สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
(2)
กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
1 งานมัคคุเทศก
1.การตรวจบัตรเขาชม
2.กลาวตอนรับและชี้แจงกฎกติกา
การเขาชมพิพิธภัณฑ
3.นําชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑทงั้
3 อาคาร

2. งานนิทรรศการ

1.รับนโยบายการจัดนิทรรศการ
เคลื่อนที่เพื่อนําเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในและนอกสถานที่และ
ทําการจัดหาวัสดุอุปกรณในการ
จัดทํานิทรรศการ
2.รับนโยบายการจัดทําปรับปรุง
ซอมแซมนิทรรศการภายใน

การประเมินผลการควบคุม
(3)

ความเสี่ยงที่มีอยู
(4)

1.ความพึงพอใจในการใหบริการนําชม
พิพิธภัณฑ
2.จํานวนนักทองเที่ยวไมถึงเปาหมายที่
กําหนด
3.การนําชมใหกับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ
4.ขอมูลฟอสซิลที่พบใหมยังไมชัดเจน
ในการใหขอมูล

1.งบประมาณในการปรับปรุง
นิทรรศการมีไมตอเนื่อง
2.มัคคุเทศกมีพื้นฐานการใช
ภาษาตางประเทศคอนขางนอย

1.นิทรรศการเคลื่อนที่ชํารุดเสียหาย
2.การขนยายชุดนิทรรศการ
3.พื้นที่ทํางานและสถานที่จัดเก็บชุด
นิทรรศการเคลื่อนที่

การปรับปรุงการควบคุม
(5)

1.จัดสรรงบประมาณใน
การปรับปรุง/เพิ่มเติม
นิทรรศการ

2.จัดอบรม
3.การถายทอดองคความรูใหมที่ ภาษาตางประเทศหรือเขา
นํามาจัดแสดงนิทรรศการนอย รวมการอบรมกับทาง
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
และทุกคน
1.งบประมาณคอนขางจํากัด
1.จัดหาพื้นที่เพื่อจัดเก็บที่
เหมาะสมในการจัดเก็บชุด
2.ไมมีหองจัดเก็บชุดงาน
นิทรรศการ
นิทรรศการ
2.ควรมีการจัดกิจกรรม
(events) เสริมเพื่อให
นิทรรศการมีการ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

ผลการดําเนินงาน
(7)

30 ก.ย.60
/รองผูอํานวยการ
ฝายสงเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ

1.ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมในการ
จัดนิทรรศการ
2.สงบุคลากรเขารวมอบรม
ภาษาตางประเทศที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

30 ก.ย.60
/รองผูอํานวยการ
ฝายสงเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ

1.ไดจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม
สําหรับการจัดเก็บชุด
นิทรรศการ
2.ไดจัดกิจกรรม
นิทรรศการดานซากดึกดํา
บรรพหมุนเวียนภายใน
สถาบันทั้ง 3 อาคาร

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)

การควบคุมที่มีอยู
(2)

การประเมินผลการควบคุม
(3)

ความเสี่ยงที่มีอยู
(4)

3.จัดทํา ดูแล ปรับปรุง ในการ
ซอมแซมนิทรรศการภายในอาคาร
นิทรรศการทั้ง 3 หลัง
3. งานบริหาร
สํานักงาน

1 จัดทําทะเบียนคุมและลงเลข
กํากับในการรับ-สงเอกสาร และ
จัดเก็บเอกสารไวในแฟมโดยมีเลข
บัญชีเอกสารกํากับเพื่อใหสะดวก
ตอการคนหารวมถึงรางหนังสือ
โตตอบระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
2 ดําเนินการในระบบ MIS ใน
สวนของการเบิกจาย และยืม-คืน
เงินที่หนวยงานไดรับอนุมัติ
4 จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ
ทะเบียนคุมทรัพยสิน ทั้งแบบมือ
และในระบบที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง
ดูแลและรักษาพัสดุครุภณ
ั ฑของ
หนวยงานรวมถึงสํารวจคาเสื่อม

1.ปญหาดานการรับสงเอกสารลาชา
2.ความเขาใจในระเบียบการเงินยังไม
ชัดเจน
3.ความลาชาในการจัดซื้อจัดจาง
4.การดําเนินโครงการและการใชจาย
งบประมาณไมเปนไปตามแผน

บุคลากรมีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานไมตรงกันทําให
การประสานงานเกิดความลาชา
อยางตอเนื่อง

การปรับปรุงการควบคุม
(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

ผลการดําเนินงาน
(7)

หมุนเวียน และปรับใหทัน
ปจจุบัน
3.มีแผนการบํารุงรักษา
นิทรรศการอยางสม่ําเสมอ

3.จัดทําแผนบํารุงรักษา
นิทรรศการ

1.จัดทําแผนปฏิบตั ิ
30 กย.60/
การงบประมาณลวงหนา หัวหนาสํานักงาน
กอนสิ้นปงบประมาณไม ผูอํานวยการ
นอยกวา3เดือน
2.จัดอบรมบุคลากรดาน
ตางๆใหเขาใจตําแหนง
การปฏิบัติงาน
3.จัดประชุมบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ
4.จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานในแตละเรื่องให
ชัดเจนเขาใจใหตรงกัน
และกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จของแตละกิจกรรม

