สารบัญ
สวนที่

หนา

แบบ ปย.1 (หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย)

1

แบบ ปย.2 (สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน)

3

แบบ ปย.2-1 (รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย)

8

แบบ ปม. (แบบประเมินการควบคุมภายใน)

72

แบบ ปย.3 (แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย)

76

แบบติดตาม ปย.3 (รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดกอน-ระดับสวนงานยอย)

80

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

88

ภาคผนวก
ก. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักหอสมุด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
ข. แผนดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

แบบ ปย.1
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหาร
ระดับสวนงานยอย

แบบ ปย. 1
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ 6)
แบบที่ 1 กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินการควบคุมภายในของ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ สําหรับงวดตั้งแตวันที่
1 เดื อ น ตุ ล าคม พ.ศ. 2552 ถึ ง วั น ที่ 30 เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. 2553 ได ดํ า เนิ น การตาม
แนวทางการติดตามประเมิ นผลการควบคุ ม ภายในของคณะกรรมการตรวจเงิ นแผน ดิน ซึ่ง
กําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ระบบการ
ควบคุ ม ภายในของ สํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได จั ด ให มี ขึ้ น ตามที่ กํ า หนดในระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งความมั่ น ใจอย า งสมเหตุ ส มผลว า การดํ า เนิ น งานของ สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร รวมถึงการดูแลรักษา ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจายไมควร
เกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมี
ข อ จํ า กั ด ที่ แ ฝงอยู ใ นการควบคุ ม ภายในซึ่ ง รวมถึ ง โอกาสของการหลี ก เลี่ ย งหรื อ ละเลยการควบคุ ม
รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผล
ของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ และสภาพแวดลอม เปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ สํานักหอสมุด สําหรับ งวดตั้งแต
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 เปนไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง
ทั้งนี้ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน การ
ควบคุมภายใน มาพรอมนี้แลว

ลายมือชื่อ...................................................
(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553

แบบ ปย.2
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน

แบบ ปย.2
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
องคประกอบการควบคุมภายใน (1)
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อตอการ
ควบคุมภายใน ผูบริหารใหความสําคัญกับการมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย และมีการ
พิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ถาพบวา
บุคลากรประพฤติไมเหมาะสม การยอมรับ ความรู
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน การรับทราบขอมูล
และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ตองตรวจสอบ
ปรัชญา รูปแบบการทํางานของผูบริหารเหมาะสมตอ
การพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
โครงสรางองคกร การมอบอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบและจํานวนผูปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติดานบุคลากรเหมาะสม
ในการจูงใจและสนับสนุนผูปฏิบัติงาน
2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรที่ชัดเจน
วัตถุประสงคระดับองคกรและวัตถุประสงคที่ระดับ
กิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จดวย
งบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไวอยางเหมาะสม
ฝายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร หนวยงานมีการวิเคราะหความ

ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)

สภาพแวดลอมการควบคุม เปนปจจัยที่สงผลให
เกิดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน ในการดําเนิน
งานจะมีหลายปจจัยที่สงผลใหเกิดมาตรการการควบคุม
ภายในขึ้นในหนวยงาน ซึ่งฝายบริหารจะมีอิทธิผล
สําคัญตอการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมการ
ควบคุมภายในสํานักหอสมุด เชน จริยธรรมการทํางาน
ความซื่อสัตย ความไววางใจ ความโปรงใสและการมี
ภาวะผูนําที่ดี ซึ่งรวมทั้งการกําหนดนโยบาย โครงสราง
องคกร และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
สภาพแวดลอมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสมและ
มีสวนทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล อยางไร
ก็ตาม ยังตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความ
ชํานาญ เพื่อใหเหมาะสมกับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีของระบบหองสมุดอัตโนมัติและสารสนเทศ
ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของ
หนวยงาน เปนเหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่กอให
เกิดผลลัพธที่ไมตองการ ทําใหงานไมประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยความเสี่ยงอาจเกิดจาก
ลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน ความเสี่ยงจาก
การควบคุมภายใน ความเสี่ยงจากการตรวจไมพบ
ขอผิดพลาด เปนตน

องคประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)

เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มี
การดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมี
กลไกที่ชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ความเหมาะสม อยางไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ปรับปรุงเพื่อ
ใหการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
สํานักหอสมุดมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
กําหนดตามเอกสารคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ และใชแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ดีควรมีการ
ประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงาน นอกจากการ
ประเมินความเสี่ยงจากปจจัยภายในแลวควร
พิจารณาถึงปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร
3. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเปนองคประกอบหนึ่งของ
กิจกรรมการควบคุมเปนองคประกอบหนึ่งของ
ระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัดใหมีขึ้น
ระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัดใหมีขึ้นเพื่อ
เพื่อลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจน ลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจนให
ทําใหเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการ
ฝายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู ผูบริหารจะตองเขาใจถึง
ควบคุมภายในที่มีอยู ผูบริหารจะตองเขาใจถึง
ลักษณะงาน ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและ
ลักษณะงาน ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและ
การควบคุม และตองคํานึงวากิจกรรมการควบคุมที่
การควบคุม และตองคํานึงวากิจกรรมการควบคุมที่จัด
จัดใหมีขึ้นนั้น สามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจ
ใหมีขึ้นนั้น สามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจกอให
กอใหเกิดความผิดพลาดเสียหายไดหรือไม และคุมคา เกิดความผิดพลาดเสียหายไดหรือไม และคุมคากับ
กับคาใชจายที่ตองเสียไป
คาใชจายที่ตองเสียไปเพียงใด กิจกรรมการควบคุมนั้น
ตองทําอยางสม่ําเสมอตลอดไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสอดคลองกับนโยบายและ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหมั่นใจวาระบบ
การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ
รวมกัน ขึ้นอยูกับดุลพินิจในการพิจารณาความ
เหมาะสมและความซับซอนของงาน/กิจกรรมใน

องคประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)
เหมาะสมและความซับซอนของงาน/กิจกรรมใน
แตละฝาย
สํานักหอสมุดมีกิจกรรมการควบคุม เพื่อปองกันหรือ
ลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และ
ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องตน
จะมีการแบงแยกหนาที่งานภายในอยางเหมาะสม ไม
มอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่เปน
ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอ
ความเสียหายตั้งแตตนจนจบ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่ใชใน
การควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององคกร รวมทั้ง
ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอกองคกรมีการ
สื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในองคกร ในรูปแบบ
ที่ชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และใหมั่นใจวามีการติดตอสื่อสารภายในและภาย
นอกองคกรที่มีผลทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย

ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ
และสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสม
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ซึ่งจําเปนตองใช
สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา มี
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมตาม
สมควรตอความตองการของผูใช และการบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ผูบริหารมีการพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารวาเปนไปตามความตองการ
ขององคกรและบรรลุวัตถุประสงคดานการควบคุม
ภายใน โดยขอมูลนั้นอยูในรูปแบบที่เหมาะสม ทันกาล
และการสื่อสารควรคลอบคลุมไปทั่วทั้งองคกร และ
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหความมั่นใจวา
การสื่อสารนั้นเปนประโยชน นาเชื่อถือและตอเนื่อง

5. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล เปนกระบวนการประเมิน
องคกรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกําหนดวิธี
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ตางๆ ของหนวยงานซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย

องคประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)

ภายในอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร ผูควบคุมงานและ
ผูมีหนาที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้งเปน
ครั้งคราวกรณีพบจุดออนหรือขอบกพรองควรกําหนด
วิธีปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบ
และการสอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบและ
มีการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที

ระเบียบ ขอบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ฝายตางๆ ในหนวยงาน
ทั้งนี้ เนื่องจากมาตราการตางๆ และระบบการควบคุม
ภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือตองพัฒนาตลอดเวลา
ผูบริหารจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
สํานักหอสมุดมีระบบการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม
กรณีไมถือปฏิบัติในเรื่องการติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในโดยเครงครัด ไดกําชับให
ผูบังคับบัญชาติดตามดูแลการปฏิบัติงานที่สําคัญๆ
ของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด รวมทั้งจะมีการ
พิจารณาโทษตามควรแกกรณี ถาไมปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนด
สํานักหอสมุดจัดใหมีการติดตามประเมินผล โดย
การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานและการประเมิน
ผลเปนรายครั้งอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหมี
ความมั่นใจวา
- ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง
- การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล
- ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ
ไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา
- การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

สรุปผลการประเมิน
สํานักหอสมุดมีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุม
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร อยางไรก็ตาม มีจุดออนที่ตองปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
1. การติดตามผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว
ตองใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหสามารถระบุ
ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงใหมๆ
2. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของสํานักหอสมุด ควรใหมีความทันสมัย เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ตุลาคม 2553

แบบ ปย.2-1
รายงานผลการประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ระดับสวนงานยอย

แบบ ปย.2-1
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

สภาพแวดลอมการควบคุม
1. การมอบอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ(Assignment of Authority and
Responsibility)
1.1 หนวยงานควรมอบหมายอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและจําเปนใหกับ
บุคลากรที่เหมาะสมเพื่อใหการ ปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยพิจารณา
จาก

/

- การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบได
ระบุไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน

/

- มีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบอยางเปนลายลักษณอักษร

- มีการสื่อสารเกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบใหทราบทั่วกัน

/

- มีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบใหทราบโดยทั่วกัน

- ผูมีอํานาจในการตัดสินใจมีความรับผิดชอบตอ
(
y)
ผลการปฏิฏบัติงาน (Accountability)

/

- ผูบริหารมีวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่
มอบหมายอยางมีประสิทธิผล

/

- มีวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยการรายงานผล
ปฏิบัติงานประจําวันในแตละเดือน และสรุป

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
สํานักหอสมุดอยางสม่ําเสมอ

1.2 พนักงานแตละคนทราบถึงบทบาทอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบรวมทั้งตระหนักถึง
หนาที่รับผิดชอบของตนตอการควบคุมภายใน
โดยพิจารณาไดจาก
- เอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ระบุถึงระดับอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงานอยาง
ชัดเจน
- เอกสารคําบรรยายลักษณะงานของแตละ
ตําแหนงไดระบุถึงหนาที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนด
1.3 การมอบอํานาจเปนไปอยางเหมาะสมโดย
ระดับอํานาจสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ
โดยพิจารณาไดจาก
- หนวยงานใหอํานาจการตัดสินใจกับพนักงาน
ตามความจําเปนและเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
และการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น

/

- มีคําบรรยายลักษณะงาน (Job
Description)ของแตละตําแหนงอยางชัดเจน
โดยมีการระบุถึงระดับอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบ

/

- ทุกตําแหนงงานมีคําอธิบายลักษณะงาน
(Job Description) ไวเปนลายลักษณอักษร
ซึ่งอางอิงตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

/

/

- ไดใหอํานาจการตัดสินใจกับบุคลากรตาม
ความจําเปนและเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ความผิดชอบ เชน ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
มอบหมายหนาที่การกํากับดูแลใหกับ
หัวหนาฝาย และหัวหนาฝายมอบหมายใหกับ
บุคุ ลากรในฝายตามลําดับ และใหรอง
ผูอํานวยการฝายบริการสารสนเทศกํากับดูแล
ฝายบริการสารสนเทศ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- เจาหนาที่ระดับปฏิบัติควรไดรับมอบอํานาจที่
จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงโดย
อยูในการควบคุมดูแลของหัวหนางาน

/

1.4 มีการสอบทานความเหมาะสมของจํานวน
บุคลากรในหนวยงานเปนระยะๆ โดยพิจารณา
ถึงปจจัยตอไปนี้
- มีเจาหนาที่ซึ่งมีความรูและทักษะโดยเฉพาะ
ดานการประมวลผลและดานทางบัญชีใน
จํานวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความ
ยากงายของงาน และความซับซอนของ
กิจกรรมและระบบงานที่เกี่ยวของ

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
- หัวหนางานจะดูแลควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ยังมีเจาหนาที่ไมเพียงพอ โดยเฉพาะใน
ดานการประมวลผล

- มีเจาหนาที่ซึ่งมีประสบการณในจํานวน

- เนื่องจากบุคลากรมีจํากัด แตมีความ
พยายามที่จะใชทรัพยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ใหเปน
ไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักหอสมุด

เพียงพอในการปฏิบัติงานใหไดตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร

2. ความรูู ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
(Commitment to Competence)
2.1 มีการจัดทําเอกสารบรรยายลักษณะงาน
ในแตละตําแหนง หรอวธอนใดทกาหนด
ในแตละตาแหนง
หรือวิธีอื่นใดที่กําหนด
คุณสมบัติที่ตองการในแตละตําแหนงงาน

2 2 มีการวิเคราะหพื้นความรทางการศึกษาและ

/

- มีคําบรรยายลักษณะงาน (Job
Description)ของแตละตําแหนงอยางชัดเจน
Description)ของแตละตาแหนงอยางชดเจน
โดยมีการระบุถึงระดับอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบ

/

- มีเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบคลากร

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ความเห็น/คําอธิบาย
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ

เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาบรรจุแตงตั้ง
พนักงานใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
2.3 มีการประเมินความรู ความชํานาญจาก
การปฏิบัติงาน
- ไดบันทึกเปนหลักฐานถึงการแสดงออกซึ่ง
ความรูและทักษะของพนักงาน

ไมมี/
ไมใช

/

- มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม
ภายในสํานักหอสมุด เพื่อจะไดแสดงออก
ซึ่งความรูและทักษะของบุคลากร เชน การ
เปนวิทยากร

- ใหการฝกอบรมตอพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความชํานาญ

/

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ เชน การลาศึกษาตอ การศึกษา
ดูงาน ประชุม สัมมนา ฝกอบรม เปนตน

- การประเมินผลการปฏิบัติพิจารณาจากการ
ประเมินปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของงาน
และมีการระบุในสวนที่พนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานดี และสวนที่ตองมีการปรับปรุง

/

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2
ครั้ง คือ ชวงที่ 1 ต.ค. - มี.ค. และชวงที่ 2
เม.ย. - ก.ย. โดยใชแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี
การระบุในสวนผลงานในเชิงพัฒนา หนาที่
พิเศษและสวนที่ตองมีการปรับปรุงุ

3. นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Policies and
Practices)
3.1 มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
คัดเลือก การฝกอบรม การเลื่อนชั้นเลื่อน
ตําแหนงและการจายผลประโยชนตอบแทนเปน
ลายลักษณอักษร

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- ปฏิบัติตามขอกําหนดดานบุคลากร เชน
กฎ ก.พ. เปนตน

/

- มีการปฏิบัติตามขอกําหนดดานบุคลากร
เชน กฎ ก.พ. ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ทักษิณที่เกี่ยวกับบุคลากร

- นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล

/

- มีนโยบายการบริหารดานทรัพยากรบุคคล
เปนไปในลักษณะที่พัฒนาความรู ความ
สามารถของบุคลากร

- มีการสื่อสารใหทราบถึงความรู ความชํานาญ
ของตําแหนงงานที่จะวาจาง และผูที่เกี่ยวของ
ในการวาจาง

/

- มีการแจงใหบุคลากรทราบถึงความรู ความ
ชํานาญของแตละตําแหนงที่ปฏิบัติงานใน
สํานักหอสมุด และผูที่เกี่ยวของในการวาจาง

- กําหนดระยะเวลาและขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เชน

/

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2
ครั้ง คือชวงที่ 1 ต.ค. - มี.ค. และชวงที่ 2
เม.ย. - ก.ย. โดยใชแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย
บุคลากรทราบถึงนโยบายการเลื่อนตําแหนง
และความดีความชอบ เกณฑที่ใชในการ
พิจารณาความดีความชอบ และการเลื่อนชั้น
เลื่อนตําแหนง

เปนไปในลักษณะที่พัฒนาความรู ความ
สามารถของบุคลากร เพื่อชวยสนับสนุน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ระยะเวลากอนการพิจารณาความดีความชอบ
* พนักงานทราบเกณฑที่ใชในการพิจารณา
ความดีความชอบ และการเลื่อนชั้นเลื่อน
ตําแหนง
* นโยบายการเลื่อนตําแหนงและความดี
ความชอบใชเกณฑประเมินผลงานและ
ขอกําหนดดานจริยธรรมและแนวทางที่พึง
ปฏิบัติที่กําหนดขึ้น
3.2 กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรที่รับเขา
มาใหมตระหนักถึงความรับผิดชอบงานในหนาที่
และความคาดหวังของหนวยงานในการเขามา
ทํางานของพนักงานใหม

ไมมี/
ไมใช

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- มีการประเมินผลงานพนักงานอยางนอย
ปละครั้งเพื่อความมั่นใจวาพนักงานยังคงมี
ความรับผิดชอบงานในตําแหนงหนาที่และ
เปนไปตามที่องคกรคาดหวัง

/

- ในสวนของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราว มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปละ 2 ครั้ง เพื่อใหบุคลากรยังคงมีความ
รับผิดชอบในตําแหนงหนาที่เปนไปตามที่
สํานักหอสมุดคาดหวัง

- ความรับผิดชอบของพนักงานและความ
คาดหวังของฝายบริหารไดกําหนดอยูในคํา
บรรยายลักษณะงาน

/

- หนาที่ความรับผิดชอบมีบรรยายในเอกสาร
แนบทายสัญญาการวาจาง

/

- มีการปฏิบัติตามระเบียบบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎ ก.พ.

3.3 เมื่อพบการปฏิบัติที่ไมเปนไปตาม
นโยบายและวิธีปฏิบัติที่กําหนดของพนักงาน มี
มาตรการดําเนินการที่เหมาะสม เชน มีการลงโทษ

ความเห็น/คําอธิบาย

ตามควรแกกรณีและใชกับทุกกรณี และทุกคนโดย
ไมเลือกปฏิบัติ
3.4 กําหนดระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบ
ภูมิหลังของบุคคลที่จะรับเขาทํางานอยาง
เพียงพอ โดยเฉพาะกิจกรรมบางอยางที่องคกร
เห็นวามีความสําคัญและรับไมได
- ตั้งขอสังเกตเปนพิเศษกับผูที่เปลี่ยนงานบอย

N/A - เปนหนาที่ของกลุมงานบุคคล

ญ
- ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

N/A - เปนหนาที่ของกลุมุ งานบุคุ คล

- สอบถามไปยังหนวยงานเดิมในขั้นตอนการ
คัดเลือกผูสมัคร หรือสอบถามไปยังบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาการรับ

N/A - เปนหนาที่ของกลุมงานบุคคล

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

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

/

- ผูบริหารของสํานักหอสมุดถือวาความ
ซื่อสัตยและจริยธรรมเปนปจจัยเบื้องตนที่
สําคัญ ซึ่งจะสงผลถึงการจัดโครงสราง
องคกร การจัดการและการติดตามประเมิน
ผลองคประกอบของระบบการควบคุม
ภายในอื่นๆ ดวย

ร องกันนมใ
น ฏบัติตนในล
นในลักษณะ
ณ
- การป
มิใหพนนักงานปฏิ
ที่มีความขัดแยงดานประโยชนสวนตนกับ
กิจการขององคกร (Conflicts of Interest)

- มีมการสอดส
รส สองดููแล แแตไมมเ
ไมมีเปนล
นลายลัลกษณ
ณ
อักษร

- มีมวธปฏบตในการเปดเผยเกยวกบการขดกนใน
วิธีปฏิบัติในการเปดเผยเกี่ยวกับการขัดกันใน
ผลประโยชน
- กําหนดมาตรฐานดานจริยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติที่ถกู ตองและเหมาะสม
ปฏบตทถู
ตองและเหมาะสม
* เพื่อปองกันกิจกรรมผิดกฎหมายและไม
เหมาะสม
* เพื่อรายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม
เหมาะสม

X

- ยัยงไมเคยมกรณเชนนเกดขนในสานก
งไมเคยมีกรณีเชนนี้เกิดขึ้นในสํานักหอสมุด

/

- มีการกําหนดมาตรฐานดานจริยธรรมและ
แนวทางปฏิบัติที่ถกู ตองและเหมาะสมใน
แนวทางปฏบตทถู
ตองและเหมาะสมใน
ระเบียบขาราชการพลเรือน เพื่อปองกันมิให
เกิดการประพฤติผิดกฎหมาย หรือไม
เหมาะสม

/

- ผบริหารมีการสื่อสารใหบคลากรทกคน

4.2 มีการดําเนินการเพื่อใหปฏิบัติตาม
นโยบาย
- สื่อสารใหพนักงานทกคนรับทราบนโยบายของ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
หนาที่ดวยความซื่อสัตยและมีจริยธรรม
จนเปนบรรทัดฐาน หรือขอตกลงรวมกันที่ถือ
ปฏิบัติเปนระยะๆ

- พนักงานทราบและเขาใจวาพฤติกรรมใดเปนที่
ยอมรับและไมเปนที่ยอมรับ

/

- เมื่อพบพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับพนักงาน

/

ทราบวาตองทําอยางไร
- มีการติดตอสื่อสารที่เปดกวางระหวางพนักงาน
ทุกระดับกับผูบริหารเกี่ยวกับดานจริยธรรมและ
ดานปฏิบัติที่ถูกตอง
* มีกระบวนการสอบสวนกรณีเกิดปญหา
เรื่องความซื่อสัตยและดานจริยธรรม
* มีการปองกันพนักงานมิใหไดรับความ
เดือดรอนหรือไดรับความเสียหายจากการ
รายงานผูบริหารเกี่ยวกับปญหาดานความ
ซื่อสัตยและดานจริยธรรมของบุคลากร

/

- มีการติดตอสื่อสารที่เปดกวางระหวาง
บุคลากรกับผูบริหารเกี่ยวกับดานจริยธรรมที่
ถูกตอง และมีมาตรการเกี่ยวกับการให
ความยุติธรรมแกพนักงานที่ถูกรายงาน
เกี่ยวกับปญหาดานความซื่อสัตยและดาน
จริยธรรม มีคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข

/

- ผูบริหารมีการวากลาวตักเตือนเมื่อทราบ
หรือเห็นพฤติกรรมของพนักงาน โดยคําพูด

4.3 ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรม องคกรที่มุงเนนความซื่อสัตยและ
จริยธรรม และผูบริหารทําตนใหเปนตัวอยางที่ดี
อยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับการมีจริยธรรมและความ
ซื่อสัตย
- ผูบริหารสื่อสารทั้งคําพูดและการกระทําเพื่อให
พนักงานทราบถึงการใหความสําคัญกับความ

ไมมี/
ไมใช

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- เมื่อไดรับรองเรียนหรือติชมจากลูกคาหรือ
บุคคลภายนอกและการไมสนองนโยบายของ
พนักงานอยางทันทวงที ฯลฯ ควรพิจารณา
สอบสวนหาขอเท็จจริงและดําเนินการตาม
ควรแกกรณี

/

- แจงเวียนใหบุคลากรรับทราบถึง
ขอรองเรียนขอเสนอแนะตางๆ

- ระบุปญหาสําคัญที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการ
ปองกันถึงแมอาจจะมีคาใชจายสูง

/

- ระบุปญหาสําคัญที่อาจเกิดขึ้นและ
มาตรการปองกันมิใหเกิดปญหา

4.4 มีมาตรการที่เหมาะสมกรณีพนักงาน
ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือนโยบายที่วางไว
และสื่อสารใหทราบทั่วทั้งองคกร
- เพื่อใหความมั่นใจวาผูบริหารมีการสั่งลงโทษทางวิน /
เมื่อพนักงานกระทําผิดอยางรายแรง
- เมื่อมีการลงโทษพนักงานทางวินัยมีการสื่อสาร
ใหทราบทั่วกันทั้งองคกร

- มีมาตรฐานการลงโทษทางวินัยตามกฎ
ระเบียบคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
N/A - เปนหนาที่ของมหาวิทยาลัย

4.5 ใหมีแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสถานการณที่
จําเปนตองยกเวนการปฏิฏบัติตามวิธีการควบคุมุ
ภายในโดยทั่วไปผูบริหารระดับสูงเทานั้นที่
สามารถสั่งยกเลิกกิจกรรมการควบคุมภายในที่
สมควรยกเลิก
- มีขอหามอยางชัดเจนมิใหผูบริหารลบลาง
วิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น

X

- เปนหนาที่ของผูบู ริหารระดับสูงู

- ใหสอบสวนและบันทึกเปนหลักฐานกรณีมีการ
ปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากนโยบายที่กําหนด

X

- ไมมีการปฏิบัติ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- กําหนดใหจัดทําบันทึกชี้แจงเมื่อผูบริหารไมได
ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑและวิธีการ
ควบคุมภายในและพิจารณาวากรณีดังกลาว
เกิดขึ้นบอยครั้งหรือไม

