การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

แบบสอบถาม
เพื(อประกอบการประเมินผลการดําเนินงาน
การบริหารจัดการองค์กร - การควบคุมภายใน ประจําปี บัญชี 2560
สําหรับ
รัฐวิสาหกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คําชี-แจง
กรุ ณากรอกข้อมูลตามประเด็นที(กาํ หนดไว้
ควรเน้นประเด็นว่ามีการดําเนินการอะไร อย่างไร เมื(อใด ในการตอบคําถามแต่ละข้อ
การพิ จารณาคะแนน จะเน้นการพิจ ารณาระบบ หลัก ฐานที(สามารถอ้างอิ งได้ รวมทั4งผลลัพ 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” แล้วนําส่ งแผ่นซี ดีรอม ที(กรอกข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารทีพ( ิมพ์
จากแผ่นซี ดีรอม ให้แก่ ทริ ส
ภายใน วันที( 32 ตุลาคม 4567 (สํ าหรับปี งบประมาณ)
ภายในวันที( 92 มกราคม 4567 (สําหรับปี ปฏิทิน)
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รัฐวิสาหกิจ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานหัวข้อการควบคุมภายใน : นางปัทมา ศรี ประเสริ ฐ
โทรศัพท์ :
0 2577 9999 ต่อ 1949
โทรสาร :
0 2577 9911
E-mail :
pattama@nsm.or.th

รายงานหรื อเอกสารหลักฐานที(จําเป็ นและสํ าคัญต่ อการประเมินผลการควบคุมภายใน
มี

ไม่ มี

เอกสาร/หลักฐานที(สําคัญต่อประกอบการพิจารณาการประเมินการควบคุมภายใน
L.รายงานสรุ ปการตรวจสอบ ประจําปี บัญชี NOPQ
N.รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี บัญชี 2560
S.รายงานกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี บัญชี 2560
T.รายงานการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที(เกี(ยวข้องกับการควบคุมภายใน
O.รายงานการประชุมของผูบ้ ริ หารที(เกี(ยวกับการควบคุมภายใน
P.รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ คตง. ข้อ 6 ประจําปี บัญชี NOPQ
V.รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อย
W.รายงานผลการปรับปรุ งการควบคุมภายใน ประจําปี บัญชี NOPQ

หมายเหตุ:
L. รายงาน/เอกสารหลักฐานต่างๆ รัฐวิสาหกิจสามารถจัดส่ งเป็ น Soft file เช่น PDF และ MS word เป็ นต้น ลงใน
CD-Rom แทนการส่งแบบรายงาน/หลักฐานเป็ นรู ปเล่ม (hard copy)
N. คําสั(งต่างๆ หรื อ คู่มือต่างๆ ไม่ตอ้ งนําส่ งทริ ส ยกเว้นกรณี ที(คาํ สั(งต่างๆ หรื อคู่มือต่างๆ มีการปรับปรุ ง
S. กรุ ณาระบุชื(อ-เบอร์ติดต่อ-e-mail ของผูป้ ระสานงาน
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แนวทางการตอบคําถาม :
มี

ไม่ มี

ระบบข้ อร้ องเรียน
• ให้ระบุจาํ นวนช่องทาง ประเภทของการรับข้อร้องเรี ยน และผูร้ ับผิดชอบแต่ละช่องทาง
1. โทรศัพท์หมายเลข xxxxxxxx
รายละเอียดเพิม( เติม :
2. E-mail xxxxxxxxx
3. จดหมายส่ งตรงถึง xxxxxxx
4. ตู้ ปณ.
5. ตูแ้ สดงความคิดเห็น
L. หนังสื อที( xxxxxxxx
เอกสารประกอบ :
มี

ไม่ มี

มี

ไม่ มี

มี

ไม่ มี

มี

ไม่ มี

ระบบข้ อร้ องเรียน
• หน่วยงานที(รับผิดชอบภาพรวมข้อร้องเรี ยน (องค์กร)
รายละเอียดเพิม( เติม : 1. หน่วยงาน xxxxxxxx
1. หนังสื อแต่งตั4งที( xxxxxxxxxx (ถ้ามี)
เอกสารประกอบ :
ระบบข้ อร้ องเรียน
• การจัดทํารายงานสรุ ปเชิงวิเคราะห์ประจํารายเดือน
รายละเอียดเพิม( เติม : 1. รายงานสรุ ปเชิงวิเคราะห์ประจํารายเดือนที(นาํ เสนอผูบ้ ริ หาร
L. รายงานสรุ ปเชิงวิเคราะห์ ตั4งแต่เดือนตุลาคม NOOW – กันยายน NOPQ (ปี งบประมาณ) หรื อ
เอกสารประกอบ :
ตั4งแต่เดือนมกราคม NOPQ – ธันวาคม NOPQ (ปี ปฏิบตั ิ)
ระบบข้ อร้ องเรียน
• การจัดทํารายงานสรุ ปเชิงวิเคราะห์ประจํารายไตรมาส
รายละเอียดเพิม( เติม : มีการจัดทํารายงานสรุ ปเชิงวิเคราะห์ประจํารายไตรมาส โดยในปี บัญชี NOPQ จัดทํารายงาน
ทั4งหมด T รายไตรมาส
รายงาน ไตรมาสที( L-T ของปี บัญชี NOPQ
เอกสารประกอบ :
ระบบข้ อร้ องเรียน
• การจัดทํารายงานสรุ ปเชิงวิเคราะห์ประจํารายปี
รายละเอียดเพิม( เติม : รายงานสรุ ปเชิงวิเคราะห์ประจํารายปี ที(เสนอผูบ้ ริ หาร
รายงานสรุ ปเชิงวิเคราะห์ประจํารายปี
เอกสารประกอบ :
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2. การควบคุมภายใน (ร้ อยละ 277)
L.L สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment) (นํ4าหนัก ร้อยละ SS)
พิจารณาจาก
L.L.L ระบบการควบคุม และ/หรื อ ระบบการตรวจสอบเกี( ยวกับการปฏิ บตั ิ งานที( เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กร
L) การจัดทําข้อกําหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน และการสื( อสารให้แก่
บุคลากรภายในองค์กร
**** สําหรั บหั วข้ อนี จะประเมินในหั วข้อการบริ หารทรั พยากรบุคคล
2) ระบบการควบคุม และ/หรื อ ระบบการตรวจสอบเกี(ยวกับการปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กร
2.1) ระบบข้อร้องเรี ยนเกี(ยวกับการดําเนิ นงานของรัฐวิสาหกิจและการปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตาม
กฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร
มี ไม่ มี
ระบบข้ อร้ องเรียนเกีย( วกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ
การปฏิบตั งิ านที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบข้ อบังคับขององค์ กร
• จํา นวนช่ องทาง พร้ อมระบุ ประเภท หน่ ว ยงานที( รั บ ผิ ด ชอบแต่ล ะช่ องทางของการรั บ ข้อ
ร้องเรี ยนที(เกีย( วกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
• จํา นวนช่ องทาง พร้ อมระบุ ประเภท หน่ ว ยงานที( รั บ ผิ ด ชอบแต่ล ะช่ องทางของการรั บ ข้อ
ร้องเรี ยนที(เกีย( วกับการปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร
รายละเอียดเพิม( เติม : ช่ องทางการรับข้ อร้ องเรียนที(เกีย( วกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ งชาติ (อพวช.) เป็ นหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ภ ารกิ จหลัก ในการให้บ ริ ก ารแหล่ง เรี ย นรู้ และ
เสริ มสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กบั เยาวชน และประชาชนทัว( ไปในสังคมไทย
ในการดําเนิ นภารกิจของ อพวช. ได้ให้ความสําคัญต่อการให้บริ การและสร้างความพึง
พอใจแก่ผเู ้ ข้าชม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ต โดยจัดให้มี
ช่ องทางการรั บข้อร้ องเรี ยน จํานวน "# ช่ องทาง ดังนี4
1. มาร้ องเรี ย นด้ วยตนเอง ติ ดต่อที( งานสารบรรณ กองกลาง สํา นัก บริ หาร องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
2. ร้ องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ Q NOVV pppp ต่อ LWOT
3. ร้ องเรียนด้ วยการส่ งโทรสาร หมายเลขโทรสาร Q NOVV ppQQ
4. ร้ องเรี ย นด้ วยการส่ งไปรษณีย์ ส่ งถึ ง ผูอ้ าํ นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่ งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ตําบลคลองห้า อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
การควบคุมภายใน หน้ า 1
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5. ร้ องเรียนด้ วยการส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที( commentnsm@nsm.or.th
6. ร้ องเรียนผ่ านเว็บไซต์ อพวช. ที( www.nsm.or.th หัวข้อ “ร้ องเรียน”

เว็บไซต์ อพวช. www.nsm.or.th

www.nsm.or.th หัวข้อ “ร้องเรี ยน” และสื( อสังคมออนไลน์

แบบฟอร์มการส่ งข้อร้องเรี ยนผ่าน www.nsm.or.th
7. ร้ องเรียนด้ วยการส่ งที(กล่ องรับข้ อร้ องเรียน/ข้ อคิดเห็น ดังนี4
7.1 บริ เวณชั4น L พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
7.2 บริ เวณชั4น L พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.
7.3 บริ เวณชั4น L พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.
7.4 บริ เวณชั4น L สํานักงาน อพวช.
7.5 บริ เวณชั4น T จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์
เลขที( 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ

การควบคุมภายใน หน้ า 2
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8. สื( อสั งคมออนไลน์ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสามารถเข้า ไปแสดงความคิ ด เห็ นได้ใ น Facebook
Instagram Twitter รวมถึง YouTube ของ อพวช. ดังนี4
11.1 Facebook
o องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ

o

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

o

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

o

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

การควบคุมภายใน หน้ า 3

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560
o

จัตุรัสวิทยาศาสตร์

o

คาราวานวิทยาศาสตร์

11.2 Instagram องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ

11.3 Twitter องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ

การควบคุมภายใน หน้ า 4
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11.4 YouTube องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ

9. กลุ่ มบุ ค คล ผู้ใช้บริ ก ารสามารถส่ งเรื( อ งร้อ งเรี ย นได้โ ดยตรงต่อ บุคคลที( เกี( ยวข้อง
ได้แก่
11.1 ผูบ้ ริ หารในสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.2 ผูบ้ ริ หารของ อพวช.
10. Call Center ผูใ้ ช้บริ ก ารสามารถส่ งเรื( อ งร้ อ งเรี ย นผ่า นทาง Call Center หมายเลข
1313 ศูนย์บริ การร่ วม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ช่ องทางรับข้ อร้ องเรียนทีเ( กีย( วกับการปฏิบตั งิ านทีเ( ป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
กรณี ที(มีผปู ้ ระสงค์จะร้องเรี ยนเกี(ยวกับการปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์กร สามารถร้องเรี ยนได้อย่างอิสระ โดยไม่จาํ กัดข้อร้องเรี ยน ได้แก่ บุคคลภายใน
และภายนอก รวมทั4งการส่ งข้ อร้ องเรี ยนผ่ าน % ช่ องทาง ดังนี4
1. สื( ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่ งข้อร้องเรี ยนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
1.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1) E-mail: commentnsm@nsm.or.th
2) E-mail ของผูบ้ ริ หาร อพวช. เป็ นที(ทราบกันโดยทัว( ไปในองค์กร
1.2 สื( อสังคมออนไลน์ ได้แก่
1) Facebook: ผูบ้ ริ หาร อพวช.
2) Line: ผูบ้ ริ หาร อพวช.
1.3 เว็บไซต์ www.nsm.or.th หัวข้อ “ร้องเรี ยน”
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เอกสารประกอบ :
มี

2. หนังสื อร้ องเรียน ถึง ผูอ้ าํ นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
3. ตู้รับข้ อร้ องเรียน/ข้อคิดเห็น ซึ(งติดตั4ง ณ บริ เวณต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์
4. การร้ องเรี ยนของพนักงาน ที(เกี( ย วกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร มี ช่องทาง
ดังนี4
4.1 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อพวช.
4.2 การประชุมและสัมมนาพนักงาน
4.3 การประชุมผูบ้ ริ หาร อพวช.
4.4 การรายงานตามสายงานบังคับบัญชา
-

