคณบดีคณะ

เกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ            

 

                                        ลายมอืช่ือ                                                             . 

                                          (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญฤทธิ์  สนิคา้งาม) 

                                        ตำแหน่งคณบดคีณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ

                            วันที ่ 30  กันยายน  2564 

 

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว 

ในปีงบประมาณ/ปีปฏทินิถัดไป ใหอ้ธบิายเพิ่มเตมิในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี  มีความเส่ียงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ 

ปีปฏทินิถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ีมอียู่ท่ีตอ้งกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 

1.1............................................................................................................................... 

1.2............................................................................................................................... 

2. การปรบัปรุงการควบคุมภายใน (10) 

2.1............................................................................................................................... 

2.2............................................................................................................................... 
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รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

( แบบ ปค.4) 
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แบบ ปค.4 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 

(3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 

ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

คณะไดแ้ต่งตัง้คณะทำงานชุดต่างๆ  

เพ่ือใหก้ารดำเนนิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งั

มกีารกำหนด Job description สำหรับเจา้หนา้ท่ีสำนักงาน

เลขานุการคณะ รองคณบด ีและหัวหน้าสาขา ประธาน

หลักสูตร ซึ่งมีการประเมนิผลการปฏิบัตงิานโดยการประเมนิ

ภาระงานและการประเมนิตนเองและประเมินโดยบุคลากรใน

คณะ  ในการพจิารณาความดคีวามชอบ คณบดเีปิดโอกาศให้

หัวหนา้สาขามบีทบาทในการร่วมพจิารณาบุคลากรในสาขา  

รวมถงึประธานหลักสูตร มีส่วนรว่มในการพิจารณาการใช้งบ

พัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเพื่อบรรลุถงึ ELOs ของหลักสูตร 

ในส่วนของบุคลากรมีการเนน้ใหบุ้คลากรปฏบิัตติามกฎ 

ระเบยีบ ขอ้บังคับต่างๆ ของมหาวทิยาลัย และจรรยาบรรณ

บุคลากรและจรรยาบรรณนักวจิัยอยา่งเคร่งครดั 

สภาพแวดลอ้มการควบคุมในภาพรวมเหมาะสม แต่

ยังควรมีการปรับปรงุดังนี้ 

- หน่วยงานไม่มีงบประมาณเพยีงพอต่อความ

ตอ้งการฝกึอบรม 

2. การประเมนิความเสี่ยง  

คณะมีแผนบรหิารความเสี่ยงท่ีมกีารกำหนดเปา้หมายไวอ้ย่าง

ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

ซึ่งแผนบรหิารความเสี่ยงน้ีไดผ้า่นการประชุมร่วมกันของ

ตัวแทนจากแตล่ะส่วนงานในคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายในและดำเนินตามคู่มือบรหิารความเส่ียง

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การประเมินความเสี่ยงในภาพรวมเหมาะสม 

เน่ืองจากได้ดำเนนิการตามแผนงานท่ีวางไว ้

3. กจิกรรมการควบคุม  

กจิกรรมใดท่ีมคีวามเสี่ยงสูงมากๆ จะมกีารควบคุมอย่าง

เรง่ด่วน ในส่วนของการเงนิมคีณบดแีละรองคณบดฝี่ายบรหิาร

เป็นผูมี้อำนาจในการอนุมัต ิส่วนหัวหน้าสาขาและประธาน

หลักสูตรมีส่วนรว่มในการเสนอบุคลากรในสาขาไปพัฒนา

ความรูเ้ฉพาะทางโดยคณะไดจ้ดัสรรงบประมาณสนับสนุน ใน

ส่วนของการดูแลทรัพย์สิน เจา้หน้าท่ีพัสดุทำหน้าท่ีดูแล และ

กจิกรรมการควบคุมภายในในภาพรวม มคีวาม

เหมาะสมแล้ว 
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(3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 

ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

ควบคมุโดยรองคณบดฝี่ายบรหิาร นอกจากนี้ยังมีการประเมนิ

บุคลากรในระดับต่างๆ ในรูปแบบของการประเมินตามภาระ

งาน และการประเมนิแบบอื่นๆ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

มรีะบบสารสนเทศด้านการเงนิ ERP (Enterprise Resource 

Planning) ช่วยในการบรหิารและตัดสนิใจของฝ่ายบรหิาร ซึ่ง

สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงนิไดอ้ย่างเป็นระบบ 

นอกจากนัน้ เจา้หน้าที่การเงนิได้จัดทำรายงานการเงนิเป็น

ประจำทุกเดอืน และนำเขา้รายงานในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะในทกุๆ เดอืน ในส่วนของการ

ตดิต่อสื่อสารในองค์กร ใช้ E-document E-mail และโทรศัพท์ 

ไลน์กลุ่ม ในการส่งข่าวสาร ในสว่นของการเสนอข้อคดิเห็นใน

การการปรับปรุงการดำเนนิงานขององค์กร มกีล่องรบัฟังความ

คดิเห็นและบุคลากรสามารถเสนอแนะการดำเนนิงานโดยการ

พูดคุยกับผูบ้รหิารโดยตรงเป็นการส่วนตัว หรอืแจง้ในการ

ประชุมต่างๆ 

สารสนเทศและการส่ือสารในภาพรวม มคีวาม

เหมาะสม แต่ยังควรมีการปรบัปรุงดังนี้ 

-ยังขาดการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก จงึควรมี

ช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนและท้องถ่ินได้มากขึน้และตรงจุด 