ไมมี/
ไมใช
X

ความเห็น/คําอธิบาย
- ยังไมเกิดกรณีนี้

4.6 กําหนดเปาหมายผลงานที่สอดคลองกับ
ความเปนจริง โดยเฉพาะเปาหมายของการ
ดําเนินงานในระยะสั้น
- หลีกเลี่ยงการสรางความกดดันที่พนักงานตอง
ปฏิบัติ งานตามเปาหมายที่สูงเกินจริงจน
อาจขาดความซื่อสัตยได

/

- ชี้แจงแผน ผล การปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
การดําเนินงาน

- การใหรางวัลพนักงานเมื่อปฏิบัติไดผลงาน
ตามเปาหมายและเกิดผลดี

/

- มีการพิจารณาถึงการใหรางวัลแกบุคลากร
เมื่อไดผลงานที่เกิดผลดีแกองคกร

- พนักงานจําเปนตองเขาใจเปาหมายระยะยาว
วามีความสัมพันธกับเปาหมายการดําเนินงาน
ระยะสั้นอยางไร

/

- เขาใจถึงวิสัยทัศนขององคกร เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายทั้งระยะยาวและ
ระยะสั้น

/

- มีการกําหนดเปาหมายและนโยบายที่จะ
ชวยใหลดการเขา-ออกของบคลากร
ชวยใหลดการเขา-ออกของบุ
คลากร เชน
เชน
การใหสวัสดิการ การมอบหมายงานที่
ทาทายความสามารถ เปนตน

5. ปรัชญ
ญาและรููปแบบการทํางานของ
ผูบริหาร(MaN/Agement’s Philosophy &
Operating Style)
5.1 กําหนดเปาหมายและนโยบายที่จะชวยให
การเขาออกของพนักงานในตําแหนงสําคัญหรือ
การเขาออกของพนกงานในตาแหนงสาคญหรอ
ตําแหนงตอไปนี้ไมอยูในเกณฑสูงจนเกินไป
- ฝายปฏิบัติการ
- การบัญชี
- ระบบสารสนเทศ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

5.2 ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบัญชี ระบบการจัดการ
สารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย การติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการตรวจสอบภายในและ
การตรวจสอบภายนอก โดยพิจารณาไดจาก

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
- ผลจากการปรับระบบบัญชีเปนระบบ
บัญชี3มิติ ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติตามระบบบัญชีใหมนี้มีปญหา
อยูบาง อยางไรก็ตาม ไดมีการรับการ
ฝกอบรมเปนระยะๆ
- งานบัญชีและการเงินเปนงานที่สําคัญตอ
องคกรและยังสามารถควบคุมกิจกรรมใน
การดําเนินงานตางๆ ของสํานักหอสมุด
ไดเปนอยางดี

- งานดานบัญชีการเงินและงบประมาณไดรับ
การพิจารณาวาเปนงานที่สําคัญตอองคกร
และยังสามารถใชในการควบคุมกิจกรรมใน
การดําเนินงานตางๆขององคกร

/

- ผูบริหารใชขอมูลบัญชี/การเงินและขอมูลอื่นที่
ไดจากระบบสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคใน
การตัดสินใจและประเมินผลการดําเนินงาน

/

- ผูบริหารใชขอมูลบัญชี การเงินและ
งบประมาณเพื่อใชในการตัดสินใจทางการ
บริหารและการดําเนินงาน

- หากงานดานบัญชีของหนวยงานเปนแบบ
กระจายอํานาจหนวยบัญชีจะตองรายงาน

/

- งานบัญชีและการเงินของสํานักหอสมุด
จะตองรายงานไปยังฝายวางแผนและ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย

/

- ผูบริหารใหความสนใจงานขอมูลการ

ไปยังฝายการเงินหรือฝายการบัญชีใน
สวนกลางดวย
- ผูบริหารใหความสนใจงานขอมูลการ
ดําเนินงานที่สําคัญและใหการสนับสนุนตอ
การปรับปรุงระบบขอมูลใหทันตอเทคโนโลยี่ที่
กาวหนาใหทันสมัยยิ่งขึ้น
- ผูบริหารใหความสําคัญกับงานของผูตรวจสอบ
ภายในและผูตรวจสอบภายนอกรวมทั้งงาน
ของผูประเมินและศึกษาวิเคราะหอื่น และรับ
ฟงขอตรวจพบและขอเสนอแนะที่ไดจาก

ดําเนินงานที่สําคัญและใหการสนับสนุน
ตอการปรับปรุงระบบขอมูลใหทันตอ
เทคโนโลยีที่กาวหนา
/

- ไดรับการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัย โดยสํานักหอสมุดไดให
ความสําคัญและใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบภายใน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- มีการปองกันการเขาถึงและการนําไปใชซึ่ง
ทรัพยสินที่มีคารวมทั้งทรัพยสินทางปญญา
และสารสนเทศโดยมิไดรับอนุญาต

/

- มีการบริหารเงินสดที่ใหมีการสอบยันหรือ
การกระทบยอดเงินสดรับกับเงินสดจายเปน
ประจํา
5.3 จัดใหมีการปรับปรุงคุณภาพงานในองคกร
- กําหนดเปาหมายเฉพาะสําหรับในแผนปรับปรุง
คุณภาพงาน

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
- มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลของ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ มีการกําหนดสิทธิ
การเขาถึงขอมูลในระดับตางๆ

N/A - เปนหนาที่ความรับผิดชอบของกองคลัง
และพัสดุ

/

- พนักงานทุกคนคุนเคยกับแผนปรับปรุงดังกลาว

- ตามคําแนะนําของผูตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ สถาบัน/สํานัก
- ไมมีแผนการปรับปรุงเปนลายลักษณอักษร

- พนักงานไดรับการอบรมใหทํางานเปนทีม
เพื่อแกไขปญหาและปรับปรุงระบบงาน

/

- มีการประชุมภายในฝาย หัวหนาฝาย
เพื่อรวมกันแกไขปญหาและปรับปรุงระบบ
งานรวมกัน

- ผููบริหารควรเปนผููนําในการริเริ่มปรับปรุุง
คุณภาพงาน

/

- ผูบู ริหารควรเปนผูนู ําในการริเริ่มปรับปรุงุ
คุณภาพงาน

5.4 ผูบริหารและหัวหนางาน/โครงการ มีการ
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยาง
สม่ําเสมอ โดยเฉพาะในกรณีที่สถานที่ปฏิบัติงาน
กระจายกันอยูหลายแหงตามสภาพทางภูมิศาสตร

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด รอง
ผููอํานวยการและหัวหนาฝายประชุุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือ เสนอแนะ
กันอยางนอยเดือนละครั้ง

จุดที่ประเมิน
5.5 วิเคราะหและระบุทัศนคติ และการ
กระทําของผูบริหารตอการรายงานทางการเงิน
การบัญชี และความขัดแยงเกี่ยวกับนโยบาย
การบัญชี เชน
- มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีหรือไม
* ไมเพิกเฉยตอสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับ
การปฏิบัติที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการเงินบัญชี

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชี เชน มีการ
เปดเผยขอมูลทางการเงิน ไมตกแตงตัวเลข
เปนตน

5.6 ผูบริหารมีทัศนคติที่เหมาะสมในการบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สําคัญหรือที่มี
ความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะหความเสี่ยงที่
เกี่ยวของอยางระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งมี
การพิจารณาวาจะทําใหความเสี่ยงเหลานี้ลด
นอยลงหรือหมดไปไดอยางไร กอนที่จะตัดสินใจ
ดําเนินการ

/

- ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
มีความแตกตางกันไป และเปนปจจัยหนึ่งที่
สงผลถึงการควบคุมภายในของหนวยงาน
เพราะผูบริหารมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
มาตรการและระบบการควบคุมภายใน

5.7 ผูบริหารใชวิธีการบริหารแบบมุงเนน
ผลงาน

/

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดไดใหนโยบาย
และเปาหมายที่ชัดเจนในการวัดผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน โดยใหทุกฝายจัดทํา
แผนการปฏิฏบัติงานใหสอดคลองกับพันธกิจ
และเปาหมาย

* ไมประมาณการขอมูลที่เกินความเปนจริง
* มีการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
* ไมบิดเบือนหรือตกแตงตัวเลขบัญชี

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

6. โครงสรางขององคกร(Organizational
Structure)
6.1 มีการจัดโครงสรางองคกรและสายงาน
การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด
และลักษณะการดําเนินงานขององคกร

6.2 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรที่
ถูกตองและเปนปจจุบันใหพนักงานทุกคนทราบ
และมีการระบุหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร
ใน าแหน
แ นงสสําคัญอยางเพี
เ ยงพอ
ในตํ
- สื่อสารใหผูบริหารระดับสวนงานทราบหนาที่
ความรับผิดชอบและผลงานที่คาดหมายจาก
กิจกรรมตาง ๆ ที่รับผิดชอบ
- ผูบริหารทุกระดับไดรับขอมูลขององคกรเพื่อ
ใหทราบวากิจกรรมในสวนงานที่รับผิดชอบมี
ความเกี่ยวพันกับเปาหมายและวัตถุประสงค
ระดบองคกรอยางไร
ระดับองคกรอยางไร
6.3 สอบทานความรู ความสามารถ
ประสบการณของการบริหารวาเหมาะสมกับ
หนาทความรบผดชอบ
าที่ความรับผิดชอบ เป
เปนครงคราว
นครั้งคราว
หน
- ผูบริหารมีความรูประสบการณที่เพียงพอและ
ไดรับการฝกอบรมที่จําเปนในตําแหนงสําคัญ
นั้น

/

- โครงสรางองคกรของสํานักหอสมุดมีการ
แบงแยกชัดเจนในหนาที่ของงานภารกิจหลัก
(ฝายบริการสารสนเทศ ฝายเทคนิค
สารสนเทศและฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
และงานสนับสนุน(สํานักงานเลขานุการ)

/

- มีการสื่อสารใหหัวหนาฝายทราบหนาที่
ความรับผิดชอบและผลงานที่คาดหมาย
จากกิจกรรมตาง ๆ ที่รับผิดชอบ

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด รอง
ผูอํานวยการ หัวหนาฝายมีขอมูลของ
องคกรเพื่อใหทราบวางานที่รับผิดชอบมี
ความเกยวพนกบเปาหมายของสานกฯ
ความเกี
่ยวพันกับเปาหมายของสํานักฯ

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด รองผูอํานวยการ หัวหนาฝายตางๆมีความรูประสบการณ
ที่เพียงพอและไดรับการฝกอบรมที่จําเปนใน
ตําแหนงสําคัญนั้น เชน การไปศึกษาดงาน

จุดที่ประเมิน
- สงเสริมผูบริหารใหปรับปรุงความรู ความ
ชํานาญใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- สงเสริมผูอํานวยการสํานักหอสมุด รอง
ผูอํานวยการและหัวหนาฝายใหเพิ่มความรู
ความชํานาญใหเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง

/

- บุคลากรทุกคนจะรายงานผลการปฏิบัติ
งาน ประจําวันใหแกหัวหนาฝายของตนเอง
และรวบรวมของบุคลากรทุกคนใหรองผูอํานวยการ (ฝายบริการสารสนเทศ) และ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ตามลําดับ และ
เมื่อสิ้นปไดจัดทํารายงานประจําปทุกป

- ติดตามประเมินประสิทธิผลของรายงานที่ใช
อยูวายังเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
หรือไม รายงานที่ดีจะใหสารสนเทศที่จําเปน
ในการดําเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบ

/

- รายงานประจําปของสํานักหอสมุด มีขอมูล
สารสนเทศที่จําเปนการในการปฏิฏบัติงานตาม
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

- หัวหนาสวนงานและหัวหนางานสามารถ
ติดตอสื่อสารถึงผูบริหารระดับสูงไดงาย

/

- หัวหนาฝายสามารถติดตอสื่อสารถึง
รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการสํานักหอสมุุดไดสะดวก

/

- มีการสอบทานโครงสรางองคกร เมื่อมี
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมขององคกร อาจ

6.4 จัดใหมีและดํารงไวซึ่งการรายงานผลการ
ดําเนินงานที่เหมาะสมในองคกร
- วิเคราะหความจําเปนในการรายงานทั้งการ
รายงานตามสายงานและรายงานใหสวนงาน
อื่น

6.5 สอบทานและปรับปรุงแกไขโครงสราง
องคกรใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
- ดานการเมือง
- ดานการออกกฎระเบียบใหม
- ดานกฎหมาย
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานเทคโนโลยี
6.6 โครงสรางองคกรมีพนักงานระดับบริหาร
และหัวหนางานในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
อีกทั้งผูบริหารและหัวหนางานจะตองมีเวลาที่
เพียงพอในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
อยางมีประสิทธิผล
6.7 อื่นๆ (โปรดระบุ)

/

- โครงสรางองคกรของสํานักหอสมุดมี
บุคลากรระดับหัวหนากลุมภารกิจ จํานวน 6
คน ทั้งในสวนวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง

-

สรุป : สภาพแวดลอมการควบคุม
สภาพแวดลอมการควบคุม เปนปจจัยที่สงผลใหเกิดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน ในการดําเนินงาน
จะมีหลายปจจัยที่สงผลใหเกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นในหนวยงาน ซึ่งฝายบริหารจะมีอิทธิผลสําคัญตอ
การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมการควบคุมภายในหนวยงาน เชน จริยธรรมของการทํางาน ความซื่อสัตย
ความไววางใจ ความโปรงใสและการมีภาวะผููนําที่ดี ซึ่งรวมทั้งการกําหนดนโยบาย โครงสราง และระเบียบวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสม
ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ชวยทําใหการควบคุมภายในที่มีอยูมีประสิทธิผลตามสมควร
อยางไรก็ตาม ควรมีการมอบหมายงานใหตรงกับความรู ความชํานาญ และควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากร
ทั้งทางดานภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

การประเมินความเสี่ยง
1. การกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกร
(Establishment of Entity-wide Objectives)
1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่
ชัดเจนและครอบคลุมถึงสิ่งที่องคกรตองการบรรลุ
โดยพิจารณาไดจาก
- มีการกําหนดวัตถุประสงคโดยรวมขององคกร
ในรูปของพันธกิจ (mission) จุดมุงหมายหรือ
เปาประสงค (goals) และวัตถุประสงค เชน
จุดมุงหมายเชิงยุทธศาสตรและในแผน
ปฏิบัติการประจําป
- วัตถุประสงคขององคกรควรชัดเจนและเฉพาะ
เจาะจงสําหรับองคกร
1.2 มีการเผยแพรและชี้แจงวัตถุประสงค
ขององคกรใหบุคลากรทุกระดับทราบและเขาใจ
ตรงกัน
1.3 ยุทธศาสตรการดําเนินงานขององคกร
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร โดย
พิจารณาจาก
- แผนยุทธศาสตรสนับสนุนวัตถุประสงคของ
องคกรโดยรวม

/

- มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานอยาง
เปนลายลักษณอักษร

/

- มีการกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงาน
อยางชัดเจน

/

- บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด
วัตถุประสงคขององคกร

/

- มียุทธศาสตรการพัฒนา สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552-2555 เพื่อสนับสนุนใหองคกร
บรรลุถึงเปาหมายที่วางไว

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- แผนยุทธศาสตรครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรและการใหลําดับความสําคัญ

/

- มีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของแตละ
กิจกรรม รวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากร ทั้ง
ในสวนของบุคลากร เงินงบประมาณ และ
ครุภัณฑ

- แผนยุทธศาสตรและงบประมาณกําหนด
กรอบเวลาที่สอดคลองกับความเปนจริงรวมทั้ง
ระบุหนาที่ความความรับผิดชอบของผูปฏิบัติ
อยางชัดเจน

/

- ยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักหอสมุด และ
งบประมาณกําหนดกรอบเวลาที่สอดคลอง
กับความเปนจริง ระบุหนาที่ความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติอยางชัดเจน

1.4 องคกรมีแผนที่รวมการประเมินความเสี่ยง
โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคโดยรวมขององคกร และ
ปจจัยเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภาย
นอก ที่เกี่ยวของรวมทั้งการจัดใหมีการควบคุม
ความเสี่ยงเหลานั้น

/

- มีแผนการประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ใหมีการควบคุมความเสี่ยงทั้งที่เกิดจาก
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

/

- มีวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่เฉพาะ
เจาะจงสําหรับแตละกิจกรรมที่สํานักหอสมุด
กําหนดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานซึ่งวัตถุประสงคแตละกิจกรรม
จะสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงค
ระดับหนวยงาน

2. การกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม
(Establishment of Activity- Level Objectives)
2.1 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของ
องคกร โดยพิจารณาจาก
- กิจกรรมที่สําคัญตาง ๆ สอดคลองและ
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตร
ขององคกรอยางเหมาะสม

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีการสอบทานวัตถุประสงคระดับกิจกรรมเปน
ระยะๆเพื่อใหมั่นใจไดวาวัตถุประสงคเหลานั้น
ยังมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยรวม

/

- มีการสอบทานวัตถุประสงคเปนระยะๆ
ปละ 2 ครั้ง

2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติ
และวัดผลได รวมทั้งชวยเสริมซึ่งกันและกัน

/

- มีวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่เฉพาะ
เจาะจงสําหรับแตละกิจกรรมที่กําหนดไว
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน ซึ่ง
วัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะสนับสนุน
และสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับ
หนวยงาน

/

- มีวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่เฉพาะ
เจาะจงสําหรับแตละกิจกรรมที่กําหนดไว
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน ซึ่ง
วัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะสนับสนุน
และสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับ
หนวยงาน

- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกับ
การปฏิบัติและการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล
ในอดีต รวมทั้งสอดคลองกับมาตรฐานของ
กิจการที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน

/

- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกับ
การปฏิบัติและการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลในอดีตรวมทั้งสอดคลองกับมาตรฐาน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544

2.4 มีการกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานในการ
ประเมินการบรรลุวัตถุประสงคระดับกิจกรรม

/

- มีมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2544 เปนมาตรฐานในการเทียบเคียง
การบรรลุวัตถุประสงค

2.3 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมเกี่ยวของกับ
กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญขององคกร โดย
พิจารณาจาก
- มีการกําหนดวัตถุประสงคในทุกกิจกรรมการ
ดําเนินงานที่สําคัญและกิจกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกร

จุดที่ประเมิน
2.5 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมเปน
วัตถุประสงคที่ผูบริหารทุกระดับมีสวนเกี่ยวของ
โดยพิจารณาจาก
- ผูบริหารระดับสวนงานตองสนับสนุนการ
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น
- ผูบริหารระดับสวนงานตองบริหารกิจกรรมตางๆ
ที่รับผิดชอบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
2.6 หนวยงานมีทรัพยากรเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคระดับกิจกรรม
โดยพิจารณาจาก
- มีการระบุถึง ทรัพยากรซึ่งจําเปนตองใชใน
การบรรลุวัตถุประสงค

- หากไมมีทรัพยากรที่เพียงพอ ผูบริหารมีแผน
การไดมาซึ่งทรัพยากรนั้น และมีความเปน
ไปไดที่จะจัดหาทรัพยากรนั้นมาได
2.7 ผูบริหารตระหนักถึงวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรมที่มีความสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงค
โดยรวมขององคกร โดยพิจารณาจาก
- ผูบริหารระบุถึงสิ่งที่จําเปนจะตองมีเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยรวม
- ผูบริหารใหความสนใจเปนพิเศษตอ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่สําคัญและมีการ
ติดตามผลการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- หัวหนาฝายใหการสนับสนุรการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว

/

- หัวหนาฝายบริหารงานภายในฝาย เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว

/

- มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหมีการใช
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด รอง
ผูอํานวยการใหความสําคัญในการจัดหา
ทรัพยากรที่ยังไมเพียงพอ

/

- ผูบริหารระบุถึงสิ่งที่จําเปนจะตองมีเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยรวม

/

- ผูบริหารใหความสนใจเปนพิเศษตอ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่สําคัญและมีการ
ติดตามผลการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

เหลานี้อยางสม่ําเสมอ

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
เหลานี้อยางสม่ําเสมอ

3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
3.1 ผูบริหารระบุความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่
สําคัญไดอยางครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญ โดย
ใชวิธีการตางๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
- มีการระบุความเสี่ยงและจัดเรียงลําดับความ
สําคัญของความเสี่ยงโดยใชวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเปนประจําทุกชวงระยะเวลา
ที่กําหนด

/

- มีการระบุความเสี่ยงและจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงโดยใชวิธีการ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนประจํา

- มีการเผยแพรใหพนักงานในหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบวิธีการที่ใชในการระบุความเสี่ยง
และการจัดลําดับความสําคัญและวิเคราะห
ความเสี่ยง ตลอดจนการขจัดหรือลดความเสี่ยง

/

- มีการเผยแพรใหบุคลากรทราบวิธีการ
ระบุความเสี่ยงและการจัดลําดับความ
สําคัญ ตลอดจนการขจัดหรือลดความเสี่ยง

- ฝายบริหารมีการประชุมหารือถึงการระบุ
ปจจัยเสี่ยงกับผูเกี่ยวของ

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด รองผูอํานวยการและหัวหนาฝายมีการประชุมหารือถึง
การระบุปจจัยเสี่ยง

- มีการระบุปจจัยเสี่ยงในแผนเชิงกลยุทธและการ
คาดการณทั้งระยะยาวและระยะสั้น

/

- มีการระบุปจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตงิ านใน
กิจกรรมตางๆ

- มีการระบุปจจัยเสี่ยงที่มาจากขอตรวจพบของ
ผูตรวจสอบ ผูประเมินผล และผลการ
ประเมินอื่น ๆ

/

- มีการระบุปจจัยเสี่ยงที่มาจากขอตรวจพบ
ของผูตรวจสอบ ผูประเมินผล และผลการ
ประเมินอื่น ๆ

- ปจจัยเสี่ยงที่ระบุโดยพนักงานและผูบริหาร
ระดับกลางควรไดรับความสนใจจากผูบริหาร

/

- ปจจัยเสี่ยงที่ระบุโดยบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการไดรับความสนใจจากผูบริหาร

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ระดับสูง

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
ระดับสูง

3.2 หนวยงานมีกลไกที่เพียงพอในการระบุ
ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก ซึ่งรวมถึง
- การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
- การแกไขกฎระเบียบ
- การเกิดภัยธรรมชาติหรือการจลาจลกอการราย
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม
- ภาวะการแขงขันทางตลาดทั้งสินคาและบริการ
- ลูกคาเปลี่ยนทัศนคติ หรือความพึงพอใจตอ
สินคาและบริการ
- ความเสี่ยงจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
อื่นที่เกี่ยวของ

/

- ปจจัยเสี่ยงแตละชนิดนั้นมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค
ไมเทากันบางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิด
มีผลกระทบในระยะยาว ผูบริหารจึงมีการ
ติดตามพิจารณาและระบุปจจัยความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นครอบคลุมในทุกประเด็น

3.3 หนวยงานมีกลไกที่เพียงพอในการระบุ
ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน ซึ่งรวมถึง
- การปรับลดบุคลากร หรือการเปลี่ยนแปลง
หนาที่ของบุคลากร
- การปรับใชเทคโนโลยีสมัยใหม
- การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ
- การกระจายอํานาจ
- การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ
เหมาะสม
- การพึ่งพิงผูรับเหมาหรือผูใหบริการรายหนึ่ง
รายใดมากเกินไป
- การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
- การเขาถึงทรัพยสินเสี่ยงขององคกร
- การสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ
- การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน

/

- มีการติดตามพิจารณาและระบุปจจัย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครอบคลุมในทุกประเด็น
ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายใน

จุดที่ประเมิน
3.4 ในการระบุความเสี่ยงผูบริหารประเมิน
ปจจัยอื่นๆที่อาจทําใหเพิ่มความเสี่ยง โดย
พิจารณาจาก
- ผูบริหารพิจารณาถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ตอความไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรที่
ผานมา

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- พิจารณาถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
ความไมบรรลุวัตถุประสงคในปที่ผานมา

- ผูบริหารพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
การใชจายเงินไมถูกตอง การไมปฏิบัติตาม
ระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ ทางการเงินที่
ผานมา

/

- พิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ใชจายเงินไมถูกตอง การไมปฏิบัตติ าม
ระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ ทางการเงิน
ที่ผานมา

- หนวยงานระบุความเสี่ยงที่แฝงอยูในลักษณะ
พันธกิจขององคกร หรือความสําคัญและ
ความซับซอนของโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการ

/

- มีการระบุความเสี่ยงที่แฝงอยูในพันธกิจ
หรือความสําคัญและความซับซอนของ
กิจกรรมที่ดําเนินการ

/

- มีการระบุถึง ความเสี่ยงทั้งระดับองคกร
โดยรวมและระดับกิจกรรมที่สําคัญ

/

- โดยปกติปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมีผล
กระทบตอหนวยงานมากนอยไมเทากัน
การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกตาง
กัน ผูบริหารมีการกําหนดกระบวนการ
วิเคราะหความเสี่ยง