ไม่ มี

ระบบข้ อร้ องเรียนเกีย( วกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ
การปฏิบตั งิ านที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบข้ อบังคับขององค์ กร
• หน่วยงานที(รับผิดชอบข้ อร้ องเรียนที(เกีย( วกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ภาพรวม)
• หน่วยงานที(รับผิดชอบข้ อร้ องเรียนที(เกีย( วการปฏิบต
ั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบข้ อบังคับ
รายละเอียดเพิม( เติม : หน่ วยงานทีร( ับผิดชอบข้ อร้ องเรียนทีเ( กีย( วกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
1. คณะกรรมการรับข้ อร้ องเรียน องค์ การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ มีหน้าที( ดังนี4
1.1 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการรับข้อร้องเรี ยนของ อพวช.
1.2 ชี4 แจงตอบรับข้อร้องเรี ยนของประชาชน ภายในเวลา L วันทําการ และแจ้งผล
การดําเนินการให้ผูร้ ้องเรี ยนทราบภายใน LO วันทําการ
1.3 แจ้งหน่วยงานที(เกี(ยวข้องดําเนิ นการชี4 แจง/แก้ไขปรับปรุ งตามข้อร้ องเรี ย นของ
ประชาชน ภายใน LQ วันทําการ
1.4 รายงานผลการดําเนิ นการหรื อความก้าวหน้าในการดําเนิ นการเรื( องร้ องเรี ย น
ของประชาชนต่อผูอ้ าํ นวยการ อพวช. อย่างน้อยเดือนละ L ครั4ง
2. ระบบการบัง คับ บัญชา ผูบ้ ริ หารตามสายการบัง คับบัญ ชา และผูบ้ ริ หารในระดับ
พิพิ ธภัณฑ์/ สํา นัก รับเรื( องการร้ องเรี ยนด้านการดํา เนิ นงานในส่ วนที( เกี( ยวข้องของแต่ละ
หน่วยงานภายใน อพวช. ผ่านผูอ้ าํ นวยการ อพวช. เพื(อปรับปรุ งแก้ไขตามข้อร้องเรี ยน และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร อพวช. เพื(อพิจารณาในกรณี ที(ตอ้ งแก้ไขหรื อออกกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเพิ(มเติม
3. หน่ วยงานภายใน อพวช. ที(มสี ่ วนเกีย( วข้องกับการรับเรื( องร้ องเรียน ได้แก่
3.1 กองการพัสดุ สํานักบริ หาร รับผิดชอบข้อร้องเรี ยนเกี(ยวกับการจัดซื4อจัดจ้าง
3.2 กองบุคลากร สํานักบริ หาร รับผิดชอบข้อร้องเรี ยนเกี(ยวกับการพนักงาน
3.3 กองการตลาดและบริ ก าร สํา นัก พัฒ นาธุ ร กิ จ และการตลาด รั บ ผิ ด ชอบข้อ
ร้องเรี ยนเกี(ยวกับการให้บริ การผูเ้ ข้าชม
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3.4 กองการสื( อ สารวิท ยาศาสตร์ สํา นัก พัฒ นาความตระหนัก ด้า นวิท ยาศาสตร์
รับผิดชอบดูแล และตรวจสอบข้อร้องเรี ยนจากสื( ออิเล็กทรอนิ กส์ประเภทต่าง ๆ ของ
อพวช.
3.5 หน่วยงานอื(น ๆ ที(เกี(ยวข้องกับประเด็นข้อร้องเรี ยนโดยตรง
4. หน่ วยงานภายนอก
4.1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ร ะบบการรั บข้อ ร้ อ งเรี ยน โดยผ่า น
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
1) หนังสื อร้องเรี ยน ถึง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หรื อปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2) Call Center 1313 ศูนย์บริ ก ารร่ วม (สํา นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) โดยทางสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ทําหน้าที(
รวบรวมข้อ ร้ อ งเรี ย นส่ ง ให้ อพวช. ผ่า นมายังระบบงานสารบรรณ ของ
อพวช. จากนั4นงานสารบรรณจะส่ งต่อไปยังคณะกรรมการรับข้อร้องเรี ยนฯ
เพื(อดําเนินการต่อไป ดังนี4
(1) รวบรวมข้อมูล และนําเสนอผูอ้ าํ นวยการองค์การพิพิธภัณ ฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เพื(อทราบและพิจารณาสั(งการ รวมถึงให้นโยบายในการดําเนินการ

อ งหัวหน้างานต่าง ๆ ที(มีขอ้ ร้องเรี ยน
(2) คณะกรรมการรับข้อร้องเรี ยนฯ แจ้งไปยั
ให้ดาํ เนินการแก้ไขหรื อชี4แจง และแจ้งผลมายังคณะกรรมการรับข้อร้องเรี ยนฯ
(3) หน่ วยงานที(เกี(ยวข้องภายใน อพวช. ดํอาเนิ นการปรั บปรุ ง แก้ไข และตอบข้อ
ร้องเรี ยน รวมถึงแจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังคณะกรรมการรับข้อร้องเรี ยนฯ
(4) คณะกรรมการรั บ ข้อ ร้ อ งเรี ยนฯ อจะรายงานผลการดํา เนิ น การไปยัง
ผูอ้ าํ นวยการองค์ก ารพิพิธ ภัณ ฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ เพื(อทราบและรายงาน
ต่อไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์อและเทคโนโลยี แจ้งผลการดําเนิ นการ
ไปยังผูร้ ้องเรี ยน

โดยมี ข4 นั ตอนการปฏิบตั ิงานการรับข้อร้องเรี ยนผ่านสํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี4
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ขั4นตอนการปฏิบตั ิงานการรับข้อร้องเรี ยน
ผ่านสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.2 คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) แต่ งตั4ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งกับหน่วยงานที(ถูกร้องเรี ยน
4.3 สํ านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครั ฐ (ป.ป.ท.)
กรณีพบเห็นพนักงานทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ (สายด่วน LNQP)
4.4 สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ส่ งข้ อ ร้ อ งเรี ยนไปยัง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ ซึ( งจะดําเนินการตามขั4นตอน (ตูป้ ณ. LLLL)
4.5 สํ า นัก งานตรวจเงิน แผ่ น ดิน (สตง.) ตรวจพบข้อ ผิ ดพลาดที( ไ ม่ เป็ นไปตาม
ระเบียบฯ
4.6 ศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวัด กระทรวงมหาดไทย ผู ้ร้ อ งเรี ย นในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ
สามารถส่งข้อร้องเรี ยนผ่านศูนย์ดาํ รงธรรมถึงสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
หรื อที( อพวช. ได้โดยตรง
หน่ วยงานที(รับผิดชอบข้ อร้ องเรียนที(เกี(ยวกับการปฏิบัติงานที(เ ป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ มีดงั นี4
1. คณะกรรมการรั บข้ อร้ องเรียน องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ รับผิดชอบ
ชี4แจงตอบข้อร้องเรี ยน และบริ หารจัดการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรี ยนของประชาชน
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เอกสารประกอบ :

มี

2. ผู้บริหารระดับสู ง ได้แก่
2.1 ผูอ้ าํ นวยการ อพวช. รับผิดชอบข้อร้องเรี ยนทุกเรื( องที(เกี(ยวข้องกับ อพวช.
2.2 รองผูอ้ าํ นวยการ รั บ ผิด ชอบข้อ ร้ องเรี ย น กรณี ที(เ กี( ยวข้องกับสายงานบังคับ
บัญชาโดยตรง
3. ผู้ อํ า นวยการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ / สํ า นั ก รั บ ผิ ด ชอบข้อ ร้ อ งเรี ย นที( เ กี( ย วกับ เรื( องภายใน
หน่วยงานของตนเอง
4. กองบุคลากร กรณี ขอ้ ร้องเรี ยนเกี(ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพนักงาน
5. คณะกรรมการจัดซื- อจัดจ้ าง กรณี ขอ้ ร้องเรี ยนเกี(ยวกับความไม่โปร่ งใสหรื อความไม่
ยุติธรรมในการจัดซื4 อจัดจ้าง
6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อพวช. กรณี ขอ้ ขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
แนบ 4 : คําสั(งองค์ การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
2.1 คํา สั( ง องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ งชาติ ที( Sp/NOPQ แต่ ง ตั4 ง
คณะกรรมการรับข้อร้องเรี ยน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
แนบ Z : การรับข้ อร้ องเรียน
4.1 รายงานผลการติดตามข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็ น ประจําเดื อนตุลาคม NOOp ถึ ง
เดือนกันยายน NOPQ
4.2 ขั4น ตอนการปฏิ บัติ ง านการรั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย นผ่า นสํา นัก งานปลัด กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่ มี

ระบบข้ อร้ องเรียนเกีย( วกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ
การปฏิบตั งิ านที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบข้ อบังคับขององค์ กร
• การกํา หนดระยะเวลาในการตอบสนองข้อ ร้ อ งเรี ย นฯ นับ ตั4ง แต่ ว น
ั ที(ไ ด้รั บข้อร้ องเรี ย น
เกี(ยวกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
• การกํา หนดระยะเวลาในการตอบสนองข้อ ร้ อ งเรี ย นฯ นับ ตั4ง แต่ ว น
ั ที(ไ ด้รั บข้อร้ องเรี ย น
เกี(ยวกับการปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบข้ อบังคับ
รายละเอียดเพิม( เติม : การกํ า หนดระยะเวลาในการตอบสนองข้ อ ร้ องเรี ย นเกี( ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจ ดังนี4
1. ระยะเวลาดําเนินการความเป็ นไปตามเร่ งด่ วนของข้ อร้ องเรียน ผูอ้ าํ นวยการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ มีคาํ สั(งให้ดาํ เนินการ ดังนี4
1.1 การตอบสนองเกี( ยวกับการให้บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ของ อพวช. มี
ข้อกําหนดให้ดาํ เนินการ ได้ดงั นี4
1) การให้บริ ก ารตอบคํา ถามทางวิทยาศาสตร์ ทางโทรศัพ ท์ ภายใน LQ นาที
หรื อติดต่อกลับทันทีที(มีขอ้ มูลเพียงพอ
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2) การแก้ไขปัญหาความเสี ยหายของนิทรรศการที(จดั แสดงเบื4องต้น ภายใน L
ชัว( โมง
3) การแก้ไ ขความเสี ย หายของนิ ท รรศการที( เกี( ย วข้อ งกับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภายใน L สัปดาห์
1.2 การตอบสนองข้อร้องเรี ยน ของ อพวช. มีขอ้ กําหนดให้ดาํ เนินการ ดังนี4
1) ตอบรั บ ข้อร้ องเรี ย น คณะกรรมการรั บข้อ ร้ องเรี ย นฯ จะต้อ งแจ้งไปยังผู ้
ร้องเรี ยนว่าได้รับข้อร้องเรี ยนแล้ว ภายใน 1 วันทําการ
2) ชี4 แจงข้อ ร้ อ งเรี ยน คณะกรรมการรั บ ข้อ ร้ อ งเรี ยนฯ จะส่ ง เรื( องไปยัง
หน่วยงานที(เกี(ยวข้อง หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์ปัญหาที(เกิดขึ4นและตอบข้อ
ร้องเรี ยน โดยชี4แจงถึงสาเหตุและการดําเนินการแก้ไข พร้อมหลักฐานต่าง ๆ
แล้วส่ งกลับมายังคณะกรรมการรับข้อร้องเรี ยนฯ ภายใน 10 วันทําการ เพื(อ
แจ้งผลการดําเนินงานกลับไปยังผูร้ ้องเรี ยนได้ทราบต่อไป
3) แจ้ง ผลดํา เนิ น การ คณะกรรมการรั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย นฯ จะต้อ งแจ้ง ผลการ
ดําเนินการไปยังผูร้ ้องเรี ยน ภายใน 15 วันทําการ
4) สรุ ปผลการดําเนิ นการ คณะกรรมการรั บข้อร้ องเรี ยนฯ จะต้องสรุ ปผลข้อ
ร้องเรี ยนรายงานไปยังผูอ้ าํ นวยการ อพวช. เดือนละ 1 ครั4ง
ขั4นตอนการปฏิบตั ิงานการรับข้อร้องเรี ยนของ อพวช.
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 กรณี ขอ้ ร้ องเรี ยนหรื อการแสดงความคิดเห็ นผ่า นตูร้ ับข้อร้ องเรี ยนที(ติด ตั4งอยู่
ภายในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ของ อพวช. ทั4ง O จุด ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการรับข้อ
ร้องเรี ยนฯ ดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา ดังนี4
1) รายวัน เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตูแ้ สดงความคิดเห็ นทุกวัน และส่ ง
เรื( องร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง เพื(อวิเคราะห์ปัญหาที(เกิดขึ4นและ
ตอบข้อร้องเรี ยน ตามขั4นตอนการปฏิบตั ิงานฯ
2) รายเดือน สรุ ปผลการรับข้อร้องเรี ยน เสนอต่อผูอ้ าํ นวยการ อพวช. เป็ นราย
เดือน
3) รายไตรมาส สรุ ปผลการรั บข้อร้องเรี ยน เสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ภายใน อพวช. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ อพวช. เป็ นราย
ไตรมาส
4) รายปี รวบรวมข้อมูลข้อร้องเรี ยน และจัดทําสถิติขอ้ มูล เป็ นรายปี
2.2 กรณี ข้ อ ร้ อ งเรี ยนเกี( ย วกั บ การดํา เนิ น งานของ อพวช. ฝ่ ายเลขานุ ก าร
คณะกรรมการรับข้อร้องเรี ยนฯ ดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา จะทําการสรุ ป ดังนี4
1) รายเดื อน สรุ ปจํา นวนข้อร้ องเรี ยนและการปรั บปรุ งแก้ไขในแต่ล ะเดื อน
เสนอต่อผูอ้ าํ นวยการ อพวช. และคณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช.
2) รายไตรมาส นําผลสรุ ปรายไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายใน
อพวช. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ อพวช.
3) รายปี จัดทําสถิติและวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อร้องเรี ยน เป็ นรายปี
2.3 การประเมินผล นําผลสรุ ปข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น มาดําเนิ นการปรับปรุ งและ
พัฒนาแผนการทํางานต่อไป
การกําหนดระยะเวลาในการตอบสนองข้ อร้ องเรี ยนเกี(ยวกับการปฏิบัติงานที(เป็ นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

เอกสารประกอบ :

ในปี บัญชี 25PQ ข้อร้องเรี ยนที( อพวช. ได้รับทั4งหมดเป็ นเรื( องเกี(ยวกับการดําเนินงาน ซึ( ง
ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนเกี(ยวกับการปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ อพวช.
อย่า งไรก็ตาม หากมีขอ้ ร้ องเรี ยนเข้ามา อพวช. จะแจ้งผลการดําเนิ นการให้ผูร้ ้องเรี ย น
ทราบตามกําหนดเวลาในขั4นตอนการปฏิบตั ิงานการรับข้อร้องเรี ยนของ อพวช.
แนบ 4 : คําสั(งองค์ การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
2.1 คํา สั( ง องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ งชาติ ที( Sp/NOPQ แต่ ง ตั4 ง
คณะกรรมการรับข้อร้องเรี ยน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
2.2 คํา สั( ง องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แห่ ง ชาติ ที( OV/NOOp แต่ ง ตั4 ง
คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช.

