แบบ ปย.1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(1)
(2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทางาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์บริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนทาให้
ของผู้บริหาร
การควบคุมภายในมีประสิทธิภ าพ เนื่องจากผู้บริหารสามารถทางานเป็นทีม ร่วมกัน
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ตัดสินใจและมอบหมายให้บุคลากรที่มีความสามารถใช้ความรู้ทักษะในงานที่รับผิดชอบ
1.3 ความรู้ ทักษะและ
รวมทั้งมอบหมายอานาจในการตัดสินใจในขอบแขตที่กาหนดไว้
ความสามารถของบุคลากร
การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกั บการดาเนิ นงานที่ ส าคัญ หรือ ที่มี ค วามเสี่ย งอยู่
การมอบอานาจและหน้าที่
คณะวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่าง รอบคอบ รอบด้าน มีการพิจารณาว่าจะทาให้
ความรับผิดชอบ
ความเสี่ยงเหล่านั้นลดน้อย หรือหมดไปได้อย่างไรก่อนการตัดสินใจ
1.4 โครงสร้างองค์กร
การดาเนินงานบริหารงานบุค ลากรคณะบริหารด้วยวิธีการบริหารแบบมุ่งเน้น
1.5 การมอบอานาจและหน้าที่
ผลงาน กาหนดและแจ้ง แนวทางการปฏิบัติงานชัดเจน ปรับปรุงคุณภาพในองค์กรอย่าง
ความรับผิดชอบ
สม่าเสมอ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจ ริต
1.6 นโยบายวิธีการบริหารด้าน
และเน้นคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะกาหนดโครงสร้างองค์กรตามภารกิจ และมอบหมายงานให้บุค ลากรโดย
1.5 กลไกการติดตามการตรวจสอบ ค านึ ง ถึ ง ความรู้ ทั ก ษะ และความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเหมาะสม
การปฏิบัติงาน
จั ด โครงสร้ างองค์ ก ร และสายงานการบั ง คั บ บั ญ ชาชั ด เจนและเหมาะสมกั บ ขนาด
และลักษณะการดาเนินงานขององค์กร คณะประชุมบุคลากรในองค์กรเดือนละ 1 ครั้ง
ทุกเดือนเพื่อติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการทางานเป็นกลไกติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
2.การประเมินความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนและครอบคลุม
2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร
เป้ า หมายองค์ ก ร รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของคณะ กาหนดเกณฑ์ในการประเมินผล การบรรลุวัตถุประสงค์
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
ระดับกิจกรรมสามารถปฏิบัติและวัดผลได้ มีการเผยแพร่และชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์กรให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกัน
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ทุก กิจ กรรมของคณะระบุ ปั จ จัย ความเสี่ยงได้ ค รอบคลุ มความเสี่ ยงที่ ส าคั ญ
ป้องกันความเสี่ยง
การควบคุมภายใน คณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงขององค์กร
และจัดลาดับความเสี่ยงนั้น รวมถึงกาหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงของคณะ
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไข และลดความเสี่ยง และมีการวางแผนร่วมกันใน
การประเมินความเสี่ยงโดยค านึงถึง วัตถุประสงค์โดยรวมของคณะและให้มีการควบคุม
ความเสี่ยงนั้นๆ ต่อไป
3. กิจกรรมการควบคุม
ในภาพรวมคณะมีกิจกรรมควบคุม ทุกกิจกรรม และสอดคล้องกับกระบวนการ
3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม
บริห ารความเสี่ ยง กิ จ กรรมการควบคุ มที่ จ าเป็ น และการปฏิ บัติ ตามกิจ กรรมควบคุ ม
3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความ
กาหนดระเบียบวินัย โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ งานที่มอบหมายของ
รับผิดชอบ
แต่ละคนและกาหนด เทคนิคและกลไกที่เกี่ยวกับการควบคุมแต่ละกิจกรรมชัดเจน
3.3 การมอบหมายงาน
คณะมีการประเมินกิจกรรมควบคุมตามแผนที่กาหนด เพื่อปรับปรุงโดยผู้บริหาร
3.4 ข้อกาหนดเกี่ยวกับความขัดแย้ง และคณะกรรมการ โดยไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และใช้การายงานผลงานในที่
ทางผลประโยชน์
ประชุมคณะเป็นประจาทุกเดือน
3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ
อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีบุคลากรส่วนหนึ่งไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมการ
ควบคุม และปฏิบัติตามกิจกรรมบ้างเล็กน้อย
1

