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คํานํา 

  

          ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ .2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ 

วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน  

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ.2561  

ซ่ึงการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ  ประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียง จากการผิดพลาด ความเสียหาย  

ความส้ินเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทําอันเป็นการทุจริต โดยมาตรฐาน

การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานสากลของ  

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

โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง 

ในการกําหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทําให้ 

การดําเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

และมีการกาํกับดูแลที่ดี 

 มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทํารายงานการควบคุมภายในฉบับน้ี โดยให้คณะ 

วิทยาลัย กอง ศูนย์และหน่วยงานอ่ืนๆ ปรับแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทํารายงานตามที่

กระทรวงการคลังได้กําหนดข้ึน โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้ันตอนการดําเนินงาน 

ตามระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากการควบคุมภายในนั้นเป็นกระบวนงานที่สอดแทรกอยู่ในข้ันตอนการปฏิบัติงานตามปกติ 

ดังนั้นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับระบบการควบคุมภายในและเพื่อให้ 

การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานการควบคุมภายในฉบับน้ี จึงเป็นกรอบแนวทาง 

ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนําไปถือปฏิบัติ เพ่ือให้การควบคุมภายในสอดคล้องกับมาตรฐาน 

ที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

                   

      

                                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุฤทธิ ์ สินค้างาม) 

        คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

                                                                            วันที่  30  กนัยายน  2563 
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สารบัญ 

 

เนื้อหา หน้า 

  

 คํานํา 1 

 ประวัติหน่วยงาน  3 

 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 5 

 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 7 

 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 10 

 ภาคผนวก   

- สําเนาหนังสือและคําส่ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

   (ระดับหน่วยงาน)  

14 

- แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ  16 
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ประวัติหน่วยงาน 

 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา” ได้ก่อตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2538 ซ่ึงอนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร” และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปล่ียนช่ือเป็น 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” โดยสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนต้ังอยู่ ณ 

ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซ่ึงมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย

และจังหวัดพะเยาในการเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืช

ศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยดําเนินการจัดการหลักสูตรภายใต้

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และการบริหาร

หลักสูตรโดยสํานักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

 

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สํานักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการแบ่งการ

บริหารออกเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยแบ่งการทํางานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซ่ึงกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่

รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องย้ายไปเรียน ณ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในช้ันปีที่ 3-4 และในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา 

ทําให้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของ

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา รวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวิชา) 
 

 ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้มีการ

ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการข้ึนใหม่ 

ประกอบด้วย สํานักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สํานักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 สํานักวิชา

เกษตรศาสตร์ฯ จึงได้ยกระดับเปน็หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา  ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ใน

คราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปล่ียนช่ือ “มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” ในปีการศึกษา 2553 
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สํานักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปิดหลักสูตรเพ่ิมอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร์) และการผลิตพืชอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปีการศึกษา 

2553 เป็นต้นไป สํานักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ทําการสอนนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ช้ันปี ณ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

 ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการยกฐานะเป็น

องค์กรเทียบเท่ากับคณะ พร้อมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ที่ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐและเปล่ียนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 

ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร คือ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การประมง เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร และสัตวศาสตร์ ส่วนระดับปริญญาโทได้เปิด

หลักสูตรการเรียนการสอน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์

การเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

ตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะที่ต้องการพัฒนาวิชาการด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่จะเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ

ประชากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนําองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ

เกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนบนและสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) ซ่ึงนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ

ของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยลดความแออัดและค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาใน

ภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาติ 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. 2563  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกําหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 

รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  เห็นว่า การควบคุมภายใน 

ของหนว่ยงานมคีวามเพยีงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกํากับดูแลของคณบดีคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ           

 

                                        ลายมือชื่อ                                                             . 

