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คณะ/หนวยงาน……….สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม........ 
 รายงาน ……..ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน……………. 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

1. ดานการบริหาร 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

1.1ภารกิจหลัก 
- กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการกําหนดวัตถุประสงค
และแผนการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน 

- บางครั้งมีการปฏิบัติงาน
ไมตรงตามแผนท่ีวางไว 

1 ตุลาคม 
2556 

 

- มีการปรับแผนการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลอง
ตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

30 กันยายน  
2557  

- ผูอํานวยการ 
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและแผน 
- หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการฯ 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

- หนวยงานมีการปรับ
แผนการดําเนินงานให
สอดคลองกับเปาหมายท่ีตั้ง
ไว โดยมีการทบทวนแผน  

กระบวนการปฏิบัติงาน 
1.2 ดานการวางแผน 
- กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน 
 
 

- บุคลากรภายใน
หนวยงานยังไมสามารถ
ดําเนินการตามแผนได
อยางเหมาะสมเนื่องจาก
โครงสรางการทํางานยังไม
ชัดเจน 

1 ตุลาคม 
2556 

 
 

- มีการจัดทําโครงสรางการ
ปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานใหมีความชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

30 กันยายน  2557 
-  ผูอํานวยการ 
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและแผน 
- หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการฯ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

- หนวยงานมีการจัดทํา
โครงสรางบุคลากรและแบง
หนาท่ีในการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน 

แบบติตตาม ปย.2 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการจัดทําแผนและกําหนด
วัตถุประสงคการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสานเปนไปอยางมีประสิทธิภา 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
1.3 การติดตามผล 
- กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการติดตามงานภายใน
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสานมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรภายใน
หนวยงานมีจํานวนนอยจึง
ทําใหรับผิดชอบงานในสวน
อ่ืนในบางครั้งการ
ปฏิบัติงานในบางเรื่องไม
ทันเวลา และอาจลาชา 

1 ตุลาคม 
2556 

 

- หนวยงานมีการจัดทํา
คําสั่ง และมีการมอบหมาย
ภาระหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานเปนลายลักษณ
อักษร และใหบุคลากรใน
แตละสวนงานจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน 
 
 
 

30 กันยายน  2557 
-  ผูอํานวยการ 
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและแผน 
- หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการฯ 
 

 
 
 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 
 

- หนวยงานมีการจัดทําคําสั่ง
การปฏิบัติงานใหตรงตาม
ภาระหนาท่ีในแตละตําแหนง 
และมีคําสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานอ่ืน อยางชัดเจน 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
1.4 ดานการเงิน : เงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร (การรับเงิน) 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การเงินเก่ียวกับการรับเงินสด การ
เก็บรักษาเงินสด การบันทึกบัญชี
เงินสดและเงินฝากธนาคารและ
การกระทบยอดเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารของหนวยงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 

- เจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบ
งานการเงินมีจํานวน 1 คน
แตมีภาระหนาท่ีหลาย
อยาง 

1 ตุลาคม 
2556 

 

- หนวยงานมีการขอ
อัตรากําลังเพ่ิมเพ่ือลด
ภาระการทํางานของ
เจาหนาท่ี 

30 กันยายน  2557 
-  นางกมลนัทธ  
 โชติออน 

 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 

1. ผูบริหารหนวยงาน
มอบหมายใหเจาหนาท่ี
การเงินดําเนินการในเรื่อง
การเงิน งบประมาณของ
หนวยงานใหมีความรัดกุม 
และสามารถตรวจสอบได 
2. หนวยงานไดขอ
อัตรากําลังเพ่ิมจาก
มหาวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติงานดานงบประมาณ 

2. การบริหารพัสดุ 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

2.1 เรื่องท่ัวไป 
วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหมีการแบงหนาทีในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซ้ือ  
จัดจางอยางชัดเจน 

- บางครั้งเจาหนาท่ี
ดําเนินการเบิกจายลาชา 
เนื่องจากมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานเรื่องพัสดุหลาย
อยาง 