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 สารสนเทศ
4.2 การสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล
5.1 การติดตาม
5.2 การประเมินผล

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)
สารสนเทศ คณะรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
แนวนโยบายปฎิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้ครอบคลุมถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน เป็นปัจจุบัน
การสื่อ สาร คณะมีช่องทางการติด ต่อสื่อสารเชื่อถื อได้ ผ่านระบบ IT มี การ
สื่อสารงานที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรในคณะให้เข้าใจเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หนังสือเวียน ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
ระเบี ย บปฏิ บั ติ โดยส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารทาง website/social media (Line group,
facebook) /e-mail /ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ (e-office) / ข่าวประชาสัมพันธ์ /
ติดประกาศ / เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ
คณะมีกระบวนการสอบทานและพิจารณาการดาเนินงานเปรียบเทียบข้อมูลผล
การดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับแผนการปฏิบัติงาน และในกรณีที่มีผลแตกต่าง
คณะติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ พิจารณาถึงสาเหตุเพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุง/แก้ไขข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานอย่างทันการณ์ กาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจาปี จัดทารายงานเสนอผู้บริหาร
ให้รับทราบเป็นรายไตรมาส ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปี และให้ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของงานในความรับผิดชอบ
สาหรับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คณะกาหนดตัวชี้ วัด KRI (Key
Risk indicator) เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทุ ก ด้ า น ทั้ ง ด้ า นกลยุ ท ธ์
การปฏิบติงาน การเงินและด้านกฏระเบียบต่างๆ

สรุปผลการประเมิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุก ฝ่าย
ร่วมคิด พิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงช่ว ยกันควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง และส่งผลดีต่อการบริหารและการจัดการ
ของคณะ ในภาพรวม และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะนาพาคณะให้บรรลุ วัถตุประสงค์ที่กาหนด อย่างไรก็ตาม
ยัง มี บ างกิจ กรรมที่ ค ณะต้ องปรั บ ปรุ ง และแก้ไขกระบวนการควบคุ ม เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติง านของค ณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพยิ่งขึ้น
ชื่อผู้รายงาน.........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ)
ตาแหน่ง คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
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แบบ ปย.2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
การควบคุมที่มีอยู่
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
(2)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)
ด้านกลยุทธ์ (S)
1.งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
1.1 จานวนรับเข้านักศึกษา
วัตถุประสงค์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เพื่อให้จานวนรับนักศึกษารับเข้าเป็นไป ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ตามเป้าหมายที่กาหนด

2.งานวิชาการ
2.1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราการสละสิทธิ์หรือลาออก
หลังลงทะเบียนเข้าศึกษาของนักศึกษา

1.มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษา
2. มีทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)

การประเมินผลการควบคุม
(3)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)

การปรับปรุงการควบคุม
(5)

จานวนนักศึกษายังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด

1.การประชาสัมพันธ์ไม่มี
ประสิทธิภาพ
2.งบประมาณในการดาเนินการ
โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ไม่
เพียงพอ
3. ขาดแผนการประชาสัมพันธ์ที่
ชัดเจน
4. ระยะเวลาในประชาสัมพันธ์มีน้อย
5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่
หลากหลาย

1.จัดทาแผนประชาสัมพันธ์
2.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
3.จัดโครงการการประชาสัมพันธ์ตาม
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
4.ขยายพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการ
ประชาสัมพันธ์ พื้นที่ สสจ./สสอ./ รพ
สต./อบต./อสม.
5. ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
6. ประเมินสรุปผลการดาเนินงานและ
นาผลการดาเนินงานมาปรับปรุง
กระบวนการในครั้งต่อไป

ต.ค.60-มี.ค.61
ฝ่ายวิชาการและฝ่าย
กิจการนักศึกษา

อัตราการสละสิทธิ์ หรือลาออก
กลางคันของนักศึกษายังมีอยู่
สาเหตุเกิดจากนักศึกษามีปัญหา
ทางด้านการเงิน และนักศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เพื่อเข้า
ศึกษาในสถาบันอื่นที่มีชื่อเสียงกว่า