5. กจิกรรมการตดิตามผล  

มกีารตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระบบ

ควบคุมภายในที่กำหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง และได้รายงานผลการ

ประเมินกับคณะกรรมการบรหิารคณะไดร้ับทราบและเสนอ

แนวทางในการแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

การตดิตามประเมนิผลในภาพรวม มีความเหมาะสม 

 

ผลการประเมนิโดยรวม (5) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมีการควบคุมภายใน ครบ 5 องค์ประกอบ           
มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพที่เพยีงพอ ที่จะทำใหก้ารปฏิบัติงานประสบผลสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์ 
อย่างไรก็ตามมบีางกจิกรรมที่ตอ้งปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อใหก้ารปฏบิัติงานมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลยิ่งข้ึน จึงได้กำหนดวธิกีารและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไวแ้ล้ว 

                    

 

ลายมอืช่ือ ..................................................... 

        (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินคา้งาม) 

ตำแหน่ง คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

        วันท่ี  30  กันยายน  2564. 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน  

สำหรับระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สุด  30 กันยายน 2564 

(3) 

ภารกจิตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกจิอ่ืนๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์ 

(4) 

ความเสี่ยง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ที่มอียู ่

(6) 

การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ 

แบบ ปค. 5 



-11- 

 

ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

 

 

 

จำนวนนสิติเข้าศกึษาใน

คณะมีจำนวนนอ้ยกว่าเป้า

รับ 

1.นำสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้น เผยแพร่ไป

ยังโรงเรยีนต่างๆ และทางโซเชียลเนตเวริ์ค

และแนะแนวสัญจรในโรงเรยีนในเขต

ภาคเหนอืตอนบน 

2.ประสานกับกองบรกิารการศกึษาเพื่อขอรับ

ตรงในโครงการพิเศษของคณะเกษตรศาสตร์

ฯ โดยเฉพาะ 

3. หามาตรการและเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และนำศษิย์เก่าไป

ประชาสัมพันธ์โรงเรยีนเดิมที่สำเร็จการศกึษา 

4. จัดตัง้กองทุนเพื่อการศกึษานสิติ (สำหรับ

นสิติใหม่ท่ีสมัครเขา้เรยีน) 

5. โครงการแนะแนวสัญจร (ผู้บรหิาร

มหาวทิยาลัยพบผูบ้รหิารสถานศึกษา) และ

ใหน้ิสติมีส่วนร่วม (รุ่นพี่ไปพบรุ่นน้องที่

สถาบันเดิม)และโครงการตลาดนัด

อุดมศกึษา/การประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน

งานวันวทิยาศาสตร์/โครงการแข่งขันทักษะ

วชิาชพี 

6. การหาทุนวจัิยป.โท เพื่อหานสิติเขา้ศึกษา

ในระดับบัณฑิตศกึษา 

7. จัดกิจกรรม Open house ในงานเกษตร

แฟร์ 

8. สรา้งเครอืข่ายและทำ MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 

9. สรา้งความเข้มแข็งของแต่ละหลักสูตร

เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและดงึดูดให้มคีนมา

เรยีนมากข้ึน 

10. การจัดทำโรดโชว์ โดยมุ่งเน้นโรงเรยีน

เปา้หมาย (จากสถิตกิารรับเข้า) 

11. การสรา้งเครอืข่ายกับครูแนะแนวของแต่

ละโรงเรยีน 

12. ความรว่มมอืกับโรงเรยีนมัธยมเรื่อง 

เครดติแบงค์ 

13. การบรหิารจัดการหลักสูตรและการปรับ

หลักสูตรใหม่ 

14. การปรับปรุงฐานข้อมูลครูแนะแนว ศษิย์

เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

15. โครงการยุวเกษตร /นำนสิติเข้าค่าย 

5 x 5=25 (สูงมาก) 4 x 5=20 (สูงมาก) 1.ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้น 

เผยแพร่ไปยังโรงเรยีนต่างๆ (จำนวน 

500 โรงเรียนท่ัวประเทศ) และทาง

โซเชียลเนตเวร์ิคโดยจัดกจิกรรมสื่อสาร

ข้อมูลหลักสูตรโดยไลฟ์สดผ่าน 

facebook เพื่อเพิ่มข้อมูลในการตัดสนิใจ

การเข้าศกึษาต่อและการจัดตัง้กลุ่ม 

Line ให้กับนักเรยีนที่สมัคร TCAS เพื่อ

สื่อสารข้อมูลหลักสูตร/การเรยีนการ

สอน/และการปฏสิัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ไป

ยังรุ่นนอ้ง และการทำสื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรผา่น 

youtube และ facebook รวมทั้งได้

มอบหมายให้นักวชิาการศึกษา (กิจการ

นสิติ) ลงพื้นที่ในโรงเรยีนใน

กลุ่มเปา้หมาย ในเขตภาคเหนอื และ

ภาคกลางตอนบน เพื่อประชาสัมพันธ์

หลักสูตรในเชงิรุก และมอบของที่ระลกึ

ใหกั้บนักเรยีน 

2. ไดท้ำการจัดตัง้กองทุนเพื่อการศกึษา

นสิติ เพื่อมอบทุนการศกึษาใหกั้บนสิติท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย ์