3.5 ผูบริหารมีการระบุถึง ความเสี่ยงทั้งระดับ
องคกรโดยรวมและระดับกิจกรรมที่สําคัญ

4. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)
4.1 หลังจากมีการระบุความเสี่ยงขององคกร
แลวผูบริหารทําการวิเคราะหผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยพิจารณาจาก
- ผูบริหารกําหนดกระบวนการวิเคราะห
ความเสี่ยงอยางเปนทางการ และ
กระบวนการวิเคราะห ความเสี่ยงนี้อาจรวม
การวิเคราะหอยางไมเปนทางการอยูดวยโดย
รวมอยูในการบริหารงานตามปกติ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- มีการกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานในการ
พิจารณาระดับความเสี่ยง เชน ระดับต่ํา
ระดับปานกลางและระดับสูง

/

- การวิเคราะหความเสี่ยงจัดทําโดยพนักงานและ
ผูบริหารในระดับที่เหมาะสม

/

- การระบุความเสี่ยงและการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวของสัมพันธกับวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรม

/

- มีการตัดสินใจวาจะบริหารความเสี่ยงโดย
วิธีใดใหดีที่สุดเพื่อขจัดความเสี่ยง และจะ
ดําเนินการอยางไร

/

- การวิเคราะหความเสี่ยงรวมถึงการประมาณ
การนัยสําคัญของความเสี่ยงหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยง

/

- การวิเคราะหความเสี่ยงรวมถึงการประมาณ
การโอกาส และความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
และพิจารณาวาเปนความเสี่ยงในระดับ สูง
กลาง หรือ ต่ํา

/

4.2 ผูบริหารกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
และกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดย
พิจารณาจาก

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
ใชเกณฑตามหนังสือแนะนํา : การนํา
มาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิง
ปฏิบัติ หนา 8-11ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- ผูบริหารไดมีการบริหารความเสี่ยงโดยใชวิธีที่
เหมาะสมกับหนวยงานนั้น ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
การบริหารความเสี่ยงจะแตกตางกันไปแตละ
หนวยงานซึ่งขึ้นกับความแตกตางของความ
เสี่ยง

/

- มีการบริหารความเสี่ยงโดยใชวิธีที่
เหมาะสมกับสํานักหอสมุด เนื่องจากการ
บริหารความเสี่ยงแตกตางกันไปแตละ
หนวยงาน

- ผูบริหารรับผิดชอบในการกําหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได

/

ใชเกณฑตามหนังสือแนะนํา : การนํา
มาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิง
ปฏิบัติ หนา 8-11ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน

- มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อจัดการ
กับความเสี่ยงหรือเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได

/

ใชเกณฑตามหนังสือแนะนํา : การนํา
มาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิง
ปฏิบัติ หนา 8-11ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน

- มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะ
เกิดจากการกําหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง

/

- เปรียบเทียบความคุมคาของตนทุนที่
เกิดจากการลดความเสี่ยงกับประโยชนที่
จะเพิ่มขึ้นจากการกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุม

4.3 มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง

/

- มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง

4.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการ
ควบคุมที่กําหนด

/

- ติดตามผลโดยคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในและดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

5. การบริหารความเสี่ยงในชวงของการ
เปลี่ยนแปลง (Managing Risk During
Change)
5.1 หนวยงานมีกลไกในการคาดการณ
ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงและการจัดการ
กับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปจจัยภายนอก เชน
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และทาง
อุตสาหกรรม การแกไขกฎระเบียบ หรืออื่น ๆ ซึ่งมี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกรหรือกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรม โดยพิจารณาจาก
- กิจกรรมของหนวยงานซึ่งอาจไดรับผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญ จากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

/

- ไดรับการพิจารณาเพื่อการบริหารความเสี่ยง
ในชวงการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม

- กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบอยาง
มีนัยสําคัญ จากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได
รับการพิจารณาเพื่อการบริหารความเสี่ยงใน
ชวงการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม

- หนวยงานมีระบบในการประเมินความเสี่ยง
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยกําหนดใน
ขั้นตอนการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห
ความเสี่ยง

/

ใชเกณฑตามหนังสือแนะนํา : การนํา
มาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิง
ปฏิบัติ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆ
จําเปนตองมีการนําขึ้นสูการพิจารณาของ
ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน เพื่อกําหนด
วิธีในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ

/

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ ๆ จําเปนตองมีการนําขึ้นสูการ
พิจารณาของผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน
เพื่อกําหนดวิธีในการจัดการกับความเสี่ยง
นั้น ๆ

จุดที่ประเมิน
5.2 ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานให
ความสนใจเปนพิเศษกับความเสี่ยงซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบอยางรุนแรงกับ
องคกร โดยพิจารณาจาก
- หนวยงานใหความสนใจเปนพิเศษกับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนผูบริหารที่มา
ดํารงตําแหนงสําคัญรวมทั้งการหมุนเวียน
เปลี่ยนงานสูงของพนักงานในการปฏิบัติงาน
ที่สําคัญ

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- ใหความสนใจเปนพิเศษกับความเสี่ยง
ที่เกิดจากการเปลี่ยนผูบริหารที่มาดํารง
ตําแหนงสําคัญรวมทั้งการหมุนเวียน
เปลี่ยนงานสูงของบุคลากรในการปฏิบัติ
งานที่สําคัญ

- หนวยงานมีกลไกในการประเมินความเสี่ยง
ซึ่งเกิดจากการนําระบบสารสนเทศใหมมาใช
หรือการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศที่มีอยู
รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการฝกอบรม
เจาหนาที่ใหใชระบบใหมและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

/

- มีกลไกในการประเมินความเสี่ยงซึ่งเกิด
จากการนําระบบสารสนเทศใหมมาใชหรือ
การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศที่มีอยู
รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการฝกอบรม
เจาหนาที่ใหใชระบบใหมและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

- ผูบริหารใหการพิจารณาดําเนินการเปนพิเศษ
ตอความเสี่ยงที่เกิดจากการเติบโตขององคกร
อยางรวดเร็วรวมทั้งการขยายขนาดหรือการ
ลดขนาดองคกรอยางรวดเร็วซึ่งมีผลกระทบ
ตอขีดความสามารถของระบบงานและกระทบ
ตอการปรับเปลี่ยนแผนเปาหมายและ
วัตถุประสงคของหนวยงาน

/

- มีการพิจารณาดําเนินการเปนพิเศษตอ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเติบโตขององคกร
อยางรวดเร็วที่มีผลกระทบตอขีดความ
สามารถของระบบงานและกระทบตอการ
ปรับเปลี่ยนแผน เปาหมายและวัตถุประสงค
ของหนวยงาน

- มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการดําเนิน
งานมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อหนวยเกิดขึ้น เมื่อหนวยงานขยายสาขา

/

- มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชใน
การดําเนินงานมีการประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น เมื่อโครงการจัดตั้งสํานัก-

จุดที่ประเมิน
หรือเพิ่มสถานที่ทําการใหม

5.3 อื่นๆ (โปรดระบุ)

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
วิทยบริการในวิทยาเขตพัทลุง (ฝายหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส) ยายมาสังกัดสํานักหอสมุด
-

สรุป : การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน เปนเหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่กอใหเกิด
ผลลัพธที่ไมตองการ ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยความเสี่ยงอาจเกิดจาก
ลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ความเสี่ยงจากการตรวจไมพบ
ขอผิดพลาด เปนตน
การดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสม อยางไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ปรับปรุงเพื่อใหการ
ประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานอยางเพียงพอและเหมาะสม

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ตุลาคม 2553

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

กิจกรรมการควบคุม
1. หลักการทั่วไป
1.1 หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติ เทคนิคและ
กลไกที่เกี่ยวกับการควบคุมสําหรับแตละกิจกรรม
โดยพิจารณาจาก
- มีการระบุวัตถุประสงคที่สัมพันธเกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงของแตละกิจกรรมที่สําคัญ รวมทั้ง
ความเสี่ยงในขั้นตอนการประเมินและการ
วิเคราะหความเสี่ยง
- ฝายบริหารกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่
จําเปนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ และมี
การสั่งการใหมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม
ที่กําหนด

1.2 หนวยงานมีกิจกรรมการควบคุมที่จําเปน
และมีการปฏิฏบัติตามกิจกรรมการควบคุมุ นั้น
โดยพิจารณาจาก
- กิจกรรมการควบคุมที่อธิบายอยูในคูมือ
ปฏิบัติงานไดมีการนําไปใชปฏิบัติจริงและ
พนักงานปฏิบัติตามคูมือและระเบียบปฏิบัติ

/

- มีการระบุวัตถุประสงคที่สัมพันธเกี่ยวของ
กับความเสี่ยงของแตละกิจกรรมที่สําคัญ
รวมทั้งความเสี่ยงในขั้นตอนการประเมินและ
การวิเคราะหความเสี่ยง

/

- มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่จําเปน
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ และมีการ
สั่งการใหมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่
กําหนด เชน หากมีปจจัยเสี่ยงการใชจาย
เงินลาชาไมเปนไปตามแผน กิจกรรมการ
ควบคุม จะจัดใหมีการระบบการควบคุม
การใชจายเงินและระบบรายงานผลการใช
จายเงิน ตลอดจนระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอยางเขมงวด จัดทําแนวปฏิบัติ
หรือคูมู ือการปฏิฏบัติงานเพื่อประโยชนในการ
ควบคุมการใชจายงบประมาณ เปนตน

/

- กิจกรรมการควบคุมุ ที่อธิบายอยูใู นคูมู ือ
ปฏิบัติงานไดมีการนําไปใชปฏิบัติจริงและ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือและระเบียบปฏิบัติ
สําหรับกิจกรรมการควบคุมตาง ๆ เชน การ
กําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการที่

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
สํารวจความตองการของผูใชบริการพรอม
กําหนดกลยุทธดานการใหบริการที่ชัดเจน
เปนตน

- หัวหนางานและพนักงานทุกคนเขาใจ
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุมนั้น ๆ

/

- หัวหนาฝายและบุคลากรเขาใจใน
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม

- หัวหนางานประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ตน
รับผิดชอบและเสนอปรับปรุงแกไขเมื่อเห็นวา
สมควรหรือเห็นวามีการควบคุมที่มากเกินไป

/

- มีการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ตน
รับผิดชอบและเสนอปรับปรุงแกไขเมื่อเห็นวา
สมควรหรือเห็นวามีการควบคุมที่มากเกินไป

- มีมาตรการที่ทันทวงทีในการแกไขปญหาที่
อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามกิจกรรมการ
ควบคุม หรือละเวนไมปฏิบัติ

/

- มีมาตรการที่ทันทวงทีในการแกไขปญหาที่
อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามกิจกรรมการ
ควบคุม

/

- กิจกรรมการควบคุมกําหนดขึ้นตาม
วัตถุปุ ระสงคและผลการประเมินความเสี่ยง
แตการระบุความเสี่ยง ไมครบทุกจุด จึง
ทําใหการควบคุมที่กําหนดไวไมเพียงพอ

- วิเคราะหคาใชจายและผลประโยชนของกลไก
การควบคุมเพื่อความมั่นใจวาการควบคุมมี
ประสิทธิผลและคุมคา

/

- มีการวิเคราะหคาใชจายที่เกิดจากการ
กิจกรรมการควบคุมกับผลประโยชนที่ไดรับ

- สอบทานกิจกรรมการควบคุมเปนระยะ ๆ เพื่อ

/

- สอบทานกิจกรรมการควบคุมเปนระยะ ๆ

2. การควบคุมุ ทั่วไป
2.1 มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมหรือ
เทคโนโลยีในการลดความเสี่ยง
- ระบุการดําเนินงานในสวนที่มีความเสี่ยงที่
สําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมุ เพื่อ
ปองกันและลดความผิดพลาด

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

หรือไมอยางไร
2.2 กําหนดใหมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่
เหมาะสมเปนลายลักษณอักษรสําหรับกิจกรรมที่
สําคัญของหนวยงาน
- จัดใหมีคูมือนโยบายและระเบียบปฏิบัติฉบับ
ลาสุด

/

- จัดใหมีคูมือนโยบายและระเบียบปฏิบัติ

- พนักงานมีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงาน
ในหนาที่

/

- มีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่

- อบรมพนักงานใหมใหรูวิธีใชคูมือนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติ

/

- อบรมบุคลากรใหมใหรูวิธีใชคูมือนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติ

2.3 การนํากิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไป
ประยุกตใช
- การควบคุมที่กลาวในคูมือนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติสามารถนําไปประยุกตใชกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวของได

/

- มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการในการ
ดําเนินการตามขอสังเกต หรือเรื่องผิดปกติที่
จําเปนตองติดตาม

/

- เจาหนาที่ระดับหัวหนางานควรทดสอบความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมในระหวางการ
ปฏิบัติงาน

/

- มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการในการ
ดําเนินการในเรื่องที่ผิดปกติ

จุดที่ประเมิน
- ผูบริหารควรสอบทานการควบคุมเปนระยะ ๆ
เพื่อประเมินวามีการปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
จริง

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
- นโยบายและวิธีปฏิบัติที่กําหนดเปน
ลายลักษณอักษรไดระบุอยางชัดเจนถึงหนาที่
ความรับผิดชอบของพนักงานแตละคน
เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่รับผิดชอบ
และผูบริหารควรพิจารณาเห็นชอบอยางเปน
ทางการของวิธีปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุง
ใหเปนปจจุบันตามความเหมาะกับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
3.2 การสอบทานผลการดําเนินงานโดยฝาย
บริหาร
- ผูบริหารทุกระดับของหนวยงานควรสอบทาน
รายงานผลการดําเนินงาน วิเคราะหแนวโนม
และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับ
เปาหมายที่กําหนดและผลการดําเนินงาน
ในอดีต และควรมีการตรวจสอบความถูกตอง
ของสรุปการดําเนินงานที่นํามาพิจารณาดวย
3.3 การสอบยัน
- ผูบริหารระดับสวนงานยอยควรสอบยันขอมูล
สรุปกับรายละเอียดประกอบขอสรุปนั้น

/

- ผูบริหารมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย
แผนปฏิบัติงาน ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้
เปนปจจัยที่กอใหเกิดการควบคุม เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและระบุผลลัพธ
และตัวชี้วัดที่คาดหมายไวอยางชัดเจน

/

- มีการสอบทานรายงานผลการดําเนินงาน
วิเคราะหแนวโนม และเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับเปาหมายที่วางไว

/

- หัวหนาฝายมีการสอบยันขอมูลกับ
บุคลากรในฝายของตนเอง

จุดที่ประเมิน
3.4 การควบคุมทางกายภาพ
- เครื่องมือ สินคาคงคลัง หลักทรัพย เงินสด
และทรัพยสินอื่นที่เสี่ยงตอการสูญหายหรือ
ถูกนําไปใชโดยไมไดรับอนุญาต จะตองเก็บ
รักษาไวอยางปลอดภัยและตองทําการ
ตรวจสอบนับของจริงแลวเปรียบเทียบกับ
จํานวนที่แสดงไวในทะเบียนทรัพยสินเปน
ระยะๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
3.5 ดัชนีวัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ (Key
Performance Indicators)
- มีการกําหนดใหใชดัชนีวัดผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญที่นิยมใชมักอยูในรูปอัตราสวนตางๆ
เชน การวิเคราะหแนวโนมของความ
เปลี่ยนแปลงของอัตราสวนซึ่งจะบอกให
นักวิเคราะหทราบ “อาการผิดปกติ” บางอยาง
อยางรวดเร็ววากิจการอยูในสภาวะอยางไร
นาพอใจหรือไม หรือบางครั้งใหอัตราสวน
หรือแนวโนมที่ผิดปกติเปนดัชนีบงชี้ใหตอง
ติดตามหรือใหความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เปนพิเศษ เพื่อใหสามารถตัดสินใจสั่งการ
แกไขปญหาอยางทันกาล การควบคุมนี้
รวมถึงการเปรียบเทียบ และประเมินชุดขอมูล
ที่แตกตางกันเพื่อวิเคราะหความสัมพันธ และ
หามาตรการแกไขที่เหมาะสม
3.6 การประมวลผลขอมูล
กิจกรรมการควบคุมหลายอยางอาจนํามาใช

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- อุปกรณ ครุภัณฑ และทรัพยสินอื่นๆ ที่
เสี่ยงตอการสูญหายมีการเก็บรักษาไวอยาง
ปลอดภัยและมีตรวจสอบกับทะเบียน
ครุภัณฑเปนระยะๆ

/

- มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานที่
เปนกิจกรรมตางๆ ของสํานักหอสมุด
นิยมใชเปนอัตรารอยละ เชน รอยละของ
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการ
ใหบริการสารสนเทศของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวนผูเขาใชบริการ
เปนตน

จุดที่ประเมิน
สมบูรณ และความเหมาะสมของการอนุมัติ
รายการตาง ๆ กิจกรรมการควบคุมสําหรับการ
ประมวลขอมูลรวมถึงวิธีปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวา
- ขอมูลที่ใสเขาในระบบประมวลผลไดรับการ
ตรวจความถูกตองและตรงกับแฟมควบคุม
ที่ไดรับการอนุมัติ

มี/ใช

/

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีการจัดใหมีกระบวนการประมวลผล
ขอมูลอยางเปนระบบ ซึ่งจะทําใหผูบริหาร
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ ทันเวลาและ
เชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
ในการบริหารงานไดทันตอเหตุการณและ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีการจัดใหมี
ระบบการควบคุมระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ จะเปนการปองกันการเขาถึง
ขอมูลและปองกันความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นในการนําขอมูลไปใชในทางที่ไมควร

- รายการบัญชีการเงินมีการใหลําดับเลขที่

/

- มีการเปรียบเทียบแฟมรวมกับบัญชีคุม

/

- มีการตรวจสอบรายการที่มีจํานวนเงินหรือ
ฐ ่
จํานวนอื่น ๆๆที่สูง/ต่ํา เกินกวามาตรฐานที
กําหนด (exception) และดําเนินการตาม
ควรแกกรณี

/

- มีการตรวจสอบรายการทางการเงินกับ
กองคลังและพัสดุุ

- การเขาถึงขอมููล ระบบการดําเนินงาน และ
แฟมขอมูล ฯลฯ จํากัดใหเฉพาะบุคคลที่ได
รับการอนุมัติเทานั้น

/

- มีการใหสิทธิการเขาใชในระบบหองสมุุด
อัตโนมัติ เพื่อจํากัดใหเฉพาะบุคคลที่ไดรับ
การอนุมัติเทานั้น

จุดที่ประเมิน
3.7 การแบงแยกหนาที่
หนาที่งานที่สําคัญหรือเสี่ยงตอความเสียหายมีการ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบใหแตละบุคคล เพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความ
เสียหาย การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต โดย
พิจารณาจาก
- การมอบหนาที่เปนไปอยางเปนระบบใหกับ
กลุมบุคลากรเพื่อความมั่นใจวามีระบบ
ตรวจสอบและคานอํานาจกันได

มี/ใช

/

- การกระทบยอดเงินฝากธนาคารใหกระทําโดย
พนักงานที่ไมมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
รับเงิน การจายเงินหรือการดูแลรักษาเงิน

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีการจัดใหมีการกระจายอํานาจและแบง
แยกหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อ
ใหเกิดความคลองตัวและชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานสามารถสอบยันกันได เชน อํานาจ
ในการอนุมัติการกําหนดขอบเขตของงาน
เปนตน
N/A หนาที่กองคลังและพัสดุ

- ไมอนุญาตใหบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตาม
ลําพังเกี่ยวกับเงินสดหลักที่โอนกันได หรือ
ทรัพยสินมีคาอื่นถาเปนไปได

/

- มีมาตรการดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม
และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

/

- มีมาตรการดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม
และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

- มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ การ
ประมวลผลขอมูล การบันทึกรายการหรือการ
บันทึกบัญชี การรับ-จายเงิน การสอบทาน
การตรวจสอบ และการดูแลรักษาทรัพยสิน

/

- มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ
การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การ
รับเงินการสอบทานการตรวจสอบ และการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- ไมมีการอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ควบคุมการดําเนินงานที่สําคัญทั้งหมดหรือ
ปฏิบัติงานที่สําคัญหรือเสี่ยงตอความเสียหาย
เพียงคนเดียวจนครบวงจรแตถามีความ
จําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่
เหมาะสมทดแทน

/

- ไมอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดควบคุม
การปฏิบัติงานที่สําคัญหรือเสี่ยงตอความ
เสียหายเพียงคนเดียวจนครบวงจร แตถามี
ความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุม
อื่นที่เหมาะสมทดแทน

- ฝายบริหารควรตระหนักวาการสมรูรวมคิด
หรือการสมยอมของบุคลากรตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปสามารถลดหรือทําใหประสิทธิผลของ
การแบงแยกหนาที่การงานหมดไป ดังนั้น
ฝายบริหารจึงควรระมัดระวังเปนพิเศษและ
พยายามลดโอกาสที่จะเกิดการสมยอมกัน
ดังกลาว

/

- มีการแบงแยกหนาที่การงานเพื่อลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดการสมรูรวมคิดในการ
หาผลประโยชน

- มีขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยง แต
ไมเปนลายลักษณอักษร

3.8 มีขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผล
ประโยชนเปนลายลักษณอักษร
3.9 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ฎ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎหมาย
กฎฎ
ระเบียบขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

/

- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานของสํานักหอสมุดุ เปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี

/

- มีนโยบายการดําเนินงานและระเบียบ
ปฏิบัติอยางเปนทางการรวมทั้งมีแผนผัง

4. ใหหนวยงานบันทึกการควบคุุม
ภายในเปนลายลักษณอักษร โดย
พิจารณาจาก
- มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติอยางเปน
ทางการรวมทั้งมีแผนผัง (Flowchart) (แสดง

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ระบบขอมูล) ผังโครงสรางองคกร
(Organization Chart) และคําอธิบาย
ลักษณะงาน (Job Description)

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
(Organization Chart) และคําอธิบาย
ลักษณะงาน (Job Description)

- มีการสื่อสารขอกําหนดของระบบการควบคุม
ไปยังพนักงาน

/

- มีการสื่อสารขอกําหนดของระบบการ
ควบคุมใหบุคลากรรับทราบ

- ผูบริหารติดตามการควบคุม การระบุขอ
บกพรอง และมีมาตรการแกไขเพื่อปรับปรุง
ระบบฯ การบันทึกการควบคุมภายในอยาง
ถูกตองเหมาะสมเพื่อชวยใหการประเมินระบบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารรวมถึง
ผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายนอก
จะตระหนักถึง ประสิทธิภาพนี้ไดโดยไมตอง
ทําทุกอยางใหมทุกครั้งที่ทําการประเมิน การ
บันทึกโครงสรางการควบคุมภายในควร
อธิบายวากิจกรรมการควบคุมจะลดความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคระดับ
หนวยงานและระดับกิจกรรมอยางไร

/

- มีการติดตามการควบคุมภายใน มีการ
ระบุขอบกพรองตางๆ เพื่อปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในของสํานักหอสมุด โดย
จะไดรับขอเสนอแนะ ขอควรปรับปรุงจาก
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด รองผูอํานวยการ
หัวหนาฝาย รวมถึงผูตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

4.1 อื่นๆ (โปรดระบุ)

การควบคุมทั่วไป
1. การบริหารความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศทั่วทั้งองคกร
1.1 องคกรไดจัดใหมีการประเมินความ
เสี่ยงของระบบสารสนเทศอยางละเอียด
รอบคอบ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดย

-

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีการประเมินความเสี่ยง และมีการบันทึกเปน
ลายลักษณอักษรอยูเปนระยะ รวมทั้งมีการ
บันทึกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
ปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
สภาพการณอื่นๆ

/

- มีการประเมินความเสี่ยง และมีการบันทึก
เปนลายลักษณอักษร

- การประเมินความเสี่ยงไดพิจารณาถึงความ
ถูกตองของขอมูล และโอกาสที่ขอมูลจะกอให
เกิดความเสียหาย

/

- มีการประเมินความเสี่ยงไดพิจารณาถึง
ความถูกตองของขอมูล และโอกาสที่ขอมูล
จะกอใหเกิดความเสียหาย

- มีการบันทึกเกี่ยวกับผลการพิจารณาความเสี่ยง
และการอนุมัติชั้นสุดทายของผูบริหารเปน
ลายลักษณอักษรและจัดเก็บไวในแฟม

/

- มีการบันทึกเกี่ยวกับผลการพิจารณาความ
เสี่ยงเปนลายลักษณอักษร

1.2 องคกรไดจัดทําแผนซึ่งอธิบายอยางชัดเจน
เกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศทั่วทั้งองคกร รวมทั้งนโยบายและ
ขั้นตอนวิธีการซึ่งสนับสนุนแผนนั้น

