รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับหนวยงานยอย

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปงบประมาณ 2548

แบบ ปย.1
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของ
ผูบริหารระดับสวนงานยอย

แบบ ปย. 1
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระกับสวนงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ 6)
แบบที่ 1 กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินการควบคุมภายในของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ สําหรับงวดตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิน ซึ่ ง กํ า หนดอยู ในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ระบบการควบคุมภายในของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการ
ใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่ง
รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยาง
คุมคาตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการ
ประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจา ย
ไมควรเกินประโยชนที่จะไดรัย ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได
เนื่องจากมีขอจํากัดที่แผงอยูในการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลย
การควบคุม รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ
อี ก ทั้ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม อาจเปลี่ ย นแปลงไปตามเวลาเนื่ อ งจากสถานการณ และ
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ทักษิณ สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 เปนไปตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง
ทั้งนี้ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนปรั บ ปรุ ง การควบคุม ภายในของงวดก อ น และรายงานผลการประเมิน องค ป ระกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน มาพรอมนี้แลว

(นางสาวรัชนีย ศรีศักดา)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
วันที่ 28 ตุลาคม 2548

แบบ ปย.2-1
รายงานผลการประเมินองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย

แบบ ปย.2-1
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

สภาพแวดลอมการควบคุม
1. การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
(Assignment of Authority and Responsibility)
1.1 หนวยงานควรมอบหมายอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและจําเปนใหกับ
บุคลากรที่เหมาะสมเพื่อใหการ ปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยพิจารณาจาก
- การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบได
ระบุไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน

/

/

- มีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเปนลายลักษณอักษร

- มีการสื่อสารเกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบใหทราบทั่วกัน

/

- มีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหทราบโดยทั่วกัน

- ผูมีอํานาจในการตัดสินใจมีความรับผิดชอบตอ
ผลการปฏิบัติงาน (accountability)

/

- ผูบริหารมีวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่
มอบหมายอยางมีประสิทธิผล

/

- มีวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยการรายงานผล
ปฏิบัติงานประจําวันในแตละเดือน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

1.2 พนักงานแตละคนทราบถึงบทบาทอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบรวมทั้งตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบ
ของตนตอการควบคุมภายใน โดยพิจารณาไดจาก
- เอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (job description)
/
ระบุถึงระดับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของแตละตําแหนงงานอยางชัดเจน

- มีคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของแตละตําแหนงอยางชัดเจน โดยมีการระบุถึง
ระดับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

- เอกสารคําบรรยายลักษณะงานของแตละตําแหนง
ไดระบุถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
วิธีการควบคุมที่กําหนด

- ทุกตําแหนงงานมีคําอธิบายลักษณะงาน
(Job Description) ไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่ง
อางอิงตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

1.3 การมอบอํานาจเปนไปอยางเหมาะสมโดยระดับ
อํานาจสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ โดยพิจารณา
ไดจาก
- หนวยงานใหอํานาจการตัดสินใจกับพนักงานตาม
ความจําเปนและเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการแกไข
ปญหาที่อาจเกิดขึ้น

- เจาหนาที่ระดับปฏิบัติควรไดรับมอบอํานาจที่
จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงโดยอยูใน
การควบคุมดูแลของหัวหนางาน

/

/

/

- ไดใหอํานาจการตัดสินใจกับบุคลากรตามความ
จําเปนและเหมาะสมกับคําแหนงหนาที่ ความ
ผิดชอบ เชน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมอบ
หมายหนาที่การกํากับดูแลใหกับหัวหนาฝาย และ
หัวหนาฝายมอบหมายใหกับบุคลากรในฝาย
ตามลําดับ

/

- หัวหนางานจะดูแลควบคุมผูใตบังคับบัญชา
ใหปฏิบัติหนาที่ท่ไี ดรับมอบหมายใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

1.4 มีการสอบทานความเหมาะสมของจํานวน
บุคลากรในหนวยงานเปนระยะๆ โดยพิจารณาถึงปจจัย
ตอไปนี้
- มีเจาหนาที่ซ่งึ มีความรูและทักษะโดยเฉพาะดาน
การประมวลผลและดานทางบัญชีในจํานวนที่เหมาะ
สมกับปริมาณงาน ความยากงายของงาน และความ
ซับซอนของกิจกรรมและระบบงานที่เกี่ยวของ

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- ยังมีเจาหนาที่ไมเพียงพอ โดยเฉพาะในดาน
คอมพิวเตอรและวิชาชีพบรรณารักษ

- มีเจาหนาที่ซ่งึ มีประสบการณในจํานวนเพียงพอใน
การปฏิบัติงานใหไดตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ขององคกร

- มีการใชทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีบุคลากรไมเพียงพอ โดยเฉพาะดาน
คอมพิวเตอร แตก็พยายามที่จะปฏิบัติงานใหได
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักหอสมุด

2. ความรู ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย (Commitment to
Competence)
2.1 มีการจัดทําเอกสารบรรยายลักษณะงานในแตละ /
ตําแหนง หรือวิธีอื่นใดที่กําหนดคุณสมบัติที่ตองการใน
แตละตําแหนงงาน

- มีคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของแตละตําแหนงอยางชัดเจน โดยมีการระบุถึง
ระดับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

/

- มีเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหมี
พื้นความรูทางการศึกษาและทักษะอยาง
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

2.2 มีการวิเคราะหพื้นความรูทางการศึกษา และ
ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอเพื่อใช
เปนเกณฑในการพิจารณาบรรจุแตงตั้งพนักงานให
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

จุดที่ประเมิน
2.3 มีการประเมินความรู ความชํานาญจากการ
ปฏิบัติงาน
- ไดบันทึกเปนหลักฐานถึงการแสดงออกซึ่งความรู
และทักษะของพนักงาน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม
ภายในสํานักหอสมุด เพื่อจะไดแสดงออกซึ่งความ
รูและทักษะของบุคลากร เชน การเปนวิทยากร

- ใหการฝกอบรมตอพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความชํานาญ

/

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
เชน การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ฝกอบรม
เปนตน

- การประเมินผลการปฏิบัติพิจารณาจากการประเมิน
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุ
ในสวนที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และสวน
ที่ตองมีการปรับปรุง

/

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง คือ
ชวงที่ 1 ต.ค. - มี.ค. และชวงที่ 2 เม.ย. - ก.ย.
โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีการระบุในสวนผลงาน
ในเชิงพัฒนา หนาที่พิเศษและสวนที่ตองมีการ
ปรับปรุง

/

- มีการปฏิบัติตามขอกําหนดดานบุคลากร เชน
กฎ ก.พ. ระเบียบของมหาวิทยาลัยทักษิณที่
เกี่ยวกับบุคลากร

/

- มีนโยบายการบริหารดานทรัพยากรบุคคลเปน
ไปในลักษณะที่พัฒนาความรู ความสามารถของ
บุคลากร

3. นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Policies and Practices)
3.1 มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก
การฝกอบรม การเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง และการจาย
ผลประโยชนตอบแทนเปนลายลักษณอักษร
- ปฏิบัติตามขอกําหนดดานบุคลากร เชน กฎ ก.พ.
เปนตน

- นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล เปนไป
บุคลากร
เพื่อชวยสนับสนุนประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีการสื่อสารใหทราบถึงความรู ความชํานาญของ
ตําแหนงงานที่จะวาจาง และผูท่เี กี่ยวของในการ
วาจาง

/

- มีการแจงใหบุคลากรทราบถึงความรู ความ
ชํานาญของแตละตําแหนงที่ปฏิบัติงานในสํานักหอสมุด และผูท่เี กี่ยวของในการวาจาง

- กําหนดระยะเวลาและขอกําหนดเกี่ยวกับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เชน ระยะเวลากอน
การพิจารณาความดีความชอบ
* พนักงานทราบเกณฑที่ใชในการพิจารณาความดี
ความชอบ และการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง
* นโยบายการเลื่อนตําแหนงและความดีความชอบ
ใชเกณฑประเมินผลงานและขอกําหนดดาน
จริยธรรมและแนวทางที่พึงปฏิบัติท่กี ําหนดขึ้น

/

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง คือ
ชวงที่ 1 ต.ค. - มี.ค. และชวงที่ 2 เม.ย. - ก.ย.
โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยบุคลากรทราบถึง
นโยบายการเลื่อนตําแหนงและความดีความชอบ
เกณฑที่ใชในการพิจารณาความดีความชอบและ
การเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง

3.2 กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรที่รับเขามาใหม
ตระหนักถึงความรับผิดชอบงานในหนาที่และความ
คาดหวังของหนวยงานในการเขามาทํางานของพนักงาน
ใหม
- มีการประเมินผลงานพนักงานอยางนอยปละครั้ง
/
เพื่อความมั่นใจวาพนักงานยังคงมีความรับผิดชอบ
งานในตําแหนงหนาที่และเปนไปตามที่องคกร
คาดหวัง

- ในสวนของขาราชการ ลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราว มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปละ 2
ครั้ง สวนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง เพื่อใหบุคลากรยังคงมี
ความรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่เปนไปตามที่
สํานักหอสมุดคาดหวัง

- ความรับผิดชอบของพนักงานและความคาดหวังของ
ฝายบริหารไดกําหนดอยูในคําบรรยายลักษณะงาน

/

- หนาที่ความรับผิดชอบมีบรรยายในเอกสาร
แนบทายสัญญาการวาจาง

3.3 เมื่อพบการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามนโยบายและ
วิธีปฏิบัติที่กําหนดของพนักงาน มีมาตรการดําเนินการ
ที่เหมาะสม เชนมีการลงโทษตามควรแกกรณีและ
ใชกับทุกกรณี และทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ

/

- มีการปฏิบัติตามระเบียบบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

3.4 กําหนดระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบภูมิหลัง
ของบุคคลที่จะรับเขาทํางานอยางเพียงพอ โดยเฉพาะ
กิจกรรมบางอยางที่องคกรเห็นวามีความสําคัญและ
รับไมได
- ตั้งขอสังเกตเปนพิเศษกับผูที่เปลี่ยนงานบอย

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

N/A - เปนหนาที่ของกลุมงานบุคคล

- ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

N/A - เปนหนาที่ของกลุมงานบุคคล

- สอบถามไปยังหนวยงานเดิมในขั้นตอนการคัดเลือก
ผูสมัคร หรือสอบถามไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาการรับเขาทํางาน

N/A - เปนหนาที่ของกลุมงานบุคคล

4. ความซื่อสัตยและจริยธรรม (Integrity and
Ethical Values)
4.1 กําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเปน
ลายลักษณอักษรเกี่ยวกับ
- แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

- การปองกันมิใหพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่มี
ความขัดแยงดานประโยชนสวนตนกับกิจการของ
องคกร (Conflicts of Interest)
- มีวิธีปฏิบัติในการเปดเผยเกี่ยวกับการขัดกันใน
ผลประโยชน

/

- ผูบริหารของสํานักหอสมุดถือวาความซื่อสัตย
และจริยธรรมเปนปจจัยเบื้องตนที่สําคัญ ซึ่งจะสง
ผลถึงการจัดโครงสรางองคกร การจัดการและการ
ติดตามประเมินผลองคประกอบของระบบการ
ควบคุมภายในอื่นๆ ดวย
- มีการสอดสองดูแล แตไมมีเปนลายลักษณ
อักษร

X - ยังไมเคยมีกรณีเชนนี้เกิดขึ้นในสํานักหอสมุด

จุดที่ประเมิน
- กําหนดมาตรฐานดานจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกตองและเหมาะสม
* เพื่อปองกันกิจกรรมผิดกฎหมายและไมเหมาะสม
* เพื่อรายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม
เหมาะสม
4.2 มีการดําเนินการเพื่อใหปฏิบัติตามนโยบาย
- สื่อสารใหพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายของ
องคกรเปนระยะ ๆ

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- มีการกําหนดมาตรฐานดานจริยธรรมและ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมในระเบียบ
ขาราชการพลเรือน เพื่อปองกันมิใหเกิดการ
ประพฤติผิดกฎหมาย หรือไมเหมาะสม

/

- ผูบริหารมีการสื่อสารใหบุคลากรทุกคนทราบ
และตระหนักถึงคุณคาในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยและมีจริยธรรม จนเปนบรรทัดฐาน
หรือขอตกลงรวมกันที่ถือปฏิบัติเปนระยะๆ

- พนักงานทราบและเขาใจวาพฤติกรรมใดเปนที่
ยอมรับและไมเปนที่ยอมรับ

/

- เมื่อพบพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับพนักงานทราบวา
ตองทําอยางไร

/

- มีการติดตอสื่อสารที่เปดกวางระหวางพนักงานทุก
ระดับกับผูบริหารเกี่ยวกับดานจริยธรรมและดาน
ปฏิบัติที่ถูกตอง
* มีกระบวนการสอบสวนกรณีเกิดปญหาเรื่องความ
ซื่อสัตยและดานจริยธรรม
* มีการปองกันพนักงานมิใหไดรับความเดือดรอน
หรือไดรับความเสียหายจากการรายงานผูบริหาร
เกี่ยวกับปญหาดานความซื่อสัตยและดาน
จริยธรรมของบุคลากร

/

- มีการติดตอสื่อสารที่เปดกวางระหวางบุคลากร
กับผูบริหารเกี่ยวกับดานจริยธรรมที่ถูกตอง และ
มีมาตรการเกี่ยวกับการใหความยุติธรรม
แกพนักงานที่ถูกรายงานเกี่ยวกับปญหาดาน
ความซื่อสัตยและดานจริยธรรม มีคณะกรรมการ
อุทธรณรองทุกข

จุดที่ประเมิน
4.3 ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องคกรที่มุงเนนความซื่อสัตยและจริยธรรม และ
ผูบริหารทําตนใหเปนตัวอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอเกี่ยว
กับการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย
- ผูบริหารสื่อสารทั้งคําพูดและการกระทําเพื่อให
พนักงานทราบถึงการใหความสําคัญกับความ
ซื่อสัตยสุจริต และความมีจริยธรรม

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- ผูบริหารมีการวากลาวตักเตือนเมื่อทราบหรือ
เห็นพฤติกรรมของพนักงาน โดยคําพูดและ
การกระทําอยางสม่ําเสมอ

- เมื่อไดรับรองเรียนหรือติชมจากลูกคาหรือบุคคล
ภายนอกและการไมสนองนโยบายของพนักงานอยาง
ทันทวงที ฯลฯ ควรพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง
และดําเนินการตามควรแกกรณี

/

- แจงเวียนใหบุคลากรรับทราบถึงขอรองเรียน
ขอเสนอแนะตางๆ

- ระบุปญหาสําคัญที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการปองกัน
ถึงแมอาจจะมีคาใชจายสูง

/

- ระบุปญหาสําคัญที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการ
ปองกันมิใหเกิดปญหา

4.4 มีมาตรการที่เหมาะสมกรณีพนักงานไมปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ หรือนโยบายที่วางไวและสื่อสารให
ทราบทั่วทั้งองคกร
- เพื่อใหความมั่นใจวาผูบริหารมีการสั่งลงโทษทางวินัย /
เมื่อพนักงานกระทําผิดอยางรายแรง
- เมื่อมีการลงโทษพนักงานทางวินัยมีการสื่อสารให
ทราบทั่วกันทั้งองคกร
4.5 ใหมีแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสถานการณที่
จําเปนตองยกเวนการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายใน
โดยทั่วไปผูบริหารระดับสูงเทานั้นที่สามารถสั่งยกเลิก
กิจกรรมการควบคุมภายในที่สมควรยกเลิก
- มีขอหามอยางชัดเจนมิใหผูบริหารลบลางวิธีการ
ควบคุมที่กําหนดขึ้น

- มีมาตรฐานการลงโทษทางวินัยตามกฎ ระเบียบ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
NA - เปนหนาที่ของมหาวิทยาลัย

X - เปนหนาที่ของผูบริหารระดับสูง

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- ใหสอบสวนและบันทึกเปนหลักฐานกรณีมีการ
ปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากนโยบายที่กําหนด
- กําหนดใหจัดทําบันทึกชี้แจงเมื่อผูบริหารไมไดปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎเกณฑและวิธีการควบคุมภายในและ
พิจารณาวากรณีดังกลาวเกิดขึ้นบอยครั้งหรือไม
4.6 กําหนดเปาหมายผลงานที่สอดคลองกับความ
เปนจริง โดยเฉพาะเปาหมายของการดําเนินงานใน
ระยะสั้น
- หลีกเลี่ยงการสรางความกดดันที่พนักงานตองปฏิบัติ
งานตามเปาหมายที่สูงเกินจริงจน อาจขาดความ
ซื่อสัตยได

ไม
ความเห็น/คําอธิบาย
มี/
X - ไมมีการปฏิบัติ

X - ยังไมเกิดกรณีนี้

/

- ชี้แจงแผน ผล การปฏิบัติงาน โดยบุคลากร
มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน

- การใหรางวัลพนักงานเมื่อปฏิบัติไดผลงานตาม
เปาหมายและเกิดผลดี

/

- ผลงานยังไมถึงเกณฑท่จี ะไดรับรางวัล

- พนักงานจําเปนตองเขาใจเปาหมายระยะยาววามี
ความสัมพันธกับเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น
อยางไร

/

- เขาใจถึงวิสัยทัศนขององคกร เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายทั้งระยะยาวและ
ระยะสั้น

/

- มีการกําหนดเปาหมายและนโยบายที่จะชวยให
ลดการเขา-ออกของบุคลากร เชน การให
สวัสดิการการมอบหมายงานที่ทาทายความ
สามารถ เปนตน

5. ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
(Management’s Philosophy & Operating Style)
5.1 กําหนดเปาหมายและนโยบายที่จะชวยใหการ
เขาออกของพนักงานในตําแหนงสําคัญหรือตําแหนง
ตอไปนี้ไมอยูในเกณฑสูงจนเกินไป
- ฝายปฏิบัติการ
- การบัญชี
- ระบบสารสนเทศ
- ตําแหนงบริหารและหัวหนางาน

จุดที่ประเมิน
5.2 ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการบัญชี ระบบการจัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย การติดตามประเมินผล รวมทั้งการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก โดย
พิจารณาไดจาก
- งานดานบัญชีการเงินและงบประมาณไดรับการ
สามารถ
ใชในการควบคุมกิจกรรมในการดําเนินงานตางๆ
ขององคกร

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย
- ผลจากการปรับระบบบัญชีเปนระบบบัญชี3มิติ
ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตาม
ระบบบัญชีใหมน้มี ีขอผิดพลาดอยูบาง อยางไร
ก็ตาม ไดมีการรับการฝกอบรมเปนระยะๆ

/

- งานบัญชีและการเงินเปนงานที่สําคัญตอองคกร
และยังสามารถควบคุมกิจกรรมในการดําเนินงาน
ตางๆ ของสํานักหอสมุดไดเปนอยางดี

- ผูบริหารใชขอมูลบัญชี/การเงินและขอมูลอื่นที่ไดจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจ
และประเมินผลการดําเนินงาน

/

- ผูบริหารใชขอมูลบัญชี การเงินและงบประมาณ
เพื่อใชในการตัดสินใจทางการบริหาร

- หากงานดานบัญชีของหนวยงานเปนแบบกระจาย
อํานาจหนวยบัญชีจะตองรายงานไปยังฝายการเงิน
หรือฝายการบัญชีในสวนกลางดวย

/

- งานบัญชีและการเงินของสํานักหอสมุด จะตอง
รายงานไปยังฝายวางแผนและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย

- ผูบริหารใหความสนใจงานขอมูลการดําเนินงานที่
สําคัญและใหการสนับสนุนตอการปรับปรุงระบบ
ขอมูลใหทันตอเทคโนโลยี่ท่กี าวหนาใหทันสมัยยิ่งขึ้น

/

- ผูบริหารใหความสนใจงานขอมูลการดําเนินงาน
ที่สําคัญและใหการสนับสนุนตอการปรับปรุง
ระบบขอมูลใหทันตอเทคโนโลยีท่กี าวหนา

- ผูบริหารใหความสําคัญกับงานของผูตรวจสอบภายใน /
และผูตรวจสอบภายนอกรวมทั้งงานของผูประเมิน
และศึกษาวิเคราะหอื่น และรับฟงขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานเหลานั้น

- ไดรับการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัย โดยสํานักหอสมุดไดใหความสําคัญ
และใหความรวมมือในการตรวจสอบภายใน

- มีการปองกันการเขาถึงและการนําไปใชซ่งึ ทรัพยสิน
ที่มีคารวมทั้งทรัพยสินทางปญญาและสารสนเทศ
โดยมิไดรับอนุญาต

- มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลของ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ มีการกําหนดสิทธิการ
เขาถึงขอมูล

/

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- มีการบริหารเงินสดที่ใหมีการสอบยันหรือการกระทบ
ยอดเงินสดรับกับเงินสดจายเปนประจํา
5.3 จัดใหมีการปรับปรุงคุณภาพงานในองคกร
- กําหนดเปาหมายเฉพาะสําหรับในแผนปรับปรุง
คุณภาพงาน

/

- พนักงานทุกคนคุนเคยกับแผนปรับปรุงดังกลาว
- พนักงานไดรับการอบรมใหทํางานเปนทีมเพื่อแกไข
ปญหาและปรับปรุงระบบงาน

5.5 วิเคราะหและระบุทัศนคติ และการกระทําของ
ผูบริหารตอการรายงานทางการเงินการบัญชี และ
ความขัดแยงเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี เชน
- มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีหรือไม
* ไมเพิกเฉยตอสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติท่ไี มถูกตองเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
* ไมประมาณการขอมูลที่เกินความเปนจริง
* มีการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
* ไมบิดเบือนหรือตกแตงตัวเลขบัญชี

- ตามคําแนะนําของผูตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ สถาบัน/สํานัก
- ไมมีแผนการปรับปรุงเปนลายลักษณอักษร

/

- ผูบริหารควรเปนผูนําในการริเริ่มปรับปรุงคุณภาพงาน /

5.4 ผูบริหารและหัวหนางาน/โครงการ มีการปรึกษา
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางสม่ําเสมอ
โดยเฉพาะในกรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานกระจายกันอยู
หลายแหงตามสภาพทางภูมิศาสตร

ไม
ความเห็น/คําอธิบาย
มี/
NA - เปนหนาที่ความรับผิดชอบของกลุมงานคลัง

- มีการประชุมภายในฝาย หัวหนาฝาย เพื่อรวม
กันแกไขปญหาและปรับปรุงระบบงานรวมกัน
- ผูบริหารควรเปนผูนําในการริเริ่มปรับปรุง
คุณภาพงาน

