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แบบสอบถามสํ าหรับผู้บริหาร
เพื+อประกอบการประเมินผลการดําเนินงาน
การบริหารจัดการองค์กร - การควบคุมภายใน ประจําปี บัญชี 2560

รัฐวิสาหกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คําชี/แจง
กรุ ณากรอกข้อมูลตามประเด็นที(กาํ หนดไว้
ควรเน้นประเด็นว่ามีการดําเนินการอะไร อย่างไร เมื(อใด ในการตอบคําถามแต่ละข้อ
การพิ จารณาคะแนน จะเน้นการพิจารณาระบบ หลัก ฐานที( สามารถอ้างอิ งได้ รวมทั4ง ผลลัพ ธ์ที(ดี
ที(เกิดขึ4นจากการดําเนินการในแต่ละข้อ
สําหรับข้อมูลเพิ(มเติม และหลักฐานสนับสนุนเพื(อใช้ในการอ้างอิง สามารถจัดส่ งเป็ นเอกสารแนบได้
โดยโปรดระบุให้ชดั เจนว่าใช้ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานในข้อใด
การกรอกข้อมูล กรุ ณากรอกลงในโปรแกรม MS Word ชื( อ “การบริ หารจัดการองค์ กร-การควบคุม
ภายใน ประจําปี บัญชี 2560 (สําหรับผู้บริหาร)” แล้วนําส่งแผ่นซีดีรอม ที(กรอกข้อมูลสมบูรณ์ พร้อม
แนบเอกสารที(พิมพ์จากแผ่นซีดีรอม ให้แก่ ทริ ส
ภายใน วันที+ 34 ตุลาคม 6789 (สํ าหรับปี งบประมาณ)
ภายในวันที+ ;4 มกราคม 6789 (สําหรับปี ปฏิทิน)
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รัฐวิสาหกิจ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
ผู้บริหาร/ตําแหน่งที+ตอบ : นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
โทรศัพท์ :
A BCDD EEEF
โทรสาร :
A BCDD EEGG
E-mail :
kannikar@nsm.or.th
รายงานหรื อเอกสารหลักฐานที+จําเป็ นและสํ าคัญต่ อการประเมินผลการควบคุมภายใน
มี

ไม่ มี

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
สําเนารายงานการประชุมของผูบ้ ริ หารที(เกี(ยวกับการควบคุมภายใน

หมายเหตุ: รายงาน/เอกสารหลักฐานต่างๆ สามารถส่ งเป็ น Soft file เช่น PDF และ MS word เป็ นต้น แทนการส่ง
แบบรายงาน/หลักฐานเป็ นรู ปเล่ม (hard copy)
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สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
1) ระบบการติดตามงานระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งกับระดับปฏิบตั ิการ
มี ไม่ มี
• มี การติ ด ตามงานระหว่างผูบ
้ ริ ห ารระดับสู งกับระดับปฏิบตั ิ การ โดยเฉพาะหน่ วยงานที(อยู่
ห่างไกล และในกรณีฉุกเฉิ น โดยระบบการติดตาม ได้แก่
e) มีรูปแบบรายงานที(เป็ นทางการ เช่น แบบฟอร์มรายงานประจําวัน สัปดาห์ เป็ นต้น
B) มีข4นั ตอนวิธีปฏิบตั ิ และติดตามงานที(ชดั เจน
g) มีการดําเนินการในกรณีที(เกิดปัญหา (อย่างทันกาล)
G) มีการระบุความถี(ของการรายงาน โดยพิจารณาถึงความทันกาลของข้อมูลในการรายงาน
• ในรอบปี ที( ผ่ า นมา มี เ หตุ ก ารณ์ ที( สํา คัญ และส่ ง ผลกระทบต่ อรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในฐานะที( เ ป็ น
ผูบ้ ริ หาร ท่านมีแนวทางอย่างไรต่อเหตุการณ์ที(เกิดขึ4น (ถ้ามี)
รายละเอียดเพิม+ เติม : ระบบการติดตามงานระหว่างผู้บริหารระดับสู งกับระดับปฏิบตั กิ าร
อพวช. มีสาํ นักงานในการบริ หารงาน B แห่ ง คือ
1. สํ านักงานส่ วนกลาง อพวช. ณ เทคโนธานี ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
2. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ อาคารจามจุรีสแควร์ เลขที( 319 ถนนพญาไท เขตปทุม
วัน กรุ งเทพฯ
โดย อพวช. มีระบบการติดตามงานระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งกับระดับปฏิบตั ิการ เพื(อให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานรายงานผลการดําเนินงาน เป็ นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส ตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานย่อย รวมถึงการติดตามงานของผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ( งเป็ นการติดตามงานระหว่างการดําเนิ นงาน เพื(อใช้เป็ นข้อมูล สําหรับการ
พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุ งปั ญหาของการปฏิบตั ิงานได้ทนั กาล โดยมีระบบการติดตามงาน
ได้แก่
1. แบบฟอร์ มการรายงานผลทางการเงิน (รายการจําหน่ายบัตรกิจกรรมและนําส่ งเงิน
รายวัน) เป็ นการรายงานผลการปฏิบตั ิงานจากจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. มายังสํานักงาน
ส่ วนกลาง อพวช. ผ่านแบบฟอร์มการรายงานผลทางการเงินฯ ซึ( งเป็ นการสรุ ปยอดรายได้ที(
ได้รับจากการจําหน่ ายบัตรกิ จกรรม จะต้องโอนเงินเข้าบัญชี อพวช. ผ่านธนาคารกรุ งไทย
และรายงานผลทางการเงินเป็ นรายวัน โดยมีข4 นั ตอน ดังนี4
1.1 เจ้า หน้า ที( จ ํา หน่ า ยบัต รกิ จ กรรม ทํา การสรุ ป ยอดเงิ น จากการจํา หน่ า ยบัต ร
กิจกรรมและนําเงินส่ งให้กบั เจ้าหน้าที(ประจําวัน (Manager On Duty: MOD)
1.2 เจ้าหน้าที(ประจําวัน (Manager On Duty: MOD) ทําการตรวจสอบรายการขาย
บัตรกิจกรรมและเงินที(ได้รับจากการจําหน่ายบัตรกิจกรรม
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1.3 เจ้าหน้าที(ประจําจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โอนเงินรายได้จากการจําหน่ายบัตร
กิจกรรม เข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย สาขาจามจุรีสแควร์ และนําส่ งใบรับฝากเงิน (payin) ใบเสร็ จรับเงิน รวมถึงใบนับจํานวนผูเ้ ข้าชมหมู่คณะ ให้กบั กองการเงินและบัญชี
สํ า นัก บริ ห าร ประจํา ทุ ก วัน ในรู ป แบบไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน อพวช.
1.4 เจ้าหน้าที(ประจําจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จะต้องส่ งเอกสารทางการเงิน (ตัว
จริ ง) ประกอบด้วย ใบรับฝากเงิน (pay-in) ใบเสร็ จรับเงิน และใบนับจํานวนผูเ้ ข้าชม
หมู่คณะ ของเดื อนนั4น ๆ ในต้นเดื อนของเดื อนถัดไป ให้กบั กองการเงินและบัญ ชี
สํานักบริ หาร เพื(อดําเนินการต่อไป
ตัวอย่าง รายการจําหน่ายบัตรกิจกรรมและนําส่ งเงินรายวันรายงาน

2. ระบบการรั บจองการให้ บริ การ (Reservation) เป็ นการบันทึกข้อมูลการจองเข้าชม
และเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการรายงานข้อมูลการจองเข้าชม เป็ นรายวัน ผูป้ ฏิบตั ิงาน
รับจอง จะตรวจสอบข้อมูลและส่ งข้อมูลไปยัง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร
(Computer Network) หรื อ PUBLIC (Y:\) เพื( อผูท้ ี( เ กี( ยวข้อ งเข้า ถึ งข้อ มู ล รวมทั4ง ผูบ้ ริ ห าร
ระดับสูง/ผูบ้ งั คับบัญชา สามารถติดตามผลการปฏิบตั ิงานได้
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ตัวอย่าง ระบบการรับจองการให้บริ การ (Reservation)

3. ระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ภายในองค์ กร (Computer Network) เป็ นการสื( อสาร
ระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายในเครื อข่ายเดียวกัน ซึ(ง อพวช. กําหนดให้ PUBLIC
(Y:\) เป็ นพื4นที(สาํ หรับข้อมูลส่วนกลางที(ผูป้ ฏิบตั ิงาน สามารถนําข้อมูลต่าง ๆ มาวางไว้ เพื(อ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูบ้ ริ หารระดับสูง
อีกด้วย ทั4งนี4 ผูบ้ ริ หารระดับสู ง สามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามผลการปฏิบตั ิงานได้
โดยมีข4 นั ตอน ดังนี4
1) เปิ ดหน้าต่าง My Computer หรื อ This PC
2) ดับเบิ4ลคลิกที( PUBLIC (\\eDB.eD.B.Cz)(Y:\)
3) เลือกโฟลเดอร์ขอ้ มูลที(ตอ้ งการตรวจสอบหรื อติดตามผลการปฏิบตั ิงานของ
แต่ละหน่วยงานย่อย
ตัวอย่าง ระบบเครื อข่ายฯ PUBLIC (\\eDB.eD.B.Cz)(Y:\)

PUBLIC (\\eDB.eD.B.Cz) (Y: \)

4. อินทราเน็ต (Intranet) ได้แก่
4.1 ระบบเครื อ ข่ า ยภายในองค์ ก ร (Intranet System) เป็ นระบบข้อ มู ล ภายใน
อพวช. ที(ใช้รวบรวมข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร เพื(อเผยแพร่ และแลกเปลี(ยนข้อมูล
ซึ( งพนักงานและผูบ้ ริ หาร สามารถใช้ติดต่อสื( อสารระหว่างกันได้
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ตัวอย่าง ระบบเครื อข่ายภายในองค์กร (Intranet System)

4.2 จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภายใน อพวช. สามารถเข้ า สู่ ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน อพวช. ผ่าน B ช่องทาง ดังนี4
1) Microsoft Outlook
ตัวอย่าง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฯ (Microsoft Outlook)

2) Web Mail Outlook โดยการกรอกตัว ชี4 แหล่ ง ในอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ URL
( Uniform Resource Locator) ไ ด้ แ ก่ http://mail2.nsm.or.th ล ง บ นเ ว็ บ
เบราว์เซอร์ (web browser)
ตัวอย่าง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฯ (Web Mail Outlook)
http://mail2.nsm.or.th
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5. อินเทอร์ เน็ต (Internet) ได้แก่
5.1 เว็บไซต์ องค์ การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ (อพวช.) www.nsm.or.th
เพื(อให้ขอ้ มูล ด้านการดํา เนิ นงาน การให้บริ การนิ ทรรศการ/กิ จกรรม/ความรู ้ ทาง
วิทยาศาสตร์ การให้บริ การผูเ้ ข้าชม และอื(น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ(งสามารถติดตาม
ข้อมูลการดําเนินงานที(เป็ นปัจจุบนั ได้
ตัวอย่าง เว็บไซต์ อพวช.

5.2 เว็บไซต์ www.thai-sciencemuseum.com เพื(อให้ขอ้ มูลความคืบหน้าด้านการ
ดําเนินงานการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี( ยง และฐานข้อมูลอื(น ๆ
ตัวอย่าง เว็บไซต์ thai-sciencemuseum

6. ระบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามโครงการ/กิ จ กรรม (Project – based
Management) คือ การบริ หารจัดการงานผ่านกระบวนการทํางานภายใต้โครงการ
ในปี BC60 อพวช. ใช้ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื(อให้
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ งั คับบัญชา รวมถึ งผูป้ ฏิบตั ิงาน ใช้ติดตาม ควบคุม และประเมิ นผล
โครงการ/กิ จกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที(กาํ หนด และดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิ
การ อพวช. ประจําปี
ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม มีข4 นั ตอน ดังนี4
1) การเข้าใช้งานระบบรายงานผลการดําเนิ นงานตามโครงการ/กิ จกรรม จะ
กํา หนดสิ ท ธิ~ การเข้า ใช้ง าน โดยกํา หนดชื( อ ผู้ใ ช้แ ละรหั ส ผ่า น ของผู ้ที(
เกี(ยวข้องในแต่ละโครงการ/กิจกรรม

การควบคุมภายใน (สํ าหรับผู้บริหาร) หน้ า 5

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

ตัวอย่าง การลงชื(อใช้งานระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

2) การติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ ผูท้ ี(เกี(ยวข้องกับโครงการ/
กิจกรรมนั4น ๆ สามารถเลือกดูขอ้ มูลตามแถบเมนูต่าง ๆ เช่น ข้อมูลภาพรวม
แต่ ล ะพิ พิธ ภัณ ฑ์/ สํา นัก ข้อ มู ล ภาพรวมองค์ก รตามยุทธศาสตร์ รวมถึ ง
ภาพรวมองค์กร เป็ นต้น
ตัวอย่าง ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

ทั4งนี4 อพวช. มีการรายงานและติดตามผล ประกอบด้วย
1. การประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ประจํา เดื อ น เพื( อ ติ ดตามงานและรวบรวมปั ญ หาที( เ กิ ด ขึ4 น
ระหว่างการทํางาน รวมถึงร่ วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที(เหมาะสมต่อสถานการณ์
2. การส่ งข้ อมูลข่ าวสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
2.1 บันทึกข้ อความ ในการเสนอพิจารณา หรื อ ขออนุมตั ิ หรื อ รายงานข้อเท็จจริ ง
เพื(อทราบและดําเนินการต่อไป
2.2 รายงานด้ วยวาจา เช่น วาจาโดยตรง หรื อทางโทรศัพท์
2.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การให้ขอ้ มูลที(ชดั เจนเกี(ยวกับรายละเอียดงานต่าง ๆ
2.4 การส่ งเอกสารทางรถยนต์
ในกรณี ที(ผูบ้ ริ หารระดับสู ง/ผูบ้ งั คับบัญชา เดิ นทางไปปฏิ บตั ิงานต่างจังหวัด
หรื อ ต่า งประเทศ จะติ ด ตามงานผ่า นระบบติ ด ตามต่ า ง ๆ ที( ก ล่ า วไว้ข ้างต้น และ
ติ ด ต่ อสื( อ สารผ่า นทางโทรศัพ ท์ และอี เมล์ เพื( อ ให้ข ้อ มู ล รวมถึ ง การตัด สิ น ใจที(
เร่ งด่วน
การควบคุมภายใน (สํ าหรับผู้บริหาร) หน้ า 6

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

3. รายงานผลการดําเนินงานด้ านอื+น ๆ ได้แก่
3.1 รายงานผลการปฏิบตั งิ านด้ านการเงิน ผูป้ ฏิบตั ิงานรายงานผลการดําเนินงานต่อ
ผูบ้ ังคับบัญ ชาตามลํา ดับชั4นเป็ นรายวัน รวมถึ ง สรุ ป และรายงานผลให้ผูบ้ ริ ห าร
ระดับสูงทราบเป็ นรายเดือน
3.2 รายงานผลการให้ บริการผู้เข้ าชม ผูป้ ฏิบตั ิงานรายงานผลการดําเนินงานเกี(ยวกับ
การให้บริ ก ารผูเ้ ข้าชม พร้ อ มทั4งปั ญ หาและการแก้ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ต่ อเจ้า หน้า ที(
ประจําวัน (Manager On Duty: MOD) เป็ นรายวัน กรณี ที(มีปัญหาสําคัญและเร่ งด่วน
จะแจ้งไปยังผูบ้ งั คับบัญ ชาตามลําดับชั4น ด้วยวาจาเพื(อทราบและแก้ไขปั ญหาโดย
ทันที รวมถึงมีการจดบันทึกรายงานปัญหา เพื(อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
เอกสารประกอบ :