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

                                        ตําแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

                            วันที่  30  กันยายน  2563 

 

กรณีมีความเสี่ยงสําคัญ และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยงดังกล่าว 

ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือ 

ปีปฏิทินถัดไป สรุปไดด้ังนี้ 

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 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

(3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

คณะได้แต่งตั้งคณะทํางานชุดตา่งๆ  

เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง

มีการกําหนด Job description สําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงาน

เลขานุการคณะ รองคณบด ีและหัวหน้าสาขา ประธาน

หลักสูตร ซึ่งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมิน

ภาระงานและการประเมินตนเองและประเมินโดยบุคลากรใน

คณะ  ในการพิจารณาความดีความชอบ คณบดีเปิดโอกาศให้

หัวหน้าสาขามีบทบาทในการร่วมพิจารณาบุคลากรในสาขา  

รวมถึงประธานหลักสูตร มีส่วนร่วมในการพิจารณาการใช้งบ

พัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเพื่อบรรลุถึง ELOs ของหลักสูตร 

ในส่วนของบุคลากรมีการเน้นให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณ

บุคลากรและจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัด 

สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสม แต่

ยังควรมีการปรับปรุงดังนี้ 

- หน่วยงานไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อความ

ต้องการฝึกอบรมให้ครบทุกตําแหน่ง โดยเฉพาะ

พนักงานสายสนับสนุน บางคร้ังต้องสลับกันไปในแต่

ละปี เนื่องจากงบประมาณไม่พอสําหรับทุกคน จึง

ต้องรวบรวมเงินสําหรับให้คนใดคนหนึ่งไป 

2. การประเมินความเสี่ยง  

คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงที่มีการกําหนดเป้าหมายไว้อย่าง

ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงนี้ได้ผ่านการประชุมร่วมกันของ

ตัวแทนจากแต่ละส่วนงานในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในและดําเนินตามคู่มือบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยพะเยา 

การประเมินความเสี่ยงในภาพรวมเหมาะสม 

เนื่องจากได้ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 

3. กิจกรรมการควบคุม  

กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ จะมีการควบคุมอย่าง

เร่งด่วน ในส่วนของการเงินมีคณบดแีละรองคณบดีฝ่ายบริหาร

เป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัต ิส่วนหัวหน้าสาขาและประธาน

หลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอบุคลากรในสาขาไปพัฒนา

ความรู้เฉพาะทางโดยคณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ใน

ส่วนของการดูแลทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่พัสดุทําหน้าที่ดูแล และ

ควบคุมโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ยังมีการประเมิน

กิจกรรมการควบคุมภายในในภาพรวม มีความ

เหมาะสมแล้ว 
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(3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

บุคลากรในระดับต่างๆ ในรูปแบบของการประเมินตามภาระ

งาน และการประเมินแบบอื่นๆ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

มีระบบสารสนเทศด้านการเงิน ERP (Enterprise Resource 

Planning) ช่วยในการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ซึ่ง

สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ 

นอกจากนัน้ เจ้าหน้าที่การเงินได้จัดทํารายงานการเงินเป็น

ประจําทุกเดือน และนําเข้ารายงานในการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะในทุกๆ เดือน ในส่วนของการ

ติดต่อสื่อสารในองค์กร ใช้ E-document E-mail และโทรศัพท ์

ไลน์กลุม่ ในการส่งข่าวสาร ในส่วนของการเสนอข้อคิดเห็นใน

การการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร มีกล่องรับฟังความ

คิดเห็นและบุคลากรสามารถเสนอแนะการดําเนินงานโดยการ

พูดคุยกับผู้บริหารโดยตรงเป็นการสว่นตัว หรือแจ้งในการ

ประชุมต่างๆ 

สารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม มีความ

เหมาะสม แต่ยังควรมีการปรับปรุงดังนี้ 

-ยังขาดการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก จึงควรมี

ช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนและทอ้งถิ่นได้มากขึ้นและตรงจุด 

5. กิจกรรมการติดตามผล  

มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระบบ

ควบคุมภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และได้รายงานผลการ

ประเมินกับคณะกรรมการบริหารคณะได้รับทราบและเสนอ

แนวทางในการแก้ไขให้ดีขึ้น 

การติดตามประเมินผลในภาพรวม มีความเหมาะสม 

 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาติ มีการควบคุมภายใน ครบ 5 องค์ประกอบ           
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เพียงพอ ที่จะทําให้การปฏิบตัิงานประสบผลสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ 
อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมทีต่้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงได้กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรงุการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 

 

ลายมือชื่อ ..................................................... 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

        วันที่  30  กันยายน  2563. 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด  30 กันยายน 2563 
(3) 

ภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่าํคัญ/

วัตถุประสงค ์

(4) 

ความเสี่ยง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ 

แบบ ปค. 5 
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ผลิตคนไทยศตวรรษที ่21 

 

 

 