การควบคุมภายใน หน้ า 11

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

2.3 คํา สั( ง องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แห่ ง ชาติ ที( SO/NOPQ แต่ ง ตั4 ง
คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. (แก้ไขเปลี(ยนแปลง)
แนบ Z : การรับข้ อร้ องเรียน
4.1 รายงานผลการติดตามข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็ น ประจําเดื อนตุลาคม NOOp ถึ ง
เดือนกันยายน NOPQ
4.3 ขั4นตอนการปฏิบตั ิงานการรับข้อร้องเรี ยนของ อพวช.
มี

ไม่ มี

ระบบข้ อร้ องเรียนเกีย( วกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ
การปฏิบตั งิ านที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบข้ อบังคับขององค์ กร
• การจัดเก็บสถิ ติของข้อร้ องเรี ย นเกี( ยวกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พร้ อมระบุว่าเป็ น
รายเดือน รายไตรมาส ราย P เดือน และรายปี
• การจัดเก็บสถิ ติของข้อร้ องเรี ยนเกี( ยวกับการปฏิบัติงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบีย บข้ อบังคับ
พร้อมระบุวา่ เป็ นรายเดือน รายไตรมาส ราย P เดือน และรายปี
รายละเอียดเพิม( เติม : การจั ด เก็ บ สถิ ติข องข้ อ ร้ องเรี ย นเกี(ย วกั บ การดํ า เนิ นงานของรั ฐ วิส าหกิ จ และการ
ปฏิบตั งิ านตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ในปี NOPQ อพวช. ได้ดาํ เนินการจัดเก็บสถิติขอ้ ร้องเรี ยนในประเด็นต่าง ๆ มีดงั นี4
1. การจัดเก็บสถิติข้อร้ องเรียน
1.1 อพวช. ได้นาํ ข้อ ร้ อ งเรี ยนที( ไ ด้รั บ ในแต่ล ะเดื อ น มาจัด ทํา เป็ นข้อสรุ ป เพื(อ
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ อพวช. ในการประชุมราย
ไตรมาส
1.2 อพวช. รวบรวมข้อร้องเรี ยนทั4ง LN เดือน มาจัดทําเป็ น สถิตริ ายปี โดยจําแนกข้อ
ร้องเรี ยนเป็ นกลุ่มได้ T ประเภท คือ
1. การให้บริ การ
2. การจัดซื4อจัดจ้าง
3. การดําเนินงานทัว( ไป
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.3 อพวช. จัดทํา ข้อสรุ ปเชิ งวิเคราะห์ เพื(อหาแนวทางป้ องกันและปรั บปรุ ง การ
ดําเนินงาน ซึ(งไม่ให้เกิดข้อร้องเรี ยนในเรื( องดังกล่าวขึ4นอีก
2. การเก็บสถิตจิ ากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ าชมต่ อการดําเนินงานของ อพวช. มี
ขั4นตอน ดังนี4
2.1 อพวช. ได้นาํ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากตูร้ ับข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น ซึ(งในแต่
ละเดือนมีขอ้ คิดเห็นจํานวนไม่มาก จึงจัดทําเป็ นข้อสรุ ป รายไตรมาส เพื(อรายงานผล
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ อพวช. ในการประชุมรายไตรมาส

การควบคุมภายใน หน้ า 12

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

เอกสารประกอบ :

2.2 อพวช. รวบรวมข้อร้องเรี ยนทั4ง LN เดือน มาจัดทําเป็ น สถิตริ ายปี โดยจําแนกข้อ
ร้องเรี ยนเป็ นกลุ่มได้ P ประเภท คือ
1) นิทรรศการ
2) พนักงาน
3) ร้านขายของ/ร้านอาหาร
4) ห้องนํ4า
5) คําชม
6) ข้อเสนอ
2.3 อพวช. นําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากตูร้ ับข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น แจ้งไปยัง
หน่วยงานที(เกี(ยวข้องเพื(อดําเนินการแก้ไขต่อไป
1. การสํ ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยกับองค์การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์
แห่ งชาติ จัดทําเป็ นประจําทุกปี ปี ละ L ครั4ง โดยสถาบันวิจยั จากภายนอก ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ การ ซึ( งใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูม้ ี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ องค์ก ารพิ พิ ธ ภัณฑ์วิท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (พิ พิธ ภัณ ฑ์วิ ท ยาศาสตร์
พิพิ ธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ) ใน
ประเด็นต่าง ๆ ของการให้บริ การทั4ง P ด้าน ดังนี4
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั4นตอน และระยะเวลาการให้บริ การ
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที(ผูใ้ ห้บริ การ
3) ความพึงพอใจด้านสิ( งอํานวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจด้านความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที(เพิ(มขึ4น
5) ความพึงพอใจด้านชิ4นงานที(จดั แสดง
6) ความพึงพอใจด้านอื(น ๆ
พร้อมทั4งประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ดังกล่าว เพื(อเสนอต่อผูอ้ าํ นวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ และจะนําผลที(ได้เสนอต่อคณะกรรมการ อพวช.
ต่ อ ไป หากมี ก รณี ที( เป็ นนัย สํา คัญ จะได้พิ จารณาสั(ง การ และนํา ผลการสํารวจฯ นี4 ส่ งให้
ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก เพื(อทราบและปรับปรุ งแก้ไขในส่วนที(เกี(ยวข้องต่อไป
แนบ Z : การรับข้ อร้ องเรียน
4.1 รายงานผลการติดตามข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็ น ประจําเดื อนตุลาคม NOOp ถึ ง
เดือนกันยายน NOPQ
4.4 การสํา รวจความพึ ง พอใจของผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ องค์ก ารพิ พิ ธ ภัณฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ประจํา ปี 25PQ สถาบัน วิ จั ย และบริ การวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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มี

ไม่ มี
•
•

•
•
•
•
•
รายละเอียดเพิม( เติม :

ระบบข้ อร้ องเรียนเกีย( วกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ
การปฏิบตั งิ านที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบข้ อบังคับ
การจัดทํารายงานสรุ ปเชิ งวิเคราะห์ เกี(ย วกับข้อร้ องเรี ยน พร้ อมระบุว่าเป็ นรายงานประจํา
รายเดือน รายไตรมาส ราย P เดือน และรายปี
การระบุขอ้ ร้องเรี ยนฯ ว่าโดยส่ วนใหญ่เป็ นข้อร้องเรี ยนประเภทใด ตลอดจนการนําเสนอ
ผูบ้ ริ หารเป็ นรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน และรายปี (ถ้ามี)
ข้อร้องเรี ยนเกี(ยวกับการจัดซื4 อจัดจ้างที(สามารถชี-แจงได้
ข้อร้องเรี ยนเกี(ยวกับการจัดซื4 อจัดจ้างที(ไม่ สามารถชี-แจงได้
ข้อร้องเรี ยนเรื( องการบริ หารทัว( ไปขององค์กรสามารถชี-แจงได้
ข้อร้องเรี ยนเรื( องการบริ หารทัว( ไปขององค์กรที(ไม่ สามารถชี-แจงได้
มีการนําผลของข้อร้องเรี ยนมาบริ หารจัดการภายในองค์กรอย่างไร
การจัดทํารายงานสรุ ปเชิ งวิเคราะห์ เกี(ยวกับข้ อร้ องเรี ยนของ อพวช. มี การดําเนิ นการ
ดังนี4
1. ข้ อร้ องเรียนประจําเดือน ในปี NOPQ อพวช. ได้รับข้อร้องเรี ยนจากช่องทางต่าง ๆ รวม
ทั4งสิ4 นเพียง P เรื( อง คิดเป็ นร้อยละ LQQ โดยแบ่งตามประเภท ได้ดงั นี4
1) การให้บริ การ
จํานวน L เรื( อง คิดเป็ นร้อยละ LP.PV
2) การจัดซื4อจัดจ้าง
จํานวน L เรื( อง คิดเป็ นร้อยละ LP.PV
3) การดําเนินงานทัว( ไป
จํานวน S เรื( อง คิดเป็ นร้อยละ OQ.QQ
4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จํานวน L เรื( อง คิดเป็ นร้อยละ LP.PV
เมื(อทําการวิเคราะห์เป็ นสถิติแล้วสรุ ปได้ ดังตารางต่อไปนี4
ประเภท
ข้อร้องเรี ยน
การให้บริ การ

เรื( อง

ร้อยละ
LP.P7

การจัดส่ งวารสาร อพวช. ให้กบั สมาชิก เนื(องจากสมาชิกไม่ได้รับ
วารสารตั4งแต่สมัครเป็ นสมาชิก อพวช.
การจัดซื4อจัดจ้าง

LP.P7

ความไม่เป็ นธรรมและคัดค้านผลการเปิ ดซองสอบราคา
การดําเนินงานทัว( ไป
L. การทุจริ ต ขมขู่ และการหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที(ใน อพ.
N. งานยานยนต์ ของ อพ.
S. การจอดรถยนต์คา้ งคืนที( อพ. เป็ นเวลานาน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ข้อ คิ ด เห็ น เกี( ย วกั บ แผนที( ก ารเดิ น ทางและขนาดตัว อัก ษรบน
เว็บไซต์ของ อพวช.

OQ.QQ

LP.P7

การควบคุมภายใน หน้ า 14

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

ข้ อร้ องเรียนของ อพวช. ประจําปี 2560
การให้บริ การ
16.67%

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
16.67%

การจัดซื4 อจัดจ้าง
16.67%

การดําเนินงานทัว( ไป
50.00%

การให้บริ การ

การจัดซื4 อจัดจ้าง

การดําเนินงานทัว( ไป

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2. ข้ อร้ องเรี ย นจากตู้ รับข้ อร้ องเรี ย น/ข้ อคิดเห็ น อพวช. มี ก ารเก็บข้อมู ลจากตูร้ ั บข้อ
ร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น โดยคัดเลือกเรื( องร้องเรี ยนหรื อข้อคิดเห็นที(สาํ คัญและเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กร เพื(อนํามาปรับปรุ ง/แก้ไข ในการให้บริ การของ อพวช. ต่อไป ซึ( งในปี NOPQ มี ขอ้
ร้องเรี ยนในตูร้ ับข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็ นจํานวนน้อยมาก และไม่มีสาระสําคัญหรื อเรื( องที(
ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ องค์ก ร จึ ง สรุ ป ได้ว่ า ไม่ มี ผู ้ร้ อ งเรี ย นผ่ า นตู้รั บ ข้อ ร้ อ งเรี ยน/
ข้อคิดเห็น ดังกล่าว
3. ข้ อสรุ ปการสํ ารวจความพึงพอใจต่ อการให้ บริการของ อพวช. ในปี NOPQ อพวช. ได้
มอบหมายให้สถาบันวิจยั และบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทําการวิจยั เชิ งสํารวจ
ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ประจําปี
NOPQ โดยมี ว ตั ถุป ระสงค์ เพื( อ สํา รวจความพึ งพอใจของผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยกับองค์ก าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ และเพื(อทราบข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งความคาดหวัง
ต่อการให้บริ การขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ซึ(งระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ ก ารของ อพวช. โดยภาพรวม ในมิ ติด้า นกระบวนการ ขั4นตอน และระยะเวลาการ
ให้บริ ก าร ด้า นเจ้า หน้า ที( ผูใ้ ห้บ ริ ก าร ด้า นสิ( งอํา นวยความสะดวก ด้า นความรู ้ ท างด้า น
วิทยาศาสตร์ ที(เพิ(ม ขึ4 น ด้า นชิ4 นงานที(จ ัดแสดง รวมทั4งด้า นอื( น ๆ ที(เกี( ยวข้อง สรุ ปผลการ
สํารวจว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ “ความพึงพอใจมาก”
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เอกสารประกอบ :

อพวช. ได้ให้ความสําคัญกับข้อร้องเรี ยนทุกประเด็น โดยพยายามให้มีการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ วที(สุดเท่าที(เป็ นไปได้ เช่น ในส่วนของการให้บริ การ หากมีขอ้ ร้องเรี ยนเกี(ยวกับ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที( อพวช. จะว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที(ที(ถูกร้องเรี ยนทันที หรื อหากผู ้
ถูกร้องเรี ยนเป็ นลูกจ้างของหน่วยงานอื(น ๆ อพวช. จะกําชับให้บริ ษทั /ผูร้ ับจ้างงานนั4น ๆ จัด
อบรมพนักงานของตนเองด้วย เช่น พนักงานที(เป็ นแม่บา้ นรักษาความสะอาด และพนักงาน
รักษาความปลอดภัย เป็ นต้น
แนบ Z : การรับข้ อร้ องเรียน
4.1 รายงานผลการติดตามข้อร้องเรี ย น/ข้อคิดเห็ น ประจําเดื อนตุลาคม NOOp ถึ ง
เดือนกันยายน NOPQ
4.4 การสํา รวจความพึ ง พอใจของผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ องค์ก ารพิ พิ ธ ภัณฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ประจํา ปี 25PQ สถาบัน วิ จั ย และบริ การวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1.1.2 การจัดโครงสร้างองค์กร การประเมินโครงสร้างองค์กรนี4 จะมุ่งเน้นที(เกี(ยวข้องการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในโดยตรง เช่ น โครงสร้ า งของสํา นัก ตรวจสอบภายในที( มีค วามเป็ นอิ สระ 1
เป็ นต้น

