
การสัมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 
เรื่อง การควบคุมภายใน (Internal Control) 

องค์การสะพานปลา

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องบองวิวอง โรงแรมตะวันนา

โดยนายสาคร  ชนะไพฑูรย์
(ที่ปรึกษาคณะกรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะท างานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)



การควบคุมภายใน



กระบวนการควบคุมภายใน

“กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจก าหนดให้มีขึ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุผลว่าการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย รั บ ต ร ว จ จ ะ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค”์



กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพือ่ให้เกิดความแน่ใจว่าสิ่งที่
เราท าเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดหรอืไม่

ปัจจัยต่างๆในการท างานหรือกระบวนการท างานทุก
อย่างที่เราสามารถควบคมุได้

• การติดตามการท างานอย่างใกล้ชดิโดยเข้าไปควบคมุ
อย่างมีแบบแผนและกระบวนการล่วงหน้า

• ปัจจัยที่จะเกิดผลกระทบกับการท างานทีเ่ราสามารถ
ควบคุมได้ โดยไม่ละเลยปัจจัยภายนอก

สรุปความหมายของการควบคุมภายใน

การควบคุม คือ 

ภายใน คือ

การควบคุม
ภายใน คือ



การควบคุม
ภายใน

กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร
และบุคลากรของ อพวช. จัดให้มีขึ้น เพื่อสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงาน
ของ อพวช. จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

นิยามศัพท์เฉพาะ



หัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจ

หัวหน้าส่วนงานย่อย

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส

ผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้อ านวยการส านักและพพิิธภัณฑ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุ มภ าย ในที่ ไ ด้ รั บ มอบมาย ให้
อ านวยการและประสานการประเมินผล
การควบคุมภายใน การปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและการรายงานการ
ควบคุมภายในของ อพวช.

นิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ)



หน่วยรับตรวจ

ส่วนงานย่อย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ส านัก 5 ส านัก และ 3 พิพิธภัณฑ์ คือ ส านัก
บริหาร ส านักพัฒนาความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์  ส านั กพัฒนาธุ รกิ จและ
การตลาด ส านักยุทธศาสตร์และแผน ส านัก
โครงการพิเศษ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ) 



กิจกรรมในส่วนงานย่อย คือ 
กิจกรรมที่เล็กที่สุดของ 
พิพิธภัณฑ์ ส านัก หรือกอง ที่มี
การด าเนินงานมีปัจจัยการผลิต 
มีกระบวนการท างานและได้ผล
ผลิต โดยผลงานนั้นสามารถ
วิเคราะห์และประเมินผลได้
อย่างอิสระ 

กิจกรรมในส่วนงาน
ย่อย

นิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ) 

เพื่อจัดท า CSA ได้แก่ 
• ปย.1 , ปย.2
• คู่มือการท างาน
• แผนปฏิบัติการ



ผลผลิตที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นในระดับ 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

ปัจจัยในการผลิตของงานนั้นๆ 
ถ้าอยู่ในส่วนงานอื่น กองอ่ืน 
ส านักอื่น พิพิธภัณฑ์อื่น ถือเป็น
ปัจจัยภายนอกของส่วนงานย่อยนั้น

กิจกรรมในส่วนงานย่อย

นิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ) 

กิจกรรมในส่วนงานย่อย



1) ด้านการบริหารจัดการ (Operation : O) ให้เกิดการใช้
ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการ
ทุจริต

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุผล ว่าการด าเนินงาน
ทุกกิจกรรมของ อพวช. สามารถบรรลุความส าเร็จได้ดังนี้



วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
(ต่อ)

2) ด้านการเงิน (Financial : F) เพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และทันเวลา 

3) ด้านปฏิบัติการตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง (Compliance : C) เพื่อให้การท างานของ 
อพวช. ทุกกิจกรรมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานรวมทั้ง
การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนด
ขึ้น



1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

2. การประเมินความเสี่ยงในการควบคุมภายใน

(Risk  Assessment)

3. กิจกรรมการควบคุม (Control  Activities)

4. สารสนเทศ และการสื่อสาร

(Information  and Communications)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ประกอบด้วย

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ขั้นตอน



1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

(Control Environment)

หมายถึง ปัจจัยต่างๆซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการ
ควบคุมขึ้นในหน่วยรับตรวจหรือท าให้
การควบคุมที่มีอยู่ ได้ผลดีขึ้น ในทาง
ตรงกันข้ามก็อาจท าให้การควบคุมย่อ
หย่อนลงได้



1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

2. การประเมินความเสี่ยงในการควบคุมภายใน (Risk  Assessment)

3. กิจกรรมการควบคุม (Control  Activities)

4. สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information  and Communications)