จํานวนนิสิตเข้าศึกษาใน

คณะมีจํานวนน้อยกวา่เป้า

รับ 

1.แสดงความโดดเด่นของหลักสูตรในเชิงรุก

มากขึ้น 

2. นําสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทําขึ้น เผยแพร่

ไปยังโรงเรียนต่างๆ และทางโซเชียลเนตเวิรค์

และแนะแนวสัญจรในโรงเรียนในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

3.ประสานกับทางงานบริการการศึกษาเพื่อ

ขอรับตรงในโครงการพิเศษของคณะ

เกษตรศาสตรฯ์ โดยเฉพาะตามระยะเวลา

ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยอนุญาต 

4. หามาตรการและเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และนําศิษย์เก่าไป

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเดิมที่สําเร็จการศึกษา 

5. จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต 

6. โครงการแนะแนวสัญจร (ผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษา) และ

ให้นิสิตมีส่วนร่วม (รุน่พี่ไปพบรุ่นน้องที่

สถาบันเดิม)และโครงการตลาดนัด

อุดมศึกษา/การประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน

งานวันวิทยาศาสตร์/โครงการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ 

7. การหาทุนวิจัยป.โท เพื่อหานิสิตเข้าศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา 

8. จัดกิจกรรม Open house  

9. สร้างเครือข่ายและทํา MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 

10.สร้างความเข้มแข็งของแต่ละหลักสูตร

เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและดึงดูดให้มีคนมา

เรียนมากขึ้น”   

4 x 5=20 (สูงมาก 4 x 5=20 (สูงมาก) 1. คณะได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรในงาน Pet fair ที่ศูนย์การค้าท็

อปส์พลาซ่า พะเยา 

2. คณะได้จัดทําหลักสูตร วท.บ.

(เกษตรศาสตร์) ภาคพิเศษ และ

หลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)  

3. ทํา MOUร่วมกับสภาเกษตรกร

แห่งชาต ิเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัด ผูน้ําองค์กรเกษตรกร 

เกษตรกร และทายาท เกษตรกร ได้

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ/หรือ

หลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ของคณะ

เกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาต ิ

กันยายน 2563 

ฝ่ายวิชาการ 
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(3) 

ภารกิจตาม

แผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่

สําคัญ/

วัตถุประสงค ์

(4) 

ความเสี่ยง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/

กําหนดเสร็จ 
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บริหารงานทันสมัย

ด้วยธรรมาภิบาล 

และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 

 

งบประมาณที่

จัดสรรตาม

จํานวนหัวนิสิต

โดยไม่ได้

คํานึงถึงความ

จําเป็นและ

ธรรมชาติของ

หลักสูตร 

1. จัดทําโครงการจัดหารายได้เข้าคณะ 

2. หาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น Talent Mobility และสวก. 

3.พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และปริญญาเอกเพื่อเพิ่มจํานวนนสิิต 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ Super KPIs จาก

มหาวิทยาลัย 

5. ได้จัดทําแนวปฏิบัตกิารบริหารจัดการงบประมาณจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยหักร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับทัง้

จํานวนเป็นรายได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิและรายได้คงเหลือหลังจากหักเป็นรายได้ให้คณะฯ จัดสรรร้อยละ 40 เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของตน้สังกัด (หลักสูตร) และผูร้ับผิดชอบ 

6.เขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกระทรวง อว. ในส่วน re-inventing 

7. ประสานงานกับ สวก. เพื่อเสนอโครงการวิจัยด้านเกษตร”   

4 x 5=20 (สูงมาก 2 x 5=10 

(ปานกลาง) 

1. คณะได้รับ

งบประมาณ Super 

KPI ผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาต ิเป็นจํานวน

เงิน 300,000 บาท 

2. คณะได้รับการ

จัดสรรงบประมาณป ี

2564 จากค่าตอบแทน

งานวิจัย (2.5%) เป็น

จํานวนเงนิ 197,027  

บาท และงบTalent 

Mobility 74,675  บาท 

3. คณะได้ดําเนินการ

เปิดหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก หลักสูตร 

ปร.ด.(สหวิทยาการ

ทางการเกษตร) 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

นําเสนอหลักสูตรไว้ใน

แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย  

4. คณะได้ยื่นข้อเสนอ

โครงการวิจัย เพื่อ

ขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ขณะนี้อยู่

ระหว่างการพิจารณา 

กันยายน 2563 

ฝ่ายวิชาการ 
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                                                                                                                                                 ลายมือชื่อ .................................. 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

