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แบบ ปค. 4
หน่วยงาน (1)สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด (2)30มีนาคม 2563
(3)องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

(4)ผลการประเมิน/ข้อสรุป
แนวทางการตอบผลการประเมิน
สภาพแวดล้อมการควบคุมของสานักงานอธิการบดี มีความ
เหมาะสม ตามปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ของสานักงาน
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทางานของ อธิการบดีที่ว่า
ผู้บริหาร
(1.1)ปรัชญา ศูนย์กลางการบริหารและการบริการเพื่อความ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ปณิธาน บริการด้วยไมตรี ระบบมีมาตรฐาน รวดเร็วทัน
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถ การณ์ สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการบริหารและการบริการชั้น
ของบุคลากร
นา ด้วยเทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส และเป็น
เลิศในระดับประเทศ กล่าวคือเป็น ศูนย์กลางสนับสนุนการ
บริหารและการบริการชั้นนา หมายถึง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นหน่วยงานกลางหรือเป็นศูนย์
รวมในการสนับสนุนการบริหารงาน และ กระจายการ ให้บริการ
ตามภารกิจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้บริการ
เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ / หน่วยงาน โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานในการสนับสนุนการบริหารและการบริการ และสร้างความ
พึงพอใจสูงสุด ให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะ /
หน่วยงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย หมายถึง การเป็น
หน่วยงานที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการ
สนับสนุนการบริหารและการบริการให้เกิดผลิตภาพสูงสุด
โปร่งใส หมายถึง การเป็นหน่วยงานที่ยึดหลักและปฏิบัติตาม
ระบบธรรมาภิบาลอย่าเคร่งครัด ทั่วทั้งองค์กร
ความเป็นเลิศในระดับประเทศ หมายถึง การเป็นต้นแบบของส า
นักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัย ที่มีระบบการสนับสนุนการ
บริ ห ารและการบ ริ ก ารชั้ น น า และได้ รั บ การยอมรั บ ใน
ระดับประเทศ
(1.2) ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์
และจริยธรรม โดยการแจ้งให้บุคลากรลงนามรับทราบผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
(1.3) ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒ นาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพการทางาน
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1.2 คุณธรรมและจริยธรรม สานักงาน
อธิการบดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ในหน่วยงาน รู้รักสามัคคี รักษาระเบียบวินัย
มีจิตสานึกต่อบทบาทหน้าที่ของการบริการ
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และจริงใจ รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ และภารกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์
และพันธกิจของสานักงานอธิการบดี

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
การควบคุ ม ภายใน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ซึ่ ง ลั ก ษณะทาง
กายภาพของที่ ท าการ ที่ ตั้ ง หน่ ว ยงานแยกกั น ตามลั ก ษณะ
ภาระกิจของภาระงาน มีหน่วยงานในสังกัด 5 กอง แต่ละกองก็
จะมีหน้าที่และภารกิจที่แตกต่างกันออกไป แต่มีการประสานงาน
กันอย่างคล่องตัว มีการจัดประชุมภายในหน่วยงานในสังกัด และ
มีการประชุม คณะกรรมการบริหารประจาทุกเดือน การควบคุม
ภายในสนอ.ในภาพรวมมีระบบการเสนอรายงานและรั บฟังความ
คิด เห็ น ที่ เหมาะสมอย่างเป็ น ระบบ และสนอ.ยังได้ ป ฏิ บั ติต าม
บังคับ ที่ เกี่ ยวข้องกับ จรรยาบรรณ และใช้ข้อ บั งคั บจรรยาของ
มหาวิ ท ยาลั ยมาใช้ เพื่ อ ส่ งเสริม จรรยาบรรณ และป้ อ งกั น การ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของ
บุคลากรของสานักงานอธิการบดี นโยบาย
และวิธีการบริหารงานด้านบุคคล

มหาวิทยาลัยมีการจัดทากรอบอัตรากาลังของแต่ละหน่วยงาน โดย
กาหนดความรู้ ทักษะและความสามารถของแต่ละบุคคลแต่ละ
ตาแหน่งงาน รวมทั้งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
กองกลางได้ดาเนินการทาข้อตกลงกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ทราบเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการทางานของบุคลากรใน
สานักงานอธิการบดีทั้ง 5 กองในสังกัด และยังส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพโดยการพัฒนา
ตนเองให้มีตาแหน่งงานที่สูงขึน้ โดยมีการจัดการอบรมให้ความรู้