3. ผูบ้รหิารคณะฯ ไดเ้ข้าร่วมโครงการ

แนะแนวสัญจร (ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย

พบผูบ้ริหารสถานศึกษา) ในเขต

ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื และภาค

ตะวันออก จำนวน8 จังหวัด 

4. ได้สรา้งเครอืข่ายและทำ MOU ดา้น

วชิาการและบริการวชิาการ กับบริษัท 

คูโบตา้(พะเยา) จำกัด 

5. จัดทำหลักสูตรระยะสัน้/ การทำ

หลักสูตรเครดติแบงค์ เพื่อใหน้ักเรยีนใน

ระดับชัน้มะยมศกึษาปทีี่ 4-6 สามารถ

สะสมหน่วยกิตของคณะเกษตรศาสตร ์ 

และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ได้

หารอืแนวทางการดำเนินงานกับ

ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 

และประชาสัมพันธ์กับผูป้กครอง

กันยายน 2564 

ฝ่ายวชิาการ 
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(3) 

ภารกจิตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกจิอ่ืนๆ ที่สำคัญ/

วัตถุประสงค์ 

(4) 

ความเสี่ยง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ที่มอียู ่

(6) 

การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ 

บรหิารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภิบาล 

และเรยีนรูเ้ปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 

 

การมผีลประโยชน์ทับซ้อน

โดยอาศัยอำนาจหนา้ท่ี 

1. จัดทำแนวทางปฏบัิตงิานและจรรยาบรรณ

ของบุคลากร 

2. มข้ีอกำหนดโดยถือตามระเบยีบของ

มหาวทิยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงต่อความ

เสยีหายตัง้แต่ตน้จนจบ เช่น การอนุมัต ิการ

บันทกึบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สนิ 

1 x 5=5 (ปานกลาง) 1 x 5=5 (ปานกลาง) 1. บุคลากรของคณะ ไดป้ฏิบัตติาม

ระเบยีบมหาวทิยาลัยว่าดว้ย

จรรยาบรรณของบุคลากรอย่าง

เคร่งครัด 

กันยายน 2564 

ฝ่ายบรหิาร 

 

  

                                                                                                                                                 

    ลายมอืชื่อ .................................. 

         (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สนิคา้งาม) 

                                                                         ตำแหน่ง คณบดคีณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิ

                 วันท่ี  30  กันยายน  2564 
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สำเนาหนังสอืและคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
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แบบประเมนิประสทิธผิลของระบบควบคุมภายใน  

5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
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แบบประเมนิประสทิธผิลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ   

เป็นเครื่องมือสำหรับการบรหิารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้

ผูบ้รหิารและผูป้ระเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบ

อย่างเหมาะสมและเพยีงพอ หรอืไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ในแต่ละ

องค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆและหัวข้อย่อยที่ เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก 

ข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้

ความสำคัญหรอืปฏบิัติอย่างไรในเรื่องนัน้ๆซึ่งจะช่วยใหไ้ด้ขอ้สรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้

สำหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป ระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติหรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ 

และสรุปผลการประเมนิการควบคุมภายในโดยรวม พรอ้มทัง้แนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
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แบบประเมนิประสทิธผิลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำ 

การควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศ 

ให้ทุกระดับตะหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การรักษาคุณค่าของความซื่อตรง 

และมาตรฐานของความประพฤติ องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานของโครงสร้าง

องค์กร การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ มีความสามารถ  

การมีตัววัดในการประเมินผลและให้แรงจูงใจบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุม

ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบดว้ย 

5 หลักการ ดังน้ี 

หลักการที่ 1 องค์กรยดึหลักความซื่อตรงและจรยิธรรม 

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผดิชอบในการกำกับดูแล  

หลักการที่ 3 ผู้บริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและการ

กำหนดอำนาจหนา้ที่ความรับผดิชอบในการตดิตามงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

หลักการที่ 4 องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถ

ของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของงาน 

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในตามหน้าที่   

ความรับผดิชอบและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

 

จุดที่ควรประเมนิ 
มี/ 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บรหิาร 

 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร 

รวมท้ังการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล 

ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

  ผูบ้รหิารมีทัศนคตท่ีิดตี่อการ

ตรวจสอบภายใน และให้

ความสำคัญกับผลการตรวจสอบ

หรอืผลการประเมนิของหน่วยงาน 

และมกีารสั่งการ ตดิตาม รายงาน

ผลการดำเนนิงานแก้ไขต่อ

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย 

 มีทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณ   ผูบ้รหิารติดตามผลการ
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จุดที่ควรประเมนิ 
มี/ 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

และการดำเนินงาน  ดำเนินงานด้านการปฏบิัตงิานใน

หนา้ท่ีดังกล่าว และมรีายงานทาง

การเงนิและรับรองในการประชุม

กรรมการบรหิารคณะฯทุกเดอืน 

 มทัีศนคตแิละการปฏบิัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ    คณะมีประกาศ บทบาทหนา้ท่ี