                                                                         ตําแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

                 วันที่  30  กันยายน  2563 
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สําเนาหนังสือและคําสั่งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน  

5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ   

เป็นเครื่องมือสําหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้

ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบ

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ในแต่ละ

องค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆและหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก 

ข้อคิดเห็นหรือคําอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้

ความสําคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้

สําหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป ระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติหรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ 

และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินงานที่ ส่งผลให้มีการนํา 

การควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ทั้งน้ีผู้กํากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศ 

ให้ทุกระดับตะหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน การรักษาคุณค่าของความซ่ือตรง 

และมาตรฐานของความประพฤติ องค์ประกอบน้ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดมาตรฐานของโครงสร้าง

องค์กร การกําหนดหน้าที่รับผิดชอบ การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ  

การมีตัววัดในการประเมินผลและให้แรงจูงใจบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งน้ี สภาพแวดล้อมการควบคุม

ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

5 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบในการกํากับดูแล  

หลักการที่ 3 ผู้บริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและการ

กําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

หลักการที่ 4 องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถ

ของบุคลากรให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของงาน 

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในตามหน้าที่  

ความรับผิดชอบและตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
 

จุดที่ควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บริหาร 

 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร 
รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล 

ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

  ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการ

ตรวจสอบภายใน และให้

ความสําคัญกับผลการตรวจสอบ

หรือผลการประเมินของหน่วยงาน 

และมีการสั่งการ ติดตาม รายงาน

ผลการดําเนินงานแก้ไขต่อ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณ   ผู้บริหารติดตามผลการ
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จุดที่ควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

และการดําเนินงาน  ดําเนินงานด้านการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ดังกล่าว และมีรายงานทาง

การเงินและรับรองในการประชุม

กรรมการบริหารคณะฯทุกเดือน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอํานาจ    คณะมีประกาศ บทบาทหน้าที่

ของรองคณบดีแต่ละด้าน รวมถึง

แต่งตั้งผูรั้กษาการแทนคณบด ี

รวมถึงให้หัวหน้าสาขา แต่งตัง้

ผูรั้กษาการแทน ในขณะลา

ราชการ 

 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวเิคราะห์
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการ

ลดหรือป้องกันความเสี่ยง 

  คณะมีการแต่งตั้งคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในและรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะเพื่อติดตาม

ผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

และแจ้งต่อบุคลากรคณะทราบ 

เพื่อดําเนินงานร่วมกัน 

 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(Performance – Based Management) 

  ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะทํางาน

สําหรับงานด้านต่างๆ เพื่อให้มี

ผูรั้บผิดชอบโดยตรง และมีการ

ติดตามผลการดําเนินการอย่าง

สม่ําเสมอ 

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 

และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นคร้ังคราว 

  ผู้บริหารให้ความสําคัญกับ

ข้อกําหนดด้านคุณธรรม

จริยธรรมของบุคลากรและด้าน

งานวิจัย 

 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและ

ไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกําหนดด้านจริยธรรม และ

แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

  ประกาศให้ทราบโดยติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ ์อีกทั้งแจ้งให้

พนักงานทุกคนรับทราบในที่

ประชุมใหญ่ของคณะอีกคร้ัง โดย

ใช้เกณฑ์คุณธรรมและจริยธรรม
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จุดที่ควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา

ความดีความชอบ 

 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น

ความสําคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

  มีการแจ้งเตือนให้บุคลากรปฏิบัติ

ตามคุณธรรม ศีลธรรม และ

จริยธรรมอย่างเคร่งครัด 

 ฝ่ายบริหารมีการดําเนินการตามควรแก่กรณีเมื่อไม่มีการปฏิบัติ

ตามนโยบาย วิธีปฏิบัต ิหรือระเบียบปฏิบัต ิ

  มีการแจ้งและตักเตือนผู้ที่ไม่ทํา

ตามกฎระเบียบของคณะ 

 ฝ่ายบริหารกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่

สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติ งานให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได ้

  มีการกําหนด Job description ให้กับ

เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายในสํานักงาน

เลานุการคณะฯ และขึ้นเวปไซต์

คณะฯ และรองคณบดีแต่ละฝ่าย 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง

ราบรื่นและบรรลุตามเป้าหมายที่

วางไว ้

 ฝ่ายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า

พนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

  มีโครงการรางวัลเชิดชูเกียรติ

บุคลากรที่สร้างช่ือเสียงให้กับ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ สําหรับสาย