อัตราการสละสิทธิ์ หรือลาออก
กลางคันของนักศึกษายังมีอยู่

1.จัดหาแหล่งทุนการศึกษาเพิ่มเติม
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ต.ค.60-มิ.ย.61
ฝ่ายวิชาการและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หมาย
เหตุ
(7)

3

4

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)
ด้านกลยุทธ์ (S)
3.งานวิจัย
3.1 ผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์ตีพิมพ์ ผลงานวิชาการ
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มขึ้น

4.งานวิจัย
4.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยของ
อาจารย์ในคณะ
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มจานวนทุนสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์

การควบคุมที่มีอยู่
(2)

การประเมินผลการควบคุม
(3)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)

การปรับปรุงการควบคุม
(5)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

จัดทาฐานข้อมูลแหล่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ

อาจารย์นาผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
ระดับชาติและนานาชาติไม่เป็นไป และนานาชาติของอาจารย์ยังไม่
ตามเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจาก เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ใหม่
ขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ

1. จัดอบรมการเขียนผลงานวิชาการ
(บทความวิจัยและงานวิจัย) ตีพิมพ์
วารสาร
2. จัดทาฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
ต.ค.-ธ.ค.61

1.มีระเบียบการให้เงิน
สนับสนุนทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
2.มหาวิทยาลัยจัดอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนโครงงานวิจัย

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก
1.กระบวนการพิจารณาของแหล่ง
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน
หน่วยงานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
กาหนดเวลา
2.ระเบียบในการสนับสนุนทุนวิจัย
ยุ่งยากซับซ้อน
3.โครงร่างงานวิจัยที่เสนอขอทุน
การวิจัยไม่ได้รับการพิจารณา

1.จัดอบรมการเขียนโครงร่างวิจัย
อย่างไรให้ได้ทุน
2. จัดทาฐานข้อมูลแหล่งให้ทุนด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
ต.ค.-ธ.ค.61

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

หมาย
เหตุ
(7)

4

5

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)
ด้านการปฏิบัติงาน (O)
1.งานวิจัย
1.1 ความสาเร็จของการทาวิจัย
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อกากับติดตาม ให้อาจารย์ทา
ผลงานวิจัยสาเร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด ทุกโครงการ (ร้อยละ 100)
2.งานอาคารสถานที่
2.1 การจัดระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรใน
เรื่องเกี่ยวอัคคีภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิติและทัรพย์สินของ
บุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
ในเรื่องเกี่ยวอัคคีภัย

การควบคุมที่มีอยู่
(2)

การประเมินผลการควบคุม
(3)

มีคณะกรรมการพัฒนา
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์และนักวิจัยทา
หน้าที่ควบคุมกากับ
ติดตาม

คณะกรรมการกากับ ติดตามผล
การดาเนินงานการทางานวิจัยของ
อาจารย์ แต่พบว่ามีบางโครงการที่
ขอขยายระยะเวลา

1.คณะส่งตัวแทน
ไม่มีเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดเกิด
บุคลากรเข้าร่วมอบรม
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับ
มหาวิทยาลัย
2.มีอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยภายในอาคาร
ตามพรบ.ควบคุมอาคาร
3. มีช่องทางหนีไฟ
ภายในอาคาร

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)

การปรับปรุงการควบคุม
(5)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมาย
เหตุ
(7)

ความสาเร็จของการทาผลงานวิจัยยัง มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนา
ฝ่ายวิจัยและบริการ
ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดร้อยละ
ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย วิชาการ
100
ควบคุมกากับติดตามการดาเนินงาน
เม.ย.-มิ.ย.61
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการกระตุ้นให้
อาจารย์เร่งทาผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้เป็นไป
ตามแผน

ไม่มีเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้น

1.ให้ความรู้และสร้างจิตสานึกในการ
หัวหน้าสานักงาน
ป้องกันเหตุอัคคีภัย
คณบดี
2. เผ้าระวังความเสี่ยงในการเกิด
ก.ค.-ก.ย.61
อัคคีภัย ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดย
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุก 6 เดือน
3. กาหนดมาตรการในการปฏิบัติใช้
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงาน

5

6

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
การควบคุมที่มีอยู่
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
(2)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)
ด้านการปฏิบัติงาน (O)
3. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 การธารงรักษาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราการลาออก/ย้ายหน่วยงาน
ของอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ 1.มีการกาหนดเส้นทาง
และสายสนับสนุนวิชาการ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของบุคลากรสาย
วิชาการทีช่ ัดเจน
2.มีการแลกเปลี่ยน
พูดคุย ให้คาปรึกษา ทา
ความเข้าใจเรื่อง
ความก้าวหน้าในสาย
งานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการกับ
หัวหน้างาน