1 ตุลาคม 2556 
 

- หนวยงานมีการแบง
หนาท่ีใหเจาหนาท่ีพัสดุ
ดําเนินการในแตละสวน
เนื่องจากหนวยงานมี
เจาหนาท่ีพัสดุจํานวน 2 
คน 

30 กันยายน 2557 
- นางสาวเฉลิมศรี   
ดวงชาทม 
- นางปยมาภรณ 
บุศยบํารุง 
 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 

- มอบหมายใหเจาหนาท่ี
พัสดุจัดทําแผนการการ
เบิกจายพัสดุภายใน
หนวยงานใหเปนปจจุบัน 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.2 การกําหนดความตองการ 
วัตถุประสงค 
   -  เพ่ือใหทราบวาการกําหนด
ความตองการพัสดุตรงตามความ
ตองการท่ีแทจริงและไดพัสดุมาใช
งานทันเวลา 
 
 
 
 

- ผูท่ีกําหนดความตองการ 
ไมมีความรูในเรื่อง
รายละเอียดของพัสดุ
เพียงพอ จึงทําใหการ
กําหนดรายละเอียดของ
พัสดุไมตรงกับความ
ตองการของผูใชพัสดุ 
 
 

1 ตุลาคม 2556 
 
 
 
 
 
 

- ควรมีเจาหนาท่ีทางดานนี้
คอยใหคําแนะนํา
โดยเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 

30 กันยายน 2557 
- นางสาวเฉลิมศรี   
ดวงชาทม 
- นางปยมาภรณ 
บุศยบํารุง 
 
 
 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 

-  มีการกําหนดความตองการ
โดยในการจัดซ้ือรายการทุก
รายการใหผูตองการพัสดุ
เขียนสเปกความตองมาท่ี
พัสดุของหนวยงาน  
 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.3 การจัดหา 
วัตถุประสงค 
 - เพ่ือใหการจัดหาพัสดุตรงตาม
ความตองการและถูกตองตาม 
 
 
 

- บางครั้งเจาหนาท่ีพัสดุ
ดําเนินการจัดหาพัสดุลาชา
เนื่องจากมีภาระหนาท่ีใน
การจัดหาพัสดุหลายอยาง 

1 ตุลาคม 2556 
 

- มีการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุ 

30 กันยายน 2557 
- นางสาวเฉลิมศรี   
ดวงชาทม 
- นางปยมาภรณ 
บุศยบํารุง 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 

หนวยงานมอบหมายให
เจาหนาท่ีพัสดุจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุเปนท่ีเรียบรอย
แลว 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.4 การตรวจรับและการชําระ
เงิน 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหทราบวาการตรวจรับ
เปนไปตามสัญญาหรือขอ ตกลง
การซ้ือจาง 
 

- รายละเอียดของพัสดุไม
เปนไปตามขอกําหนดใน
สัญญาหรือขอตกลงพัสดุ
ไมไดคุณภาพ พัสดุขาด
หรือเสียหาย  เสื่อมสภาพ 

1 ตุลาคม 2556 
 

- พัสดุท่ีสําคัญหรือมูลคา
สูง  ตรวจรับโดยคณะ
กรรม การตรวจรบั หรือ
พัสดุท่ีมีคุณภาพพิเศษ
ตรวจรับหรือใหคําปรึกษา  
โดยผูชํานาญการหรือผูทรง 
คุณวุฒิในเรื่องนั้นเฉพาะ 

30 กันยายน 2557 
- นางสาวเฉลิมศรี   
ดวงชาทม 
- นางปยมาภรณ 
บุศยบํารุง 
 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 

- หนวยงานมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
โดยผูชํานาญการหรือผูทรง 
คุณวุฒิในเรื่องนั้นเฉพาะ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.5 การควบคุมและการแจกจาย 
วัตถุประสงค 
  - เพ่ือใหทราบวามีพัสดุไว
เพียงพอและทันกับความตองการ
และจัดเก็บไวอยางปลอดภัยไม
ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ 
    
 
 
 

- สถานท่ีควบคุมและเก็บ
รักษาพัสดุไมเพียงพอและ
ไมเหมาะสม  จึงมีความ
เสี่ยงท่ีพัสดุอาจไดรับความ
เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ
ได ถาอยูสภาพแวดลอมท่ี
ไมดี 
 