1.4 การมอบอานาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนทุกส่วนงาน
และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบโดยการทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมีความชัดเจน
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และการดาเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.5 กลไกการติดตามและการตรวจสอบการ มีการติดตามและประเมินการดาเนินงานของผู้บริหารจาก
ปฏิบัติงาน
คณะกรรมการที่แต่งตั้ง และมีการกากับติดตามรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและรายงานประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัด
1.6 การแสดงความคิดเห็นและเสนอรายงาน สานักงานอธิการบดีมีหน่วยงานในสังกัด 5 กอง และแต่ละกอง
เหตุวิกฤติ
จะมีบทบาทหน้าที่และภาระกิจที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปโดยมี
การกระจายอานาจในการบริหารจัดการการดาเนินงานตาม
ภารกิจงานนอกจากงานประจาแล้วยังมีภารกิจงานนอกเข้ามา
ตลอดระยะเวลา จึงมีเหตุวิกฤติของการทางานที่ไม่มีแผนการไว้
ล่วงหน้า สานักงานอธิการบดีต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนและให้
คาปรึกษาช่วยเหลือในภาวะของหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาเสนอปัญหาและแนะแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาที่
พิจารณาเห็นถึงความรุนแรงเพื่อเยียวยาการปฏิบัติภารกิจให้
ความคล่องตัว และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
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1.7 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน ประกอบด้วย แผนประจาปี และ
สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีผลจาก
ยุทธศาสตร์องค์กร
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ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม สานักงานอธิการบดี ควรมี
การวางแผนการวิเคราะห์กรอบอัตราของบุคลากรให้ชัดเจนและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในตาแหน่งที่สูงขึ้น
และควรจัดบุคลากรให้เป็นไปตามสายงานและตาแหน่งงานเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
2. การประเมินความเสี่ยง
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา
2.1.วัตถุประสงค์ของสานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดีมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการชี้แจงให้กับหน่วยงานใน
สังกัดทราบโดยทั่วกัน มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี
2.2 ด้านวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
การดาเนินกิจกรรม/โครงการแต่ละกิจกรรมจะมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย มีการ
กาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสามารถวัดผล
ของการดาเนินงานได้และกิจกรรมที่จัดเป็นไปตามแผนและ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
สานักงานอธิการบดีโดยผู้บริหารและคณะกรรมการการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีคาสั่งแต่งตั้งโดยมีบุคลากรในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วม
ในการระบุปัจจัยเสี่ยง โดยมีการกาหนดหัวข้อความเสี่ยง กาหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมพันธกิจงานต่างๆของ
สานักงานอธิการบดีที่เป็นภาระกิจในหน่วยงานในสังกัด
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
สานักงานอธิการบดีมีการการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงที่มีบุคลากรในสังกัดเข้ามาร่วมดาเนินการโดยกาหนดความ
เสี่ยงไว้ในแต่ละด้านและในแต่ละภาระกิจงานมีการกาหนดเกณฑ์
การที่จะใช้ประเมินความเสี่ยง โดยประเมินจากระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง ระดับผลกระทบ และระดับความเสี่ยงสูงสุด โย
การก าหนดเกณ ฑ์ ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง คุ ณ ภาพตาม
สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุม
หน่วยงานมีการประชุมติดตามผลการประเมินความเสี่ยงและได้
จัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใน
รอบปีต่อผู้บริหาร
สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยงสานักงานอธิการบดีได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงตามวิธีการทีก่ าหนดตามเอกสารคาแนะนา: การนามาตรฐานการควบคุมภายในมาใช้ในการปฏิบัตงิ าน
และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช้ในการดาเนินงาน
โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานในภารกิจที่รับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงาน พร้อมทั้งได้จัดทาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในควบคู่กันไปด้วย
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ผลการประเมิน/ข้อสรุป
3. กิจกรรมการควบคุม
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา
มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ เทคนิ ค และกลไกที่ สานักงานอธิการบดีได้มีการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงตาม
เกี่ยวกับการควบคุมสาหรับแต่ละกิจกรรม มี แผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยกิจกรรมควบคุม
นโยบายและวิธีการปฏิบั ติที่ เป็ น ลายลั กษณ์ ได้กาหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้มี
อักษรที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีกิจกรรมการควบคุม การแจ้งให้บุคลากรทราบโดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ เวป
ตามวัตถุ ป ระสงค์แ ละผลการประเมิ น ความ ไซด์ เฟสบุค