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและหัวหนาฝาย
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือ เสนอแนะ
กันอยางนอยเดือนละครั้ง

/

- มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชี เชน มีการเปด
เผยขอมูลทางการเงิน ไมตกแตงตัวเลข เปนตน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

5.6 ผูบริหารมีทัศนคติที่เหมาะสมในการบริหาร
/
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สําคัญหรือที่มี
ความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของอยาง
ระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งมีการพิจารณาวาจะทําให
ความเสี่ยงเหลานี้ลดนอยลงหรือหมดไปไดอยางไร
กอนที่จะตัดสินใจดําเนินการ

- ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
มีความแตกตางกันไป และเปนปจจัยหนึ่งที่สงผล
ถึงการควบคุมภายในของหนวยงาน เพราะ
ผูบริหารมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย มาตรการ
และระบบการควบคุมภายใน

/

- ปจจุบันสํานักหอสมุดยังไมมีการพัฒนาตัวชี้วัด
สําหรับใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานไดครบทุก
กิจกรรม แตผูอํานวยการสํานักหอสมุดไดให
นโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนในการวัดผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน โดยใหทุกฝายจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับพันธกิจและ
เปาหมาย เพียงแตยังไมมีการวัดผล โดยใชตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานมาใชเปนตัววัดผล
ไดครบทุกกิจกรรม โดจะมีการพัฒนาตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานใหครบทุกกิจกรรม

/

- โครงสรางองคกรของสํานักหอสมุดมีการแบง
แยกชัดเจนในหนาที่ของงานภารกิจหลัก (ฝาย
บริการสารสนเทศ ฝายเทคนิคสารสนเทศและ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ) และงานสนับสนุน
(สํานักงานเลขานุการ)

5.7 ผูบริหารใชวิธีการบริหารแบบมุงเนนผลงาน

6. โครงสรางขององคกร(Organizational Structure)
6.1 มีการจัดโครงสรางองคกรและสายงานการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ดําเนินงานขององคกร

จุดที่ประเมิน
6.2 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรที่ถูกตองและ
เปนปจจุบันใหพนักงานทุกคนทราบ และมีการระบุ
หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารในตําแหนงสําคัญ
อยางเพียงพอ
- สื่อสารใหผูบริหารระดับสวนงานทราบหนาที่ความ
รับผิดชอบและผลงานที่คาดหมายจากกิจกรรม
ตาง ๆ ที่รับผิดชอบ

มี/ใช

/

- ผูบริหารทุกระดับไดรับขอมูลขององคกรเพื่อใหทราบ /
วากิจกรรมในสวนงานที่รับผิดชอบมีความเกี่ยวพันกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคระดับองคกรอยางไร
6.3 สอบทานความรู ความสามารถ ประสบการณ
ของการบริหารวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
เปนครั้งคราว
- ผูบริหารมีความรูประสบการณที่เพียงพอและไดรับ
การฝกอบรมที่จําเปนในตําแหนงสําคัญนั้น

- สงเสริมผูบริหารใหปรับปรุงความรู ความชํานาญ
ใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลง
ไป
6.4 จัดใหมีและดํารงไวซึ่งการรายงานผลการ
ดําเนินงานที่เหมาะสมในองคกร
- วิเคราะหความจําเปนในการรายงานทั้งการรายงาน
ตามสายงานและรายงานใหสวนงานอื่น

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีการสื่อสารใหหัวหนาฝายทราบหนาที่ความ
รับผิดชอบและผลงานที่คาดหมายจากกิจกรรม
ตาง ๆ ที่รับผิดชอบ
- หัวหนาฝายมีขอมูลขององคกรเพื่อใหทราบวา
งานที่รับผิดชอบมีความเกี่ยวพันกับเปาหมายของ
สํานักหอสมุด

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด หัวหนาฝายตางๆ
มีความรูประสบการณท่เี พียงพอและไดรับการ
ฝกอบรมที่จําเปนในตําแหนงสําคัญนั้น เชน
การไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร เปนตน

/

- สงเสริมผูอํานวยการสํานักหอสมุด และหัวหนา
ฝายใหปรับปรุงความรู ความชํานาญใหเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
ตอเนื่อง

/

- บุคลากรทุกคนจะรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําวันใหแกหัวหนาฝายของตนเอง และ
รวบรวมของบุคลากรทุกคนใหผูอํานวยการสํานักหอสมุด ตามลําดับ และเมื่อสิ้นปไดจัดทํารายงาน
ประจําปทุกป

จุดที่ประเมิน
- ติดตามประเมินประสิทธิผลของรายงานที่ใชอยูวายัง
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันหรือไม รายงาน
ที่ดีจะใหสารสนเทศที่จําเปนในการดําเนินงานและ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

มี/ใช
/

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย
- รายงานประจําปของสํานักหอสมุด มีขอมูล
สารสนเทศที่จําเปนการในการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

- หัวหนาสวนงานและหัวหนางานสามารถติดตอสื่อสาร /
ถึงผูบริหารระดับสูงไดงาย

- หัวหนาฝายสามารถติดตอสื่อสารถึงผูอํานวยการสํานักหอสมุดไดสะดวก

6.5 สอบทานและปรับปรุงแกไขโครงสรางองคกร
ใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของ
องคกร อาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
- ดานการเมือง
- ดานการออกกฎระเบียบใหม
- ดานกฎหมาย
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานเทคโนโลยี
- ดานประชากร

/

- มีการสอบทานโครงสรางองคกร เมื่อมีสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมขององคกร อาจเปนผลจากการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ

6.6 โครงสรางองคกรมีพนักงานระดับบริหารและ
หัวหนางานในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ อีกทั้ง
ผูบริหารและหัวหนางานจะตองมีเวลาที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิผล

/

- โครงสรางองคกรของสํานักหอสมุดมีบุคลากร
ระดับหัวหนางาน 4 คน อีกทั้งหัวหนาฝายมีเวลา
ที่เพียงพอในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
อยางมีประสิทธิผล

6.7 อื่นๆ (โปรดระบุ)

-

สรุป : สภาพแวดลอมการควบคุม
สภาพแวดลอมการควบคุม เปนปจจัยที่สงผลใหเกิดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน ในการดําเนินงานจะมีหลาย
ปจจัยที่สงผลใหเกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นในหนวยงาน ซึ่งฝายบริหารจะมีอิทธิผลสําคัญตอการสรางบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมการควบคุมภายในหนวยงาน เชน จริยธรรมของการทํางาน ความซื่อสัตย ความไววางใจ ความโปรงใส
และการมีภาวะผูนําที่ดี ซึ่งรวมทั้งการกําหนดนโยบาย โครงสราง และระเบียบวิธีปฏิบัติท่เี หมาะสม
ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ชวยทําใหการควบคุมภายในที่มีอยูมีประสิทธิผลตามสมควร อยางไร
ก็ตามควรมีการมอบหมายงานใหตรงกับความรู ความชํานาญ โดยเฉพาะเจาหนาที่คอมพิวเตอรท่มี ีความรู ความชํานาญ
ดานระบบคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ ซึ่งเปนบุคลากรขาดแคลนไมควรมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ไมตรงกับความรู ความสามารถ
และความชํานาญ และควรเพิ่มอัตรากําลังในสวนของตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรอยางเรงดวน เพื่อใหเหมาะสมกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของระบบหองสมุดอัตโนมัติ

(นางสาวรัชนีย ศรีศักดา)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
28 ตุลาคม 2548

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

การประเมินความเสี่ยง
1. การกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกร
(Establishment of Entity-wide Objectives)
1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจน
และครอบคลุมถึงสิ่งที่องคกรตองการบรรลุ โดย
พิจารณาไดจาก
- มีการกําหนดวัตถุประสงคโดยรวมขององคกรในรูป
ในรูปของพันธกิจ (mission) จุดมุงหมายหรือ
เปาประสงค (goals) และวัตถุประสงค เชน
จุดมุงหมายเชิงยุทธศาสตรและในแผนปฏิบัติการ
ประจําป

/

- มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานอยาง
เปนลายลักษณอักษร

- วัตถุประสงคขององคกรควรชัดเจนและเฉพาะเจาะจง /
สําหรับองคกร

- มีการกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน

/

- บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค
ขององคกร

1.2 มีการเผยแพรและชี้แจงวัตถุประสงคขององคกร
ใหบุคลากรทุกระดับทราบและเขาใจตรงกัน

1.3 ยุทธศาสตรการดําเนินงานขององคกรสอดคลอง
กับวัตถุประสงคขององคกร โดยพิจารณาจาก
- แผนยุทธศาสตรสนับสนุนวัตถุประสงคขององคกร
/
โดยรวม

- มีแผนยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนใหองคกร
บรรลุถึงเปาหมายที่วางไว

- แผนยุทธศาสตรครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากร
และการใหลําดับความสําคัญ

/

- มีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของแตละ
กิจกรรม รวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในสวน
ของบุคลากร เงินงบประมาณ และครุภัณฑ

- แผนยุทธศาสตรและงบประมาณกําหนดกรอบเวลา
ที่สอดคลองกับความเปนจริงรวมทั้งระบุหนาที่ความ
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติอยางชัดเจน

/

- แผนยุทธศาสตรและงบประมาณกําหนด
กรอบเวลาที่สอดคลองกับความเปนจริง ระบุ
หนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติอยางชัดเจน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

1.4 องคกรมีแผนที่รวมการประเมินความเสี่ยง โดย /
คํานึงถึงวัตถุประสงคโดยรวมขององคกร และปจจัยเสี่ยง
ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการจัดใหมีการควบคุมความเสี่ยงเหลานั้น

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย
- มีแผนการประเมินความเสี่ยง การจัดการใหมี
การควบคุมความเสี่ยงทั้งที่เกิดจากปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก

2. การกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม
(Establishment of Activity- Level Objectives)
2.1 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของ
องคกร โดยพิจารณาจาก
- กิจกรรมที่สําคัญตาง ๆ สอดคลองและเชื่อมโยง
กับวัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรขององคกร
อยางเหมาะสม

/

- มีวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่เฉพาะ
เจาะจงสําหรับแตละกิจกรรมที่สํานักหอสมุด
กําหนดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ซึ่งวัตถุประสงคแตละกิจกรรมจะสนับสนุนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคระดับหนวยงาน

- มีการสอบทานวัตถุประสงคระดับกิจกรรมเปนระยะๆ
เพื่อใหมั่นใจไดวาวัตถุประสงคเหลานั้นยังมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคโดยรวม

/

- มีการสอบทานวัตถุประสงคเปนระยะๆ ปละ 1
ครั้ง

2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติ และ
วัดผลได รวมทั้งชวยเสริมซึ่งกันและกัน

/

- มีวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่เฉพาะ
เจาะจงสําหรับแตละกิจกรรมที่สํานักหอสมุด
กําหนดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ซึ่งวัตถุประสงคแตละกิจกรรมจะสนับสนุนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคระดับหนวยงาน

จุดที่ประเมิน
2.3 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมเกี่ยวของกับ
กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญขององคกร โดย
พิจารณาจาก
- มีการกําหนดวัตถุประสงคในทุกกิจกรรมการ
ดําเนินงานที่สําคัญและกิจกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกร

- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกับการปฏิบัติ
และการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลในอดีต รวมทั้ง
สอดคลองกับมาตรฐานของกิจการที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- มีวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่เฉพาะ
เจาะจงสําหรับแตละกิจกรรมที่สํานักหอสมุด
กําหนดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ซึ่งวัตถุประสงคแตละกิจกรรมจะสนับสนุนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคระดับหนวยงาน

/

- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกับการ
ปฏิบัติและการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลในอดีต
รวมทั้งสอดคลองกับมาตรฐานหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2544

2.4 มีการกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานในการประเมิน /
การบรรลุวัตถุประสงคระดับกิจกรรม

- มีมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2544 เปนมาตรฐานในการเทียบเคียงการบรรลุ
วัตถุประสงค

2.5 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมเปนวัตถุประสงคที่
ผูบริหารทุกระดับมีสวนเกี่ยวของ โดยพิจารณาจาก
- ผูบริหารระดับสวนงานตองสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อให /
บรรลุวัตถุประสงคนั้น

- หัวหนาฝายใหการสนับสนุรการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว

- ผูบริหารระดับสวนงานตองบริหารกิจกรรมตาง ๆ ที่
ที่รับผิดชอบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด

- หัวหนาฝายบริหารงานภายในฝาย เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคท่วี างไว

/

2.6 หนวยงานมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงคระดับกิจกรรม โดยพิจารณาจาก
- มีการระบุถึง ทรัพยากรซึ่งจําเปนตองใชในการบรรลุ /
วัตถุประสงค

- มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหมีการใช เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- หากไมมีทรัพยากรที่เพียงพอ ผูบริหารมีแผนการไดมา /
ซึ่งทรัพยากรนั้น และมีความเปนไปไดท่จี ะจัดหา
ทรัพยากรนั้นมาได
2.7 ผูบริหารตระหนักถึงวัตถุประสงคระดับกิจกรรม
ที่มีความสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคโดยรวมของ
องคกร โดยพิจารณาจาก
- ผูบริหารระบุถึงสิ่งที่จําเปนจะตองมีเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกรโดยรวม

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย
- ผูอํานวยการสํานักหอสมุดใหความสําคัญใน
การจัดหาทรัพยากรที่ยังเพียงพอ

/

- ผูบริหารระบุถึงสิ่งที่จําเปนจะตองมีเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยรวม

/

- ผูบริหารใหความสนใจเปนพิเศษตอ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่สําคัญและมีการ
ติดตามผลการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม
เหลานี้อยางสม่ําเสมอ

/

- มีการระบุความเสี่ยงและจัดเรียงลําดับความ
สําคัญของความเสี่ยงโดยใชวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเปนประจํา

- มีการเผยแพรใหพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบวิธีการที่ใชในการระบุความเสี่ยงและการจัด
ลําดับความสําคัญและวิเคราะห ความเสี่ยง
ตลอดจนการขจัดหรือลดความเสี่ยง

/

- มีการเผยแพรใหบุคลากรทราบวิธีการระบุความ
เสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญ ตลอดจน
การขจัดหรือลดความเสี่ยง

- ฝายบริหารมีการประชุมหารือถึงการระบุปจจัยเสี่ยง
กับผูเกี่ยวของ

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและหัวหนาฝายมี
การประชุมหารือถึงการระบุปจจัยเสี่ยง

- ผูบริหารใหความสนใจเปนพิเศษตอวัตถุประสงค
ระดับกิจกรรมที่สําคัญและมีการติดตามผลการบรรลุ
วัตถุประสงคของกิจกรรมเหลานี้อยางสม่ําเสมอ

3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
3.1 ผูบริหารระบุความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่สําคัญได
อยางครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญ โดยใชวิธีการตางๆ
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
- มีการระบุความเสี่ยงและจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงโดยใชวิธีการเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเปนประจําทุกชวงระยะเวลาที่กําหนด

ไม
มี/

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีการระบุปจจัยเสี่ยงในแผนเชิงกลยุทธและการ
คาดการณท้งั ระยะยาวและระยะสั้น

/

- มีการระบุปจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงานใน
กิจกรรมตางๆ

- มีการระบุปจจัยเสี่ยงที่มาจากขอตรวจพบของ
ผูตรวจสอบ ผูประเมินผล และผลการประเมินอื่น ๆ

/

- มีการระบุปจจัยเสี่ยงที่มาจากขอตรวจพบของ
ผูตรวจสอบ ผูประเมินผล และผลการประเมิน
อื่น ๆ

- ปจจัยเสี่ยงที่ระบุโดยพนักงานและผูบริหารระดับกลาง /
ควรไดรับความสนใจจากผูบริหารระดับสูง

- ปจจัยเสี่ยงที่ระบุโดยบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ไดรับความสนใจจากผูบริหารระดับสูง

3.2 หนวยงานมีกลไกที่เพียงพอในการระบุความ
เสี่ยงจากปจจัยภายนอก ซึ่งรวมถึง
- การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
- การแกไขกฎระเบียบ
- การเกิดภัยธรรมชาติหรือการจลาจลกอการราย
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ภาวะการแขงขันทางตลาดทั้งสินคาและบริการ
- ลูกคาเปลี่ยนทัศนคติ หรือความพึงพอใจตอสินคา
และบริการ
- ความเสี่ยงจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่นที่
เกี่ยวของ

/

- ปจจัยเสี่ยงแตละชนิดนั้นมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงคไมเทากัน
บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบ
ในระยะยาว ผูบริหารจึงมีการติดตามพิจารณา
และระบุปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครอบคลุมใน
ทุกประเด็น

3.3 หนวยงานมีกลไกที่เพียงพอในการระบุความ
เสี่ยงจากปจจัยภายใน ซึ่งรวมถึง
- การปรับลดบุคลากร หรือการเปลี่ยนแปลงหนาที่ของ
บุคลากร
- การปรับใชเทคโนโลยีสมัยใหม
- การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ
- การกระจายอํานาจ
- การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสม

/

- มีการติดตามพิจารณาและระบุปจจัยความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นครอบคลุมในทุกประเด็น ที่อาจเกิดขึ้น
จากปจจัยภายใน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- การพึ่งพิงผูรับเหมาหรือผูใหบริการรายหนึ่งรายใด
มากเกินไป
- การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
- การเขาถึงทรัพยสินเสี่ยงขององคกร
- การสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ
- การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน
3.4 ในการระบุความเสี่ยงผูบริหารประเมินปจจัย
อื่นๆที่อาจทําใหเพิ่มความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
- ผูบริหารพิจารณาถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความ /
ไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรที่ผานมา

- พิจารณาถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความ
ไมบรรลุวัตถุประสงคในปที่ผานมา

- ผูบริหารพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการใชจายเงิน /
ไมถูกตอง การไมปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนด
ตาง ๆ ทางการเงินที่ผานมา

- พิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการใชจายเงิน
ไมถูกตอง การไมปฏิบัติตามระเบียบและขอ
กําหนดตาง ๆ ทางการเงินที่ผานมา

- หนวยงานระบุความเสี่ยงที่แฝงอยูในลักษณะพันธกิจ
ขององคกร หรือความสําคัญและความซับซอนของ
โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการ

/

- มีการระบุความเสี่ยงที่แฝงอยูในพันธกิจหรือ
ความสําคัญและความซับซอนของกิจกรรมที่
ดําเนินการ

3.5 ผูบริหารมีการระบุถึง ความเสี่ยงทั้งระดับองคกร
โดยรวมและระดับกิจกรรมที่สําคัญ

/

- มีการระบุถึง ความเสี่ยงทั้งระดับองคกรโดย
รวมและระดับกิจกรรมที่สําคัญ

4. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)
4.1 หลังจากมีการระบุความเสี่ยงขององคกรแลว
ผูบริหารทําการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงนั้น โดยพิจารณาจาก
- ผูบริหารกําหนดกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงอยาง /
เปนทางการ และกระบวนการวิเคราะห ความเสี่ยงนี้
อาจรวมการวิเคราะหอยางไมเปนทางการอยูดวย
โดยรวมอยูในการบริหารงานตามปกติ

- โดยปกติปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมีผลกระทบ
ตอหนวยงานมากนอยไมเทากัน การวิเคราะห
ปจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกตางกัน ผูบริหารมีการ
กําหนดกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- มีการกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานในการพิจารณา
ระดับความเสี่ยง เชน ระดับต่ํา ระดับปานกลาง
และระดับสูง

/

- การวิเคราะหความเสี่ยงจัดทําโดยพนักงานและ
ผูบริหารในระดับที่เหมาะสม

/

- การระบุความเสี่ยงและการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวของสัมพันธกับวัตถุประสงคระดับกิจกรรม

/

- มีการตัดสินใจวาจะบริหารความเสี่ยงโดยวิธีใดให
ดีที่สุดเพื่อขจัดความเสี่ยง และจะดําเนินการอยางไร

/

- การวิเคราะหความเสี่ยงรวมถึงการประมาณการ
นัยสําคัญของความเสี่ยงหรือผลกระทบของความ
เสี่ยง

/

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย
ใชเกณฑตามหนังสือแนะนํา : การนํามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ หนา 8-11
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

- การวิเคราะหความเสี่ยงรวมถึงการประมาณการโอกาส /
และความถี่ท่จี ะเกิดความเสี่ยง และพิจารณาวาเปน
ความเสี่ยงในระดับ สูง กลาง หรือ ต่ํา
4.2 ผูบริหารกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงและ
กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยพิจารณาจาก
- ผูบริหารไดมีการบริหารความเสี่ยงโดยใชวิธีท่ี
เหมาะสมกับหนวยงานนั้น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการ
บริหารความเสี่ยงจะแตกตางกันไปแตละหนวยงาน
ซึ่งขึ้นกับความแตกตางของความเสี่ยง
- ผูบริหารรับผิดชอบในการกําหนดระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได

/

- มีการบริหารความเสี่ยงโดยใชวิธีท่เี หมาะสมกับ
สํานักหอสมุด เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
แตกตางกันไปแตละหนวยงาน

/

ใชเกณฑตามหนังสือแนะนํา : การนํามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ หนา 8-11
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อจัดการกับความ /
เสี่ยงหรือเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

ใชเกณฑตามหนังสือแนะนํา : การนํามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ หนา 8-11
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

- มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดจากการ /
กําหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความ
เสี่ยง

- เปรียบเทียบความคุมคาของตนทุนที่เกิดจาก
การลดความเสี่ยงกับประโยชนท่จี ะเพิ่มขึ้น
จากการกําหนดกิจกรรมการควบคุม

4.3 มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ /
ควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
4.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่
กําหนด

/

- มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
- ติดตามผลโดยคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในและดําเนินการอยางตอเนื่อง

5. การบริหารความเสี่ยงในชวงของการ
เปลี่ยนแปลง (Managing Risk During Change)
5.1 หนวยงานมีกลไกในการคาดการณความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และทางอุตสาหกรรม การแกไขกฎ
ระเบียบ หรืออื่น ๆซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกรหรือกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ระดับกิจกรรม โดยพิจารณาจาก
- กิจกรรมของหนวยงานซึ่งอาจไดรับผลกระทบอยางมี /
นัยสําคัญ จากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดรับการ
พิจารณาเพื่อการบริหารความเสี่ยงในชวงการ
เปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม

- กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญ จากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดรับการ
พิจารณาเพื่อการบริหารความเสี่ยงในชวงการ
เปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- หนวยงานมีระบบในการประเมินความเสี่ยงซึ่งเกิดจาก /
การเปลี่ยนแปลงโดยกําหนดในขั้นตอนการระบุ
ความเสี่ยง และการวิเคราะหความเสี่ยง