1 ตุลาคม 2556 
 
 

 
 

- หนวยงานจัดทําหองเก็บ
วัสดุสํานักงานไวท่ี ชั้น 2 
ภายในหองสํานักงาน เพ่ือ
งายตอการเบิกจาย และ
สามารถตรวจสอบได 
 
 

30 กันยายน 2557 
- นางสาวเฉลิมศรี   
ดวงชาทม 
- นางปยมาภรณ 
บุศยบํารุง 
 
 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 
 
 
 

 

- หนวยงานมีการปรับปรุง
หองเพ่ือเก็บพัสดุของ
หนวยงานเพ่ิมเติม  
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.6 การบํารุงรักษา 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการจัดทําแผนบํารุงรักษา
พัสดุเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

- เจาหนาท่ีพัสดุมีหนาท่ี
รับผิดชอบหลายอยางใน
บางครั้งจึงไมสามารถ
ดําเนินการตามแผน
บํารุงรักษาพัสดุได 

1 ตุลาคม 2556 
 

-  ผูบริหารไดมอบหมายให
เจาหนาท่ีพัสดุในการแบง
หนาท่ีรับผิดชอบในเรื่อง
การจัดทําแผนบํารุงรักษา
พัสดุ 

30 กันยายน 2557 
- นางสาวเฉลิมศรี   
ดวงชาทม 
- นางปยมาภรณ 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 

-  มีเจาหนาท่ีพัสดุจาก
สวนกลางมาปฏิบัติงานใน
หนวยงานเพ่ิมเติมจึงทําให
บุคลากรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุและ
เจาหนาท่ีพัสดุไดมีการแบง
หนาท่ีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุอยาง
ชัดเจนจึงทําใหมีการวาง
แผนการดําเนินงานพัสดุอยาง
เพียงพอ 

3.การบริหารบุคลากร 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

3.1ข้ันตอนการสรรหา 
วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหการสรรหาบุคลากรท่ี
บรรจุแตงตั้งมีทักษะและ
ความสามารถตามท่ีกําหนด 
 

- อัตราเงินเดือนและ
คาจางมีอัตราท่ีต่ําทําให
บุคคลท่ัวไปไมใหความ
สนใจตอตําแหนงท่ีเปดรับ
สมัครและเจาหนาท่ีคนเดิม
พยายามหางานใหม
ทดแทนเนื่องจากเปน
ตําแหนงท่ีบรรจุ 

1 ตุลาคม 
2556 

 

 - มหาวิทยาลัยมีการปรับ
คาจางของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน และ
หนวยงานมีการขออัตรา
บรรจุไปท่ีมหาวิทยาลัย  

30 กันยายน  2557 
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและแผน 
- นางสาวอนุกูล 
บุญออน 
 

 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 

 - มหาวิทยาลัยมีการปรับ
อัตราคาจางใหกับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค 
3.2 คาตอบแทน 
 - เพ่ือใหทราบวาบุคลากรไดรับ
คาตอบแทนอยางเปนธรรมและ
เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ 
 
 

- ระเบียบการเบิกจาย
คาตอบแทนมีจํานวนนอย
เม่ือเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
  

1 ตุลาคม 
2556 

 

- หนวยงานควรมีการ
จัดสรรคาตอบแทนใหกับ
เจาหนาท่ีเม่ือปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพสูงตาม
ระเบียบ หลักเกณฑท่ี  
 

30 กันยายน  2557 
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร 
-  นางสาวอนุกูล 
บุญออน 

 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 
 
 

- หนวยงานมีการจาย
คาตอบแทนใหกับบุคลากร
ในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการอยางเพียงพอ 
 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค 
3.3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
- เพ่ือใหทราบวาหนาท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงาน 
 
 
 
 

- บุคลากรมีนอย   แต
หนาท่ีความรับผิดชอบมี
มาก   

1 ตุลาคม 
2556 

 