การประเมินผลการควบคุม
(3)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)

เกิดความเข้าใจแต่ไม่สามารถ
อัตราการลาออก/ย้ายหน่วยงานของ
ควบคุมได้ เนื่องจากหากบุคลากรมี บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
โอกาสที่ดีกว่าก็มีการลาออก
สนับสนุนวิชาการไม่ลดลง
เช่นเดิม

การปรับปรุงการควบคุม
(5)

1. จัดประชุมเพื่อกาหนดระบบและ
กลไกการจัดการเรื่องร้องทุกข์
2. ตั้งคณะกรรมการอุทธรร้องทุกข์
ระดับคณะ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมาย
เหตุ
(7)

หัวหน้าสานักงาน
คณบดี
ก.ค.61
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7

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)
ด้านการเงิน (F)
1.งานพัสดุและซื้อจ้าง
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อลดขั้นตอนการดาเนินงานและลด
อัตราการคืนเรื่องแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างของคณะ

2. งานพัสดุและซื้อจ้าง
2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีแนวทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย เป็นไปตามกฎ ระเบียบและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ
พัสดุ

การควบคุมที่มีอยู่
(2)

การประเมินผลการควบคุม
(3)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)

การปรับปรุงการควบคุม
(5)

มีการกลั่นกรองเรื่องโดย มีการส่งคืนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
หัวหน้าพัสดุก่อนส่งงาน แนบหลักฐานเพิ่มเติมน้อยลง
การเงินของ
มหาวิทยาลัย

การส่งคืนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแนบ
หลักฐานเพิ่มเติมยังมีอยู่ เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบทางการ
เงิน พัสดุใหม่

1.จัดทาสรุปเกณฑ์การเบิกจ่ายแจกให้
บุคลากรทุกคนทราบโดยทั่วกัน
2. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
3. ปรับปรุงผลการดาเนินงานพร้อม
สรุปการแก้ไปขปัญหาที่เกิดขึ้น

งานพัสดุ และจัดซื้อ
พรทิพย์/ชลธิชา/
ปิยะเนตร
ก.ค.61

สอบถามเจ้าหน้าที่งาน มีการส่งคืนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
การเงินทุกครั้งก่อนการ แนบหลักฐานเพิ่มเติมน้อยลง
ตั้งเรื่องชื่อจ้างเพื่อความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน

การส่งคืนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแนบ
หลักฐานเพิ่มเติมยังมีอยู่ เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบทางการ
เงิน พัสดุใหม่

1.จัดประชุมทาความเข้าใจกับ
หน่วยงานการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อ
หาข้อสรุปและมาตรฐานการเบิกจ่าย
2. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
3. ปรับปรุงผลการดาเนินงานพร้อม
สรุปการแก้ไปขปัญหาที่เกิดขึ้น

งานพัสดุ และจัดซื้อ
พรทิพย์/ชลธิชา/
ปิยะเนตร
ก.ค.61

หมาย
เหตุ
(7)
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)
ด้านกฎ ระเบียบ (C)
1.งานส่งเสริมความปลอดภัย
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยตามกฏ
จราจรของนักศึกษาและบุคลากร
ภายในคณะ

การควบคุมที่มีอยู่
(2)

การประเมินผลการควบคุม
(3)

1.การรณรงค์สวมหมวก
นิรภัยและคาดเข็มขัด
นิรภัย
2. กาหนดเส้นทางการ
เดินรถภายใน
มหาวิทยาลัย

พบว่ายังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย และอัตราความ
บาดเจ็บสูงเนื่องจากนักศึกษาและ
บุคลากรไม่สวมหมวกนิรภัย

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)

พบว่ายังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

การปรับปรุงการควบคุม
(5)

1.ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยและ
กฏหมายจราจร
2.สร้างจิตสานึกในการขับขี่ปลอดภัย
ใส่ใจกฏจราจร

หมาย
เหตุ
(7)

หัวหน้าสานักงาน
คณบดี
เม.ย.-พ.ค.61

ชื่อผู้รายงาน.........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ)
ตาแหน่ง คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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