ใชเกณฑตามหนังสือแนะนํา : การนํามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆ
จําเปนตองมีการนําขึ้นสูการพิจารณาของผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยงาน เพื่อกําหนดวิธีในการจัดการ
กับความเสี่ยงนั้น ๆ

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ ๆ จําเปนตองมีการนําขึ้นสูการพิจารณา
ของผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน เพื่อกําหนด
วิธีในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ

/

5.2 ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานใหความสนใจ
เปนพิเศษกับความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งมี
ผลกระทบอยางรุนแรงกับองคกร โดยพิจารณาจาก
- หนวยงานใหความสนใจเปนพิเศษกับความเสี่ยงที่
/
เกิดจากการเปลี่ยนผูบริหารที่มาดํารงตําแหนงสําคัญ
รวมทั้งการหมุนเวียนเปลี่ยนงานสูงของพนักงานใน
การปฏิบัติงานที่สําคัญ

- ใหความสนใจเปนพิเศษกับความเสี่ยงที่เกิดจาก
การเปลี่ยนผูบริหารที่มาดํารงตําแหนงสําคัญ
รวมทั้งการหมุนเวียนเปลี่ยนงานสูงของบุคลากร
ในการปฏิบัติงานที่สําคัญ

- หนวยงานมีกลไกในการประเมินความเสี่ยงซึ่งเกิดจาก /
การนําระบบสารสนเทศใหมมาใชหรือการ
เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศที่มีอยู รวมถึง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฝกอบรมเจาหนาที่ใหใช
ระบบใหมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

- มีกลไกในการประเมินความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการ
นําระบบสารสนเทศใหมมาใชหรือการ
เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศที่มีอยู รวมถึง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฝกอบรมเจาหนาที่ใหใช
ระบบใหมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

- ผูบริหารใหการพิจารณาดําเนินการเปนพิเศษตอความ /
เสี่ยงที่เกิดจากการเติบโตขององคกรอยางรวดเร็ว
รวมทั้งการขยายขนาดหรือการลดขนาดองคกร
อยางรวดเร็วซึ่งมีผลกระทบตอขีดความสามารถ
ของระบบงานและกระทบตอการปรับเปลี่ยนแผน
เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน

- มีการพิจารณาดําเนินการเปนพิเศษตอความ
เสี่ยงที่เกิดจากการเติบโตขององคกรอยางรวดเร็ว
ที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถของระบบงาน
และกระทบตอการปรับเปลี่ยนแผน เปาหมาย
และวัตถุประสงคของหนวยงาน

จุดที่ประเมิน
- มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการดําเนินงานมีการ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อหนวยงาน
ขยายสาขาหรือเพิ่มสถานที่ทําการใหม

5.3 อื่นๆ (โปรดระบุ)

มี/ใช
/

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย
- มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการดําเนินงาน
มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมี
โครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการในพื้นที่จังหวัด
พัทลุง
-

สรุป : การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน เปนเหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดผลลัพธ
ที่ไมตองการ ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรม
ของหนวยงาน ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ความเสี่ยงจากการตรวจไมพบขอผิดพลาด เปนตน
การดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสม อยางไรก็ตาม ยังมีส่งิ ที่ปรับปรุงเพื่อใหการประเมินความ
เสี่ยงมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(1) การประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงาน นอกจากการประเมินความเสี่ยงจากปจจัยภายในแลวควรพิจารณาถึงปจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

(นางสาวรัชนีย ศรีศักดา)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
28 ตุลาคม 2548

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

กิจกรรมการควบคุม
1. หลักการทั่วไป
1.1 หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติ เทคนิคและกลไกที่
เกี่ยวกับการควบคุมสําหรับแตละกิจกรรม โดยพิจารณา
จาก
- มีการระบุวัตถุประสงคที่สัมพันธเกี่ยวของกับความ
/
เสี่ยงของแตละกิจกรรมที่สําคัญ รวมทั้งความเสี่ยง
ในขั้นตอนการประเมินและการวิเคราะหความเสี่ยง

- ฝายบริหารกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่จําเปนเพื่อ
จัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ และมีการสั่งการใหมี
การปฏิบัติตามกิจกรรม ควบคุมที่กําหนด

1.2 หนวยงานมีกิจกรรมการควบคุมที่จําเปนและมี
การปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมนั้น โดยพิจารณา
จาก
- กิจกรรมการควบคุมที่อธิบายอยูในคูมือปฏิบัติงาน
ไดมีการนําไปใชปฏิบัติจริงและพนักงานปฏิบัติตาม
คูมือและระเบียบปฏิบัติสําหรับกิจกรรมการควบคุม
ตาง ๆ

/

/

- มีการระบุวัตถุประสงคท่สี ัมพันธเกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงของแตละกิจกรรมที่สําคัญ รวมทั้ง
ความเสี่ยงในขั้นตอนการประเมินและการ
วิเคราะหความเสี่ยง
- มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่จําเปนเพื่อ
จัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ และมีการสั่งการใหมี
การปฏิบัติตามกิจกรรม ควบคุมที่กําหนด เชน
หากมีปจจัยเสี่ยงการใชจายเงินลาชาไมเปนไป
ตามแผน กิจกรรมการควบคุม จะจัดใหมีการ
ระบบการควบคุมการใชจายเงินและระบบ
รายงานผลการใชจายเงิน ตลอดจนระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานอยางเขมงวด จัดทําแนว
ปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนใน
การควบคุมการใชจายงบประมาณ เปนตน

- กิจกรรมการควบคุมที่อธิบายอยูในคูมือ
ปฏิบัติงานไดมีการนําไปใชปฏิบัติจริงและ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือและระเบียบปฏิบัติ
สําหรับกิจกรรมการควบคุมตาง ๆ เชน การ
กําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการที่ไม
เหมาะสม กิจกรรมการควบคุม : มีการสํารวจ
ความตองการของผูใชบริการพรอมกําหนด
กลยุทธดานการใหบริการที่ชัดเจน เปนตน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- หัวหนางานและพนักงานทุกคนเขาใจวัตถุประสงค
ของกิจกรรมการควบคุมนั้น ๆ

/

- หัวหนาฝายและบุคลากรเขาใจในวัตถุประสงค
ของกิจกรรมการควบคุม

- หัวหนางานประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ตน
รับผิดชอบและเสนอปรับปรุงแกไขเมื่อเห็นวาสมควร
หรือเห็นวามีการควบคุมที่มากเกินไป

/

- มีการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ตน
รับผิดชอบและเสนอปรับปรุงแกไขเมื่อเห็นวา
สมควรหรือเห็นวามีการควบคุมที่มากเกินไป

- มีมาตรการที่ทันทวงทีในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น /
ในการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม หรือละเวนไม
ปฏิบัติ

- มีมาตรการที่ทันทวงทีในการแกไขปญหาที่
อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม

2. การควบคุมทั่วไป
2.1 มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมหรือเทคโนโลยี
ในการลดความเสี่ยง
- ระบุการดําเนินงานในสวนที่มีความเสี่ยงที่สําคัญและ /
กําหนดกลไกในการควบคุมเพื่อปองกันและลดความ
ผิดพลาด

- วิเคราะหคาใชจายและผลประโยชนของกลไกการ
ควบคุมเพื่อความมั่นใจวาการควบคุมมีประสิทธิผล
และคุมคา

/

- สอบทานกิจกรรมการควบคุมเปนระยะ ๆ เพื่อพิจารณา /
วาตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันหรือไมอยางไร

- กิจกรรมการควบคุมกําหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงคและผลการประเมินความเสี่ยง แต
การระบุความเสี่ยง ไมครบทุกจุด จึงทําใหการ
ควบคุมที่กําหนดไวไมเพียงพอ
- มีการวิเคราะหคาใชจายที่เกิดจากการกิจกรรม
การควบคุมกับผลประโยชนท่ไี ดรับ

- สอบทานกิจกรรมการควบคุมเปนระยะ ๆ

ไม
มี/

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

2.2 กําหนดใหมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่
เหมาะสมเปนลายลักษณอักษรสําหรับกิจกรรมที่สําคัญ
ของหนวยงาน
- จัดใหมีคูมือนโยบายและระเบียบปฏิบัติฉบับลาสุด

/

- จัดใหมีคูมือนโยบายและระเบียบปฏิบัติ

- พนักงานมีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่

/

- มีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่

- อบรมพนักงานใหมใหรูวิธีใชคูมือนโยบายและระเบียบ /
ปฏิบัติ

ความเห็น/คําอธิบาย

- อบรมบุคลากรใหรูวิธีใชคูมือนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติ

2.3 การนํากิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไปประยุกต
ใช
- การควบคุมที่กลาวในคูมือนโยบายและระเบียบปฏิบัติ /
สามารถนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมที่เกี่ยวของได
- มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการในการดําเนินการ
ตามขอสังเกต หรือเรื่องผิดปกติท่จี ําเปนตองติดตาม

/

- เจาหนาที่ระดับหัวหนางานควรทดสอบความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงาน

/

- ผูบริหารควรสอบทานการควบคุมเปนระยะ ๆ เพื่อ
ประเมินวามีการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมจริง

/

- มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการในการ
ดําเนินการในเรื่องที่ผิดปกติ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
- นโยบายและวิธีปฏิบัติที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร
ไดระบุอยางชัดเจนถึงหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานแตละคนเกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่
รับผิดชอบ และผูบริหารควรพิจารณาเห็นชอบอยาง
เปนทางการของวิธีปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุง
ใหเปนปจจุบันตามความเหมาะกับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้น
3.2 การสอบทานผลการดําเนินงานโดยฝายบริหาร
- ผูบริหารทุกระดับของหนวยงานควรสอบทานรายงาน
ผลการดําเนินงาน วิเคราะหแนวโนม และ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่
กําหนดและผลการดําเนินงานในอดีต และควรมี
การตรวจสอบความถูกตองของสรุปการดําเนินงาน
ที่นํามาพิจารณาดวย
3.3 การสอบยัน
- ผูบริหารระดับสวนงานยอยควรสอบยันขอมูลสรุปกับ
รายละเอียดประกอบขอสรุปนั้น

/

- ผูบริหารมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย แผน
ปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร แนวทางการปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้เปนปจจัยที่กอให
เกิดการควบคุม เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้นและระบุผลลัพธและตัวชี้วัดที่คาด
หมายไวอยางชัดเจน

/

- มีการสอบทายรายงานผลการดําเนินงาน
วิเคราะหแนวโนม และเปรียบเทียบผลการดําเนิน
งานกับเปาหมายที่วางไว

/

- หัวหนาฝายมีการสอบยันขอมูลกับบุคลากรใน
ฝายของตนเอง

3.4 การควบคุมทางกายภาพ
- เครื่องมือ สินคาคงคลัง หลักทรัพย เงินสด และ
/
ทรัพยสินอื่นที่เสี่ยงตอการสูญหายหรือถูกนําไปใชโดย
ไมไดรับอนุญาต จะตองเก็บรักษาไวอยางปลอดภัย
และตองทําการตรวจสอบนับของจริงแลวเปรียบเทียบ
กับจํานวนที่แสดงไวในทะเบียนทรัพยสินเปนระยะ ๆ
ตามความจําเปนและเหมาะสม

- อุปกรณ ครุภัณฑ และทรัพยสินอื่นๆ ที่เสี่ยง
ตอการสูญหายมีการเก็บรักษาไวอยางปลอดภัย
และมีตรวจสอบกับทะเบียนครุภัณฑเปนระยะๆ

จุดที่ประเมิน
3.5 ดัชนีวัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ (Key
Performance Indicators)
- มีการกําหนดใหใชดัชนีวัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ที่นิยมใชมักอยูในรูปอัตราสวนตาง ๆ เชน การ
วิเคราะหแนวโนมของความเปลี่ยนแปลงของ
อัตราสวนซึ่งจะบอกใหนักวิเคราะหทราบ
“อาการผิดปกติ” บางอยางอยางรวดเร็ววากิจการ
อยูในสภาวะอยางไรนาพอใจหรือไม หรือบางครั้ง
ใหอัตราสวนหรือแนวโนมที่ผิดปกติเปนดัชนีบงชี้ให
ตองติดตามหรือใหความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เปนพิเศษ เพื่อใหสามารถตัดสินใจสั่งการแกไข
ปญหาอยางทันกาล การควบคุมนี้รวมถึงการ
เปรียบเทียบ และประเมินชุดขอมูลที่แตกตางกัน
เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ และหามาตรการแกไข
ที่เหมาะสม

มี/ใช

/

3.6 การประมวลผลขอมูล
กิจกรรมการควบคุมหลายอยางอาจนํามาใชเพื่อการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ความสมบูรณ และ
ความเหมาะสมของการอนุมัติรายการตาง ๆ กิจกรรม
การควบคุมสําหรับการประมวลขอมูลรวมถึงวิธีปฏิบัติ
เพื่อใหมั่นใจวา
- ขอมูลที่ใสเขาในระบบประมวลผลไดรับการตรวจ
/
ความถูกตองและตรงกับแฟมควบคุมที่ไดรับการ
อนุมัติ

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีการกําหนดกัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานที่
เปนกิจกรรมสําคัญๆ ของสํานักหอสมุด นิยมใช
เปนอัตรารอยละ เชน รอยละของความพึงพอใจ
ของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการสารสนเทศของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

- มีการจัดใหมีกระบวนการประมวลผลขอมูล
อยางเปนระบบ ซึ่งจะทําใหผูบริหารไดรับขอมูล
ที่ถูกตอง สมบูรณ ทันเวลาและเชื่อถือได สามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจในการบริหารงานไดทัน
ตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มี
การจัดใหมีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ จะเปนการปองกันการเขาถึงขอมูล
และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการนํา
ขอมูลไปใชในทางที่ไมควร

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- รายการบัญชีการเงินมีการใหลําดับเลขที่

/

- มีการเปรียบเทียบแฟมรวมกับบัญชีคุม

/

- มีการตรวจสอบรายการที่มีจํานวนเงินหรือจํานวน
อื่น ๆที่สูง/ต่ํา เกินกวามาตรฐานที่กําหนด
(exception) และดําเนินการตามควรแกกรณี

/

- มีการตรวจสอบรายการทางการเงินกับกลุม
งานคลัง

- การเขาถึงขอมูล ระบบการดําเนินงาน และแฟม
ขอมูล ฯลฯ จํากัดใหเฉพาะบุคคลที่ไดรับการอนุมัติ
เทานั้น

/

- มีการใหสิทธิการเขาใชในระบบหองสมุด
อัตโนมัติ เพื่อจํากัดใหเฉพาะบุคคลที่ไดรับการ
อนุมัติเทานั้น

/

- มีการจัดใหมีการกระจายอํานาจและแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและชัดเจนในการปฏิบัติงาน
สามารถสอบยันกันได เชน อํานาจในการอนุมัติ
การกําหนดขอบเขตของงาน เปนตน

3.7 การแบงแยกหนาที่
หนาที่งานที่สําคัญหรือเสี่ยงตอความเสียหายมีการ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบใหแตละบุคคล เพื่อปองกัน
หรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต โดยพิจารณาจาก
- การมอบหนาที่เปนไปอยางเปนระบบใหกับกลุม
บุคลากรเพื่อความมั่นใจวามีระบบตรวจสอบและ
คานอํานาจกันได

- การกระทบยอดเงินฝากธนาคารใหกระทําโดย
พนักงานที่ไมมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน
การจายเงินหรือการดูแลรักษาเงิน
- ไมอนุญาตใหบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตามลําพัง
เกี่ยวกับเงินสดหลักที่โอนกันได หรือ ทรัพยสินมี
คาอื่นถาเปนไปได

N/A หนาที่กลุมงานคลัง

/

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีมาตรการดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม และปองกัน /
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

- มีมาตรการดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม
และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

- มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ การประมวล /
ผลขอมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี
การรับ-จายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ และ
การดูแลรักษาทรัพยสิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด

- มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ การ
บันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับเงิน
การสอบทานการตรวจสอบ และการดูแลรักษา
ทรัพยสิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด

- ไมมีการอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดควบคุมการ
ดําเนินงานที่สําคัญทั้งหมดหรือปฏิบัติงานที่สําคัญ
หรือเสี่ยงตอความเสียหายเพียงคนเดียวจนครบวงจร
แตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุม
อื่นที่เหมาะสมทดแทน

/

- ไมอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญหรือเสี่ยงตอความเสียหาย
เพียงคนเดียวจนครบวงจร แตถามีความจําเปน
มีหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสม
ทดแทน

- ฝายบริหารควรตระหนักวาการสมรูรวมคิดหรือการ
/
สมยอมของบุคลากรตั้งแต 2 คนขึ้นไปสามารถลดหรือ
ทําใหประสิทธิผลของการแบงแยกหนาที่การงาน
หมดไป ดังนั้นฝายบริหารจึงควรระมัดระวังเปนพิเศษ
และพยายามลดโอกาสที่จะเกิดการสมยอมกัน
ดังกลาว

- มีการแบงแยกหนาที่การงานเพื่อลดความเสี่ยง
ที่จะเกิดการสมรูรวมคิดในการหาผลประโยชน

- มีขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยง แตไมเปน
ลายลักษณอักษร

3.8 มีขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผล
ประโยชนเปนลายลักษณอักษร
3.9 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

/

- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานของสํานักหอสมุดเปนไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

4. ใหหนวยงานบันทึกการควบคุมภายในเปน
ลายลักษณอักษร โดยพิจารณาจาก
- มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติอยางเปนทางการรวมทั้ง /
มีแผนผัง (Flowchart) (แสดงกระบวนการ การ
ดําเนินงานและการไหลของระบบขอมูล) ผัง
โครงสรางองคกร (Organization Chart) และ
คําอธิบายลักษณะงาน (Job Description)

- มีนโยบายการดําเนินงานและระเบียบปฏิบัติ
อยางเปนทางการรวมทั้งมีแผนผัง (Flowchart)
ผังโครงสรางองคกร (Organization Chart)
และคําอธิบายลักษณะงาน (Job Description)

- มีการสื่อสารขอกําหนดของระบบการควบคุมไปยัง
พนักงาน

/

- มีการสื่อสารขอกําหนดของระบบการควบคุม
ใหบุคลากรรับทราบ

- ผูบริหารติดตามการควบคุม การระบุขอบกพรอง และ /
มีมาตรการแกไขเพื่อปรับปรุงระบบฯ การบันทึกการ
ควบคุมภายในอยางถูกตองเหมาะสมเพื่อชวยใหการ
ประเมินระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
รวมถึงผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายนอก
จะตระหนักถึง ประสิทธิภาพนี้ไดโดยไมตองทําทุก
อยางใหมทุกครั้งที่ทําการประเมิน การบันทึก
โครงสรางการควบคุมภายในควรอธิบายวากิจกรรม
การควบคุมจะลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
วัตถุประสงคระดับหนวยงานและระดับกิจกรรม
อยางไร

- มีการติดตามการควบคุมภายใน มีการระบุ
ขอบกพรองตางๆ เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในของสํานักหอสมุด โดยจะไดรับ
ขอเสนอแนะ ขอควรปรับปรุงจากผูอํานวยการ
สํานักหอสมุด หัวหนาฝายรวมถึงผูตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยทักษิณ

4.1 อื่นๆ (โปรดระบุ)

-

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

การควบคุมทั่วไป
1. การบริหารความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศทั่วทั้งองคกร
1.1 องคกรไดจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงของ
ระบบสารสนเทศอยางละเอียดรอบคอบ ตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
- มีการประเมินความเสี่ยง และมีการบันทึกเปน
ลายลักษณอักษรอยูเปนระยะ รวมทั้งมีการบันทึก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ สิ่ง
อํานวยความสะดวกหรือสภาพการณอ่นื ๆ

/

- มีการประเมินความเสี่ยง และมีการบันทึกเปน
ลายลักษณอักษร

- การประเมินความเสี่ยงไดพิจารณาถึงความถูกตอง
ของขอมูล และโอกาสที่ขอมูลจะกอใหเกิดความ
เสียหาย

/

- มีการประเมินความเสี่ยงไดพิจารณาถึง
ความถูกตองของขอมูล และโอกาสที่ขอมูลจะ
กอใหเกิดความเสียหาย

- มีการบันทึกเกี่ยวกับผลการพิจารณาความเสี่ยงและ
การอนุมัติช้นั สุดทายของผูบริหารเปนลายลักษณ
อักษรและจัดเก็บไวในแฟม

/

- มีการบันทึกเกี่ยวกับผลการพิจารณาความ
เสี่ยงเปนลายลักษณอักษร

1.2 องคกรไดจัดทําแผนซึ่งอธิบายอยางชัดเจน
เกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ทั่วทั้งองคกร รวมทั้งนโยบายและขั้นตอนวิธีการซึ่ง
สนับสนุนแผนนั้น

- มีการบริหารความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศแตไมเปนลายลักษณอักษร

1.3 ผูบริหารระดับอาวุโส ไดจัดใหมีโครงสรางใน
การดําเนินการและการบริหารงานดานการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศทั่วทั้งองคกร และมีการ
กําหนดความรับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัยไว
อยางชัดเจน

X - ไมมีผูบริหารระดับอาวุโสในสํานักหอสมุด

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ความเห็น/คําอธิบาย
- มีนโยบายในดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
รักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แต
ไมมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร

1.4 องคกรไดปฏิบัติตามนโยบายที่ดีในเรื่อง
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ เชน มีเกณฑกําหนดคุณสมบัติของผูที่
รับผิดชอบดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
เพื่อใหมั่นใจในความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

N/A - ความรับผิดชอบของสํานักคอมพิวเตอร

1.5 องคกรมีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช
ระบบอินเตอรเน็ต (Internet)
1.6 องคกรมีการติดตามและประเมินประสิทธิผล
ของการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยน
ตามความจําเปน โดยพิจารณาจาก
- ผูบริหารมีการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบายนั้น
เปนระยะๆ

ไม
มี/

/

- มีการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบายนั้น
เปนระยะๆ

/

- มีมาตรการแกไขไดรับการทดสอบและปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผลทันทวงที รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง

2.1 องคกรมีการกําหนดนโยบายการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการดําเนินงาน

/

- มีการกําหนดนโยบายการนําคอมพิวเตอรมาใช
ในการดําเนินงาน เชน ในสวนของการสืบคน
ขอมูลสารสนเทศ การบริการหองศึกษาสวน
บุคคล บริการศึกษาคนควาดวยตนเอง เปนตน