/

- มีการบริหารความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ

1.3 ผูบู ริหารระดับอาวุโุ ส ไดจัดใหมี
โครงสรางในการดําเนินการและการบริหารงาน
ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศทั่วทั้งองคกร และมีการกําหนด
ความรับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัยไว
อยางชัดเจน

X

- ไมมีผูบริหารระดับอาวุุโสในสํานักหอสมุุด

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

1.4 องคกรไดปฏิบัติตามนโยบายที่ดีในเรื่อง
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ เชน มีเกณฑกําหนด
คุณสมบัติของผูที่รับผิดชอบดานความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ เพื่อใหมั่นใจในความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

- มีนโยบายในดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศแตไมมีการกําหนดเปน
ลายลักษณอักษร

1.5 องคกรมีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจาก
การใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet)

N/A - ความรับผิดชอบของสํานักคอมพิวเตอร

1.6 องคกรมีการติดตามและประเมิน
ประสิทธิผลของการรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง
มีการปรับเปลี่ยนตามความจําเปน โดยพิจารณา
จาก
- ผูบริหารมีการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายความปลอดภัยและการปฏิฏบัติตาม
นโยบายนั้น เปนระยะๆ
- มาตรการแกไขไดรับการทดสอบและปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผลทันทวงที รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง

/

- มีการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
ความปลอดภัยและการปฏิฏบัติตามนโยบาย
นั้น เปนระยะๆ

/

- มีมาตรการแกไขไดรับการทดสอบและ
ปฏิฏบัติอยางมีประสิทธิผลทันทวงที รวมทั้ง
มีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง

/

- มีการกําหนดนโยบายการนําคอมพิวเตอร
มาใชในการดําเนินงาน เชน ในสวนของการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศ การบริการหอง
ศึกษาสวนบุคคล บริการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง เปนตน

2. การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอร
2.1 องคกรมีการกําหนดนโยบายการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการดําเนินงาน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

2.2 มีการกําหนดนโยบายของแตละหนวยงาน
ในการดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร

/

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนผูบํารุง
ดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมด
เนื่องจากตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญเฉพาะทาง

2.3 มีการจํากัดใหเฉพาะผูไดรับอนุมัติเทานั้น
ที่สามารถเขาถึงและใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร

/

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรมีการ
จํากัดใหเฉพาะผูที่ไดรับอนุมัติเทานั้น สวน
ผูใชบริการไมมีการจํากัดการเขาถึงและใช
งานคอมพิวเตอร

2.4 มีการฝกอบรมหรือใหขอแนะนําการใช
อุปกรณคอมพิวเตอรกับผูใชคนใหม

/

- มีการฝกอบรมหรือใหขอแนะนําการใช
อุปกรณคอมพิวเตอรกับผูใชคนใหม

2.5 เมื่ออุปกรณคอมพิวเตอรเกิดความ
เสียหายหรือทํางานไมได มีการรายงานใหผู
รับผิดชอบทราบ และมีการแกไขอยางทันทวงที

/

- เมื่ออุปกรณคอมพิวเตอรเกิดความ
เสียหายหรือทํางานไมได มีการรายงานให
ผูรับผิดชอบทราบ และมีการแกไขอยางทัน
ทวงที

2.6 มีการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร
ตามระยะเวลาที่กําหนด

/

- มีแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.7 มีการประสานและวางแผนกับผูเกี่ยวของ
ในการจัดซื้อ อุปุ กรณคอมพิวเตอร เพื่อใหมั่นใจ
วาในระยะยาว อุปกรณคอมพิวเตอรที่จัดซื้อจะ
เขากันและใชงานไดดีกับอุปกรณคอมพิวเตอรอื่น

/

- มีการประสานและวางแผนกับผูเกี่ยวของ
ในการจัดซื้อ อุุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อให
มั่นใจวาในระยะยาว อุปกรณคอมพิวเตอร
ที่จัดซื้อจะเขากันและใชงานไดดีกับ
อุปกรณคอมพิวเตอรอื่น

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

3. การควบคุมการเขาถึง
3.1 องคกรมีการจัดประเภททรัพยากรดาน
สารสนเทศ ตามความสําคัญและความเสี่ยงตอ
ความเสียหาย โดยพิจารณาจาก
- มีการกําหนดประเภทของทรัพยากรดาน
สารสนเทศและเกณฑที่เกี่ยวของ และมีการ
แจงใหเจาของสารสนเทศทราบ

/

- มีการกําหนดประเภทของทรัพยากรดาน
สารสนเทศและเกณฑที่เกี่ยวของ และมีการ
แจงใหเจาของสารสนเทศทราบ

- เจาของสารสนเทศไดกําหนดประเภทของ
สารสนเทศตามเกณฑที่ไดรับอนุมัติ โดย
คํานึงถึงผลการพิจารณาและประเมิน
ความเสี่ยง รวมทั้งมีการบันทึกการกําหนด
ประเภทเปนลายลักษณอักษร

/

- เจาของสารสนเทศไดกําหนดประเภทของ
สารสนเทศตามเกณฑที่ไดรับอนุมัติ โดย
คํานึงถึงผลการพิจารณาและประเมิน
ความเสี่ยง รวมทั้งมีการบันทึกการกําหนด
ประเภทเปนลายลักษณอักษร

3.2 เจาของสารสนเทศมีการระบุบุคคลผูไดรับ
อนุมัติใหใชสารสนเทศ และมีการอนุมัติอยางเปน
ทางการในการเรียกใชสารสนเทศ

/

- เจาของสารสนเทศมีการระบุบุคคลผูไดรับ
อนุมัติใหใชสารสนเทศ

3.3 องคกรจัดใหมีการควบคุมทางกายภาพ
และการควบคุมุ โดยโปรแกรม เพื่อปองกันหรือ
คนใหพบการเรียกใชสารสนเทศโดยไมไดรับ
อนุญาต

/

- มีการนําระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบบัญชี 3 มิติ โปรแกรมลง
ทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศมาใชกับ
หนวยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในป
งบประมาณ 2549

3.4 การเขาถึงสารสนเทศในระบบแลน ( Lan)
และเมนเฟรม (Mainframe) มีการควบคุมโดยให
รหัสผาน (Password)

/

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

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- มีการติดตามดูการเขาถึงระบบสารสนเทศ
มีการสอบสวนกรณีที่ชัดแจงวามีการละเมิด
และมีมาตรการแกไขและลงโทษทางวินัยที่
สมควรแกกรณี

4.1 มีการอนุมัติอยางถูกตองทุกครั้งที่มีการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือลักษณะรูปแบบการ
ประมวลผลของระบบสารสนเทศ

/

- มีการนําระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบบัญชี 3 มิติ โปรแกรมลง
ทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศมาใชกับ
หนวยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในป
งบประมาณ 2549

4.2 มีการทดสอบอยางรอบคอบและอนุมัติ
อยางถูกตองกอนที่จะนําโปรแกรมใหม หรือ
โปรแกรมเดิมที่ปรับปรุงใหมมา ใชงาน

/

- มีการทดสอบระบบโปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ระบบบัญชี 3 มิติ โปรแกรม
ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศมาใชกับ
หนวยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในป
งบประมาณ 2549

5.1 องคกรมีการจํากัดการเขาถึงโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ตามหนาที่งาน และมีการบันทึกการอนุมัติการ
เขาถึงเปนลายลักษณอักษร

/

- มีการจํากัดสิทธิการเขาถึงโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ

5.2 มีการควบคุมและติดตามการเขาถึงและ
การใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

/

- มีการจํากัดสิทธิการเขาถึงโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ

3.5 องคกรมีการติดตามดูการเขาถึงระบบ
สารสนเทศมีการสอบสวนกรณีที่ชัดแจงวามีการ
ละเมิดและมีมาตรการแกไขและลงโทษทางวินัยที่
สมควรแกกรณี

4. การพัฒนาและปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ระบบงาน

5. การควบคุมุ โปรแกรมระบบปฏิฏบัติการ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบ
ปฏิบัติการ โดยแจงใหผูเกี่ยวของทราบ

6.1 มีการระบุหนาที่ซึ่งตองแบงแยกออกจาก
กัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อแบงแยก
หนาที่ใหเหมาะสม

/

- มีการระบุหนาที่ซึ่งตองแบงแยกออกจาก
กัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อแบง
แยกหนาที่ใหเหมาะสม

6.2 มีการควบคุมการเขาถึง ซึ่งสนับสนุนการ
แบงแยกหนาที่

/

- มีการควบคุมการเขาถึง ซึ่งสนับสนุนการ
แบงแยกหนาที่ใหเหมาะสมกับความรู ความ
สามารถของบุคลากรแตละคน

6.3 มีการควบคุมกิจกรรมของบุคลากร โดยใช
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน การควบคุมดูแล และการ
สอบทานอยางเปนทางการ

/

- มีการควบคุมกิจกรรมของบุคลากรโดยใช
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน การควบคุมดูแลและ
การสอบทานอยางเปนทางการ โดย
หัวหนาฝาย

/

- มีการประเมินและจัดลําดับระบบ
ปฏิฏบัติการดานคอมพิวเตอร ตามระดับ
ความสําคัญและความไวตอสิ่งกระทบ ซึ่ง
อาจกอใหเกิดความเสียหาย

/

- มีการประเมินประโยชนของรายงาน
(Output) ที่ประมวลจากระบบสารสนเทศ

5.3 มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแกไข
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

6. การแบงแยกหนาที่

7. ความตอเนื่องของการบริการ
7.1 มีการประเมินและจัดลําดับระบบปฏิบัติ
การดานคอมพิวเตอร ตามระดับความสําคัญและ
ความไวตอสิ่งกระทบ ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งมี
การระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อสนับสนุน
ระบบเหลานั้น
7.2 มีการประเมินประโยชนของรายงาน
(Output) ที่ประมวลจากระบบสารสนเทศเปน
ครั้งคราว และมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

7.3 มีการแจงใหผูใช (Users) ทราบเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพใหม ๆ ของระบบสารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ

/

- มีการแจงใหผูใช (Users) ทราบเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพใหม ๆ ของระบบสารสนเทศ
อยางสม่ําเสมอ

7.4 องคกรมีมาตรการปองกันและลดความ
เสียหายและการหยุดชะงักของระบบ โดยใชวิธี
การสํารองขอมูลและโปรแกรม รวมทั้งการ
ควบคุมสภาพแวดลอม การฝกอบรมเจาหนาที่
และการบํารุงรักษาและบริหารเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

/

- มีมาตรการปองกันและลดความเสียหาย
และหยุดชะงักของระบบ โดยใชวิธีการ
สํารองขอมูลและโปรแกรม

7.5 ฝายบริหารมีการจัดทําแผนฉุกเฉินที่
ละเอียดรอบคอบ เปนลายลักษณอักษร

- มีการดําเนินการแกไขเหตุฉุกเฉินไดอยาง
ทันทวงที แตมีเอกสารเปนลายลักษณอักษร

7.6 องคกรจัดใหมีการทดสอบแผนฉุกเฉิน
เปนระยะและมีการปรับปรุงแกไขตามที่ควร

- มีการดําเนินการแกไขเหตุฉุกเฉินไดอยาง
ทันทวงที แตมีเอกสารเปนลายลักษณอักษร
-

7.7 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

การควบคุมระบบงาน
1. การควบคุมุ การอนุมุ ัติ
1.1 มีการควบคุมและอนุมัติเอกสารประกอบ
รายการ โดยพิจารณาจาก
- มีการจํากัดการเขาถึงเอกสารหรือแบบฟอรม
เปลา
- มีการกําหนดเลขที่เอกสารไวลวงหนาโดยให
เลขเรียงตามลําดับ

X

- บุคลากรสามารถเขาถึงแบบฟอรมเปลาได

X

- ไมมีการกําหนดลําดับเลขที่เอกสาร
ลวงหนา

ไมมี/
ไมใช

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

- ผูมีอํานาจอนุมัติ มีการลงนามในเอกสาร
ประกอบรายการที่สําคัญ

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุดลงนามใน
เอกสาร

- มีการตรวจสอบขอมูลโดยผูที่เปนอิสระ หรือโดย
ผูควบคุมดูแล กอนการปอนขอมูลรายการเขาสู
ระบบงาน

/

- มีการตรวจสอบขอมูลโดยผูปฏิบัติงานเปน
ลําดับแรก กอนที่จะปอนขอมูลเขาสูระบบ
งาน

/

- มีการจํากัดการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชในการปอนขอมูล เชน ในสวนของงาน
ฝายเทคนิคสารสนเทศ งานพัสดุ งาน
สารบรรณ

2.1 ขอมูลรายการทั้งหมดที่ผานการอนุมัติ
ไดรับการนําเขาและประมวลผลโดยคอมพิวเตอร

/

- ขอมูลทุกรายการที่ผานการอนุมัติ จะได
รับการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร

2.2 มีการกระทบยอดเพื่อพิสูจนความครบ
ถวนของขอมูล

/

- มีการกระทบยอดเพื่อพิสูจนความครบถวน
ของขอมูล

/

- ลักษณะการออกแบบ การบันทึกขอมูลเขา
สูระบบงานขององคกร ชวยใหมีการบันทึก
ขอมูลไดอยางถูกตอง เชน โปรแกรม
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมบัญชี 3
มิติ โปรแกรมลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ โปรแกรมรายงานคาปรับ ของ
สํานักงานเลขานุการเปนตน

1.2 มีการจํากัดการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชในการปอนขอมูลเขาสูระบบงาน

ความเห็น/คําอธิบาย

2. การควบคุมความครบถวน

3. การควบคุมุ ความถูกู ตอง
3.1 ลักษณะการออกแบบ การบันทึกขอมูล
เขาสูระบบงานขององคกร ชวยใหมีการบันทึก
ขอมูลไดอยางถูกตอง

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

3.2 มีการพิสูจนและตรวจสอบขอมูลเพื่อให
คนพบขอมูลที่ผิดพลาด

/

- มีการพิสูจนและตรวจสอบขอมูลเพื่อให
คนพบขอมูลที่ผิดพลาด

3.3 มีการแยกขอมูลที่ผิดพลาดออกมาตางหาก
รวมทั้งมีการรายงาน สืบหาสาเหตุของความ
ผิดพลาด และแกไขใหถูกตอง อยางทันทวงที

/

- มีการแยกขอมูลที่ผิดพลาดออกมา
ตางหาก รวมทั้งมีการรายงาน สืบหา
สาเหตุของความผิดพลาด และแกไขให
ถูกตองอยางทันทวงที

3.4 มีการสอบทานรายงานที่ไดจากการ
ประมวลผล เพื่อใหขอมูลถูกตองและเหมาะสม

/

- มีการสอบทานรายงานที่ไดจากการ
ประมวลผล

4.1 องคกรมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใหมั่นใจ
ไดวา โปรแกรมและแฟมขอมูลที่นํามาใชในการ
ประมวลผล เปนชุดที่ถูกตอง และเปนปจจุบัน
อยูเสมอ

/

- มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใหมั่นใจไดวา
โปรแกรมที่นํามาใชในการประมวลผล เปน
ปจจุบัน

4.2 มีการกําหนดใหโปรแกรมตรวจสอบเพื่อ
พิสูจนวาแฟมคอมพิวเตอรที่นํามาใชในการ
ประมวลผล เปนแฟมที่เหมาะสม

/

- มีการกําหนดใหโปรแกรมตรวจสอบเพื่อ
พิสูจนวาแฟมคอมพิวเตอรที่นํามาใชในการ
ประมวลผลเปนแฟมที่เหมาะสม

4. การควบคุมการแกไขเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมประมวลผล และแฟมขอมูล

4.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

-

สรุป : กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเปนองคประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัดใหมีขึ้นเพื่อลด
ความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจนใหฝายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู ผูบริหารจะตองเขาใจถึงลักษณะงาน ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและการควบคุม และตอง
คํานึงวากิจกรรมการควบคุมที่จัดใหมีขึ้นนั้น สามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความผิดพลาดเสียหาย
ไดหรือไม และคุมคากับคาใชจายที่ตองเสียไปเพียงใด กิจกรรมการควบคุมนั้นตองทําอยางสม่ําเสมอตลอดไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสอดคลองกับนโยบายและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหมั่นใจวาระบบการ
ควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน ขึ้นอยูกับดุลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมและ
ความซับซอนของงาน/กิจกรรมในแตละฝาย

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ตุลาคม 2553

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

สารสนเทศและการสื่อสาร
1. สารสนเทศ
1.1 จัดใหมีวิธีปฏิบัติในการใหขอมูลภายใน
และภายนอกที่จําเปนในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานโดยเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคที่กําหนด
- รวบรวมขอมูลภายนอกดานกฎหมาย หรือกฎ
ระเบียบและการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคม ที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการ
ดําเนินงาน

/

- มีการจัดใหมีวิธีปฏิบัติในการใหขอมูล
ภายในและภายนอกที่จําเปนในการประเมิน
ผลการดําเนินงาน โดยมีการรวบรวมขอมูล
ดานกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ และการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม ที่
เกี่ยวของกับการประเมินผลการดําเนินงาน

- รายงานขอมูลซึ่งเปนประโยชนในการประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงคที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ

/

- แตละฝายมีการรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ
กับงานของตนเองและรายงานใหหัวหนา
ฝาย รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการ
สํานักหอสมุดทราบตามลําดับชั้น

- ใหขอมูลที่ผูบริหารตองการในการบริหารงาน
ตามหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
* ขอมูลเชิงวิเคราะหเพื่อชวยใหผูบริหาร
ระดับสวนงานจัดทําแผนปฏิบัติ
* ขอมูลซึ่งมีรายละเอียดเหมาะสมกับ
ผูบริหารแตละระดับ
* สรุปขอมูลที่มีขอมูลที่มีรายละเอียด
ประกอบเพื่อการตรวจสอบตอไป
* มีขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันเพื่อให
ผูบริหารสามารถติดตามผลกิจกรรมหรือ
เหตุการณทั้งภายในและภายนอกอยาง

/

- รายงานของแตละฝายนั้น เปนขอมูลที่
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดตองการในการ
บริหารตามหนาที่ความรับผิดชอบ ที่เปน
ขอมูลเชิงวิเคราะห

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

ทันกาลและมีประสิทธิผลรวมทั้งสามารถ
ที่จะตอบสนองตอปจจัยดานเศรษฐกิจ
และสังคม และเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุม
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
* เชื่อมโยงระบบสารสนเทศใหสัมพันธกับ
วัตถุประสงคระดับหนวยงาน
* เชื่อมโยงระบบสารสนเทศใหสัมพันธกับ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
* พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อระบุความตองการขอมูล
ใหม ๆ
* ความตองการขอมูลและจัดลําดับความ
สําคัญของขอมูล ควรใหผูบริหารเปน
ผูกําหนด
* จัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาว
ใหสัมพันธกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1.2 ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่จําเปน
- การใชจายเงินและทรัพยากรบุคคลเปนไปอยาง
เหมาะสม
* องคกรตองมีผูบริหารระดับสวนงานยอย
นักวิเคราะห หรือโปรแกรมเมอร ซึ่งมี
ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม ๆ หรือเพิ่มขีดความสามารถ
ของระบบสารสนเทศที่มีอยู
* พนักงานตองไดรับการฝกอบรมอยาง

/

- สํานักงานเลขานุการ เปนผูดําเนินการ และ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูดําเนินการ
ในสวนที่จัดเก็บขอมูลไวในระบบของสํานักหอสมุด

/

- มีการใชจายเงินและทรัพยากรบุคคลอยาง
เหมาะสม
- มีนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีความสามารถ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ
ที่มีอยู และในอนาคตจะมีการจัดการระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหทุกหนวยงาน
ไดใช จึงไดจัดใหมีการอบรมในการใชระบบ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

เพียงพอในการใชระบบสารสนเทศใหม
หรือระบบสารสนเทศที่ปรับปรุงขีดความ
สามารถแลว
* พนักงานคอมพิวเตอรควรใหการฝก
อบรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
จําเปนใหกับพนักงาน อื่นๆ

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
สารสนเทศใหม

/

- แตละฝายมีการรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ
กับงานของตนเองและรายงานใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดทราบตามลําดับชั้น

/

- มีการฝกอบรมแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการการประชุมเรื่องการประเมินผลงาน
พนักงาน

- การติดตอสื่อสารในระหวางการปฏิบัติงาน

/

- มีการติดตอสื่อสารในระหวางการ
ปฏิบัติงาน

- พนักงานควรทราบวัตถุประสงคของกิจกรรมที่
รับผิดชอบและทราบหนาที่งานของตนในการ
สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น

/

- บุคลากรทราบวัตถุประสงคของกิจกรรมที่
รับผิดชอบและทราบหนาที่งานของตนในการ
สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น

1.3 จัดใหมีระบบสารสนเทศและการรายงาน
สําหรับการบริหารและการตัดสินใจของฝาย
บริหาร

2. การสื่อสาร (Communication)
2.1 มีวิธีปฏิบัติในการสื่อสารใหพนักงาน
ทราบหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในอยางมีประสิทธิผล
พิจารณาวิธีตอไปนี้
- การฝกอบรมแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการ การประชุมเรื่องการประเมินผลงาน
พนักงาน

ไมมี/
ไมใช

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- พนักงานควรเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของตนวา
มีผลกระทบตอพนักงานผูอื่นอยางไร และ
หนาที่ของพนักงานอื่นมีผลกระทบตอตน
อยางไร

/

- บุคลากรเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของตนวา
มีผลกระทบตอผูอื่นอยางไร และหนาที่ของ
ผูอื่นมีผลกระทบตอตนอยางไร

- พนักงานควรเขาใจงานในความรับผิดชอบ
ของตนวาสงผลตอเปาหมายของหนวยงาน
และกระบวนการปฏิบัติงานอยางไร

/

- มีการแจงเวียนระเบียบฯ วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในและ
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของใหทราบอยางทั่วถึง

- หนวยงานจะไมเปดเผยชื่อผูแจงและใหถือเปน
ความลับ

/

- เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความประพฤติ
มิชอบสํานักหอสมุดจะไมเปดเผยชื่อผูแจง
และถือเปนความลับ

- ทําใหพนักงานสะดวกใจที่จะใชสายการติดตอ
สื่อสารนี้เมื่อจําเปน

/

- บุคลากรที่แจงขอสงสัยเกี่ยวกับความ
ประพฤติไมชอบสะดวกใจที่จะใชสายการ
ติดตอสื่อสารเมื่อจําเปน

- ใหการปองกันพนักงานที่แจงการประพฤติ
มิชอบจากการถูกกลั่นแกลง

/

- มีการปองกันบุคลากรที่แจงการประพฤติ
มิชอบจากการถูกกลั่นแกลง

/

- มีการใหบุคลากรแนะนําการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานอยางตอเนื่อง

2.2 จัดใหมีสายการติดตอสื่อสารเพื่อให
พนักงานสามารถแจงขอสงสัยเกี่ยวกับความ
ประพฤติมิชอบ โดยที่

2.3 กําหนดวิธีการใหพนักงานเสนอการ
ปรับปรุงงาน
- เนนการใหขอเสนอการปรับปรุงคุณภาพงาน

จุดที่ประเมิน
- ใหรางวัลหรือชมเชยพนักงานซึ่งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับหนวยงาน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- มีการชมเชยกับบุคลากรที่ใหคําแนะนําที่ดี
เปนประโยชนตอหนวยงาน

/

- บุคลากรใหขอมูลที่มีประโยชนกับการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันกาลเพื่อให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล

- จัดใหมีการประชุมพนักงานเปนประจํา

/

- มีการประชุมบุคลากรเปนประจํา ทั้ง
ประชุมหัวหนาฝาย และบุคลากรทั้งหมด

- แจกจายหนังสือขาวของหนวยงานใหพนักงาน
ทราบทั่วกัน

/

- มีการเดินเอกสารตางๆ ใหบุคลากร
ทราบอยางสม่ําเสมอ

- แจงขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ใหพนักงานทราบ

/

- แจงขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติใหบุคลากรทราบ เมื่อมีนโยบายหรือ
ระเบียบใหมๆ

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหแจงให
พนักงานทราบเปนประจํา

/

- แจงขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติใหบุคลากรทราบ เมื่อมีนโยบายหรือ
ระเบียบใหมๆ

- แจงใหพนักงานระดับบริหารทราบถึง
* วัตถุประสงคระยะยาว
* การเปลี่ยนแปลงของหนวยงาน
* การบรรลุผลสําเร็จของพนักงานและ
หนวยงาน

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแจงใหกับ
บุคลากรทุกคนทราบถึงวิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงคทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงของสํานักหอสมุด รวมทั้ง
การบรรลุผลสําเร็จของสํานักหอสมุด

2.4 กําหนดวิธีปฏิบัติในการติดตอสื่อสาร
ระหวางหนวยงานเพื่อใหพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิผล
- ใหขอมูลที่มีประโยชนกับการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอและทันกาลเพื่อใหปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิผล

จุดที่ประเมิน
2.5 จัดใหมีวิธีปฏิบัติเมื่อความมั่นใจวามีวิธี
ปฏิบัติตอไปนี้
- มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีไว
อยางถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีไว
อยางถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน

- มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการจายเงินและ
การบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปน
หมวดหมู

/

- มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการจายเงิน
และการบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ
และเปนหมวดหมู

- มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ

/

- มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจาก
ภายในและภายนอกใหผูบริหาร เชน
รายงานประจําป

- มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันกาล

/

- มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและ
ทันกาล

- มีการแจงใหพนักงานทราบปญหาและ
จุดออนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแกไข

/

- มีการแจงใหทราบถึงปญหาและจุดออน
ของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และรวม
กันหาแนวทางการแกไข

- มีการสื่อสารใหพนักงานทราบอยางชัดเจนถึง
พฤติกรรมที่เปนที่ยอมรับและไมยอมรับ และ
การลงโทษ

/

- บุคลากรทราบอยางชัดเจนถึงพฤติกรรม
ที่เปนที่ยอมรับและไมยอมรับ และการ
ลงโทษ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอ
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององคกร

/

- มีชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอ
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การดําเนินงานของสํานักหอสมุด

- มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก
ภายนอกอาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน

/

- มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก
ภายนอก เชน ผูใชบริการ

/

- แจงใหลูกคาหรือผูใชบริการทราบถึง
บริการตางๆ ของสํานักหอสมุด

- โฆษณาบริการของหนวยงานกับกลุมเปาหมาย

/

- ประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึง
บริการตางๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย

- รวมรวมขอเสนอแนะและขอรองเรียนที่ไดรับ
แลวสงใหสวนงานที่เกี่ยวของทราบและดําเนิน
การควรแกกรณี

/

- มีการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ
และรวบรวมขอเสนอแนะและขอรองเรียน
ที่ไดรับแลวสงใหงานที่เกี่ยวของทราบและ
ดําเนินการควรแกกรณี

- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
และหนังสือรองเรียนและการตอบกลับให
ผูเสนอหรือผูรองเรียนทราบ

/

- มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะและหนังสือรองเรียนและการ
ตอบกลับใหผูเสนอหรือผูรองเรียนทราบ

- สํารวจการปฏิบัติเปนระยะ ๆ เพื่อประเมินวา
หนวยงานไดใหสินคา/ บริการที่ตอบสนอง
ความตองการของลูกคาหรือไมอยางไร

/

- มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ที่มีตอการใหบริการสารสนเทศ ของสํานักหอสมุดอยางตอเนื่อง ปละ 2 ครั้ง

2.6 จัดใหมีสายการติดตอสื่อสารกับลูกคา
ผูจําหนายพัสดุ หรือผูใหบริการและกลุมบุคคล
ภายนอกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความตองการ
ของลูกคา
- แจงใหลูกคาหรือบุคคลภายนอกทราบถึง
สินคาและบริการของหนวยงาน

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- มีระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย
การใชหองสมุด พ.ศ. 2542 เปนมาตรฐาน
จริยธรรมของสํานักหอสมุด

/

- ยอมรับฟงรายงานปญหาที่เกิดจากการให
บริการและอื่น ๆ

- แกไขขอผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินลูกคา
อยางทันเวลา และปรับปรุงระบบการควบคุม
เพื่อปองกันการผิดพลาดซ้ํา

/

- แกไขขอผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินจาก
ผูใชบริการทันเวลา และปรับปรุงระบบการ
ควบคุมเพื่อปองกันการผิดพลาดซ้ํา

- การดําเนินการเกี่ยวกับการไดรับการรองเรียน
ควรใหบุคคลที่เหมาะสมเปนผูดําเนินการ

/

- การดําเนินการเกี่ยวกับการไดรับการ
รองเรียนจะมอบหมายไปยังผูเกี่ยวของ

- มีวิธีในการแจงใหผูบริหารระดับสูงทราบถึง
ลักษณะและปริมาณของการรองเรียนที่ไดรับ

/

- มีวิธีในการแจงใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดทราบถึงลักษณะและปริมาณของ
การรองเรียนที่ไดรับ

2.7 สื่อสารใหลูกคาและกลุมคนที่เกี่ยวของ
ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของหนวยงาน

2.8 จัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให
ความมั่นใจวามีการติดตามเกี่ยวกับการสื่อสาร
ที่ไดรับจากลูกคา ผูขาย บุคคลภายนอก อื่น ๆ
- การยอมรับฟงรายงานปญหาที่เกิดจากสินคา
บริการและอื่น ๆ

2.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

-

สรุป : สารสนเทศและการสื่อสาร
ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ และสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมตามสมควรตอความตองการของผูใช และการบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน
ผูบริหารมีการพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารวาเปนไปตามความตองการของ
องคกรและบรรลุวัตถุประสงคดานการควบคุมภายใน โดยขอมูลนั้นอยูในรูปแบบที่เหมาะสม ทันกาล และการ
สื่อสารควรคลอบคลุมไปทั่วทั้งองคกร และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหความมั่นใจวาการสื่อสารนั้นเปน
ประโยชน นาเชื่อถือและมีการสื่อสารอยางตอเนื่อง

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ตุลาคม 2553

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

การติดตามประเมินผล
1. การติดตามผลระหวางปฏิบัติงาน
1.1 ฝายบริหารมีกลยุทธที่จะสรางความ
มั่นใจไดวา การติดตามผลระหวางปฏิบัติงานมี
ประสิทธิผลและกอใหเกิดการประเมินรายครั้ง
เมื่อตรวจพบปญหาหรือระบบการควบคุมเกิด
ปญหา เชน มีกลยุทธในการเนนใหผูบริหารระดับ
สวนงานยอยตาง ๆ ภายในองคกรตระหนักถึงความ
รับผิดชอบของตนตอการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึง
การติดตามผลประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
และใหถือวาเปนหนาที่หนึ่งของงานในความ
รับผิดชอบ
1.2 ในระหวางการปฏิบัติงาน บุคลากร
สามารถทราบไดวาระบบการควบคุมภายใน
ทํางานไดดีหรือไม โดยพิจารณาจาก
- ฝายจัดการมีการเปรียบเทียบขอมูลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับขอมูลจากการ
ประมวลผล หรือขอมูลประมาณการ กรณี
มีผลแตกตางใหหาสาเหตุุและแกไขตามควร
แกกรณี
- ผูปฏิบัติงานตองลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมููลทางการเงินในหนวยงานของตนและ
ตองรับผิดชอบหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

/

- มีการสอดสองดูแลกิจกรรมที่อยูระหวาง
การดําเนินการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
การดําเนินงานเปนไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนดไว

/

- มีการเปรียบเทียบขอมูลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจริงกับขอมูลจากการประมวลผล
หรือขอมูลประมาณการ

/

- ผูปฏิบัติงานตองลงนามรับรองความ
ถููกตองของขอมููลทางการเงินในหนวยงาน
ของตนและตองรับผิดชอบ หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- ขอมูลจากหนวยงานภายนอกองคกรควร
สอดคลองกับขอมูลภายในขององคกร

1.4 หนวยงานมีโครงสรางองคกรที่เหมาะสม
และการบังคับบัญชาที่สนับสนุนระบบการ
ควบคุมภายใน เชน ผูตรวจสอบภายในมีความ
เปนอิสระจากสวนงานที่ตนตรวจสอบและ
รายงานโดยตรงไปยังผูบริหารสูงสุด

/

- มีโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและการ
บังคับบัญชาที่สนับสนุนระบบการควบคุม
ภายใน

1.5 มีการเปรียบเทียบทะเบียนทรัพยสินกับ
ทรัพยสินที่มีอยูจริงและหาสาเหตุของความ
แตกตาง

/

- มีการเปรียบเทียบทะเบียนทรัพยสินกับ
ทรัพยสินที่มีอยูจริงและหาสาเหตุของความ
แตกตางอยางสม่ําเสมอ

/

- มีการตรวจนับพัสดุ และทรัพยสินอื่นๆ
เปนประจํา ขึ้นอยููกับความเสี่ยงของ
ทรัพยสินนั้นๆ

/

- มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะในการจัดทําบัญชี ทรัพยสิน

1.3 ขอมูลจากหนวยงานภายนอกองคกรควร
สอดคลองกับขอมูลภายในขององคกร หากไม
สอดคลองกันแสดงวาการควบคุมภายในของ
หนวยงานมีปญหา เชน การยินยอมจายเงินของ
ลูกคาเปนการยืนยันความถูกตองของการเรียกเก็บ
เงินในขณะที่ขอรองเรียนของลูกคาสะทอนใหเห็นวา
อาจมีขอผิดพลาดซึ่งตองไดรับการสอบสวนหาสาเหตุ

1.6 มีการตรวจนับสินคาคงคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินอื่นๆ เปนประจําและเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางจํานวนที่บันทึกและมีอยูจริงและ
หาสาเหตุผลของความแตกตาง
- ความบอยครั้งของการเปรียบเทียบขึ้นอยูกับ
ความเสี่ยงของทรัพยสิน

- มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะในการจัดทําบัญชี ทรัพยสินและ

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- ผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมี
การใหขอเสนอแนะกับหนวยงานในการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และ
ผูบริหารตอบสนองตอการใหขอเสนอแนะ
ดังกลาว

/

- ไดรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ปละ 1 ครั้งครอบคลุม 9 องคประกอบ
หลัก

- มีการประเมินรายครั้งทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ เชน การเปลี่ยนแปลง
แผนการบริหาร แผนเชิงกลยุทธ การเพิ่ม/ลด
ขนาดองคกร หรือมีการเปลี่ยนแปลง ดาน
การดําเนินงาน หรือ ดานการประมวลผล
ขอมูลดานการเงิน การงบประมาณที่สําคัญ ๆ

/

- การประเมินรายครั้งทุกครั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงดานการดําเนินงาน การจัดสรร
งบประมาณ

- มีการประเมินการควบคุมภายในสวนตางๆ
ของแตละสวนงาน เปนระยะๆๆ

/

- มีการประเมินการควบคุมภายในฝาย
ตางๆๆ เปนระยะๆๆ

- การประเมินรายครั้งกระทําโดยบุคคลที่มีความ
ชํานาญซึ่งอาจรวมถึงผูตรวจสอบภายในหรือ
ผูตรวจสอบภายนอก

/

- การประเมินรายครั้งกระทําโดยบุคคลที่มี
ความชํานาญ (คณะกรรมการตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา) และ

1.7 ผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบอื่น
มีการใหขอเสนอแนะปนประจํากับหนวยงานใน
การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและ
ผูบริหารตอบสนองขอเสนอแนะนั้นๆ

2. การประเมินรายครั้ง
2.1 ขอบเขตและความถี่ในการประเมินราย
ครั้งขององคกรมีความเหมาะสมกับหนวยงาน
โดยพิจารณาจาก
- การกําหนดขอบเขตและความถี่ของการประเมิน
รายครั้งไดพิจารณาจากผลการประเมินความ
เสี่ยงและประสิทธิผลการติดตามผลใน
ระหวางการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

2.2 วิธีที่ใชในการประเมินการควบคุมภายใน
ขององคกรมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม
โดยพิจารณาจาก
- วิธีการที่ใชในการประเมินการควบคุมดวย
ตนเองใช Checklists แบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน แบบประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน และอื่น ๆ

/

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- มีวิธีการประเมินการควบคุมดวยตนเอง
โดยใช Checklists แบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน แบบประเมินองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน

- การประเมินรายครั้งรวมถึงการสอบทาน
รูปแบบการควบคุมและทดสอบกิจกรรมการ
ควบคุมโดยตรง

- การประเมินรายครั้งมีการสอบทานรูปแบบ
การควบคุมและทดสอบกิจกรรมการควบคุม
โดยตรง

- หนวยงานที่มีขอมูลการเงินและดําเนินงาน
จํานวนมากซึ่งมักใชระบบคอมพิวเตอรป
ระมวลผล การประเมินรายครั้ง จึงควรใช
คอมพิวเตอรชวยในการประเมินฯ

- ขอมูลการเงินและดําเนินงานไดรับการ
ประเมินแตไมไดใชคอมพิวเตอรชวยใน
การประเมินผล

- คณะผูประเมินมีแผนงานในการประเมินเพื่อ
ใหมีการประสานงานเปนอยางดี

N/A - ขึ้นอยูกับสวนกลางที่จะสงคณะผูประเมิน
เขามาประเมินในสํานักหอสมุด

- ถาการประเมินการควบคุมโดยพนักงานใน
หนวยงานนั้นจะตองอยูในการควบคุมของ
ผูบริหารระดับสูงซึ่งมีอํานาจหนาที่ มีความ
สามารถและประสบการณที่เหมาะสม

/

- ถามีการประเมินการควบคุมโดยบุคลากร
ของสํานักหอสมุดจะอยูในการควบคุมของ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดซึ่งมีอํานาจหนาที่
มีความสามารถและประสบการณที่เหมาะสม

- คณะผูประเมินจะตองมีความรูความเขาใจ
อยางเพียงพอถึงภารกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และการดําเนินงานขององคกรและ

/

- คณะผูประเมินมีความรูความเขาใจอยาง
เพียงพอ ทั้งภารกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค
และดําเนินงานของสํานักหอสมุด

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- คณะผูประเมินจะตองมีความเขาใจระบบ
ควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมจริง

/

- คณะผูประเมินมีความเขาใจระบบควบคุม
ภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
จริง

- คณะผูประเมินวิเคราะหผลการประเมินโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว

/

- คณะผูประเมินวิเคราะหผลการประเมิน
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ที่กําหนดไว

- มีการบันทึกขั้นตอนการประเมินเปน
ลายลักษณอักษร

/

- มีการบันทึกขั้นตอนการประเมินเปน
ลายลักษณอักษร

/

- ผูตรวจสอบภายในเปนผูที่มีความรูความ
สามารถและประสบการณที่เพียงพอ ซึ่ง
เปนไปตามขอกําหนดตามระเบียบคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติ
หนาที่ของผูตู รวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

/

- ผูตรวจสอบภายในเปนผูที่มีความรูความ
สามารถและประสบการณที่เพียงพอ ซึ่ง
เปนไปตามขอกําหนดตามระเบียบคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติ
หนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

2.3 ถาการประเมินรายครั้งกระทําโดย
ผูตรวจสอบภายในจะตอง มีความรูความ
สามารถ ความเปนอิสระและมีทรัพยากร
เพียงพอ โดยพิจารณาจาก
- ผูตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและประสบการณที่เพียงพอ

- ผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระและ
รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดขององคกร

จุดที่ประเมิน
- ขอบเขตการตรวจสอบและหนาที่รับผิดชอบ
ของผูตรวจสอบภายในเหมาะสมกับความ
ตองการขององคกร
2.4 ขอบกพรองที่ตรวจพบจากการประเมิน
จะตองไดรับการแกไขอยางทันทวงที โดย
พิจารณาจาก
- มีการแจงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานนั้นรับทราบถึงขอบกพรองที่ตรวจ
พบโดยทันทีและมีการรายงานขอบกพรอง
นั้นขึ้นไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่นั้น
อยางนอยหนึ่งระดับ
- ขอบกพรองที่รายแรงและมีปญหาดานการ
ควบคุมภายในใหรายงานตอผูบริหารระดับ
สูงทันที

3. การปรับปรุงแกไขตามขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ (Audit
Resolution)
3.1 องคกรมีกลไกในการทําใหความมั่นใจ
ไดวาขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการ
สอบทานไดรับการแกไขอยางทันกาล โดย
พิจารณาจาก

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

/

- ขอบเขตการตรวจสอบและหนาที่
รับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในเหมาะสม
กับความตองการขององคกร

/

- มีการแจงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานนั้นรับทราบถึงขอบกพรองที่
ตรวจพบโดยทันทีและมีการรายงานขอ
บกพรองนั้นขึ้นไปยังผูบังคับบัญชาของ
เจาหนาที่นั้น

/

- หากพบขอบกพรองที่รายแรงและมีปญหา
ดานการควบคุมภายในใหรายงานตอผูบริหารระดับสูงทันที ซึ่งเปนขอกําหนดตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
พ.ศ. 2546

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- ผูบริหารระดับสวนงานสอบทานและประเมิน
ขอตรวจพบจากการตรวจสอบหรือจากการ
ประเมินโดยไมชักชา โดยพิจารณาทั้งขอ
บกพรองที่พบและขอเสนอแนะการปรับปรุง
แกไข

/

- หัวหนาฝายมีการสอบทานและประเมิน
ขอตรวจพบจากการตรวจสอบโดยไมชักชา
โดยจะพิจารณาทั้งขอบกพรองที่พบและ
ขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไข

- ฝายบริหารพิจารณามาตรการที่เหมาะสมใน
การดําเนินการตามนัยขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะ

/

- พิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการ
ดําเนินการตามนัยขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะ

- มีการแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายในระยะ
เวลาที่กําหนด

/

- มีการแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

- ในกรณีที่ฝายบริหารไมเห็นดวยกับขอ
ตรวจพบและขอเสนอแนะตองแสดงใหเห็น
วาขอตรวจพบและขอเสนอแนะนั้นไมเปน
ตามความจริงหรือไมจําเปนตองมีการแกไข
ใด ๆ

/

- ในกรณีที่ไมเห็นดวยกับขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะ จะมีการชี้แจงขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะ

- มีการปรึกษาหารือกับผูตู รวจสอบภายในหรือ
ผูตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับการแกไขขอ
ตรวจพบจากการตรวจสอบ

/

- มีการปรึกษาหารือกับผููตรวจสอบภายใน
หรือผูตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับการแกไข
ขอตรวจพบจากการตรวจสอบ

3.2 ฝายบริหารตอบสนองตอขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบและการสอบทาน
อื่นๆซึ่งมุงปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
องคกร โดยพิจารณาจาก

จุดที่ประเมิน

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

- ผูบริหารระดับสูงมีอํานาจในการตัดสินใจ
ประเมินขอตรวจพบและขอเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบและกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อแกไขหรือปรับปรุงการควบคุม

/

- ผูบริหารมีอํานาจในการตัดสินใจประเมิน
ขอตรวจพบและขอเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบและกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อแกไขหรือปรับปรุงการควบคุม

- มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการแกไข
ขอบกพรองที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ

/

- มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
แกไขขอบกพรองที่ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบ

3.3 อื่นๆ (โปรดระบุ)

-

สรุป : การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล เปนกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานตางๆ
ของหนวยงานซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่ฝายตางๆ ในหนวยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตราการตางๆ และระบบการควบคุมภายในมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือตองพัฒนาตลอดเวลาผูบริหารจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลเพื่อใหทราบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
สํานักหอสมุดมีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม กรณีไมถือ
ปฏิบัติในเรื่องการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยเครงครัด จักไดกําชับใหผูบังคับบัญชา
ติดตามดูแู ลการปฏิฏบัติงานที่สําคัญๆ ของผูใู ตบังคับบัญชาอยางใกลชิด รวมทั้งจะมีการพิจารณาโทษตามควร
แกกรณี ถาไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ตุลาคม 2553

แบบ ปม.
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปม.
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
กระบวนงาน/

ระดับ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่

ผลกระทบ

ของการ

ยังมีอยูหรือ

หรือความ

ของการ

ควบคุม

ปจจัยเสี่ยง

เสียหายที่

(1)

(2)

วัตถุประสงค ความเสี่ยง

จุดออน/

การปรับปรุง

การ

การ

ปจจัยเสี่ยง

การควบคุม/

(พิจารณา

ควบคุม

ประเมิน

ที่ยัง

แผน/กิจกรรม

ควบคุม

โอกาสและ

ที่มีอยู

ผลการ

หลงเหลือ

ในการจัดการ

เกิด

ดาน….

ผลกระทบ)

ควบคุม

อยู

ความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

O

สูง

(6)

การใหบริการ

ความถูกตองของ

1. ความพึงพอใจของ

- การตรวจสอบความถูกตองของการ

ไมเพียงพอ การขอมูล/ฐานขอมูล

สารสนเทศ

ฐานขอมูลทรัพยากร

ผูใชบริการที่มีตอ

จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น

สารสนเทศ

สํานักหอสมุดต่ํา

- การนําระบบ Running Number มา

- การศึกษาสาเหตุและลักษณะ

2. ประสิทธิภาพและ

ชวยในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

ความคลาดเคลื่อนของฐานขอมูล

คุณภาพในการให

บนชั้น

บรรณานุกรมกับวัสดุสารสนเทศ

บริการไมดี

- ตรวจสอบฐานขอมูลและตรวจสอบ

เพื่อนําผลมาพัฒนา ปรับปรุง แกไข

3. ผูใชบริการหา

ตัวเลมกอนออกใหบริการ

(ขอมูลไมถูกตอง)

- ตรวจสอบความถูกตองของการจัด
เรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น

- การตรวจสอบความถูกตองของตัวเลม

ทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศกอนออกใหบริการ

ที่ตองการไมได/ไมพบ

ทุกครั้ง
- กําหนดแนวปฏิบัติกระบวนการทํางาน

ที่มีผูเกี่ยวของ/หมุนเวียนการปฏิบัติ
จากหลายฝายเพื่อปองกันไมให

กระบวนงาน/

ระดับ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่

ผลกระทบ

ของการ

ยังมีอยูหรือ

หรือความ

ของการ

ควบคุม

ปจจัยเสี่ยง

เสียหายที่

(1)

(2)

วัตถุประสงค ความเสี่ยง

จุดออน/

การปรับปรุง

การ

การ

ปจจัยเสี่ยง

การควบคุม/

(พิจารณา

ควบคุม

ประเมิน

ที่ยัง

แผน/กิจกรรม

ควบคุม

โอกาสและ

ที่มีอยู

ผลการ

หลงเหลือ

ในการจัดการ

เกิด

ดาน….

ผลกระทบ)

ควบคุม

อยู

ความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(6)

เกิดสิ่งบกพรอง Prevent Defects)
ความผิดพลาดของการใหบริการ
การทํางานซ้ํา (Rework) เชน การ

ทํา BookDrop และการรับคืน
หนังสือ เปนตน
การใหบริการ

บรรยากาศ/สภาพ

1. ความพึงพอใจของ

O

สูง

- จัดตั้งคณะทํางานโครงการปรับปรุง

สารสนเทศ

แวดลอมที่เอื้อตอการ ผูใชบริการที่มีตอ

สํานักหอสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อตอ

- ไมมีบรรยากาศเอื้อ ปรับปรุงสํานักหอสมุดใหมี

เรียนรู

สํานักหอสมุดต่ํา

การเรียนรู

ตอการเรียนรู

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู

2. ประสิทธิภาพและ

- ออกแบบและจัดทําแผนผังการ

- ไมสะอาด

2. ออกแบบและจัดทําแผนผังการ

คุณภาพในการให

ปรับปรุงสํานักหอสมุดใหมีบรรยากาศ

ปรับปรุงสํานักหอสมุดใหมี

บริการไมดี

เอื้อตอการเรียนรู

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู

3.ผูใชเขาใชหองสมุด

- ควบคุม ดูแลการทําความสะอาด

3. แบงโซนและปรับปรุงภูมิทัศนบาง

นอย

ของแมบานอยางสม่ําเสมอ

สวนของสํานักหอสมุด

- ประสานกับบริษัทรับเหมาทํา

4. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

ความสะอาด ในกําหนดมาตรฐาน

ที่มีตอการปรับภูมิทัศนของสํานักหอสมุด

การทําความสะอาด

5.ประเมินความพึงพอใจและนําผลมา

- จัดประชุมแมบาน เพื่อรับทราบ

ปรับแผนการดําเนินงานและปรับ

ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค รวมถึง

ภูมิทัศนของสํานักหอสมุดตอไป

แนวทางในการปฏิบัติงาน

ไมเพียงพอ สภาพแวดลอม

1. จัดตั้งคณะทํางานโครงการ

กระบวนงาน/

ระดับ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่

ผลกระทบ

ของการ

ยังมีอยูหรือ

หรือความ

ของการ

ควบคุม

ปจจัยเสี่ยง

เสียหายที่

(1)

(2)

วัตถุประสงค ความเสี่ยง

จุดออน/

การปรับปรุง

การ

การ

ปจจัยเสี่ยง

การควบคุม/

(พิจารณา

ควบคุม

ประเมิน

ที่ยัง

แผน/กิจกรรม

ควบคุม

โอกาสและ

ที่มีอยู

ผลการ

หลงเหลือ

ในการจัดการ

เกิด

ดาน….