1.มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การงบประมาณลวงหนา
กอนสิ้นปงบประมาณ 3
เดือน
2.จัดโครงการอบรมการ
ปฏิบัติงานสําหรับแตละ
ตําแหนงงานของสถาบัน
3.จัดประชุมบุคลากร
สม่ําเสมอทุก 2 เดือน
4.จัดทําแผนการปฏิบัตงิ าน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถาบันและมี
มอบหมายงานที่ชัดเจนโดย
มีกรอบกําหนดระยะเวลา
แลวเสร็จในแตละกิจกรรม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)

การควบคุมที่มีอยู
(2)

และดําเนินการตัดจําหนายตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด
5. ดูแลเกี่ยวกับเอกสารโครงการ
และประสานงานในดานตาง ๆ
รวมถึงดูแลเกี่ยวกับแผน
งบประมาณของหนวยงาน และ
รายงานผลการใชจายงบประมาณ
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
6. บันทึกการประชุมและสรุป
รายงานการประชุมของหนวยงาน
และดําเนินการแจงเวียนบุคลากร
ทราบ และจดรายละเอียดการ
ประชุมและขอมูล รวมถึงรวบรวม
และแจงเวียนหนังสือราชการตาง ๆ
เพื่อใชเปนขอมูลของหนวยงาน

การประเมินผลการควบคุม
(3)

ความเสี่ยงที่มีอยู
(4)

การปรับปรุงการควบคุม
(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

ผลการดําเนินงาน
(7)

กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
(2)
กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
4. งานวิจยั และบริ การ 1.มีหองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย
วิชาการ

การประเมินผลการควบคุม
(3)

1.มีไฟฟาใชในอาคารทั้งหมด17
อาคาร
2.มีน้ําใชในอาคารทั้งหมด17
อาคาร

การปรับปรุงการควบคุม
(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

30 ก.ย.60/รอง
ผูอํานวยการฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

1.หองปฏิบัติการ เครื่องมือและ
สารเคมีไมเพียงพอหรือมีเฉพาะดาน

1.งบประมาณมีจํากัด

1.จัดสรรงบประมาณดาน
อุปกรณการวิจัยเพิ่มขึ้น

2.ไมมีอุปกรณชําระลางฉุกเฉินหนา
หองปฏิบัติการ

2ขาดคูมือขั้นตอนการใชงาน
เครื่องมือทางการวิจัยและ
ความรูการตรวจสอบการใชงาน
ของอุปกรณอยางสม่ําเสมอ

2.จัดทําคูมือการใชงาน
อุปกรณเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร

1.ขาดเครื่องสํารองไฟ
2.ขาดระบบน้ําสํารอง
3.ไมมีระบบวางทอน้ําเพื่อใหน้ํา
ไหลเวียน
4.ไมมีเครื่องกรองน้ําดักตะกรัน
น้ําเสียไมใหไปอุดตันทอน้ํา

1.จัดสรรงบประมาณใน
การติดตั้งเครื่องสํารอง
ไฟฟาขนาดใหญ
2.จัดสรรงบประมาณการ
วางระบบทอน้ําและจัดทํา
ระบบสํารองน้ําตามแผน
ของโยธามหาวิทยาลัย

3.อายุการใชงานเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร

.งานด้ านอาคาร
สถานที

ความเสี่ยงที่มีอยู
(4)

1.ยังไมมีระบบไฟฟาที่ครบวงจรไฟดับ
บอยสงผลใหอายุการใชงานของ
เครื่องใชไฟฟาสั้นลงและการ
ปฏิบัติงานไมตอเนื่อง
2.น้ํามีคราบหินปูนและเปนตะกรัน
และยังไมมีระบบการเดินทอสําหรับน้ํา
ไหลเวียนทําใหทอน้ําอุดตันและไมมี
ระบบสํารองน้ําฉุกเฉิน

3.ศึกษาขอมูลวิธีการ
ตรวจสอบการใชงานของ
อุปกรณ
30 ก.ย.60
รองผูอํานวยการ
ฝายสงเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ

ผลการดําเนินงาน
(7)

1.มีอุปกรณในการสํารวจ
และวิจัยเพิ่มมากขึ้น
2.มีการจัดทําเลมคูมือการ
ใชงานอุปกรณเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร
3.ศึกษาขอมูลวิธีการ
ตรวจสอบการใชงานของ
อุปกรณโดยจัดทําเปนสมุด
ควบคุมการใชงาน
1.ไดรับจัดสรรงบการติดตั้ง
เครื่องสํารองไฟฟาขนาด
ใหญอยูในแผนงบประมาณ
ประจําป 2561
2.มีการปรับปรุงทอระบาย
น้ําหนาสถาบันและขุดลอก
ทอระบายน้ําภายใน
สถาบัน

.
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเทือง จินตสกุล)
ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