2.2 มีการกําหนดนโยบายของแตละหนวยงานใน
การดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร

/

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนผูบํารุง ดูแล
รักษาอุปกรณคอมพิวเตอรท้งั หมด เนื่องจากตอง
ใชความรู ความสามารถ ความชํานาญเฉพาะทาง

- มาตรการแกไขไดรับการทดสอบและปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิผลทันทวงที รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง

2. การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอร

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

2.3 มีการจํากัดใหเฉพาะผูไดรับอนุมัติเทานั้น ที่
สามารถเขาถึงและใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร

/

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรมีการจํากัด
ใหเฉพาะผูท่ไี ดรับอนุมัติเทานั้น สวนผูใชบริการ
ไมมีการจํากัดการเขาถึงและใชงานคอมพิวเตอร

2.4 มีการฝกอบรมหรือใหขอแนะนําการใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรกับผูใชคนใหม

/

- มีการฝกอบรมหรือใหขอแนะนําการใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรกับผูใชคนใหม

2.5 เมื่ออุปกรณคอมพิวเตอรเกิดความเสียหายหรือ /
ทํางานไมได มีการรายงานใหผูรับผิดชอบทราบ และมี
การแกไขอยางทันทวงที

- เมื่ออุปกรณคอมพิวเตอรเกิดความเสียหายหรือ
ทํางานไมได มีการรายงานใหผูรับผิดชอบทราบ
และมีการแกไขอยางทันทวงที

2.6 มีการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

/

- มีแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.7 มีการประสานและวางแผนกับผูเกี่ยวของใน
การจัดซื้อ อุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อใหมั่นใจวาใน
ระยะยาว อุปกรณคอมพิวเตอรที่จัดซื้อจะเขากันและ
ใชงานไดดีกับอุปกรณคอมพิวเตอรอื่น

/

- มีการประสานและวางแผนกับผูเกี่ยวของใน
การจัดซื้อ อุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อใหมั่นใจวา
ในระยะยาว อุปกรณคอมพิวเตอรท่จี ัดซื้อจะ
เขากันและใชงานไดดีกับอุปกรณคอมพิวเตอรอื่น

/

- มีการกําหนดประเภทของทรัพยากรดาน
สารสนเทศและเกณฑท่เี กี่ยวของ และมีการแจง
ใหเจาของสารสนเทศทราบ

3. การควบคุมการเขาถึง
3.1 องคกรมีการจัดประเภททรัพยากรดาน
สารสนเทศ ตามความสําคัญและความเสี่ยงตอความ
เสียหาย โดยพิจารณาจาก
- มีการกําหนดประเภทของทรัพยากรดานสารสนเทศ
และเกณฑที่เกี่ยวของ และมีการแจงใหเจาของ
สารสนเทศทราบ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- เจาของสารสนเทศไดกําหนดประเภทของสารสนเทศ /
ตามเกณฑท่ไี ดรับอนุมัติ โดยคํานึงถึงผลการพิจารณา
และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งมีการบันทึกการ
กําหนดประเภทเปนลายลักษณอักษร

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย
- เจาของสารสนเทศไดกําหนดประเภทของ
สารสนเทศตามเกณฑท่ไี ดรับอนุมัติ โดยคํานึง
ถึงผลการพิจารณาและประเมินความเสี่ยง
รวมทั้งมีการบันทึกการกําหนดประเภทเปน
ลายลักษณอักษร

3.2 เจาของสารสนเทศมีการระบุบุคคลผูไดรับ
อนุมัติใหใชสารสนเทศ และมีการอนุมัติอยางเปน
ทางการในการเรียกใชสารสนเทศ

/

- เจาของสารสนเทศมีการระบุบุคคลผูไดรับ
อนุมัติใหใชสารสนเทศ

3.3 องคกรจัดใหมีการควบคุมทางกายภาพ และ
การควบคุมโดยโปรแกรม เพื่อปองกันหรือคนใหพบ
การเรียกใชสารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต

/

- จะมีการนําระบบโปรแกรมรับสงเอกสาร มาใช
กับหนวยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในปงบ
ประมาณ 2549 นี้

3.4 การเขาถึงสารสนเทศในระบบแลน ( Lan)
/
และเมนเฟรม (Mainframe) มีการควบคุมโดยใหรหัสผาน
(password)

- เขาถึงสารสนเทศในระบบแลน ( Lan) และ
เมนเฟรม (Mainframe) มีการควบคุมโดยให
รหัสผาน (password)

/

- มีการติดตามดูการเขาถึงระบบสารสนเทศ
มีการสอบสวนกรณีท่ชี ัดแจงวามีการละเมิด และมี

4.1 มีการอนุมัติอยางถูกตองทุกครั้งที่มีการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือลักษณะรูปแบบการประมวล
ผลของระบบสารสนเทศ

/

- จะมีการนําระบบโปรแกรมรับสงเอกสาร มาใช
กับหนวยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในปงบ
ประมาณ 2549 นี้

4.2 มีการทดสอบอยางรอบคอบและอนุมัติอยาง
ถูกตองกอนที่จะนําโปรแกรมใหม หรือโปรแกรมเดิมที่
ปรับปรุงใหมมา ใชงาน

/

- มีการทดสอบระบบโปรแกรมรับสงเอกสาร มา
ใชกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในปงบ
ประมาณ 2549 นี้

3.5 องคกรมีการติดตามดูการเขาถึงระบบสารสนเทศมีการสอบสวนกรณีที่ชัดแจงวามีการละเมิดและ
มีมาตรการแกไขและลงโทษทางวินัยที่สมควรแกกรณี

4. การพัฒนาและปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบงาน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

5. การควบคุมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
5.1 องคกรมีการจํากัดการเขาถึงโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตามหนาที่งาน
และมีการบันทึกการอนุมัติการเขาถึงเปนลายลักษณ
อักษร

/

- มีการจํากัดสิทธิการเขาถึงโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ

5.2 มีการควบคุมและติดตามการเขาถึงและการใช
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

/

- มีการจํากัดสิทธิการเขาถึงโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ

5.3 มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแกไขโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ

/

- มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบ
ปฏิบัติการ โดยแจงใหผูเกี่ยวของทราบ

6. การแบงแยกหนาที่
6.1 มีการระบุหนาที่ซึ่งตองแบงแยกออกจากกัน และ /
มีการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อแบงแยกหนาที่ให
เหมาะสม

- มีการระบุหนาที่ซ่งึ ตองแบงแยกออกจากกัน
และมีการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อแบงแยกหนาที่
ใหเหมาะสม

6.2 มีการควบคุมการเขาถึง ซึ่งสนับสนุนการแบงแยก /
หนาที่

- มีการควบคุมการเขาถึง ซึ่งสนับสนุนการ
แบงแยกหนาที่ใหเหมาะสมกับความรู ความ
สามารถของบุคลากรแตละคน

6.3 มีการควบคุมกิจกรรมของบุคลากร โดยใช
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน การควบคุมดูแล และการ
สอบทานอยางเปนทางการ

/

- มีการควบคุมกิจกรรมของบุคลากรโดยใช
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน การควบคุมดูแลและ
การสอบทานอยางเปนทางการ โดยหัวหนาฝาย

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

7. ความตอเนื่องของการบริการ
7.1 มีการประเมินและจัดลําดับระบบปฏิบัติการ
/
ดานคอมพิวเตอร ตามระดับความสําคัญและความไวตอ
สิ่งกระทบ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอการ
ดําเนินงานขององคกร รวมทั้งมีการระบุทรัพยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อสนับสนุนระบบเหลานั้น

- มีการประเมินและจัดลําดับระบบปฏิบัติการ
ดานคอมพิวเตอร ตามระดับความสําคัญและ
ความไวตอสิ่งกระทบ ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
ดําเนินงานขององคกร

7.2 มีการประเมินประโยชนของรายงาน (Output)
ที่ประมวลจากระบบสารสนเทศเปนครั้งคราว และมีการ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม

/

- มีการประเมินประโยชนของรายงาน (Output)
ที่ประมวลจากระบบสารสนเทศ

7.3 มีการแจงใหผูใช (Users) ทราบเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพใหม ๆ ของระบบสารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ

/

- มีการแจงใหผูใช (Users) ทราบเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพใหม ๆ ของระบบสารสนเทศ
อยางสม่ําเสมอ

7.4 องคกรมีมาตรการปองกันและลดความเสียหาย
และการหยุดชะงักของระบบ โดยใชวิธีการสํารองขอมูล
และโปรแกรม รวมทั้งการควบคุมสภาพแวดลอม
การฝกอบรมเจาหนาที่และการบํารุงรักษาและบริหาร
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

/

- มีมาตรการปองกันและลดความเสียหายและ
หยุดชะงักของระบบ โดยใชวิธีการสํารองขอมูล
และโปรแกรม

7.5 ฝายบริหารมีการจัดทําแผนฉุกเฉินที่ละเอียด
รอบคอบ เปนลายลักษณอักษร

X - ไมมีการจัดทําแผนฉุกเฉิน

7.6 องคกรจัดใหมีการทดสอบแผนฉุกเฉิน เปนระยะ
และมีการปรับปรุงแกไขตามที่ควร

X - ไมมีการทดสอบแผนฉุกเฉิน

7.7 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

-

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

การควบคุมระบบงาน
1. การควบคุมการอนุมัติ
1.1 มีการควบคุมและอนุมัติเอกสารประกอบ
รายการ โดยพิจารณาจาก
- มีการจํากัดการเขาถึงเอกสารหรือแบบฟอรมเปลา

X - บุคลากรสามารถเขาถึงแบบฟอรมเปลาได

- มีการกําหนดเลขที่เอกสารไวลวงหนาโดยใหเลขเรียง
ตามลําดับ

X - ไมมีการเรียงลําดับเลขที่เอกสาร

- ผูมีอํานาจอนุมัติ มีการลงนามในเอกสารประกอบ
รายการที่สําคัญ

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุดลงนามในเอกสาร
ที่สําคัญ

- มีการตรวจสอบขอมูลโดยผูท่เี ปนอิสระ หรือโดย
ผูควบคุมดูแล กอนการปอนขอมูลรายการเขาสู
ระบบงาน

/

- มีการตรวจสอบขอมูลโดยผูปฏิบัติงานเปน
ลําดับแรก กอนที่จะปอนขอมูลเขาสูระบบงาน

/

- มีการจํากัดการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
ในการปอนขอมูล เชน ในสวนของงานฝายเทคนิค
สารสนเทศ งานพัสดุ

1.2 มีการจํากัดการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
ในการปอนขอมูลเขาสูระบบงาน

2. การควบคุมความครบถวน
- บางรายการที่ผานการอนุมัติเทานั้น ที่ไดรับการ
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร

2.1 ขอมูลรายการทั้งหมดที่ผานการอนุมัติ ไดรับ
การนําเขาและประมวลผลโดยคอมพิวเตอร
2.2 มีการกระทบยอดเพื่อพิสูจนความครบถวนของ
ขอมูล

/

- มีการกระทบยอดเพื่อพิสูจนความครบถวน
ของขอมูล

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

3. การควบคุมความถูกตอง
3.1 ลักษณะการออกแบบ การบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบงานขององคกร ชวยใหมีการบันทึกขอมูลไดอยาง
ถูกตอง

/

- ลักษณะการออกแบบ การบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบงานขององคกร ชวยใหมีการบันทึกขอมูล
ไดอยางถูกตอง เชน โปรแกรมตอบรับเอกสาร
ของสํานักงานเลขานุการ โปรแกรมลงทะเบียน
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักงานเลขานุการ
เปนตน

3.2 มีการพิสูจนและตรวจสอบขอมูลเพื่อใหคนพบ
ขอมูลที่ผิดพลาด

/

- มีการพิสูจนและตรวจสอบขอมูลเพื่อใหคนพบ
ขอมูลที่ผิดพลาด

3.3 มีการแยกขอมูลที่ผิดพลาดออกมาตางหาก
รวมทั้งมีการรายงาน สืบหาสาเหตุของความผิดพลาด
และแกไขใหถูกตอง อยางทันทวงที

/

- มีการแยกขอมูลที่ผิดพลาดออกมาตางหาก
รวมทั้งมีการรายงาน สืบหาสาเหตุของความ
ผิดพลาด และแกไขใหถูกตอง อยางทันทวงที

3.4 มีการสอบทานรายงานที่ไดจากการประมวลผล
เพื่อใหขอมูลถูกตองและเหมาะสม

/

- มีการสอบทานรายงานที่ไดจากการประมวลผล

4.1 องคกรมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใหมั่นใจไดวา
โปรแกรมและแฟมขอมูลที่นํามาใชในการประมวลผล
เปนชุดที่ถูกตอง และเปนปจจุบันอยูเสมอ

/

- มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใหม่นั ใจไดวา โปรแกรม
ที่นํามาใชในการประมวลผล เปนปจจุบัน

4.2 มีการกําหนดใหโปรแกรมตรวจสอบเพื่อพิสูจน
วาแฟมคอมพิวเตอรที่นํามาใชในการประมวลผล เปน
แฟมที่เหมาะสม

/

- มีการกําหนดใหโปรแกรมตรวจสอบเพื่อพิสูจน
วาแฟมคอมพิวเตอรที่นํามาใชในการประมวลผล
เปนแฟมที่เหมาะสม

4. การควบคุมการแกไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
ประมวลผล และแฟมขอมูล

4.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

-

สรุป : กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเปนองคประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัดใหมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและ
ทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจนใหฝายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู ผูบริหาร
จะตองเขาใจถึงลักษณะงาน ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและการควบคุม และตองคํานึงวากิจกรรมการควบคุมที่จัดใหมี
ขึ้นนั้น สามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความผิดพลาดเสียหายไดหรือไม และคุมคากับคาใชจายที่ตองเสียไป
เพียงใด กิจกรรมการควบคุมนั้นตองทําอยางสม่ําเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสอดคลองกับนโยบายและสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมและความซับซอนของงาน/กิจกรรมในแตละฝาย

(นางสาวรัชนีย ศรีศักดา)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
28 ตุลาคม 2548

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

สารสนเทศและการสื่อสาร
1. สารสนเทศ
1.1 จัดใหมีวิธีปฏิบัติในการใหขอมูลภายในและ
ภายนอกที่จําเปนในการประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนด
- รวบรวมขอมูลภายนอกดานกฎหมาย หรือกฎ
ระเบียบและการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและ
สังคม ที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการดําเนินงาน

/

- มีการจัดใหมีวิธีปฏิบัติในการใหขอมูลภายใน
และภายนอกที่จําเปนในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยมีการรวบรวมขอมูลดาน
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวของ
กับการประเมินผลการดําเนินงาน

- รายงานขอมูลซึ่งเปนประโยชนในการประเมินการ
บรรลุวัตถุประสงคที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ

/

- แตละฝายมีการรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ
กับงานของตนเองและรายงานใหผูอํานวยการ
สํานักหอสมุดทราบตามลําดับชั้น

- ใหขอมูลที่ผูบริหารตองการในการบริหารงานตาม
หนาที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
* ขอมูลเชิงวิเคราะหเพื่อชวยใหผูบริหารระดับ
สวนงานจัดทําแผนปฏิบัติ
* ขอมูลซึ่งมีรายละเอียดเหมาะสมกับผูบริหาร
แตละระดับ
* สรุปขอมูลที่มีขอมูลที่มีรายละเอียดประกอบเพื่อ
การตรวจสอบตอไป
* มีขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันเพื่อใหผูบริหาร
สามารถติดตามผลกิจกรรมหรือเหตุการณทั้ง
ภายในและภายนอกอยางทันกาลและมี
ประสิทธิผลรวมทั้งสามารถที่จะตอบสนองตอ
ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม และเรื่องที่
เกี่ยวกับการควบคุม

/

- รายงานของแตละฝายนั้น เปนขอมูลที่
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดตองการในการ
บริหารตามหนาที่ความรับผิดชอบ ที่เปนขอมูล
เชิงวิเคราะห

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสอดคลอง /
กับแผนยุทธศาสตร
* เชื่อมโยงระบบสารสนเทศใหสัมพันธกับ
วัตถุประสงคระดับหนวยงาน
* เชื่อมโยงระบบสารสนเทศใหสัมพันธกับ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
* พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อระบุความตองการขอมูลใหม ๆ
* ความตองการขอมูลและจัดลําดับความสําคัญ
ของขอมูล ควรใหผูบริหารเปนผูกําหนด
* จัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาวให
สัมพันธกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1.2 ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่จําเปน
- การใชจายเงินและทรัพยากรบุคคลเปนไปอยาง
/
เหมาะสม
* องคกรตองมีผูบริหารระดับสวนงานยอย นักวิเคราะห หรือโปรแกรมเมอร ซึ่งมีความสามารถ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม ๆ หรือเพิ่ม
ขีดความสามารถของระบบสารสนเทศที่มีอยู
* พนักงานตองไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอใน
การใชระบบสารสนเทศใหมหรือระบบสารสนเทศ
ที่ปรับปรุงขีดความสามารถแลว
* พนักงานคอมพิวเตอรควรใหการฝกอบรมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่จําเปนใหกับพนักงาน
อื่นๆ
1.3 จัดใหมีระบบสารสนเทศและการรายงานสําหรับ /
การบริหารและการตัดสินใจของฝายบริหาร

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย
- สํานักงานเลขานุการ เปนผูดําเนินการ และ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูดําเนินการ
ในสวนที่จัดเก็บขอมูลไวในระบบของสํานักหอสมุด

- มีการใชจายเงินและทรัพยากรบุคคลอยาง
เหมาะสม
- มีนักวิชาการคอมพิวเตอรท่มี ีความสามารถ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ
ที่มีอยู และในอนาคตจะมีการจัดการระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหทุกหนวยงาน
ไดใช จึงไดจัดใหมีการอบรมในการใชระบบ
สารสนเทศใหม

- แตละฝายมีการรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ
กับงานของตนเองและรายงานใหผูอํานวยการ
สํานักหอสมุดทราบตามลําดับชั้น

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

2. การสื่อสาร (Communication)
2.1 มีวิธีปฏิบัติในการสื่อสารใหพนักงานทราบหนาที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางมี
ประสิทธิผล
พิจารณาวิธีตอไปนี้
- การฝกอบรมแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
/
การประชุมเรื่องการประเมินผลงานพนักงาน

- มีการฝกอบรมแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการการประชุมเรื่องการประเมินผลงาน
พนักงาน

- การติดตอสื่อสารในระหวางการปฏิบัติงาน

/

- มีการติดตอสื่อสารในระหวางการปฏิบัติงาน

- พนักงานควรทราบวัตถุประสงคของกิจกรรมที่
รับผิดชอบและทราบหนาที่งานของตนในการสงผล
ตอการบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น

/

- บุคลากรทราบวัตถุประสงคของกิจกรรมที่
รับผิดชอบและทราบหนาที่งานของตนในการ
สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น

- พนักงานควรเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของตนวา มีผล
กระทบตอพนักงานผูอ่นื อยางไร และหนาที่ของ
พนักงานอื่นมีผลกระทบตอตนอยางไร

/

- บุคลากรเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของตนวา มีผล
กระทบตอผูอ่นื อยางไร และหนาที่ของผูอ่นื
มีผลกระทบตอตนอยางไร

- พนักงานควรเขาใจงานในความรับผิดชอบของตน
วาสงผลตอเปาหมายของหนวยงานและกระบวนการ
ปฏิบัติงานอยางไร

/

- มีการแจงเวียนระเบียบฯ วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในและเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวของใหทราบอยางทั่วถึง

/

- เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบ
สํานักหอสมุดจะไมเปดเผยชื่อผูแจงและถือ
เปนความลับ

2.2 จัดใหมีสายการติดตอสื่อสารเพื่อใหพนักงาน
สามารถแจงขอสงสัยเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบ
โดยที่
- หนวยงานจะไมเปดเผยชื่อผูแจงและใหถือเปน
ความลับ

ไม
มี/

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- ทําใหพนักงานสะดวกใจที่จะใชสายการติดตอ
สื่อสารนี้เมื่อจําเปน

/

- บุคลากรที่แจงขอสงสัยเกี่ยวกับความ
ประพฤติไมชอบสะดวกใจที่จะใชสายการ
ติดตอสื่อสารเมื่อจําเปน

- ใหการปองกันพนักงานที่แจงการประพฤติมิชอบจาก
การถูกกลั่นแกลง

/

- มีการปองกันบุคลากรที่แจงการประพฤติ
มิชอบจากการถูกกลั่นแกลง

/

- มีการใหบุคลากรแนะนําการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานอยางตอเนื่อง

/

- มีการชมเชยกับบุคลากรที่ใหคําแนะนําที่ดี
เปนประโยชนตอหนวยงาน

2.3 กําหนดวิธีการใหพนักงานเสนอการ
ปรับปรุงงาน
- เนนการใหขอเสนอการปรับปรุงคุณภาพงาน

- ใหรางวัลหรือชมเชยพนักงานซึ่งใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนกับหนวยงาน

2.4 กําหนดวิธีปฏิบัติในการติดตอสื่อสารระหวาง
หนวยงานเพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิผล
- ใหขอมูลที่มีประโยชนกับการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ /
และทันกาลเพื่อใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล

ความเห็น/คําอธิบาย

- บุคลากรใหขอมูลที่มีประโยชนกับการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันกาลเพื่อให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล

- จัดใหมีการประชุมพนักงานเปนประจํา

/

- มีการประชุมบุคลากรเปนประจํา ทั้งประชุม
หัวหนาฝาย และบุคลากรทั้งหมด

- แจกจายหนังสือขาวของหนวยงานใหพนักงานทราบ
ทั่วกัน

/

- มีการเดินเอกสารตางๆ ใหบุคลากรทราบอยาง
สม่ําเสมอ

- แจงขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติให
พนักงานทราบ

/

- แจงขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติใหบุคลากรทราบ เมื่อมีนโยบายหรือ
ระเบียบใหมๆ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหแจงใหพนักงาน
ทราบเปนประจํา

/

- แจงขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติใหบุคลากรทราบ เมื่อมีนโยบายหรือ
ระเบียบใหมๆ

- แจงใหพนักงานระดับบริหารทราบถึง
* วัตถุประสงคระยะยาว
* การเปลี่ยนแปลงของหนวยงาน
* การบรรลุผลสําเร็จของพนักงานและหนวยงาน

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแจงใหกับบุคลากร
ทุกคนทราบถึงวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ
สํานักหอสมุด รวมทั้งการบรรลุผลสําเร็จของ
สํานักหอสมุด