ผลกระทบ)

ควบคุม

อยู

ความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(6)

6. ประสานกับบริษัทรับเหมาทําความ
สะอาดในการกําหนดมาตรฐานการทํา
ความสะอาด
7. จัดประชุมแมบาน เพื่อรับทราบ
ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติงาน
8. ควบคุม ดูแลการทําความสะอาด
ของแมบาน
การใหบริการ

จิตบริการของผูให

1. ความพึงพอใจของ

O

สูง

- มีชองทางรับขอรองเรียนและขอ

ไมเพียงพอ 1. บุคลากรบางสวน

1.จัดกิจกรรมสรางความตระหนัก ให

สารสนเทศ

บริการ

ผูใชบริการที่มีตอการ

เสนอแนะ

ไมมีความตระหนัก

ใหบริการของสํานัก-

- มีระบบการจัดการกับขอรองเรียน

และเห็นความสําคัญ 2. มีระบบแรงจูงใจ

หอสมุดต่ํา

- สรางภาพลักษณที่ดีใหกับลูกคา

ของผูใชบริการ

3. สรางบรรยากาศในการทํางานให

2. มีปริมาณคํา

- ปลูกฝง/สรางความตระหนักแก

2. ภาพลักษณของ

บุคลากรทํางานอยางมีความสุข

รองเรียนดานบุคลากร

บุคลากรใหเห็นความสําคัญของผูใช

สํานักหอสมุดยังขาด 4. นําระบบ KM มาชวยขับเคลื่อน

จํานวนมาก

บริการโดยการประชุมบุคลากร การให

การใหบริการที่เปน

5. มีระบบการประเมินความพึงพอใจ

3. กระทบตอ

ความรู การศึกษาดูงานจากที่อื่น

เลิศ

ของผูใชบริการตอผูใหบริการ เพื่อให

ภาพลักษณองคกร

- มีระบบแรงจูงใจ

ไดขอมูลปอนกลับอยางทันทวงที

- มีกิจกรรมรวมลงคะแนนขวัญใจผูใช

6. นําเกณฑการพัฒนาองคกรตาม

บริการ

แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

ความรู

(TQA-Thailand Quality Award) สวนที่

กระบวนงาน/

ระดับ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่

ผลกระทบ

ของการ

ยังมีอยูหรือ

หรือความ

ของการ

ควบคุม

ปจจัยเสี่ยง

เสียหายที่

(1)

(2)

วัตถุประสงค ความเสี่ยง

จุดออน/

การปรับปรุง

การ

การ

ปจจัยเสี่ยง

การควบคุม/

(พิจารณา

ควบคุม

ประเมิน

ที่ยัง

แผน/กิจกรรม

ควบคุม

โอกาสและ

ที่มีอยู

ผลการ

หลงเหลือ

ในการจัดการ

เกิด

ดาน….

ผลกระทบ)

ควบคุม

อยู

ความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(6)
- มีระบบการประเมินความพึงพอใจของ

เปนโอกาสในการปรับปรุง (OFI –

ผูใชบริการตอผูใหบริการ

Opportunity For Improvement) หมวด

- มีระบบการประเมินประสิทธิภาพและ

ที่ 3 การมุงเนนลูกคา/ผูใชบริการมาจัด

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง

ทําแผนพัฒนา

- สรางบรรยากาศในการทํางานให
บุคลากรทํางานอยางมีความสุข

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ตุลาคม 2553

แบบ ปย.3
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย

แบบ ปย.3
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
กระบวนงาน/
วัตถุประสงค
ของการ
ควบคมม
ควบคุ
(1)

จุดุ ออนของการ
ควบคุมหรือความ งวด/เวลาที่พบ
เสี่ยงที่ยังมีอยู
จุดออน
(ปจจัยเสี่ยง)
(ปจจยเสยง)
(2)
(3)

การใหบริการ

ความถูกตองของ

สารสนเทศ

ฐานขอมลทรั
มูลทรัพยากร
สารสนเทศ

การปรับปรุง/แผน/
กิจกรรมในการ
จัดการความเสี่ยง
จดการความเสยง
(4)

1 ตุลาคม 2552 - มีการตรวจสอบความถูกตองของการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
ถึง

- มีการนํ
ารนาระบบ
าระบบ RRunning
i NNumber
b มาชวยในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

30 กันยายน 2553 บนชั้น

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(5)

(6)

1 ตุลาคม 2552
ถึง
30 กันยายน 2553

- แจงผูเกี่ยวของตรวจสอบฐานขอมูลใหขอมูลมีความถูกตอง และตรวจสอบ

กลุมภารกิจ

ตัวเลมกอนออกใหบริการอยางตอเนื่องและสม่ํา่ เสมอ

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

กระบวนงาน/
วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม
(1)

จุดออนของการ
ควบคุมหรืือความ งวด/เวลาที่พี บ
เสี่ยงที่ยังมีอยู
จุดออน
(ปจจัยเสี่ยง)
(2)
(3)

การใหบริการ

บรรยากาศ/สภาพ

สารสนเทศ

แวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู

การปรับปรุง/แผน/
กิจกรรมในการ
จัดการความเสี่ยง
(4)

1 ตุลาคม 2552 1. จัดตั้งคณะทํางานโครงการปรับปรุงสํานักหอสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อตอ
ถึง

การเรียนรู

30 กันยายน 2553 2. ออกแบบและจัดทําแผนผังการปรับปรุงสํานักหอสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อ
ตอการเรียนรู
3. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการปรับภูมิทัศนของสํานักหอสมุด
4. นําผลการประเมินมาปรับแผนการดําเนินงานและปรับภูมิทัศนของ
สํานักหอสมุดตอไป
5. ควบคุม ดูแลการทําความสะอาดของแมบานอยางสม่ําเสมอ
6. ประสานกับบริษัทรับเหมาทําความสะอาด ในการวางมาตรฐานการทํา
7. จัดประชุมแมบาน เพื่อรับทราบขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค รวมถึง
แนวทางในการปฏิบัติงาน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(5)

(6)

1 ตุลาคม 2552
ถึง
30 กันยายน 2553
สํานักหอสมุด

กระบวนงาน/
วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม
(1)

จุดออนของการ
ควบคุมหรืือความ งวด/เวลาที่พี บ
เสี่ยงที่ยังมีอยู
จุดออน
(ปจจัยเสี่ยง)
(2)
(3)

การใหบริการ

จิตบริการของผูให

สารสนเทศ

บริการ

การปรับปรุง/แผน/
กิจกรรมในการ
จัดการความเสี่ยง
(4)

1 ตุลาคม 2552 - มีชองทางรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะ
ถึง

- มีระบบการจัดการกับขอรองเรียน

30 กันยายน 2553 - สรางภาพลักษณที่ดีใหกับลูกคา
- ประชุมบุคลากรของกลุมภารกิจบริการและสงเสริมการรูสารสนเทศเพื่อ
สรางความตระหนักและเห็นความสําคัญของผใชบรการ
สรางความตระหนกและเหนความสาคญของผู
ชบริการ
- มีระบบแรงจูงใจ
- มีกิจกรรมรวมลงคะแนนขวัญใจผูใชบริการ
- มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู
พอใจของผใชบริการตอผูผใหบริการ
- มีระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง
- สรางบรรยากาศในการทํางานใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(5)

(6)

1 ตุลาคม 2552
ถึง
30 กันยายน 2553
สํานักหอสมุด

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ตุลาคม 2553

แบบติดตาม ปย.3
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดกอน-ระดับสวนงานยอย

แบบติดตาม ปย.3
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน-ระดับสวนงานยอย
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
กระบวนงาน/

จุดออนของการ

วัตถุประสงค

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

การปรับปรุง/แผน/

กําหนดเสร็จ/

สถานการณ

วิธีการติดตามและสรุปผล

ของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

กิจกรรมในการ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

การประเมิน/ขอคิดเห็น/ปญหา

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

ดานบริการสารสนเทศ การจัดเรียงทรัพยากร
จัดเรียงทรัพยากร

สารสนเทศบนชั้นบริการ

สารสนเทศบนชั้น

ไมถูกที่

บริการ

จัดการความเสี่ยง
(3)
1 ตุลาคม 2552
ถึง
30 กันยายน 2553

(4)
- ตรวจสอบความถูกตองของการจัด
เรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น

และอุปสรรค
(5)

(6)

(7)

1 ตุลาคม 2552

H

- มีการตรวจสอบความถูกตองของ

ถึง

การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

30 กันยายน 2553

บนชั้นอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

กลุมภารกิจบริการ

- ขอนิสิตชวยงาน เพื่อใหการ

และสงเสริมการรู

จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

สารสนเทศ

มีความรวดเร็วและถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น
- ผูอํานวยการสํานักหอสมุดได
แกไขปญหาเฉพาะหนา โดยให
นิสิตภาคสมทบชวยงาน จํานวน 3
คน

กระบวนงาน/

จุดออนของการ

วัตถุประสงค

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

การปรับปรุง/แผน/

กําหนดเสร็จ/

สถานการณ

วิธีการติดตามและสรุปผล

ของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

กิจกรรมในการ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

การประเมิน/ขอคิดเห็น/ปญหา

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

จัดการความเสี่ยง
(3)

(4)

และอุปสรรค
(5)

(6)

(7)
ปญหาและอุปสรรค
- ในปงบประมาณ 2553 บุคลากร
ของกลุมภารกิจบริการและสงเสริม
การรูสารสนเทศมีการลาออกบอย
ทําใหขณะนี้มีผูปฏิบัติงานบริการ
(ลูกจางของมหาวิทยาลัย) จํานวน
2 คนจากเดิม 8 คน
- จางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
บริการเพิ่มเติมจํานวน 3 อัตรา เปน
เจาหนาที่รับฝากของ 1 คน และ
เจาหนาที่จัดชั้นหนังสือ 2 คน
(สิ้นสุดสัญญา 30กันยายน 2552)
- ผูใชบริการมีการนําหนังสือไป
ซอน
- ผูใชบริการไมสืบคน iPAC กอน
ที่จะหาทรัพยากรสารสนเทศ
บนชั้น

กระบวนงาน/

จุดออนของการ

วัตถุประสงค

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

การปรับปรุง/แผน/

กําหนดเสร็จ/

สถานการณ

วิธีการติดตามและสรุปผล

ของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

กิจกรรมในการ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

การประเมิน/ขอคิดเห็น/ปญหา

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

จัดการความเสี่ยง
(3)

และอุปสรรค

(4)

(5)

(6)

- มีการนําระบบ Running Number มา

1 ตุลาคม 2552

H

ชวยในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

ถึง

สารสนเทศจะทําการติด

30 กันยายน 2553

Running Number ทันทีที่

กลุมภารกิจบริการ

หนังสือเขามาใหบริการ

และสงเสริมการรูู

- ในชวงปลายปงบประมาณ

บนชั้น

สารสนเทศ

(7)
- บุคลากรของฝายบริการ-

2551 มีหนังสือของคณะ
นิติศาสตรเขามาจํานวนมาก
ทําใหมีการติด Running
Number ไมทัน
- ในชวงปงบประมาณ 2552-2553
มีการดําเนินการเกี่ยวกับ
Running Number ตอ
- จัดบอรดเกี่ยวกับการรื้อชั้นหนังสือ
เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับผูใชบริการ

- มอบหมายผูเกี่ยวของใหเพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ
ฐานขอมูลใหขอมูลมีความถูกตอง และ

1 ตุลาคม 2552

H

- มีการตรวจสอบฐานขอมูลอยาง

ถึง

ละเอียดมากขึ้นเพื่อใหขอมูลมีความ

30 กันยายน 2553

ถูกตอง พรอมทั้งตรวจสอบตัวเลม

กระบวนงาน/

จุดออนของการ

วัตถุประสงค

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

การปรับปรุง/แผน/

กําหนดเสร็จ/

สถานการณ

วิธีการติดตามและสรุปผล

ของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

กิจกรรมในการ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

การประเมิน/ขอคิดเห็น/ปญหา

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

จัดการความเสี่ยง
(3)

(4)

และอุปสรรค
(5)

(6)

(7)

ตรวจสอบตัวเลมกอนออกใหบริการ

กลุมภารกิจพัฒนา

กอนออกใหบริการอยางตอเนื่อง

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

ระบบสารสนเทศ

และสม่ําเสมอ ทั้งหนังสือใหมและ
หนังสือเกา รวมทั้งมีการบันทึกและ
รายงานเกี่ยวกับความผิดพลาด
ของฐานขอมูล
- ดําเนินการตรวจสอบขอมูล
ตั้งแตหมวด 000-900 จํานวน
82,074 เลม โดยมีการตรวจสอบ
สอบจากหมายเลขระเบียน ISBN
ชื่อผูแตง หัวเรื่อง ขอความที่พิมพ
ความครบถวนของเขตขอมูลรวมถึง
การ Merge Record ที่ซ้ําซอน มีการ
แกไขความผิดพลาด จํานวน 708
ระเบียน คิดเปนรอยละ 0.86
- สาเหตุความผิดพลาด สวนใหญ
เปน Human Error (มีมาตรฐานการ
ลงรายการทางบรรณานุกรม)

กระบวนงาน/

จุดออนของการ

วัตถุประสงค

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

การปรับปรุง/แผน/

กําหนดเสร็จ/

สถานการณ

วิธีการติดตามและสรุปผล

ของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

กิจกรรมในการ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

การประเมิน/ขอคิดเห็น/ปญหา

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

จัดการความเสี่ยง
(3)

และอุปสรรค

(4)

(5)

(6)

- ประชาสัมพันธ แนะนํา ใหผูใชบริการ

1 ตุลาคม 2552

H

ทราบเกี่ยวกับการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น

ถึง

(7)
- ผูใชบริการบางสวนยังไมทราบ
เกี่ยวกับการจัดเรียงทรัพยากร

30 กันยายน 2553

สารสนเทศ

กลุมภารกิจบริการ

- ตองประชาสัมพันธเชิงรุก

และสงเสริมการรูู

และตอเนื่อง

สารสนเทศ

- จัดทําปายประชาสัมพันธ เอกสาร
แนะนํา ใหผูใชบริการทราบเกี่ยวกับ
การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
บนชั้น บริเวณชั้นวางหนังสือ หนา
หองทรัพยากรสารสนเทศแตละ
ประเภทอยางทั่วถึง
- ประชาสัมพันธเชิงรุกและรณรงค
: คนกอนหาหนังสือ ไมรื้อหนังสือ
อยางตอเนื่อง

- จัดบริการเสริมเพื่อชวยเหลือผูใช

ทุกครั้งที่มีการรองขอ

บริการในกรณีที่ผูใชหาทรัพยากร

ฝายบริการสารสนเทศ

สารสนเทศไมพบ คือ บริการตามตัวเลม

H

- จัดบริการเสริม โดยการวางปาย
ใหผูใชเห็นชัดเจน ที่เคานเตอร
บริการตอบคําถามและชวยคนควา

กระบวนงาน/

จุดออนของการ

วัตถุประสงค

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

การปรับปรุง/แผน/

กําหนดเสร็จ/

สถานการณ

วิธีการติดตามและสรุปผล

ของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

กิจกรรมในการ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

การประเมิน/ขอคิดเห็น/ปญหา

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

จัดการความเสี่ยง
(3)

(4)
และบริการเพื่อนชวยหาหนังสือ

และอุปสรรค
(5)

(6)

(7)
และเคานเตอรบริการยืม-คืน
- บุคลากรของฝายบริการ
สารสนเทศจะเปนผูชวยเหลือ
ผูใชบริการที่หาทรัพยากร
สารสนเทศบนชั้น วันละ 2 คน
โดยประจําชั้น 3 และชั้น 5
- เพิ่มจุดบริการตอบคําถามและ
ชวยคนควาบริเวณชั้น 3
- มีแบบฟอรมใหผูใชบริการที่หา
ทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นไมพบ
กรอก เพื่อเจาหนาที่จะไดติดตาม
ใหตอไป
- จดบันทึกและทํารายงานการหา
หนังสือไมพบ :เพื่อนําขอมูลไป
ดําเนินการแกปญหาตอไป ขณะนี้
มีรายงานของการบริการตอบ
คําถามและชวยคนควา ชั้น 3 เสนอ

กระบวนงาน/

จุดออนของการ

วัตถุประสงค

ควบคุมหรือความ

งวด/เวลาที่พบ

การปรับปรุง/แผน/

กําหนดเสร็จ/

สถานการณ

วิธีการติดตามและสรุปผล

ของการ

เสี่ยงที่ยังมีอยู

จุดออน

กิจกรรมในการ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

การประเมิน/ขอคิดเห็น/ปญหา

ควบคุม

(ปจจัยเสี่ยง)

(1)

(2)

จัดการความเสี่ยง
(3)

(4)

และอุปสรรค
(5)

(6)

(7)
ใหผูอํานวยการสํานักหอสมุด
- มีแบบฟอรมใหผูใชบริการที่
หาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
ไมพบกรอก เพื่อเจาหนาที่จะได
ติดตามให
ตดตามให
- ตองประชาสัมพันธเชิงรุก
และตอเนื่อง
- กรณีหาทรัพยากรสารสนเทศ
ไมพบ ตองมีการจดบันทึกและ
ทํารายงานออกมา

* สถานะการดําเนินการ :
H = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
/ = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ตุลาคม 2553

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานการบริหาร
คําถาม

มี/ใช

ไมมี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ไมใช

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

/

ลายลักษณอักษร
2) พันธกิจที่กําหนดดังกลาวมีความชัดเจน

วัตถุประสงคอยางเปนลายลักษณอักษร
/

กะทัดรัด เขาใจงาย และปฏิบัติได
3) พันธกิจที่กําหนดมีความสอดคลองกับ

- มีการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ

- พันธกิจที่กําหนดดังกลาวมีความชัดเจน
กะทัดรัด เขาใจงาย และปฏิบัติได

/

ภารกิจของหนวยงานที่กํากับดูแล (อาทิ

- พันธกิจที่กําหนดมีความสอดคลองกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด)
4) มีการประกาศใหบุคลากรทุกคนทราบ

/

พันธกิจขององคกร
5) ฝายบริหารมีสวนรวมในการกําหนด

- มีการประกาศใหบุคลากรทุกคนทราบพันธกิจ
ของสํานักหอสมุด

/

- ฝายบริหารมีสวนรวมในการกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายการ

วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของ

ดําเนินงานขององคกร

องคกร

6) วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดสาม

/

วัดผลสําเร็จได
7) วัตถุประสงคของการดําเนินงานมีการ
แบงออกเปนวัตถุประสงคยอยในระดับ
กิจกรรมหรือสวนงานยอย

- วัตถุประสงคและเปาหมายสามารถวัดผลสําเร็จ
ได

/

- วัตถุประสงคของการดําเนินงานมีการแบงออก
เปนวัตถุประสงคยอยในฝาย

สรุป : วัตถุประสงคหลัก
บุคลากรของสํานักหอสมุดยังเขาใจในพันธกิจ วัตถุประสงค และสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค
ไมเพียงพอ
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
- การจัดประชุม อบรม ประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางใหเกิดความเขาใจอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอในพันธกิจ วัตถุประสงค และสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคหลักขององคกร

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ไมใช

1.2 การวางแผน (Planning)
1) ฝายบริหารมีการจัดทําแผนการ

/

- มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป

/

- แผนการปฏิบัติงานมีการกําหนดวัตถุประสงค

ดําเนินงานตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนด
2) แผนการดําเนินงานมีการกําหนด
วัตถุประสงคเปาหมาย วิธีการดําเนิน

เปาหมายการจัดสรรทรัพยากร ทั้งงบประมาณ

งาน การจัดสรรทรัพยากร ทั้ง

อัตรากําลัง และระยะเวลาดําเนินงานไวอยาง

งบประมาณ อัตรากําลัง และระยะเวลา

ชัดเจน

ดําเนินงานไวอยางชัดเจน
3) มีการสื่อสารใหกับบุคลากรที่รบั ผิดชอบ

/

ปฏิบัติตามแผนทราบ
4) มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ

- มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปและมี
การแจงใหบุคลากรทราบในการประชุมบุคลากร

/

- มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการ

ในการดําเนินการตามแผนใหแก

ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมและตามคําสั่งตางๆ

เจาหนาที่

ของสํานักหอสมุด

สรุป : การวางแผน
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการวางแผนการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ไมใช

1.3 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
1) มีการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค

/

การดําเนินงานของหนวยงานอยาง

- มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักหอสมุดครอบคลุมทุกงาน

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2) มีการเปรียบเทียบผลการใชจายเงิน

/

- มีการรายงานผลการเปรียบเทียบการใชเงินจริง

จริงกับงบประมาณ และสรุปสาเหตุ

กับงบประมาณ และรายงานความแตกตางใหที่

ของความแตกตางของจํานวนเงินที่

ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทราบ

ใชจายจริงกับงบประมาณ

และมีบันทึกขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3) มีการติดตามผลอยางเปนระบบ

/

- มีการรายงานแผน-ผลการใชจายงบประมาณตอ

ประเมินมีความนาเชื่อถือ และตรง

มหาวิทยาลัย และมีการแจงใหผูเกี่ยวของทราบ

ตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อดําเนินการติดตามการใชจายงบประมาณ

4) การติดตามประเมินผลมีการดําเนินการ

/

ในชวงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม
5) มีการสื่อสารผลการประเมินใหบุคลากร

- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปละ
2 ครั้ง

/

ที่รับผิดชอบทราบและแกไขปรับปรุงการ

- มีการสื่อสารผลการประเมินใหบุคลากรที่
รับผิดชอบทราบและแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน

ดําเนินงาน
6) มีการทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงค

/

การดําเนินงาน แผน และกระบวนการ

- มีการทบทวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ดําเนินงาน
7) ฝายบริหารมีการติดตามผลเพื่อใหความ
มั่นใจวาการปฏิบัติงานของบุคลากร
เปนไปตามที่กําหนดไว

/

- หัวหนาฝายตางๆ มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนไปตามที่กําหนดไว

คําถาม
8) หนวยงานมีการตรวจสอบหรือสอบทาน

มี/ใช

ไมมี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ไมใช

/

- มีการตรวจสอบหรือสอบทานเกี่ยวกับการ

ที่เปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานอยาง

ปฏิบัติงานภายในสํานักหอสมุดอยางเพียงพอ

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ

โดยคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปละ 1 ครั้ง

9) มีการรายงานผลการตรวจสอบหรือ

/

การสอบทานอยางเปนอิสระเกี่ยวกับ

- มีการรายงานผลการตรวจสอบอยางเปน
ลายลักษณอักษร

การดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร
สรุป : การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลยังไมมีประสิทธิผลเพียงพอในบางประเด็น
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด
สรุป : พันธกิจ
การควบคุมภายในดานการจัดการ (พันธกิจ) นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของ
สํานักหอสมุดที่มีความชัดเจน รวมทั้งมีการวางแผนการดําเนินงานที่เหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติได และมีการ
ติดตามประเมินผล ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด และเพื่อใหระบบการ
รายงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
- การจัดประชุม อบรม ประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางใหเกิดความเขาใจอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอในพันธกิจ วัตถุประสงค และสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคหลักขององคกร

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ไมใช

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

/

กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญในการ

- มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาและ
กําหนดการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

ดําเนินงานตามภารกิจ
2) ฝายบริหารมีการประเมินประสิทธิผล

/

ของกระบวนการปฏิบัติงาน
3) ในอดีตที่ผานมาผลการดําเนินงานใน

- มีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานในฝาย
ตางๆ ของสํานักหอสมุด

/

- มีผลการดําเนินงานในระดับผลผลิต (Output) :

ระดับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ

จํานวนผูใชบริการที่เพิ่มขึ้น และผลลัพธ

(Outcome)จากกระบวนการปฏิบัติ

(Outcome) : รอยละความพึงพอใจของผูใช

งานของหนวยงานบรรลุตาม

บริการเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
4) ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุง

/

- การปรับปรุงการปฏิบัติงานจากขอเสนอแนะจาก

ประสิทธิผลของการปฏิบัติไดมีการนํา

รายงานผลการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ

ไปปฏิบัติอยางจริงจัง

การศึกษา

5) กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญมีการ

/

จัดทําเปนเอกสารในรูปแบบที่สามารถ

- กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญมีการจัดทําเปน
เอกสารในรูปแบบที่สามารถแกไข ปรับปรุงไดงาย

แกไขปรับปรุงไดงาย
6) เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน
เปนปจจุบัน (up-to-date)

/

- บุคลากรมีการทําเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนินงานอยางเปนปจจุบัน

สรุป : ประสิทธิผล
กระบวนการดําเนินงานยังมีประสิทธิผลไมเพียงพอ
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
- มีการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงาน ทุกกระบวนการดําเนินงาน
- นําขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติไดมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ไมใช

2.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency)
1) ฝายบริหารมีการติดตามประเมินผล

/

- มีการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวน

ของกระบวนการดําเนินงาน

การดําเนินงาน
2) ในอดีตที่ผา นมามีการคํานวณตนทุน

X

- ในอดีตที่ผานมามีการคํานวณตนทุนของแตละ

ของแตละกระบวนการดําเนินงานที่

กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญ เพียงแตคาใชจาย

สําคัญ

ตอหัวนิสิต

3) มีการเปรียบเทียบตนทุนการดําเนินงาน

X

กับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ

- ไมมีการเปรียบเทียบตนทุนการดําเนินการกับ
ผลผลิตอยางเปนรูปธรรม

(Outcome) เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ
4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเพิ่ม