**** สําหรั บหั วข้ อนี จะประเมินในหัวข้ อการตรวจสอบภายใน
1.1.3 การแบ่งแยกหน้าที(งาน การมอบอํานาจและหน้าที(ความรับผิดชอบ
1) การจัดทําคู่มือ
- การจัดทําคู่มืออํานาจหน้าที(แก่คณะกรรมการ

**** สําหรั บหั วข้ อนี จะประเมินในหั วข้อบทบาทของคณะกรรมการ
มี

1

- การทําหลักฐานเอกสารอ้างอิง
ไม่ มี
ระบบงานที(มคี วามจําเป็ น/สํ าคัญ ควรมีการจัดทําหลักฐานเป็ นเอกสารหรื อหนังสื อ
• ระบุจ ํา นวนคู่มื อ การปฏิบ ตั ิ ง านหลัก ขององค์ก ร คู่ มื อ การปฏิ บัติ ง านสํา หรั บ การบริ หาร
จัดการองค์กร คู่มือการปฏิบตั ิงานสําหรับงานสนับสนุนขององค์กร
• การระบุหน่วยงานที(มีการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานต่างๆ ขององค์กร
• การจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานไว้ให้สมบูรณ์เพียงพอของการปฏิบตั ิงานนั4น (ขึ4นอยูก่ บั ลักษณะ
การดําเนินงานธุรกิจหลักขององค์กร)
• การสอบทาน/ทบทวนคู่มือการปฏิบตั ิงานต่างๆ ขององค์กรเป็ นปัจจุบนั ทุกปี

ประเมินในหัวข้อการตรวจสอบภายใน
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รายละเอียดเพิม( เติม :

จํานวนคู่มือการปฏิบตั งิ านหลักขององค์กร คู่มือการปฏิบตั งิ านสําหรับการบริหารจัดการ
องค์ กร คู่มือการปฏิบตั งิ านสํ าหรับงานสนับสนุนขององค์ กร
ในปี NOPQ อพวช. มีการจัดเก็บรวบรวมคู่มือการปฏิบตั ิงานจากฐานข้อมูลที(ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั จํานวน 125 เรื( อง โดยจําแนกตามประเภทไว้ ดังนี4
1. คู่มือการปฏิบตั งิ านหลัก จํานวน OO เล่ม

2. คู่มือการปฏิบตั งิ านสนับสนุน จํานวน PP เล่ม

3. คู่มือการปฏิบตั งิ านการบริหารจัดการองค์กร จํานวน T เล่ม

นอกจากนี4 อพวช. มีก ารจัดทําฐานข้อมูลกลาง สําหรั บรวบรวมและเผยแพร่ คู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของ อพวช. ซึ( งประกอบด้วย คู่มือการปฏิบตั ิงานที(ได้ทบทวน/ปรับปรุ งแล้ว และ
คู่มื อการปฏิ บตั ิ งานที( จัดทํา ขึ4 นใหม่ประจําปี ในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบภายใน
องค์กร (Intranet)
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ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลกลาง (คู่มือการปฏิบตั ิงาน)

คู่มือการปฏิบัติงาน

หน่ วยงานทีม( กี ารจัดทําคู่มือการปฏิบตั งิ าน
หน่ ว ยงานย่ อ ยระดับพิพิธ ภัณ ฑ์ / สํ า นั ก ของ อพวช. ในปี 25PQ มี ก ารจัดทํา คู่ มื อ การ
ปฏิบ ัติ งานฉบับ ใหม่ รวมถึ ง มี ก ารทบทวนและปรั บปรุ งคู่ มื อ การปฏิ บตั ิ งานของแต่ ล ะ
หน่ วยงานในองค์กรทุกฉบับที(มีการใช้งานอยู่จริ งให้มีความสมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั โดย
จําแนกตามพิพิธภัณฑ์/สํานัก ดังนี4
1. พิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ (พวท.) มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน จํานวน LO เรื( อง
1) คู่ มื อ การปฏิ บ ตั ิ ง าน การให้ บริ ก ารโรงฉายภาพยนตร์ แบบโดม (Science
Dome)
2) คู่มือท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Walk Rally)
3) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การจัดทําขอบเขตงานจ้างออกแบบนิทรรศการ
4) คู่มือการปฏิบตั ิงาน ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5) คู่มือการวิจยั ค้นคว้าข้อมูล และการจัดทําข้อมูลสําหรับแผ่นป้ายนิทรรศการ
6) คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง าน การจั ด ทํา เอกสารข้อ มู ล วัต ถุ ต ัว อย่ า งประกอบ
นิทรรศการ
7) คู่มือการปฏิบตั ิงาน คลังวัสดุอุเทศ
8) คู่มือการปฏิบตั ิงาน จัดกิจกรรมสาธิ ตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย
9) คู่มือการจัดการอาสาสมัคร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
10) คู่มือการเปิ ด-ปิ ด ระบบประกอบนิ ทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
มหาราชินี
11) คู่มือการพัฒนานิทรรศการประเด็นร้อน
12) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การจัดทํานิทรรศการ NQ ปี อพวช.
13) คู่มื อการปฏิบตั ิ งาน การปรั บปรุ งชิ4นงานประเภทมัลติมีเดี ยในพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
14) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การจัดทําแผ่นป้ายคําบรรยายและกราฟฟิ คประกอบการ
จัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
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15) คู่มือขั4นตอนการพัฒนาชิ4นงาน
2. พิพธิ ภัณฑ์ ธรรมชาติวทิ ยา (พธช.) มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน จํานวน LP เรื( อง
1) คู่มือการปฏิบตั ิงานของ MOD พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
2) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การสตัฟฟ์ สัตว์
3) คู่มือการปฏิบตั ิงาน พัฒนานิทรรศการธรรมชาติวิทยา
4) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การสํารวจวิจยั พืช
5) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การจัดเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
6) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การสํารวจนกและสัตว์เลี4ยงลูกด้วยนม
7) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การสํารวจวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพของมด
8) คู่มือการปฏิบตั ิงาน เทคนิคการเตรี ยมตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
9) คู่มือการปฏิบตั ิงานแผนกพืชใบเลี4ยงเดี(ยว
10) คู่ มื อ การปฏิ บ ัติง านและแนวทางการปฏิ บตั ิ งาน บริ ห ารจัด การตัว อย่า ง
อ้างอิง ในคลังตัวอย่างที( L
11) คู่มือการปฏิบตั ิงาน สําหรับการปฏิบตั ิงานในคลังตัวอย่างที( N (คลังตัวอย่าง
แห้ง)
12) คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง าน การเปิ ด-ปิ ด ระบบการจัด แสดงนิ ท รรศการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
13) คู่มือการปฏิบตั ิงาน เทคนิคการเตรี ยมตัวอย่างนก
14) คู่มือการใช้และปฏิบตั ิงานเครื( องเอ็กซเรย์ SOFTEX VIX-LQQ
15) คู่มือการปฏิบตั ิงานกิจกรรมเสริ มศึกษาทางด้านธรรมชาติวิทยา
16) คู่ มื อ การปฏิ บ ัติง าน การพิ ม พ์โปสเตอร์ โดยใช้เ ครื( องพิ ม พ์ LOCOR รุ่ น
EasyJet LWs และเครื( องเคลือบโปสเตอร์
3. พิพธิ ภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (พทส.) มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน จํานวน LS เรื( อง
คู่มือการเปิ ด-ปิ ด นิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือการบํารุ งรักษาชิ4นงานนิทรรศการเบื4องต้น
คู่มือการบํารุ งรักษาชิ4นงานวัสดุอุเทศ
คู่มือการจัดเก็บวัสดุอา้ งอิงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเก็บรวบรวมวัตถุตวั อย่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสาร
คู่มือการจัดทําชิ4นงานนิทรรศการ
คู่มือการปฏิบตั ิงานของ MOD พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่ มื อ การปฏิ บ ั ติ ง านพั ฒ นากิ จ กรรม เพื( อ สร้ า งความตระหนั ก ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) คู่มือฐานข้อมูลนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10) คู่มือการอบรมอาสาสมัคร [วิชาการ พทส.]

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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11) คู่มือการเขียนแผนปฏิบตั ิการประจําปี
12) คู่มือการปฏิบตั ิงานวิทยากรภายในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13) คู่ มื อ การพัฒ นาข้ อ มู ล และนํา เข้า ข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสาร
4. สํ านักบริหาร (สบร.) มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน จํานวน SP เรื( อง
คู่มือการปฏิบตั ิงาน สารบรรณและงานธุรการ
คู่มือการปฏิบตั ิงาน กระบวนการนําเสนอเอกสารผูบ้ ริ หารงานเลขานุการ
คู่มือการให้บริ การยานพาหนะ
คู่มือการปฏิบตั ิงาน พนักงานขับรถประจําตําแหน่ง
คู่มือการปฏิบตั ิงาน พนักงานยานยนต์รถส่วนกลาง
คู่มือการปฏิบตั ิงาน งานระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์และสื( อสาร
คู่มือขั4นตอนการปฏิบตั ิงานระบบประกอบอาคาร การใช้งานห้องประชุ ม
ห้องยูเรก้า (ห้องประชุม S)
8) คู่มือการปฏิบตั ิงาน เครื( องกล การให้บริ การและบํารุ งรักษาเครื( องกล
9) คู่มือการปฏิบตั ิงาน ไฟฟ้ากําลัง
10) คู่มือการปฏิบตั ิงาน บํารุ งรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
11) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การให้บริ การงานโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร
12) คู่มือการปฏิบตั ิงาน สถาปัตยกรรม
13) คู่มือการปฏิบตั ิงาน ระบบข้อมูลภายใน (Intranet Systems)
14) คู่มือการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที(บริ การด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
15) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การจ่ายเงิน
16) คู่มือการปฏิบตั ิงาน เรื( องการเบิกค่ารักษาพยาบาล
17) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
18) คู่มื อการจ่ ายเงิ นสนับสนุ นการเดิ นทางเข้าร่ วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
19) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การรับเงิน
20) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
21) คู่มือจําหน่ายบัตรเข้าชม
22) คู่มือการนําส่งข้อมูลเข้าสู่ ระบบ GFMIS-SOE (ส่ วนขยายระยะที( N)
23) คู่มือการจัดทําบัญชี รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
24) คู่มือการปฏิบตั ิงานบัญชี
25) คู่มือการจัดทําต้นทุน อพวช.
26) คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทําใบสําคัญจ่าย
27) คู่มือการปฏิบตั ิงาน เรื( องการคํานวณและการเบิกค่าล่วงเวลา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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28) คู่มือการปฏิบตั ิงานเงินสวัสดิการเกี(ยวกับค่ารักษาพยาบาล
29) คู่มือการปฏิบตั ิงาน เรื( องการเบิกสวัสดิการ
30) คู่มือการปฏิบตั ิงาน เรื( องใกล้ตวั ที(ควรรู้เบื4องต้นในการปฏิบตั ิงาน
31) คู่มือการปฏิบตั ิงาน เรื( องการดําเนินการนักเรี ยนทุนรัฐบาล
32) คู่มือการสรรหาและบรรจุแต่งตั4ง
33) คู่มือการปฏิบตั ิงานฝึ กอบรม/สัมมนา
34) คู่มือการปฏิบตั ิงาน ควบคุมคลังพัสดุ
35) คู่มือการปฏิบตั ิงาน ระบบบริ หารคลังพัสดุ
36) คู่มือการปฏิบตั ิงาน เพื(อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interests
: CoI)
5. สํ านักพัฒนาความตระหนักด้ านวิทยาศาสตร์ (สพต.) มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน จํานวน
LS เรื( อง
1) คู่มือการจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
2) คู่มือแนวทางพัฒนากิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์
3) คู่มือนิทรรศการชิ4นงาน ชุดรู ้จกั สิ( งมีชีวิต รู้จกั วัสดุ
4) คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
5) คู่มือการจัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
6) การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาํ หรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง
7) คู่มือการจัดการงานอาสาสมัครค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.
8) คู่มือการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
9) คู่มืออบรมอาสาสมัครงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
10) คู่มือการจัดการอบรมครู วิทยาศาสตร์
11) คู่มือการจัดสัมมนาวิชาการ
12) คู่มื อการปฏิ บตั ิ งาน การจัดทําข้อมู ล องค์ความรู ้เพื(อเผยแพร่ บนเว็บไซต์
www.nsm.or.th
13) คู่ มื อ แนวทางการจัด กิ จ กรรมเสวนาและบรรยายพิ เ ศษโดยผูเ้ ชี( ย วชาญ
ต่างประเทศ
6. สํ านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด (สธต.) มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน จํานวน p เรื( อง
1) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรธุรกิจและจัดพิมพ์คู่มือสิ ทธิ
ประโยชน์ บัตรสมาชิก อพวช.
2) คู่มือการปฏิบตั ิงาน งานต้อนรับผูเ้ ข้าชมแบบหมู่คณะ
3) คู่มือการปฏิบตั ิงาน รับจองผูเ้ ข้าชมเป็ นหมู่คณะ
4) คู่มือการปฏิบตั ิงาน งานบันทึกสถิติผเู ้ ข้าชมและผูร้ ่ วมกิจกรรม
5) คู่มือการปฏิบตั ิงาน การผลิตวารสาร อพวช.
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6)
7)
8)
9)

คู่มือการปฏิบตั ิงาน การเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ อพวช.
คู่มือการปฏิบตั ิงาน การผลิตสื( อวิทยุ
คู่มือการปฏิบตั ิงาน การถ่ายภาพกิจกรรมของ อพวช.
คู่มือการปฏิบตั ิงาน การสร้างสรรค์และผลิตสื( อสิ( งพิมพ์ อพวช.