ของรองคณบดแีต่ละดา้น รวมถงึ

แต่งตัง้ผูร้ักษาการแทนคณบด ี

รวมถงึใหห้วัหนา้สาขา แต่งตัง้

ผูร้กัษาการแทน ในขณะลา

ราชการ 

 มทัีศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวเิคราะห์

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการ

ลดหรอืปอ้งกันความเสี่ยง 

  คณะมีการแต่งตัง้คณะทำงาน

บรหิารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในและรายงานต่อคณะ

กรรมการบรหิารคณะเพื่อตดิตาม

ผลการดำเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง 

และแจง้ต่อบุคลากรคณะทราบ 

เพ่ือดำเนนิงานร่วมกัน 

 มีความมุ่งมั่นท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(Performance – Based Management) 

  ผูบ้รหิารมีการแต่งต้ังคณะทำงาน

สำหรบังานดา้นต่างๆ เพื่อใหมี้

ผูร้บัผดิชอบโดยตรง และมกีาร

ตดิตามผลการดำเนินการอยา่ง

สม่ำเสมอ 

1.2 ความซื่อสัตยแ์ละจริยธรรม 

 มีข้อกำหนดด้านจรยิธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 

และเวยีนใหพ้นักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครัง้คราว 

  ผูบ้รหิารใหค้วามสำคัญกับ

ขอ้กำหนดดา้นคุณธรรม

จรยิธรรมของบุคลากรและด้าน

งานวจิัย 

 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมท่ียอมรับและ

ไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และ

แนวทางการปฏิบัตท่ีิถูกตอ้ง 

  ประกาศใหท้ราบโดยตดิบอรด์

ประชาสัมพันธ์ อกีทัง้แจง้ให้

พนักงานทุกคนรับทราบในท่ี

ประชุมใหญ่ของคณะอกีครัง้ โดย

ใช้เกณฑ์คุณธรรมและจรยิธรรม
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จุดที่ควรประเมนิ 
มี/ 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพจิารณา

ความดคีวามชอบ 

 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้น

ความสำคัญของความซื่อสัตยแ์ละจรยิธรรม 

  มกีารแจง้เตอืนใหบุ้คลากรปฏบิตัิ

ตามคุณธรรม ศีลธรรม และ

จรยิธรรมอยา่งเครง่ครัด 

 ฝ่ายบรหิารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณเีมื่อไม่มกีารปฏบัิติ

ตามนโยบาย วธีิปฏิบัต ิหรอืระเบยีบปฏิบัต ิ

  มกีารแจง้และตักเตอืนผูท่ี้ไม่ทำ

ตามกฎระเบยีบของคณะ 

 ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานท่ีเป็นไปได้ และไม่

สรา้งความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติ งานให้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีเป็นไปไม่ได ้

  มกีารกำหนด Job description ใหกั้บ

เจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่ายในสำนักงาน

เลานุการคณะฯ และขึ้นเวปไซต์

คณะฯ และรองคณบดแีต่ละฝา่ย 

เพ่ือใหก้ารปฏบิัติงานเป็นไปอย่าง

ราบรื่นและบรรลุตามเป้าหมายที่

วางไว ้

 ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและจำเป็นเพ่ือใหม่ั้นใจว่า

พนักงานจะมคีวามซื่อสัตย์และถือปฏิบัตติามจรยิธรรม 

  มโีครงการรางวัลเชดิชูเกยีรติ

บุคลากรท่ีสรา้งช่ือเสยีงใหก้ับ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ สำหรบัสาย

วชิาการและสายสนับสนุนท่ีสรา้ง

ชื่อเสยีงใหก้ับคณะฯเป็นท่ี

ประจักษ์โดยมีการมอบโล่เกยีรติ

คุณ 

 ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจ 

มปัีญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจรยิธรรมของพนักงานเกิดขึ้น 

  มกีารตรวจสอบเมื่อทราบว่าอาจ

มกีารทุจรติเกิดขึ้น และมีการ

ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้

ปัญหาที่เกดิขึ้นคล่ีคลายลงอยา่ง

รวดเร็ว 

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

 มกีารกำหนดระดับความรูทั้กษะและความสามารถ   มคีณะทำงานดา้นตา่งๆ ที่ตรง

ตามความสามารถและทักษะของ

แต่ละคน 

 มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ

ตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน 

  มกีารกำหนด Job description ใหกั้บ

เจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่ายในสำนักงาน
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จุดที่ควรประเมนิ 
มี/ 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

เลานุการคณะฯ และรองคณบด ี

ผูช่้วยคณบดแีต่ฝ่าย 

 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเก่ียวกับความรู้ทักษะ และ

ความสามารถท่ีตอ้งการสำหรบัการปฏบัิตงิาน 

  มกีารรายงานภาระงานของ

พนักงานสายวชิาการและสาย

สนับสนุนเป็นประจำอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ และมีแผนและติดตาม

การเขา้ร่วมอบรมของบุคลากร 

 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานท้ังหมด

อย่างเหมาะสม 

  กำหนดใหพ้นักงานทัง้สาย

วชิาการและสายสนับสนุนไป

ฝกึอบรมตามสายงาน และจัด

งบประมาณสนับสนุนเพื่อใหเ้กดิ

ความเช่ียวชาญและพัฒนาตนเอง

ได้ โดยใหัจัดทำ TOR และ

แผนพัฒนาบุคลากรของหลักสตูร 

เพ่ือสอดคลอ้งกับ ELOs ของ

หลักสูตร 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัย

ท่ีมีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนใน

ส่วนพนักงานมีผลการปฏบิัตงิานดแีละส่วนที่ตอ้งมีการปรับปรุง 

  มกีารประเมินผลการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการประจำคณะ 