/

- ไดรับขอเสนอแนะจากผูอํานวยการสํานัก-

ประสิทธิภาพ ไดรับในเวลาที่เหมาะสม

หอสมุดและหัวหนาฝายตางๆ เพื่อพัฒนา แกไข

ตอการนํามาปรับปรุงแกไข

กระบวนการดําเนินงานในเวลาที่เหมาะสม

5) ไดมีการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานอยาง
เหมาะสม

/

- ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะอยางจริงจัง

สรุป : ประสิทธิภาพ
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีกระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
1. คํานวณตนทุนของแตละกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญ
2. เปรียบเทียบตนทุนการดําเนินงานกับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ (Outcome) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
สรุป : กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายในดานกระบวนการปฏิบัติงานนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจัดโครงสรางภายในของสํานักหอสมุด
ที่เหมาะสมกับพันธกิจ เพื่อใหการปฏิบัติงานในดานตางๆ เปนไปตามาตรฐาน แผน และกฎระเบียบที่ทางราชการ
กําหนด

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

3. ทรัพยากร (Resources)
ทรัพยากรในที่นี้รวมถึงทรัพยากรที่พรอมจะ
นําไปใชในกระบวนการปฏิบัติงาน เชน ความ
ชํานาญและความสามารถของบุคลากร เครื่องมือ
อุปกรณ ระบบสารสนเทศ และเงินงบประมาณ
ที่ไดรับ
3.1 การจัดสรรทรัพยากร (Allocation of
Resources)
1) ทรัพยากรที่มีของหนวยงานไดรับการ

/

- มีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด

จัดสรรใหกับกระบวนการดําเนินงาน

ประโยชนสูงสุด ทั้งในสวนของบุคลากร เงิน

ทั้งหมด

ประมาณที่ไดรับเปนตน

2) ทรัพยากรที่มีการใชประโยชนนอยไดรับ
การแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น

/

- ทรัพยากรที่ใชประโยชนนอยไดรับการแกไข
ปรับปรุงใหดีขึ้น เชน ครุภัณฑบางประเภท มีการ
ใหหนวยงานอื่นๆ ภายใน สามารถยืมใชได เพื่อ
ความคุมคากอนที่ลาสมัย

คําถาม

มี/ใช

3) มีการจัดลําดับความสําคัญของ

/

ไมมี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ไมใช

- มีการใหความสําคัญกับการจัดลําดับความ

วัตถุประสงคการดําเนินงาน

สําคัญของวัตถุประสงคการดําเนินงาน เพื่อให
สอดคลองตามวิสัยทัศน พันธกิจ เชน การ
ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ เปนตน

4) การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหหนวยงาน

/

- มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชน

บรรลุผลที่ดีที่สุดในการสรางความ

สูงสุดในแตละกิจกรรมของสํานักหอสมุด เพื่อให

สมดุลระหวางประสิทธิผลกับ

เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เชน การ

ประสิทธิภาพ ไดถือหลักปฏิบัติ

มอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบ

สม่ําเสมอ

ของบุคลากรให เหมาะสม ดานครุภัณฑไดมี
การจัดสรรตามความเหมาะสมของงาน

สรุป : การจัดสรรทรัพยากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้ง
ในสวนของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ ครุภัณฑ ระบบสารสนเทศและงบประมาณที่ไดรับ เพื่อใหสํานักหอสมุด
สามารถดําเนินงานไปสูเปาหมายที่วางไว

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ไมใช

3.2 ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร
(Effective Use of Resourecs)
1) มีการกําหนดวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ

/

- มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร

จัดสรรทรัพยากรแตละประเภท เพื่อ

เชน ดานบุคลากร มีการวิเคราะหภาระงานและ

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของ

อัตรากําลังดานครุภัณฑ มีการจัดสรรไปตาม

การดําเนินงาน

ลําดับความสําคัญโดยมีการประชุมพิจารณา
เปนการภายใน

คําถาม
2) กรณีผลการดําเนินงานต่ํากวา

มี/ใช
/

ไมมี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ไมใช

- มีการปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนดมีการปฏิบัติที่

เปาหมายเชน จํานวนผูใชบริการ มีการจัด

เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน

กิจกรรมสงเสริมการอานการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัย เพื่อใหจํานวนผูใชบริการ
บรรลุเปาหมาย

3) บุคลากรยอมรับมาตรฐานการ

/

- บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้ง

ปฏิบัติงานที่กําหนดวาจะตองปฏิบัติ

ที่องคกรกําหนดขึ้นเองและในสวนที่เปน

ไดตามเปาหมายกําหนดหรือสูงกวา

มาตรฐานสากล โดยมีสวนรวมในการกําหนด
และปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว

4) มีแผนการฝกอบรมที่เพียงพอสําหรับ

/

- มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งใน

บุคลากรในการฝกฝนทักษะและความ

สวนการฝกฝนและความสามารถที่จําเปนตอ

สามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

5) มีวิธีการจูงใจใหบุคลากรใหความ

/

- มีวิธีการจูงใจใหบุคลากร เชน การประชา-

สําคัญตอการพัฒนาทักษะและ

สัมพันธโครงการอบรม/สัมมนา ประชุม เพื่อให

ความสามารถของตนเอง

บุคลากรมีการพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของตนเอง

6) มีการบํารุงรักษาอุปกรณและ

/

เครื่องมือหลักอยางสม่ําเสมอเพื่อให

- มีการบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมืออยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง

สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
7) มีการประเมินผลระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานเปนครั้งคราว เพื่อให
ใชงานไดอยางตอเนื่อง

/

- มีการประเมินระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ใชในสํานักหอสมุด

สรุป : ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การจัดสรรทรัพยากรเปนไปตามวัตถุประสงคและ
จัดสรรใหเปนไปตามที่กําหนดและผลของการใชทรัพยากรบรรลุตามวัตถุประสงค
วิธีการปรับปรุงการควบคุม
1. ควรมีการประเมินระบบสารสนเทศของหนวยงานอยางต่ําเนื่องและสม่ําเสมอ
สรุป : ทรัพยากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ไมใช

4. สภาพแวดลอมการดําเนินงาน
(Operating Environment)
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด
(Compliance)
1) มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอ

/

- มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ

บังคับและมาตรฐานที่สําคัญและ

บังคับและมาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอ

จําเปนตอการดําเนินงาน

การดําเนินงาน

2) มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตาม

/

กฎหมายระเบียบ ขอบังคับและ

- มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานที่กําหนด

มาตรฐานที่กําหนด
3) มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรฐาน

/

- มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐาน

สรุป : กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐาน
ที่กําหนด
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับและมาตรฐานที่กําหนด

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/

คําอธิบาย/คําตอบ

ไมใช

4.2 ความสอดคลองกับสภาพแวดลอม
การดําเนินงาน (Compatibility)
1) มีการระบุปจจัยภายนอกที่มีผล

/

- มีการระบุปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ ที่มี

กระทบ ที่มีนัยสําคัญตอการ

นัยสําคัญตอการดําเนินงานในอนาคตของ

ดําเนินงานในอนาคตของหนวยงาน

สํานักหอสมุด เชน นโยบายของมหาวิทยาลัย

(เชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การจัดทํา

เศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยีและการ

งบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

ออกกฎระเบียบใหมๆ

พัฒนามหาวิทยาลัย

2) มีการติดตามผลและวางแผนปองกัน

/

- มีการติดตามผลและวางแผนเพื่อลดผล

หรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก

กระทบจากปจจัยภายนอกตางๆ เชน ศึกษา

ปจจัยภายนอก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นโยบายการ
จัดสรรงบประมาณของรัฐ/มหาวิทยาลัย เปนตน
เพื่อใหลดผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอก

สรุป : ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ไดรับการติดตามผลและวางแผน ปองกัน หรือลดผลกระทบ อยางทันเหตุการณ
สรุป : สภาพแวดลอมการดําเนินงาน
การควบคุมภายในดานสภาพแวดลอมการดําเนินงาน สํานักหอสมุดมีการดําเนินงานเขากันไดกับสภาพแวดลอม
การดําเนินงานในระยะยาว

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ตุลาคม 2553

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานการเงินการบัญชี
ดานการเงนการบญช
คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

1 การเกบรกษาเงนโดยทวไป
1.
การเก็บรักษาเงินโดยทั่วไป
1) มีสถานที่และตูนิรภัยสําหรับเก็บ
รักษาเงินที่ปลอดภัย

- การเก็บรักษาเงินของสํานักหอสมุด ไดแก
รายไดจากคาธรรมเนียมสงหนังสือชา คา
ธรรมเนียมบุคคลภายนอก คาประกันของ
เสียหาย คคาพมพเอกสาร
เสยหาย
าพิมพเอกสาร เป
เปนตน
นตน ซึซงไมมการเกบ
่งไมมีการเก็บ
ในตูนิรภัย แตจะเก็บไวในลิ้นชักโตะทํางานของ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี
แตการล็อคกุญแจไว

2) มีกรรมการรักษาเงินที่ไดรับการแตงตั้ง
ปฏิบัติหนาที่ถูกตองตามระเบียบ

N/A - ไมมีการตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน โดย
กลุมงานคลังและพัสดุ จะมีหนาที่รับผิดชอบใน
สวนนี้ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนํําเงิินสงคลัังของสสวนราชการ
ช
พ.ศ. 2520

3) มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจํ
ป าํ วััน

N/A - เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดานการเงินและ
บััญชีี จะทําํ ยอดเงิินรายรัับแตล ะประเภท
ป

4) การเก็บรักษาเงินถูกตองตามระเบียบ
และอยูภายในวงเงินเก็บรักษา

/

- เงินรายไดตางๆ ของสํานักหอสมุดที่ไดรับจาก
ผูใชบริการ จะเก็บรักษาภายในวงเงินไมเกิน
5,000 บาทและจะนําํ สง กลุมงานคลังั และพัสั ดุ
ของมหาวิทยาลัยภายใน 3 วันทําการ และถามี
รายรับเกินกวา 5,000 บาท จะนําสงภายในวัน
นั้นหรือวันทําการถัดไป ซึ่งเปนไปตามระเบียบ
ิ
ั ั ิ   ิ ไ 

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2541

5) ไมมีเช็คหรือใบสําคัญหรือใบยืมที่ไม
ถูกตองไวแทนตวเงน
ตองไวแทนตัวเงิน

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลังและ
พัพสดุ
สดุ

6) ผูรักษาเงินกับผูทําบัญชีเงินสดเปน
บุคคลคนละคน

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลังและ
พัสดุ

7) กรรมการรักษาเงินไมเคยมอบให
กรรมการผูเดียวถือกุญแจทั้งหมด

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลังและ
พัสดุ

การตรวจสอบใบสําคัญประกอบการ
8) มีมการตรวจสอบใบสาคญประกอบการ
เบิกจายเงินกอนอนุมัติสั่งจาย

9) ผูตรวจสอบภายในหรือเจาหนาที่ผู
รับผิดชอบทําการตรวจนับเงินสดโดย
ไมบอกลวงหนา
ไมบอกลวงหนา

/

- ได
ไดรบมอบอานาจจากอธการบด
รับมอบอํานาจจากอธิการบดี ให
ให
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมีอํานาจอนุมัติ
สั่งจายในวงเงินไมเกิน 200,000 บาท และมีการ
ตรวจสอบใบสําคัญประกอบการเบิกจายกอน
ทุกครง้ง
ทกครั
N/A - เปนหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายในและกลุม
งานคลังและพัสดุ

สรุป : การเก็บรักษาเงินทั่วไป
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการเก็บรักษาเงินอยางปลอดภัย ถูกตองตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
ระเบยบมหาวทยาลยทกษณวาดวยเงนรายไดของมหาวทยาลย
พ ศ 2541

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

2. การรับเงิน
2.1 การรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน
1) ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการ
รับเงิน
รบเงน

/

- มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน

2) ใชใบเสร็จทีละเลมสําหรับรายรับ
ประเภทเดียวกัน

/

- ใชใบเสร็จรับเงินสําหรับคาเขาใชบริการบุคคล
ภายนอก 1 เลมและคาธรรมเนียมอื่นๆ 1 เลม

3) ใบเสร็จรับเงินมีเลขลําดับเลมที่และ
ฉบับที่พิมพไวลวงหนา

/

- ใบเสร็จรับเงินที่ใชนั้น ทางกลุมงานคลังและ
พัสดุเปนผูรับผิดชอบในการจัดพิมพใบเสร็จ
รับเงิน

4) มีการจัดทําทะเบียบคุมใบเสร็จรับเงิน

/

- มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

5) ใบเสร็จรับเงินที่ยังไมไดใช เก็บรักษา
ไวในที่ปลอดภัย และมี
ไวในทปลอดภย
และมการทา
การทํา
ทะเบียนคุมเพื่อใหทราบจํานวนที่
คงเหลืออยูในมือทั้งหมด

/

- ใบเสร็จรับเงินที่ยังไมไดใช เก็บรักษาไวในที่
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี
เจาหนาททรบผดชอบงานการเงนและบญช
โดยเก็บในลิ้นชักโตะทํางาน และมีการทํา
ทะเบียนคุมเพื่อใหทราบจํานวนที่คงเหลืออยูใน
มือทั้งหมด

6) การเบิกใชแตละครั้งผูเบิกไดลงนาม
ไวเปนหลักฐาน

/

- การเบิกใชแตละครั้งผูเบิกไดลงนามไวเปน
หลักฐาน

7) ใบเสรจรบเงนทใชแลว
ใบเสร็จรับเงินที่ใชแลว มการ
มีการ
สอบทานวาไดมีการนําลงบัญชีครบ
ทุกฉบับ

/

- ใบเสรจรบเงนทใชแลว
ใบเสร็จรับเงินที่ใชแลว มีมการสอบทานวาไดม
การสอบทานวาไดมี
การนําลงบัญชีครบทุกฉบับ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

8) ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกหรือไมใช มีการ
ขีดฆาและเก็บไวครบชุด

/

- ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกหรือไมใช มีการขีดฆา
และเก็บไวครบชุด โดยเก็บสงที่กลุมงานคลัง
และพัสดุ

9) การรับสงเงินระหวางเจาหนาที่ มีการ
สอบยอดจํานวนเงินตามสําเนา
ใบเสร็จรับเงินและมีหลักฐานลงชื่อ
รัรบสงเงนระหวางกน
บสงเงินระหวางกัน

/

- การรับสงเงินระหวางเจาหนาที่ มีการสอบ
ยอดจํานวนเงินตามสําเนาใบเสร็จรับเงินและมี
หลักฐานลงชื่อรับสงเงินระหวางกัน

10) ระยะเวลาการสงเงิน จะนําสง
เจาหนาที่การเงินในวันที่รับเงินหรือ
วัวนทาการถดไป
นทําการถัดไป

/

- เงินรายไดตางๆ ของสํานักหอสมุดที่ไดรับจาก
ผูใชบริการ จะเก็บรักษาภายในวงเงินไมเกิน
บาทและจะนาสงกลุ
าสงกลุม งานคลงและพสดุ
งานคลังและพัสดุ
5,000 บาทและจะนํ
ของมหาวิทยาลัยภายใน 3 วันทําการ และถามี
รายรับเกินกวา 5,000 บาท จะนําสงภายในวัน
นั้นหรือวันทําการถัดไป ซึ่งเปนไปตามระเบียบ
มหาวทยาลยทกษณวาดวยเงนรายไดของ
มหาวิ
ทยาลัยทักษิณวาดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2541

11) ใบเสร็จรับเงินที่ไมใช เมื่อสิ้นปงบ
ประมาณมีการปรหรื
ประมาณมการปรุ
หรอเจาะรู
อเจาะรหรื
หรออ
ประทับตราเลิกใชทุกชุด

/

- ใบเสร็จรับเงินที่ไมใช เมื่อสิ้นปงบประมาณ
มีการปรหรื
มการปรุ
หรอเจาะรู
อเจาะรหรื
หรอประทบตราเลกใชทุ
อประทับตราเลิกใชทกชด
กชุด
โดยนําสงที่กลุมงานคลังและพัสดุ

12) มีการกําหนดวาเช็คที่ไดรับจะตอง
"ขีขดครอม
ดครอม" เพอเขาบญชของ
เพื่อเขาบัญชีของ
หนวยงาน

N/A - กลุมงานคลังและพัสดุออกเช็คขีดครอมใน
นามของผเบก
นามของผู
บิก ไม
ไมใชบญชของหนวยงาน
ใชบัญชีของหนวยงาน

คําถาม

มี/ใช

13) หนาที่ของเจาหนาที่รับเงินในแผนก
การเงินแยกหนาที่ตอไปนี้
* ก. บันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร
* ข. นําเงินสดฝากธนาคาร
* ค. กระทบยอดเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร
ลงนามการจายเชค
* ง. ลงนามการจ
ายเช็ค

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลังและ
พัสดุ แตในสวนของการรับเงินของสํานักหอสมุด
มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
และลงบญชเทานน
ญชีเทานั้น
และลงบั

2.2 การรับเงินโดยใชเครื่องบันทึกการ
รับเงิน
1) มีมคาสงมอบหมายใหเจาหนาท
คําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่
รับผิดชอบประจําเครื่องบันทึกการ
รับเงินเปนลายลักษณอักษร

N/A - เครื
เครองบนทกการรบเงนทใชในสานกหอสมุ
่องบันทึกการรับเงินที่ใชในสํานักหอสมุด
มีอยูในสวนเคานเตอรยืม-คืนของฝายบริการ
สารสนเทศ จะมีเจาหนาที่ของฝายฯ ที่
รับผิดชอบอยูประจําเครื่อง (เครื่องคอมพิวเตอร)

2) ใชเครื่องบันทึกการรับเงินในเวลา
ทําการเทานั้น

/

- ใชเครื่องบันทึกการรับเงินในเวลาทําการเทานั้น

3) ใบเสรจรบเงนแบบสลป
ใบเสร็จรับเงินแบบสลิป มชอสถานท
มีชื่อสถานที่
ทําการจํานวนเงิน วันเดือนปที่รับเงิน
และเลขลําดับใบเสร็จรับเงิน

/

- สลปคาธรรมเนยมสงหนงสอชา
สลิปคาธรรมเนียมสงหนังสือชา มีมชอสถานท
ชื่อสถานที่
ทําการจํานวนเงิน วันเดือนปที่รับเงิน ชื่อผูรับเงิน

4) มสาเนาใบเสรจรบเงนจากเครอง
มีสําเนาใบเสร็จรับเงินจากเครื่อง
บันทึกการรับเงินไวใหตรวจสอบโดย
ครบถวน

/

- ไมมสาเนาสลปคาธรรมเนยมสงหนงสอชา
ไมมีสําเนาสลิปคาธรรมเนียมสงหนังสือชา
แตจะมีโปรแกรมการบันทึกคาธรรมเนียมสง
หนังสือชา โดยสามารถเชื่อมโยงขอมูลเพื่อ
ตรวจสอบโดยครบถวน (ระบบหองสมุดอัตโนมัติ)

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

5) ใบเสร็จรับเงินแบบสลิปที่ยกเลิก
เจาหนาที่รับเงินไดลงลายมือชื่อ
รับรองในใบสลิปที่ยกเลิกแลวเก็บไว
เปนหลกฐาน
เป
นหลักฐาน

/

- ใบเสร็จรับเงินแบบสลิปที่ยกเลิก หัวหนาฝาย
บริการสารสนเทศลงลายมือชื่อรับรองในใบสลิป
ที่ยกเลิกแลวเก็บไวเปนหลักฐานที่เจาหนาที่ที่
รัรบผดชอบงานการเงนและบญช
บผิดชอบงานการเงินและบัญชี

6) การรับสงเงินระหวางเจาหนาที่
* ก. มีการสอบยอดจํานวนเงินตาม
สํสาเนาใบเสรจรบเงนแบบสลป
าเนาใบเสร็จรับเงินแบบสลิป
* ข. ทําหลักฐานลงชื่อรับเงินระหวาง
กัน

/

- การรับสงเงินระหวางเจาหนาที่ มีการสอบยอด
จํานวนเงินตามโปรแกรมการบันทึกคา
ธรรมเนยมสงหนงสอชาและออกใบเสรจรบเงน
ธรรมเนี
ยมสงหนังสือชาและออกใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้งที่มีการรับเงิน

เจาหนาที่เปดเครื่องตรวจสอบ
7) มีมเจาหนาทเปดเครองตรวจสอบ
ลางยอดเงินซึ่งมิใชเจาหนาที่
รับผิดชอบประจําเครื่อง

N/A - ไม
ไมมตองมการเปดเครองตรวจสอบลางยอดเงน
มีตองมีการเปดเครื่องตรวจสอบลางยอดเงิน

สรุ
สรปป : การรบเงน
การรับเงิน
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การรับเงินมีการอนุมัติตรวจสอบและบันทึกบัญชี
อยางถูกตองครบถวนและสม่ําเสมอ ทั้งในสวนของการรับเงินตามใบเสร็จรับเงินและการตรวจสอบการรับเงินจาก
โปรแกรมการบันทึกคาธรรมเนียมสงหนังสือชา

คําถาม

มี/ใช

1) มระเบยบ
มีระเบียบ ขขอบงคบเกยวกบการ
อบังคับเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินอยางชัดเจน

/

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

3. การจายเงิน

2) การจายเงินจายเปนเช็ค เวนแตราย
จายเล็กนอยจายจากเงินสดยอย

- มระเบยบ
มีระเบียบ ขขอบงคบเกยวกบการเบกจายเงน
อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
อยางชัดเจน
N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง
และพัสด

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

3) เช็คที่ไมใชไดขีดฆาเพื่อปองกันมิให
นําไปใชอีก

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง
และพัสดุ

4) ออกเชคสงจาย
ื่อผูร ับบเงน
เงิน
ออกเช็คสั่งจาย โดยระบุชอผู
เทานั้น

N/A - เป
เปนหนาทรบผดชอบของกลุ
นหนาที่รับผิดชอบของกลุม งานคลั
งานคลงง
และพัสดุ

5) มีการควบคุมเช็คซึ่งยังไมไดใชอยาง
เหมาะสม

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง
และพสดุ
และพั
สดุ

6) การจายเงินทุกประเภทมีเอกสาร
ใบสําคัญประกอบการจายเงิน
ครบถวนและถู
ตองตามระเบียบ
ครบถ
วนและถูกตองตามระเบยบ

/

- การจายเงินทุกประเภทมีเอกสารใบสําคัญ
ประกอบการจายเงินครบถวนและถูกตองตาม
ระเบี
ระเบยบ
ยบ

7) มีการตรวจสอบหลักฐานทุกราย กอน
การจายเงินทุกครั้งวาจายไดตาม
ระเบยบ
ยบ ขขอบงคบและมต
อบังคับและมติ
กฎหมาย ระเบี
คณะรัฐมนตรี

/

- มีการตรวจสอบหลักฐานทุกราย กอนการทํา
เบิกจายทุกครั้งวาถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ
ขขอบงคบและมตคณะรฐมนตร
อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

8) ผูเขียนเช็คเปนคนละคนกับผูอนุมัติ
ใบสําคัญจาย
ใบสาคญจาย

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง
และพัสด
และพสดุ

9) หนาที่ของผูเซ็นเช็ค แยกตางหาก
จากหนาที่ดังตอไปนี้
* ก.
ก เกบรกษาเงนสดยอย
เก็บรักษาเงินสดยอย
* ข. อนุมัติใบสําคัญจายเงิน
* ค. บันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร
* ง บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง
และพัสดุ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

10) มีการระบุวงเงินและผูมีอํานาจในการ
ลงนามสั่งจายเช็ค

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง
และพัสดุ

11) ไม
ไมมการลงลายมอชอในเชคเพอสง
มีการลงลายมือชื่อในเช็คเพื่อสั่ง
จายเงินไวลวงหนา

N/A - เป
เปนหนาทรบผดชอบของกลุ
นหนาที่รับผิดชอบของกลุม งานคลั
งานคลงง
และพัสดุ

12) มีการกําหนดใหมีผูมีอํานาจลงนาม
ในเชคทสงจายมากกวาหนงคน
ในเช็
คที่สั่งจายมากกวาหนึ่งคน

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง
และพสดุ
และพั
สดุ

13) มีการสงเช็คใหผูรับทันทีเมื่อลงนาม
แลวมีการจํากัดผูมีสิทธิที่จับตองเช็ค

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง
และพัสดุ

14) การจายเงินใหแกผูอื่นที่ไมใชเจาหนี้
หรือผูไมมีสิทธิรับเงินจายโดยมี
หนังสือมอบฉันทะของผูมีสิทธิรับเงิน