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ประกอบด้วย

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ขั้นตอน



2. การประเมินความเสี่ยง
(Risk  Assessment)

หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่
แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลท าให้
หน่วยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่
สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้



ความเสี่ยง

อุบัติเหตุ

อันตราย

ภัย

อุปสรรค

จุดอ่อน

ปัญหา เรื่องทีไม่ส าเร็จในอดีต

ข้อด้อยท่ีอยู่ติดตัวตลอดชีวิตถ้าไม่ปรับปรุง

ปัจจัยภายนอกที่ท าให้งานไม่ส าเร็จ

คือเหตุของการสญูเสีย

สถานการณ์ที่สรา้งโอกาสไปสู่ความสูญเสีย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังหรือตั้งใจ

โอกาสที่จะเกิดความไม่ส าเร็จในอนาคต



การวิเคราะห์ความเสี่ยง  (Risk Analysis)

2. การประเมินความเสี่ยง
(Risk  Assessment) (ต่อ)

การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
ขั้นตอน

การ
ประเมิน

ความเสี่ยง



2. การประเมินความเสี่ยง
(Risk  Assessment) (ต่อ)

การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)



โอกาสที่จะได้พระเก๊...ถ้าจะยังไปเช่าอีกในวันข้างหน้า

ความเสี่ยง



การวิเคราะห์ความเสี่ยง  (Risk Analysis)

2. การประเมินความเสี่ยง
(Risk  Assessment) (ต่อ)

พระเก๊หลัก 10 บาท

พระเก๊หลัก 100 บาท

พระเก๊หลัก 1,000 บาท

พระเก๊หลัก 10,000 บาท

พระเก๊หลัก 100,000 บาท

ระดับความรุนแรง (Impact)

ความถี่ในการเกิดความเสียหาย องค์ / ปี

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25







A

T

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)



การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

การประเมินความถี่/โอกาสที่จะเกิด โดยทั่วไปอาจใช้สถิติ
และข้อมูลในอดีต แต่ควรใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กร
โดยรวมร่วมด้วย รวมทั้งการวิเคราะห์ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไป
ได้ทั้งหมด (scenario analysis) เพื่อให้สมเหตุสมผลยิ่งขึ้น

การประเมินความรุนแรง นอกจากพิจารณาความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นต่อองค์กรแล้ว ควรให้ความส าคัญแก่ผลกระทบต่อ
องค์กรอื่นๆ ชุมชน หรือผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบด้วย



น าส่งโรงพยาบาล

ปฐมพยาบาล

ถึงแก่ชีวิต

สาหัสเข้า ICU

ความถี่ในการเกิดความเสียหาย / ปี

0-4
ครั้ง/ปี

5-8 
ครั้ง/ปี

9-12 
ครั้ง/ปี

13-16 
ครั้ง/ปี

17-20 
ครั้ง/ปี

นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ความเสียหาย



1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

2. การประเมินความเสี่ยงในการควบคุมภายใน (Risk  Assessment)

3. กิจกรรมการควบคุม (Control  Activities)

4. สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information  and Communications)

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ประกอบด้วย

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ขั้นตอน



เผชิ
ญ

การบริหารความเสี่ยง

อุบัติ เหตุ

อันตราย

ภัยเผชิญ



3. กิจกรรมการควบคุม

(Control  Activities)

ควบคุมที่ตนเองสามารถควบคุมได้

การยับยั้งชั่งใจ

http://www.bloggang.com/data/abird/picture/1202910962.jpg
http://www.bloggang.com/data/abird/picture/1202910962.jpg


ควบคุมที่ตนเองสามารถควบคมุได้

3. กิจกรรมการควบคุม

(Control  Activities) (ต่อ)

อ่านหนังสือ



27/11/60

ควบคุมที่ตนเองสามารถควบคุมได้

3. กิจกรรมการควบคุม

(Control  Activities) (ต่อ)

ปรึกษาผู้รู้



3. กิจกรรมการควบคุม

(Control  Activities) (ต่อ)

ควบคุมที่ตนเองสามารถควบคุมได้

ศึกษาเพ่ิมเติม อบรมสัมมนาเพื่อเรียนรู้เรื่องพระเครื่อง 

(ข้อนี้ไม่ใช่กิจกรรมการควบคุมภายใน แต่เป็นการบริหารความ
เสี่ยง (แผนฉุกเฉิน เพราะต้องใช้งบประมาณเพิ่มจากกิจกรรม
ปกต)ิ



กิจกรรมการควบคุม



กิจกรรมการควบคุม 
หมายถึง กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย และวิธีการต่างๆ ที่ฝ่าย

บริหารก าหนดให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพือ่ลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม

ระบบบริหารความเสี่ยง 
หมายถึง ระบบการบริหารปจัจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ

