รายงานการควบคุมภายใน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564)

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
(Internal Control Standard for Government Agency)

คำนำ
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ.2561 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ
วัน ที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญ ญั ติให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ให้มี ก ารตรวจสอบภายใน
การควบคุม ภายในและการบริห ารความเสี่ย ง โดยให้ถื อ ปฏิ บั ติต ามหลัก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง
ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในสำหรั บ หน่ วยงานของรั ฐ พ.ศ.2561
ซึ่ ง การควบคุ ม ภายในถื อ เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารดำเนิ น งานตามภารกิ จ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประหยั ด และช่ ว ยป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย ง จากการผิ ด พลาด ความเสี ย หาย
ความสิ้น เปลือง ความสูญ เปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต โดยมาตรฐาน
การควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังได้จัด ทำขึ้น ตามมาตรฐานสากลของ
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2 0 1 3
โดยปรั บ ให้ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของระบบการบริห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวทาง
ในการกำหนดประเมิ น และปรับ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงานของรั ฐ อั น จะทำให้
การดำเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุป ระสงค์ เป้าหมาย
และมีการกำกับดูแลที่ดี
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง ได้ จั ด ทำรายงานการควบคุ ม ภายในฉบั บ นี้ โดยให้ ค ณะ
วิ ท ยาลั ย กอง ศู น ย์ แ ละหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ปรั บ แบบฟอร์ ม และรู ป แบบการจั ด ทำรายงานตามที่
กระทรวงการคลั งได้ ก ำหนดขึ้น โดยมุ่ งหวังให้ผู้ที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งรับ ทราบขั้น ตอนการดำเนิ น งาน
ตามระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการควบคุมภายในนั้น เป็นกระบวนงานที่ส อดแทรกอยู่ในขั้น ตอนการปฏิบัติงานตามปกติ
ดั ง นั้ น บุ ค ลากรภายในมหาวิท ยาลั ย ต้ อ งมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบการควบคุ ม ภายในและเพื่ อ ให้
การดำเนิ น งานเป็ น ไปในทิ ศทางเดี ย วกั น รายงานการควบคุ ม ภายในฉบั บ นี้ จึ งเป็ น กรอบแนวทาง
ให้ห น่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนำไปถือปฏิบัติ เพื่อให้ก ารควบคุม ภายในสอดคล้องกับ มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 30 กันยายน 2564
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สารบัญ
เนื้อหา

หน้า

 คำนำ
 ประวัติหน่วยงาน
 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
 ภาคผนวก

- สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงาน)
- แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
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ประวัติหน่วยงาน
“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา” ได้ก่อตั้งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 20
มิถุนายน 2538 ซึ่งอนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา)
ของมหาวิท ยาลั ย นเรศวร” และเมื่ อ วั น ที่ 8 ตุ ล าคม 2539 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ให้ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” โดยสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนตั้งอยู่ ณ
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัดพะเยาในการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยดำเนินการจัดการหลักสูตรภายใต้
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร และการบริห าร
หลักสูตรโดยสำนักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สำนักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการแบ่งการ
บริหารออกเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยแบ่งการทำงานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และ
สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเกษตร โดยนิ สิ ต สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเกษตรจะต้ อ งย้ า ยไปเรี ย น ณ
มหาวิท ยาลัย นเรศวร พิษ ณุ โลก ในชั้น ปีที่ 3-4 และในปีก ารศึก ษา 2548 เป็น ต้ น ไป มหาวิท ยาลั ย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา
ทำให้ก ลุ่มวิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิตของ
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา รวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวิชา)
ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้มีการ
ปรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารงานภายในวิ ท ยาเขตโดยมี ก ารปรั บ โครงสร้ า งด้ า นวิ ช าการขึ้ น ใหม่
ประกอบด้วย สำนัก วิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำนักวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 สำนักวิชา
เกษตรศาสตร์ฯ จึงได้ยกระดับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ใน
คราวประชุ ม ครั้ งที่ 13 (4/2550) สภามหาวิท ยาลั ย นเรศวร ได้ มี ม ติ ให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ “มหาวิ ท ยาลั ย
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นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” ในปีการศึกษา 2553
สำนั ก วิชาเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปิ ด หลั ก สู ต รเพิ่ม อี ก 2 หลั ก สู ต ร คื อ หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร์) และการผลิตพืชอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปีการศึกษา
2553 เป็นต้นไป สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ทำการสอนนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ชั้นปี ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการยกฐานะเป็น
องค์กรเทียบเท่ากับคณะ พร้อมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ที่ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เป็น ต้นมา โดยปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การประมง เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร และสัต วศาสตร์ ส่วนระดับปริญญาโทได้เปิด
หลัก สูต รการเรียนการสอน 4 หลั ก สูต ร คือ หลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิท ยาศาสตร์
การเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง
ตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะที่ต้องการพัฒนาวิชาการด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มุ่ ง เน้ น การบู ร ณาการความรู้ ด้ า นการเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตรที่ จ ะเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ
เกษตรที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ พืช ศาสตร์ สั ต วศาสตร์ การประมง วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนบนและสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยลดความแออัดและค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่สำเร็จการศึก ษาใน
ภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
( แบบ ปค.1 )
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แบบ ปค. 1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้า นการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทั นเวลา และโปร่งใส
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ การควบคุ มภายในสำหรั บหน่ วยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้ ก ารกำกั บ ดู แลของคณบดี คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ลายมือชื่อ
.
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม)
ตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 30 กันยายน 2564
กรณี มีความเสี่ ยงสำคั ญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรั บความเสี่ ยงดั งกล่ าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้
อย่ า งไรก็ ดี มี ค วามเสี่ ย งและได้ ก ำหนดปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน ในปี ง บประมาณ หรื อ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9)
1.1...............................................................................................................................
1.2...............................................................................................................................
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10)
2.1...............................................................................................................................
2.2...............................................................................................................................
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รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
( แบบ ปค.4)
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แบบ ปค.4