-

2) บทบาทและหน้าที(ของฝ่ ายบริ หารในส่วนที(เกี(ยวข้องกับการควบคุมภายใน
มี ไม่ มี
บทบาทและหน้ าทีข+ องฝ่ ายบริหารในส่ วนทีเ+ กีย+ วข้องการควบคุมภายใน
• ท่านมอบหมายอย่างเป็ นทางการให้มีผูร้ ับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่ วยงานรับตรวจ โดยมอบหมายผูบ้ ริ หารทุกระดับมี ส่วนร่ วม และมี การแต่งตั4งคณะกรรมการ
หรื อคณะทํางาน (ระบุคณะกรรมการ คณะทํางาน หรื อหน่วยงานที(รับผิดชอบในการติดตามฯ)
• ท่านได้มอบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรื อมอบนโยบายเกี( ยวกับการควบคุมภายในในประเด็น
ใดบ้าง โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึง การเสริ มสร้างจรรยาบรรณของบุคคลในองค์กร การ
ปฏิ บัติ งานตามกฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ และการติ ด ตามแก้ไ ขเมื( อเกิ ดกรณี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั4งติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที(ได้กาํ หนดไว้ (พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที(ทา่ นได้มอบข้อสังเกต หรื อนโยบายเกี(ยวกับการควบคุมภายใน)
• โปรดระบุความถี( ของการประชุ มเกี(ยวกับระบบการควบคุมภายใน ระหว่างผูบ
้ ริ หาร ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และผูต้ รวจสอบภายนอก (พร้อมแนบเอกสารรายงานการประชุมดังกล่าว)
รายละเอียดเพิม+ เติม : การมอบหมายอย่างเป็ นทางการให้ มผี ู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่ วยงานรับตรวจ
อพวช. มีการดําเนินงานด้านการควบคุมภายใน ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ควบคุ ม ภายใน ประกอบด้ว ย ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ของหน่ ว ยงาน คื อ รองผู ้อ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก เป็ นกรรมการ ตามคํา สั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที(
CD/BCCE เรื( อง แต่งตั4งคณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. ลงวันที( BC พฤศจิ กายน BCCE
และ คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที( gC/BCzA เรื( อง แต่งตั4งคณะกรรมการควบคุม
ภายใน อพวช. (แก้ไขเปลี(ยนแปลง) ลงวันที( eg กรกฎาคม BCzA กําหนดความรับผิดชอบใน
การกํากับดูแลการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจ มีหน้าที(รับผิดชอบ ดังนี4
1. กําหนดแนวทางและให้คาํ ปรึ กษาในเรื( องการควบคุมภายในทัว( ทั4งองค์กร
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2. รายงานการประเมิ นความเพี ยงพอ ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลของระบบการ
ควบคุมภายใน การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที(องค์กรกําหนด รวมทั4งสรุ ปผลการ
ประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. ติดตามสถานการณ์ รายงานการควบคุมภายในต่อผูอ้ าํ นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการองค์ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ สํา นัก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น สํา นัก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
4. ผลัก ดันให้มีก ารพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การปรั บเปลี( ยนวัฒนธรรม
องค์กร รวมทั4งการปรับปรุ งอย่างต่อเนื(อง
5. รายงานจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะ แผนการปรับปรุ ง
การควบคุมภายในตามแบบ ปย.e และ ปย.B ต่อผูอ้ าํ นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่ งชาติ
นอกจากนี4 ผูบ้ ริ หารระดับผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก ยังเป็ นผูม้ ีบทบาทในการกํากับ ดูแล
และบริ หารจัดการด้านการควบคุมภายในหน่วยงานตนเอง
ทั4งนี4 ในปี BCzA คณะกรรมการควบคุ มภายใน อพวช. ได้แต่งตั4งคณะทํา งานติ ดตามและ
สอบทานการปฏิ บตั ิ งานด้า นการควบคุ ม ภายใน ภายใต้การกํากับดู แลของคณะกรรมการ
ควบคุมภายในฯ โดยให้มีหน้าที( ดังนี4
1) ติ ดตามผลการปฏิ บัติ งานตามรายงานการประเมิ น ผลและการปรั บ ปรุ ง การ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.B) และรายงานแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.g)
2) สอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน / การแบ่งแยกหน้าที(งาน / การ
ปฏิบตั ิงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อพวช. และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)
3) รายงานผลการติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการควบคุ ม
ภายใน อพวช.
4) ปฏิบตั ิงานอื(น ๆ ตามที(คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. มอบหมาย
การนโยบายเกีย+ วกับการควบคุมภายใน อพวช.
ในปี BCzA ผูอ้ าํ นวยการองค์ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์วิ ทยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ใ นฐานะประธาน
คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะเกี(ยวกับการควบคุมภายใน
ในคราวประชุ มคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ตามวาระ โดยให้มีการดํา เนิ นงานต่าง ๆ
ดังต่อไปนี4
1. คณะกรรมการ อพวช. มี เจตจํานงให้คณะกรรมการควบคุ มภายใน ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของ อพวช. เนื( องจากการควบคุมภายในเป็ นภารกิจของหน่วยงานภายใน
อพวช. เป็ นส่วนหนึ(งในการบริ หารงานที(ผบู ้ ริ หารระดับสู งต้องให้ความสําคัญ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิ จ ารณา “แผนปฏิ บัติ ก ารการควบคุ ม ภายใน อพวช.
ประจําปี งบประมาณ BCzA” และได้มอบนโยบายการดําเนิ นงานการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ 25zA เพื(อให้การดําเนิ นงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. เป็ นไป
ตามเป้าหมาย ผูบ้ ริ หารระดับสู งของ อพวช. จึงกําหนดให้มีนโยบายการดําเนินงาน ดังนี4
1) คณะกรรมการ อพวช. และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้คณะกรรมการ
ควบคุ ม ภายใน อพวช. ดํา เนิ นการปรั บปรุ ง/แก้ไข ตามข้อ เสนอแนะจากการ
ประเมิ นผลการดํา เนิ นงานรั ฐ วิส าหกิ จ การบริ ห ารจัดการองค์ก ร - ด้านการ
ควบคุมภายใน เพื(อให้การควบคุมภายใน อพวช. มีความเพียงพอและเหมาะสม
2) คณะกรรมการควบคุม ภายใน อพวช. จะต้องปฏิ บตั ิ ตามแผนปฏิ บตั ิ ก ารการ
ควบคุมภายใน อพวช. ประจําปี งบประมาณ BCzA และติดตามความก้าวหน้า
ของการดํา เนิ นงานการควบคุ ม ภายใน รวมทั4งรายงานผลการดํา เนิ นงานต่อ
คณะกรรมการ อพวช. และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส
3) การดําเนินงานด้านการควบคุมภายในฯ ให้มีการบูรณาการร่ วมกับการบริ หาร
ความเสี( ยง และการตรวจสอบภายใน เพื(อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานขององค์กร
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดนอกจากนี4 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน กระบวนการ
กํากับดูแลที(ดี และกระบวนการบริ หารความเสี(ยง โดยรายงานต่อคณะกรรมการ
อพวช. ทราบเป็ นรายไตรมาส
2. ผู้อาํ นวยการพิพธิ ภัณฑ์ /สํานัก ดําเนินการควบคุมภายใน โดยใช้แบบ ปย.e และ ปย.B
ประเมิ น ตนเอง (Control Self-Assessment) ให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกงาน/กิจกรรม ใน G
ประเด็นสําคัญ คือ
1) กิจกรรม/งานที(ถ่ายโอนจากการบริ หารความเสี( ยง ประจําปี งบประมาณ BCCE
2) กิจกรรม/งานข้อร้องเรี ยน อพวช. ในปี งบประมาณ BCCE
3) กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบตั ิการ อพวช. ประจําปี งบประมาณ BCzA
4) กิจกรรม/งานที(มีความสําคัญอื(น ๆ
รวมถึ ง การจัด ทํา ปรั บ ปรุ ง และทบทวนคู่ มื อ การปฏิ บัติ ง านให้ เ ป็ นปั จ จุ บ ัน
ครบถ้วนและครอบคลุมภารกิจหลักที(สาํ คัญ
3. การบู รณาการด้ านความเสี+ ยงกับการควบคุมภายใน เพื(อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลอย่า งชัดเจนยิ(งขึ4 น ในปี BCzA มี ก ารถ่ ายโอนประเด็นความเสี( ยงของ อพวช.
จํานวน G ประเด็น นํามาบริ หารจัดการตามกระบวนการของการควบคุมภายใน เนื( องจาก
เป็ นความเสี( ย งที( อยู่ในระดับ ที( ส ามารถควบคุ มได้อ ย่า งต่ อ เนื( อง และให้มี ก ารสอบทาน
ติ ด ตามความคื บ หน้า อย่ า งต่ อ เนื( อ ง โดยแต่ งตั4ง คณะทํา งานติ ด ตามและสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมภายในเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
4. การติดตามความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในกรณี การจัดซื4 อจัดจ้างที(มีวงเงินจัดซื4 อ
จัดจ้า งตั4งแต่ B ล้า นบาทขึ4 นไป เพื(อให้สอดรั บกับบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ เรื( อง การ
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ขับ เคลื( อนการป้ อ งกันและปราบปรามการทุจ ริ ต ระหว่า งสํา นัก งาน ป.ป.ช. สํา นัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
5. การดําเนินงานด้ า นการควบคุ มภายใน ตามนโยบายการควบคุม ภายใน อพวช. ที(
กําหนดไว้ ดังนี4
1) ให้ถือว่าการควบคุมภายในเป็ นกลไกหนึ(งที(สาํ คัญในการกํากับดูแล การบริ หาร
กิจการที(ดีของ อพวช. ให้เป็ นกิจกรรมประจําที(ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างต่อเนื(อง เพื(อให้
เกิดวัฒนธรรมในการปฏิบตั ิงานที(ดีขององค์กร
2) ให้การควบคุมภายในเป็ นเครื( องมื อของผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานต่าง ๆ ที(จะ
บริ หารจัดการความเสี( ยง อันเกิดจากการทํางานในทุกระดับ
3) ให้มีการรวบรวมข้อมูล ข้อกําหนด และวิธีการควบคุมภายใน เพื(อเผยแพร่ ต่อ
พนักงานในทุกช่องทางตลอดเวลา และสื( อสารอย่า งทัว( ถึ งทั4งองค์กรอย่างทัน
กาลและเหมาะสม
4) ให้ค ณะกรรมการบริ ห ารองค์ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์วิ ทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ติ ดตาม
ประเมินผล การควบคุมภายในทุกกิจกรรมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ อย่างต่อเนื(องและสมํ(าเสมอ
5) ให้คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ เป็ นผูป้ ระสานงาน ถ่ายทอดองค์ความรู ้
เกี( ย วกับการควบคุ ม ภายใน ตลอดจนการส่ งเสริ ม กระตุ้น ให้มี ก ารนําองค์
ความรู ้ไปใช้อย่างทัว( ถึง และเป็ นระบบ
6) ให้ ค ณะกรรมการการควบคุ ม ภายในฯ รายงานผลการดํา เนิ น งานด้า นการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็ นรายไตรมาส
การประชุ มเกี+ยวกับระบบการควบคุมภายใน ระหว่ างผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ตรวจสอบภายนอก
ในปี BCzA มี การประชุมเกี(ยวกับระบบการควบคุมภายใน ระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และผูต้ รวจสอบภายนอก เป็ นรายไตรมาส เพื(อติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงาน
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื(อง โดยมีการประชุมเกี(ยวกับระบบการควบคุมภายใน ดังนี4
1. การประชุ มคณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. เพื(อติดตามความคืบหน้าในการ
ดําเนินงานการควบคุมภายใน โดยในการประชุมคณะกรรมการฯ จะเรี ยนเชิญผูต้ รวจสอบ
ภายในเข้าร่ วมประชุมทุกครั4ง เพื(อให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ของการ
ควบคุมภายใน รวมถึงประเด็นอื(น ๆ ที(เป็ นประโยชน์ รายละเอียดของการดําเนินงาน ดังนี4
1) คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( e/BCCE วันที( BB ธันวาคม BCCE
2) คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( B/BCzA วันที( ge มีนาคม BCzA
3) คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( g/BCzA วันที( Bz มิถุนายน BCzA
4) คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( G/BCzA วันที( eF กรกฎาคม BCzA
5) คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( C/BCzA วันที( BF กันยายน BCzA
การควบคุมภายใน (สํ าหรับผู้บริหาร) หน้ า 10

