
หน่วยงาน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด     30 กันยายน 2564       

 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (องค์ประกอบท่ี 1) 
จุดประเมิน/หัวข้อหลกั 

-  มีการน าการควบคมุภายในปฏิบตัิทั่วท้ังส่วนงานมีการก ากับ
ดูแล / ฝ่ายบรหิาร  
- มีการสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงการควบคุม
ภายใน /การด าเนินงานท่ีคาดหวังของผู้ก ากับดูแล/ ฝ่ายบริหาร  
- ผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 
 
 

(1) การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานมีทัศนคติ ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
 
 

คณะฯมีการก าหนดสภาพแวดล้อมของการควบคุมใน 2 
ลักษณะ คือ 1) การควบคุมเชิงนามธรรม โดยคณะฯ
ส่งเสริมความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ผ่านผู้รับผิดชอบ
รายบุคคล และมีการตรวจสอบเบื้องต้นผ่านส่วนงาน
ของคณะฯ คือ หน่วยการเงิน การคลังฯ ซึ่งยังท าหน้า
ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ ที่ เกี่ยวกับข้อมูลที่
ต้องการ และยังผนวกรวมกับการให้รางวัลบุคลากรเด่น
เด่นของคณะฯ การประเมินผลการท างาน และปลูกฝัง
เป็นค่านิยมของคณะฯ ในส่วนของการท างานอย่างมือ
อาชีพ 2) การควบคุมเชิงรูปธรรม โดยผ่านนโยบาย
บริหารให้มี SOP ในทุกงาน โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง 
ซื่อสัตย์ สุจริตในการท างาน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ
เบื้องต้นในแต่ล่ะระดับ โดยของเสนอแนะจากตรวจสอบ
ภายในจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบและ
ถูกน าเข้าประชุมฝ่ายบริหารทุกครั้งเพื่อก าหนดวิธีการ
แก้ไข และการวางแผนในอนาคตต่อไป 

(2) ผู้ก ากับดูแลของส่วนงาน แสดงให้เห็นถึงเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร / หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุม
ภายใน / ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 

การตรวจสอบเบื้องต้นที่คณะฯ มอบหมายให้เป็น
ผู้ด าเนินการหลักคือ หน่วยการเงิน การคลังและพัสดุ 
โดยโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบหลักจากหน่วยงานดังกล่าว ไม่มีการเลือก
ปฏิบัติว่า เป็นผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากรใด ต้อง
ผ่านการตรวจสอบ ให้โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
โปร่งใสและตรวจสอบได้ นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการ
เป็นอิสระในการตรวจสอบไม่ว่าจากฝ่ายใด 

(3) ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่  / ความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส่วนงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
 

คณะฯ มี โครงสร้างการบังคับบัญชาที่ เหมาะสม 
ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ (ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและตรวจสอบภาพรวมด้านยุทธศาสตร์และ
การเงิน) คณะกรรมการบริหาร และทีมงานบริหาร
ภารกิจต่าง ๆ ของคณะฯ ผ่านแต่ล่ะฝ่ายสนับสนุน โดย
จะมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามต าแหน่งเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแต่ล่ะ
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
กิจกรรมและโครงการย่อย โดยทั้งหมดจะตอบสนองต่อ
การบรรลุวิสัยทัศน์ที่คณะได้ตั้งเอาไว้ 

(4) ส่วนงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนา / รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 
 
 

คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมที่ท าให้เกิดการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน จากการประเมินความสุขในการ
ท างานของบุคลากร หลังจากนั้นจะก าหนดเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของบุคลากร เช่น โครงการบุคลากรดีเด่น 
โครงการกู้ยืมเร่งด่วนแบบไร้ดอกเบี้ย รวมถึงโครงการ
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ เพื่อการท างานอย่างปลอดภัย
จาก PM2.5 เป็นต้น นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวจะถูก
รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อให้ได้การจัดสวัสดิการอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้ทั้งหมดที่กล่าวมาก็เพื่อให้บุคลากร
ท างานอย่างมีความสุข เพิ่มศักยภาพการท างาน รวมถึง
สร้างความภักดี หรือ royalty ต่อบุคลากรต่อคณะฯ 
ด้วย 

(5) ส่วนงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ / ความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 
 
 

