แบบติดตาม ปย. 2 (รอบ 12 เดือน)

สำนักหอสมุด
รำยงำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปรับปรุ งกำรควบคุมภำยใน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2557
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2557-30 กันยำยน 2558)

กระบวนกำรปฏิบัตงิ ำน/โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ ำนของงำนทีป่ ระเมินและวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุม

กำรควบคุม
ทีม่ อี ยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ควำมเสี่ยงที่
มีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำน

ด้านบุคลากร
1. การกาหนดเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย
ของสานักหอสมุด มีความผิดพลาด
เนื่องจากการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การกาหนดเลขผู้แต่งหนังสือ
ภาษาไทยของสานักหอสมุด ข้อมูลมีความ
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- มีคู่มือการให้เลขเรียก
ผู้แต่งหนังสือภาษาไทย

- มีการพัฒนาฐานข้อมูล
การควบคุมที่มีอยู่
เจ้าหน้าที่ยังมีการ
เลขผู้แต่งภาษาไทย
สามารถลดความเสี่ยงได้ กาหนดเลขเรียกผู้แต่ง สาหรับสานักหอสมุด ม.
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
หนังสือภาษาไทย
ทักษิณ
เพียงพอ
คลาดเคลื่อนอยู่ ทาให้ - มีการจัดทาแนวปฏิบตั ิ
ข้อมูลเกิดความ
ในการกาหนดเลขผู้แต่ง
ผิดพลาด
ภาษาไทย

กาหนดเสร็จ :
กันยายน 2558
ผู้รับผิดชอบ : บุคลากร
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
(ทั้ง 2 วิทยาเขต)

- ดาเนินการพัฒนา
ฐานข้อมูลเลขผู้แต่ง
ภาษาไทยสาหรับ
สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ เสร็จ
เรียบร้อย จัดทาแนว
ปฏิบัติ และนาข้อมูล
เข้าระบบเรียบร้อย
แล้ว สามารถ
นาไปใช้งานได้

กระบวนกำรปฏิบัตงิ ำน/โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ ำนของงำนทีป่ ระเมินและวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุม

กำรควบคุม
ทีม่ อี ยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

- มีการประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึงเพื่อให้มี
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการตรงกับจานวน
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้
กาหนดไว้

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ

ควำมเสี่ยงที่
มีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำน

ด้านการปฏิบัติงาน
2. จานวนผู้เข้าอบรม (ในวันอบรมจริง) ไม่
ตรงกับจานวนที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการของสานักหอสมุด
วิทยาเขตสงขลา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีจานวนผู้เข้าอบรมตรงกับจานวนที่
ได้ลงทะเบียนในโครงการบริการวิชาการ
ของสานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา

- มีการกาหนดประเด็น
หัวข้อการอบรมที่
ทันสมัย น่าสนใจ

- กาหนดแนวทางการ
จานวนของผู้เข้าร่วม
ดาเนินการในเรื่องของ
อบรม (ในวันอบรม
การเรียกเก็บเงินมัดจา
จริง) ไม่ตรงกับจานวน
ค่าลงทะเบียนไว้
ที่ได้ลงทะเบียน ทั้งที่ ล่วงหน้าแก่ผู้เข้ารับการ
สานักหอสมุด ได้มีการ อบรมของสานักหอสมุด
ประชาสัมพันธ์อย่าง
วิทยาเขตสงขลา (โดย
ทั่วถึง มีประเด็นหัวข้อ จะจ่ายเงินคืนให้กับผู้
ที่ให้การอบรมทันสมัย ที่มาเข้าร่วมโครงการ
และน่าสนใจ และ
จริง)
ติดต่อเพื่อยืนยันการ
เข้าร่วมโครงการ ทา
ให้สานักหอสมุด
จะต้องสิ้นเปลืองใน
ส่วนของเอกสาการ
อบรม อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น

กาหนดเสร็จ :
กันยายน 2558
ผู้รับผิดชอบ :
บุคลากรกลุ่มภารกิจ
บริหารทั่วไป
(วิทยาเขตสงขลา)

- มีแนวปฏิบัติของ
สานักหอสมุดในการ
เก็บมัดจา
ค่าลงทะเบียน
ล่วงหน้าและมีการ
ดาเนินการตามแผน
เมื่อมีการจัด
โครงการบริการ
วิชาการ

กระบวนกำรปฏิบัตงิ ำน/โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ ำนของงำนทีป่ ระเมินและวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุม

กำรควบคุม
ทีม่ อี ยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ควำมเสี่ยงที่
มีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ด้านยุทธศาสตร์
3. การยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่าง
วิทยาเขต
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
- เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทรัพยากร
สารสนเทศได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

- มีแบบฟอร์มการยืม
ระหว่างวิทยาเขต
- มีสมุดบันทึกการ
ดาเนินงานประจาวัน

จากกระบวนการการ
การควบคุมที่มีอยู่
ทางาน พบว่าบางครั้ง
สามารถลดความเสี่ยงได้
ผู้ใช้บริการได้รับ
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพียงพอ
ไม่ทันตามกาหนดเวลา

- สารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการ(บรรณารักษ์)
ในการพัฒนาระบบ EAcross Campus (การ
ยืมข้ามสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ E-form)
เพื่อแสดงสถานะ

ทรัพยากรที่ร้องขอใน
ระบบได้ เช่น หนังสือ
อยู่กระบวนการจัดส่ง
รับทรัพยากรได้
และผู้ใช้สามารถดูวัน
เวลาที่แจ้งให้มารับ
ทรัพยากรได้ผ่าน
ระบบ

กาหนดเสร็จ :
กันยายน 2558
ผู้รับผิดชอบ : บุคลากร
กลุ่มภารกิจบริการและ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
(วิทยาเขตพัทลุง)

ผลกำรดำเนินงำน
- ดาเนินการพัฒนา
ระบบ E-Across
Campus (การยืม
ข้ามสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ Eform) เสร็จ
เรียบร้อย
- จัดทาแนว
ปฏิบัติการใช้งาน
ระบบ
- ระบบสามารถ
รองรับการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการได้
ทันท่วงที
สามารถ
ตรวจสอบสถานะ
การยืม และ
สามารถดูวัน
เวลาที่แจ้งให้มา
รับทรัพยากรได้
ผ่านระบบ

กระบวนกำรปฏิบัตงิ ำน/โครงกำร/
กิจกรรม/ด้ ำนของงำนทีป่ ระเมินและ
วัตถุประสงค์ ของกำรควบคุม

กำรควบคุม
ทีม่ อี ยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ควำมเสี่ยงที่
มีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ด้านยุทธศาสตร์
3. การยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่าง
วิทยาเขต
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
- เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทรัพยากร
สารสนเทศได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

- เก็บข้อมูลสถิติการใช้
บริการและปัญหา
อุปสรรคในการ
ให้บริการ
- ประชุมหารือเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในการให้บริการ
และการพัฒนาระบบฯ

ชื่อผู้รายงาน
(อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)
ผู้อานวยการสานกกออสมุด
วกนที่ 30 เดือน กกนยายน พ.ศ. 2558

ผลกำรดำเนินงำน

คาอธิบาย แบบ ปย. 2
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุสาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ........... และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการ
ให้ระบุขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือ โครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน
ทั้งนี้หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
- ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคาถามต่อไปนี้
➢ การกาหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
➢ มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่
➢ ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
➢ ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้าน คือ
➢ ด้านการดาเนินงาน (Operation) = O
➢ ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F
➢ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) = C
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
10. คอลัมน์ (7) สถานะการดาเนินการ ให้ใส่เครื่องหมายดังต่อไปนี้
- เครื่องอมาย  หมายถึง ส่วนงานย่อยได้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในช่องการปรับปรุง การควบคุมของ
แบบ ปย.2 แล้วเสร็จภายในกาอนดเวลาตามที่ระบุไว้ในช่องกาหนดเสร็จของปย.2
- เครื่องอมาย  หมายถึง ส่วนงานย่อยได้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของ
แบบ ปย.2 แล้วเสร็จ ณ วกนประเมิน แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาอนดไว้ในช่อง
กาหนดเสร็จของแบบ ปย.2 สาหรับงวดแรก

-

เครื่องอมาย  หมายถึง ส่วนงานย่อยยกงไม่ได้เริ่มดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการ
ควบคุมของแบบ ปย.2 จึงทาให้ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุ
ไว้ในแบบ ปย.2
- เครื่องอมาย  หมายถึง ส่วนงานย่อยได้เริ่มดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุม
ของแบบ ปย.2 แต่ ณ วกนประเมินยกงดาเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงทาให้ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนของการ
ควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในแบบ ปย.2
11. คอลัมน์ (8) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
- ระบุวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (5) และ
เอกสารหลั ก ฐานที่ ใช้ ป ระกอบการติ ด ตามผล และระบุ ผ ลการประเมิ น และข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้ ติ ด ตาม/
ประเมินผลโดยอาจพิจารณาแยกตามสถานะของการดาเนินการที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (7) ดังนี้
(ก) กรณีดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้สรุปผลการติดตาม/
ประเมินผล เช่น สรุปความเห็นว่าการดาเนินการปรับปรุง สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (4) เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (1) ได้หรือไม่ อย่างไร
(ข) กรณียกงไม่ได้เริ่มดาเนินการตามการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (5) ให้ระบุเหตุผลที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ
(ค) กรณีที่อยู่ระอว่างดาเนินการตามการปรับปรุงการควบคุม คอลัมน์ (5) ให้ระบุเป็นอัตราร้อยละ หรือ
สัดส่วนของงานที่ได้ดาเนินการเสร็จแล้วโดยประมาณ (ถ้าทาได้)
12. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
13. ชื่อผู้รายงาน ตาแหน่งและวันที่
- ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทาพร้อมทั้งตาแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทา
เสร็จสิ้น