เสี่ยง มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การ การกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่มีการควบคุมการเบิกจ่าย
ด าเนิ น งานขององค์ ก รเป็ น ไปตามกฏหมาย พัสดุ ครุภัณฑ์และเอกสารต่างๆอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี มี ชัดเจน นอกจากนั้นการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้
นโยบายและวิธีการปฎิบัติงานที่ทาให้มั่นใจว่า เบิกจ่ายผ่านระบบ 3 มิติของมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถติดตาม
เมื่ อ น าไปปฏิ บั ติ แ ล้ ว จะเกิ ด ผลส าเร็ จ ตามที่ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างมี
ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ก าหนดไว้ กิ จ กรรมเพื่ อ การ ประสิทธิภาพ
ควบคุมจะชี้ให้ ผู้ ป ฏิบั ติงานเห็ น ความเสี่ ย งที่
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ความระมั ด ระวังและสามารถปฏิ บั ติ งานให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม
ในภาพรวมสานักงานอธิการบดีมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลพร้อมกันนั้น
ได้มีการดาเนินกิจกรรมการควบคุมโดยได้กาหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมและได้มีการแจ้งให้บุคลากร
ทราบและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
ส านั กงาน อธิ ก ารบ ดี มี ร ะบ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ เกี่ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งานมี
ระบบสารสนเทศและการรายงานสาหรับ การ
บริหารและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารการ
รายงานทางการเงินและการดาเนินงาน การ
ปฏิบัติตรามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ
ที่ ใช้ ในการควบคุ ม และด าเนิ น การกิ จ กรรม
ของหน่ ว ยงานรวมทั้ งข้อ มูล สารสนเทศที่ ได้
จากภายนอกองค์ ก รมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ระหว่างหน่ วยงานให้ บุคลากรทราบเกี่ยวกั บ
การควบคุมภายในและสามารถปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา
กองกลางมีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานสารบรรณ คือ Eoffice ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ และมีระบบ 3 มิติใน
การเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบสารสนเทศบุคลากรสารสนเทศ
พัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ดาเนินงานร่วมกันทุกหน่วยงาน ในด้านการ
ประสานงานบุคลากรในหน่วยงานใช้ Line office และเฟสบุค
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานอธิการบดีได้มีการจัดทาระบบสารสนเทศของหน่วยงานอย่างเหมาะสมและมีการใช้ระบบ
สารสนเทศร่วมกันกับมหาวิทยาลัย พร้อมกันนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่างๆของหน่วยงานผ่าน
ทางมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและหลายช่องทาง
4.การติดตามประเมินผล
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา
สานักงานอธิการบดีมีการกากับการติดตาม
สานักงานอิการบดีมีการติดตามการดาเนินงานโดยมีการ
ประเมินผลการควบคุมภายในและการ
รายงานผลการดาเนินงานเป็นรายงานทุกไตรมาศสุดท้ายของ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกาหนดวิธี ปีงบประมาณ นอกจากนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในยังได้มีการ
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง บุคลากร
การทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อพบปัญหาในเรื่องทุจริต
สามารถทราบได้ว่าระบบการควบคุมภายใน หรือสงสัยว่ามีการทุจริต ฝ่ายบริหารจะมีการดาเนินการอย่าง
ทางานได้ดีหรือไม่ระหว่างปฏิบัติงาน
เร่งด่วน ซึ่งการดาเนินการจะเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หน่วยงานมีโครงสร้างที่เหมาะสมและการ
ของมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่อง
บังคับบัญชาที่สนับสนุนการควบคุมภายใน
ดังกล่าวดาเนินการ
พร้อมทั้งมีการนาผลการประเมินมาป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงให้น้อยลง กรณีพบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องจะได้รับการนามาแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที
สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งกาหนดในเอกสารคาแนะนาการจัดทารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ
6 ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

6
ผลการประเมินโดยรวม
สานักงานอธิการบดีได้มีการจัดทาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของสานักงานอธิการบดีผ่านหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นตาม internet
facebook line และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น สานักงานอธิการบดี มี
การควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ข้อ 6 มีการควบคุมที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่ยังต้อง
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิ
1.แผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานอธิการบดีในสังกัด เนื่องจากมีการย้ายเข้าและย้ายออก ทาให้
บุคลากรไม่นิ่ง และรับผิดชอบภาระงานไม่ตรงตามตาแหน่งงาน
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3. การให้ความร่วมกิจกรรม/โครงการของบุคลากร
4. ระบบการจัดเก็บครุภัณฑ์/อุปกรณ์ยังไม่ปลอดภัยเกิดการสูญหาย
5.การมอบหมายภาระงานให้ตรงตามตาแหน่งงานของบุคคลากรในสังกัด
ลายมือชื่อ
(นายจักราวุธ สิทธิพรมมา)
ตาแหน่ง รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รายงาน
(8)วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