จากที่เรียนเบื้องต้น ขอเสนอแนะจากระบบควบคุม
ภายในจะถูกเข้าท่ีประชุมทีมบริหารทุกครั้ง หลังจากนั้น
จะมีการถ่ายทอดสู่ผู้รับผิดชอบส่วนนั้นๆ โดยตรงเพื่อให้
น าไปปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งปัญหาและสิ่งผิดพลาดที่พบ
จะถูกบันทึกและหากยังไม่ได้รับการแก้ไข และมีการ
ปล่อยปะละเลย ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเข้าไปอยู่ในระบบ
การประเมินการท างานของคณะฯ ซึ่งอาจจะไปมีผลต่อ
คะแนนจากการประเมินการท างานต่อเนื่องจนกว่า
ปัญหาหรือสิ่งผิดพลาดนั้นจะได้รับการแก้ไข  

2. การประเมินความเสี่ยง (องค์ประกอบที่ 2) 
จุดประเมิน/หัวข้อหลกั 

- กระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า                 
- ระบบ/วิเคราะหค์วามเสี่ยงท่ีมผีลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

- ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง           
- ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภารกิจภายในทั้ งหมดที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 
 

 

(6) ส่วนงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยไว้
อย่างชัดเจน / เพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค ์
 
 
 
 

ในกระบวนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการฯ ของ
คณะฯ เริ่มตั้งแต่เขียนโครงการฯ ในสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งเป็นการให้ผู้เขียนโครงการ 
ตระหนักถึงวัตถุประสงค์การควบคุมภายในให้สอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพียงพอท่ีจะระบุและ
ประเมินความเสี่ยงในการด าเนินโครงการฯ ได้ ซึ่งใน
การให้คะแนนแต่ล่ะโครงการฯ ผ่าน Sucres ก็เป็นการ
ตรวจสอบซ้ าถึงความชัดเจนและพอเพียงในการระบุ
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
ความเสี่ยงกับการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับการด าเนินโครงการดังกล่าวด้วย  

(7) ส่วนงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งส่วนงาน / วิเคราะห์ความ
เสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน 
 
 
 
 

หลังจากได้รับอนุมัติโครงการ จะมีการด าเนินโครงการฯ 
หรือหากโครงการฯ ใดไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
จะต้องแจ้งสาเหตุและจะถูกบันทึกและมีผลต่อการ
พิจารณาการด า เนินโครงการฯ ในปีถัดไป ซึ่ งใน
โครงการฯที่มีการด าเนินการ หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ 
ผู้รับผิดชอบจะต้องสรุปผลการด าเนินโครงการฯ พร้อม
ทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ในปีที่ผ่านมา
พบความเสี่ยงท่ีส าคัญต่อการควบคุมภายในคือ ระเบียบ
พัสดุ  และปัญหาโรคระบาด ซึ่ งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการด้านเอกสารและสรุปที่ล่าช้า โดยเฉพาะ
โครงการวิจัยและการสรุปโครงการบริการวิชาการ การ
แก้ปัญหาด้านวิจัยคือ การติด black list ในการขอ
งบประมาณวิจัยในปีถัดไป และเปิดที่ปรึกษาด้านพัสดุ
และการปิดงบประมาณอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 (8 )  ส่ วนงานพิจารณาโอกาสที่ จะ เกิ ดการทุจริต  เพื่ อ
ประกอบการประ เมินความ เสี่ ย งที่ ส่ งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

โอกาสที่เกิดการทุจริตอาจจะมีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้น 
จากกระบวนการมีการตรวจสอบถึง 3 ขั้นตอน คือ 
หน่วยบริการวิชาการ หน่วยการเงิน การคลังฯ และ
หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่ งทั้ ง  3 ส่วนจะช่วยกัน
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ คั ด ก ร อ ง สิ่ ง ผิ ด ป ก ติ ท า ง ด้ า น
การงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจากที่ผ่านมาคณะฯ ยัง
พบข้อหาการทุจริตใดๆ เลย 

(9) ส่วนงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 

1) ระเบียบการเงิน การคลังพัสดุใหม่ที่ก าลังจะออกมา 
เช่น ระเบียบการเงิน ตาม พรบ. ใหม่ๆ  
2) ลักษณะงานอาจจะอยู่นอกเหนืองานเดิมที่มีอยู่ ท า
ให้ขั้นตอนหรือกระบวนการอาจยุ่งยากมาขึ้น เนื่องจาก
ความไม่คุ้นเคย 
3) บุคลากรใหม่ๆ (คนรุ่นใหม่) ที่อาจจะมีลักษณะการ
ท างานท่ีชอบขั้นตอนน้อยๆ ข้อดีคือกระบวนการอาจจะ
เร็วข้ึน แต่ข้อเสียคือ อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย 
4) ระบบงานบางส่วนงานอาจไม่เอื้อและมีความเสี่ยงให้
เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเช่น ส่วนงานขนาดเล็กอาจใช้
หลักการรวมศูนย์  แต่ ส่ วนงานขนาดให้อาจจะ
ด าเนินการแยกรับผิดชอบ เป็นต้น 