การประเมินตามแบบภาระงาน 

ความพงึพอใจต่อบุคลากรสาย

สนับสนุน ซึ่งสะท้อนถึงผลการ

ปฏบิัตงิานและความสัมพันธ์กับ

บุคลากรอื่นภายในคณะ 

1.4 โครงสร้างองค์กร 

 มีการจัดโครงสรา้งและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนนิงาน    

  มโีครงสรา้งการบรหิารของคณะที่

ชัดเจน 

 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยน 

ท่ีจำเป็นใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมกีารเปล่ียนแปลง 

  มกีารประเมินผูบ้รหิาร และนำผล

การประเมินมาปรับปรุงการ

บรหิารงานของคณะ 

 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้

พนักงานทุกคนทราบ 

  มกีารเผยแพรโ่ครงสรา้งของ

หน่วยงาน และโครงสรา้ง

บรหิารงาน ในเวบไซค์ของคณะ 
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จุดที่ควรประเมนิ 
มี/ 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

1.5 การมอบอำนาจและหนา้ที่ความรับผดิชอบ 

 มกีารมอบหมายอำนาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหก้ับบุคคล

ท่ีเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงาน

ทุกคนทราบ 

  มกีารแต่งต้ังผูบ้รหิารในแต่ละส่วน

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ

แจง้เวยีนใหพ้นักงานทุกคนทราบ

ผ่านการเวยีนอเีมล์ รวมถงึหน้าท่ี

ของบุคลากรสำนักงานคณะผ่าน

ทางเวปไซต์คณะฯ 

 ผู้บริหารมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ

ดำเนินงานท่ีมอบหมาย 

  ในการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารคณะ มีวาระใหร้องคณบด ี  

ประธานหลักสูตร และหัวหน้า

ศูนย์ฯ ต่างๆ แจง้ผลการ

ดำเนินงานในรอบเดือนท่ีผ่านมา

ใหแ้ก่คณะกรรมการทราบ และมี

การตดิตามการดำเนินงาน

โครงการในแผนของคณะฯ 

1.6 นโยบายวธิบีริหารด้านบุคลากร 

 มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากร 

ท่ีเหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษาประสบการณ์ ความซื่อสัตย์

และมจีรยิธรรม 

  มกีารกำหนดคุณสมบัตขิอง

บุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้

สอดคลอ้งกับงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 มกีารจัดปฐมนเิทศใหกั้บพนักงานใหม่และจัดฝึกอบรมพนักงาน

ทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง 

  มกีารเผยแพร ่ช้ีแจง้ใหบุ้คลากรท่ี

เก่ียวขอ้งทราบ แต่ไม่ทัง้หมดทุก

คนและมีการส่งพนักงานใหม่เขา้

ร่วมกจิกรรมพัฒนาบุคลากรใหม่

ของมหาวทิยาลัยอยา่งสม่ำเสมอ 

 การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงนิเดือนและการโยกยา้ยข้ึนอยู่กับ

การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

  ผูบ้รหิารและหัวหน้าสาขาใน

สังกัดผูมี้อำนาจในการพิจารณา

ความดคีวามชอบ ซึ่งมีการ

พจิารณาตามผลการปฏบิัตงิาน 

และดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึง

ความซื่อสัตย์และจรยิธรรม 

  ผูบ้รหิารพิจารณาไดใ้ช้เกณฑ์น้ี

ประกอบการพจิารณาด้วย 
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จุดที่ควรประเมนิ 
มี/ 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายหรอืขอ้กำหนดดา้นจรยิธรรม 

  ยังไม่มบุีคลากรท่ีตอ้งพจิารณา

โทษ 

1.7 กลไกการตดิตามการตรวจสอบการปฏบิัตงิาน 

 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน

ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

  มคีณะกรรมการตรวจสอบภายใน

จากส่วนกลางมาตรวจสอบการ

ปฏบิัตงิานของคณะ แต่คณะไดม้ี

การแต่งต้ังคณะกรรมการ

ประเมินความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน พิจารณาเตรยีม

ขอ้งมูลดา้นความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิารคณะฯก่อนเสนอ

ต่อมหาวทิยาลัย 

 มผีูต้รวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ต่อหัวหนา้ส่วนราชการ 

  มผีูต้รวจสอบภายในจาก

ส่วนกลางมาตรวจสอบ และรอง

คณบดฝี่ายบรหิารรายงานผลการ

ตรวจสอบใหกั้บคณะกรรมการ

บรหิารรับทราบ 

 

สรุปผลการประเมนิการควบคุมภายใน 
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีสภาพแวดลอ้มในการควบคุมในดา้นของโครงสรา้งองค์กรและสายการบังคับ

บัญชา โดยมกีารกำหนดนโยบายการบรหิารทีช่ัดเจน จึงไม่มีปัญหาในการบรหิารจัดการมากนัก 

 

 

ชื่อผู้ประเมนิ …....................…    ……………… 

(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สนิคา้งาม)) 

ตำแหน่ง คณบดคีณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิ

วันที่  30  กันยายน  2564 
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ในการระบุ

และประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ขององค์กรเพื่อหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ประกอบดว้ย 4 หลักการ ดังน้ี 

หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม 

หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์กรและวิเคราะห์

ความเสี่ยงเพื่อพจิารณาหาวธิีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อพิจารณาโอกาสที่อาจเกิด 

การทุจรติในการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร 

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ

การควบคุมภายใน 

 

จุดที่ควรประเมนิ 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไมใ่ช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

2.1 วัตถุประสงค์ระดบัหน่วยรับตรวจ    

 มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของ

หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได ้

  แผนบรหิารความเสี่ยง ซึ่งมีการ

กำหนดเป้าหมายไวอ้ย่างชัดเจน 

 มกีารเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากร ทุกระดับทราบและเข้าใจ

ตรงกัน 

  มกีารเผยแพรแ่ผนบรหิารความ

เส่ียง ใหกั้บคณะกรรมการบรหิาร

คณะรบัทราบรวมถงึบุคลากรใน

คณะผา่นทางอเีมลล์ และการ

ประชุมบุคลากรอขงคณะฯ 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกจิกรรม    

 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับ

กิจกรรมและวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน

วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 

  วัตถุประสงค์ของแผนบรหิารความ

เส่ียงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

แผนกลยุทธ์ของคณะ 

 วัตถุประสงค์ระดับกจิกรรมชัดเจนปฏบิัตไิดแ้ละวัดผลได ้   วัตถุประสงค์มีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 

วัดผลไดง้า่ย 

 บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้

การยอมรับ 

  คณะทำงานบรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ซึง่เป็นตัวแทน

บุคลากรจากแต่ละส่วนงาน โดย
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จุดที่ควรประเมนิ 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไมใ่ช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

ส่วนรว่มในการแสดงความคดิเห็น

และเสนอแนะดว้ย 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง    

 ผู้บริหารทุกระดับ มี ส่วนร่วม ในการระบุและประเมิน 

ความเส่ียง  

   

มกีารนำผลการจัดทำแผนบรหิาร

ความเส่ียงจากคณะทำงานฯ และ

เสนอเขา้ไปใหค้ณะกรรมการ

บรหิารคณะพจิารณาร่วมกันอกี

ครัง้และมกีารเสนอแนะเพิ่มเติมอกี

เล็กนอ้ย 

 มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง

ทางการเมอืงเศรษฐกจิและสังคม เป็นต้น 

  มกีารระบุปัจจัยภายในและภายนอก

ตามแบบ EPRM ประจำป ี

2.4 การวเิคราะห์ความเสี่ยง    

 มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญ 

ของความเสี่ยง 

  ดำเนินการตามคู่มอืบรหิารความ

เส่ียง มหาวทิยาลัยพะเยา 

 มกีารวเิคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบ

ของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิด 

ความเส่ียง 

  การวเิคราะห์และจัดลำดับความ

เส่ียงตามเกณฑ์ท่ีใหไ้ว้ในคู่มือ

บรหิารความเสี่ยง มหาวทิยาลัย

พะเยา 

2.5 การกำหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัความเสี่ยง    

 มกีารวเิคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและกำหนด

วธีิการควบคุมเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยง 

  ได้วเิคราะห์ตามที่กำหนดไวใ้น

แบบฟอรม์ RM 1 ตารางแสดงการ

วเิคราะห์ ประเมนิ และจัดลำดบั

ความเส่ียง 

 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ

กำหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยง  

  มกีารวเิคราะหต์น้ทุนตัวหัวนสิิต Unit 

cost และยังไม่ได้ลงรายละเอยีด

ตน้ทุนต่อกิจกรรมการควบคุมเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยง 

 มกีารแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ

ป้องกันหรอืลดความเสี่ยง 

  แจง้ใหท้ราบในท่ีประชุมบุคลากร

คณะฯ และแจง้เวยีนทางอเีมลล ์
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จุดที่ควรประเมนิ 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไมใ่ช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีกำหนดเพื่อ

ป้องกันหรอืลดความเสี่ยง 

  ได้ตดิตามตามแบบฟอรม์ การ

ตดิตามผลตามแผนบรหิารความ

เส่ียง 

 มกีารวเิคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและกำหนด

วธีิการควบคมุเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยง 

  มกีารวเิคราะหส์าเหตุของความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันหรอื

ลดความเสี่ยง 

 

สรุปผลการประเมนิการควบคุมภายใน 
คณะทำงานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ควรดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 
  
 

ชื่อผู้ประเมนิ …....................…    ……………… 

(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สนิคา้งาม)) 

ตำแหน่ง คณบดคีณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิ

วันที่  30  กันยายน  2564 

 
 

องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมควบคุม 

 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดตามนโยบายและวิธีปฎิบัติงานในการลด 

หรือควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความม่ันใจต่อฝ่ายบริหาร          

ว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติ      

ทั่วทุกระดับขององค์กรในกระบวนการปฏิบัตงิาน ขัน้ตอนการดำเนนิงานต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี

มาใชใ้นการดำเนินงานประกอบดว้ย 3 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 10 ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุ 

ประสงค์ใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

หลักการที่ 11 องค์กรเลอืกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปดา้นเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

หลักการที่ 12 การกำหนดนโยบายและวิธีการควบคุม ต้องกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการ

ควบคุม ประกอบดว้ยผลสำเร็จที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏบิัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏบิัติจรงิ 
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จุดที่ควรประเมนิ 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผล

การประเมินความเสี่ยง 

  กจิกรรมใดท่ีมคีวามเสี่ยงใดท่ีสูง

มากๆ จะมกีารควบคุมอย่างเร่งด่วน 

 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

การควบคุม 

  มกีารตดิตามผลรอบ 6 เดอืนและ 

12 เดอืนตามที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ

ผูบ้รหิารแต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกัษร 

  คณบดแีละรองคณบดฝี่ายบรหิาร

เป็นผูมี้อำนาจในการอนุมัตกิารเบกิ

จ่ายเงนิสำหรับการดำเนินกจิกรรม

ต่างๆ ภายในคณะ โดยปฏบิตัติาม

ระเบยีบของมหาวทิยาลัย 

 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ

เพียงพอ 

  มเีจา้หน้าที่พัสดุท่ีดูแลในส่วนน้ี โดย

มรีองคณบดฝี่ายบรหิารควบคุมอกี

ที 

 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีสำคัญหรืองานท่ีเสี่ยง

ต่อความเสียหายต้ังแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก

บัญช ีและการดูแลรักษาทรพัย์สนิ 

  มเีจา้หน้าที่นโยบายและแผน พสัดุ 

และการเงนิ ท่ีร่วมกันดูแลการใช้

จ่ายงบประมาณของคณะอยา่งเป็น

ระบบ 

 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 

ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซอ้นโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ 

  มรีายการครภุัณฑ์ของคณะ โดย

มอบหมายใหนั้กวทิย์ฯ ผูร้บัผดิชอบ

แต่ละเครื่อง และทำบันทึกการขอ

อนุญาตใชค้รภุัณฑ์และ

หอ้งปฏบัิตกิารหลังเวลาราชการ 

อนุมัตโิดยรองฯบรหิาร และเป็น

หลักฐานในการเปดิใชห้อ้งจาก 

รปภ. 

 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของ

องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมตคิณะรัฐมนตร ี

 

 

  มข้ีอกำหนดโดยถอืตามระเบียบของ

มหาวทิยาลัยพะเยา และงานที่เส่ียง

ต่อความเสยีหายต้ังแต่ตน้จนจบ 

เช่น การอนุมัต ิการบันทึกบัญชี 

และการดูแลรกัษาทรัพย์สิน 
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จุดที่ควรประเมนิ 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

สรุปผลการประเมนิการควบคุมภายใน 
กจิกรรมการควบคุมมีระเบยีบและขัน้ตอนอยู่แลว้ จึงดำเนนิการไปตามขัน้ตอน จงึไม่มีปัญหาอะไรมากนัก 

 

 

 

 

ชื่อผู้ประเมนิ …....................…    ……………… 

(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สนิคา้งาม)) 

ตำแหน่ง คณบดคีณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิ

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

 สารสนเทศเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการสื่อสารที่ เกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมภายใน 

เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรต้องมีสารสนเทศที่มีคุณภาพจากแหล่งข้อมูล 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารภายในจะช่วยให้สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนของบุคลากร

ในองค์กรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญในการควบคุมภายใน ส่วนการส่ือสาร

ภายนอก จะเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในได้รับสารสนเทศจากภายนอก และเป็นช่องทางในการ

สื่อสารสารสนเทศจากภายในไปยังบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและความคาดหวัง 

ประกอบดว้ย 3 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 13 องค์กรจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องและมีคุณ ภาพ 

เพื่อสนับสนุนใหมี้การปฏบิัตติามการควบคุมภายในที่กำหนด 

หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื่ อสารภายในเกี่ ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์  

และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม       

การควบคุมภายในที่กำหนด 

หลักการที่ 15 องค์กรมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ

ปฏบิัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

จุดที่ควรประเมนิ 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 
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จุดที่ควรประเมนิ 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหาร

และตัดสนิใจของฝ่ายบรหิาร 

  มรีะบบสารสนเทศด้านการเงนิ ERP 

(Enterprise Resource Planning) ซึ่งช่วยให้

การบรหิารและตัดสนิใจของฝ่าย

บรหิารน้ันง่ายข้ึน และระบบบริหาร

จัดการพัสดุ FI Stock 

 มกีารจัดทำและรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน 

และการปฏิบั ติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะ 

รัฐมนตรไีวอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบัน 

  มรีะบบสารสนเทศด้านการเงนิ ERP 

(Enterprise Resource Planning) ท่ี

ตรวจสอบการเบิกจ่ายไดอ้ยา่งเป็น

ระบบ 

 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ

บันทกึบัญชไีวค้รบถ้วน สมบูรณ ์และเป็นหมวดหมู่ 

  เจา้หนา้ท่ีการเงนิไดจ้ัดทำรายงาน

การเงนิเป็นประจำทุกเดือน และจัด

ไวเ้ป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบยีบ 

 มีการรายงานข้อมูลท่ีจำเป็นท้ังจากภายในและภายนอกให้

ผูบ้รหิารทุกระดับ 

  เจา้หนา้ท่ีการเงนิไดจ้ัดทำรายงาน

การเงนิประจำเดอืน และไดน้ำเข้า

รายงานในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะในทกุๆ 

เดือน 

 มีระบบการติดต่อสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอย่าง

เพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล 

  มกีารตดิต่อสื่อสารกันภายใน

องค์กรโดยใช ้E-mail โทรศัพท์ 

เฟซบุ๊คคณะฯ ไลน์กลุ่ม 

 มีการส่ือสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ

จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่ เกิด ข้ึน  และแนวทาง 

การแกไ้ข 

  มกีารแจง้ใหบุ้คลากรทุกระดับทราบ

ถงึบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามงาน

ท่ีไดร้ับมอบหมาย 

 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น  

หรอืขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการดำเนินงานขององค์กร 

  มกีล่องรบัฟังความคดิเห็น และ

บุคลากรทุกระดับสามารถพูดคยุ

และเสนอแนะการดำเนนิงานของ

คณะไดโ้ดยตรง โดยการพูดคุยกับ

ผูบ้รหิารหรอืผูท่ี้เกี่ยวข้องเป็นการ

ส่วนตัว หรอืในการประชุมต่างๆ 

 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย   มช่ีองทางรบัฟังข้อรอ้งเรยีนจาก
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จุดที่ควรประเมนิ 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

ภายนอก อาทิ นสิติ ชุมชน และประชาชน  

 

ภายนอก เช่น สายตรงคณบด ีการ

ออกไปรับฟังโจทก็งานวจิัยจาก

ชุมชนหรอืส่วนราชการหรือ

ภาคเอกชน รวมถงึมีกลุ่งรบัความ

คดิเห็น และสภากาแฟ ของ

บุคลากรในคณะฯ 

 

สรุปผลการประเมนิการควบคุมภายใน 
คณะฯ ยังขาดการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก จงึควรมีช่องทางการสื่อสารเพิ่มเตมิ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชมและทอ้งถิ่นไดม้ากขึ้นและตรงจุด 

 

 

ชื่อผู้ประเมนิ …....................…    ……………… 

(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สนิคา้งาม)) 

ตำแหน่ง คณบดคีณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิ

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 กจิกรรมการตดิตามผล 

 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง

หรอืเป็นการประเมนิผลทัง้สองวธิีร่วมกัน เพื่อใหเ้กดิความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัตติามหลักการในแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายใน 

จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา 

ประกอบดว้ย 2 หลักการ ดังน้ี 

หลักการที่ 16 การดำเนินการประเมินผลระหว่างการ ปฏิบัติงานและหรือการประเมินผล     

เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในและทำหนา้ที่ไดจ้รงิ 

หลักการที่ 17 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน    

อย่างทันเวลาตอ่ฝ่ายบรหิารและกำกับดูแล เพื่อใหผู้ร้บัผดิชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
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จุดที่ควรประเมนิ 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มกีารเปรยีบเทียบแผนและผลการดำเนนิงานและรายงานใหผู้้

กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรอย่างต่อเนื่องและ

สม่ำเสมอ 

  มโีครงการในแผนปฏิบัตกิาร

ประจำป ีและมรีายงาน

เปรยีบเทยีบโครงการและผลการ

ดำเนินงานตามตัวชี้วัดส่งไปยัง

กองแผนฯ 

 กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการ

แกไ้ขอย่างทันกาล 

  มกีารขออนุมัตขิอโอนยา้ยหมวด

เงนิตามความเหมาะสมกับการใช้

จรงิอยา่งทันทว่งที 

 มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

  มกีารตดิตามโครงการในแผนและ

รายงานสถานะทางการเงนิของ

คณะ ในที่ประชุม

กรรมการบรหิารคณะ เป็นประจำ

ทุกเดอืน 

 มกีารติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีกำหนดไวอ้ย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

  ทางคณะ ไดก้ำหนดใหมี้การ

ประชุมคณะกรรมการบรหิาร

ความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ทุกๆ3 เดอืน และรายงานต่อท่ี

ประชุมกรรมการบรหิารคณะ 

 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/

หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้  

  ได้ดำเนนิการประเมินเป็นประจำ

ทุกป ีปลีะ 1 ครัง้ 

 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ

ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

  มกีารรายงานผลต่อท้ังผูก้ำกับ

ดูแลและผูป้ฏบัิตงิาน และรายงาน

ผลการดำเนนิการปรบัปรุงแก้ไข

ต่อผูบ้รหิารต่อไป 

 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน 

ผลและการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน  

  มกีารตดิตามและรายงานการ

แกไ้ขต่อผูบ้รหิาร จาก

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที    รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และ
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จุดที่ควรประเมนิ 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

ในกรณีท่ีมีการทุจรติหรือสงสัยว่ามีการทุจรติมีการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการ

กระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ 

 

บรหิารองคก์รและเจา้หนา้ท่ีพัสดุ

คณะและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้

เข้าร่วมประชุมในด้านระเบียบการ

จัดซื้อ จัดจา้ง และบรหิารพัสดุ 

ครภุัณฑ์ อย่างต่อเน่ืองและได้

จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ

ทานเอกสาร วัสดุสิ้นเปลอืงใน

ระบบ ERP  

 

สรุปผลการประเมนิการควบคุมภายใน 
การตดิตามประเมินผล ไดท้ำตามระเบียบและข้ันตอนที่กำหนดเอาไว้ 
 

 

 

ชื่อผู้ประเมนิ …....................…    ……………… 

(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สนิคา้งาม)) 

ตำแหน่ง คณบดคีณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิ

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

 