7. สํ านักโครงการพิเศษ (สคพ.) มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน จํานวน W เรื( อง
คู่มือการเปิ ด-ปิ ด และการให้บริ การของจัตุรัสวิทยาศาสตร์
คู่มือการปฏิบตั ิงานบริ การพัฒนานิทรรศการ
คู่มืองานสร้างชิ4นงานนิทรรศการ
คู่มือระบบบริ หารงานซ่อมบํารุ งและคลังพัสดุอะไหล่นิทรรศการ
ความปลอดภัยในการใช้เครื( องจักรกล
คู่มือการให้บริ การนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด
คู่มือการปฏิบตั ิงานของผูท้ าํ หน้าที( ผูจ้ ดั การประจําวัน (Manager On Duty:
MOD) ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.
8) คู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction) กระบวนงานการจัดทําเอกสารเบิก
เงินรองจ่ายจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8. สํ านักยุทธศาสตร์ และแผน (สยศ.) มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน จํานวน 6 เรื( อง
คู่มือการปฏิบตั ิงาน การจัดทําคําของบประมาณผ่านระบบ e-budgeting
คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ
คู่มือการปฏิบตั ิงาน ระบบติดตามและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (EVA)
คู่ มื อ การใช้ง านระบบรายงานผลการดํา เนิ นงานตามโครงการ/กิ จกรรม
(Project Based Management)
5) คู่มือการควบคุมภายใน อพวช.
6) คู่มือการบริ หารความเสี( ยง

1)
2)
3)
4)

9. ตรวจสอบภายใน (ตน.) มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน จํานวน 9 เรื( อง
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

แนวทางสําหรับการปฏิบตั ิงานให้คาํ ปรึ กษา (Consulting Services)
การจัดการความรู ้ เรื( องการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบตั ิงาน การติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามข้อเสนอแนะ
คู่มือการตรวจสอบการดําเนินงาน
คู่มือการปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบรายกิจกรรม
คู่มือการปฏิบตั ิงาน แนวการตรวจสอบการจัดซื4 อ/จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา
คู่มือการปฏิบตั ิงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
คู่มือปฏิบตั ิงานสนับสนุ นคณะกรรมการตรวจสอบ (เรื( อง การจัดประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทํารายงานการประชุม)
9) คู่มือการตรวจสอบการทุจริ ต
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ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานย่อย อพวช.

การจัดทําคู่มือการปฏิบตั งิ าน อพวช. มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลคู่มือการปฏิบตั ิงานที(ใช้
งานอยูใ่ นปัจจุบนั โดยจําแนกตามประเภทไว้ ดังนี4
1) คู่มือการปฏิบตั ิงานหลัก
2) คู่มือการปฏิบตั ิงานสนับสนุน
3) คู่มือการปฏิบตั ิงานการบริ หารจัดการองค์กร
ซึ( งสามารถใช้ดาํ เนินการของแต่ละกิจกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้ และมีการ
ปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี เพื(อให้เกิดความครบถ้วนและสมบูรณ์ของคูม่ ือ
การปฏิบตั ิงานแต่ละประเภท โดยในแต่ละปี คณะกรรมการควบคุมภายในฯ จะพิจารณา
คู่มือปฏิบตั ิงาน อพวช. ทั4งหมดที(มีอยู่ในฐานข้อมูล เพื(อให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนหรื อ
เพิ(มเติมในส่ วนที(ยงั ไม่เพียงพอหรื อเป็ นภารกิจใหม่ตามประเภทของคู่มือฯ เพื(อให้มีจาํ นวน
คู่มือการปฏิบตั ิงานที(ครบถ้วน สมบูรณ์ และเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบนั
ทั4งนี4 ในปี NOPQ อพวช. เริ( มดําเนินการจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริ การ (Service Level
Agreement : SLA) ของคู่มือการปฏิบตั ิงานงานรับจองการเข้าชมเป็ นหมู่คณะ เนื(องจากเป็ น
กิจกรรมที(มีความสําคัญต่อการดําเนินงานและการให้บริ การของ อพวช. เพื(อเป็ นหลักเกณฑ์
ของการดําเนินงานให้เป็ นมาตรฐานและสามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การได้อย่างทันท่วงที
การสอบทาน/ทบทวนคู่มือการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ขององค์ กรเป็ นปัจจุบนั ทุกปี
อพวช. มีการสอบทาน/ทบทวนคู่มือปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี สําหรับปี NOPQ ได้จดั ทํา
คู่มือการปฏิบตั ิงานในทุกพิพิธภัณฑ์/สํานัก ดังนี4
1) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (พวท.)
2) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (พธช.)
3) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (พทส.)
4) สํานักบริ หาร (สบร.)
5) สํานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.)
6) สํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด (สธต.)
7) สํานักโครงการพิเศษ (สคพ.)
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เอกสารประกอบ :

8) สํานักยุทธศาสตร์และแผน (สยศ.)
9) ตรวจสอบภายใน (ตน.)
จากการสอบทาน พบว่า ทุกหน่วยงานมีการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการทํางานที(ระบุไว้
ในคู่มือการปฏิบตั ิงาน และมีการทบทวน/ปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงาน ในกรณี ที(มีข4 นั ตอน
การทํางานหรื อกิจกรรมที(เกิดขึ4นใหม่ รวมถึงมีผูป้ ฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงานเพิ(มขึ4น
เพื(อทําให้คู่มือการปฏิบตั ิงานมีความเป็ นปัจจุบนั และครอบคลุมกระบวนการทํางาน
แนบ 5 : การควบคุมภายใน
5.1 รายการคู่มือการปฏิบตั ิงานของ อพวช. จําแนกตามประเภท ประจําปี NOPQ
5.2 คู่มือการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานย่อย อพวช. (ปรับปรุ ง ประจําปี NOPQ)
5.3 ข้อตกลงระดับการให้บริ การ (Service Level Agreement : SLA) ของคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานรับจองการเข้าชมเป็ นหมู่คณะ
แนบ 27 : บันทึกข้อความ
10.1 ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการสํา รวจรายการคู่ มื อ การปฏิ บัติ ง าน ประจํา ปี
งบประมาณ NOPQ
10.2 การจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน ประจําปี NOPQ
10.3 สอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน ประจําปี NOPQ

ระบบงานที(มคี วามจําเป็ น/สํ าคัญ ควรมีการจัดทําหลักฐานเป็ นเอกสารหรื อหนังสื อ
• ระบุความถี(ของการสอบทาน/ทบทวนคู่มือการปฏิบตั ิงานฯ หรื อ วันที(ที(ทาํ การสอบทาน/ทบทวนคู่มือการ
ปฏิบตั ิงาน ฯ ครั4งล่าสุด ในกรณีที(มีการสอบทาน/ทบทวนคู่มือการปฏิบตั ิงานฯ
รายละเอียดเพิม( เติม : การสอบทานคู่มือการปฏิบตั งิ าน
อพวช. โดยคณะกรรมการควบคุมภายในฯ กําหนดให้มีการสอบทาน/ทบทวนคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี ดังนี4
1. การจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุ งคู่มือการปฏิบัตงิ าน ได้กาํ หนดให้ทุกพิพิธภัณฑ์/สํานัก
(หน่วยงานย่อย) ทบทวน/ปรั บปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงานที(มีอยู่เดิม และ/หรื อจัดทําคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที(กาํ หนด เพื(อให้คณะกรรมการควบคุม
ภายในฯ พิจารณาและวางแผนการสอบทานประจําปี
2. การสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการควบคุมภายในฯ
กําหนดให้มีกระบวนการในการสอบทาน ดังนี4
2.1 การสอบทานโดยผูบ้ งั คับบัญ ชา คณะกรรมการควบคุ ม ภายในฯ กํา หนดให้
ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก ทําหน้าที(ในการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มื อฯ
ภายในหน่ ว ยงานของตนเอง ในขั4นตอนแรก เพื(อนําเสนอคณะกรรมการควบคุม
ภายในฯ ตามแบบรั บรองของพนัก งานและลูก จ้า ง เรื( อง การปฏิ บตั ิงานตามคู่ มื อ
ปฏิบตั ิงาน
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แบบรับรองของพนักงานและลูกจ้าง เรื( อง การปฏิบตั ิงานตามคู่มือปฏิบตั ิงาน

ผลการรับรองของพนักงานและลูกจ้าง เรื( อง การปฏิบตั ิงานตามคู่มือปฏิบตั ิงาน
โดยผูบ้ งั คับบัญชา

2.2 การสอบทานโดยคณะกรรมการควบคุม ภายในฯ โดยการแต่งตั4งคณะทํางาน
ติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมภายใน เพื(อปฏิบตั ิหน้าที(ในการ
สอบทานการปฏิ บ ัติ ง านด้ า นการควบคุ ม ภายใน ภายใต้ ก ารกํา กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ให้ทาํ หน้าที(สอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือฯ ซึ( งจะ
เข้าไปสังเกตการณ์ และสอบถามข้อมูลจากผูป้ ฏิบตั ิงานว่า มีการดําเนินงานตามคู่มือ
การปฏิ บตั ิ งานนั4น และให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานรั บ รองข้อมูล ตามแบบรั บรองฯ ดังกล่ า ว
ข้างต้น เพื(อเป็ นการสอบทานความถูกต้องอีกลําดับชั4นหนึ(ง
ผลการรับรองของพนักงานและลูกจ้าง เรื( อง การปฏิบตั ิงานตามคู่มือปฏิบตั ิงาน
สอบทาน โดยคณะทํางานฯ
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เอกสารประกอบ :

แนบ 4 : คําสั(งองค์ การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
2.4 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที( N/NOPQ แต่งตั4งคณะทํางาน
ติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมภายใน
แนบ 5 : การควบคุมภายใน
5.1 รายการคู่มือการปฏิบตั ิงานของ อพวช. จําแนกตามประเภท ประจําปี NOPQ
5.2 คู่มือการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานย่อย อพวช. (ปรับปรุ ง ประจําปี NOPQ)
5.4 แบบรับรองของพนักงานและลูกจ้าง เรื( อง การปฏิบตั ิงานตามคู่มือปฏิบตั ิงาน
5.5 ผลการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน โดยผูบ้ งั คับบัญชา
5.6 ผลการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน โดยคณะทํางานฯ
แนบ 27 : บันทึกข้อความ
10.1 ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการสํา รวจรายการคู่ มื อ การปฏิ บัติ ง าน ประจํา ปี
งบประมาณ NOPQ
10.2 การจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน ประจําปี NOPQ
10.3 สอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน ประจําปี NOPQ

2) การแบ่งแยกหน้าที(งาน
มี ไม่ มี
การแบ่งแยกหน้ าที(งาน
• หน่ วยงานที(รั บผิดชอบการสอบทานการแบ่งแยกหน้าที(งาน เพื(อมิให้หน่วยงานหรื อบุคคล
เดียวกันปฏิบัติหน้ าที(สําคัญหรื อเสี( ยงต่ อความเสี ยหายดําเนินงาน T หน้าที(ทุกขั4นตอน ดังนี4
คือ
L) การอนุมตั ิรายการ/การให้ความเห็นชอบ
N) การบันทึกรายการ/ การประมวลผล
S) การดูแลรักษาจัดเก็บทรัพย์สินที(เกี(ยวข้อง
T) การดําเนินงาน/การตรวจสอบ/การสอบทาน
รายละเอียดเพิม( เติม : หน่ วยงานทีร( ับผิดชอบการสอบทานการแบ่ งแยกหน้าที(งาน มีดงั นี4
1. กองบุคลากร สํ านักบริหาร มีบทบาทหน้าที(ในการกําหนดและจัดแบ่งลักษณะงาน/
ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรตามตําแหน่งงาน (Job Description) โดยไม่ให้เกิด
ความซํ4าซ้อนของงาน และครอบคลุมภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัด รวมถึงกํากับดูแลให้
เป็ นไปตามคุณลักษณะของงาน (Job Description) ที(กาํ หนด
2. ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั-น มีบทบาทหน้าที(ในการกํากับดูแล และบริ หารจัดการให้
การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นไปตามบทบาทและหน้าที(ที(กาํ หนดไว้ รวมถึงการ
ปฏิบตั ิงานภายใต้การบังคับบัญชาให้เป็ นไปตามอํานาจหน้าที(ที(ได้รับมอบหมาย
3. หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที(สอบทานการแบ่งแยกหน้าที(งานของตําแหน่ง
งานทั4งองค์กร เพื(อไม่ให้เกิดความซํ4าซ้อนของงาน และสอดคล้องตรงตามภารกิจในระดับ
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เอกสารประกอบ :
มี

หน่ วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ(งการพิจารณาให้ความสําคัญต่อบทบาทหน้าที(ที(สําคัญหรื อมี
ความเสี( ย งต่ อ ความเสี ย หาย และให้ ข้อ เสนอแนะแนวทางในการปรั บ ปรุ ง โดยการให้
คําปรึ กษาแก่ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิ งาน ตามแผนการตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดต่าง ๆ
ของแต่ละปี
4. คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. มีบทบาทในการกํากับ/ดูแลการปฏิบตั ิงานให้
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และไม่ ก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อองค์ก ร โดย
กํา หนดให้มี การสอบทานการแบ่งแยกหน้าที(งาน รวมถึ งการปฏิ บตั ิงานตามหน้าที(ความ
รับผิดชอบที(กาํ หนดไว้ตามตําแหน่งงาน โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับ พิพิธภัณฑ์/สํานัก สอบ
ทานการแบ่งแยกหน้า ที( ง านภายในหน่ ว ยงานที( รั บผิ ด ชอบในเบื4อ งต้น เพื( อ นํา เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมภายในฯ พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องอีกลําดับขั4นหนึ(ง
-