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

2. คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานการควบคุ ม
ภายในของ อพวช. เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ อพวช. ในวาระ
การประชุ มเป็ นรายไตรมาส เพื(อทราบและมีขอ้ คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุ งการ
ดําเนินงานตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี4
e) คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( e/BCzA วันที( e ธันวาคม BCCE วาระที( g.e
B) คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( B/BCzA วันที( eE มกราคม BCzA วาระที( g.e
g) คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( G/BCzA วันที( Bz เมษายน BCzA วาระที( g.e
G) คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( C/BCzA วันที( BE มิถุนายน BCzA วาระที( z.e
C) คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( z/BCzA วันที( BA กรกฎาคม BCzA วาระที( g.e
และรายละเอี ย ดการรายงานผลต่ อ คณะกรรมการ อพวช. ตามรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ อพวช. ดังนี4
1) คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( e/BCzA วันที( Bg มกราคม BCzA วาระที( g.g
2) คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( C/BCzA วันที( ee พฤษภาคม BCzA วาระที( g.G
3) คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( D/BCzA วันที( BC กรกฎาคม BCzA วาระที( g.G
3. การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. ได้เ รี ย นเชิ ญ ผูต้ รวจสอบภายนอก
(สตง.) เข้าร่ วมในการประชุมตามวาระที(เกี( ยวข้อง เพื(อรับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะ โดย
การรายงานผลการดํา เนิ น งานการควบคุ ม ภายใน เป็ นหนึ( งในวาระของการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบประจําแต่ล ะไตรมาส ซึ( งฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะกรรมการควบคุม
ภายใน อพวช. ได้นาํ เสนอแผนปฏิบตั ิการควบคุมภายในประจําปี BCze และรายงานผลการ
ดําเนินงานที(ผ่านมา ต่อที(ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. ครั4งที( C/BCzA เมื(อวันที( BE
มิ ถุ น ายน BCzA วาระที( z.e มี โ ดยมี ผู ้ต รวจสอบภายนอก (สตง.) ร่ ว มพิ จ ารณา ซึ( งมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี4
1) สตง. เห็นว่า กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบตั ิการควบคุมภายใน ของ อพวช. ประจําปี
BCze มีความครบถ้วนและครอบคลุมการดําเนิ นงานด้านการควบคุมภายใน และให้
จัด ส่ งสํา เนาข้อ มู ล แบบ ปย. e-B เพื( อให้ สตง. พิจ ารณาและให้ค วามคิ ดเห็ น ใน
ประเด็นความเพียงพอของการดําเนินงานการควบคุมภายในต่อไป
2) ที(ประชุม เห็ นควรให้ปรับแผนปฏิบตั ิการควบคุมภายใน ของ อพวช. ประจํา ปี
BCze โดยให้จัดกลุ่ มของกิ จ กรรมตามประเด็นหัว ข้อการประเมิ นผลการควบคุ ม
ภายใน ของ สคร. ซึ( งแบ่งออกเป็ น g ประเด็น ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุม และการติดตามประเมินผล
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้แนวทางการปฏิบตั ิงานการควบคุมภายใน เพื(อ
กําหนดเป็ นนโยบายเกี(ยวกับการควบคุมภายใน ประจําปี BCze ดังนี4
- ต้องดําเนิ นการปรับปรุ ง/แก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผลดําเนิ นงาน
รัฐวิสาหกิจ การบริ หารจัดการ – ด้านการควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน (สํ าหรับผู้บริหาร) หน้ า 11

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

เอกสารประกอบ :