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
(3)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
คณะได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงั
มีการกำหนด Job description สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เลขานุการคณะ รองคณบดี และหัวหน้าสาขา ประธาน
หลักสูตร ซึ่งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมิน
ภาระงานและการประเมินตนเองและประเมินโดยบุคลากรใน
คณะ ในการพิจารณาความดีความชอบ คณบดีเปิดโอกาศให้
หัวหน้าสาขามีบทบาทในการร่วมพิจารณาบุคลากรในสาขา
รวมถึงประธานหลักสูตร มีส่วนร่วมในการพิจารณาการใช้งบ
พัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเพื่อบรรลุถึง ELOs ของหลักสูตร
ในส่วนของบุคลากรมีการเน้นให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณ
บุคลากรและจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัด
2. การประเมินความเสี่ยง
คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงทีม่ ีการกำหนดเป้าหมายไว้อย่าง
ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงนี้ได้ผา่ นการประชุมร่วมกันของ
ตัวแทนจากแต่ละส่วนงานในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในและดำเนินตามคู่มือบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยพะเยา
3. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ จะมีการควบคุมอย่าง
เร่งด่วน ในส่วนของการเงินมีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร
เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติ ส่วนหัวหน้าสาขาและประธาน
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอบุคลากรในสาขาไปพัฒนา
ความรู้เฉพาะทางโดยคณะได้จดั สรรงบประมาณสนับสนุน ใน
ส่วนของการดูแลทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่พัสดุทำหน้าที่ดูแล และ
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(4)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสม แต่
ยังควรมีการปรับปรุงดังนี้
- หน่วยงานไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการฝึกอบรม

การประเมินความเสี่ยงในภาพรวมเหมาะสม
เนื่องจากได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

กิจกรรมการควบคุมภายในในภาพรวม มีความ
เหมาะสมแล้ว

(3)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ควบคุมโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
บุคลากรในระดับต่างๆ ในรูปแบบของการประเมินตามภาระ
งาน และการประเมินแบบอื่นๆ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบสารสนเทศด้านการเงิน ERP (Enterprise Resource
Planning) ช่วยในการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ซึ่ง
สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่การเงินได้จัดทำรายงานการเงินเป็น
ประจำทุกเดือน และนำเข้ารายงานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะในทุกๆ เดือน ในส่วนของการ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร ใช้ E-document E-mail และโทรศัพท์
ไลน์กลุ่ม ในการส่งข่าวสาร ในส่วนของการเสนอข้อคิดเห็นใน
การการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร มีกล่องรับฟังความ
คิดเห็นและบุคลากรสามารถเสนอแนะการดำเนินงานโดยการ
พูดคุยกับผู้บริหารโดยตรงเป็นการส่วนตัว หรือแจ้งในการ
ประชุมต่างๆ
5. กิจกรรมการติดตามผล
มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระบบ
ควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และได้รายงานผลการ
ประเมินกับคณะกรรมการบริหารคณะได้รับทราบและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขให้ดีขึ้น

(4)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป

สารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม มีความ
เหมาะสม แต่ยังควรมีการปรับปรุงดังนี้
-ยังขาดการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก จึงควรมี
ช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้มากขึ้นและตรงจุด

การติดตามประเมินผลในภาพรวม มีความเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม (5)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการควบคุมภายใน ครบ 5 องค์ประกอบ
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว
ลายมือชื่อ .....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 30 กันยายน 2564.
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แบบ ปค. 5
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิน้ สุด 30 กันยายน 2564
(3)
ภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์

(4)
ความเสี่ยง

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
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(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ

ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

จำนวนนิสิตเข้าศึกษาใน
คณะมีจำนวนน้อยกว่าเป้า
รับ

1.นำสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้น เผยแพร่ไป
ยังโรงเรียนต่างๆ และทางโซเชียลเนตเวิร์ค
และแนะแนวสัญจรในโรงเรียนในเขต
ภาคเหนือตอนบน
2.ประสานกับกองบริการการศึกษาเพื่อขอรับ
ตรงในโครงการพิเศษของคณะเกษตรศาสตร์
ฯ โดยเฉพาะ
3. หามาตรการและเพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์และนำศิษย์เก่าไป
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเดิมที่สำเร็จการศึกษา
4. จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต (สำหรับ
นิสิตใหม่ที่สมัครเข้าเรียน)
5. โครงการแนะแนวสัญจร (ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษา) และ
ให้นิสิตมีส่วนร่วม (รุ่นพี่ไปพบรุ่นน้องที่
สถาบันเดิม)และโครงการตลาดนัด
อุดมศึกษา/การประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
งานวันวิทยาศาสตร์/โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ
6. การหาทุนวิจัยป.โท เพื่อหานิสิตเข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา
7. จัดกิจกรรม Open house ในงานเกษตร
แฟร์
8. สร้างเครือข่ายและทำ MOU กับหน่วยงาน
ภายนอก
9. สร้างความเข้มแข็งของแต่ละหลักสูตร
เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและดึงดูดให้มีคนมา
เรียนมากขึ้น
10. การจัดทำโรดโชว์ โดยมุ่งเน้นโรงเรียน
เป้าหมาย (จากสถิติการรับเข้า)
11. การสร้างเครือข่ายกับครูแนะแนวของแต่
ละโรงเรียน
12. ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมเรื่อง
เครดิตแบงค์
13. การบริหารจัดการหลักสูตรและการปรับ
หลักสูตรใหม่
14. การปรับปรุงฐานข้อมูลครูแนะแนว ศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
15. โครงการยุวเกษตร /นำนิสิตเข้าค่าย

5 x 5=25 (สูงมาก)
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4 x 5=20 (สูงมาก)

1.ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้น
เผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ (จำนวน
500 โรงเรียนทั่วประเทศ) และทาง
โซเชียลเนตเวิร์คโดยจัดกิจกรรมสื่อสาร
ข้อมูลหลักสูตรโดยไลฟ์สดผ่าน
facebook เพื่อเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจ
การเข้าศึกษาต่อและการจัดตั้งกลุ่ม
Line ให้กับนักเรียนที่สมัคร TCAS เพื่อ
สื่อสารข้อมูลหลักสูตร/การเรียนการ
สอน/และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ไป
ยังรุ่นน้อง และการทำสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรผ่าน
youtube และ facebook รวมทั้งได้
มอบหมายให้นักวิชาการศึกษา (กิจการ
นิสิต) ลงพื้นที่ในโรงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย ในเขตภาคเหนือ และ
ภาคกลางตอนบน เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในเชิงรุก และมอบของที่ระลึก
ให้กับนักเรียน
2. ได้ทำการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
นิสิต เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ผู้บริหารคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
แนะแนวสัญจร (ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
พบผู้บริหารสถานศึกษา) ในเขต
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออก จำนวน8 จังหวัด
4. ได้สร้างเครือข่ายและทำ MOU ด้าน
วิชาการและบริการวิชาการ กับบริษัท
คูโบต้า(พะเยา) จำกัด
5. จัดทำหลักสูตรระยะสั้น/ การทำ
หลักสูตรเครดิตแบงค์ เพื่อให้นักเรียนใน
ระดับชั้นมะยมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถ
สะสมหน่วยกิตของคณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งได้
หารือแนวทางการดำเนินงานกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
และประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

กันยายน 2564
ฝ่ายวิชาการ

(3)
ภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/
วัตถุประสงค์
บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล
และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

(4)
ความเสี่ยง

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยอาศัยอำนาจหน้าที่

1. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ
ของบุคลากร
2. มีข้อกำหนดโดยถือตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงต่อความ
เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การ
บันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
1 x 5=5 (ปานกลาง)

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
1 x 5=5 (ปานกลาง)

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน
1. บุคลากรของคณะ ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรอย่าง
เคร่งครัด