3. กิจกรรมการควบคุม  (องค์ประกอบที่ 3) 
จุดประเมิน/หัวข้อหลกั 

- เป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบาย / กระบวนการ
ด าเนินงาน 

 - เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 - มีการปฏิบัติทั่วทุกระดับของส่วนงาน ในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ / การน าเทคโนโลยีมา
ใช้ด าเนินงาน 
 

(10) ส่วนงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความ
เสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบันคณะฯใช้ระบบรวมศูนย์ในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง โดยการตรวจสอบความถูกต้องขั้นต้นจะเป็น
การตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานย่อย เช่น 
การตรวจสอบตนเองจากผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้างานท่ี
สังกัด ขั้นต่อไปคณะฯ ได้ออกแบบกระบวนการให้มีการ
ตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับผิดชอบ (data owner) คือ 
หน่วยการเงิน การคลังฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร ซึ่งจะมีส่วนงานนอก (ผู้ตรวจสอบภายใน) 
มาสุ่มตรวจประจ าเดือน และ ไตรมาสอีกครั้ง ซึ่งที่ผ่าน
ยังไม่พบความผิดปกติร้ายแรง 

(11) ส่วนงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะฯ ได้สร้าง software หรือโปรแกรมบริหารจัดการ
บางส่วนขึ้นมาเอง เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
เช่น โปรแกรม MRS เป็นโปรแกรมสรุปรายได้ของส่วน
โรงพยาบาลสัตว์ โปรแกรมตรวจสอบบิล โปรแกรม
ตรวจสอบครุภัณฑ์ ซึ่งในปีถัดไปคณะฯ ได้วางแผนท า 
DATA center ซึ่งเป็นการรวมข้อมูลที่ส่วนกลางและ
ครอบคลุมทุกพันธะกิจ นอกจากนี้ทางด้านแผนและ
งบประมาณ ได้มีศึกษาและจะน าโปรแกรม BOSS มาใช้
เพื่อลดความผิดพลาดระหว่างตัวบุคคลและระหว่าง
หน่วยงานย่อยทางด้านงบประมาณที่อาจจะเกิดขึ้น 

(12) ส่วนงานจัดให้มีกิจกรรมควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 

ตามนโยบายคณะฯ ได้จัดให้ทุกงานจัดท า SOP โดย
ก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในแต่ล่ะ
ขั้นตอนให้ชัดเจน โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขทุกปีผ่าน
ภาระงานเชิงรุกของหัวหน้างาน โดยพื้นฐาน Flat 
operation ซึ่งจะท าให้กระบวนมีความรวดเร็วมากขึ้น 
นอกจากนี้ทุกครั้งในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการฯ 
ทุกโครงการฯ จะต้องส่งสรุปผลการด าเนินการซึ่ง
ประกอบด้วยรายงานการด าเนินการและผลส าเร็จของ
โครงการฯ ทุกครั้ง ซึ่งบ่งช้ีว่าทุกโครงการฯ ได้น า
นโยบายไปใช้จริง 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  (องค์ประกอบท่ี 4) 
จุดประเมิน/หัวข้อหลกั 

- สารสนเทศจะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

- การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก เป็นช่องทาง
ให้ทราบถึงสารสนเทศท่ีส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของ
ส่วนงาน 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
- การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในส่วนงานมีความเข้าใจถึงความ
รับผิดชอบ และความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

(13) ส่วนงานจัดท า / จัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมี
คุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคมุภายในท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 
 

คณะฯ มีการจัดท า จัดหาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 1) hardware 