ด าเนินงานต่างๆ  โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายเพือ่ให้ระดับของความเสีย่งและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้

3. กิจกรรมการควบคุม

(Control  Activities) (ต่อ)



 ภายใต้แนวทางต่างๆที่เลือกนั้นจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่ 
ก าหนดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยง 

 กิจกรรมควบคุมในที่นี้ประกอบด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆและ
กิจกรรมที่ช่วยลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะ
เกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น การ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมจึงมีความครอบคลุมมากกว่าการควบคุม
ภายใน 

3. กิจกรรมการควบคุม

(Control  Activities) (ต่อ)



 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าได้มีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

 กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกส่วนงานขององค์กรและก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

 ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
การวิ เ คราะห์ ต้ นทุนและผลประ โยชน์ ของกิ จกรรมซึ่ ง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม และระดับความเสี่ยงที่
คงเหลือจากการปฏิบัติกิจกรรม 

3. กิจกรรมการควบคุม

(Control  Activities) (ต่อ)



กิจกรรมการควบคุมควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติ

กิจกรรมการควบคุมต้องสามารถป้องกันหรือลดความเสีย่งใหอ้ยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการควบคมุต้องไม่สูงกว่าผลเสยีหายที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น

การก าหนดกิจกรรมการควบคุม มีดังนี้



1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

2. การประเมินความเสี่ยงในการควบคุมภายใน (Risk  Assessment)

3. กิจกรรมการควบคุม (Control  Activities)

4. สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information  and Communications)

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ประกอบด้วย

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ขั้นตอน



4.  สารสนเทศ และการสื่อสาร

(Information  and Communications)

ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศ
และสื่อสารอย่างพอเพียงให้กับฝ่ายบริหาร
และบุคลากรอื่นๆ อย่างเหมาะสมทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
ระบบสารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสม และ
ทันเวลา



• สารสนเทศไม่ใช่ข้อมูล (Data)

• สารสนเทศไม่จ าเป็นต้องมีเยอะ
• สารสนเทศต้องเป็นความจริง
• สารสนเทศต้องมีการวิเคราะห์
• สารสนเทศต้องน าไปใช้ประโยชนไ์ด้

Information คือ

4.  สารสนเทศ และการสื่อสาร

(Information  and Communications) (ต่อ)



อาจจะเป็นผลจากการวิเคราะห์

อาจจะเป็นข้อมูลก็ได้ 

ค าตอบที่ตอบตรงกับสิ่งท่ีอยากรู้ 

สารสนเทศ หมายถึง

4.  สารสนเทศ และการสื่อสาร

(Information  and Communications) (ต่อ)
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สื่ออะไร กับผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วย

 ผู้อ านวยการที่บ้าน_ซือ้ทองแถมพระ
 ผู้ขายพระเครื่อง_ใบประกาศ
 ผู้ที่ต้องการหาพระไว้บูชา_หาสิง่ที่ราคา

เหมาะสม



4.  สารสนเทศ และการสื่อสาร

(Information  and Communications) (ต่อ)

1. ระบบข้อมูลสามารถสืบค้นและรายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องสถานะที่
เป็นอยู่ขององค์กร ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเช่น ข้อมูลทางการ
เงิน ผลการด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้ขั้นตอนการก าหนดแนวทาง
ตอบสนองต่อความเสี่ยงมีข้อมูลที่เพียงพอ และติดตามผลท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องท าให้บุคลากรทุกระดับสามารถ
สื่อสารกันได้ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ผู้ปฏิบัติสามารถ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และผู้บริหารได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติจริง

ข้อมูล และการสื่อสาร มีดังนี้ 



 ข้อมูลเพียงพอ ถูกต้อง ภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม และทันเวลา เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ

 การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร จากผู้บริหารถึง
พนักงานและในทางกลับกัน ระหว่างหน่วยงานหรือแผนก ระหว่าง
องค์กรกับบุคคลภายนอกเช่น สื่อมวลชน ผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ

 การสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความส าคัญและความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร



การสื่อสาร (Communications)..???

หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลโดยผ่านช่องทาง
หรือสื่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน

4.  สารสนเทศ และการสื่อสาร

(Information  and Communications) (ต่อ)



สรุปความหมายการสื่อสาร...เกี่ยวข้องกับ

คือ การท างานอย่างมีขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น –ไปจนถึงเสร็จ
สิ้น ซึ่งอาจมีล าดับก่อน – หลัง หรือท าไปพร้อม ๆ กัน

กระบวนการถ่ายทอด



กระบวนการถ่ายทอด

input process output



ช่องทาง

คือ ตัวที่น าข่าวสารไปยังผู้รับ โดยผู้รับจะใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 6 ในการรับรู้ซึ่งอาจจะใช้ทุกส่วน หรือส่วนใด
ส่วนหนึ่ง