ไม่ มี

การแบ่งแยกหน้ าที(งาน
• การรายงาน/การสอบทานการแบ่งแยกหน้าที(งาน ประจําปี บัญชี 2560 พร้ อมระบุวธิ ีการสอบ
ทาน/ขั-นตอนการสอบทานฯ
รายละเอียดเพิม( เติม : การรายงาน/การสอบทานการแบ่ งแยกหน้ าทีง( าน
คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. กําหนดให้มีการสอบทานการแบ่งแยกหน้าที(งาน
เป็ นประจําทุกปี ดังนี4
1. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในระดั บ พิ พิธ ภั ณ ฑ์ / สํ า นั ก โดยคณะกรรมการควบคุ ม ภายในฯ
กํา หนดให้ผูบ้ ังคับ บัญ ชาแต่ ล ะพิพิธภัณฑ์/สํา นัก เป็ นผูร้ ั บผิ ด ชอบในการสอบทานการ
แบ่งแยกหน้าที(งานภายในหน่วยงานของตนเอง ให้ครอบคลุมทุกงาน/กิจกรรม ตามแบบการ
สอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งานฯ ซึ(งมีข4 นั ตอนการสอบทานฯ ดังนี4
1.1 หัวหน้างาน สอบทานการแบ่งแยกหน้าที(งาน ภายในงานที(ตนเองรับผิดชอบ
และจัดส่งให้หัวหน้า/ผูอ้ าํ นวยการกอง
1.2 หัวหน้า/ผูอ้ าํ นวยการกอง สอบทานการแบ่งแยกหน้าที(งาน ภายในกองที(ตนเอง
รับผิดชอบ และจัดส่ งให้ผอู ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก
1.3 ผู้อ ํา นวยการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ / สํา นัก สอบทานการแบ่ ง แยกหน้ า ที( ง าน ภายใน
พิพิธภัณฑ์/สํานัก ที(ตนเองรับผิดชอบ และจัดส่งให้คณะกรรมการควบคุมภายในฯ

การควบคุมภายใน หน้ า 27

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

แบบสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งานฯ

ผลการสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งานฯ โดยผูบ้ งั คับบัญชา

เอกสารประกอบ :

2. คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. มี บทบาทหน้าที(ในการพิจารณาผลการสอบ
ทานการแบ่งแยกหน้า ที(งานในภาพรวมระดับองค์ก ร จากข้อมู ล การสอบทานของแต่ละ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์/ สํา นั ก รวมถึ ง รายงานผลการสอบทานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการ อพวช. เพื(อทราบต่อไป
3. ผู้ ตรวจสอบภายในของ อพวช. ทําหน้าที( สอบทานการปฏิ บตั ิ งานภายใน อพวช.
ตามที(กาํ หนดไว้ในแผนงานการตรวจสอบ
4. กองบุคลากร สํ า นักบริ ห าร เป็ นหน่ วยงานรั บผิดชอบหลัก ในการกํากับ/ดู แล การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน/ลูกจ้างให้เป็ นไปตามคุณลักษณะงานที(กาํ หนดตามตําแหน่ งงาน
(Job Description) ซึ(งมีการแบ่งแยกหน้าที(งานได้ถูกต้อง ครอบคลุมและเหมาะสม
แนบ 5 : การควบคุมภายใน
5.7 แบบสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งาน
5.8 ผลสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งาน โดยผูบ้ งั คับบัญชา
แนบ 27 : บันทึกข้อความ
10.4 การสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งาน ประจําปี NOPQ
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มี

ไม่ มี

การแบ่งแยกหน้ าที(งาน
• การดําเนิ นการในกรณี ที(พ บหน่ วยงานหรื อบุคคลเดี ยวกันปฏิบตั ิ หน้า ที( หลายหน้า ที( หรื อ
ปฏิบตั ิหน้าที(ทกุ ขั4นตอน พร้ อมระบุข-นั ตอนในการดําเนินการดังกล่ าว
การสอบทานการแบ่งแยกหน้า ที( งาน ในปี 25PQ อพวช. ไม่พ บหน่ วยงานหรื อบุคคล
รายละเอียดเพิม( เติม :
เดียวกันปฏิบตั ิหน้าที(หลายหน้าที(
เอกสารประกอบ : แนบ 5 : การควบคุมภายใน
5.7 ผลการสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งาน โดยผูบ้ งั คับบัญชา
3) การมอบหมายอํานาจหน้าที(และความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งอย่างเป็ นระบบ
มี ไม่ มี
การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ( ละความรับผิดชอบ
• หน่วยงานที(รับผิดชอบการสอบทานว่าการมอบอํานาจหน้าที(และความรับผิดชอบในแต่ละ
ตํา แหน่ งอย่า งเป็ นระบบ รวมทั4งมี Check & Balance เพื( อ ป้ อ งกันความผิด พลาดและการ
ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามกฎระเบียบ
รายละเอียดเพิม( เติม : หน่ วยงานที(ดําเนินการสอบทานว่ าการมอบอํานาจหน้ าที(และความรั บผิดชอบในแต่ ละ
ตําแหน่ ง เพื(อป้องกันความผิดพลาดและการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามกฎระเบียบ ได้แก่
1. ผู้ บริ ห ารของแต่ ละหน่ วยงาน ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก ผูอ้ าํ นวยการ/
หัวหน้ากอง และหัวหน้างาน เป็ นต้น ทําหน้าที(สอบทานงานที(ได้มอบหมายแก่บุคลากรใน
หน่วยงานของตนตามลําดับชั4นโดยใช้แบบสอบทานการแบ่งแยกหน้าที(งานระดับหน่วยงาน
ย่อย รวมทั4ง มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและผลสําเร็ จของงานอย่างน้อยปี ละ L ครั4ง
2. กองบุ ค ลากร เป็ นหน่ ว ยงานที( ร วบรวม JD ของพนัก งานตามที( แ ต่ ล ะพิพิธภัณ ฑ์/
สํา นัก กํา หนดไว้ รวมทั4งดํา เนิ น การสอบทานการมอบหมายอํา นาจหน้า ที( แ ละผลการ
ดําเนินงานตามความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
3. หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที(สอบทานการดําเนิ นงานของแต่ละพิพิธภัณฑ์/
สํา นัก ว่า เป็ นไปตามภารกิ จ และบรรลุว ตั ถุ ประสงค์ต ามที( ไ ด้รั บมอบหมาย รวมถึ งการ
ตรวจสอบความผิดพลาดและการปฏิบตั ิที(ไม่เป็ นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
4. คณะกรรมการการควบคุมภายใน อพวช. มีภารกิจในการสอบทานภาระหน้าที(และ
การแบ่งแยกหน้าที(งาน รวมถึงการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
ซึ( งได้ดาํ เนิ นการแล้วในปี NOPQ เสมื อนเป็ นการ Check & Balance เพื(อช่ วยป้ องกันความ
ผิดพลาดในการดําเนินงานและการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามกฎระเบียบ ที(อาจจะเกิดขึ4นได้
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แบบสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร

ผลการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร โดยผูบ้ งั คับบัญชา

เอกสารประกอบ :

แนบ 5 : การควบคุมภายใน
5.9 แบบสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
5.10 ผลการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผูบ้ งั คับบัญชา
แนบ 23 : แบบฟอร์ มอื(น ๆ
13.1 แบบประเมินพนักงานและลูกจ้าง อพวช.

มี

ไม่ มี

การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ( ละความรับผิดชอบ
• โครงการพิเศษหรื องานพิเศษที(มอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ(ง นอกเหนื อจาก JD มีกลไกระบบ
ควบคุ ม และตรวจสอบว่า งานนั4น ๆ มี ก ารดํา เนิ นงานได้สํา เร็ จ อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
โปร่ งใส เช่น มีระบบการควบคุมและสอบทานการดําเนินงานในโครงการพิเศษ การแต่งตั4ง
คณะกรรมการเพื(อควบคุมโครงการพิเศษ และขั4นตอนการควบคุมตรวจสอบ และขั4นตอน
การรายงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว หรื อการแต่งตั4งผูต้ รวจการโดยเฉพาะ เป็ นต้น
รายละเอียดเพิม( เติม : โครงการพิเศษหรื องานพิเศษ
อพวช. มีการจัดตั4งโครงการพิเศษหรื องานพิเศษขึ4นที(มอบให้คณะบุคคลเป็ นผูด้ าํ เนินงาน
นอกเหนื อจากหน้าที(ประจํา เพื(อให้โครงการพิเศษหรื องานพิเศษเหล่านี4 ดําเนิ นงานสําเร็ จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ อพวช. จึงมีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี4
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1. การแต่ งตั-งผู้ดําเนินงาน โดยการคณะทํางาน/คณะกรรมการ ซึ( งเป็ นจากผูแ้ ทนจาก
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์/ สํานัก เข้า ร่ ว มในคณะทํางาน/คณะกรรมการเหล่ านั4น เพื(อ ร่ ว มกันให้ความ
คิดเห็ นและดําเนินงานให้เป็ นไปตามขั4นตอนและหน้าที(ของงานพิเศษนั4น ๆ โดยกําหนด
หน้าที(ความรับผิดชอบของคณะทํางาน/กรรมการ ให้ชดั เจน
อพวช. มีโครงการพิเศษหรื องานพิเศษที(จดั ทําขึ4นเป็ นประจําทุกปี ได้แก่ การจัดงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจําปี ซึ( งมีการแต่งตั4งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื(อ
ดําเนินงานตามคําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ดังนี4
L) คํา สั(งองค์ก ารพิพิ ธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ที( TL/NOOp เรื( อ ง แต่ งตั4ง
คณะกรรมการกําหนดร่ างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่ าง
เอกสารการประกวดราคา การจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจําปี NOPQ
N) คํา สั(ง องค์ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์วิ ทยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ที( LW/NOPQ เรื( อ ง แต่ งตั4ง
คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ งานจ้างจัดทํา
นิ ทรรศการและการจัด งานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ
ประจําปี NOPQ
S) คํา สั( ง องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ที( NP/NOPQ แต่ ง ตั4 ง
คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ จ้างดําเนิ นงาน
ด้า นการตลาดและประชาสั ม พัน ธ์ มหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ประจําปี NOPQ
ทั4งนี4 เพื( อให้งานจ้างจัดทํานิ ทรรศการ การจัดงาน รวมถึ งงานจ้า งดําเนิ นงานด้า น
การตลาดและประชาสัมพันธ์ ในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
ประจําปี NOPQ ให้ดาํ เนินการไปด้วยความเรี ยบร้อย ซึ( งคณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้น มี
หน้าที(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.
NOOp พร้อมทั4งดําเนิ นการตามขอบเขตหน้าที(ของคณะกรรมการแต่ละชุดให้แล้วเสร็ จและ
เสร็ จสิ4นกระบวนการภายในระยะเวลาที(กาํ หนด
2. การตรวจสอบความสํ า เร็ จ ของงานพิเ ศษ ในการดํา เนิ น งานด้า นการตลาดและ
ประชาสัม พันธ์ของงานมหกรรมวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจํา ปี NOPQ ตามคํา สั(ง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ที( NV/NOPQ เรื( อง แต่งตั4งคณะกรรมการตรวจรั บ
พัสดุ จ้า งดํา เนิ น งานด้า นการตลาดและประชาสัม พัน ธ์ งานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ประจําปี NOPQ เพื(อทําหน้าที(ควบคุมการดําเนินการให้เป็ นไปตามขอบเขตงานที(
กําหนดอย่างครบถ้วนและมีประสิ ทธิ ผล รวมถึงการรายงานผลความสําเร็ จต่อผูอ้ าํ นวยการ
อพวช. ตามระยะเวลาที(กาํ หนดไว้
นอกจากนี4 อพวช. ยัง มี โ ครงการพิ เ ศษที( อ ยู่ร ะหว่ า งการดํา เนิ น การก่ อ สร้ า ง ได้แ ก่
โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ( งมีการจ้างก่อสร้างชิ4นงานนิทรรศการ พร้อมติดตั4ง เพื(อให้
การดําเนินโครงการเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย จึงได้มีการแต่งตั4งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี4
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เอกสารประกอบ :