(9)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
กันยายน 2564
ฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ ..................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 30 กันยายน 2564
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ภาคผนวก
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สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน
5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
แบบประเมินประสิท ธิผ ลของระบบควบคุ มภายใน 5 องค์ ป ระกอบ 17 หลัก การ
เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้
ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร
แบบประเมิ น ฯ นี้ แยกเป็น 5 องค์ ประกอบ 17 หลั กการ ของการควบคุ มภายใน ในแต่ละ
องค์ ป ระกอบ ประกอบด้ วยข้ อความภายใต้ หั วข้ อหลั กๆและหั ว ข้ อ ย่ อ ยที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ หั ว ข้ อ หลั ก
ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ คำอธิ บ ายจะไม่ เ ป็ น ลั ก ษณะ “ใช่ ” หรื อ “ไม่ ใ ช่ ” แต่ จ ะสรุ ป รวมว่ า หน่ ว ยงานให้
ความสำคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆซึ่งจะช่วยให้ได้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่ ว นตอนท้า ยของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบการควบคุ ม ภายใน ใช้
สำหรับบัน ทึกผลการประเมินโดยทั่วไป ระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติหรือควรพิจ ารณาองค์ประกอบนั้นๆ
และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม
สภาพแวดล้ อ มของการควบคุ ม เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการดำเนิ น งานที่ ส่ ง ผลให้ มี ก ารนำ
การควบคุ มภายในมาปฏิ บั ติ ทั่ วทั้ งองค์ กร ทั้ งนี้ผู้ กำกั บ ดู แลและฝ่ายบริหารจะต้ องสร้างบรรยากาศ
ให้ ทุ ก ระดั บ ตะหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการควบคุ ม ภายใน การรั ก ษาคุ ณ ค่ า ของความซื่ อ ตรง
และมาตรฐานของความประพฤติ องค์ป ระกอบนี้เกี่ยวข้องกับ การกำหนดมาตรฐานของโครงสร้าง
องค์ ก ร การกำหนดหน้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบ การจั ด หา พั ฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถ
การมีตัววัดในการประเมิน ผลและให้แรงจูงใจบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุ ม
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบด้วย
5 หลักการ ดังนี้
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบในการกำกับดูแล
หลักการที่ 3 ผู้บ ริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ บัญ ชาและการ
กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
หลักการที่ 4 องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถ
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน
หลักการที่ 5 องค์ ก รผลั ก ดั น ให้ ทุ ก ตำแหน่ งรับ ผิด ชอบต่ อการควบคุ ม ภายในตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
มี/ ไม่ม/ี
ใช่ ไม่ใช่

จุดที่ควรประเมิน
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
 มี ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ ายในองค์ ก ร
รวมทั้ ง การติ ด ตามผลการตรวจสอบและการประเมิ น ผล
ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก

 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ
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คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ตรวจสอบภายใน และให้
ความสำคัญกับผลการตรวจสอบ
หรือผลการประเมินของหน่วยงาน
และมีการสั่งการ ติดตาม รายงาน
ผลการดำเนินงานแก้ไขต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารติดตามผลการ

มี/ ไม่ม/ี
ใช่ ไม่ใช่

จุดที่ควรประเมิน
และการดำเนินงาน

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ



 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการ
ลดหรือป้องกันความเสี่ยง



มี ค วามมุ่ งมั่ น ที่ จ ะใช้ ก ารบริห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ข องงาน
(Performance – Based Management)





1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร
และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว

 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและ
ไม่ ยอมรับ และบทลงโทษตามข้ อกำหนดด้า นจริยธรรม และ
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
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คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
ดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ดังกล่าว และมีรายงานทาง
การเงินและรับรองในการประชุม
กรรมการบริหารคณะฯทุกเดือน
คณะมีประกาศ บทบาทหน้าที่
ของรองคณบดีแต่ละด้าน รวมถึง
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี
รวมถึงให้หวั หน้าสาขา แต่งตั้ง
ผู้รกั ษาการแทน ในขณะลา
ราชการ
คณะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะเพื่อติดตาม
ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และแจ้งต่อบุคลากรคณะทราบ
เพื่อดำเนินงานร่วมกัน
ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะทำงาน
สำหรับงานด้านต่างๆ เพื่อให้มี
ผู้รบั ผิดชอบโดยตรง และมีการ
ติดตามผลการดำเนินการอย่าง
สม่ำเสมอ
ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ
ข้อกำหนดด้านคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรและด้าน
งานวิจัย
ประกาศให้ทราบโดยติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งแจ้งให้
พนักงานทุกคนรับทราบในที่
ประชุมใหญ่ของคณะอีกครั้ง โดย
ใช้เกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรม

มี/ ไม่ม/ี
ใช่ ไม่ใช่

จุดที่ควรประเมิน

 ฝ่า ยบริห ารส่งเสริม และสนั บสนุนวัฒ นธรรมองค์กรที่ มุ่งเน้น
ความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม



 ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณีเมื่อไม่มีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ
 ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่
สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติ งานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้



 ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม



ฝ่า ยบริหารดำเนิน การโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญ ญาณแจ้งว่าอาจ
มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น





1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
 มีการกำหนดระดับความรู้ทักษะและความสามารถ





 มี ก ารจั ด ทำเอกสารคำบรรยายคุ ณ ลั ก ษณะงานของแต่ ล ะ
ตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน
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คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา
ความดีความชอบ
มีการแจ้งเตือนให้บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามคุณธรรม ศีลธรรม และ
จริยธรรมอย่างเคร่งครัด
มีการแจ้งและตักเตือนผู้ทไี่ ม่ทำ
ตามกฎระเบียบของคณะ
มีการกำหนด Job description ให้กบั
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายในสำนักงาน
เลานุการคณะฯ และขึ้นเวปไซต์
คณะฯ และรองคณบดีแต่ละฝ่าย
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้
มีโครงการรางวัลเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ สำหรับสาย
วิชาการและสายสนับสนุนที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับคณะฯเป็นที่
ประจักษ์โดยมีการมอบโล่เกียรติ
คุณ
มีการตรวจสอบเมื่อทราบว่าอาจ
มีการทุจริตเกิดขึ้น และมีการ
ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้
ปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายลงอย่าง
รวดเร็ว
มีคณะทำงานด้านต่างๆ ที่ตรง
ตามความสามารถและทักษะของ
แต่ละคน
มีการกำหนด Job description ให้กบั
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายในสำนักงาน

มี/ ไม่ม/ี
ใช่ ไม่ใช่

จุดที่ควรประเมิน

 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และ
ความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน



 มีแผนการฝึก อบรมตามความต้ องการของพนัก งานทั้ งหมด
อย่างเหมาะสม



การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัย
ที่มีผ ลต่ อความสำเร็จ ของงาน และมี การระบุ อย่า งชัด เจนใน
ส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง





1.4 โครงสร้างองค์กร
 มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบั งคับบัญ ชาที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน
 มี ก ารประเมิ น ผลโครงสร้ า งเป็ น ครั้ ง คราวและปรั บ เปลี่ ย น
ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง


มี ก ารแสดงแผนภู มิ ก ารจั ด องค์ ก รที่ ถู ก ต้ อ งและทั น สมั ย ให้
พนักงานทุกคนทราบ
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คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
เลานุการคณะฯ และรองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดีแต่ฝ่าย
มีการรายงานภาระงานของ
พนักงานสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเป็นประจำอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และมีแผนและติดตาม
การเข้าร่วมอบรมของบุคลากร
กำหนดให้พนักงานทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนไป
ฝึกอบรมตามสายงาน และจัด
งบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญและพัฒนาตนเอง
ได้ โดยใหัจัดทำ TOR และ
แผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร
เพื่อสอดคล้องกับ ELOs ของ
หลักสูตร
มีการประเมินผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการประจำคณะ
การประเมินตามแบบภาระงาน
ความพึงพอใจต่อบุคลากรสาย
สนับสนุน ซึ่งสะท้อนถึงผลการ
ปฏิบัติงานและความสัมพันธ์กับ
บุคลากรอื่นภายในคณะ
มีโครงสร้างการบริหารของคณะที่
ชัดเจน
มีการประเมินผู้บริหาร และนำผล
การประเมินมาปรับปรุงการ
บริหารงานของคณะ
มีการเผยแพร่โครงสร้างของ
หน่วยงาน และโครงสร้าง
บริหารงาน ในเวบไซค์ของคณะ

มี/ ไม่ม/ี
ใช่ ไม่ใช่

จุดที่ควรประเมิน
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคล
ที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูก ต้องและมีการแจ้งให้พนักงาน
ทุกคนทราบ



ผู้ บ ริ ห ารมี วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ตามผลการ
ดำเนินงานที่มอบหมาย

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร
 มีก ารกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่ าจ้างบุ คลากร
ที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษาประสบการณ์ ความซื่อสัตย์
และมีจริยธรรม









มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และจัดฝึกอบรมพนักงาน
ทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง





การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและการโยกย้ายขึ้นอยู่กับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน





การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึง
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
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คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
มีการแต่งตั้งผู้บริหารในแต่ละส่วน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ
แจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ
ผ่านการเวียนอีเมล์ รวมถึงหน้าที่
ของบุคลากรสำนักงานคณะผ่าน
ทางเวปไซต์คณะฯ
ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ มีวาระให้รองคณบดี
ประธานหลักสูตร และหัวหน้า
ศูนย์ฯ ต่างๆ แจ้งผลการ
ดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา
ให้แก่คณะกรรมการทราบ และมี
การติดตามการดำเนินงาน
โครงการในแผนของคณะฯ
มีการกำหนดคุณสมบัติของ
บุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้
สอดคล้องกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย
มีการเผยแพร่ ชี้แจ้งให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทราบ แต่ไม่ทั้งหมดทุก
คนและมีการส่งพนักงานใหม่เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหม่
ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาใน
สังกัดผู้มีอำนาจในการพิจารณา
ความดีความชอบ ซึ่งมีการ
พิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน
และด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้บริหารพิจารณาได้ใช้เกณฑ์นี้
ประกอบการพิจารณาด้วย

มี/ ไม่ม/ี
ใช่ ไม่ใช่

จุดที่ควรประเมิน

คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL

มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ



ยังไม่มีบุคลากรที่ต้องพิจารณา
โทษ



มีผู้ตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ



มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
จากส่วนกลางมาตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของคณะ แต่คณะได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน พิจารณาเตรียม
ข้องมูลด้านความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะฯก่อนเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย
มีผู้ตรวจสอบภายในจาก
ส่วนกลางมาตรวจสอบ และรอง
คณบดีฝ่ายบริหารรายงานผลการ
ตรวจสอบให้กับคณะกรรมการ
บริหารรับทราบ





สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีสภาพแวดล้อมในการควบคุมในด้านของโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับ
บัญชา โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารทีช่ ัดเจน จึงไม่มีปัญหาในการบริหารจัดการมากนัก
ชื่อผู้ประเมิน …....................… ………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม))

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 30 กันยายน 2564
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ในการระบุ
และประเมิน ความเสี่ยงจากปัจจัย ภายใน ปัจ จัย ภายนอกองค์ ก ร ที่มีผลต่อการบรรลุวัต ถุ ป ระสงค์
ขององค์ก รเพื่อหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ย งที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ย อมรับ ได้
ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้
หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม
หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์กรและวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ย งที่อาจเกิด การทุจริต เพื่อพิจ ารณาโอกาสที่อาจเกิด
การทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ
การควบคุมภายใน
มี/
ใช่

จุดที่ควรประเมิน
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
 มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้
 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากร ทุกระดับทราบและเข้าใจ
ตรงกัน

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
 มี ก ารกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการดำเนิ น งานในระดั บ
กิ จ กรรมและวั ต ถุ ป ระสงค์ นี้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน
 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได้และวัดผลได้
 บุค ลากรทุก คนที่เกี่ ยวข้อ งมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้
การยอมรับ
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ไม่มี/
ไม่ใช่

คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL

แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการ
กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน
มีการเผยแพร่แผนบริหารความ
เสี่ยง ให้กับคณะกรรมการบริหาร
คณะรับทราบรวมถึงบุคลากรใน
คณะผ่านทางอีเมลล์ และการ
ประชุมบุคลากรอขงคณะฯ
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความ
เสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ
วัตถุประสงค์มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
วัดผลได้งา่ ย
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ซึง่ เป็นตัวแทน
บุคลากรจากแต่ละส่วนงาน โดย

มี/
ใช่

จุดที่ควรประเมิน

ไม่มี/
ไม่ใช่

คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะด้วย

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
 ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ มีส่ ว น ร่ ว มใน การระบุ และประเมิ น
ความเสี่ยง

 มีก ารระบุ และประเมิ น ความเสี่ย ง ที่ อาจเกิ ด ขึ้น จากปั จจัย
ภายในและภายนอก เช่ น การปรั บ ลดบุ ค ลากร การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 มี ก ารกำหนดเกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาระดั บ ความสำคั ญ
ของความเสี่ยง
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบ
ของความเสี่ ย งและความถี่ ที่ จ ะเกิ ด หรือ โอกาสที่ จ ะเกิ ด
ความเสี่ยง
2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนด
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง












มีก ารพิ จ ารณาความคุ้ม ค่า ของต้น ทุน ที่จ ะเกิด ขึ้น จากการ
กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง





มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง
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มีการนำผลการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงจากคณะทำงานฯ และ
เสนอเข้าไปให้คณะกรรมการ
บริหารคณะพิจารณาร่วมกันอีก
ครั้งและมีการเสนอแนะเพิ่มเติมอีก
เล็กน้อย
มีการระบุปัจจัยภายในและภายนอก
ตามแบบ EPRM ประจำปี

ดำเนินการตามคู่มือบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา
การวิเคราะห์และจัดลำดับความ
เสี่ยงตามเกณฑ์ที่ให้ไว้ในคู่มือ
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
พะเยา
ได้วิเคราะห์ตามที่กำหนดไว้ใน
แบบฟอร์ม RM 1 ตารางแสดงการ
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ
ความเสี่ยง
มีการวิเคราะห์ต้นทุนตัวหัวนิสิต Unit
cost และยังไม่ได้ลงรายละเอียด
ต้นทุนต่อกิจกรรมการควบคุมเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง
แจ้งให้ทราบในที่ประชุมบุคลากร
คณะฯ และแจ้งเวียนทางอีเมลล์

มี/
ใช่

จุดที่ควรประเมิน


มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง





มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนด
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง



ไม่มี/
ไม่ใช่

คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
ได้ติดตามตามแบบฟอร์ม การ
ติดตามผลตามแผนบริหารความ
เสี่ยง
มีการวิเคราะห์สาเหตุของความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ควรดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามแผนที่วางไว้
ชื่อผู้ประเมิน …....................… ………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม))

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 30 กันยายน 2564

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม
กิ จ กรรมการควบคุ ม เป็ น การปฏิ บั ติ ที่ ก ำหนดตามนโยบายและวิ ธี ป ฎิ บั ติ ง านในการลด
หรือควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จตามวัต ถุป ระสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร
ว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติ
ทั่วทุกระดับขององค์กรในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้
หลักการที่ 10 ระบุ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการบรรลุ วัต ถุ
ประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
หลักการที่ 12 การกำหนดนโยบายและวิธีก ารควบคุม ต้องกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการ
ควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
-26-

มี/
ใช่

จุดที่ควรประเมิน
 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัต ถุประสงค์และผล
การประเมินความเสี่ยง
 บุ ค ลากรทุ ก คนทราบและเข้ าใจวั ต ถุป ระสงค์ของกิ จกรรม
การควบคุม
 มี ก ารกำหนดขอบเขตอำนาจหน้ า ที่ แ ละวงเงิน อนุ มั ติ ข อง
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร



 มีมาตรการป้องกันและดู แลรักษาทรัพย์สินอย่า งรัดกุมและ
เพียงพอ



 มีการแบ่ งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยง
ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก
บัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน



 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน
ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่



 มี ม าตรการติ ด ตามและตรวจสอบให้ ก ารดำเนิ น งานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
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ไม่มี/
ไม่ใช่

คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงใดที่สูง
มากๆ จะมีการควบคุมอย่างเร่งด่วน
มีการติดตามผลรอบ 6 เดือนและ
12 เดือนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร
เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการเบิก
จ่ายเงินสำหรับการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ภายในคณะ โดยปฏิบตั ิตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
มีเจ้าหน้าที่พัสดุที่ดูแลในส่วนนี้ โดย
มีรองคณบดีฝ่ายบริหารควบคุมอีก
ที
มีเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน พัสดุ
และการเงิน ที่ร่วมกันดูแลการใช้
จ่ายงบประมาณของคณะอย่างเป็น
ระบบ
มีรายการครุภัณฑ์ของคณะ โดย
มอบหมายให้นักวิทย์ฯ ผู้รบั ผิดชอบ
แต่ละเครื่อง และทำบันทึกการขอ
อนุญาตใช้ครุภัณฑ์และ
ห้องปฏิบัติการหลังเวลาราชการ
อนุมัติโดยรองฯบริหาร และเป็น
หลักฐานในการเปิดใช้ห้องจาก
รปภ.
มีข้อกำหนดโดยถือตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยง
ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ
เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน

มี/
ใช่

จุดที่ควรประเมิน

ไม่มี/
ไม่ใช่

คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุมมีระเบียบและขั้นตอนอยู่แล้ว จึงดำเนินการไปตามขั้นตอน จึงไม่มีปัญหาอะไรมากนัก

ชื่อผู้ประเมิน …....................… ………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม))

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 30 กันยายน 2564

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศเป็ น ข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น ในการสื่ อ สารที่ เ กี่ ย วกั บ การดำเนิ น การควบคุ ม ภายใน
เพื่ อสนั บสนุ นให้บรรลุ วัตถุ ประสงค์ ขององค์ กร องค์กรต้ องมี สารสนเทศที่ มี คุ ณ ภาพจากแหล่ งข้ อมู ล
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารภายในจะช่วยให้สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนของบุคลากร
ในองค์ก รมีความเข้าใจถึงความรับ ผิด ชอบและความสำคัญ ในการควบคุมภายใน ส่ วนการสื่อ สาร
ภายนอก จะเป็ นช่องทางให้บุคลากรภายในได้รับ สารสนเทศจากภายนอก และเป็ นช่องทางในการ
สื่ อ สารสารสนเทศจากภายในไปยั ง บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามเงื่ อ นไขและความคาดหวั ง
ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้
หลักการที่ 13 องค์ ก รจั ด ทำหรื อ จั ด หาและใช้ ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี คุ ณ ภาพ
เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
หลักการที่ 14 องค์ ก รมี ก ารสื่ อ สารภายในเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์
และความรับ ผิด ชอบที่มีต่อการควบคุม ภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับ สนุนให้มีการปฏิบัติต าม
การควบคุมภายในที่กำหนด
หลักการที่ 15 องค์ ก รมี ก ารสื่ อสารกั บ บุค คลภายนอกเกี่ย วกับ เรื่อ งที่มีผ ลกระทบต่ อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
มี/
ใช่

จุดที่ควรประเมิน
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ไม่มี/
ไม่ใช่

คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL

มี/
ใช่

จุดที่ควรประเมิน

 มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร



 มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน
และการปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ค ณะ
รัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน



 มีก ารจัด เก็ บ ข้ อมูล /เอกสารประกอบการจ่ ายเงิน และการ
บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่



 มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ



 มี ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารทั้ ง ภายในและภายนอกอย่ า ง
เพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล



 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ
จุ ด อ่ อ นของการควบคุ ม ภายในที่ เ กิ ด ขึ้ น และแนวทาง
การแก้ไข
 มี ก ลไกหรือ ช่ อ งทางให้ พ นั ก งานสามารถเสนอข้ อ คิ ด เห็ น
หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร



 มี ก ารรั บ ฟั ง และพิ จ ารณาข้ อ ร้อ งเรีย นจากผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย
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ไม่มี/
ไม่ใช่

คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL

มีระบบสารสนเทศด้านการเงิน ERP
(Enterprise Resource Planning) ซึ่งช่วยให้
การบริหารและตัดสินใจของฝ่าย
บริหารนั้นง่ายขึ้น และระบบบริหาร
จัดการพัสดุ FI Stock
มีระบบสารสนเทศด้านการเงิน ERP
(Enterprise Resource Planning) ที่
ตรวจสอบการเบิกจ่ายได้อย่างเป็น
ระบบ
เจ้าหน้าที่การเงินได้จัดทำรายงาน
การเงินเป็นประจำทุกเดือน และจัด
ไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ
เจ้าหน้าที่การเงินได้จัดทำรายงาน
การเงินประจำเดือน และได้นำเข้า
รายงานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะในทุกๆ
เดือน
มีการติดต่อสื่อสารกันภายใน
องค์กรโดยใช้ E-mail โทรศัพท์
เฟซบุ๊คคณะฯ ไลน์กลุ่ม
มีการแจ้งให้บุคลากรทุกระดับทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
มีกล่องรับฟังความคิดเห็น และ
บุคลากรทุกระดับสามารถพูดคุย
และเสนอแนะการดำเนินงานของ
คณะได้โดยตรง โดยการพูดคุยกับ
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการ
ส่วนตัว หรือในการประชุมต่างๆ
มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนจาก

มี/
ใช่

จุดที่ควรประเมิน

ไม่มี/
ไม่ใช่

ภายนอก อาทิ นิสิต ชุมชน และประชาชน

คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
ภายนอก เช่น สายตรงคณบดี การ
ออกไปรับฟังโจทก็งานวิจัยจาก
ชุมชนหรือส่วนราชการหรือ
ภาคเอกชน รวมถึงมีกลุ่งรับความ
คิดเห็น และสภากาแฟ ของ
บุคลากรในคณะฯ

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน
คณะฯ ยังขาดการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก จึงควรมีช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชมและท้องถิ่นได้มากขึ้นและตรงจุด
ชื่อผู้ประเมิน …....................… ………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม))

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 30 กันยายน 2564

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล
กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง
หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ ป ระกอบของการควบคุม ภายในทั้ ง 5 องค์ป ระกอบ กรณี ที่ผลการประเมิน การควบคุมภายใน
จะก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ องค์ ก ร ให้ ร ายงานต่ อ ฝ่ า ยบริ ห าร และผู้ ก ำกั บ ดู แ ลอย่ า งทั น เวลา
ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้
หลักการที่ 16 การดำเนิน การประเมิน ผลระหว่างการ ปฏิบั ติงานและหรือการประเมิน ผล
เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในและทำหน้าที่ได้จริง
หลักการที่ 17 ประเมิ น ผลและสื่ อ สารข้ อ บกพร่ อ ง หรื อ จุ ด อ่ อ นของการควบคุ ม ภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและกำกับดูแล เพื่อให้ผ้รู บั ผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม
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มี/
ใช่

จุดที่ควรประเมิน
 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้
กำกั บ ดู แ ลทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สม่ำเสมอ



 กรณี ผ ลการดำเนินงานไม่ เป็น ไปตามแผนมีการดำเนิน การ
แก้ไขอย่างทันกาล



 มีก ารกำหนดให้มีก ารติด ตามผลในระหว่างการปฏิบั ติ งาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ



 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ



 มี ก ารประเมิ น ผลความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ควบคุ มภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ข อง
องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/
หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิส ระอย่า งน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ
ผู้ต รวจสอบภายในโดยตรงต่ อผู้ก ำกั บ ดู แ ลและ/หรือคณะ
กรรมการตรวจสอบ



 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน
ผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน



 มีก ารกำหนดให้ผู้บ ริห ารต้ องรายงานต่ อผู้ก ำกั บดู แลทั น ที
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ไม่มี/
ไม่ใช่

คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
มีโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี และมีรายงาน
เปรียบเทียบโครงการและผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดส่งไปยัง
กองแผนฯ
มีการขออนุมัติขอโอนย้ายหมวด
เงินตามความเหมาะสมกับการใช้
จริงอย่างทันท่วงที
มีการติดตามโครงการในแผนและ
รายงานสถานะทางการเงินของ
คณะ ในที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะ เป็นประจำ
ทุกเดือน
ทางคณะ ได้กำหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ทุกๆ3 เดือน และรายงานต่อที่
ประชุมกรรมการบริหารคณะ
ได้ดำเนินการประเมินเป็นประจำ
ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

มีการรายงานผลต่อทั้งผูก้ ำกับ
ดูแลและผู้ปฏิบัติงาน และรายงาน
ผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ต่อผู้บริหารต่อไป
มีการติดตามและรายงานการ
แก้ไขต่อผู้บริหาร จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ

มี/
ใช่

จุดที่ควรประเมิน

ไม่มี/
ไม่ใช่

ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการ
กระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

คำอธิบาย/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL
บริหารองค์กรและเจ้าหน้าที่พัสดุ
คณะและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้
เข้าร่วมประชุมในด้านระเบียบการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุ
ครุภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องและได้
จัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ทานเอกสาร วัสดุสิ้นเปลืองใน
ระบบ ERP

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน
การติดตามประเมินผล ได้ทำตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้

ชื่อผู้ประเมิน …....................… ………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม))

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 30 กันยายน 2564
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