- ต้องปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการควบคุมภายใน อพวช. ประจําปี งบประมาณ และ
รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานตามลําดับชั4น
- ต้องมีการสอบทานตามประเด็นที( สคร. กําหนดไว้อย่างครบถ้วน
- ต้องเร่ งรัดให้ทุกหน่วยงานทบทวน/ปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงาน
- ต้องมีการบูรณาการร่ วมกับการบริ หารความเสี( ยงและการตรวจสอบภายใน
นอกจากนี4 คณะกรรมการควบคุ ม ภายใน อพวช. ได้จัด ส่ ง ข้อ มู ล แบบ ปย. e-B
ประจําปี BCzA เพื(อให้ผตู้ รวจสอบภายนอก (สตง.) พิจารณาและให้ความคิดเห็นในประเด็น
ความเพียงพอของการดําเนินงานการควบคุมภายในโดย สตง. พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะและ
ข้อ คิ ด เห็ น ร่ ว มด้ว ย โดยเจ้า หน้า ที( สตง. ได้มี ห นังสื อ ตอบกลับเพื( อ แสดงความเห็ น ใน
ประเด็นการควบคุมภายในของ อพวช. ลงวันที( BG ตุลาคม BCzA มีขอ้ ความดังนี4
“ จากการสอบทานรายงานผลการประเมิ นองค์ ป ระกอบของการควบคุม ภายใน
(แบบ ปย. ) และรายงานการประเมินผลและการปรั บปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ
ปย.") ขององค์ การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ (อพวช.) นั,น พบว่ า รายงานผล
การประเมินองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงานย่ อยของ อพวช. ที/
ส่ งมาให้ จํานวน " หน่ วยงานย่ อย มีการประเมิ นครบทั,ง 2 องค์ ประกอบ แต่ มีการ
ประเมินการควบคุมภายใน ในระดับหน่ วยงานย่ อยไม่ ครบทุกหน่ วยงานย่ อย ซึ/ งบาง
หน่ วยงานเป็ นหน่ วยงานที/มีปัจจัยความเสี/ ยงในหลายกิ จกรรม เช่ น กองการพัสดุ มี
ปั จจัยเสี/ ยงด้ านการจัดซื ,อจัดจ้ างไม่ เป็ นไปตามแผน กองการเงินและบัญชีอาจมีความ
เสี/ ย งที/ ต้ อ งควบคุ ม และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เป็ นต้ น อพวช. ควรประเมิ น การควบคุม
ภายในให้ ครบทุกหน่ วยงานย่ อย และเลือกกิจกรรมที/มีปัจจัยเสี/ ยง เพื/อปรั บปรุ งและ
แก้ ไ ขให้ งานเป็ นไปตามแผนและบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ที/ ก าํ หนดไว้ ” ลงนามโดย
นางสาวฐวสนนท์ นฤนาท เจ้าหน้าที(ตรวจสอบ
ซึ( งฝ่ ายผู ้บ ริ หารได้รั บ ทราบข้อ เสนอแนะของ สตง. แล้ ว และมอบหมายให้
คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. ให้ดาํ เนินการตามความเห็นของ สตง. ต่อไป
แนบ 4 : คําสั+ งคณะกรรมการองค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
1.1 คํา สั( ง คณะกรรมการองค์ก ารพิ พิ ธ ภัณฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ที( e/BCCE
แต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
แนบ ; : ประกาศองค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
3.1 เรื( อง นโยบายการควบคุมภายใน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
แนบ 7 : การควบคุมภายใน
5.15 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน อพวช.
5.16 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน อพวช. จาก สตง.
5.17 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( e/BCCE วันที( BB ธันวาคม BCCE
5.18 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( B/BCzA วันที( ge มีนาคม BCzA
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5.19 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( g/BCzA วันที( Bz มิถุนายน BCzA
5.20 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( G/BCzA วันที( eF กรกฎาคม BCzA
5.21 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( C/BCzA วันที( BF กันยายน BCzA
แนบ t : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( e/BCzA วันที( e ธันวาคม BCCE
7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( B/BCzA วันที( eE มกราคม BCzA
7.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( G/BCzA วันที( Bz เมษายน BCzA
7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( C/BCzA วันที( BE มิถุนายน BCzA
7.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( z/BCzA วันที( BA กรกฎาคม BCzA
แนบ u : คณะกรรมการ อพวช.
8.1 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( e/BCzA วันที( Bg มกราคม BCzA
8.2 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( C/BCzA วันที( ee พฤษภาคม BCzA
8.3 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( D/BCzA วันที( BC กรกฎาคม BCzA
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
1) วิธีการสอบทาน/การตรวจสอบของการปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกรณี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ขององค์กรโดยผูบ้ ริ หาร
มี ไม่ มี
การสอบทาน/การตรวจสอบของการปฏิบัตงิ านที+เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์ กร
• ผูบ้ ริ หารมีนโยบายต่อการสอบทานการปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทัว( ทั4ง
องค์กรอย่างไร โปรดระบุวธิ ีการ/ขั/นตอนการสอบทานฯ
• โปรดระบุ มุมมองหรื อความคาดหวังของผูบ้ ริ หาร ที(มี ต่อการสอบทานการปฏิ บตั ิ งานที(
เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทัว( ทั4งองค์กร
รายละเอียดเพิม+ เติม :
ขั/นตอนการสอบทานการปฏิบตั งิ านที+เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์ กร
1. การสอบทานตามลําดับผู้รับผิดชอบ
1.1 พนักงานที(รับผิดชอบจะต้องดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
องค์กร อย่างเคร่ งครัด
1.2 ผูบ้ ริ หารตามระดับชั4นจะกลัน( กรองและสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับก่อนนําเสนอผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
1.3 ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดสอบทานการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาจากการกลัน( กรอง
และการตรวจสอบความถูกต้องจากผูบ้ ริ หารระดับรองลงมาว่ามี การปฏิบตั ิ งานที(
เป็ นไปตามกฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ขององค์ก รแล้ว โดยเฉพาะอย่า งยิ( ง งานที( มี
ความสําคัญ ได้แก่
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1) การเงิน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารเกี(ยวกับการเงิน
ให้ถูกต้อง รวมถึงอํานาจการอนุมตั ิเบิกจ่ายตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด
2) การจัดซื4อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างงาน ตรวจสอบขั4นตอน
การจัด ซื4 อ จัด จ้า งงานทุก ประเภทให้ เป็ นไปตามระเบี ย บและข้อ บังคับที(
กําหนด เพื(อให้การดําเนินงานมีความโปร่ งใส
3) ด้านบุคลากร ตรวจสอบการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน โดยเฉพาะตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของ อพวช. เพื(อการแก้ไข ปรั บปรุ งให้เหมาะสมต่อไป
เป็ นต้น
2. การสอบทานโดยคณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. กําหนดให้มีการสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและการแบ่งแยกหน้าที(งานเป็ น
ประจําทุกปี ในปี BCzA โดยคณะทํางานติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุม
ภายใน ภายใต้การกํากับของคณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. เป็ นผูด้ าํ เนินการสอบทาน
ซึ( งมีกระบวนการในการดําเนินการ ดังนี4
2.1 ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับพิพิธภัณฑ์/สํานัก โดยคณะทํางานติดตามและสอบทาน
การปฏิ บตั ิงานด้านการควบคุ มภายใน กําหนดให้ผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละพิพิธภัณฑ์/
สํานัก เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอบทานการการปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรและการแบ่งแยกหน้า ที(งานภายในหน่ วยงานของตนเอง ให้
ครอบคลุมทุกงาน/กิจกรรม และเป็ นลําดับชั4นตามสายการบังคับบัญชา
1) หัว หน้า งาน สอบทานภายในงานที( ต นเองรั บ ผิด ชอบ จัดส่ งให้ หัว หน้า /
ผูอ้ าํ นวยการกอง
2) หัวหน้า/ผูอ้ าํ นวยการกอง สอบทานภายในกองที(ตนเองรับผิดชอบ จัดส่ งให้
ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก
3) ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก สอบทานภายในพิพิธภัณฑ์/สํานัก จัดส่ งให้
คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช.
2.2 คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. เมื(อได้รับการรายงานผลการสอบทานจาก
คณะทํางานติดตามและสอบทานการปฏิ บตั ิ งานด้านการควบคุ มภายใน มี บทบาท
หน้า ที( ในการพิ จ ารณาผลการสอบทานการปฏิบ ัติง านที( เ ป็ นไปตามกฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับขององค์กรและการแบ่งแยกหน้าที(งานในภาพรวมระดับองค์กร จากข้อมูล
การสอบทานของแต่ละพิพิธภัณฑ์/สํานัก
3. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน การสอบทาน/ตรวจสอบจากรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ซึ(งจะนําเสนอไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื(อรายงานให้คณะกรรมการ
อพวช. รับทราบทุกไตรมาส
4. การประชุ มของผู้บริหารระดับสู ง ได้แก่ คณะกรรมการ อพวช. และคณะกรรมการ
บริ หาร
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เอกสารประกอบ :