- ลําดับความสําคัญของ
งาน หากเปนงานท่ีเรงดวน
เจาหนาท่ีทุกคนตอง
ชวยกันปฏิบัติงาน 
 

30 กันยายน 2557 
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและแผน 
- นางสาวอนุกูล 
บุญออน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 
 

- มีคําสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานในแตละโครงการ
เพ่ือใหทราบความเรงดวน
ของการปฏิบัติงานในแตละ
โครงการฯ 
 



216 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค 
3.4 การปฏิบัติงานของบุคลากร 
   - เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเปนไปตามระเบียบท่ีวาง
ไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากร 1 คน มี
ภาระหนาท่ีในการ
ปฎิบัติงานหลายอยาง 
เนื่องจากบุคลากรมีนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2556 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีการมอบหมายหนาท่ีใน
การการปฏิบัติงานจาก
ผูบริหารอยางชัดเจนและ
เปนลายลักษณอักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 กันยายน  2557 
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและแผน 
- นางสาวอนุกูล 
บุญออน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการมอบหมายหนาท่ีใน
การปฏิบัติงานใหกับบุคลากร
โดยจัดทําเปนคําสั่ง
มอบหมายงาน 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
3.5 การส่ือสาร 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการสื่อสารในดานการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 

- บางครั้งก็มีการสื่อสารไม
ท่ัวถึงเนื่องจากบุคลากร
บางคนตองไปปฏิบัติงาน
ภายนอกหนวยงาน 

1 ตุลาคม 2556 
 

- มีการแจงเวียนหนังสือถึง
เจาหนาท่ีแตละคนผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-
mail) และแจงในท่ีประชุม
ประจําเดือน 

30 กันยายน  2557 
-รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร 
-นางสาวอนุกูล 
บุญออน 
-นายไพศาล 
กมลพรวิจิตร 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 

- หนวยงานมีการแจงเวียน
หนังสือถึงเจาหนาท่ีแตละคน
เปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจนท้ังทาง e-mail และ
หนังสือแจงเวียน 
 

4. ระบบสารสนเทศ 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

4.1 อุปกรณคอมพิวเตอร 
วัตถุประสงค 
- มีการกําหนดนโยบายการนํา
ระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือใหมีการกําหนดนโยบายการ
ใชคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง 
 
 

- ระบบคอมพิวเตอร
ภายในหนวยงานยังมี
ปญหาในเรื่องระบบ 
Server 

1 ตุลาคม 56 
 

- มอบหมายใหเจาหนาท่ี ท่ี
ดูแลระบบสารสนเทศ
ดําเนินการเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอรใหอยูในสภาพ
ท่ีใชงานไดเสมอ 

30  กันยายน 2557 
- นายวรชยั   
จินาลอง 
- นายชูเกียรติ 
ภูบุญอบ 
-นายบุญชู 
ศรีเวียงยา 
-นายภาณุ  พรมเทศ 
- นายเลอสันต 
ฤทธิขันธ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 

- หนวยงานมีการมอบหมาย
การปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ี
ในการปรับเปลี่ยนระบบ
คอมพิวเตอรภายใน
หนวยงาน 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
4.2 การปองกันดูแลรักษา
สารสนเทศ 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือกําหนดการเขาถึงแฟมขอมูล
โดยกําหนดผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน 

 

- ระบบคอมพิวเตอรภาย 
ในหนวยงานยังมีปญหาใน
เรื่องระบบ server 
 

1 ตุลาคม 56 
 

- มีการจัดทําแฟมสํารอง
ขอมูลเพ่ือปองกันการ
ลมเหลวของระบบ 
 

30 กันยายน 2557 
- นายวรชัย   
จินาลอง 
- นายชูเกียรติ 
ภูบุญอบ 
-นายบุญชู 
ศรีเวียงยา 
-นายภาณุ  พรมเทศ 
- นายเลอสันต 
ฤทธิขันธ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 

- หนวยงานมอบหมายให
เจาหนาท่ีในการจัดทําแฟม
สํารองขอมูลเพ่ือปองกันการ
ลมเหลวของระบบ server  
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
4.3 ประโยชนของสารสนเทศ 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการใชประโยชนดานระบบ
สารสนเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