ประสาทสัมผัสทั้ง 6

http://www.bloggang.com/data/abird/picture/1202910962.jpg
http://www.bloggang.com/data/abird/picture/1202910962.jpg


input

ลายลักษณ์อักษร 

หนังสือเวียน Memo



ลายลักษณ์อักษร 

ค าสั่ง



บอร์ดประชาสัมพันธ์

ติดประกาศ
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แจง้ดว้ย E-mail



การประชุม



• ผ่านการสั่งการ

•ผ่านการสนทนา 

(แบบไม่เป็นทางการ)

• ผ่านการสังสรรค์ // งานเลี้ยง



ผู้ส่งสาร.... 



ผู้ส่งสารที่ดี... 

เข้าใจผู้ฟัง

รู้ว่าผู้ฟังอยากฟงัแบบไหน

ตอบในสิ่งที่เข้าอยากรู้

สร้างความรู้สกึที่ดีให้กับผู้ฟัง



ส้มที่เห็น..???

ส้ม ส้มอ่อน ส้มอ่อนท่ีสุด
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ถ้ามีคนบอกว่าสีส้มอ่อน คือ สีเขียว 
แล้วท่านจะเชื่อหรือไม่





แกงส้ม???
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ผู้รับ

คือ ผู้ที่เราจะให้รับรู้ ข่าวสาร ข้อสนเทศ อันน าไปสู่การ
เกิดความรู้สึกที่ดี หรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามเป้าประสงค์ที่เราต้องการ



“ต่างเพศ”
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“ต่างวยั”



“ต่างวยั”



“ต่างภมิูภาค”

เหนือ

กลาง

ใต้

อีสาน



“ต่างภูมิภาค”

กลาง

เหนือ

ใต้

อีสาน
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“ต่างภาษา”
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“ต่างอาชีพ / ต่างหน้าที่”



ผู้รับต้องการอะไร

ข้อมูลหรือข้อสนเทศ

 ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 ข้อสนเทศ (Information) คือ ค าตอบที่ถูกต้องต่อค าถาม
ของผู้รับ



DATA

ข้อสนเทศ (Information) คือ ค าตอบที่ถูกต้องต่อค าถามของผู้รับ
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สารสนเทศที่ดี จะต้อง 

ตอบค าถามที่ผู้รับต้องการทราบ

ถูกจังหวะ ทันเวลา

ถูกกาลเทศะ 

ใช้ภาษาคน // (คนฟัง) 

เป็นความจริง / หรือวิเคราะห์จากขอ้มูลที่มี

สั้นที่สุด 



1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

2. การประเมินความเสี่ยงในการควบคุมภายใน (Risk  Assessment)

3. กิจกรรมการควบคุม (Control  Activities)

4. สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information  and Communications)

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ประกอบด้วย

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ขั้นตอน
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5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล
โดยการติดตามผลในระหว่างการปฎิบัติงาน

(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็น
รายครั้ง (Separate Evaluation) 



• จ านวนพระแท้ที่ผ่านการรับรอง
• ราคาพระแท้ในตลาด ณ ปัจจุบัน
• มูลค่าที่ปล่อยพระได้ (ท้ังแท้ และ เก๊)
• พระแท้ที่แลกเปลี่ยนมาได้
• ราคาทองท่ีซื้อได้ 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
(ต่อ)



 Ongoing Monitoring คือการติดตามผลระหว่างการ
ท างานทุกวันหรือตลอดเวลาหรอืเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าความเสี่ยงจะไม่เกิดขึ้น และ งานที่ก าหนดไว้
บรรลุตามเป้าหมาย

 ทุกส่วนงานต้องท า Ongoing Monitoring ถือเป็นส่วน
ส าคัญที่สุดของการควบคุมภายในของทุกงาน

Ongoing Monitoring คือ

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) (ต่อ)



1.  การติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน ( Ongoing )

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) (ต่อ)



5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) (ต่อ)

Separate Evaluation คือ

 CSA ที่ส่วนงานต้องท าโดยการกรอกแบบฟอร์ม ตามแบบ ปย.1 และ 

แบบ ปย.2 ด้วยส่วนงานนั้นๆ เอง
 การกรอกแบบฟอร์มจะเป็นการแยกกรอก 3 ใน 1 ปีงบประมาณ

• ครั้งที่ 1 เมื่อเริ่มด าเนินงาน
• ครั้งที่ 2 เม่ือด าเนินงานมาแล้ว 6 เดือน
• ครั้งที่ 3 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ



รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย
แบบปย.1

ชื่อหน่วยงานย่อย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

องค์ประกอบการควบคมุภายใน

(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

(2)

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5.  การติดตามประเมินผล

สรุปผลการประเมิน :……………………………………………………………………..
ชื่อผู้รายงาน...................................
ต าแหน่ง.........................................
วันที.่......./....................../..............