4.1 การประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร อพวช. ทํา ให้ ไ ด้รั บ ทราบข้อ มู ล การ
ดําเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละพิพิธภัณฑ์/สํานัก กรณี มีปัญหาด้านต่าง ๆ ที(เกิดขึ4นจาก
การปฏิ บตั ิ งานที( ไ ม่ เ ป็ นตามระเบี ย บข้อ บัง คับ ของ อพวช. ที( ประชุ ม จะพิ จ ารณา
ร่ วมกัน เพื(อหาข้อสรุ ปเป็ นแนวทางแก้ไข และมีมติเพื(อนําไปสั(งการให้ผูท้ ี(เกี(ยวข้อง
ดําเนินการต่อไป
4.2 คณะกรรมการ อพวช. จะพิ จารณาในกรณี ที(การปฏิ บตั ิงานบางเรื( องต้องการ
แนวทางการปฏิบตั ิงานที(ชดั เจน และมีมติให้แต่งตั4งคณะอนุกรรมการร่ างระเบียบ ข้อ
บังคับฯ เพื(อพิจารณาจัดทําระเบียบ ข้อบังคับที(เหมาะสมต่อการดําเนินงานต่อไป
แนบ 7 : การควบคุมภายใน
5.11 ผลการสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งาน โดยผูบ้ งั คับบัญชา
5.13 ผลการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผูบ้ งั คับบัญชา
5.17 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( e/BCCE วันที( BB ธันวาคม BCCE
5.18 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( B/BCzA วันที( ge มีนาคม BCzA
5.19 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( g/BCzA วันที( Bz มิถุนายน BCzA
5.20 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( G/BCzA วันที( eF กรกฎาคม BCzA
5.21 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( C/BCzA วันที( BF กันยายน BCzA
แนบ t : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( e/BCzA วันที( e ธันวาคม BCCE
7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( B/BCzA วันที( eE มกราคม BCzA
7.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( G/BCzA วันที( Bz เมษายน BCzA
7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( C/BCzA วันที( BE มิถุนายน BCzA
7.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( z/BCzA วันที( BA กรกฎาคม BCzA
แนบ u : คณะกรรมการ อพวช.
8.1 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( e/BCzA วันที( Bg มกราคม BCzA
8.2 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( C/BCzA วันที( ee พฤษภาคม BCzA
8.3 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( D/BCzA วันที( BC กรกฎาคม BCzA
แนบ 49 : บันทึกข้ อความ
10.4 การสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งาน ประจําปี BCzA
10.8 การสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประจําปี BCzA
แนบ 44 : กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
11.3 ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน พ.ศ. BCCe
11.4 ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน (ฉบับที( 2) พ.ศ. 2556
11.5 ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548
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11.6 ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที( 2) พ.ศ. 2550
11.7 ระเบียบ ว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิเกี( ยวกับการลาและการหยุดพักผ่อนประจําปี พ.ศ.
BCCg
มี

ไม่ มี

การสอบทาน/การตรวจสอบของการปฏิบัตงิ านที+เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์ กร
• ผูบ้ ริ หารมี นโยบายต่อสอบทานกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
และผลประโยชน์ส่วนตนอย่างไร โปรดระบุวธิ ีการ/ขั/นตอนการสอบทานฯ
• โปรดระบุ มุม มองหรื อความคาดหวังของผูบ้ ริ หาร ที(มีต่อสอบทานกรณี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interests) และผลประโยชน์ส่วนตน
รายละเอียดเพิม+ เติม :
การสอบทานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีข4 นั ตอนดังนี4
1. พนักงานและลูกจ้ าง อพวช. จัดทํารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจําปี
ตามระเบียบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พ.ศ. BCCe โดยผูบ้ ริ หารระดับพิพิธภัณฑ์/สํานัก รับผิดชอบในการสอบทานเบื4องต้น แล้ว
รวบรวมข้อมูลนําส่งกองบุคลากร สํานักบริ หาร
2. กองบุคลากร สํ านักบริหาร จัดทํารายงานการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของ อพวช. เสนอต่อผูอ้ าํ นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติพิจารณา
3. ผู้อํานวยการองค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ รับทราบหรื อมอบนโยบายใน
กรณี ที(มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ4น
มุ ม มองหรื อความคาดหวั ง ของผู้ บ ริ ห าร ที+ มี ต่ อ สอบทานกรณี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interests) และผลประโยชน์ ส่วนตน
อพวช. เล็งเห็ นความสําคัญของการปราบปรามการทุจริ ต จึ งกําหนดให้มีการติ ดตาม
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณี การจัดซื4 อจัดจ้างที(มีวงเงินจัดซื4 อจัดจ้างตั4งแต่ B ล้าน
บาทขึ4 น ไป เพื( อ สนับ สนุ น การดํา เนิ น งานตามบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ เรื( อ ง การ
ขับ เคลื( อนการป้ อ งกันและปราบปรามการทุจ ริ ต ระหว่า งสํา นัก งาน ป.ป.ช. สํา นัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ทั4งนี4 การสอบทานกรณี ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หากพนักงานมีปัญหาเรื( องการไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรมหรื อไม่ได้รับผลประโยชน์ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร พนักงาน
สามารถส่ ง เรื( อ งร้ อ งเรี ย นไปยัง ผูบ้ ริ ห ารได้ต ามช่ อ งทางต่ า ง ๆ ของศู น ย์บ ริ ก ารรั บ ข้อ
ร้องเรี ยน แต่ที(ผา่ นมายังไม่มีกรณี ร้องเรี ยนในเรื( องดังกล่าว
นอกจากนี4 ในปี BCzA ได้มอบหมายผูท้ ี(เกี(ยวข้องในด้านต่าง ๆ มีการดําเนินการ ดังนี4
1) จั ด ทํา คู่ มื อ การปฏิ บัติ ง านเพื( อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อ น (Conflict of
Interests : CoI)
2) การจัด อบรมให้ แ ก่ พ นัก งานและลู ก จ้า ง อพวช. เกี( ย วกับ ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ เมื(อวันที( B พฤษภาคม BCzA
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3) คณะกรรมการควบคุมภายใน มอบหมายให้คณะทํางานติดตามและสอบทาน
การปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมภายใน ดําเนินการสอบทานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยใช้แบบสอบทานผูร้ ายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม
ระเบียบ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. BCCe
แนบ 7 : การควบคุมภายใน
5.22 แบบสอบทานผูร้ ายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบี ยบ ว่า ด้วย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. BCCe
5.23 ผลการสอบทานความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบี ย บ ว่า ด้ว ยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. BCCe
แนบ x : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.1 เอกสารการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 รายงานสรุ ปความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจําปี BCzA
9.3 คู่มือการปฏิบตั ิงานเพื(อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interests :
CoI)
แนบ 44 : กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
11.1 ระเบียบ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. BCCe