2.5 จัดใหมีวิธีปฏิบัติเมื่อความมั่นใจวามีวิธีปฏิบัติ
ตอไปนี้
- มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน /
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวนและ
เปนปจจุบัน

- มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีไว
อยางถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน

- มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการจายเงินและการบันทึ /
บัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู

- มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการจายเงินและ
การบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และ
เปนหมวดหมู

- มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ

/

- มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหผูบริหาร เชน รายงานประจํา

- มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
อยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันกาล

/

- มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันกาล

- มีการแจงใหพนักงานทราบปญหาและจุดออนของ
การควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไข

/

- มีการแจงใหทราบถึงปญหาและจุดออนของ
การควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และรวมกันหา
แนวทางการแกไข

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีการสื่อสารใหพนักงานทราบอยางชัดเจนถึงพฤติกรร /
ที่เปนที่ยอมรับและไมยอมรับ และการลงโทษ

- บุคลากรทราบอยางชัดเจนถึงพฤติกรรมที่เปน
ที่ยอมรับและไมยอมรับ และการลงโทษ

- มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอ
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององคกร

/

- มีชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของสํานักหอสมุด

- มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก
อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน

/

- มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก
ภายนอก เชน ผูใชบริการ

/

- แจงใหลูกคาหรือผูใชบริการทราบถึงบริการ
ตางๆ ของสํานักหอสมุด

- โฆษณาบริการของหนวยงานกับกลุมเปาหมาย

/

- ประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึงบริการ
ตางๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย

- รวมรวมขอเสนอแนะและขอรองเรียนที่ไดรับแลวสง
ใหสวนงานที่เกี่ยวของทราบและ ดําเนินการควรแก
กรณี

/

- มีการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
รวบรวมขอเสนอแนะและขอรองเรียนที่ไดรับแลว
สงใหงานที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการควร
แกกรณี

- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะและ
หนังสือรองเรียนและการตอบกลับใหผูเสนอหรือ
ผูรองเรียนทราบ

/

- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
และหนังสือรองเรียนและการตอบกลับให
ผูเสนอหรือผูรองเรียนทราบ

- สํารวจการปฏิบัติเปนระยะ ๆ เพื่อประเมินวา
หนวยงานไดใหสินคา/ บริการที่ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาหรือไมอยางไร

/

- มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการที่มี
ตอการใหบริการสารสนเทศ ของสํานักหอสมุด
อยางตอเนื่อง ปละ 2 ครั้ง

2.6 จัดใหมีสายการติดตอสื่อสารกับลูกคา ผู
จําหนายพัสดุ หรือผูใหบริการและกลุมบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา
- แจงใหลูกคาหรือบุคคลภายนอกทราบถึงสินคาและ
บริการของหนวยงาน

จุดที่ประเมิน
2.7 สื่อสารใหลูกคาและกลุมคนที่เกี่ยวของทราบ
เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของหนวยงาน

มี/ใช
/

2.8 จัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อใหความ
มั่นใจวามีการติดตามเกี่ยวกับการสื่อสารที่ไดรับจาก
ลูกคา ผูขาย บุคคลภายนอก อื่น ๆ
- การยอมรับฟงรายงานปญหาที่เกิดจากสินคา บริการ /
และอื่น ๆ

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย
- มีระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการใช
หองสมุด พ.ศ. 2542 เปนมาตรฐานจริยธรรมของ
สํานักหอสมุด

- ยอมรับฟงรายงานปญหาที่เกิดจากการให
บริการและอื่น ๆ

- แกไขขอผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินลูกคาอยาง
ทันเวลา และปรับปรุงระบบการควบคุมเพื่อปองกัน
การผิดพลาดซ้ํา

/

- แกไขขอผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินจากผูใช
บริการทันเวลา และปรับปรุงระบบการควบคุม
เพื่อปองกันการผิดพลาดซ้ํา

- การดําเนินการเกี่ยวกับการไดรับการรองเรียนควรให
บุคคลที่เหมาะสมเปนผูดําเนินการ

/

- การดําเนินการเกี่ยวกับการไดรับการรองเรียน
จะมอบหมายไปยังผูเกี่ยวของ

- มีวิธีในการแจงใหผูบริหารระดับสูงทราบถึงลักษณะ
และปริมาณของการรองเรียนที่ไดรับ

/

- มีวิธีในการแจงใหผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ทราบถึงลักษณะและปริมาณของการรองเรียน
ที่ไดรับ

2.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

-

สรุป : สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมตามสมควรตอความตองการของผูใช และการบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน
ผูบริหารมีการพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารวาเปนไปตามความตองการขององคกรและ
บรรลุวัตถุประสงคดานการควบคุมภายใน โดยขอมูลนั้นอยูในรูปแบบที่เหมาะสม ทันกกาล และการสื่อสารควรคลอบคลุม
ไปทั่วทั้งองคกร และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหความมั่นใจวาการสื่อสารนั้นเปนประโยชน นาเชื่อถือและมีการ
สื่อสารอยางตอเนื่อง

(นางสาวรัชนีย ศรีศักดา)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
28 ตุลาคม 2548

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

การติดตามประเมินผล
1. การติดตามผลระหวางปฏิบัติงาน
1.1 ฝายบริหารมีกลยุทธที่จะสรางความมั่นใจไดวา /
การติดตามผลระหวางปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและ
กอใหเกิดการประเมินรายครั้งเมื่อตรวจพบปญหาหรือ
ระบบการควบคุมเกิดปญหา เชน มีกลยุทธในการเนนให
ผูบริหารระดับสวนงานยอยตาง ๆ ภายในองคกรตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบของตนตอการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึง
การติดตามผลประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และให
ถือวาเปนหนาที่หนึ่งของงานในความรับผิดชอบ
1.2 ในระหวางการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถ
ทราบไดวาระบบการควบคุมภายในทํางานไดดีหรือไม
โดยพิจารณาจาก
- ฝายจัดการมีการเปรียบเทียบขอมูลการดําเนินงาน
/
ที่เกิดขึ้นจริงกับขอมูลจากการประมวลผล หรือขอมูล
ประมาณการ กรณีมีผลแตกตางใหหาสาเหตุและ
แกไขตามควรแกกรณี
- ผูปฏิบัติงานตองลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล /
ทางการเงินในหนวยงานของตนและตองรับผิดชอบ
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
1.3 ขอมูลจากหนวยงานภายนอกองคกรควร
/
สอดคลองกับขอมูลภายในขององคกร หากไมสอดคลอง
กันแสดงวาการควบคุมภายในของหนวยงานมีปญหา
เชน การยินยอมจายเงินของลูกคาเปนการยืนยันความ
ถูกตองของการเรียกเก็บเงินในขณะที่ขอรองเรียนของลูกคา
สะทอนใหเห็นวาอาจมีขอผิดพลาดซึ่งตองไดรับการสอบสวน
หาสาเหตุ

- มีการสอดสองดูแลกิจกรรมที่อยูระหวางการ
ดําเนินการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การดําเนิน
งานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
ไว

- มีการเปรียบเทียบขอมูลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
จริงกับขอมูลจากการประมวลผล หรือขอมูล
ประมาณการ

- ผูปฏิบัติงานตองลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูลทางการเงินในหนวยงานของตนและ
ตองรับผิดชอบ หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
- ขอมูลจากหนวยงานภายนอกองคกรควร
สอดคลองกับขอมูลภายในขององคกร

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

1.4 หนวยงานมีโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและ
การบังคับบัญชาที่สนับสนุนระบบการควบคุมภายใน
เชน ผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระจากสวนงาน
ที่ตนตรวจสอบและรายงานโดยตรงไปยังผูบริหาร
สูงสุด

/

- มีโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและการบังคับ
บัญชาที่สนับสนุนระบบการควบคุมภายใน

1.5 มีการเปรียบเทียบทะเบียนทรัพยสินกับ
ทรัพยสินที่มีอยูจริงและหาสาเหตุของความแตกตาง

/

- มีการเปรียบเทียบทะเบียนทรัพยสินกับ
ทรัพยสินที่มีอยูจริงและหาสาเหตุของความ
แตกตางอยางสม่ําเสมอ

1.6 มีการตรวจนับสินคาคงคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินอื่นๆ เปนประจําและเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางจํานวนที่บันทึกและมีอยูจริงและหา
สาเหตุผลของความแตกตาง
- ความบอยครั้งของการเปรียบเทียบขึ้นอยูกับความเสี่ยง /
ของทรัพยสิน

- มีการตรวจนับพัสดุ และทรัพยสินอื่นๆ เปน
ประจํา ขึ้นอยูกับความเสี่ยงของทรัพยสินนั้นๆ

- มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะ
ในการจัดทําบัญชี ทรัพยสินและทรัพยากรขององคกร

/

- มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะในการจัดทําบัญชี ทรัพยสิน ใหกับ
นักวิชาการพัสดุ (สํานักงานเลขานุการ)

1.7 ผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบอื่นมีการให
ขอเสนอแนะปนประจํากับหนวยงานในการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในและผูบริหารตอบสนอง
ขอเสนอแนะนั้นๆ

/

- ผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมีการให
ขอเสนอแนะกับหนวยงานในการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายใน และผูบริหารตอบสนองตอ
การใหขอเสนอแนะดังกลาว

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

2. การประเมินรายครั้ง
2.1 ขอบเขตและความถี่ในการประเมินรายครั้งของ
องคกรมีความเหมาะสมกับหนวยงาน โดยพิจารณาจาก
- การกําหนดขอบเขตและความถี่ของการประเมิน
รายครั้งไดพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง
และประสิทธิผลการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
- มีการประเมินรายครั้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงแผนการบริหาร แผน
เชิงกลยุทธ การเพิ่ม/ลดขนาดองคกร หรือมีการ
เปลี่ยนแปลง ดานการดําเนินงาน หรือ ดานการ
ประมวลผล ขอมูลดานการเงิน การงบประมาณที่
สําคัญ ๆ

/

- ไดรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปละ 1 ครั้ง
ครอบคลุม 9 องคประกอบหลัก

/

- การประเมินรายครั้งทุกครั้งมีการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญ ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงดานการ
ดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ

- มีการประเมินการควบคุมภายในสวนตางๆ ของแตละ /
สวนงาน เปนระยะๆ

- มีการประเมินการควบคุมภายในฝายตางๆ
เปนระยะๆ

- การประเมินรายครั้งกระทําโดยบุคคลที่มีความ
ชํานาญซึ่งอาจรวมถึงผูตรวจสอบภายในหรือ
ผูตรวจสอบภายนอก

/

- การประเมินรายครั้งกระทําโดยบุคคลที่มี
ความชํานาญ (คณะกรรมการตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา) และผูตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยทักษิณ

/

- มีวิธีการประเมินการควบคุมดวยตนเอง โดย
ใช Checklists แบบสอบถามการควบคุมภายใน
แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน

2.2 วิธีที่ใชในการประเมินการควบคุมภายในของ
องคกรมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม โดย
พิจารณาจาก
- วิธีการที่ใชในการประเมินการควบคุมดวยตนเอง
ใช Checklists แบบสอบถามการควบคุมภายใน
แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน และอื่น ๆ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- การประเมินรายครั้งรวมถึงการสอบทานรูปแบบ
การควบคุมและทดสอบกิจกรรมการควบคุมโดยตรง

- การประเมินรายครั้งมีการสอบทานรูปแบบ
การควบคุมและทดสอบกิจกรรมการควบคุม
โดยตรง

- หนวยงานที่มีขอมูลการเงินและดําเนินงานจํานวน
มากซึ่งมักใชระบบคอมพิวเตอรประมวลผล การ
ประเมินรายครั้ง จึงควรใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ประเมินฯ

- ขอมูลการเงินและดําเนินงานไดรับการประเมิน
แตไมไดใชคอมพิวเตอรชวยในการประเมินผล

- คณะผูประเมินมีแผนงานในการประเมินเพื่อใหมีการ
ประสานงานเปนอยางดี

N/A - ขึ้นอยูกับสวนกลางที่จะสงคณะผูประเมิน
เขามาประเมินในสํานักหอสมุด

- ถาการประเมินการควบคุมโดยพนักงานในหนวยงาน
นั้นจะตองอยูในการควบคุมของผูบริหารระดับสูงซึ่งมี
อํานาจหนาที่ มีความสามารถและประสบการณท่ี
เหมาะสม

/

- ถามีการประเมินการควบคุมโดยบุคลากรของ
สํานักหอสมุดจะอยูในการควบคุมของ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดซึ่งมีอํานาจหนาที่
มีความสามารถและประสบการณท่เี หมาะสม

- คณะผูประเมินจะตองมีความรูความเขาใจอยาง
เพียงพอถึงภารกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และการ
ดําเนินงานขององคกรและกิจกรรม

/

- คณะผูประเมินมีความรูความเขาใจอยาง
เพียงพอ ทั้งภารกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคและ
ดําเนินงานของสํานักหอสมุด

- คณะผูประเมินจะตองมีความเขาใจระบบควบคุม
ภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมจริง

/

- คณะผูประเมินมีความเขาใจระบบควบคุม
ภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมจริง

- คณะผูประเมินวิเคราะหผลการประเมินโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑท่กี ําหนดไว

/

- คณะผูประเมินวิเคราะหผลการประเมินโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ที่กําหนดไว

- มีการบันทึกขั้นตอนการประเมินเปนลายลักษณอักษร /

- มีการบันทึกขั้นตอนการประเมินเปน
ลายลักษณอักษร

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

2.3 ถาการประเมินรายครั้งกระทําโดยผูตรวจสอบ
ภายในจะตอง มีความรูความสามารถ ความเปนอิสระ
และมีทรัพยากรเพียงพอ โดยพิจารณาจาก
- ผูตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ /
และประสบการณท่เี พียงพอ

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- ผูตรวจสอบภายในเปนผูท่มี ีความรูความ
สามารถและประสบการณท่เี พียงพอ ซึ่งเปนไป
ตามขอกําหนดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

- ผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระและรายงาน
โดยตรงตอผูบริหารสูงสุดขององคกร

/

- ผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระและ
รายงานโดยตรงตออธิการบดี มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติ
หนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

- ขอบเขตการตรวจสอบและหนาที่รับผิดชอบของ
ผูตรวจสอบภายในเหมาะสมกับความตองการของ
องคกร

/

- ขอบเขตการตรวจสอบและหนาที่รับผิดชอบ
ของผูตรวจสอบภายในเหมาะสมกับความ
ตองการขององคกร

/

- มีการแจงใหเจาหนาที่ท่รี ับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานนั้นรับทราบถึงขอบกพรองที่ตรวจพบ
โดยทันทีและมีการรายงานขอบกพรองนั้นขึ้น
ไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่น้นั

/

- หากพบขอบกพรองที่รายแรงและมีปญหาดาน
การควบคุมภายในใหรายงานตอผูบริหารระดับสูง
ทันที ซึ่งเปนขอกําหนดตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

2.4 ขอบกพรองที่ตรวจพบจากการประเมินจะตอง
ไดรับการแกไขอยางทันทวงที โดยพิจารณาจาก
- มีการแจงใหเจาหนาที่ท่รี ับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้น
รับทราบถึงขอบกพรองที่ตรวจพบโดยทันทีและมีการ
รายงานขอบกพรองนั้นขึ้นไปยังผูบังคับบัญชาของ
เจาหนาที่น้นั อยางนอยหนึ่งระดับ
- ขอบกพรองที่รายแรงและมีปญหาดานการควบคุม
ภายในใหรายงานตอผูบริหารระดับสูงทันที

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

3. การปรับปรุงแกไขตามขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ (Audit
Resolution)
3.1 องคกรมีกลไกในการทําใหความมั่นใจไดวา
ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรับ
การแกไขอยางทันกาล โดยพิจารณาจาก
- ผูบริหารระดับสวนงานสอบทานและประเมินขอ
ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือจากการประเมินโดย
ไมชักชา โดยพิจารณาทั้งขอบกพรองที่พบและ
ขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไข

/

- หัวหนาฝายมีการสอบทานและประเมินขอ
ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยไมชักชา โดยจะ
พิจารณาทั้งขอบกพรองที่พบและขอเสนอแนะ
การปรับปรุงแกไข

- ฝายบริหารพิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการ
ดําเนินการตามนัยขอตรวจพบและขอเสนอแนะ

/

- พิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการดําเนินการ
ตามนัยขอตรวจพบและขอเสนอแนะ

- มีการแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายในระยะเวลาที่
กําหนด

/

- มีการแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายในระยะ
เวลาที่กําหนด

- ในกรณีท่ฝี ายบริหารไมเห็นดวยกับขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะตองแสดงใหเห็นวาขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะนั้นไมเปนตามความจริงหรือไมจําเปน
ตองมีการแกไขใด ๆ

/

- ในกรณีที่ไมเห็นดวยกับขอตรวจพบและขอ
เสนอแนะ จะมีการชี้แจงขอตรวจพบและขอเสนอ
แนะ

- มีการปรึกษาหารือกับผูตรวจสอบภายในหรือ
ผูตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับการแกไขขอตรวจพบ
จากการตรวจสอบ

/

- มีการปรึกษาหารือกับผูตรวจสอบภายในหรือ
ผูตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับการแกไขขอตรวจ
พบจากการตรวจสอบ

จุดที่ประเมิน
3.2 ฝายบริหารตอบสนองตอขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ
ซึ่งมุงปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขององคกร โดย
พิจารณาจาก
- ผูบริหารระดับสูงมีอํานาจในการตัดสินใจประเมินขอ
ตรวจพบและขอเสนอแนะจากการตรวจสอบและ
กําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแกไขหรือปรับปรุง
การควบคุม

มี/ใช

/

- มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการแกไขขอบกพรอง /
ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ
3.3 อื่นๆ (โปรดระบุ)

ไม
มี/

ความเห็น/คําอธิบาย

- ผูบริหารมีอํานาจในการตัดสินใจประเมินขอ
ตรวจพบและขอเสนอแนะจากการตรวจสอบและ
กําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแกไขหรือ
ปรับปรุงการควบคุม
- มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการแกไข
ขอบกพรองที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ
-

สรุป : การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล เปนกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานตางๆ ของหนวยงาน
ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ฝาย
ตางๆ ในหนวยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตราการตางๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือตองพัฒนาตลอด
เวลาผูบริหารจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลเพื่อใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
วาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
สํานักหอสมุดมีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม กรณีไมถือปฏิบัติใน
เรื่องการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยเครงครัด จักไดกําชับใหผูบังคับบัญชาติดตามดูแลการปฏิบัติ
งานที่สําคัญๆ ของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด รวมทั้งจะมีการพิจารณาโทษตามควรแกกรณี ถาไมปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนด

(นางสาวรัชนีย ศรีศักดา)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
28 ตุลาคม 2548

แบบ ปย.2
สรุปผลการประเมินองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
องคประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)

1. สภาพแวดลอมการควบคุม
ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ดี ีและเอื้อตอการ
สภาพแวดลอมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสมและ
ควบคุมภายใน ผูบริหารใหความสําคัญกับการมี
มีสวนทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล อยางไร
ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย และมีการ
ก็ตาม ยังมีเจาหนาที่คอมพิวเตอรท่มี ีความรู ความ
พิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ถาพบวา
ชํานาญจํานวนไมเพียงพอ และควรเพิ่มอัตรากําลัง
บุคลากรประพฤติไมเหมาะสม การยอมรับ ความรู
ในสวนของตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรอยาง
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน การรับทราบขอมูล
เรงดวน เพื่อใหเหมาะสมกับความกาวหนาทาง
และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ตองตรวจสอบ เทคโนโลยีของระบบหองสมุดอัตโนมัติและสารสนเทศ
ปรัชญา รูปแบบการทํางานของผูบริหารเหมาะสมตอ
การพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
โครงสรางองคกร การมอบอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบและจํานวนผูปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติดานบุคลากรเหมาะสม
ในการจูงใจและสนับสนุนผูปฏิบัติงาน
2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรที่ชัดเจน
สํานักหอสมุดมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
วัตถุประสงคระดับองคกรและวัตถุประสงคท่รี ะดับ
กําหนดตามเอกสารคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ
กิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จดวย ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ และใชแบบประเมิน
งบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไวอยางเหมาะสม องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ
ฝายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายใน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ดีควรมีการ
และปจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุ
ประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงาน นอกจากการ
วัตถุประสงคขององคกร หนวยงานมีการวิเคราะหความ ประเมินความเสี่ยงจากปจจัยภายในแลวควร
เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มี พิจารณาถึงปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุ
กลไกที่ช้ใี หเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงคขององคกร

องคประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)

3. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเปนองคประกอบหนึ่งของ
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ
ระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัดใหมีขึ้น และมีประสิทธิผลตามสมควร อยางไรก็ตาม ไมมีการ
เพื่อลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจน ระบุความเสี่ยงในทุกจุดที่สําคัญ จึงทําใหบางกิจกรรม
ทําใหเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการ
ยอยมีการควบคุมที่ไมเพียงพอ
ควบคุมภายในที่มีอยู ผูบริหารจะตองเขาใจถึง
ลักษณะงาน ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและ
การควบคุม และตองคํานึงวากิจกรรมการควบคุมที่
จัดใหมีข้นึ นั้น สามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจ
กอใหเกิดความผิดพลาดเสียหายไดหรือไม และคุมคา
กับคาใชจายที่ตองเสียไป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสารมีความ
ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน เหมาะสมตามสมควรตอความตองการของผูใช และ
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่ใชในการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
การควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององคกร รวมทั้ง
ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอกองคกรมีการ
สื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในองคกร ในรูปแบบ
ที่ชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และใหม่นั ใจวามีการติดตอสื่อสารภายในและภาย
นอกองคกรที่มีผลทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย
5. การติดตามประเมินผล
องคกรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การติดตามประเมินการควบคุมภายในของสํานักและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกําหนดวิธี หอสมุด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผล
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม การควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา :
ภายในอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ การจัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
ปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร ผูควบคุมงานและ แผนดิน ฯ ขอ 6 การติดตามประเมินผลอยูในเกณฑ
ผูมีหนาที่เกี่ยวของ
ดีพอสมควร อยางไรก็ตาม กรณีไมถือปฏิบัติในเรื่องการ

องคประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)

นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้งเปน
เรื่องการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ครั้งคราวกรณีพบจุดออนหรือขอบกพรองควรกําหนด ภายในโดยเครงครัด จักไดกําชับใหผูบังคับบัญชา
วิธีปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบ ติดตามดูแลการปฏิบัติ งานที่สําคัญๆ ของผูใตบังคับ
และการสอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบและ บัญชาอยางใกลชิด รวมทั้งจะมีการพิจารณาโทษ
มีการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที ตามควรแกกรณี ถาไมปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนด

สรุปผลการประเมิน
สํานักหอสมุดมีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุม
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร อยางไรก็ตาม มีจุดออนที่ตองปรับปรุงการควบคุมภาย ดังนี้
1. บางกิจกรรมยังไมมีการควบคุมที่เพียงพอ หนวยงานจะกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความ
สําคัญทั่วทั้งองคกร เพื่อกําหนดการควบคุมที่จําเปน คุมคาและเพียงพอ
2. ดําเนินการกับเจาหนาที่ท่ไี มปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและวิธีการควบคุมตามควรแกกรณี และสั่งกําชับให
หัวหนาฝายสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสําคัญโดยใกลชิดและติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเครงครัด

ชื่อผูรายงาน (นางสาวรัชนีย ศรีศักดา)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
28 ตุลาคม 2548

แบบ ปม.
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปม.
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของ
การควบคุม (1)
การจัดการทรัพยสิน
การกําหนดความ
ตองการ การใช การ
ควบคุมและการเก็บ
รักษาทรัพยสิน เพื่อให
สามารถจัดซื้อเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเปนไป
ตามระเบียบฯ พัสดุ

วัตถุประสง ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ยังที่ยังมีอยู คของการ

(พิจารณา

ควบคุม

โอกาสและ

และสาเหตุ (2)

การควบคุมที่มีอยู (5)

การประเมินผลการควบคุม (6)

จุดออนและสาเหตุ (7)

การปรับปรุงการ
ควบคุม (8)

ดาน… (3) ผลกระทบ) (4)
- ไมมีการจัดทําแผน
ความตองการและลําดับ
ความจําเปน

- เจาหนาที่ขาดความรู
ความชํานาญ รวมทั้ง
จิตสํานึกที่ดีในการใช
และดูแลทรัพยสิน

O, C

ปานกลาง

- จัดทําแผนการจัดซื้อหรือ
จัดหาและพิจารณาใหความ
สําคัญในการจัดหาตามลําดับ
ความจําเปน
- มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กําหนดความตองการ โดยได
แจงเวียนใหบุคลากรทราบ
และถือปฏิบัติแลว
- จัดทําแนวปฏิบัติหรือคูมือ
เกี่ยวกับการใชทรัพยสินแตละ
ประเภทตามความเหมาะสม
และกรณีที่เปนทรัพยสินที่มี

- มีผลดีสําหรับการกําหนด
ความตองการพัสดุบาง
ประเภท แตยังไมสามารถลด
ความเสี่ยงตามที่ระบุไวใน
ชองที่สองได

- แนวปฏิบัติฯ ยังกําหนดวิธี
การในการระบุรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่ตองการ
ไวไมชัดเจน จําเปนตองมีการ
กําหนดเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
สําหรับประเภทพัสดุบาง
ประเภทที่มีลักษณะพิเศษ

- ปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ
ใหมีขอกําหนดเพิ่มเติม
สําหรับพัสดุบางประเภท
ที่มีลักษณะพิเศษ

- มีการควบคุมที่เหมาะสม
- มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ที่กําหนด
- การควบคุมมีประสิทธิภาพ

- ทรัพยสินบางประเภทมี
การใชเทคโนโลยีที่มีความ
ซับซอนมาก ตองใชเวลาและ
ผูเชี่ยวชาญในการใหการ

- ใหบริษัท/หาง รานที่
ทําการซื้อขาย/จางกับ
สํานักหอสมุดในสวนที่
เกี่ยวกับทรัพยสินที่ใช

กระบวนการปฏิบัติงาน/
วัตถุประสง ระดับความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม/ดาน ความเสี่ยงที่ยังที่ยังมีอยู คของการ
(พิจารณา
ของงานที่ประเมินและ
โอกาสและ
ควบคุม
และสาเหตุ (2)
วัตถุประสงคของ
ดาน… (3) ผลกระทบ) (4)
การควบคุม (1)
- การใหยืมหรือนําพัสดุ
ไปใชในกิจการซึ่งมิใช
เพื่อประโยชนของทาง
ราชการ

- ไมมีการบันทึกทะเบียน
ทรัพยสินใหเปนปจจุบัน

การควบคุมที่มีอยู (5)

การประเมินผลการควบคุม (6)

จุดออนและสาเหตุ (7)

การปรับปรุงการ

ควบคุม (8)
การใชเทคโนโลยีที่มีความ
และคุมคา
ฝกอบรม ทั้งในดานการใช
แตยังไมสามารถลดความเสี่ยง การบํารุงดูแลรักษา
ซับซอนควรจัดใหมีการใช
ตามที่ระบุไวในชองที่สองได
ทรัพยสินเหลานั้นดวย
- การตรวจสภาพทรัพยสิน
สําหรับทรัพยสินบางประเภท
อยางสม่ําเสมอ
ที่มีการใชเทคโนโลยีที่มีความ
- การปฏิบัติตามระเบียบฯ
ซับซอนมาก
พัสดุ ขอ 146 และใหปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยืมพัสดุตาม
ระเบียบฯ พัสดุ ขอ 147-150
- เผยแพรแนวทางรณรงค
เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ
หนวยงานใหเกิดประโยชน
สูงสุด
- การจัดประชุมชี้แจง แจงเวียน
และทําความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการการใชและบํารุง
รักษาทรัพยสินใหกับบุคลากร
ของสํานักหอสมุดทราบ
- กําหนดใหมีการทําทะเบียน - การควบคุมที่มีอยูสามารถ ไมมีจุดออน
คุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน
ปองกันหรือลดความเสี่ยงได

เทคโนโลยีที่มีซับซอนมาก
ใหบริษัท หาง/ราน นํา
บุคลากรที่มีความชํานาญ
เชี่ยวชาญเปนพิเศษใน
ทรัพยสินนั้นๆ ใหการ
ฝกอบรม พรอมใหขอ
เสนอแนะในการใช
การบํารุงรักษาอยาง
ละเอียด

ไมตองปรับปรุงการ
ควบคุม

วัตถุประสง ระดับความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน ความเสี่ยงที่ยังที่ยังมีอยู คของการ
(พิจารณา
ของงานที่ประเมินและ
โอกาสและ
ควบคุม
และสาเหตุ (2)
วัตถุประสงคของ
ดาน… (3) ผลกระทบ) (4)
การควบคุม (1)

การควบคุมที่มีอยู (5)

การประเมินผลการควบคุม (6)

จุดออนและสาเหตุ (7)

การปรับปรุงการ

ควบคุม (8)
- จัดใหมีการรายงานการใช หากมีการปฏิบัติตามการ
ทรัพยสินประจําป
ควบคุมที่กําหนดไว
- มีการตรวจนับพัสดุเทียบกับ - มีการปฏิบัติตามการควบคุม
บัญชีทุกป และไดรับการ
ที่กําหนด
ตรวจสอบโดยผูตรวจสอบ
- การควบคุมมีประสิทธิภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย
และคุมคา
- ปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ
ขอ 152 ใหลงบัญชีหรือทะเบียน
เพื่อควบคุมพัสดุและเก็บรักษา
ใหเปนระเบียบเรียบรอย
ปลอดภัยและใหครบถวน
ถูกตอง
- การจัดสภาพแวดลอมและ
สถานที่จัดเก็บเหมาะสมกับ
ทรัพยสินแตละประเภท

ชื่อผูจัดทํา นางสาวรัชนีย ศรีศักดา
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
วันที่ 28 ตุลาคม 2548

แบบ ปย.3
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับสวนงานยอย

แบบ ปย.3
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
วัตถุประสงคของ
การควบคุม (1)
การจัดการทรัพยสิน
1. การกําหนดความตองการ การใช
การควบคุมและการเก็บรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถจัดซื้อเปนไปอยางมี
อยางประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
เปนไปตามระเบียบฯ พัสดุ

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู (2)
- ไมมีการจัดทําแผนความตองการและลําดับ
ความจําเปน
- เจาหนาที่ขาดความรู ความชํานาญ รวมทั้ง
จิตสํานึกที่ดีในการใช และดูแลทรัพยสิน
- การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใช
เพื่อประโยชนของทางราชการ

งวด/เวลาที่
พบจุดออน (3)

กําหนดเสร็จ
/ผูรับผิดชอบ (5)

การปรับปรุง (4)

1 ต.ค. 47 - ปรับปรุงแนวปฏิบัติฯใหมีขอกําหนดเพิ่มเติม
ถึง
สําหรับพัสดุบางประเภทที่มีลักษณะพิเศษ
30 ก.ย. 48 - ใหบริษัท/หาง รานที่ทําการซื้อขาย/จางกับ
สํานักหอสมุดในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่ใช
เทคโนโลยีที่มีซับซอนมากใหบริษัท หาง/ราน นํา
บุคลากรที่มีความชํานาญเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
ในทรัพยสินนั้นๆ ใหการฝกอบรม พรอมใหขอ
เสนอแนะในการใช การบํารุงรักษาอยาง
ละเอียด

31 มีนาคม 2549
สํานักงานเลขานุการ

ชื่อผูจัดทํา นางสาวรัชนีย ศรีศักดา
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
วันที่ 28 ตุลาคม 2548

หมายเหตุ (6)

-

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 1
ดานการบริหาร
ผู ที่ จ ะตอบแบบสอบถามด า นนี้ ไ ด ดี ที่ สุ ด คื อ ผู บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นการบริ ห ารของ
หนวยงาน การสรุปคําตอบคําถามในชอง “คําอธิบาย/คําตอบ” จะนําขอมูลจากการสังเกตการณการ
ปฏิบัติงาน การวิเคราะหเอกสารหลักฐาน และถอยคําของผูมีความรูในเรื่องที่สอบถามและเปนผูที่
เชื่อถือได
แบบสอบถามการควบคุมภายในดานการบริหาร ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังนี้
1. พันธกิจ
1.1 วัตถุประสงคหลัก
1.2 การวางแผน
1.3 การติดตามประเมินผล
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 ประสิทธิผล
2.2 ประสิทธิภาพ
3. ทรัพยากร
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
3.2 ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร
4. สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานทีก่ ําหนด
4.2 ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงาน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานการบริหาร
คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

1. พันธกิจ (Mission)
1.1 วัตถุประสงคหลัก (Goals)
1) หนวยรับตรวจมีการกําหนดพันธกิจเปน
ลายลักษณอักษร

/

- มีการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
อยางเปนลายลักษณอักษร

2) พันธกิจที่กําหนดดังกลาวมีความชัดเจน
กะทัดรัด เขาใจงาย และปฏิบัติได

/

- พันธกิจที่กําหนดดังกลาวมีความชัดเจน กะทัดรัด
เขาใจงาย และปฏิบัติได

3) พันธกิจที่กําหนดมีความสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงานที่กํากับดูแล (อาทิ
กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด)

/

- พันธกิจที่กําหนดมีความสอดคลองกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

4) มีการประกาศใหบุคลากรทุกคนทราบ
พันธกิจขององคกร

/

- มีการประกาศใหบุคลากรทุกคนทราบพันธกิจของ
สํานักหอสมุด

5) ฝายบริหารมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของ
องคกร

/

- ฝายบริหารมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายการดําเนินงานขององคกร

6) วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดสามารถ
วัดผลสําเร็จได
7) วัตถุประสงคของการดําเนินงานมีการแบง
ออกเปนวัตถุประสงคยอยในระดับกิจกรรม
หรือสวนงานยอย

- วัตถุประสงคและเปาหมายบางอยางสามารถกําหนด
ผลสําเร็จได แตบางสวนไมสามารถวัดผลสําเร็จได
/

- วัตถุประสงคของการดําเนินงานมีการแบงออกเปน
วัตถุประสงคยอยในฝาย

สรุป : วัตถุประสงคหลัก
บุคลากรของสํานักหอสมุดยังเขาใจในพันธกิจ วัตถุประสงค และสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค
ไมเพียงพอ
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
- การจัดประชุม อบรม ประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางใหเกิดความเขาใจอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ในพันธกิจ วัตถุประสงค และสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคหลักขององคกร
ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

มี/ใช

1.2 การวางแผน (Planning)
1) ฝายบริหารมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด

/

- มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป

2) แผนการดําเนินงานมีการกําหนด
วัตถุประสงคเปาหมาย วิธีการดําเนินงาน
การจัดสรรทรัพยากร ทั้งงบประมาณ
อัตรากําลัง และระยะเวลาดําเนินงานไว
อยางชัดเจน

/

- แผนการปฏิบัติงานมีการกําหนดวัตถุประสงค
เปาหมายการจัดสรรทรัพยากร ทั้งงบประมาณ
อัตรากําลัง และระยะเวลาดําเนินงานไวอยางชัดเจน

3) มีการสื่อสารใหกับบุคลากรที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนทราบ

/

- มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปและมีการแจง
ใหบุคลากรทราบในการประชุมบุคลากร

4) มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใน
การดําเนินการตามแผนใหแกเจาหนาที่

/

- มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
งานตามมติที่ประชุมและตามคําสั่งตางๆ ของสํานักหอสมุด

สรุป : การวางแผน
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการวางแผนการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล
1.3 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
1) มีการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค
การดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ

- มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดแตยังไมครอบคลุม จึงทําใหการประเมินผลยัง
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

2) มีการเปรียบเทียบผลการใชจายเงินจริงกับ
งบประมาณ และสรุปสาเหตุของความ
แตกตางของจํานวนเงินที่ใชจายจริงกับ
งบประมาณ

/

- มีการรายงานผลการเปรียบเทียบการใชเงินจริงกับ
งบประมาณ และรายงานความแตกตางใหท่ปี ระชุม
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทราบ และมีบันทึก
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3) มีการติดตามผลอยางเปนระบบ ประเมินมี
ความนาเชื่อถือ และตรงตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด

/

- มีการรายงานแผน-ผลการใชจายงบประมาณตอ
มหาวิทยาลัยทุกเดือน และมีการแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
เพื่อดําเนินการติดตามการใชจายงบประมาณ

4) การติดตามประเมินผลมีการดําเนินการใน
ชวงเวลาและความถี่ท่เี หมาะสม

/

- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปละครั้ง

5) มีการสื่อสารผลการประเมินใหบุคลากรที่
รับผิดชอบทราบและแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

/

- มีการสื่อสารผลการประเมินใหบุคลากรที่รับผิดชอบ
ทราบและแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน

6) มีการทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงคการ /
ดําเนินงาน แผน และกระบวนการดําเนินงาน

- มีการทบทวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวในรายงานประจําป 2548

7) ฝายบริหารมีการติดตามผลเพื่อใหความ
มั่นใจวาการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไป
ตามที่กําหนดไว

/

- หัวหนาฝายตางๆ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหเปนไปตามที่กําหนดไว

8) หนวยงานมีการตรวจสอบหรือสอบทานที่
เปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ

/

- มีการตรวจสอบหรือสอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ภายในสํานักหอสมุดอยางเพียงพอ โดยคณะกรรมการ
ตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา ปละ 1 ครั้ง

9) มีการรายงานผลการตรวจสอบหรือการสอบ
ทานอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
เปนลายลักษณอักษร

/

- มีการรายงานผลการตรวจสอบอยางเปนลายลักษณ
อักษร

สรุป : การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลยังไมมีประสิทธิผลเพียงพอในบางประเด็น
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด
- ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด
สรุป : พันธกิจ
การควบคุมภายในดานการจัดการ (พันธกิจ) นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของ
สํานักหอสมุดที่มีความชัดเจน รวมทั้งมีการวางแผนการดําเนินงานที่เหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติได และมีการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด และเพื่อใหระบบการรายงานและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
- การจัดประชุม อบรม ประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางใหเกิดความเขาใจอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ในพันธกิจ วัตถุประสงค และสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคหลักขององคกร
คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)
2.1 ประสิทธิผล (Effectiveness)
1) ฝายบริหารมีการพิจารณาและกําหนด
กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญในการ
ดําเนินงานตามภารกิจ

/

2) ฝายบริหารมีการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการปฏิบัติงาน

3) ในอดีตที่ผานมาผลการดําเนินงานในระดับ
ผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ (Outcome)
จากกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดไว

- มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาและ
กําหนดการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

- มีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานในบางฝาย
สวนบางฝายยังไมไดประเมินประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน
/

- มีผลการดําเนินงานในระดับผลผลิต (Output) :
จํานวนผูใชบริการที่เพิ่มขึ้น และผลลัพธ (Outcome) :
รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการเพิ่มขึ้น

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

4) ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิ- /
ผลของการปฏิบัติไดมีการนําไปปฏิบัติอยาง
จริงจัง

- การปรับปรุงการปฏิบัติงานจากขอเสนอแนะจาก
รายงานผลการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาและ ก.พ.ร.

5) กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญมีการจัดทํา
เปนเอกสารในรูปแบบที่สามารถแกไข
ปรับปรุงไดงาย

- กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญมีการจัดทําเปน
เอกสารในรูปแบบที่สามารถแกไข ปรับปรุงไดงาย แต
มีไมครบทุกกระบวนการดําเนินงาน

6) เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานเปน
ปจจุบัน (up-to-date)

/

- บุคลากรมีการทําเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการดําเนิน
งานอยางเปนปจจุบัน

สรุป : ประสิทธิผล
กระบวนการดําเนินงานยังมีประสิทธิผลไมเพียงพอ
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
- มีการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงาน
- นําขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติไดมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง
2.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency)
1) ฝายบริหารมีการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน

- การติดตามประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
กระบวนการดําเนินงานยังไมเปนระบบและไมมีรูปแบบ
ที่ชัดเจน

2) ในอดีตที่ผานมามีการคํานวณตนทุนของ
แตละกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญ

X - ในอดีตที่ผานมามีการคํานวณตนทุนของแตละ
กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญ เพียงแตคาใชจาย
ตอหัวนิสิต

3) มีการเปรียบเทียบตนทุนการดําเนินงาน
กับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ
(Outcome) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

X - ไมมีการเปรียบเทียบตนทุนการดําเนินการกับผลผลิต
อยางเปนรูปธรรม

คําถาม

มี/ใช

4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ไดรับในเวลาที่เหมาะสมตอ
การนํามาปรับปรุงแกไข
5) ไดมีการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานอยางเหมาะสม

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ
- ไดรับขอเสนอแนะจากผูอํานวยการสํานักหอสมุด
และหัวหนาฝายตางๆ เพื่อพัฒนา แกไขกระบวนการ
ดําเนินงานในเวลาที่เหมาะสม

/

- ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะอยางจริงจัง

สรุป : ประสิทธิภาพ
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีกระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
1. คํานวณตนทุนของแตละกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญ
2. เปรียบเทียบตนทุนการดําเนินงานกับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ (Outcome) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
สรุป : กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายในดานกระบวนการปฏิบัติงานนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจัดโครงสรางภายในของสํานักหอสมุดที่
เหมาะสมกับพันธกิจ เพื่อใหการปฏิบัติงานในดานตางๆ เปนไปตามาตรฐาน แผน และกฎระเบียบที่ทางราชการกําหนด

3. ทรัพยากร (Resources)
ทรัพยากรในที่น้รี วมถึงทรัพยากรที่พรอมจะนําไป
ใชในกระบวนการปฏิบัติงาน เชน ความชํานาญและ
ความสามารถของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ ระบบ
สารสนเทศ และเงินงบประมาณที่ไดรับ
3.1 การจัดสรรทรัพยากร (Allocation of
Resources)
1) ทรัพยากรที่มีของหนวยงานไดรับการจัดสรร
ใหกับกระบวนการดําเนินงานทั้งหมด

/

- มีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด ทั้งในสวนของบุคลากร เงินประมาณที่ไดรับ
เปนตน

คําถาม

มี/ใช

2) ทรัพยากรที่มีการใชประโยชนนอยไดรับ
การแกไขปรับปรุงใหดีข้นึ

/

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ
- ทรัพยากรที่มีการใชประโยชนนอยไดรับการแกไข
ปรับปรุงใหดีข้นึ เชน ครุภัณฑบางประเภท มีการให
หนวยงานอื่นๆ ภายใน สามารถยืมใชได เพื่อความ
คุมคากอนที่ลาสมัย

3) มีการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค /
การดําเนินงาน

- มีการใหความสําคัญกับการจัดลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคการดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ เชน การปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เปนตน

4) การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหหนวยงานบรรลุ
ผลที่ดีที่สุดในการสรางความสมดุลระหวาง
ประสิทธิผลกับประสิทธิภาพ ไดถือหลัก
ปฏิบัติสม่ําเสมอ

- มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
แตละกิจกรรมของสํานักหอสมุด เพื่อใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ เชน การมอบหมายภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของบุคลากรให เหมาะสม ดาน
ครุภัณฑไดมีการจัดสรรตามความเหมาะสมของงาน

/

สรุป : การจัดสรรทรัพยากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งในสวน
ของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ ครุภัณฑ ระบบสารสนเทศและงบประมาณที่ไดรับ เพื่อใหสํานักหอสมุดสามารถดําเนินงาน
ไปสูเปาหมายที่วางไว
3.2 ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร
(Effective Use of Resourecs)
1) มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรแตละประเภท เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน

/

- มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร เชน ดาน
บุคลากร มีการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง
ดานครุภัณฑ มีการจัดสรรไปตามลําดับความสําคัญ
โดยมีการประชุมพิจารณาเปนการภายใน

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

2) กรณีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่
/
กําหนดมีการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุง
การดําเนินงาน

- มีการปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายเชน จํานวนผูใชบริการ มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานการจัดหาเครื่องมืออุปกรณท่ที ันสมัย
เพื่อใหจํานวนผูใชบริการบรรลุเปาหมาย

3) บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กําหนดวาจะตองปฏิบัติไดตามเปาหมาย
กําหนดหรือสูงกวา

/

- บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งที่องคกร
กําหนดขึ้นเองและในสวนที่เปนมาตรฐานสากล โดย
มีสวนรวมในการกําหนดและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกลาว

4) มีแผนการฝกอบรมที่เพียงพอสําหรับ
บุคลากรในการฝกฝนทักษะและความ
สามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

/

- มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนการ
ฝกฝนและความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

5) มีวิธีการจูงใจใหบุคลากรใหความสําคัญตอ
การพัฒนาทักษะและความสามารถของ
ตนเอง

/

- มีวิธีการจูงใจใหบุคลากร เชน การประชาสัมพันธ
โครงการอบรม/สัมมนา ประชุม เพื่อใหบุคลากรมีการ
พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง

6) มีการบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือหลัก
อยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถใชงานได
อยางตอเนื่อง

/

- มีการบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมืออยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง

7) มีการประเมินผลระบบสารสนเทศของ
หนวยงานเปนครั้งคราว เพื่อใหใชงานได
อยางตอเนื่อง

X - ยังไมมีการประเมินระบบสารสนเทศ

สรุป : ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การจัดสรรทรัพยากรเปนไปตามวัตถุประสงคและจัดสรรให
เปนไปตามที่กําหนดและผลของการใชทรัพยากรบรรลุตามวัตถุประสงค
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
1. ควรมีการประเมินระบบสารสนเทศของหนวยงานอยางต่ําเนื่องและสม่ําเสมอ

สรุป : ทรัพยากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

4. สภาพแวดลอมการดําเนินงาน
(Operating Environment)
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด (Compliance)
1) มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการดําเนิน
งาน

/

- มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการดําเนินงาน

2) มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานที่กําหนด

/

- มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับและมาตรฐานที่กําหนด

3) มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐาน

/

- มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับและมาตรฐาน

สรุป : กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐาน
ที่กําหนด
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรฐานที่กําหนด
4.2 ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการ
ดําเนินงาน (Compatibility)
1) มีการระบุปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ ที่มี
นัยสําคัญตอการดําเนินงานในอนาคตของ
หนวยงาน (เชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยีและการออก
กฎระเบียบใหมๆ

/

- มีการระบุปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ ที่มีนัยสําคัญ
ตอการดําเนินงานในอนาคตของสํานักหอสมุด เชน
นโยบายของมหาวิทยาลัย ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีการจัดทํางบประมาณใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน

คําถาม
2) มีการติดตามผลและวางแผนปองกันหรือลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก

มี/ใช
/

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ
- มีการติดตามผลและวางแผนเพื่อลดผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกตางๆ เชน ศึกษาความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐ/
มหาวิทยาลัย เปนตน เพื่อใหลดผลกระทบจาก
สภาพแวดลอมภายนอก

สรุป : ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานไดรับการ
ติดตามผลและวางแผน ปองกัน หรือลดผลกระทบ อยางทันเหตุการณ
สรุป : สภาพแวดลอมการดําเนินงาน
การควบคุมภายในดานสภาพแวดลอมการดําเนินงาน สํานักหอสมุดมีการดําเนินงานเขากันไดกับสภาพแวดลอมการ
ดําเนินงานในระยะยาว

ชื่อผูประเมิน (นางสาวรัชนีย ศรีศักดา)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
10 ตุลาคม 2548

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 2
ดานการเงินการบัญชี
แบบสอบถามนี้จะชวยใหทราบขอมูลเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของขอมูลการเงินการบัญชีและ
รายงานการเงิน ผูที่สามารถตอบแบบสอบถามชุดที่ 2 ไดดีที่สุด คือ ผูบริหารระดับกลางหรือกลุม
ผูบริหารจัดการที่คุนเคยกับการดําเนินงานดานการเงินการบัญชีของหนวยงาน
แบบสอบถามการควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี ประกอบดวย
1. การเก็บรักษาเงินโดยทัว่ ไป
2. การรับเงิน
2.1 การรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน
2.2 การรับเงินโดยใชเครื่องบันทึกการรับเงิน
3. การจายเงิน
4. เงินฝากธนาคาร
5. เงินฝากคลัง
6. เงินยืมทดรอง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานการเงินการบัญชี
คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

1. การเก็บรักษาเงินโดยทั่วไป
1) มีสถานที่และตูนิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงิน
ที่ปลอดภัย

- การเก็บรักษาเงินของสํานักหอสมุด ไดแก รายไดจาก
คาธรรมเนียมสงหนังสือชา คาธรรมเนียมบุคคล
ภายนอกคาประกันของเสียหาย คาพิมพเอกสาร เปนตน
ซึ่งไมมีการเก็บในตูนิรภัย แตจะเก็บไวในลิ้นชักโตะ
ทํางานของเจาหนาที่ท่รี ับผิดชอบงานการเงินและบัญชี

2) มีกรรมการรักษาเงินที่ไดรับการแตงตั้ง
ปฏิบัติหนาที่ถูกตองตามระเบียบ

N/A - ไมมีการตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน โดยกลุมงานคลัง
จะมีหนาที่รับผิดชอบในสวนนี้ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ
พ.ศ. 2520

3) มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน

N/A - เจาหนาที่ท่รี ับผิดชอบงานดานการเงินและบัญชี จะทํา
ยอดเงินรายรับแตละประเภท

4) การเก็บรักษาเงินถูกตองตามระเบียบและ
อยูภายในวงเงินเก็บรักษา

5) ไมมีเช็คหรือใบสําคัญหรือใบยืมที่ไมถูกตอง
ไวแทนตัวเงิน

/

- เงินรายไดตางๆ ของสํานักหอสมุดที่ไดรับจากผูใช
บริการ จะเก็บรักษาภายในวงเงินไมเกิน 5,000 บาท
และจะนําสงกลุมงานคลังของมหาวิทยาลัยภายใน 3 วัน
ทําการ และถามีรายรับเกินกวา 5,000 บาท จะนําสง
ภายในวันนั้นหรือวันทําการถัดไป ซึ่งเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541
N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

คําถาม

มี/ใช

6) ผูรักษาเงินกับผูทําบัญชีเงินสดเปนบุคคล
คนละคน
7) กรรมการรักษาเงินไมเคยมอบใหกรรมการ
ผูเดียวถือกุญแจทั้งหมเด
8) มีการตรวจสอบใบสําคัญประกอบการ
เบิกจายเงินกอนอนุมัติส่งั จาย

ไม
คําอธิบาย/คําตอบ
มี/
N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

/

9) ผูตรวจสอบภายในหรือเจาหนาที่ผู
รับผิดชอบทําการตรวจนับเงินสดโดยไม
บอกลวงหนา

- ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี ใหผูอํานวยการ
สํานักหอสมุดมีอํานาจอนุมัติสั่งจายในวงเงินไมเกิน
100,000 บาท และมีการตรวจสอบใบสําคัญประกอบ
การเบิกจายกอนทุกครั้ง
N/A - เปนหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายในและกลุม
งานคลัง

สรุป : การเก็บรักษาเงินทั่วไป
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการเก็บรักษาเงินอยางปลอดภัย ถูกตองตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541

2. การรับเงิน
2.1 การรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน
1) ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน

/

- มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน

2) ใชใบเสร็จทีละเลมสําหรับรายรับประเภท
เดียวกัน

/

- ใชใบเสร็จรับเงินสําหรับคาเขาใชบริการบุคคล
ภายนอก 1 เลมและคาธรรมเนียมอื่นๆ 1 เลม

3) ใบเสร็จรับเงินมีเลขลําดับเลมที่และฉบับที่
พิมพไวลวงหนา

/

- ใบเสร็จรับเงินที่ใชน้นั ทางกลุมงานคลังเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดพิมพ

ไม
มี/

คําถาม

มี/ใช

4) มีการจัดทําทะเบียบคุมใบเสร็จรับเงิน

/

- มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

5) ใบเสร็จรับเงินที่ยังไมไดใช เก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย และมีการทําทะเบียนคุมเพื่อให
ทราบจํานวนที่คงเหลืออยูในมือทั้งหมด

/

- ใบเสร็จรับเงินที่ยังไมไดใช เก็บรักษาไวในที่เจาหนาที่
ที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี โดยเก็บในลิ้นชัก
โตะทํางาน และมีการทําทะเบียนคุมเพื่อใหทราบ
จํานวนที่คงเหลืออยูในมือทั้งหมด

6) การเบิกใชแตละครั้งผูเบิกไดลงนามไวเปน
หลักฐาน

/

- การเบิกใชแตละครั้งผูเบิกไดลงนามไวเปนหลักฐาน

7) ใบเสร็จรับเงินที่ใชแลว มีการสอบทานวาไดมี /
การนําลงบัญชีครบทุกฉบับ

- ใบเสร็จรับเงินที่ใชแลว มีการสอบทานวาไดมีการนํา
ลงบัญชีครบทุกฉบับ

8) ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกหรือไมใช มีการขีดฆา /
และเก็บไวครบชุด

- ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกหรือไมใช มีการขีดฆาและเก็บ
ไวครบชุด โดยเก็บสงที่กลุมงานคลัง

9) การรับสงเงินระหวางเจาหนาที่ มีการสอบ
ยอดจํานวนเงินตามสําเนาใบเสร็จรับเงิน
และมีหลักฐานลงชื่อรับสงเงินระหวางกัน

/

- การรับสงเงินระหวางเจาหนาที่ มีการสอบยอดจํานวน
เงินตามสําเนาใบเสร็จรับเงินและมีหลักฐานลงชื่อรับสง
เงินระหวางกัน

10) ระยะเวลาการสงเงิน จะนําสงเจาหนาที่
การเงินในวันที่รับเงินหรือวันทําการถัดไป

/

- เงินรายไดตางๆ ของสํานักหอสมุดที่ไดรับจากผูใช
บริการ จะเก็บรักษาภายในวงเงินไมเกิน 5,000 บาท
และจะนําสงกลุมงานคลังของมหาวิทยาลัยภายใน 3 วัน
ทําการ และถามีรายรับเกินกวา 5,000 บาท จะนําสง
ภายในวันนั้นหรือวันทําการถัดไป ซึ่งเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541

11) ใบเสร็จรับเงินที่ไมใช เมื่อสิ้นปงบประมาณ
มีการปรุหรือเจาะรูหรือประทับตราเลิกใช
ทุกชุด

/

- ใบเสร็จรับเงินที่ไมใช เมื่อสิ้นปงบประมาณมีการปรุ
หรือเจาะรูหรือประทับตราเลิกใชทุกชุด โดยนําสงที่กลุม
งานคลัง

คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

มี/ใช

12) มีการกําหนดวาเช็คที่ไดรับจะตอง
"ขีดครอม" เพื่อเขาบัญชีของหนวยงาน
13) หนาที่ของเจาหนาที่รับเงินในแผนกการเงิน
แยกหนาที่ตอไปนี้
* ก. บันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
* ข. นําเงินสดฝากธนาคาร
* ค. กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
* ง. ลงนามการจายเช็ค

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง แตในสวน
ของการรับเงินของสํานักหอสมุด มีการออกใบเสร็จ
รับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน และลงบัญชีเทานั้น

2.2 การรับเงินโดยใชเครื่องบันทึกการรับเงิน
1) มีคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบ
ประจําเครื่องบันทึกการรับเงินเปน
ลายลักษณอักษร
2) ใชเครื่องบันทึกการรับเงินในเวลาทําการ
เทานั้น

ไม
คําอธิบาย/คําตอบ
มี/
N/A - กลุมงานคลังออกเช็คขีดครอมในนามของผูเบิก ไมใช
บัญชีของหนวยงาน

N/A - เครื่องบันทึกการรับเงินที่ใชในสํานักหอสมุด มีอยูใน
สวนเคานเตอรยืม-คืนของฝายบริการสารสนเทศ จะมี
เจาหนาที่ของฝายฯ ที่รับผิดชอบอยูประจําเครื่อง
/

- ใชเครื่องบันทึกการรับเงินในเวลาทําการเทานั้น

3) ใบเสร็จรับเงินแบบสลิป มีช่อื สถานที่ทําการ /
จํานวนเงิน วันเดือนปท่รี ับเงิน และเลขลําดับ
ใบเสร็จรับเงิน

- สลิปคาธรรมเนียมสงหนังสือชา มีชื่อสถานที่ทําการ
จํานวนเงิน วันเดือนปท่รี ับเงิน ชื่อผูรับเงิน

4) มีสําเนาใบเสร็จรับเงินจากเครื่องบันทึกการ
รับเงินไวใหตรวจสอบโดยครบถวน

/

- ไมมีสําเนาสลิปคาธรรมเนียมสงหนังสือชา แตจะมี
โปรแกรมการบันทึกคาธรรมเนียมสงหนังสือชา โดย
สามารถเชื่อมโยงขอมูลเพื่อตรวจสอบโดยครบถวน

5) ใบเสร็จรับเงินแบบสลิปที่ยกเลิก เจาหนาที่
รับเงินไดลงลายมือชื่อรับรองในใบสลิปที่
ยกเลิกแลวเก็บไวเปนหลักฐาน

/

- ใบเสร็จรับเงินแบบสลิปที่ยกเลิก หัวหนาฝายบริการสารสนเทศลงลายมือชื่อรับรองในใบสลิปที่ยกเลิกแลว
เก็บไวเปนหลักฐานที่เจาหนาที่ท่รี ับผิดชอบงานการเงิน
และบัญชี

คําถาม
6) การรับสงเงินระหวางเจาหนาที่
* ก. มีการสอบยอดจํานวนเงินตามสําเนา
ใบเสร็จรับเงินแบบสลิป
* ข. ทําหลักฐานลงชื่อรับเงินระหวางกัน

มี/ใช
/

7) มีเจาหนาที่เปดเครื่องตรวจสอบลางยอดเงิน
ซึ่งมิใชเจาหนาที่รับผิดชอบประจําเครื่อง

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ
- การรับสงเงินระหวางเจาหนาที่ มีการสอบยอด
จํานวนเงินตามโปรแกรมการบันทึกคาธรรมเนียมสง
หนังสือชาและออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน

N/A - ไมมีตองมีการเปดเครื่องตรวจสอบลางยอดเงิน

สรุป : การรับเงิน
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การรับเงินมีการอนุมัติตรวจสอบและบันทึกบัญชีอยาง
ถูกตองครบถวนและสม่ําเสมอ ทั้งในสวนของการรับเงินตามใบเสร็จรับเงินและการตรวจสอบการรับเงินจากโปรแกรมการ
บันทึกคาธรรมเนียมสงหนังสือชา

3. การจายเงิน
1) มีระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
อยางชัดเจน

/

- มีระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินอยาง
ชัดเจน

2) การจายเงินจายเปนเช็ค เวนแตรายจายเล็ก
นอยจายจากเงินสดยอย

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

3) เช็คที่ไมใชไดขีดฆาเพื่อปองกันมิใหนําไป
ใชอีก

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

4) ออกเช็คสั่งจาย โดยระบุช่อื ผูรับเงินเทานั้น

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

5) มีการควบคุมเช็คซึ่งยังไมไดใชอยาง
เหมาะสม

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

6) การจายเงินทุกประเภทมีเอกสารใบสําคัญ
ประกอบการจายเงินครบถวนและถูกตอง
ตามระเบียบ

/

- การจายเงินทุกประเภทมีเอกสารใบสําคัญประกอบ
การจายเงินครบถวนและถูกตองตามระเบียบ

7) มีการตรวจสอบหลักฐานทุกราย กอนการ
จายเงินทุกครั้งวาจายไดตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

/

- มีการตรวจสอบหลักฐานทุกราย กอนการทําเบิกจาย
ทุกครั้งวาถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรี

8) ผูเขียนเช็คเปนคนละคนกับผูอนุมัติใบสําคัญ
จาย

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

9) หนาที่ของผูเซ็นเช็ค แยกตางหากจากหนาที่
ดังตอไปนี้
* ก. เก็บรักษาเงินสดยอย
* ข. อนุมัติใบสําคัญจายเงิน
* ค. บันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
* ง. บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

10) มีการระบุวงเงินและผูมีอํานาจในการ
ลงนามสั่งจายเช็ค

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

11) ไมมีการลงลายมือชื่อในเช็คเพื่อสั่งจาย
เงินไวลวงหนา

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

12) มีการกําหนดใหมีผูมีอํานาจลงนามในเช็ค
ที่สั่งจายมากกวาหนึ่งคน

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

13) มีการสงเช็คใหผูรับทันทีเมื่อลงนามแลว
มีการจํากัดผูมีสิทธิท่จี ับตองเช็ค

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

คําถาม

มี/ใช

14) การจายเงินใหแกผูอื่นที่ไมใชเจาหนี้หรือ
ผูไมมีสิทธิรับเงินจายโดยมีหนังสือมอบ
ฉันทะของผูมีสิทธิรับเงิน
15) ไมมีการกําหนดใหเจาหนาที่เกี่ยวกับการ
ซื้อจางและการเงิน รับเงินแทนผูมีสิทธิ
รับเงิน
16) มีการประทับตราใบสําคัญเมื่อจายเงินแลว

/

ไม
คําอธิบาย/คําตอบ
มี/
N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

- ไมมีการใหเจาหนาที่ท่ที ําหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จาง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี รับเงินแทนผูมีสิทธิรับเงิน
N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

สรุป : การจายเงิน
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การจายเงินมีการอนุมัติตรวจสอบและบันทึกบัญชีอยาง
ถูกตอง ครบถวนและสม่ําเสมอ

4. เงินฝากธนาคาร
1) ธนาคารที่ฝากเงินไวน้นั เปนธนาคารที่ได
รับอนุมัติใหฝากเงินไดตามระเบียบหรือ
หรือกฎหมายที่กําหนดไว

N/A - เงินรายรับของสํานักหอสมุดนั้น จะมีการนําสงกลุม
งานคลัง ในหมวดเงินรับฝาก-รายไดหองสมุด

2) การเปดบัญชีธนาคาร และการกําหนดผูมี
อํานาจในการลงนามสั่งจายไดรับมอบ
อํานาจโดยถูกตอง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

3) มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติที่แจงใหธนาคาร
ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนผูมีอํานาจในการ
ลงนามจายเช็ค

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

4) มีการตั้งกรรมการฝากถอน

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

5) กรณีรับเช็คที่ฝากคืนจากธนาคาร มีการ
ลงบัญชีคุมและมีการติดตามทุกรายการ

ไม
คําอธิบาย/คําตอบ
มี/
N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

6) มีการเก็บรักษาสมุดคูฝาก ใบนําฝาก
ธนาคารและตนขั้วเช็คไวเรียบรอย

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

7) มีการพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารอยางนอย
เดือนละครั้ง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

8) ผูมีหนาที่พิสูจนยอดเงินฝากธนาคารไมไดทํา
หนาที่ดังตอไปนี้
* ก. ลงนามในเช็ค
* ข. ลงรายการในสมุดเงินสด
* ค. เก็บรักษาและรับจายเงินสด

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

9) ใบแจงยอดเงินฝาก มีการสงโดยตรงไปยัง
ผูจัดทํางบกระทบยอด

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

10) ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร มีการ
คุมยอดดวยบัญชีแยกประเภททั่วไป

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

11) ผูตรวจสอบภายในตรวจผลการพิสูจน
ยอดเงินฝากธนาคารแลวทุกครั้ง

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน

12) ผลการพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารไดเสนอ
ผูบังคับบัญชาทุกครั้ง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

13) มีการควบคุมเช็คซึ่งผูรับยังมิไดนําไปขึ้นเงิน
เปนเวลานาน

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

คําถาม

มี/ใช

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

สรุป : เงินฝากธนาคาร
สํานักหอสมุดไมมีการควบคุมเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร เนื่องจากไมมีเรื่องเหลานี้ในหนวยงาน

5. เงินฝากคลัง
1) ประเภทเงินที่ฝากและถอนเปนไปตาม
ระเบียบ

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

2) มีการแตงตั้งกรรมการเพื่อการฝากหรือถอน
เงินจากคลัง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

3) มีการเก็บรักษาสมุดคูฝาก (ปาสบุค) ใบ
นําสงและฎีกาเงินนอกงบประมาณไว
เรียบรอย

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

4) มีการพิสูจนยอดเงินฝากคลังอยางนอย
เดือนละครั้ง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

5) ผูตรวจสอบภายในตรวจสอบผลการพิสูจน
ยอดเงินฝากแลวทุกครั้ง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

6) ผลการพิสูจนยอดเงินฝากคลังไดเสนอ
ผูบังคับบัญชาทุกครั้ง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

สรุป : เงินฝากคลัง
สํานักหอสมุดไมมีการควบคุมเกี่ยวกับเงินฝากคลัง เนื่องจากไมมีเรื่องเหลานี้ในหนวยงาน

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

6. เงินยืมทดรอง
1) ใบยืมเงินทดรองไดรับอนุมัติโดยผูมีอํานาจ
ตามระเบียบ

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

2) ผูยืมเงินทดรองกับผูอนุมัติเปนบุคคล
คนละคนกัน

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

3) การยืมเงินทดรองเปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดตามระเบียบเทานั้น

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

4) มีการควบคุมเงินยืมทดรองที่คางนานเกิน
กําหนด

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

5) เงินยืมทดรองที่เกินกําหนดมีการเรงรัดให
สงคืนตามระเบียบ

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

6) ไมอนุมัติใหยืมเงินทดรองใหม หากยังไม
สงใชเงินยืมทดรองรายเกา

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

7) เมื่อไดรับคืนเงินยืมทดรอง มีการออกใบเสร็จ
รับเงินหรือใบรับใบสําคัญและบันทึกการ
รับคืนในสัญญาการยืมเงินทดรอง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

8) มีการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินทดรองที่ยัง
ไมสงใชไวอยางเปนระเบียบในที่ปลอดภัย

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลัง

สรุป : เงินยืมทดรอง
สํานักหอสมุดไมมีการควบคุมเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เนื่องจากไมมีเรื่องเหลานี้ในหนวยงาน

สรุป : ดานการเงินการบัญชี
การควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารการเก็บรักษาเงิน การรับเงิน การจายเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบ เพื่อใหการบันทึกบัญชีการรับ-จายเงินเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน
และเปนปจจุบัน โดยขอบเขตของการควบคุมของสํานักหอสมุดนั้น มีในสวนของการการเก็บรักษาเงินโดยทั่วไป การรับเงิน
การจายเงิน ของทางราชการ เปนไปตามแผนและวงเงินที่ไดรับอนุมัติ

ชื่อผูประเมิน (นางสาวรัชนีย ศรีศักดา)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
10 ตุลาคม 2548

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 3
ดานการจัดซื้อจัดจาง
แบบสอบถามนี้เ หมาะสํ า หรับผูต อบแบบสอบถามที่เ ปน ผู บริ ห ารระดับ ผูจัด การหรือ กลุ ม
ผูบริหาร ซึ่งคุนเคยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การจัดทําสัญญาจางของหนวยงาน
ขอสรุปคําตอบจะตองมาจากการสังเกตการณ การวิเคราะห และถอยคําของผูมีความรูในเรื่อง
นี้และเปนผูที่นาเชื่อถือ
แบบสอบถามการควบคุมภายในดานการ จัดซื้อจัดจางประกอบดวย
1. เรื่องทั่วไป
2. การกําหนดความตองการ
3. การจัดหา
4. การตรวจรับ
5. การควบคุมและการเก็บรักษา
6. การจําหนายพัสดุ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานการจัดซื้อจัดจาง
คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