ชื่อผู้รายงาน..............................................
ต าแหน่ง...................................................
วันที.่............/......................../.................

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการกิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม

(1)

การควบคุมที่
มีอยู่

(2)

การ
ประเมินผล
การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่

(4)

การปรับปรุง
การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)

ชื่อหน่วยงานย่อย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุ

ภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553



 เป็นการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และเป็นงานที่มีลักษณะ
การท างานเป็นประจ าไม่เปลี่ยนแปลงระบบและขั้นตอนบ่อย

 การท าคู่มือการท างานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เข้าใจถึงบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในแต่ละวัน เวลา ผลงานได้

 คู่มือการท างานจะช่วยบอกถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและวิธีลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยงนั้นๆล่วงหน้าได้

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) (ต่อ)

การท าคู่มือการท างาน



ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับจากหน่วยงานย่อย



คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานการ
จ่ายเงิน

คู่มือการปฏิบัติงาน MOD
ประจ าวัน

การควบคุมแบบมีเอกสารรายงาน

ประเภทของการควบคุมภายใน



แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2559

การควบคุมแบบมีเอกสารรายงาน

ประเภทของการควบคุมภายใน (ต่อ)



คู่มือการตรวจสอบของ สตง.

แนวทางการจัด
วางระบบการ
ควบคุมภายใน

และการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

การควบคุมแบบมีเอกสารรายงาน

ประเภทของการควบคุมภายใน (ต่อ)



แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน อพวช.
ประจ าปี 2559



แผนปฏิบัติการในการควบคุมภายใน

ประกอบด้วย

When

How

What

Why หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แนวคิดและวิธีการ

ระยะเวลาการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน



How much

Benefit

Outcome

Output

งบประมาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลประโยชน์และผู้ได้เสีย

แผนปฏิบัติการในการควบคุมภายใน

ประกอบด้วย



ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 5 ข้อ



การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย ระดับองค์กร ผู้ตรวจสอบภายใน

1.  แบบ ปย.1

2.  แบบ ปย.2

1.  แบบ ปอ.1

2.  แบบ ปอ.2

3.  แบบ ปอ.3

1.  แบบ ปส.

การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน



ระดับองค์กร

1.หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.1 

2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.2

3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.3

การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6



ระดับส่วนงานย่อย

1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปย.1

2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปย.2

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน – แบบ ปส.

ผู้ตรวจสอบภายใน

การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ข้อ 6



ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
การควบคุมภายใน



รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย
แบบปย.1

ชื่อหน่วยงานย่อย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่    เดือน    พ.ศ.

องค์ประกอบการควบคมุภายใน

(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

(2)

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5.  การติดตามประเมินผล

สรุปผลการประเมิน :……………………………………………………………………..
ชื่อผู้รายงาน...................................
ต าแหน่ง.........................................
วันที.่......./....................../..............



ตัวอย่าง แบบ ปย. 1
ส านักโครงการพิเศษ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
เรื่อง การควบคุมวัสดุที่ใช้ในงานซ่อมสร้างนิทรรศการ

ณ วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
องค์ประกอบการควบคมุภายใน

(1)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป

(2)
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่

1.1.1 นโยบายผู้บริหาร
1.1.2 ปริมาณผู้เข้าชมที่ไม่สามารถควบคุมได้

การที่ต้องมีระบบการส ารองอะไหล่
เพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงชิ้นงานนิทรรศการ
เป็นนโยบายที่ส าคัญของ อพวช. เนื่องจาก
มีผู้เข้าชมเป็นจ านวนมากและมีการช ารุด
ของชิ้นงานจนไม่สามารถให้บริการผู้เข้าชม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการส ารอง
อะไหล่เป็นนโยบายที่ส าคัญที่ผู้บริหารให้
ความส าคัญเพื่อให้การบริการนิทรรศการ
สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ตลอดเวลา แต่
ลักษณะของผู้เข้าชมของ อพวช. ร้อยละ 
70 เป็นเด็กและอยู่ในวัยซุกซน ซึ่งยากต่อ
การควบคุม ประกอบกับอาสาสมัครมีการ
หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.2 สภาพแวดล้อมภายใน

1.2.1 สถานที่เก็บอะไหล่ไม่เอื้ออ านวย
1.2.2 อะไหล่บางชิ้นหาซื้อยากและอาจจะต้อง

ใช้เวลาในการสั่ง
1.2.3 ขาดความเอาใจใส่ในการน าระบบการ

บ ารุงรักษาเชิงป้องกันมาใช้อย่างจริงจัง
1.2.4 ขาดระบบการควบคุมอะไหล่
1.2.5 ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