วิชาการและสายสนับสนุนที่สร้าง

ช่ือเสียงให้กับคณะฯเป็นที่

ประจักษโ์ดยมกีารมอบโลเ่กยีรติ

คุณ 

 ฝ่ายบริหารดําเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจ 

มีปัญหาเร่ืองความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น 

  มีการตรวจสอบเมื่อทราบว่าอาจ

มีการทุจริตเกิดขึ้น และมีการ

ดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้

ปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายลงอย่าง

รวดเร็ว 

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

 มีการกําหนดระดับความรู้ทักษะและความสามารถ   มีคณะทํางานด้านต่างๆ ที่ตรง

ตามความสามารถและทักษะของ

แต่ละคน 

 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ

ตําแหน่งและเป็นปัจจุบัน 

  มีการกําหนด Job description ให้กับ

เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายในสํานักงาน
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จุดที่ควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

เลานุการคณะฯ และรองคณบด ี

ผู้ช่วยคณบดีแต่ฝ่าย 

 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และ

ความสามารถที่ต้องการสําหรับการปฏิบัติงาน 

  มีการรายงานภาระงานของ

พนักงานสายวิชาการและสาย

สนับสนุนเป็นประจําอย่างน้อยปี

ละ 1 คร้ัง และมีแผนและติดตาม

การเข้าร่วมอบรมของบุคลากร 

 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด

อย่างเหมาะสม 

  กําหนดให้พนักงานทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนไป

ฝึกอบรมตามสายงาน และจัด

งบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เกิด

ความเชี่ยวชาญและพัฒนาตนเอง

ได ้โดยใหัจัดทํา TOR และ

แผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร 

เพื่อสอดคล้องกับ ELOs ของ

หลักสูตร 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัย

ที่มีผลต่อความสําเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนใน

ส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 

  มีการประเมินผลการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการประจําคณะ 

การประเมินตามแบบภาระงาน 

ความพึงพอใจต่อบุคลากรสาย

สนับสนุน ซึ่งสะท้อนถึงผลการ

ปฏิบัติงานและความสัมพันธ์กับ

บุคลากรอื่นภายในคณะ 

1.4 โครงสร้างองค์กร 

 มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงาน    

  มีโครงสร้างการบริหารของคณะที่

ชัดเจน 

 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นคร้ังคราวและปรับเปลี่ยน 

ที่จําเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  มีการประเมินผู้บริหาร และนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการ

บริหารงานของคณะ 

 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ ถูกต้องและทันสมัยให้

พนักงานทุกคนทราบ 

  มีการเผยแพร่โครงสร้างของ

หน่วยงาน และโครงสร้าง

บริหารงาน ในเวบไซค์ของคณะ 
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จุดที่ควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

1.5 การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 มีการมอบหมายอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคล

ที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงาน

ทุกคนทราบ 

  มีการแต่งตั้งผู้บริหารในแต่ละส่วน

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ

แจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ

ผ่านการเวียนอีเมล ์รวมถึงหน้าที่

ของบุคลากรสํานักงานคณะผ่าน

ทางเวปไซต์คณะฯ 

 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ

ดําเนินงานที่มอบหมาย 

  ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ มีวาระให้รองคณบด ี  

ประธานหลักสูตร และหัวหน้า

ศูนย์ฯ ต่างๆ แจ้งผลการ

ดําเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

ให้แก่คณะกรรมการทราบ และมี

การติดตามการดําเนินงาน

โครงการในแผนของคณะฯ 

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 

 มีการกําหนดมาตรฐานหรือข้อกําหนดในการว่าจ้างบุคลากร 

ที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษาประสบการณ์ ความซ่ือสัตย์

และมีจริยธรรม 

  มีการกําหนดคุณสมบัติของ

บุคลากรแต่ละตําแหน่ง ให้

สอดคล้องกับงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และจัดฝึกอบรมพนักงาน

ทุกคนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

  มีการเผยแพร ่ชี้แจ้งให้บุคลากรที่

เกี่ยวข้องทราบ แต่ไม่ทั้งหมดทุก

คนและมีการส่งพนักงานใหม่เข้า

ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหม่

ของมหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 

 การเลื่อนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนและการโยกย้ายขึ้นอยู่กับ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาใน

สังกัดผู้มีอํานาจในการพิจารณา

ความดีความชอบ ซึ่งมีการ

พิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน 

และด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึง

ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

  ผู้บริหารพิจารณาได้ใช้เกณฑ์นี้

ประกอบการพิจารณาด้วย 
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จุดที่ควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายหรือข้อกําหนดด้านจริยธรรม 

  ยังไม่มีบุคลากรที่ต้องพิจารณา

โทษ 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ และมีการกํากับดูแล การปฏิบัติงาน

ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด

อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

  มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

จากส่วนกลางมาตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของคณะ แต่คณะได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน พิจารณาเตรียม

ข้องมูลด้านความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะฯก่อนเสนอ

ต่อมหาวิทยาลัย 

 มีผู้ตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

  มีผู้ตรวจสอบภายในจาก

ส่วนกลางมาตรวจสอบ และรอง

คณบดีฝ่ายบริหารรายงานผลการ

ตรวจสอบให้กับคณะกรรมการ

บริหารรับทราบ 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีสภาพแวดล้อมในการควบคุมในด้านของโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับ

บัญชา โดยมีการกําหนดนโยบายการบริหารที่ชัดเจน จึงไม่มีปัญหาในการบริหารจัดการมากนกั 

 

 

ช่ือผู้ประเมิน ………………………………..……… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม)) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันที่  30  กันยายน  2563 
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ในการระบุ

และประเมินความเส่ียงจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ขององค์กรเพื่อหาวิธีจัดการตอบสนองความเส่ียงที่เหมาะสมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม 

หลักการที่ 7 ระบุความเส่ียงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์กรและวิเคราะห์

ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

หลักการที่ 8 การประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิด 

การทุจริตในการประเมินความเส่ียงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร 

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินการเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อระบบ

การควบคุมภายใน 
 

จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่ม/ี

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ    

 มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานของ

หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได ้

  แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการ

กําหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน 

 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากร ทุกระดับทราบและเข้าใจ

ตรงกัน 

  มีการเผยแพร่แผนบริหารความ

เสี่ยง ให้กับคณะกรรมการบริหาร

คณะรับทราบรวมถึงบุคลากรใน

คณะผ่านทางอีเมลล ์และการ

ประชุมบุคลากรอขงคณะฯ 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม    

 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในระดับ

กิจกรรมและวัต ถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน

วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 

  วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความ

เสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

แผนกลยุทธ์ของคณะ 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได้และวัดผลได ้   วัตถุประสงค์มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

วัดผลได้ง่าย 

 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนดและให้การ

ยอมรับ 

  คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ซึ่งเป็นตัวแทน

บุคลากรจากแต่ละส่วนงาน โดย



-27- 
 

จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่ม/ี

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และเสนอแนะด้วย 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง    

 ผู้ บ ริหารทุกระดับมี ส่ วน ร่วม ในการระบุและประเมิ น 

ความเสี่ยง  

   

มีการนําผลการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงจากคณะทํางานฯ และ

เสนอเข้าไปให้คณะกรรมการ

บริหารคณะพิจารณาร่วมกันอีก

คร้ังและมีการเสนอแนะเพิ่มเติมอีก

เล็กน้อย 

 มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายในและภายนอก  เช่น  การปรับลดบุคลากร การใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

  มีการระบุปัจจัยภายในและภายนอก

ตามแบบ EPRM ประจําปี 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง    

 มีการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสําคัญ 

ของความเสี่ยง 

  ดําเนินการตามคู่มือบริหารความ

เสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบ

ของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยง 

  การวิเคราะห์และจัดลําดับความ

เสี่ยงตามเกณฑ์ที่ให้ไว้ในคู่มือ

บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง    

 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนด

วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  ได้วิเคราะห์ตามที่กําหนดไว้ใน

แบบฟอร์ม RM 1 ตารางแสดงการ

วิเคราะห ์ประเมิน และจัดลําดับ

ความเสี่ยง 

 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ

กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง  

  มีการวิเคราะห์ต้นทุนตัวหัวนิสิต Unit 

cost และยังไม่ได้ลงรายละเอียด

ต้นทุนต่อกิจกรรมการควบคุมเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยง 

 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  แจ้งให้ทราบในที่ประชุมบุคลากร

คณะฯ และแจ้งเวียนทางอีเมลล ์
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่ม/ี

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนดเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  ได้ติดตามตามแบบฟอร์ม การ