L) คณะกรรมการจัด ทํา ราคากลางงานจ้า งเหมาก่ อ สร้ างชิ4 นงานนิ ทรรศการ
พร้อมติดตั4ง
N) คณะกรรมการประกวดราคาจ้า งก่ อสร้ า งชิ4 นงานนิ ทรรศการพิ พิธ ภัณ ฑ์
พระรามเก้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
S) หลักการว่าจ้างที(ปรึ กษา ควบคุมงานก่อสร้างชิ4 นงานนิ ทรรศการพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า พร้อมติดตั4ง L งาน โดยวิธีคดั เลือก
ทั4งนี4 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทําหน้าที(ตามขอบเขตงานจ้าง เพื(อควบคุมโครงการพิเศษ
ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าของโครงการต่อผูค้ วบคุมงานตามลําดับขั4นต่อไป
แนบ 4 : คําสั( งองค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
2.5 คํา สั( งองค์ก ารพิ พิ ธภัณ ฑ์วิท ยาศาสตร์ แ ห่ งชาติ ที( TL/NOOp เรื( อ ง แต่ งตั4ง
คณะกรรมการกํา หนดร่ างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และ
ร่ า งเอกสารการประกวดราคา การจ้างจัดงานมหกรรมวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ งชาติ ประจําปี NOPQ
2.6 คํา สั( งองค์ก ารพิ พิ ธภัณ ฑ์วิท ยาศาสตร์ แ ห่ งชาติ ที( LW/NOPQ เรื( อ ง แต่ งตั4ง
คณะกรรมการประกวดราคาจ้า ง ด้วยวิธีก ารทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ งานจ้า ง
จัด ทํา นิ ท รรศการและการจัดงานมหกรรมวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่ งชาติ ประจําปี NOPQ
2.7 คํา สั( ง องค์ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ที( NP/NOPQ แต่ ง ตั4 ง
คณะกรรมการประกวดราคาจ้า ง ด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ้า ง
ดําเนิ นงานด้า นการตลาดและประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ประจําปี NOPQ
2.8 คํา สั( งองค์ก ารพิ พิ ธภัณ ฑ์วิท ยาศาสตร์ แ ห่ งชาติ ที( NV/NOPQ เรื( อ ง แต่ งตั4ง
คณะกรรมการตรวจรั บพั ส ดุ จ้ า งดํ า เนิ นงานด้ า นการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจําปี NOPQ

มี

4) การกําหนดขอบเขตระดับของอํานาจหน้าที(ในการอนุมตั ิ
ไม่ มี
การกําหนดขอบเขตระดับของอํานาจหน้ าทีใ( นการอนุมตั ิ

• การกําหนดขอบเขตระดับของอํานาจหน้าที(ในการอนุ มตั ิของผู้บริหารแต่ ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
• การระบุช่องทางในการสื( อสารเกี(ยวกับพนักงาน ในกรณี ที(มีผทู ้ ี(ได้รับตําแหน่งใหม่หรื อได้รับ
การเลื( อ นตํา แหน่ ง ให้ พ นั ก งานภายในองค์ ก รทราบ เช่ น หนั ง สื อ เวี ย น สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ intranet และการลงนามรับทราบ เป็ นต้น
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รายละเอียดเพิม( เติม :

ขอบเขตระดับของอํานาจหน้ าที(ในการอนุมตั ขิ องผู้บริหารแต่ ละระดับ
อพวช. มี การกําหนดระดับอํานาจหน้าที(ในการอนุ มตั ิของผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจน ตาม
คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ตัวอย่าง คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ช่ องทางในการสื( อสารเกีย( วกับพนักงาน
ช่ องทางการสื( อสารกับพนักงาน ในกรณี ได้รับตําแหน่งใหม่ หรื อเลื( อนตําแหน่ ง หรื อ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที( พนักงานจะรับทราบจาก
1. ระบบเครื อข่ายภายในองค์ กร (Intranet System)
ตัวอย่าง คําสั(ง อพวช. แจ้งเวียนทางระบบ Intranet

2. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน อพวช. ผ่ าน Microsoft Outlook
ตัวอย่าง คําสั(ง อพวช. แจ้งเวียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน

เอกสารประกอบ :
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5) ระบบการติดตามงานระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งกับระดับปฏิบตั ิการ
มี ไม่ มี
• ระบบการติดตามงานระหว่างผูบ
้ ริ หารระดับสู งกับระดับปฏิบตั ิการ โดยเฉพาะหน่วยงานที(อยู่
ห่างไกล และในกรณีฉุกเฉิ น โดยระบบการติดตาม ได้แก่
L) มีรูปแบบรายงานที(เป็ นทางการ เช่น แบบฟอร์มรายงานประจําวัน สัปดาห์ เป็ นต้น
N) มีข4นั ตอนวิธีปฏิบตั ิ และติดตามงานที(ชดั เจน
S) มีการดําเนินการในกรณีที(เกิดปัญหา (อย่างทันกาล)
T) มีการระบุความถี(ของการรายงาน โดยพิจารณาถึงความทันกาลของข้อมูลในการรายงาน
รายละเอียดเพิม( เติม : ระบบการติดตามงานระหว่างผู้บริหารระดับสู งกับระดับปฏิบตั กิ าร
อพวช. มีสาํ นักงานในการบริ หารงาน N 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
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.
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ตัวอย่าง รายการจําหน่ายบัตรกิจกรรมและนําส่ งเงินรายวันรายงาน

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
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
ตัวอย่าง ระบบการรับจองการให้บริ การ (Reservation)
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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 (\\LVN.LV.N.OP)(Y:\)
3) เลือกโฟลเดอร์ขอ้ มูลที(ตอ้ งการตรวจสอบหรื อติดตามผลการปฏิบตั ิงานของ
แต่ละหน่วยงานย่อย
ตัวอย่าง ระบบเครื อข่ายฯ PUBLIC (\\LVN.LV.N.OP)(Y:\)

PUBLIC (\\LVN.LV.N.OP) (Y: \)

4. อินทราเน็ต (Intranet) ได้แก่
4.1 ระบบเครื อข่ายภายในองค์กร (Intranet System) เป็ นระบบข้อมูลภายใน อพวช.
ที( ใช้รวบรวมข้อมู ล ข่า วสารภายในองค์ก ร เพื(อเผยแพร่ และแลกเปลี( ยนข้อมู ล ซึ( ง
พนักงานและผูบ้ ริ หาร สามารถใช้ติดต่อสื( อสารระหว่างกันได้
ตัวอย่าง ระบบเครื อข่ายภายในองค์กร (Intranet System)

4.2 จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายใน อพวช. สามารถเข้ า สู่ ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน อพวช. ผ่าน N ช่องทาง ดังนี4
1) Microsoft Outlook
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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

5. อินเทอร์ เน็ต (Internet) ได้แก่
5.1 เว็บ ไซต์ องค์ก ารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (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 มูล ความคื บหน้า ด้า นการ
ดําเนินงานการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี( ยง และฐานข้อมูลอื(น ๆ
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ตัวอย่าง เว็บไซต์ thai-sciencemuseum

6. ระบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามโครงการ/กิ จ กรรม (Project – based
Management) คือ การบริ หารจัดการงานผ่านกระบวนการทํางานภายใต้โครงการ
ในปี NO60 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
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
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ตัวอย่าง ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

เอกสารประกอบ :

ทั4งนี4 อพวช. มีการรายงานและติดตามผล ประกอบด้วย
6.1 การประชุ มผู้บริหาร ประจําเดือน เพื(อติดตามงานและรวบรวมปัญหาที(เกิดขึ4น
ระหว่างการทํางาน รวมถึงร่ วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที(เหมาะสมต่อสถานการณ์
6.2 การประชุ ม พนั ก งาน ในกรณี ที( มี เ รื( องสํ า คัญ เร่ ง ด่ ว น จะมี ก ารจัด ประชุ ม
พนักงานทั4งองค์กร เพื(อให้ผูบ้ ริ หารได้แจ้งข่าวสารให้พนักงานทุกระดับทราบ และ
ตอบข้อซักถามของพนักงาน
6.3 การส่ งข้อมูลข่ าวสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
6.3.1 บันทึ ก ข้อ ความ ในการเสนอพิ จ ารณา หรื อ ขออนุ ม ัติ หรื อ รายงาน
ข้อเท็จจริ ง เพื(อทราบและดําเนินการต่อไป
6.3.2 รายงานด้วยวาจา เช่น วาจาโดยตรง หรื อทางโทรศัพท์
6.3.3 จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การให้ขอ้ มูลที(ชัดเจนเกี(ยวกับรายละเอียดงาน
ต่าง ๆ
6.3.4 การส่งเอกสารทางรถยนต์
ในกรณี ที(ผูบ้ ริ หารระดับสู ง/ผูบ้ งั คับบัญ ชา เดิ นทางไปปฏิ บตั ิงานต่างจังหวัดหรื อ
ต่างประเทศ จะติดตามงานผ่านระบบติดตามต่าง ๆ ที(กล่าวไว้ขา้ งต้น และติดต่อสื( อสารผ่าน
ทางโทรศัพท์ และอีเมล์ เพื(อให้ขอ้ มูล รวมถึงการตัดสิ นใจที(เร่ งด่วน
6.4 รายงานผลการดําเนินงานด้ านอื(น ๆ ได้แก่
6.4.1 รายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านด้า นการเงิ น ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านรายงานผลการ
ดําเนิ นงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั4นเป็ นรายวัน รวมถึ งสรุ ปและ
รายงานผลให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงทราบเป็ นรายเดือน
6.4.2 รายงานผลการให้บริ การผูเ้ ข้าชม ผูป้ ฏิบตั ิงานรายงานผลการดําเนินงาน
เกี( ย วกับการให้บริ ก ารผูเ้ ข้า ชม พร้ อ มทั4งปั ญ หาและการแก้ไขปั ญ หา
ต่า ง ๆ ต่อเจ้า หน้าที(ประจําวัน (Manager On Duty: MOD) เป็ นรายวัน
กรณี ที(มีปัญหาสําคัญและเร่ งด่วน จะแจ้งไปยังผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
ชั4น ด้วยวาจาเพื(อทราบและแก้ไขปัญหาโดยทันที รวมถึงมีการจดบันทึก
รายงานปัญหา เพื(อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
-
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1.1.4 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
1) การกําหนดให้มีคุณสมบัติของบุคลากรเหมาะสมตามคุณลักษณะงาน (JD) เน้นที(เกี(ยวข้องกับการ
ควบคุมภายในและสามารถตรวจสอบได้

**** สําหรั บหั วข้ อนี จะประเมินในหัวข้ อการบริ หารทรั พยากรบุคคล
1.1.5 นโยบายและวิธีบริ หารด้านบุคลากร 2 โดยเป็ นการประเมินนโยบายและวิธีบริ หารบุคลากรมุ่งเน้นที(
เกี(ยวข้องการควบคุมภายในโดยตรง เช่น ในส่วนที(เกี(ยวข้องกับสํานักตรวจสอบภายใน เป็ นต้น

**** สําหรั บหั วข้ อนี จะประเมินในหั วข้ อการบริ หารการตรวจสอบภายใน
1.1.6 บทบาทและหน้าที(ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ที(เกี(ยวข้องกับการควบคุมภายใน
1) บทบาทและหน้าที(ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจส่ วนที(เกี(ยวข้องการควบคุมภายใน
มี ไม่ มี
บทบาทและหน้ าทีข( องคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจส่ วนที(เกีย( วข้ องการควบคุมภายใน
• ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/ส่ วนร่ วมกับการควบคุมภายในที(มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน โดย
มีการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในขององค์กร รวมทั4งให้ความสําคัญกับ
การปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และข้อห้ามพนักงานในการปฏิบตั ิตน
ในลักษณะที(มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร และการติดตามแก้ไขเมื( อเกิดกรณี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร และการติดตามแก้ไขเมื(อเกิดกรณีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ พร้ อมระบุความถีแ( ละเอกสารแนบของการสอบทาน (พิจารณาจากรายงานการ
ประชุ ม คณะกรรมการรั ฐ วิสาหกิ จ/การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน/งบ
การเงินรายไตรมาส)
รายละเอียดเพิม( เติม : บทบาทและหน้าที(ของคณะกรรมการ อพวช. ต่อการควบคุมภายใน
1. คณะกรรมการ อพวช. ได้ มอบนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี1) ให้ถื อว่า การควบคุ มภายในเป็ นกลไกหนึ( งที(สําคัญในการกํากับดู แล การ
บริ ห ารกิ จการที( ดี ของ อพวช. ให้เ ป็ นกิ จ กรรมประจําที( ต ้องปฏิ บัติ อ ย่า ง
ต่อเนื(อง เพื(อให้เกิดวัฒนธรรมในการปฏิบตั ิงานที(ดีขององค์กร
2) ให้การควบคุมภายในเป็ นเครื( องมือของผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานต่าง ๆ ที(จะ
บริ หารจัดการความเสี( ยง อันเกิดจากการทํางานในทุกระดับ
3) ให้มีการรวบรวมข้อมูล ข้อกําหนด และวิธีการควบคุมภายใน เพื(อเผยแพร่
ต่อพนักงานในทุกช่องทางตลอดเวลา และสื( อสารอย่างทัว( ถึงทั4งองค์กรอย่าง
ทันกาลและเหมาะสม

2
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4) ให้คณะกรรมการบริ หารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ติดตาม