2) การสอบทานรายงานโดยผูบ้ ริ หารสู งสุด และระดับรองลงมา
มี ไม่ มี
การสอบทานรายงานโดยผู้บริหารสู งสุ ด
• การสอบทานโดยผูบ้ ริ หารสู งสุ ด โดยพิจารณาจากการที(ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดมุ่งเน้ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
• การเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานกับผลงานในอดีต
• การเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมายตามแผนงาน/ประมาณการ
• การสอบทานโดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลคู่แข่ง/ธุรกิจที(คล้ายคลึง
• การกําหนดตัวชี4 วดั ความสําเร็ จภายในองค์ก ร (ระดับสายงาน/ระดับฝ่ าย/ระดับกอง/ระดับ
บุคคล) (ถ้ามี)
• อื(นๆ (ถ้ามี) เช่น ปัญหา อุปสรรค ความผิดปกติ เป็ นต้น
รายละเอียดเพิม+ เติม :
ผู้บริหารระดับสู ง สามารถสอบทานการดําเนินงานของ อพวช. ได้ ดังนี4
1. รายงานผลการดํ า เนิ น งาน อพวช. ไตรมาส e - G ประจํา ปี งบประมาณ BCzA
ประกอบด้วย
1.1 การรายงานผลงานสําคัญ g เรื( อง คือ
1) ผลการดําเนินงานรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
2) ผลการดําเนินงานด้านการเงินรายไตรมาส
3) ผลการดําเนินงานการให้บริ การผูเ้ ข้าชมรายไตรมาส
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เอกสารประกอบ :

1.2 การเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานในไตรมาสเดียวกันของปี ที(ผา่ นมา
1.3 เปรี ยบเทียบการดําเนินงานระหว่าง แผน/เป้าหมาย กับ ผล ในแต่ละไตรมาส
1.4 สรุ ปผลการดําเนินงาน หรื อปั ญหาอุปสรรคที(ทาํ ให้การดําเนิ นงานไม่เป็ นไป
ตามแผน
2. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี งบประมาณ
BCCE
3. ผลสรุปการดําเนินงานตามตัวชี/วดั ขององค์ กร ไตรมาส B และไตรมาส G
4. การติดตามผลการดําเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของการปฏิบตั ิงานในภาพรวมของ
องค์กรจากการประชุมคณะกรรมการบริ หาร อพวช.
แนบ u : คณะกรรมการ อพวช.
8.1 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( e/BCzA วันที( Bg มกราคม BCzA
8.2 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( C/BCzA วันที( ee พฤษภาคม BCzA
8.3 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( D/BCzA วันที( BC กรกฎาคม BCzA
แนบ 4y : รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี/วดั ของรัฐบาล ประจําปี งบประมาณ 6789

มี

ไม่ มี

การสอบทานรายงานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา
• การสอบทานโดยผูบ้ ริ หารระดับรองลงมา โดยพิจารณาจากการที( ผูบ้ ริ หารระดับรองลงมา
มุ่งเน้นสอบทานผลการปฏิบตั ิงานที(เกิดขึ4นของแต่ละสายงานที(ดูแลรับผิดชอบ
• การเปรี ยบเทียบตามแผนงานที(กาํ หนดไว้
• การวิเคราะห์เพื(อหาสาเหตุของความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญที(เกิดขึ4น
รายละเอียดเพิม+ เติม :
การสอบทานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา มีการแบ่งหน้าที(ความรับผิดชอบตามสายงาน
เพื(อสอบทานการปฏิบตั ิงานภายใต้การบังคับบัญชาโดยพิจารณาผลสําเร็ จตามที(ระบุไว้ใน
แผนงานหรื อโครงการโดยกําหนดการกํากับดูแลให้มีการดําเนิ นงานบรรลุตามเป้ าหมาย
รวมถึงการประชุมหารื อเพื(อหาจุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ องเพื(อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ในกรณี
ที(มีการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามแผน
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ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารระดับรองตามโครงสร้างขององค์กร

ผูบ้ ริ หารระดับรอง ยังนํา การควบคุ มภายในมาเป็ นเครื( องมื อในการสอบทานผลการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละสายงานที(ดูแลรั บผิดชอบ โดยการให้หน่วยงานย่อยจัดทําแบบ ปย.e
และ ปย.B ซึ( งต้องมี ก ารติ ดตามและประเมินผลอย่างน้อย B ครั4 ง ในรอบ z เดื อน และ eB
เดื อน รั บผิดชอบในการสอบทานการปฏิ บตั ิงานตามคู่มื อปฏิ บตั ิ งาน, การปฏิ บตั ิ ตามกฎ
ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ , การแบ่ ง แยกหน้า ที( ง าน เพื( อ ควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง านให้เ ป็ นไปตาม
เป้าหมายที(กาํ หนด ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล
ผูบ้ ริ หารระดับรอง ใช้คู่มือการปฏิบตั ิงานและแผนปฏิบตั ิการ อพวช. เป็ นเครื( องมือใน
การสอบทานการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการติดตามประเมินผลให้เป็ นไปตามเป้าหมายที(กาํ หนด
ไว้ นอกจากนี4 ยังสามารถประเมิ นถึ งความเสี( ย งที( อาจจะเกิ ดขึ4 น ในกรณี ที(ก ารทํา งานไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อนอกเหนือจากที(กาํ หนดไว้ในคู่มือฯ
การปฏิบตั ิงานสอบทานตามลําดับชั4น
ผู้บริหารระดับรอง มอบหมายความรับผิดชอบแต่ละพิพิธภัณฑ์/สํานัก
พิพธิ ภัณฑ์ /สํ านัก พิจารณาความสําคัญของงานระดับกอง
กอง กองที(ได้รับพิจารณา คัดเลือกความสําคัญของงาน
งาน คัดเลือกกิจกรรมย่อย
กิจกรรม จัดทําแบบ ปย.1 และ ปย.2
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การเปรี ย บเทีย บตามแผนงานที+กํา หนดไว้ และการวิเคราะห์ เ พื+ อหาสาเหตุของความ
แตกต่ างอย่างมีนัยสํ าคัญที+เกิดขึน/
คณะกรรมการบริ ห าร อพวช. ประกอบด้ว ย ผูอ้ าํ นวยการ อพวช. รองผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/ สํา นัก จัดการประชุ ม อย่างน้อยเดื อ นละ e ครั4ง ช่ วยให้ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งและระดับรอง สามารถสอบทานและติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ อพวช.
ในประเด็ นต่ า ง ๆ ที( มี ค วามแตกต่ างอย่า งมี นัยสําคัญ ได้แก่ การรายงานผลจํานวนผูเ้ ข้า
จํา นวนผูใ้ ช้บริ ก าร อพวช. รายไตรมาส มี ก ารเปรี ย บเที ย บแผนและผล รวมทั4งหาแนว
ทางการปรั บปรุ งแก้ไ ขต่ อ ไป เพื( อ ติ ด ตามและรายงานความคื บ หน้า การปฏิบ ัติ งานตาม
ตัวชี4วดั ต่าง ๆ ขององค์กรจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
1. เว็บไซต์ www.thai-sciencemuseum.com สําหรับการแสดงข้อมูลความคืบหน้าด้าน
การดําเนินงานการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี( ยง และฐานข้อมูลอื(น ๆ
ตัวอย่าง เว็บไซต์ thai-sciencemuseum

2. ระบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามโครงการ/กิ จ กรรม (Project – based
Management) คือ การบริ หารจัดการงานผ่านกระบวนการทํางานภายใต้โครงการ เพื(อให้
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ งั คับบัญชา รวมถึ งผูป้ ฏิบตั ิงาน ใช้ติดตาม ควบคุม และประเมิ นผล
โครงการ/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ที(ก าํ หนดไว้ โดยเริ( ม จากโครงการที(มี
ความสําคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็ นต้น นอกจากนี4 มีการติดตามและรายงานผลผ่าน
ระบบ intranet ภายในองค์กร
ตัวอย่าง ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
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เอกสารประกอบ :