ติดตามผลตามแผนบริหารความ

เสี่ยง 

 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนด

วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  มีการวิเคราะห์สาเหตุของความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยง 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
คณะทํางานบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน ควรดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และดําเนินการตามแผนที่วางไว้  
 

 

ช่ือผู้ประเมิน ………………………………..……… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม)) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันที่  30  กันยายน  2563 

 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม 

 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กําหนดตามนโยบายและวิธีปฎิบัติงานในการลด 

หรือควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร          

ว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการความเส่ียงที่กําหนด กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนําไปปฏิบัติ      

ทั่วทุกระดับขององค์กรในกระบวนการปฏิบตัิงาน ข้ันตอนการดําเนินงานต่างๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยี

มาใช้ในการดําเนินงานประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 10 ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุ 

ประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

หลักการที่ 12 การกําหนดนโยบายและวิธีการควบคุม ต้องกําหนดเป็นนโยบายและวิธีการ

ควบคุม ประกอบด้วยผลสําเร็จที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่ม/ี

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 กิจกรรมการควบคุมได้กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผล

การประเมินความเสี่ยง 

  กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงใดที่สูง

มากๆ จะมีการควบคุมอย่างเร่งด่วน 

 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

การควบคุม 

  มีการติดตามผลรอบ 6 เดือนและ 

12 เดือนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ

ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

  คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร

เป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติการเบิก

จ่ายเงินสําหรับการดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ ภายในคณะ โดยปฏิบัติตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ

เพียงพอ 

  มีเจ้าหน้าที่พัสดุที่ดูแลในส่วนนี ้โดย

มีรองคณบดีฝ่ายบริหารควบคุมอีก

ที 

 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยง

ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก

บัญช ีและการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

  มีเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน พัสด ุ

และการเงิน ที่ร่วมกันดูแลการใช้

จ่ายงบประมาณของคณะอย่างเป็น

ระบบ 

 มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 

ในเร่ืองการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอํานาจหน้าที่ 

  มีรายการครุภัณฑ์ของคณะ โดย

มอบหมายให้นักวิทย์ฯ ผู้รับผิดชอบ

แต่ละเคร่ือง และทําบันทกึการขอ

อนุญาตใช้ครุภัณฑ์และ

ห้องปฏิบัติการหลังเวลาราชการ 

อนุมัติโดยรองฯบริหาร และเป็น

หลักฐานในการเปิดใช้ห้องจาก 

รปภ. 

 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานของ

องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตร ี

 

 

  มีข้อกําหนดโดยถือตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยง

ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ 

เช่น การอนุมัติ การบันทกึบัญชี 

และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

 



-30- 
 

จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่ม/ี

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
กิจกรรมการควบคุมมีระเบียบและข้ันตอนอยู่แล้ว จึงดําเนินการไปตามข้ันตอน จึงไม่มีปัญหาอะไรมากนกั 

 

 

ช่ือผู้ประเมิน ………………………………..……… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม)) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันที่  30  กันยายน  2563 
 

 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

 สารสนเทศเป็นข้อมูลที่จําเป็นในการส่ือสารที่ เกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายใน 

เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรต้องมีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจากแหล่งข้อมูล 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การส่ือสารภายในจะช่วยให้สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนของบุคลากร

ในองค์กรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสําคัญในการควบคุมภายใน ส่วนการส่ือสาร

ภายนอก จะเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในได้รับสารสนเทศจากภายนอก และเป็นช่องทางในการ

ส่ือสารสารสนเทศจากภายในไปยังบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและความคาดหวัง 

ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 13 องค์กรจัดทํ าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องและมี คุณภาพ 

เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 

หลักการที่ 14 องค์กรมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ  รวมถึงวัตถุประสงค์ 

และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซ่ึงมีความจําเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม       

การควบคุมภายในที่กําหนด 

หลักการที่ 15 องค์กรมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาํหนด 

จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่ม/ี

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการบริหาร   มีระบบสารสนเทศด้านการเงิน ERP 
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่ม/ี

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร (Enterprise Resource Planning) ซึ่งช่วยให้