- บางครั้งระบบสารสนเทศ
มีปญหาเนื่องจากมีผูเขาใช
เปนจํานวนมาก 

1 ตุลาคม 56 
 

- มอบหมายเจาหนาท่ี  
ท่ีดูแลดานระบบ
สารสนเทศควรมีการจํากัด
การเขาใชงาน 

30 กันยายน 2557 
- นายชูเกียรติ 
ภูบุญอบ 
-นายบุญชู 
ศรีเวียงยา 
- นายเลอสันต 
ฤทธิขันธ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 
 
 
 

- หนวยงานมอบหมาย
เจาหนาท่ีดูแลดานระบบ
สารสนเทศในการเขาใชงาน
อยางรัดกุม 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
5. ดานอาคารสถานท่ี การ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน
อาคารและการใชประโยชนในการ
ดูแลรักษาอาคารใหอยูในสภาพท่ีดี 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการใชประโยชนใน 
อาคารของหนวยงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

- ระบบตางๆภายใน
หนวยงานอาทิเชน ระบบ
ไฟฟา ระบบน้ําประปา 
ระบบเครื่องปรับอากาศไม
มีประสิทธิภาพเนื่องจาก
หนวยงานไดกอตั้งมานาน 

1 ตุลาคม 56 
 

1. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดูแลงานดานอาคารของ
หนวยงานและเจาหนาท่ี
จากสวนกลางจาก
สวนกลาง มีการดําเนินการ
ซอมแซมเพ่ือระบบการ
ทํางานภายในอาคารมี
สภาพท่ีดี 
2. ผูบริหารหนวยงานได
มอบหมายใหเจาหนาท่ี
พัสดุดําเนินการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศเพ่ือ
ติดตั้งภายในอาคารให
พรอมใชงานอยูเสมอ 

30 กันยายน 2557 
- รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและแผน 
- นายสถิตย เจ็กมา 
- นายบุญชู  
ศรีเวียงยา 
- นายฉลอง ไชย
เมือง 
- นายสมาน วิศรี
สิทธิ์ 
- นายกระสิน อนุอัน 
- นางสาวเฉลิมศรี 
ดวงชาทม 
- ปยมาภรณ  
บุศยบํารุง 
 
 
 
 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 

- ผูบริหารหนวยงาน
มอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง
อาคารใหมีความพรอมในการ
ใชงานอยูเสมอ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

        กระบวนการปฏิบัติงาน 
6. ดานการบริการวิชาการ สราง
เครือขายความรวมมือทางวิชาการ
กับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค  
- เพ่ือดําเนินการสรางเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ เพ่ือให
เกิดความรวมมือจากองคกรหรือ
บุคลากรท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน 
ท้ังภายใน และภายนอกสถาบันฯ 

1. มีการสงขอมูลขาวสาร
ใหกับเครือขายไดรับทราบ
เก่ียวกับการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ 

2. จัดการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันกับ
เครือขายเพ่ือจะได
รับทราบการดําเนินงาน
รวมกัน 

 

1 ตุลาคม 56 
 

1. สํารวจความตองการเขา
รวมกิจกรรมของกลุม
เครือขายและนําความ
ตองการนั้นเสนอท่ีประชุม
เพ่ือจัดทําโครงการสงเสริม
การสรางเครือขายทาง
วิชาการและงานวิจัยตอไป 

 2. สถาบันมีการจัดทํา
ความรวมมือดานการ
บริการวิชาการกับ
หนวยงานเครือขาย
ภายนอก อาทิชุม
หนวยงานราชการตําบลกํา
พ้ี และสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

 

30 กันยายน  2557 
- รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
- ดร.วิยะดา  
รัตนเพชร 
- นางอัจฉรี จันทมูล 
- นางนิ่มนวล 
จันทรุญ 
- นายณรงคศักดิ์ 
 ราวะรินทร 