เช่น คอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะฯ ได้จัดซื้อในทุกๆ 5 ปี เพื่อ
รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบจัดเก็บข้อมูล คณะฯ 
มีการของบประมาณจัดซื้อ server เพื่อรองรับ DATA 

center ระบบอินเตอร์เน็ตของคณะฯ จะมี 2 ระบบ หนึ่ง
คือระบบที่ได้รับจากส่วนกลาง และสองคือระบบคณะฯ 
จัดหาเองเพื่อรองรับในภาวะฉุกเฉิน 2) software แบบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือหนึ่งโปรแกรมที่คณะจัดซื้อรวมกับ
มหาวิทยาลัย เช่น โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมadobe 

เป็นต้น และสองคือโปรแกรมที่คณะสร้างขึ้นเองเพื่อ
บริหารจัดการ เช่น โปรแกรม MRS โปรแกรม ตรวจสอบ
บิล เป็นต้นนอกจากนี้  คณะฯ ยังมีการสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะฯ ข้ึน เพื่อ
ใช้ในด้านการประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ 
และข้อมูลสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารและการ
ให้บริการต่างๆ อีกด้วย 

(14) ส่วนงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน  
ซึ่งจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

คณะฯ มอบหมายให้หน่วยไอทีและโสตฯ และหน่วย
การเงิน การคลังฯ เป็นผู้รับในการสื่อสารภายใน
เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายใน โดยหน่วยไอที และ
โสตฯ จะเป็นผู้รับโจทย์และพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนหน่วยการเงิน การคลังฯ เป็นผู้ ให้ข้อมูลความ
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ
ที่มีต่อการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยประชาสัมพันธ์เชิง
รุกในการท าประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(15) ส่วนงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

ในกระบวนการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด คณะฯได้มอบหมายให้หน่วยประชาสัมพันธ์เชิง
รุก ซึ่งรับข้อมูลจากหน่วยการเงินการคลังฯ (ผ่าน
กระบวนการที่ก าหนด) และก าหนดบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ท าการสื่อสารในหลายรูปแบบ
ตามผลการประเมินช่องทางที่เหมาะสมใน Edpex ของ
คณะฯ  
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
5. กิจกรรมการติดตามผล  (องค์ประกอบที่ 5) 
จุดประเมิน/หัวข้อหลกั 

- ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน ประเมินผลเป็นรายครั้ง 
หรือประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน                                                                                 
 - เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบ                                                
 - กรณีที่ผลการประเมิน (เห็นว่า) จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ส่วนงาน มีการรายงานฝ่ายบริหาร ผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา 

 

(16) ส่วนงานมีการระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามที่ก าหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 
 
 

คณะฯ มีทั้งการด าเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
ก าหนด ซึ่งการด าเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานจะเป็นจะเป็นการท าหนังสือจากส่วนกลาง
เพื่อสอบถามผลการด าเนินการเบื้องต้น เช่น โครงการ
ตามยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาและโครงการประจ า 
เพื่อน าข้อมูลเบื้องต้นมาตรวจสอบและวางแผน
งบประมาณส่วนที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ยัง
ติดตามโครงการฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อคณะฯ อย่าง
มาก เช่น ติดตามรายได้และหรือรายจ่ายฉุกเฉิน ส่วน
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เช่น รายงาน
การเงิน ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลรายไตรมาส 
หรือโครงการต่างๆ ของคณะฯ ที่อยู่ในไตรมาสสุดท้าย 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการติดตามอย่างไม่เป็นทางการ
ผ่านการพบปะ พุดคุยกับประชุมบุคลากรเป็นต้น 

(17) ส่วนงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับ
ดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะฯจะมีการประเมินผลและ
สื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร หรือทันทีทันใด ตามระดับ
ความรุนแรงของปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะ
คณะฯ ได้จัดให้มีการประชุมทั้งระดับทีมบริหารทุก
สัปดาห์ และมีการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ทุก 2 
สัปดาห์ ดั งนั้นจึ งมั่นใจได้ว่าคณะฯ มีก ารสื่อสาร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสมและทันถ่วงที 

 

 
 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการควบคุมที่เพียงพอ ซึ่งมีการด าเนินงานด้านการบริหารเป็นไปตามภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน
และการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามคณะฯ จะได้
ส่งเสริมสนับสนุน มาตรการ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และจะพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจรติเพื่อประกอบการประเมนิความเสีย่ง
ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในปีถัดไปด้วย                                                                                                                                                  
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                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายสตัวแพทย์  ดร.ขวัญชาย  เครือสุคนธ์) 
      ต าแหน่ง.....คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์.....................................  
                       วันท่ี     30  กันยายน  2564    