อพวช.มีการจัดท าระบบสารสนเทศ
ทางด้านการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2553 แต่ยังไม่ได้
น ามาใช้อย่างจริงจัง ซึ่งในปี 2559 ก าลัง
ด าเนินการในการน าระบบมาใช้ ซึ่งอาจจะ
ต้องใช้เวลาในการจัดท า 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 ไม่สามารถจัดหาอะไหล่ที่จ าเป็นในการ

ซ่อมแซมชิ้นงานได้ตามก าหนดเวลา
2.2  สต๊อกอะไหล่ส ารองมีความสับสนขาดระบบ

ท าให้หายากเมื่อเวลาต้องการ
2.3  อะไหล่ที่ส ารองอยู่ไม่ตรงกับความเสียหายที่

เกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนคือความเสี่ยงที่งาน
ซ่อมบ ารุงนิทรรศการไม่สามารถซ่อมได้ทัน
ตามก าหนดเวลาที่จะให้บริการผู้เข้าชม 
เนื่องจากไม่สามารถจัดหาอะไหล่ได้
ทันเวลาตามความต้องการ อาจจะเนื่องมา
จาการขาดระบบส ารองอะไหล่การจัดซ้ือที่
ไม่ทันกาล



องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 การจดบันทึกข้อมูล จัดท าแฟ้มประวัติการ

ซ่อมชิ้นงานทุกชิ้น การใช้และความถี่ของการ
ใช้อะไหล่เพื่อจัดท าระบบส ารองอะไหล่เพื่อใช้
ในการซ่อมแซมชิ้นงาน

3.2 จัดท าระบบทะเบียนส ารองอะไหล่ทุกชิ้นที่มี
อยู่ รวมถึงที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคต รวมถึง
การจัดท าคลังข้อมูลผู้จัดจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ

3.3 มีการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของอะไหล่
ประเภทต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องในการส ารองอะไหล่ รวมถึงการ
วางแผนล่วงหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างอะไหล่หา
ยากหรืออะไหล่จากต่างประเทศ

การที่จะท าให้การจัดหาอะไหล่ได้ตาม
ความต้องการของการซ่อมจะต้องมีการจด
บันทึกข้อมูล จัดท าแฟ้มประวัติการซ่อม
ชิ้นงานทุกชิ้น การใช้และความถี่ของการใช้
อะไหล่เพื่อจัดท าระบบส ารองอะไหล่เพื่อใช้
ในการซ่อมแซมชิ้นงาน

การจัดท าระบบทะเบียนส ารองอะไหล่
ทุกชิ้นที่มีอยู่ รวมถึงที่จะเพิ่มเข้ามาใน
อนาคต 

การส ารองอะไหล่ที่ถูกต้องจะต้องมี
การวิเคราะห์ความต้องการใช้ที่ถูกต้องและ
ท างานส ารองตามความต้องการที่แท้จริง



องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล 

ประมวลผล รวมถึงจัดท ารายงานเป็นราย
เดือน

4.2  มีการจัดท ารายงานรายเดือนเพ่ือส่งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบถึงสถานภาพ

4.3  การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้ทราบถึง
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การส ารองอะไหล่

4.4  การประสานงานกับฝ่ายพัสดุถึงเงื่อนไขใน
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของ อพวช.

การสร้างระบบสารสนเทศในการ
ส ารองอะไหล่จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ทั้งอดีตและการ
คาดคะเนการใช้ในอนาคต เพื่อจัดท าการ
สั่งซื้อการส ารองที่เหมาะสมและไม่เป็น
ภาระทั้งในด้านการเงินและสถานที่ให้เกิด
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

ควรมีการบันทึกประวัติการซ่อมราย
เดือน เพื่อประมวลผลสถานภาพการส ารอง 
รวมถึงการประชุมกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.5 การเก็บข้อมูลตัวแทนจ าหน่ายทั้งในและ

ต่างประเทศพร้อมกับเงื่อนไขในการจัดซื้อและ
ท าการบันทึกไว้ในระบบ

5. การติดตามประเมินผล
5.1  สามารถรายงานผลได้ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
5.2  สามารถก าหนดรูปแบบการเก็บข้อมูล

เนื่องจากสถานที่ อพวช. มีจ านวน
จ ากัดการส ารองอะไหล่บางชุดอาจจะไม่มี
ความจ าเป็น จึงควรจะมีการจัดท า
ฐานข้อมูลของผู้จ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศไว้พร้อมทั้งเงื่อนไขในการ
จัดซื้อและท าการบันทึกไว้ในระบบ

ชื่อผู้รายงาน.............................................
ต าแหน่ง..................................................