1. เรื่องทั่วไป
1) ความรับผิดชอบของการกําหนดความ
ตองการหรือการขออนุมัติจัดซื้อ การจัดซื้อ
การรับพัสดุแยกออกจากการเงินและการ
บัญชี

/

- มีการแยกหนาที่การเงินและบัญชีออกจากหนาที่งาน
พัสดุ (การกําหนดความตองการ การขออนุมัติจัดซื้อ
การจัดซื้อและการตรวจรับพัสดุ)

2) การจัดซื้อ แยกจากหนาที่การกําหนดความ
ตองการหรือการขออนุมัติจัดซื้อ และการรับ
พัสดุ

/

- บุคลากรที่ตองการพัสดุกําหนดลักษณะ คุณสมบัติ
พัสดุท่ตี องการ และผูท่ที ําหนาที่จัดซื้อ จัดจาง จึง
ทําการขออนุมัติจัดซื้อ

3) หนาที่ความรับผิดชอบในการเตรียม
หลักฐานเพื่อชําระคาพัสดุและการอนุมัติ
จายเงิน แยกออกจากการบันทึกการเบิก
จายเงินและบัญชีแยกประเภท

/

- หนาที่ความรับผิดชอบในการเตรียมหลักฐานเพื่อ
ชําระคาพัสดุและการขออนุมัติเบิกจาย ทําโดย
นักวิชาการพัสดุ โดยแยกออกจากหนาที่การบันทึก
การเบิกจายเงิน

4) มีการกําหนดหนาที่อยางเหมาะสมสําหรับ
/
แตละคนหรือแตละหนวยงานในเรื่องเกี่ยวกับ
การบริหารพัสดุ

- มีการกําหนดหนาที่อยางเหมาะสมสําหรับแตละคน
ในการบริหารพัสดุ ซึ่งสํานักหอสมุดมีเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 (ผูปฏิบัติงานหนาที่เลขานุการสํานักหอสมุด) เปน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ นักวิชาการพัสดุ 6
(1 คน) และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 ปฏิบัติหนาที่
เปนเจาหนาที่พัสดุ อีกตําแหนง รวม 3 คน

5) กรณีมีหนวยงานกลางทําหนาที่จัดหาพัสดุ
ซึ่งมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่
เหมาะสมและชัดเจนนอกจากนี้หากมีกรณี
ใหหนวยงานอื่น นอกจากหนวยพัสดุจัดซื้อ
จัดหาโดยตรง ไดมีการกําหนดหลักเกณฑท่ี

- สํานักหอสมุดมีสํานักงานเลขานุการ เปนหนวยงาน
กลางในการทําหนาที่จัดหาพัสดุ และมีการกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบอยางเหมาะสม

/

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ชัดเจน เชน ประเภทพัสดุท่ใี หจัดหา
วงเงินที่มีอํานาจ เปนตน
6) มีระบบการตรวจสอบเพื่อใหความมั่นใจวา
มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑท่ี
กําหนด

/

- มีการตรวจสอบการเบิกจายกอนการเบิกจายใหกับ
บริษัท รานคา เพื่อใหถูกตองตามระเบียบ กฎเกณฑ
ที่กําหนดไว โดยเริ่มจากนักวิชาการพัสดุ 6 เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 5 (เจาหนาที่พัสดุ) และหัวหนา
หนาที่พัสดุ ตามลําดับ

สรุป : เรื่องทั่วไป
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ระเบียบและ
ระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม เชน มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสํานักงานเลขานุการ การปฏิบัติ
ตามระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจาง และการตรวจสอบการเบิกจายที่เหมาะสม

2. การกําหนดความตองการ
1) ผูใชพัสดุ เปนผูกําหนดความตองการพัสดุ

/

- ผูที่ตองการใชพัสดุ เปนผูกําหนดความตองการ ยกเวน
พัสดุสวนรวมที่ตองใชทุกฝาย เชน กระดาษ ปากกา
ยางลบ ฯลฯ

2) การแจงความตองการพัสดุหรือขอใหจัดหา
(รายงานการขอจัดซื้อหรือจาง) ไดระบุ
รายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ
กําหนดเวลาที่ตองการอยางละเอียดและ
ชัดเจน

/

- ผูที่ตองการใชพัสดุจะแจงความตองการพัสดุ โดย
กําหนดรายละเอียดตางๆ เชน รายการหรือประเภทพัสดุ
ปริมาณ เวลาที่ตองการ วัตถุประสงคในการใชอยาง
ละเอียดและชัดเจน

3) มีการกําหนดระยะเวลา การแจงความ
ตองการพัสดุหรือขอใหจัดหาไวอยาง
เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจัดหา
เพื่อปองกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษ โดย
อางความเรงดวน

/

- มีการทําแผนการจัดหาพัสดุ โดยกําหนดระยะเวลาให
ฝายตางๆ แสดงความตองการพัสดุ ปละ 2 ครั้ง เพื่อ
จะไดทําการจัดซื้อ/จัดจางอยางเหมาะสมและเพียงพอ
แตในกรณีท่สี ํานักหอสมุดไดรับงบประมาณเพิ่มเติมหรือ
พัสดุเฉพาะทาง ก็จะมีการจัดหาโดยวิธีพิเศษ

สรุป : การกําหนดความตองการ
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการความตองการพัสดุตรงตามความตองการที่แทจริงและ
ไดพัสดุมาใชงานทันเวลา เชน ใหผูที่ตองการใชพัสดุกําหนดความตองการ คุณลักษณะตางๆ การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดหา
พัสดุประจําป เปนตน
คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

3. การจัดหา
1) ผูรับผิดชอบในการจัดหา ดําเนินการโดย
เปดเผย โปรงใส และมีการแขงขันกันอยาง
เปนธรรม

/

- มีนักวิชาการพัสดุ เปนผูรับผิดชอบในการจัดซื้อ/จาง
โดยมีเชน มีการปดประกาศสอบราคา ประกวดราคา
และสอบถามราคาจากรานคาตางๆ

2) มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกัน

/

- มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา หรือผู
ผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกัน

3) มีการปดประกาศประกวดราคาไวในที่
เปดเผยและจัดสงใหผูที่เกี่ยวของตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535

N/A - กลุมงานพัสดุมีหนาที่ในการปดประกาศประกวดราคา
ไวในที่เปดเผยและจัดสงใหผูท่เี กี่ยวของตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535

4) มีการแบงแยกหนาที่ระหวางบุคคลผูทํา
หนาที่รับซองประกวดราคาและเปดซอง
ประกวดราคา

/

- ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 มีการแบงแยกหนาที่ระหวางบุคคลผูทํา
หนาที่รับซองประกวดราคา (กลุมงานพัสดุ) และ
เปดซองประกวดราคา (คณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย)

5) มีการตรวจสอบ กรณีมีผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานกระทําการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม หรือกระทําการโดยไม
สุจริต หรือไม พรอมทั้งกําหนดโทษ

/

- ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 มีการตรวจสอบ กรณีมีผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานกระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม หรือกระทําการโดยไมสุจริต พรอมกําหนดโทษ

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

6) มีการกําหนดหลักเกณฑในการคํานวณราคา /
กลาง

- มีการใชหลักเกณฑราคากลางในการพิจารณา
เพื่อจัดซื้อ/จาง

7) มีคูมือเกี่ยวกับราคากลางเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานและลดโอกาสการสมยอมกันใน
การเสนอราคา

- ใชคูมือเกี่ยวกับราคากลางในการปฏิบัติงาน

/

สรุป : การจัดหา
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการจัดหาพัสดุบรรลุตามวัตถุประสงคและประหยัด
เชน การจัดลําดับความสําคัญความจําเปนในการจัดหา การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
เพื่อใหการดําเนินการจัดหาเปนไปอยางถูกตอง คุมคา

4. การตรวจรับ
1) พัสดุท่สี ําคัญหรือมูลคาสูง ตรวจรับโดย
/
คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพ
พิเศษ ตรวจรับหรือใหคําปรึกษาโดย
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้น
โดยเฉพาะ

- พัสดุที่สําคัญหรือมูลคาสูง ตรวจรับโดยคณะกรรมการ
ตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษ ตรวจรับหรือให
คําปรึกษาโดยผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้น
เชน ระบบหองสมุดอัตโนมัติ

2) จัดทํารายงานสิ่งผิดปกติท่เี กิดขึ้น เชน มี
รายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดใน
สัญญาหรือขอตกลง พัสดุไมไดคุณภาพ
พัสดุขาด หรือเสียหาย

/

- มีการจัดทํารายงานสิ่งผิดปกติท่เี กิดขึ้น เชน การไดรับ
วารสารภาษาตางประเทศลาชากวากําหนด ทําใหไม
สามารถใหบริการไดทันเวลา

3) เมื่อมีการคืนสินคา ไดนําเอกสารลดหนี้
จากผูขาย มาบันทึกบัญชีโดยถูกตอง
ครบถวน

/

- มีการคืนสินคา เชน การคืนวารสารที่สงมาซ้ํา การ
เปลี่ยนวัสดุที่ชํารุด

คําถาม
4) มีการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของ
ผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน
พรอมผลการปฏิบัติงานโดยผูควบคุม

มี/ใช
/

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ
- มีการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง
และเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมผลการปฏิบัติ
งานโดยผูควบคุม เชน การรายงานการทําความสะอาด
อาคาร การปรับปรุงระบบประหยัดพลังงาน เปนตน

สรุป : การตรวจรับ
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการตรวจรับเปนไปตามสัญญาหรือขอตกลงการซื้อจาง
เชน การตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายนําพัสดุมาสงและดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด มีการตรวจสอบความถูกตอง
ทําเอกสารใบตรวจรับ เพื่อดําเนินการเบิกจาย หากเห็นวาพัสดุไมเปนไปตามที่ระบุในสัญญา จะรายงานใหผูอํานวยการ
สํานักหอสมุดทราบ เพื่อทราบ/สั่งการ ตอไป เปนตน

5. การควบคุมและการเก็บรักษา
1) มีการใหหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ และจัด
ทําทะเบียนถูกตองตามระเบียบและเปน
ปจจุบัน

/

- มีการใหหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ และจัดทํา
ทะเบียนถูกตองตามระเบียบและเปนปจจุบัน ทั้ง
ครุภัณฑสํานักงาน คอมพิวเตอรและอื่นๆ

2) สถานที่จัดเก็บพัสดุเก็บไวในที่ปลอดภัย และ /
เปนระเบียบเรียบรอย

- สถานที่จัดเก็บพัสดุเก็บไวในที่ปลอดภัย และเปน
ระเบียบเรียบรอย เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร มีการคลอง
กุญแจ

3) มีการลงบัญชี/ทะเบียนพัสดุ โดยแยกเปน
ประเภทและรายการโดยถูกตอง ครบถวน

- มีการลงบัญชี/ทะเบียนพัสดุ โดยแยกเปนประเภทและ
รายการโดยถูกตอง ครบถวน เชน หนังสือ วารสาร
สื่อโสตทัศนศึกษา

/

สรุป : การควบคุมและการเก็บรักษา
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีพัสดุไวเพียงพอและทันกับความตองการและจัดเก็บไว
อยางปลอดภัย ไมชํารุด เสียหายหรือเสื่อมสภาพ เชน มีการจัดหาพัสดุที่จําเปนตองใชเปนประจําอยางเพียงพอกับความ
ตองการสวนพัสดุที่ใชเปนครั้งคราวจะไมจัดหามาจัดเก็บไว เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพ สวนพัสดุที่มีการเก็บคงคลังนั้นจะ
เก็บไวในสถานที่ท่ปี ลอดภัย

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

6. การจําหนายพัสดุ
1) มีการลงบัญชี/ทะเบียนทันทีที่มีการจําหนาย
พัสดุออกไป

/

- มีการลงบัญชี/ทะเบียนทันทีที่มีการจําหนายพัสดุ
ออกไป เชน การจําหนายหนังสือ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฯลฯ

2) กรณีมีการจําหนายพัสดุเปนสูญ ไดรับการ
อนุมัติโดยผูมีอํานาจ

/

- กรณีท่พี ัสดุสูญหายไปโดยไมมีผูรับผิดแตไม
สามารถชดใชตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ความรับผิดทางแพงของเจาหนาที่สวนราชการหรือ
มีตัวพัสดุแตไมสมควรดําเนินการขาย แลกเปลี่ยน โอน
หรือแปรสภาพ ถาพัสดุนั้นราคาไมเกิน 200,000.- บาท
ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ

สรุป : การจําหนายพัสดุ
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการจําหนายพัสดุที่หมดความจําเปน หรือหากใชตอไป
ทางราชการจะตองสิ้นเปลืองคาใชจายมาก เชน การรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ เพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตาม
วิธีตางๆ เชน การขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทําลาย โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกระคลัง กฎระเบียบ
ตางๆที่เกี่ยวของ

สรุป : การจัดซื้อจัดจาง
การควบคุมภายในดานการจัดซื้อจัดจางนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหา และการดูแล
ทรัพยสินของสํานักหอสมุดใหเปนไปดวยความเหมาะสมและมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
และการจําหนายพัสดุมีความโปรงใส และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อใหมีระบบการควบคุมและการเก็บรักษาที่เหมาะสม สามารถ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได โดยขอบเขตของการควบคุมของสํานักหอสมุดนั้น ตั้งแตกระบวนการวางแผนการ
จัดหาการจัดซื้อ/จัดจาง การตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษา ตลอดจนการจําหนายพัสดุ เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

ชื่อผูประเมิน (นางสาวรัชนีย ศรีศักดา)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
10 ตุลาคม 2548

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 4
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถามนี้เ หมาะสํ า หรับผูต อบแบบสอบถามที่เ ปน ผู บริ ห ารระดับ ผูจัด การหรือ กลุ ม
ผูบริหาร ซึ่งคุนเคยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยรับตรวจ
ขอสรุปคําตอบจะตองมาจากการสังเกตการณ การวิเคราะห และถอยคําของผูมีความรูในเรื่อง
นี้และเปนผูที่นาเชื่อถือ
แบบสอบถามการควบคุมภายในดานการ จัดซื้อจัดจางประกอบดวย
1. การสรรหา
2. คาตอบแทน
3. หนาที่ความรับผิดชอบ
4. การพัฒนาบุคลากร
5. การปฏิบัติงานของบุคลากร
6. การสื่อสาร

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

1. การสรรหา
1) ฝายบริหารมีการกําหนดทักษะและความ
สามารถที่จําเปนของตําแหนงงานสําคัญไว
อยางชัดเจน

/

- มีการกําหนดทักษะและความสามารถที่จําเปนของ
ตําแหนงงานตางๆ ในการสรรหาบุคลากร อยางชัดเจน

2) การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแตงตั้ง
/
มีการทดสอบทักษะและความสามารถตามที่
กําหนดไวของแตละตําแหนงงาน

- มีการทดสอบทักษะและความสามารถตามที่กําหนด
เชน ทักษะคอมพิวเตอร ความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง ทักษะดานภาษา

3) บัญชีเงินเดือนและคาจางมีอัตราที่จูงใจและ
สามารถรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร

/

- รัฐบาลมีการปรับบัญชีเงินเดือนและคาจางที่จูงใจ
เพื่อรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร

4) มีการเผยแพรขอมูลอยางทั่วถึงในการรับ
สมัครหรือสรรหาบุคลากรเพื่อดํารงตําแหนง
ตางๆ

/

- มีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรอยางทั่วถึง เชน ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุดและกลุมงานบุคคล

5) มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อใหได
บุคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนงงานที่สุด

/

- มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก คือ กําหนด
คุณสมบัติ วิธีการสอบ การดําเนินการสอบ การประกาศ
ผลการสอบ

สรุป : การสรรหา
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา บุคลากรที่บรรจุแตงตั้งมีทักษะและความสามารถตามที่
กําหนดไว เชน การพิจารณาแผนอัตรากําลังของสํานักหอสมุด กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เปนตน เพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญ ไดตรงกับตําแหนงงานและภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ที่จะไดรับมอบหมาย
รวมถึง มีกระบวนการคัดเลือกที่เหมาะสม โปรงใส

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

2. คาตอบแทน
1) มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
และมีหัวหนางานลงนามรับรองใบลงเวลา

/

- มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและมี
ผูปฏิบัติงานหนาที่เลขานุการสํานักหอสมุดลงนาม
รับรองใบลงเวลาทุกวัน

2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ
และจัดทําเปนลายลักษณอักษร

/

- การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร มีการประกาศหลักเกณฑในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเปดเผย ซึ่งบุคลากรทุกคนรับทราบ

3) มีคาตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปน
ผลสําเร็จ

X - ยังไมมีการกําหนดเกณฑและรายละเอียดการให
คาตอบแทนแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ

4) มีคาตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูง

X - ยังไมมีการกําหนดเกณฑและรายละเอียดการให
คาตอบแทนแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง

สรุป : คาตอบแทน
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา บุคลากรไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรมและเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

3. หนาที่ความรับผิดชอบ
1) มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรแตละคนเปนลายลักษณอักษร

/

- มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
แตละคนเปนลายลักษณอักษร

2) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานมีการจัดทําเปนลายลักษณ
อักษร

/

- มีการมอบหมายงานอยางเปนลายลักษณอักษร

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

3) หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่สําคัญมีการ /
อนุมัติโดยหัวหนาหนวยงาน

- หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่สําคัญมีการอนุมัติ
โดยผูอํานวยการสํานักหอสมุด เชน การรักษาราชการ
แทนหัวหนาฝาย การมอบหมายหนาที่ในงานดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย

4) มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานไว
อยางชัดเจนเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคการดําเนินงานของ
หนวยงาน

- มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานไวอยาง
ชัดเจน เชน การเขียนภาระงานประจําวันของบุคลากร
เพื่อใหทราบวาหนาที่ตางๆ ที่ไดมอบหมายใหบุคลากร
สามารถทําใหสํานักหอสมุดบรรลุไดถึงวัตถุประสงค
การดําเนินงาน

/

สรุป : หนาที่ความรับผิดชอบ
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการดําเนินงานของสํานักหอสมุด

4. การพัฒนาบุคลากร
1) ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการ
พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ใหความสําคัญตอการ
พัฒนาความรู ความสามารถ ความชํานาญของบุคลากร
เชน การใหเขารวมฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน รวมถึง การศึกษาตอ อยางสม่ําเสมอ

2) มีการพิจารณาความตองการฝกอบรมของ
บุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะความรูความ
สามารถ

/

- มีการพิจารณาความตองการฝกอบรมของบุคลากร
เพื่อพัฒนาทักษะความรูความสามารถ เพื่อใหเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

3) มีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร

/

- มีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ เพื่อการ
พัฒนาบุคลากร โดยสํานักหอสมุดไดรับจัดสรร
งบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

สรุป : การพัฒนาบุคลากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา บุคลากรไดรับทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ คอมพิวเตอรและ
อื่นๆ ที่จําเปนตองการใชในการปฏิบัติงาน รวมถึงไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ที่ตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบ
คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

5. การปฏิบัติงานของบุคลากร
1) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

/

- มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร

2) มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ที่กําหนดเปนครั้งคราว และจัดทําเปน
ลายลักษณอักษร

/

- มีการประเมินการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด คือ ปละ 2 ครั้ง และจัดทําเปนลายลักษณอักษร

3) มีการยกยองหรือใหรางวัลแกบุคลากรที่มีผล /
การปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐานที่กําหนด

- มีการชมเชย ยกยองแกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
สูงกวามาตรฐานที่กําหนด

4) มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่
ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด

- มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ํากวามาตรฐานที่
กําหนด เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการเขาใชบริการ
เพื่อใหสามารถบรรลุตามเปาหมายที่วางไว

/

สรุป : การปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดไวสามารถทําใหวัตถุประสงค เปาหมายที่วางไวบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. การสื่อสาร
1) มีการสื่อสารขาวสารหรือคําสั่งใหบุคลากร
ระดับปฏิบัติ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

/

- มีการรับและสงขาวสารระหวางกัน เพื่อใหบุคลากร
ระดับปฏิบัติ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีระหวางบุคคล และรับทราบขาวสาร
ตางๆ เชน การประชุมบุคลากร ประชุมหัวหนาฝาย
ประชุมภายในฝาย เปนตน

คําถาม

มี/ใช

ไม
มี/

คําอธิบาย/คําตอบ

2) มีการกําหนดวิธีการสื่อสารเพื่อใหบุคลากร
สามารถสงขอเรียกรองหรือขอแนะนําใหกับ
ฝายบริหารได

/

- การสื่อสารของสํานักหอสมุดนั้น เปนการสื่อสารแบบ
สองทาง : บุคลากรสามารถสงขอเรียกรองหรือให
ขอแนะนําใหกับฝายบริหารได และฝายบริหารสามารถ
สั่งการ สื่อสารขาวสารตางๆ ใหกับบุคลากรรับทราบ
เปนตน เชน การพูดคุยสวนตัว การประชุม

3) มีการกําหนดใหฝายบริหารติดตามผลและ
ตอบขอเรียกรองและขอแนะนําของบุคลากร

/

- ใหความสําคัญในการติดตามและตอบขอเรียกรอง
ขอเสนอแนะของบุคลากร

สรุป : การสื่อสาร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการสื่อสารขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิผลในทุกระดับของ
บุคลากร เชน บุคลากรไดรับขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตนอยางชัดเจนและทันกาล ทั้งจากหนวยงานภายใน
และภายนอก รวมทั้งขอมูลขาวสารที่มีผลตอความเสี่ยงที่อาจเกิดกับสํานักหอสมุด เชน นโยบายของรัฐบาล การ
เปลี่ยนแปลง กฎหมายใหม ฯลฯ การจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ทําใหสามารถ
ทําความเขาใจและประสานงานกันไดเปนอยางดี เปนตน
สรุป : การบริหารทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการกําหนดนโยบายดานบุคลากรที่ชัดเจน
และสอดคลองกับเจตนารมณการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหมีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคลองกับกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ นโยบายของรัฐและหนวยงานกลาง และประการสุดทาย เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรของ
สํานักหอสมุดมีจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยขอบเขตของการควบคุมของสํานักหอสมุดนั้น เริ่มตั้งแต
การสรรหา การบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ คาตอบแทน (เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ)
การปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและการสื่อสาร เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน
ของสํานักหอสมุด

ชื่อผูประเมิน (นางสาวรัชนีย ศรีศักดา)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
10 ตุลาคม 2548