การบริหารและตัดสินใจของฝ่าย

บริหารนั้นง่ายขึ้น และระบบบริหาร

จัดการพัสดุ FI Stock 

 มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน 

และการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและมติคณะ 

รัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

  มีระบบสารสนเทศด้านการเงิน ERP 

(Enterprise Resource Planning) ที่

ตรวจสอบการเบิกจ่ายได้อย่างเป็น

ระบบ 

 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ

บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ ์และเป็นหมวดหมู ่

  เจ้าหน้าที่การเงินได้จัดทํารายงาน

การเงินเป็นประจําทุกเดือน และจัด

ไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ 

 มีการรายงานข้อมูลที่จําเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้

ผู้บริหารทุกระดับ 

  เจ้าหน้าที่การเงินได้จัดทํารายงาน

การเงินประจําเดือน และได้นําเข้า

รายงานในการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะในทุกๆ 

เดือน 

 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง

เพียงพอ เช่ือถือได้และทันกาล 

  มีการติดต่อสื่อสารกันภายใน

องค์กรโดยใช้ E-mail โทรศัพท์ 

เฟซบุ๊คคณะฯ ไลนก์ลุม่ 

 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ

จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่ เกิดขึ้น  และแนวทาง 

การแก้ไข 

  มีการแจ้งให้บุคลากรทุกระดับทราบ

ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น  

หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร 

  มีกล่องรับฟังความคดิเห็น และ

บุคลากรทุกระดับสามารถพูดคุย

และเสนอแนะการดําเนินงานของ

คณะได้โดยตรง โดยการพูดคุยกับ

ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการ

ส่วนตัว หรือในการประชุมต่างๆ 

 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก อาทิ นิสิต ชุมชน และประชาชน  

 

  มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนจาก

ภายนอก เช่น สายตรงคณบด ีการ

ออกไปรับฟังโจทก็งานวิจัยจาก
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่ม/ี

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

ชุมชนหรือสว่นราชการหรือ

ภาคเอกชน รวมถึงมีกลุ่งรับความ

คิดเห็น และสภากาแฟ ของ

บุคลากรในคณะฯ 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
คณะฯ ยงัขาดการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก จึงควรมีช่องทางการสื่อสารเพิม่เติม เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชมและท้องถิ่นได้มากขึ้นและตรงจุด 

 

 

ช่ือผู้ประเมิน ………………………………..……… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม)) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันที่  30  กันยายน  2563 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล 

 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง

หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายใน 

จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กํากับดูแลอย่างทันเวลา 

ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 16 การดําเนินการประเมินผลระหว่างการ ปฏิบัติงานและหรือการประเมินผล     

เป็นรายครั้งตามท่ีกําหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในและทําหน้าที่ได้จริง 

หลักการที่ 17 ประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน    

อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและกํากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่ม/ี

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานและรายงานให้ผู้

กํากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ

สม่ําเสมอ 

  มีโครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจําป ีและมีรายงาน

เปรียบเทียบโครงการและผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดส่งไปยัง

กองแผนฯ 

 กรณีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดําเนินการ

แก้ไขอย่างทันกาล 

  มีการขออนุมัติขอโอนย้ายหมวด

เงินตามความเหมาะสมกับการใช้

จริงอย่างทันทว่งท ี

 มีการกําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ  

  มีการติดตามโครงการในแผนและ

รายงานสถานะทางการเงินของ

คณะ ในที่ประชุม

กรรมการบริหารคณะ เป็นประจํา

ทุกเดือน 

 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ  

  ทางคณะ ได้กําหนดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ทุกๆ3 เดือน และรายงานต่อที่

ประชุมกรรมการบริหารคณะ 

 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/

หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง  

  ได้ดําเนินการประเมินเป็นประจํา

ทุกปี ปีละ 1 คร้ัง 

 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ

ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กํากับดูแลและ/หรือคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

  มีการรายงานผลต่อทั้งผูกํ้ากับ

ดูแลและผู้ปฏิบัติงาน และรายงาน

ผลการดําเนินการปรับปรุงแก้ไข

ต่อผู้บริหารต่อไป 

 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน 

ผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

  มีการติดตามและรายงานการ

แก้ไขต่อผู้บริหาร จาก

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันท ี   รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่ม/ี

ไม่ใช ่

คําอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการ

กระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุคณะและบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมใน

ด้านระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 

และบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ อย่าง

ต่อเนื่องและได้จัดตัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบทาน

เอกสาร วัสดุสิ้นเปลืองในระบบ 
ERP  

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
การติดตามประเมินผล ได้ทําตามระเบียบและข้ันตอนที่กําหนดเอาไว้ 
 

 

ช่ือผู้ประเมิน ………………………………..……… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม)) 

ตําแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันที่  30  กันยายน  2563 
 

 