วันที่ 30 กันยายน 2553



ชื่อผู้รายงาน..............................................
ต าแหน่ง...................................................
วันที่............./......................../.................

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการกิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม

(1)

การควบคุมที่
มีอยู่

(2)

การ
ประเมินผล
การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่

(4)

การปรับปรุง
การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)

ชื่อหน่วยงานย่อย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่   เดือน    พ.ศ.

รูปแบบรายงานระดับสว่นงานย่อย



ตัวอย่างแบบ ปย.2

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ

กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

(1)

การควบคุมที่มีอยู่

(2)

การประเมินผล
การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(4)

การ
ปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)

กิจกรรม

การจัดเตรียมวัสดุ
เพื่อใช้ในงานซ่อม
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อจัดหา
อะไหล่ให้ได้ตาม
ความต้องการ
ของงานซ่อม

การจดบันทึก
ข้อมูล จัดท าแฟ้ม
ประวัติการซ่อม
ชิ้นงานทุกชิ้นการ
ใช้ความถี่ของการ
ใช้อะไหล่

สามารถ
รายงานผลได้
ทุกวันที่ 5 
ของเดือน
สามารถ
ก าหนด
รูปแบบการ
เก็บข้อมูล

งานซ่อมบ ารุง
นิทรรศการไม่
สามารถซ่อมได้
ทันตาม
ก าหนดเวลาที่
จะให้บริการผู้
เข้าชม

ปรับปรุง
พนักงาน
- ส่งเข้า
อบรม

- สุเทพ
- บุญหลาย
- ชลธิชา

เช่น การ
สั่งซื้อ
อะไหล่จาก
ต่างประเท
ศยังมี
ปัญหาอยู่

ส านักโครงการพิเศษ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

เรื่อง การควบคุมวัสดุที่ใช้ในงานซ่อมสร้างนิทรรศการ
ณ วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2553



กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ

กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

(1)

การควบคุมที่มีอยู่

(2)

การประเมินผล
การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(4)

การ
ปรับปรุง

การ
ควบคุม

5)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอ
บ

(6)

หมายเหตุ

(7)

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ชิ้นงาน

สามารถน าไป
จัดแสดงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เพื่อจัดท าระบบ
ส ารองอะไหล่เพื่อ
ใช้ในการ
ซ่อมแซมชิ้นงาน

เนื่องจากไม่
สามารถจัดหา
อะไหล่ได้ทัน
ตามเวลาตาม
ความต้องการ
อาจจะ
เนื่องมาจาก
การขาดระบบ
ส ารองอะไหล่
การจัดซื้อที่ไม่
ทันกาล

- ไม่ทราบ
สถานที่

- การ
ประสานงาน

พื้นที่ไม่พอต่อ
การจัดเก็บ
พื้นท่ีไม่
เพียงพอ



กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1)

การควบคุมที่มีอยู่

(2)

การ
ประเมินผล
การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่

(4)

การปรับปรุง
การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)

- พื้ น ที่ ไ ม่
เหมาะสม
ต่ อ ก า ร
จั ด เ ก็ บ
อะไหล่

ชื่อผู้รายงาน.............................................
ต าแหน่ง..................................................

วันที่ 30 กันยายน 2553



งานและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในการควบคุมภายใน



ล าดับ แบบปย. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

1. 1.1 การด าเนินงานคาราวานวิทยาศาสตร์
1.2 งานค่ายวัฒนธรมวิทยาศาสตร์

สพต. รักชนก

สุวิทย์

2. 2.2 การบริหารพัสดุ
2.3 การบริหารบุคคล
2.4 การแพร่ระบาดป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

สบร. อนันตกร

รัตนาภรณ์

นพดล

กิจกรรมที่จัดท าแบบปย. 1 และ ปย.2

งานและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมภายใน



ล าดับ แบบปย. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

3. 3.1 การด าเนินงานต้อนรับผู้ใช้บริการ อพวช.

3.2 การด าเนินงานผลิตวารสาร อพวช.

3.3 การควบคุมระบบทะเบียนสมาชิกของ 

อพวช.

3.4 ระบบการเก็บข้อมูลผู้เข้าชมให้ทันเวลา

3.5 การควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ “ ช่าง

คิด...ช่างสังเกต” ปี 3

สธต. ถิรพงศ์

นภัทร

พนิตา

ศิริรัตน์

ปัทมา

งานและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมภายใน



ล าดับ แบบปย. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

4. การด าเนินงานจัดท าแผนการจัดแสดงนิทรรศการ พวท. ผอ.สุวรงค์

5. ด้านการบริหารจัดการคลังตัวอย่างอ้างอิงทาง

วิชาการ

พธช. ผอ.ธัญญา

6. กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ตน. รตดา

7. การเบิกจ่ายงบประมาณ สยศ. วาสนา

งานและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมภายใน



ล าดับ คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

1 คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณและงานธุรการ สบร. กิตติมา

