
โดยคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการจัดวางระบบการควบคมุภายใน
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บทนํา 
องค์การสะพานปลา 

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

(1)  จัดดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์นํ้า และ
อุตสาหกรรมการประมง 

(2) จัดดําเนินการหรือควบคุม และอํานวยบริการ ซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการ
อ่ืน ๆ อันเก่ียวข้องกับกิจการแพปลา 

(3) จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 

(4) จัดส่งเสริมสหกรณ์ หรือสมาคมการประมง 

เพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อแรก องค์การสะพานปลาได้ให้บริการสถานที่ขนถ่ายและ
จําหน่ายสินค้าสัตว์นํ้า โดยการจัดสร้างสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดชายทะเลสําคัญ ในภาคใต้ 
ภาคตะวันออก และภาคกลาง นอกจากน้ียังได้ทําการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินกิจการแพปลา ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ (2) ไปในขณะเดียวกัน โดยมีการดําเนินงานในส่วนของการส่งเสริมฐานะ และสวัสดิการ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพประมงตามวัตถุประสงค์ข้อ (3) และ (4) อย่างจํากัดตามกําลังงบประมาณที่มีอยู่
ไม่มากนัก 

แนวนโยบายผูถื้อหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD)ที่มีต่อองค์การสะพานปลา 

เพ่ือให้องค์การสะพานปลาสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และคงความเป็น
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้องค์การสะพานปลาจําเป็นต้อง
ทบทวนบทบาทการดําเนินงานเพ่ือให้สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐตลอดจนปฏิบัติภารกิจ ตามท่ีกําหนด
ไว้ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กร ในปี 2557 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงได้ทําการ
ปรับปรุงแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) จากการกําหนดร่วมกันของ
หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลองค์การสะพานปลา ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ:  เป็นกลไกขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ     
บนพืน้ฐานการดําเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

สาขาเกษตร: เป็นเคร่ืองมือของภาครัฐในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของเกษตรกร 

องค์การสะพานปลา: บริหารจดัการองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และสง่เสริมการพฒันา
ศกัยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสตัว์นํา้ของประเทศ 
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ภายใต้แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐข้างต้น ได้มีการกําหนดหลักการและแนวทางการ
ดําเนินงานขององค์การสะพานปลาไว้ ดังน้ี 

แผนระยะสั้น 

1. ศึกษาบทบาทและทิศทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

2. นําแผนฟ้ืนฟูองค์กรมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

3. ให้สถาบันการเงินมาบริหารงานด้านสินเช่ือขององค์กร 

4. จัดทําแผนการบริหาร พัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากร ที่มีอยู่ในทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการให้บริการสะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะ และการให้ความรู้แก่ชาวประมง 

5. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรี และ AEC ที่มีต่อองค์กร 

6. เร่งกําหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีการดําเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้ชัดเจน 

แผนระยะยาว 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหาร ทั้งใน/
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นตัวกลางในการซื้อ-ขายสินค้าสินค้าประมง 

2. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สามารถรองรับสภาวการณ์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ กฎระเบียบที่
เข้มข้นของประเทศที่เข้าไปทําประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์นํ้า และส่งเสริมธุรกิจประมง 
 

  พันธกิจ  

1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์นํ้าที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม โดยมีการ
ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวมถึง
ระบบตลาดที่เป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค     

  2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง เป็นการ
ช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพ่ือส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้าน
ประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่าง ๆ การสนับสนุนงานวิจัยด้าน
ประมง และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง 

  3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การหารายได้จากการดําเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการ
เพ่ิมขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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บทที่ 2 
ความสําคญัการควบคุมภายใน 

 
 หลักการและเหตุผล 

 การควบคุมภายใน เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทํางานที่กําหนดขึ้นมา เพ่ือฝ่ายบริหารให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดําเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสินเปลือง หรือการทุจริตภายในองค์กร กําหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

 ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการ
ดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือได้ทางการเงิน และเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 การประเมินการควบคุมภายในอาศัยแนวทางและหลักการของ 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 คําแนะนํา: การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 การควบคุมภายใน: วิธีการป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสีย คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of 
the Tread way Commission หรือ COSO     

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กําหนดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยรับตรวจ และนํามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และเป้าหมายการดําเนินงานขององค์การสะพานปลา 