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง
และพัสดุ

15) ไมมีการกําหนดใหเจาหนาที่เกี่ยว
กับการซื้อจางและการเงิน รับเงิน
แทนผูมีสิทธิรับเงิน
16) มีการประทับตราใบสําคัญเมื่อ
จายเงินแลว

/

- ไมมีการใหเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อ/จางเจาหนาที่การเงินและบัญชี รับเงิน
แทนผูมีสิทธิรับเงิน
N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของกลุมงานคลัง
และพัสดุ

สรปป : การจายเงน
สรุ
การจายเงิน
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การจายเงินมีการอนุมัติตรวจสอบและบันทึกบัญชี
อยางถูกตอง ครบถวนและสม่ําเสมอ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

4. เงินฝากธนาคาร
1) ธนาคารที่ฝากเงินไวนั้นเปนธนาคาร
ที่ไดรับอนุมัติใหฝากเงินไดตาม
ระเบียบหรือหรือกฎหมายที่กําหนดไว
ระเบยบหรอหรอกฎหมายทกาหนดไว

N/A - เงินรายรับของสํานักหอสมุดนั้น จะมีการนําสง
กลุมงานคลังและพัสดุ ในหมวดเงินรับฝากรายไดหองสมดด
รายไดหองสมุ

2) การเปดบัญชีธนาคาร และการ
กําหนดผูมีอํานาจในการลงนามสั่ง
จายไดรับมอบอํานาจโดยถกต
จายไดรบมอบอานาจโดยถู
กตอง
อง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

3) มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติที่แจงให
ธนาคารทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนผูมี
อํานาจในการลงนามจายเช็ค
อานาจในการลงนามจายเชค

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

4) มีการตั้งกรรมการฝากถอน

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

5) กรณีรับเช็คที่ฝากคืนจากธนาคาร มี
การลงบัญชีคุมและมีการติดตามทุก
รายการ

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

6) มีการเก็บรักษาสมุดคูฝาก ใบนําฝาก
ธนาคารและตนขั้วเช็คไวเรียบรอย

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

7) มการพสู
มีการพิสจจนนยอดเงนฝากธนาคาร
ยอดเงินฝากธนาคาร
อยางนอยเดือนละครั้ง

N/A - ไมมเรองเหลานในสานกหอสมุ
ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมดและเป
ดและเปนหนาท
นหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

8) ผูมีหนาที่พิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
ไมไดทําหนาที่ดังตอไปนี้
* ก. ลงนามในเช็ค
เงนสด
นสด
* ข. ลงรายการในสมุดเงิ
* ค. เก็บรักษาและรับจายเงินสด

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

9) ใบแจงยอดเงินฝาก มีการสงโดยตรง
ไปยงผู
ทํางบกระทบยอด
ไปยั
งผูจ ัดดทางบกระทบยอด

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รัรบผดชอบของกลุ
บผิดชอบของกลุม งานคลงและพสดุ
งานคลังและพัสดุ

10) ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
มีการคุมยอดดวยบัญชีแยกประเภท
ทวไป
ทั่วไป

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

11) ผูตรวจสอบภายในตรวจผลการ
พิสูจนยอดเงินฝากธนาคารแลว
ทุกครง้ง
ทกครั

N/A - เปนหนาที่รับผิดชอบของหนวยตรวจสอบ
ภายใน

12) ผลการพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
ไดเสนอผูบังคับบัญชาทุกครั้ง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

13) มีการควบคุมเช็คซึ่งผูรับยังมิไดนํา
ไปขึ้นเงินเปนเวลานาน

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

สรปป : เงนฝากธนาคาร
สรุ
เงินฝากธนาคาร
สํานักหอสมุดไมมีการควบคุมเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร เนื่องจากไมมีเรื่องเหลานี้ในหนวยงาน

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

5. เงินฝากคลัง
1) ประเภทเงินที่ฝากและถอนเปนไปตาม
ระเบียบ

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

2) มีการแตงตั้งกรรมการเพื่อการฝาก
หรือถอนเงินจากคลัง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

3) มการเกบรกษาสมุ
มีการเก็บรักษาสมดค
ดคูฝาก (ปาสบุ
(ปาสบค)
ใบนําสงและฎีกาเงินนอกงบประมาณ
ไวเรียบรอย

N/A - ไมมเรองเหลานในสานกหอสมุ
ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมดและเป
ดและเปนหนาท
นหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

4) มการพสู
มีการพิสจจนนยอดเงนฝากคลงอยางนอย
ยอดเงินฝากคลังอยางนอย
เดือนละครั้ง

N/A - ไมมเรองเหลานในสานกหอสมุ
ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมดและเป
ดและเปนหนาท
นหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

5) ผูตรวจสอบภายในตรวจสอบผลการ
พิสจจนนยอดเงนฝากแลวทุ
พสู
ยอดเงินฝากแลวทกครั
กครง้ง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลมงานคลงและพสดุ
รบผดชอบของกลุ
งานคลังและพัสด

6) ผลการพิสูจนยอดเงินฝากคลังไดเสนอ
ผูบังคับบัญชาทุกครั้ง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

สรุป : เงินฝากคลัง
สํานักหอสมุดไมมีการควบคุมเกี่ยวกับเงินฝากคลัง เนื่องจากไมมีเรื่องเหลานี้ในหนวยงาน

คําถาม

มี/ใช

ไมม/
ไม
มี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

6. เงินยืมทดรอง
1) ใบยืมเงินทดรองไดรับอนุมัติโดยผูมี
อํานาจตามระเบียบ

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลมงานคลังและพัสด

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

2) ผูยืมเงินทดรองกับผูอนุมัติเปนบุคคล
คนละคนกัน

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

3) การยมเงนทดรองเปนไปตาม
การยืมเงินทดรองเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดตามระเบียบ
เทานั้น

N/A - ไม
ไมมเรองเหลานในสานกหอสมุ
มีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเป
และเปนหนาท
นหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

การควบคุมเงิ
เงนยมทดรองทคาง
นยืมทดรองที่คาง
4) มีมการควบคุ
นานเกินกําหนด

N/A - ไม
ไมมเรองเหลานในสานกหอสมุ
มีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเป
และเปนหนาท
นหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

5) เงินยืมทดรองที่เกินกําหนดมีการ
เรงรดใหสงคนตามระเบยบ
เรงรัดใหสงคืนตามระเบียบ

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
งานคลังและพัสดุ
รัรบผดชอบของกลุ
บผิดชอบของกลุม งานคลงและพสดุ

6) ไมอนุมัติใหยืมเงินทดรองใหม หาก
ยังไมสงใชเงินยืมทดรองรายเกา

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

7) เมื่อไดรับคืนเงินยืมทดรอง มีการออก
ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับใบสําคัญและ
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน
ทดรอง

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

8) มีการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงิน
ทดรองที่ยังไมสงใชไวอยางเปน
ระเบียบในที่ปลอดภัย
ระเบยบในทปลอดภย

N/A - ไมมีเรื่องเหลานี้ในสํานักหอสมุดและเปนหนาที่
รับผิดชอบของกลุมงานคลังและพัสดุ

สรุป : เงินยืมทดรอง
สํานักหอสมุดไมมีการควบคุมเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เนื่องจากไมมีเรื่องเหลานี้ในหนวยงาน

สรุป : ดานการเงินการบัญชี
การควบคุุมภายในดานการเงินและบัญชีนั้น มีวัตถุปุ ระสงคเพื่อใหการบริหารการเก็บรักษาเงิน การรับเงิน
การจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบ เพื่อใหการบันทึกบัญชีการรับ-จายเงินเปนไป
อยางถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน โดยขอบเขตของการควบคุมของสํานักหอสมุดนั้น มีในสวนของการการ
เก็บรักษาเงินโดยทั่วไป การรับเงินการจายเงิน ของทางราชการ เปนไปตามแผนและวงเงินที่ไดรับอนุมัติ

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
นวยการสํานักหอสมุด
ผูอ ําานวยการสานกหอสมุ
1 ตุลาคม 2553

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

1. การสรรหา
1) ฝายบริหารมีการกําหนดทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนของตําแหนง
งานสําคัญไวอยางชัดเจน

/

- มีการกําหนดทักษะและความสามารถที่
จําเปนของตําแหนงงานตางๆ ในการสรรหา
บุคลากร อยางชัดเจน

2) การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุ
แตงตั้งมีการทดสอบทักษะและความ
สามารถตามที่กําหนดไวของแตละ
ตําแหนงงาน

/

- มีการทดสอบทักษะและความสามารถตามที่
กําหนด เชน ทักษะคอมพิวเตอร ความรูความ
สามารถเฉพาะตําแหนง ทักษะดานภาษา

3) บัญชีเงินเดือนและคาจางมีอัตราที่
จูงใจและสามารถรักษาบุคลากรให
อยูกับองคกร

/

- รัฐบาลมีการปรับบัญชีเงินเดือนและคาจาง
ที่จูงใจเพื่อรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร

4) มีการเผยแพรขอมูลอยางทั่วถึงในการ
รับสมัครหรือสรรหาบุคลากรเพื่อ
ดํารงตําแหนงตางๆ

/

- มีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรอยางทั่วถึง เชน ทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย สํานักหอสมุดและกลุมงานบุคคล

5) มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก
เพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงงานที่สุด

/

- มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก คือ กําหนด
คุณสมบัติ วิธีการสอบ การดําเนินการสอบ
การประกาศผลการสอบ

สรุป : การสรรหา
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา บุคลากรที่บรรจุแตงตั้งมีทักษะและความสามารถ
ตามที่กําหนดไว เชน การพิจารณาแผนอัตรากําลังของสํานักหอสมุด กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เปนตน เพื่อใหได
มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญ ไดตรงกับตําแหนงงานและภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ที่
จะไดรับมอบหมาย รวมถึง มีกระบวนการคัดเลือกที่เหมาะสม โปรงใส

ไมมี/
ไมใช

คําถาม

มี/ใช

คําอธิบาย/คําตอบ

1) มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากรและมีหัวหนางานลงนาม
รับรองใบลงเวลา

/

- มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและมี
ผูปฏิบัติงานหนาที่เลขานุการสํานักหอสมุด
ลงนามรับรองใบลงเวลาทุกวัน

2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณา
อนุมัติและจัดทําเปนลายลักษณอักษร

/

- การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ
และจัดทําเปนลายลักษณอักษร มีการประกาศ
หลักเกณฑในการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเปดเผย
ซึ่งบุคลากรทุกคนรับทราบ

2. คาตอบแทน

3) มีคาตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานเปนผลสําเร็จ

X

- ยังไมมีการกําหนดเกณฑและรายละเอียดการ
ใหคาตอบแทนแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปน
ผลสําเร็จ

4) มีคาตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพสูง

X

- ยังไมมีการกําหนดเกณฑและรายละเอียดการ
ใหคาตอบแทนแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูง

สรุป : คาตอบแทน
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา บุคลากรไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรมและเปนไปตา
ระเบียบหลักเกณฑ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

3. หนาที่ความรับผิดชอบ
1) มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรแตละคนเปนลายลักษณ
อักษร

/

- มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรแตละคนเปนลายลักษณอักษร

2) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานมีการจัดทําเปน
ลายลักษณอักษร

/

- มีการมอบหมายงานอยางเปนลายลักษณ
อักษร

3) หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่
สําคัญมีการอนุมัติโดยหัวหนา
หนวยงาน

/

- หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่สําคัญมี
การอนุมัติโดยผูอํานวยการสํานักหอสมุด เชน
การรักษาราชการแทนหัวหนาฝาย การ
มอบหมายหนาที่ในงานดานตางๆของ
มหาวิทยาลัย

4) มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
งานไวอยางชัดเจนเพื่อใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงคการดําเนินงานของ
หนวยงาน

/

- มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานไว
อยางชัดเจน เชน การเขียนภาระงานประจําวัน
ของบุคลากร เพื่อใหทราบวาหนาที่ตางๆ ที่ได
มอบหมายใหบุคลากร สามารถทําใหสํานักหอสมุดบรรลุไดถึงวัตถุประสงคการดําเนินงาน

สรุป : หนาที่ความรับผิดชอบ
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการดําเนินงานของสํานักหอสมุด

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

4. การพัฒนาบุคลากร
1) ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอ
การพัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากร

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญของบุคลากรเชน การใหเขารวมฝกอบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมถึง การศึกษา
ตอ อยางสม่ําเสมอ

2) มีการพิจารณาความตองการฝก
อบรมของบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถ

/

- มีการพิจารณาความตองการฝกอบรมของ
บุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะความรูความสามารถ
ใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

3) มีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอเพื /
การพัฒนาบุคลากร

- มีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ เพื่อการ
พัฒนาบุคลากร โดยสํานักหอสมุดไดรับจัดสรร
งบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

สรุป : การพัฒนาบุคลากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา บุคลากรไดรับทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ
คอมพิวเตอรและอื่นๆ ที่จําเปนตองการใชในการปฏิบัติงาน รวมถึงไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ที่ตรงกับ
หนาที่ความรับผิดชอบ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

5. การปฏิบัติงานของบุคลากร
1) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

/

- มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

ไมมี/
ไมใช

คําถาม

มี/ใช

คําอธิบาย/คําตอบ

2) มีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่กําหนดเปนครั้งคราว
และจัดทําเปนลายลักษณอักษร

/

- มีการประเมินการปฏิบัติงานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด คือ ขาราชการ ลูกจาง
ประจํา ปละ 2 ครั้ง สวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางของมหาวิทยาลัย ปละ 1 ครั้ง และจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร

3) มีการยกยองหรือใหรางวัลแกบุคลากร
ที่มผี ลการปฏิบัติงานสูงกวา
มาตรฐานที่กําหนด

/

- มีการชมเชย ยกยองแกบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐานที่กําหนด

4) มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด

/

- มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ํากวา
มาตรฐานที่กําหนด เชน การจัดกิจกรรม
สงเสริมการเขาใชบริการเพื่อใหสามารถบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางไว

สรุป : การปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดไวสามารถทําใหวัตถุประสงค เปาหมายที่วางไวบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

6. การสื่อสาร
1) มีการสื่อสารขาวสารหรือคําสั่งให
บุคลากรระดับปฏิบัติ อยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ

/

- มีการรับและสงขาวสารระหวางกัน เพื่อให
บุคลากรระดับปฏิบัติ อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
บุคคล และรับทราบขาวสารตางๆ เชน การ
ประชุมบุคลากร ประชุมหัวหนาฝายประชุม
ภายในฝาย เปนตน

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

2) มีการกําหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให
บุคลากรสามารถสงขอเรียกรองหรือ
ขอแนะนําใหกับฝายบริหารได

/

- การสื่อสารของสํานักหอสมุดนั้น เปนการ
สื่อสารแบบสองทาง : บุคลากรสามารถสง
ขอเรียกรองหรือใหขอแนะนําใหกับฝายบริหารได
และฝายบริหารสามารถสั่งการ สื่อสารขาวสาร
ตางๆ ใหกับบุคลากรรับทราบเปนตน เชน
การพูดคุยสวนตัว การประชุม

3) มีการกําหนดใหฝายบริหารติดตาม
ผลและตอบขอเรียกรองและ
ขอแนะนําของบุคลากร

/

- ใหความสําคัญในการติดตามและตอบ
ขอเรียกรอง ขอเสนอแนะของบุคลากร

สรุป : การสื่อสาร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการสื่อสารขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิผลใน
ทุกระดับของบุคลากร เชน บุคลากรไดรับขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตนอยางชัดเจนและทันกาล
ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้งขอมูลขาวสารที่มีผลตอความเสี่ยงที่อาจเกิดกับสํานักหอสมุด เชน
นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลง กฎหมายใหม ฯลฯ การจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน ทําใหสามารถทําความเขาใจและประสานงานกันไดเปนอยางดี เปนตน
สรุป : การบริหารทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการกําหนดนโยบายดานบุคลากร
ที่ชัดเจนและสอดคลองกับเจตนารมณการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหมีกระบวนการในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความสอดคลองกับกฎหมายระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ นโยบายของรัฐและหนวยงานกลาง และประการ
สุดทาย เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรของสํานักหอสมุดมีจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยขอบเขตของ
การควบคุมของสํานักหอสมุดนั้น เริ่มตั้งแตการสรรหา การบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ คาตอบแทน (เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ) การปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและการ
สื่อสาร เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคการดําเนินงานของสํานักหอสมุด

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ตุลาคม 2553

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

1. การสรรหา
1) ฝายบริหารมีการกําหนดทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนของตําแหนง
งานสําคัญไวอยางชัดเจน

/

- มีการกําหนดทักษะและความสามารถที่
จําเปนของตําแหนงงานตางๆ ในการสรรหา
บุคลากร อยางชัดเจน

2) การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุ
แตงตั้งมีการทดสอบทักษะและความ
สามารถตามที่กําหนดไวของแตละ
ตําแหนงงาน

/

- มีการทดสอบทักษะและความสามารถตามที่
กําหนด เชน ทักษะคอมพิวเตอร ความรูความ
สามารถเฉพาะตําแหนง ทักษะดานภาษา

3) บัญชีเงินเดือนและคาจางมีอัตราที่
จูงใจและสามารถรักษาบุคลากรให
อยูกับองคกร

/

- รัฐบาลมีการปรับบัญชีเงินเดือนและคาจาง
ที่จูงใจเพื่อรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร

4) มีการเผยแพรขอมูลอยางทั่วถึงในการ
รับสมัครหรือสรรหาบุคลากรเพื่อ
ดํารงตําแหนงตางๆ

/

- มีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรอยางทั่วถึง เชน ทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย สํานักหอสมุดและกลุมงานบุคคล

5) มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก
เพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงงานที่สุด

/

- มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก คือ กําหนด
คุณสมบัติ วิธีการสอบ การดําเนินการสอบ
การประกาศผลการสอบ

สรุป : การสรรหา
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา บุคลากรที่บรรจุแตงตั้งมีทักษะและความสามารถ
ตามที่กําหนดไว เชน การพิจารณาแผนอัตรากําลังของสํานักหอสมุด กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เปนตน เพื่อใหได
มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญ ไดตรงกับตําแหนงงานและภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ที่
จะไดรับมอบหมาย รวมถึง มีกระบวนการคัดเลือกที่เหมาะสม โปรงใส

ไมมี/
ไมใช

คําถาม

มี/ใช

คําอธิบาย/คําตอบ

1) มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากรและมีหัวหนางานลงนาม
รับรองใบลงเวลา

/

- มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและมี
ผูปฏิบัติงานหนาที่เลขานุการสํานักหอสมุด
ลงนามรับรองใบลงเวลาทุกวัน

2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณา
อนุมัติและจัดทําเปนลายลักษณอักษร

/

- การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ
และจัดทําเปนลายลักษณอักษร มีการประกาศ
หลักเกณฑในการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเปดเผย
ซึ่งบุคลากรทุกคนรับทราบ

2. คาตอบแทน

3) มีคาตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานเปนผลสําเร็จ

X

- ยังไมมีการกําหนดเกณฑและรายละเอียดการ
ใหคาตอบแทนแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปน
ผลสําเร็จ

4) มีคาตอบแทนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพสูง

X

- ยังไมมีการกําหนดเกณฑและรายละเอียดการ
ใหคาตอบแทนแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูง

สรุป : คาตอบแทน
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา บุคลากรไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรมและเปนไปตา
ระเบียบหลักเกณฑ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

3. หนาที่ความรับผิดชอบ
1) มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรแตละคนเปนลายลักษณ
อักษร

/

- มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรแตละคนเปนลายลักษณอักษร

2) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานมีการจัดทําเปน
ลายลักษณอักษร

/

- มีการมอบหมายงานอยางเปนลายลักษณ
อักษร

3) หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่
สําคัญมีการอนุมัติโดยหัวหนา
หนวยงาน

/

- หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่สําคัญมี
การอนุมัติโดยผูอํานวยการสํานักหอสมุด เชน
การรักษาราชการแทนหัวหนาฝาย การ
มอบหมายหนาที่ในงานดานตางๆของ
มหาวิทยาลัย

4) มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
งานไวอยางชัดเจนเพื่อใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงคการดําเนินงานของ
หนวยงาน

/

- มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานไว
อยางชัดเจน เชน การเขียนภาระงานประจําวัน
ของบุคลากร เพื่อใหทราบวาหนาที่ตางๆ ที่ได
มอบหมายใหบุคลากร สามารถทําใหสํานักหอสมุดบรรลุไดถึงวัตถุประสงคการดําเนินงาน

สรุป : หนาที่ความรับผิดชอบ
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการดําเนินงานของสํานักหอสมุด

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

4. การพัฒนาบุคลากร
1) ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอ
การพัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากร

/

- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญของบุคลากรเชน การใหเขารวมฝกอบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมถึง การศึกษา
ตอ อยางสม่ําเสมอ

2) มีการพิจารณาความตองการฝก
อบรมของบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถ

/

- มีการพิจารณาความตองการฝกอบรมของ
บุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะความรูความสามารถ
ใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

3) มีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอเพื /
การพัฒนาบุคลากร

- มีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ เพื่อการ
พัฒนาบุคลากร โดยสํานักหอสมุดไดรับจัดสรร
งบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

สรุป : การพัฒนาบุคลากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา บุคลากรไดรับทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ
คอมพิวเตอรและอื่นๆ ที่จําเปนตองการใชในการปฏิบัติงาน รวมถึงไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ที่ตรงกับ
หนาที่ความรับผิดชอบ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

5. การปฏิบัติงานของบุคลากร
1) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

/

- มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

ไมมี/
ไมใช

คําถาม

มี/ใช

คําอธิบาย/คําตอบ

2) มีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่กําหนดเปนครั้งคราว
และจัดทําเปนลายลักษณอักษร

/

- มีการประเมินการปฏิบัติงานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด คือ ขาราชการ ลูกจาง
ประจํา ปละ 2 ครั้ง สวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางของมหาวิทยาลัย ปละ 1 ครั้ง และจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร

3) มีการยกยองหรือใหรางวัลแกบุคลากร
ที่มผี ลการปฏิบัติงานสูงกวา
มาตรฐานที่กําหนด

/

- มีการชมเชย ยกยองแกบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐานที่กําหนด

4) มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด

/

- มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ํากวา
มาตรฐานที่กําหนด เชน การจัดกิจกรรม
สงเสริมการเขาใชบริการเพื่อใหสามารถบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางไว

สรุป : การปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา การปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดไวสามารถทําใหวัตถุประสงค เปาหมายที่วางไวบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

6. การสื่อสาร
1) มีการสื่อสารขาวสารหรือคําสั่งให
บุคลากรระดับปฏิบัติ อยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ

/

- มีการรับและสงขาวสารระหวางกัน เพื่อให
บุคลากรระดับปฏิบัติ อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
บุคคล และรับทราบขาวสารตางๆ เชน การ
ประชุมบุคลากร ประชุมหัวหนาฝายประชุม
ภายในฝาย เปนตน

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

2) มีการกําหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให
บุคลากรสามารถสงขอเรียกรองหรือ
ขอแนะนําใหกับฝายบริหารได

/

- การสื่อสารของสํานักหอสมุดนั้น เปนการ
สื่อสารแบบสองทาง : บุคลากรสามารถสง
ขอเรียกรองหรือใหขอแนะนําใหกับฝายบริหารได
และฝายบริหารสามารถสั่งการ สื่อสารขาวสาร
ตางๆ ใหกับบุคลากรรับทราบเปนตน เชน
การพูดคุยสวนตัว การประชุม

3) มีการกําหนดใหฝายบริหารติดตาม
ผลและตอบขอเรียกรองและ
ขอแนะนําของบุคลากร

/

- ใหความสําคัญในการติดตามและตอบ
ขอเรียกรอง ขอเสนอแนะของบุคลากร

สรุป : การสื่อสาร
สํานักหอสมุดมีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา มีการสื่อสารขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิผลใน
ทุกระดับของบุคลากร เชน บุคลากรไดรับขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตนอยางชัดเจนและทันกาล
ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้งขอมูลขาวสารที่มีผลตอความเสี่ยงที่อาจเกิดกับสํานักหอสมุด เชน
นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลง กฎหมายใหม ฯลฯ การจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน ทําใหสามารถทําความเขาใจและประสานงานกันไดเปนอยางดี เปนตน
สรุป : การบริหารทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการกําหนดนโยบายดานบุคลากร
ที่ชัดเจนและสอดคลองกับเจตนารมณการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหมีกระบวนการในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความสอดคลองกับกฎหมายระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ นโยบายของรัฐและหนวยงานกลาง และประการ
สุดทาย เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรของสํานักหอสมุดมีจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยขอบเขตของ
การควบคุมของสํานักหอสมุดนั้น เริ่มตั้งแตการสรรหา การบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ คาตอบแทน (เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ) การปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและการ
สื่อสาร เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคการดําเนินงานของสํานักหอสมุด

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ตุลาคม 2553
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