2
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่ง

ผู้บริหาร
สบร. มานิตย์

3 คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมพัสดุ สบร. อนันตกร

4 คู่มือการปฏิบัติงานการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สบร. วรพรรณ

งานและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมภายใน

กิจกรรมที่จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน



ล าดับ คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

5 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สบร. วาสนา

6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชี สบร. จิตติมา

7 คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงิน มีนาคม 2553 สบร. ศิริรัตน์

8 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงิน มีนาคม 2553 สบร. ศิริรัตน์

9 คู่มือการปฏิบัติงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สบร. ไพบูลย์

งานและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมภายใน



ล าดับ คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

10 คู่มือการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล สบร. รัตนาภรณ์

11
คู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบข้อมูลวันลา มาสาย 

ขาดงาน (รายเดือน)
สบร. ไพบูลย์

12 คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมคลังพัสดุ สบร. สุดารัตน์

13 คู่มือการตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง สบร. อนันตกร

งานและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมภายใน



ล าดับ คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

14
คู่มือการปฏิบัติงานการซื้อการจ้างโดยวิธีสอบ

ราคา
สบร. อนันตกร

15 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อและจัดจ้างโดยวิธี

ตกลงราคา
สบร. อนันตกร

16 คู่มือการซ่อมชิ้นงานนิทรรศการ พวท. ผอ.สุวรงค์

17 คู่มือการบ ารุงรักษาชิน้งานนิทรรศการ พวท. ผอ.สุวรงค์

18 คู่มือการปฏิบัติงาน MOD ประจ าวัน พวท. นิรุต

งานและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมภายใน



ล าดับ คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

19 คู่มือการท างานส าหรบัแผนการซ่อมบ ารุง

นิทรรศการวิทยาศาสตร์

พวท. ผอ.สุวรงค์

20 คู่มือการบริหารและจัดการคลังตัวอย่างทาง

ธรรมชาติวิทยา

พธช. ผอ.ธัญญา

21
คู่มือการปฏิบัติงานคาราวานวิทยาศาสตร์ 

อพวช.
สพต. สุวิทย์

งานและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมภายใน



แผนปฏิบัติการ

 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ปี 2559

 งานถนนสายวิทยาศาสตร์
 งานควบคุมการก่อสรา้งโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
 งานถมที่ด้านหน้า อพวช.
 งานสร้างหอ้งน้ าบริการผู้เข้าชม
 งานติดตั้งชิ้นงานในพิพธิภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อพวช.



แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ 
อพวช.
ประจ าปี

งบประมาณ 
2559



แนวทางการด าเนินงานการควบคุมภายใน
ของ อพวช.

ในปีงบประมาณ 2559



การด าเนินงานการควบคุมภายใน อพวช.

ประจ าปี 2559

 มอบหมายให้หน่วยงานย่อยต่างๆ ของ อพวช. จัดท าแบบปย.1, 

ปย.2 และคู่มือการปฏิบัติงาน

 ในกรณีที่หน่วยงานย่อยส่งเอกสารมายังคณะกรรมการแล้ว หาก

คณะกรรมการเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์จะมีการส่งคืนเพื่อให้หน่วยงาน

ย่อยที่รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไข หรือ นัดหมายมาประชุมกลุ่มย่อย 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินการควบคุมภายในของ

หน่วยงานย่อยนั้น



 ส่งมอบความรับผิดชอบความเสีย่งกับหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(Risk Owners)

 จัดพิมพ์เอกสารเพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงาน ประกอบด้วย
• แผนบริหารความเสี่ยง (กุมภาพันธ์ 2559)
• คู่มือบริหารความเสี่ยง (กุมภาพันธ์ 2559)
• คู่มือควบคุมภายใน (กุมภาพันธ์ 2559)

งานที่จะด าเนินการต่อของ
การควบคุมภายใน อพวช. ปี 2559



 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 รณรงค์สร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงาน ลูกจ้าง 
และอาสาสมัครทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2559
• การเผยแพร่ผ่าน homepage ใน Intranet อพวช.
• จดหมายข่าว
• บอร์ดประชาสัมพันธ์
• ประชุมชี้แจงกรณีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
• ผ่านจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (Direct E-mail)

งานที่จะด าเนินการต่อของ
การควบคุมภายใน อพวช. ปี 2559 (ต่อ)



 สร้างระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อบริหารความเสี่ยง 

 ติดตามประมวลผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้ง
ระบบรายงาน การประชุมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ทุกไตรมาส)

งานที่จะด าเนินการต่อของ
การควบคุมภายใน อพวช. ปี 2559 (ต่อ)



END