 เพ่ือให้องค์การสะพานปลา ประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ เพียงใด เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสมและเป็นปัจจุบันจึงจําเป็นต้องมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติการควบคุมภายในที่มีอยู่ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ เพ่ือปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ และจัดทํารายงานการประเมินการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่น ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการตรวจสอบและป้องกันข้อผิดพลาด ประกอบการติดตามผล การแก้ไขข้อบกพร่อง 
จากการดําเนินงาน หรือจุดที่ยังด้อยประสิทธิภาพเชิงการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2558 โดยนํา
ประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง มาร่วมกันจัดวางระบบควบคุมภายใน ก่อนที่จะทําให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงาน และอีกประการที่สําคัญย่ิง คือ การสร้างความเช่ือมั่นในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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ของหน่วยงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งเป็นการสนับสนุนการดําเนินงาน   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานอันเป็นองค์กรหลักด้านตลาดสินค้าสัตว์นํ้าและส่งเสริมอาชีพ ธุรกิจการ
ประมง 

 
 วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์และความสําคญัของการควบคุมภายใน และความรับผิดชอบของต่อการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  

2.  เพื่อให้มีการปรบัปรงุหรอืแก้ไขระบบการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม  ทันเวลาและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป    

3.  เพื่อให้หน่วยงานภายในขององค์การสะพานปลาสามารถจัดวางระบบควบคุมภายในของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามแผนการดําเนินงานในภาพรวมอย่างชัดเจน   

 
 นโยบายการควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา ประจําปงีบประมาณ 2557 

 
1) คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้มีการทบทวนและมีการสอบทานเป็นประจําทุกปี และ

หน่วยงานควรพิจารณาจัดทําคู่มือปฏิบัติงานที่สําคัญให้ครบถ้วน 

2) กิจกรรมการควบคุมให้หน่วยงานจัดทําเอกสารรายงานตามแบบฟอร์มครบถ้วนและ
จัดส่งตามกําหนดเวลา 

3) ให้นําระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้ การ
บริหารหน้ี และการบริหารทรัพย์สิน 

4) ให้หน่วยงานพิจารณาวางระบบการควบคุมภายใน โดยบูรณาการกับการบริหารความ
เสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ในประเด็นที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้ันๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5  แผนการควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ 2558 องคก์ารสะพานปลา 

บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ 2558 

 
1) วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือกําหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจําปี 2558 ให้มีความชัดเจน ทั้งในส่วนของ
หัวข้อที่จะต้องดําเนินการ กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบ 

1.2  เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การควบคุมภายในได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

1.3  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนําไปสู่
การเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

   
2) สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 

แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจําปี 2558 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินการ
ควบคุมภายใน คือ 

(1) ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 

1.1 ระบบการควบคุมและหรือตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับองค์การสะพานปลา 

1.2 การมอบอํานาจ และหน้าที ่ความรับผิดชอบ 

(2) ด้านกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 

2.1 การสอบทานงาน 

2.2 การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 

2.3 การควบคุมระบบงานสารสนเทศ 

(3) ด้านการติดตามการประเมินผลการควบคุม ประกอบด้วย 1 หัวข้อ คอื 

3.1 การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง 

 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามตาราง แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2558  

 
 

 
 
 
 



 6  แผนการควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ 2558 องคก์ารสะพานปลา 

แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 
 

ลําดบั เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการดาํเนนิงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม     

1.1 ระบบการควบคุมและหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของอสป. 

การจัดการข้อร้องเรียน โดยดําเนินการ
ตามขั้นตอนในคู่มือ 
-จัดทําสรุปเรื่องร้องเรียนประจําเดือน 
-จัดทําสรุปเรื่องร้องเรียนประจําไตร
มาส 
 
-จัดทําสรุปเรื่องร้องเรียนประจําปี 

ต.ค. 57-ก.ย. 58 
 
-ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป 
-ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไปหลังสิ้นสดุไตรมาส 
-ภายในเดือนถัดไปหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

แผนกระเบียบวินัย 
สบค. 