 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 

1. ผูบริหารหนวยงานได
มอบหมายใหเจาหนาท่ี ท่ี
รับผิดชอบมีการสํารวจความ
ตองการในการเขารวม
กิจกรรม โครงการฯของกลุม
เครือขายเพ่ือท่ีจะเปน
เครือขายดานงานวิชาการ
ของหนวยงาน 
2. หนวยงานมีการ
ดําเนินการจัดทําความ
รวมมือในการดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการของกลุม
เครอืขายท้ังภายในและ
ภายนอก 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

      กระบวนการปฏิบัติงาน 
 7. ดานการวิจัย สรางเครือขาย
ความรวมมือทางดานงานวิจัยกับ
หนวยงานภายในและภายนอก 
วัตถุประสงค   
1. สงนักวิจัยเพ่ือเขารวมประชุม 
สัมมนารวมกับเครือขายภายนอก 
2. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกับเครือขายงานวิจัย 

1. มีเครือขายการทํางาน
ดานวิจัยนอย 

2. งบประมาณในการ
ดําเนินงานดานวิจัยมี
จํานวนนอย 

1 ตุลาคม 56 
 

 1. ผูบริหารไดมอบหมาย
ใหนักวิจัยเขารวมอบรม
สัมมนางานวิจัยอยาง
ตอเนื่องเพ่ือท่ีจะไดมี
เครือขายงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

2. มีการมอบหมายให
เจาหนาท่ีการเงินจัดทํา
แผนงบประมาณในการ
อบรม สัมมนาของบุคลากร
ภายในหนวยงาน
เพ่ือท่ีจะใหนักวิจัยไดเขา
รวมอบรมสัมมนา 

 

30 กันยายน  2557 
- รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
- ดร.วิยะดา  
รัตนเพชร 
- นางอัจฉรี จันทมูล 
- นางนิ่มนวล 
จันทรุญ 
- นายณรงคศักดิ์  
ราวะรินทร 
- นางกมลนัทธ  
โชติออน 

 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 

1. นักวิจัยในหนวยงานเขา
รวมอบรมสัมมนาทาง
วิชาการอยางตอเนื่องและมี
การรายงานผลตอผูบริหารใน
ท่ีประชุมประจําเดือน   
2. เจาหนาท่ีการเงินจัดทํา
แผนการใชจายงบประมาณ
ในการเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนา 

     กระบวนการปฏิบัติงาน  
8. ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค   
- เพ่ือใหการกําหนดนโยบาย และ

- การดําเนินงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว
เนื่องจากการติดตอ
ประสานงานในการ

1 ตุลาคม 56 
 

1. ผูบริหารหนวยงานได
มอบหมายใหบุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะฯ มีการ
ประสานงานการเขารวม

30 กันยายน  2557 
- นายสถิตย เจ็กมา 
- นายกีรติวจน ธน
ภัทรธุวานันท 
- นายนิพล สายศรี 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 

1.ไดดําเนินการประสานการ
ทํางานรวมกับเครือขายใน
การเขารวมกิจกรรม 
2. ผูบริหารและบุคลากร
รวมกันประชุมปรึกษาหารือ
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 
(1) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 
การดําเนินงาน 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ขอคิดเห็น/

เอกสาร 
(7) 

แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีวางไว 

ดําเนินงานเกิดความลาชา
และกระชั้นชิดจึงทําใหมี
การเลื่อนการดําเนินงาน
และทําใหการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามแผน 

กิจกรรมของผูเขารวมงาน
อยางตอเนื่อง 
2. ผูบริหารและบุคลากร
ภายในหนวยงานรวมกัน
ประชุมปรึกษาหารือในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
และมีคําสั่งมอบหมาย
หนาท่ีในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนและ
บรรลุผล 

- นายภูวดล อยูปาน 
- นายชวนากร  
จันนาเวช 
- นายอรรถพล  
ธรรมรังษี 
- นายนครินทร  
ทาโยธ ี
- นายพิพัฒน 
ประเสริฐสังข 
- นายณรงคศักดิ์  
ราวะรินทร 

ในการดําเนินงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
 

ช่ือผูรายงาน     .................... ....................           
                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐม  หงษสุวรรณ) 
     ตําแหนง…….ผูอํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน..... 
             วันท่ี......30......เดือน………กันยายน....พ.ศ. ...2558.......... 
 