แนบ 7 : การควบคุมภายใน
5.4 แบบรับรองของพนักงานและลูกจ้าง เรื( อง การปฏิบตั ิงานตามคู่มือปฏิบตั ิงาน
5.17 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( e/BCCE วันที( BB ธันวาคม BCCE
5.18 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( B/BCzA วันที( ge มีนาคม BCzA
5.19 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( g/BCzA วันที( Bz มิถุนายน BCzA
5.20 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( G/BCzA วันที( eF กรกฎาคม BCzA
5.21 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( C/BCzA วันที( BF กันยายน BCzA
แนบ t : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( e/BCzA วันที( e ธันวาคม BCCE
7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( B/BCzA วันที( eE มกราคม BCzA
7.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( G/BCzA วันที( Bz เมษายน BCzA
7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( C/BCzA วันที( BE มิถุนายน BCzA
7.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( z/BCzA วันที( BA กรกฎาคม BCzA
แนบ u : คณะกรรมการ อพวช.
8.1 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( e/BCzA วันที( Bg มกราคม BCzA
8.2 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( C/BCzA วันที( ee พฤษภาคม BCzA
8.3 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( D/BCzA วันที( BC กรกฎาคม BCzA
แนบ 49 : บันทึกข้ อความ
10.3 สอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน ประจําปี BCzA
10.4 การสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งาน ประจําปี BCzA
10.8 การสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประจําปี BCzA

การสอบทานรายงานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา
• ระบุความถี( ของการสอบทาน ในกรณี ที(มีการสอบทานโดยผูบ้ ริ หารระดับรองลงมา โดยเฉพาะอย่างยิ(งใน
สายงานที+มคี วามเสี+ยงสู ง
รายละเอียดเพิม+ เติม :
ความถีข+ องการสอบทานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา ในสายงานทีม+ คี วามเสี+ ยงสู ง
ผูบ้ ริ หารระดับรองลงมาของ อพวช. ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก
ผูอ้ าํ นวยการกอง ซึ( งมีหน้าที(ในการบริ หารจัดการ ติดตาม และสอบทานรายงานในงานที(อยู่
ในรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานที(มีความเสี( ยงสู งจะมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าการ
ดําเนิ นงานเป็ นรายเดื อน และจัดทํารายงานสรุ ปเป็ นรายไตรมาสเปรี ยบเทียบตามแผนการ
ดํา เนิ นงาน/มาตรการที(กาํ หนดไว้ โดยเฉพาะอย่า งยิ(งในงานที( มีผลการดําเนิ นงานตํ(ากว่า
เป้ า หมายหรื อไม่ เป็ นไปตามแผนที( ก าํ หนด เพื(อที( จะพิ จารณาประเด็นปั ญ หา/อุป สรรคที(
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เกิ ดขึ4น และกําหนดแนวทางในการแก้ไ ข/ปรั บปรุ ง ซึ( งงานที(มี ความเสี( ย งของ อพวช. ใน
ปี งบประมาณ BCzA เช่น
1. จํานวนผู้ใช้ บริ การ สอบทานจํานวนผูใ้ ช้บริ การสรุ ปรวมเป็ นรายเดื อน และรายไตร
มาส เพื(อเปรี ยบเทียบจํานวนผลที(ได้กบั แผนที(กาํ หนดไว้ โดยมีการกําหนดมาตรการต่าง ๆ
ในการแก้ไ ขปั ญ หาจํา นวนผู ้ใช้บ ริ ก ารไม่ เ ป็ นไปตามเป้ า หมาย เช่ น ขยายเวลาการจัด
นิ ทรรศการ เพิ(มจํานวนกิ จกรรมให้มากขึ4 น รวมทั4งมี การประชุ ม เพื(อวางแผน อุปสรรค
ปัญหา และแนวทางแก้ไขการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื(อง
2. รายได้นอกงบประมาณ มีการติดตามและสอบทานงานเป็ นรายเดือน และสรุ ปผลราย
ไตรมาส โดยมี การกําหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปั ญหารายได้นอกงบประมาณไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมาย เช่น วางแผนการทําประชาสัมพันธ์ผลงานการผลิตพร้อมรายละเอียด
ชิ4นงาน จัดทํา/แสดงนิทรรศการไปยังแหล่งเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ต่าง ๆ ทัว( ประเทศ เพิ(มความถี(
ในการออกบูธรับสมัครสมาชิ กวารสาร อพวช. เปิ ดพื4นที(ให้เช่าในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เป็ นต้น
3. รายงานทางการเงิน ได้แก่
3.1 รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน
3.2 สรุ ปรายงานสถานภาพทางด้านการเงิน รายไตรมาส และรายปี
3.3 รายงานการติดตามการหักล้างเงินยืม ประจําสัปดาห์ เป็ นต้น
4. ความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการ ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานักต้องให้ความสําคัญเป็ น
อย่างสู งต่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การในพื4นที(ของ อพวช. โดยมีการติดตามและสอบ
ทานในประเด็นนี4อย่างใกล้ชิด ซึ( งจะมีการรายงานทันทีที(ประสบเหตุจากผูป้ ฏิบตั ิงานประจํา
ตึก จัดทําบันทึกรายงานเป็ นรายวัน สรุ ปผลเป็ นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการกําหนด
มาตรการ ดังนี4
4.1 ในการอบรมอาสาสมัคร ในปี 2CzA ให้อาสาสมัครเน้น ข้อแนะนํา ข้อห้าม และ
การเข้าชมที(ถูกต้องกับผูใ้ ช้บริ การแบบมาเป็ นหมู่คณะหรื อแบบครอบครัว โดยเน้น
ด้า นความปลอดภัย ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ม ากขึ4 น เพื( อ ลดอุ บัติ เหตุ ที( อ าจเกิ ด ขึ4 นกับ
ผูใ้ ช้บริ การ
4.2 บริ ห ารความเสี( ยงตามคู่มือความปลอดภัย ของคณะกรรมการความปลอดภัย
อพวช.
5. การจัดกิจกรรมทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนอกสถานที+ ได้แก่ คาราวาน
วิทยาศาสตร์และงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําปี
5.1 คาราวานวิทยาศาสตร์ เป็ นการนํานิ ทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไ ปจัด
แสดงในท้องถิ(นในภูมิภาคต่างๆ ทัว( ประเทศ ผูบ้ ริ หารที(รับผิดชอบจะให้ความสําคัญ
ในการสอบทานถึ งปั ญหาต่า งๆ ที(เกิ ดขึ4น ซึ( งมีโอกาสเกิดความเสี( ยงสู งโดยเฉพาะ
เรื( องการให้บริ การแก่ผูเ้ ข้าชมที(มีจาํ นวนมากเกิ นไป และสถานที(ไม่เพียงพอต่อการ
ต้อนรับ และอํานวยความสะดวก ผูจ้ ดั การประจําวัน (Manager on Duty) ที(รับผิดชอบ
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เอกสารประกอบ :

การให้บริ การ จึ งต้องมี การสรุ ปผลการดําเนิ นงาน และรายงานผลการแก้ปัญหาใน
การดํา เนิ น งานให้ ผู้บัง คับ บัญ ชาได้รั บทราบเป็ นรายวัน หากไม่ เ กิ ด ปั ญ หาใดๆ
ผูบ้ ริ หารจะสอบทานการปฏิบตั ิงานเป็ นรายครั4งหลังจากเสร็ จสิ4 นกิจกรรมในแต่ละ
จังหวัด เป็ นต้น
5.2 การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจําปี เป็ นการจัดงานการให้
ความรู ้ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที(มีความหลากหลายในช่ วงสั4นๆ ใช้เวลา
ประมาณ B สัปดาห์ ผูบ้ ริ หารระดับรองลงมามีหน้าที(รับผิดชอบและมีส่วนเกี(ยวข้อง
การสอบทานการให้บริ ก ารในด้า นต่ า งๆ ของการจัด งานจึ ง มี ค วามจํา เป็ น และ
สามารถแก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที จึงต้องมีการรายงานผลเป็ นรายวัน ในช่วงระหว่างการ
ดําเนินงาน และสรุ ปผลเป็ นภาพรวมอีกครั4งหนึ(ง เมื(อการดําเนินงานเสร็ จสิ4 นลง
แนบ u : คณะกรรมการ อพวช.
8.1 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( e/BCzA วันที( Bg มกราคม BCzA
8.2 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( C/BCzA วันที( ee พฤษภาคม BCzA
8.3 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( D/BCzA วันที( BC กรกฎาคม BCzA
แนบ 45 : รายงานผลการบริหารความเสี+ยง ประจําปี 6789

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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