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

 

1.2 การมอบอํานาจ และหน้าที ่ความ
รับผิดชอบ 

1.การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของ
หน่วยงานรับตรวจ (หน่วยงานตาม
โครงสร้างอสป.) 
-การจัดทําคู่มอืปฏิบัติงานของ
หน่วยงานรับตรวจ 
-การทบทวนคูม่ือปฏิบัติงาน 
2.การดําเนินการเกี่ยวกับการ
มอบหมาย อํานาจอนุมัติ เป็นลาย 

ต.ค. 57-ก.ย. 58 
 
 
 
 

ต.ค. 57-ก.ย. 58 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 

ดําเนินการตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณ ี
 
 
 
ดําเนินการตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณ ี

 
 



 7  แผนการควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ 2558 องคก์ารสะพานปลา 

 
ลําดบั เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการดาํเนนิงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ

  ลักษณ์อักษร มีความชัดเจน ในการ
ปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน 
3.ระบบติดตามงาน 
-หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการต่างๆใน
แผนปฏิบัติงาน ประจําปี ตามแบบตป.1 
ให้สนง.ติดตามและประเมินผล 
-สตป.รวบรวมจัดทํารายงานสรุปเสนอ
ผออ.เสนอคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์
และกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา 
-รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน 
-รายงานผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของอสป. ณ สิ้นปีงบประมาณ 
-รายงานผลการดําเนินงานและฐานะของ
อสป.ประจําเดือน 
-รายงานผลการดําเนินงานกําไรเชิง
เศรษฐศาสตร ์
-รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงฯ 
-รายงานผลการสอบทานการกระทําที่เป็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอสป. 

 
 
 

ภายในวันที่ 5 ของเดือน 
 
 
 

ทุกไตรมาส 
 
 
 

ทุกไตรมาส 
ภายหลัง 30 ก.ย. ของทุกปี 

 
ต.ค.57-ก.ย.58 

 
ทุกไตรมาส 

 
ทุก 6 เดือน 

 
ก.ค.58 

 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 

สตป. 
 
 
 

สกง. 
สกง. 

 
สกง. 

 
สตป. 

 
สตป. 

 
สบค. (ผบร.) 

 



 8  แผนการควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ 2558 องคก์ารสะพานปลา 

 
ลําดบั เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการดาํเนนิงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ

2 กิจกรรมการควบคุม     

2.1 การสอบทานงาน 1.การสอบทานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
2.การสอบทานรายงานทางการเงิน 
3.การสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
4.การสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

ทุกไตรมาส 
 

ทุกไตรมาส 
ทุกไตรมาส 
ทุกไตรมาส 

 

สบค. 
 

สกง. 
สตป. 
สตป. 

 

2.2 การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 1.การระบุทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงและการ
ดูแลรักษา 
2.การจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน 
3.การตรวจนับเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน 
 
4.การจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

ต.ค.57-ก.ย.58 
 

ต.ค.57-ก.ย.58 
ภายในเดือนก.ย.58 

 
ทุกเดือน 

ทุกหน่วยงาน 
 

ทุกหน่วยงาน 
สพด. โดยคณะกรรมการ
ตรวจทรัพย์สินประจําปี 

สบช. 

พิจารณาตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณ ี

2.3 การควบคุมระบบสารสนเทศ 1.กาควบคุมทัว่ไป 
2.กาควบคุมเฉพาะระบบงาน 

ต.ค.57-ก.ย.58 
ต.ค.57-ก.ย.58 

สทส. พิจารณาตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณ ี
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ลําดบั เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการดาํเนนิงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ

3 การติดตามประเมินผล     
3.1 การประเมินผลการควบคุมด้วย

ตนเอง  (Control Self 
Assessment: CSA) 

1.จัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
ประจําปีของหน่วยงานย่อยระดับสนง. 
(แบบปย.1, ปย.2) จัดส่งให้
คณะอนุกรรมการฯแต่ละด้านที่ได้จัด
กลุ่มหน่วยงานไว้ 
2.หน่วยงานจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ตามแบบปย 2/1 
จัดส่งให้เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
แต่ละด้านที่จัดกลุ่มไว้ 
3.เลขานุการคณะอนุกรรมการฯแต่ละ
ด้าน สรุปรายงานเสนอเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 
4.เลขานุการคณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน จัดทํา
รายงานเสนอประธานคณะกรรมการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน 

6 เดือน แรก 31 มี.ค. 58 
6 เดือนหลัง 30 ก.ย. 58 

 
 

ทุกไตรมาส ภายใน วันที่ 15 
ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส 

 
 
 
 

ภายใน 1 สัปดาห์ 
 
 
 

ภายใน 2 สัปดาห์ 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 

 
 
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
แต่ละด้าน 
 
 
เลขานุการคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุมภายใน 
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ภาคผนวก 
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