ประเมิ น ผล การควบคุ ม ภายในทุ ก กิ จ กรรมขององค์ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อย่างต่อเนื(องและสมํ(าเสมอ
5) ให้ค ณะกรรมการการควบคุ มภายในฯ เป็ นผูป้ ระสานงาน ถ่ า ยทอดองค์
ความรู ้เกี(ยวกับการควบคุมภายใน ตลอดจนการส่งเสริ ม กระตุน้ ให้มีการนํา
องค์ความรู ้ไปใช้อย่างทัว( ถึง และเป็ นระบบ
6) ให้คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ รายงานผลการบริ หารการควบคุ ม
ภายในต่อ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการองค์ก าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทุกไตรมาส
2. คณะกรรมการ อพวช. แต่งตั-งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อสอบทานการดําเนิ นงาน
ของ อพวช. และพิจารณารายงานการสอบทานระบบควบคุมภายในของ อพวช. รวมถึงการ
ให้ขอ้ เสนอแนะ/ข้อสังเกต (เพิ(มเติม) เพื(อให้คณะกรรมการการควบคุมภายใน อพวช. ใช้
เป็ นแนวทางในการดําเนินงานควบคุมภายใน โดยมีอาํ นาจหน้าที(ความรับผิดชอบ ดังนี4
2.1 กํา กับดูแ ลการปฏิบตั ิ ตามกฎและระเบี ย บที(เ กี( ยวข้อง และความเพียงพอของ
ระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี( ยง ความน่าเชื(อถือ
ของข้อมูลทางการเงินและการดําเนินงาน
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ อพวช. โดยตรง
ในการปฏิบตั ิงาน ดังนี4
1) รายงานความน่าเชื(อถือของรายงานทางการเงินและรายงานการบริ หาร
2) รายงานผลการดําเนินงานขององค์การ การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายที(คณะกรรมการ อพวช. กําหนด
3) รายงานรายการที( เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ แ ละรายงานอื( น ที(
เกี(ยวข้อง
4) ดํา เนิ นการคัด เลื อ กผูต้ รวจสอบบัญ ชี รวมทั4ง หารื อกับผูส้ อบบัญ ชี และ
ผูต้ รวจสอบภายในเกี(ยวกับขอบเขตการ สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ทัว( ไป และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มี ก ารตรวจสอบเรื( องต่าง ๆ ที(อยู่ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบ และอํานาจในการดําเนินการ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พ.ศ. NOOP
ในปี งบประมาณ NOPQ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา “แผนปฏิบตั ิการการควบคุม
ภายใน อพวช. ประจําปี งบประมาณ NOPQ” และได้มอบนโยบายการดําเนิ นงานการควบคุม
ภายใน ประจําปี งบประมาณ 25PQ เพื(อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน
อพวช. เป็ นไปตามเป้ าหมาย ผูบ้ ริ ห ารระดับสู งของ อพวช. จึ งกํา หนดให้มีน โยบายการ
ดําเนินงาน ดังนี4
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1) คณะกรรมการ อพวช. และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็ น ควรให้
คณะกรรมการควบคุ ม ภายใน อพวช. ดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง /แก้ไ ข ตาม
ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นผลการดํา เนิ นงานรั ฐ วิสาหกิ จ การบริ หาร
จัดการองค์กร - ด้านการควบคุมภายใน เพื(อให้การควบคุมภายใน อพวช. มี
ความเพียงพอและเหมาะสม
2) คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. จะต้องปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการการ
ควบคุมภายใน อพวช. ประจําปี งบประมาณ NOPQ และติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานการควบคุมภายใน รวมทั4งรายงานผลการดําเนิ นงานต่อ
คณะกรรมการ อพวช. และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส
3) การดํา เนิ น งานด้า นการควบคุม ภายในฯ ให้มี ก ารบู รณาการร่ ว มกับการ
บริ หารความเสี( ยง และการตรวจสอบภายใน เพื(อสนับสนุนการปฏิบตั ิ งาน
ขององค์ ก รให้ มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดนอกจากนี4
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุม ภายใน กระบวนการกํา กับดู แลที( ดี และกระบวนการบริ หาร
ความเสี( ยง โดยรายงานต่อคณะกรรมการ อพวช. ทราบเป็ นรายไตรมาส
นอกจากนี4 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที(ดี และกระบวนการบริ หารความเสี( ยง โดยรายงาน
ต่อคณะกรรมการ อพวช. ทราบเป็ นรายไตรมาส ดังนี4
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( L/NOPQ วันที( L ธันวาคม NOOp วาระที( S.L
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( N/NOPQ วันที( Lp มกราคม NOPQ วาระที( S.L
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP เมษายน NOPQ วาระที( S.L
4) คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ วันที( Np มิถุนายน NOPQ วาระที( P.L
5) คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.L
6) รายงานผลการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํา ปี
งบประมาณ NOPQ
รายละเอี ย ดการรายงานผลต่ อ คณะกรรมการ อพวช. ตามรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ อพวช. ดังนี4
1) คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( L/NOPQ วันที( NS มกราคม NOPQ วาระที( S.S
2) คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( O/NOPQ วันที( LL พฤษภาคม NOPQ วาระที( S.T
3) คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( V/NOPQ วันที( NO กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.T
ในปี NOPQ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ใ ห้ ค วามสํา คัญ ในเรื( อ งความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. มีการดําเนินงาน ดังนี4
L. เผยแพร่ ความรู ้เกี(ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ(งคณะกรรมการควบคุมภายใน
อพวช. ได้จดั ทําเป็ นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกไตรมาส
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เอกสารประกอบ :

N. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ( งคณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช.
ดําเนิ นการจัดทําแบบสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบ อพวช. ว่าด้วย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. NOOL เพื(อสอบทานพนักงาน
(กรุ ณาแนบรายงาน/เอกสารที(มีการระบุขอ้ สังเกต/ข้อเสนอแนะและการมีส่วนของ
คณะกรรมการเกี(ยวกับการควบคุมภายใน)
แนบ 2 : คําสั( งคณะกรรมการองค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
1.1 คํา สั( งคณะกรรมการองค์ก ารพิ พิ ธ ภัณฑ์วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ที( L/NOOp
แต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
แนบ 9 : ประกาศองค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
3.1 เรื( อง นโยบายการควบคุมภายใน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
แนบ 5 : การควบคุมภายใน
5.11 แผนปฏิบตั ิการการควบคุมภายใน ประจําปี งบประมาณ 25PQ
5.12 โปสเตอร์เกี(ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แนบ v : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( L/NOPQ วันที( L ธันวาคม NOOp
7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( N/NOPQ วันที( Lp มกราคม NOPQ
7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP เมษายน NOPQ
7.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ วันที( Np มิถุนายน NOPQ
7.6 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ กรกฎาคม NOPQ
แนบ w : คณะกรรมการ อพวช.
8.4 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( L/NOPQ วันที( NS มกราคม NOPQ
8.7 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( O/NOPQ วันที( LL พฤษภาคม NOPQ
8.9 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( V/NOPQ วันที( NO กรกฎาคม NOPQ

2) บทบาทและหน้าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบในส่ วนที(เกี(ยวข้องการควบคุมภายใน
มี ไม่ มี
บทบาทและหน้ าทีข( องคณะกรรมการตรวจสอบในส่ วนที(เกีย( วข้องการควบคุมภายใน
• การทบทวนกฎบัต รให้เ ป็ นปั จ จุ บัน โดยคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ นผู ้อ นุ ม ัติก ฎบัต ร
(พร้ อมแนบกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบที( มีก ารทบทวน และระบุป ระเด็นที(มี
การทบทวน/ปรับปรุ ง รวมทั-ง ระบุวนั ที(ทบทวนกฎบัตรล่าสุ ด)
รายละเอียดเพิม( เติม : กฎบัตรว่ าด้ วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ (อพวช.) พ.ศ. 4556
การทบทวนกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ และบัตร
ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน อพวช. มี การทบทวนปี ละ L ครั4ง โดยในปี งบประมาณ NOPQ
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เอกสารประกอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรฯ เมื( อคราวประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั4งที( O/NOPQ วันพฤหัสบดีที( Np มิถุนายน NOPQ วาระที( O.P และ O.O
การสอบทานกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ มติ ที(
ประชุมเห็นว่ายังไม่จาํ เป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไขกฎบัตรฯ ด้วยเหตุผล คือ
1) เนื4 อหาสาระหลั ก ๆ ที( ก ํ า หนดในกฎบั ต รฯ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. NOOO
2) จากการที(ได้นาํ กฎบัตรฯ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ายังคงมีความเหมาะสมต่อการนํามาใช้ปฏิบตั ิงานต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล
การสอบทานกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน อพวช. มติที(ประชุม เห็นว่ากฎบัตรว่า
ด้วยการตรวจสอบภายใน อพวช. พ.ศ. NOOp และแนวทางการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที(
แนบท้ายกฎบัตร ยังมี ความเหมาะสมต่อการนํา มาใช้ในการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายใน
ต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผล โดยไม่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข
แนบ 6 : งานตรวจสอบภายใน
6.1 กฎบัตรว่า ด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
พ.ศ. NOOP
6.2 กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
แนบ v : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.8 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ วันที( Np มิถุนายน NOPQ

มี

ไม่ มี

บทบาทและหน้ าทีข( องคณะกรรมการตรวจสอบในส่ วนที(เกีย( วข้องการควบคุมภายใน
• การสอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูก ต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ เป็ นรายไตรมาส
หรื อรายเดื อน เพื(อสร้ า งความน่ า เชื( อถื อได้ของรายงานทางการเงิ น พร้ อมทั-งระบุ ครั- งที(
xx/2560 ที(มกี ารสอบทานรายงานทางการเงิน
รายละเอียดเพิม( เติม : - รายงานรายไตรมาสครั4งที( L-T/NOPQ หรื อ รายเดือน (ถ้ามี)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มกี ารสอบทานงบการเงินของ อพวช. ทุกไตรมาส และเห็นว่า
รายงานทางการเงินของ อพวช. แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด
ถูกต้องตามที(ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที(รับรองทัว( ไป ดังนี4
1. สอบทานรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที( S ปี งบประมาณ NOOp ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ ครั4งที( L/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( L ธันวาคม NOOp
วาระที( O.L โดยมีขอ้ เสนอแนะ เรื( องการบริ หารและจัดการเงินฝากกระแสรายวัน เพื(อให้เกิด
ประโยชน์ต่อ อพวช. มากที(สุด มาพิจารณาดําเนินการ/ เรื( องรายได้ เห็นว่าในการหารายได้
จากภารกิจหลักในการจัดหานิทรรศการมาจัดแสดงควรมีแผนการดําเนิ นงานที(ชดั เจน มีการ
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วิเคราะห์โอกาสสร้างรายได้จากการเข้าชมนิทรรศการ รายได้จากกิจกรรม รายได้จากร้าน
ขายของที(ระลึก ทําการจัดอันดับความนิยม (Check Rating) ของนิทรรศการที(นาํ มาจัดแสดง
และการบูรนาการงานร่ วมกันทั4งฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายแผน ฝ่ ายวิชาการ รวมถึ งพิจารณาช่อง
ทางการโฆษณาผ่านสื( อสังคมออนไลน์อีกทั4งช่องทางอื(น ๆ ด้วย
2. สอบทานรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที( T ปี งบประมาณ NOOp ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ เมื(อวันพุธที( NP เมษายน NOPQ วาระ
ที( O.N โดยมีขอ้ เสนอแนะ เรื( องการทบทวนปรับแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละพิพิธภัณฑ์ เรื( องการเช่าชุดชิ4นงานนิทรรศการมาจัด
แสดงชัว( คราว ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและเน้นการสร้างจํานวนผูเ้ ข้าชม
ให้มากขึ4น
3. สอบทานรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที( L ปี งบประมาณ NOPQ ตาม
รายงานการประชุ มคณะกรรมตรวจสอบ ครั4งที( P/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดี ที( NQ กรกฎาคม
NOPQ วาระที( O.L โดยมีขอ้ เสนแนะ การบันทึกค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที(เกิดขึ4น
จริ ง ส่ งผลต่อความไม่น่าเชื( อถื อของงบการเงิน ควรมีการทบทวนในเรื( องการบริ หารงาน
โครงการ หรื อฝ่ ายที(ตรวจรับงานให้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกาล และทํางานแบบบูรนาการ
ร่ วมกันตั4งแต่กระบวนการแรกจนกระบวนการสิ4 นสุดที(งานบัญชี
4. สอบทานรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที( N ปี งบประมาณ NOPQ ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ ครั4งที( V/NOPQ เมื(อวันพุธที( SQ สิ งหาคม NOPQ วาระ
ที( S.L โดยมี ขอ้ เสนอแนะ เรื( องรายได้ควรหาแนวทางหรื อแผนงานในอนาคตสําหรั บการ
จัดหารายได้จากการดําเนินงานจากกิจกรรมอื(น ๆ และหาสาเหตุรวมถึงแนวทางการแก้ไ ข
ปัญหาจากการที(รายได้หลักของ อพวช. (ค่าบัตรเข้าชม) ลดลง เรื( องรายได้ค่าสาธารณู ปโภค
ควรเร่ งรัดการเรี ยกเก็บค่าไฟฟ้า-ค่านํ4าประปา กับผูร้ ับเหมางานของ อพวช. ให้ตรงกับงวด
ไตรมาสที(เกิดขึ4นจริ ง และควรเตรี ยมวางแผนรองรับเกี(ยวกับอัตราการใช้ไฟฟ้าในอัตราก้าว
กระโด สําหรับการดําเนินการอาคารใหม่เพิ(มขึ4นอีก N อาคาร คือ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และ
ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)
5. สอบทานผลการตรวจสอบงบการเงินของ อพวช. ประจําปี งบประมาณ NOOp ประชุม
ร่ วมกับเจ้าหน้าที(สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น (สตง.) โดยให้ อพวช. นําความเห็ นของ
สตง. ไปปรับปรุ งแก้ไขการดําเนินงาน รายละเอียดตามรายงานการประชุมครั4งที( T/NOPQ วัน
พุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( O.L
ทั4งนี4ได้รายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ อพวช. ทราบทุกไตรมาส รายละเอียด
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( L/NOPQ เมื(อวันจันทร์ ที( NS มกราคม
NOPQ วาระที( S.N, ครั4งที( O/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( LL พฤษภาคม NOPQ วาระที( S.N และ ครั4ง
ที( V/NOPQ วันอังคารที( NO กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.N
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เอกสารประกอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานความน่าเชื( อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของ อพวช. สํา หรั บ ปี สิ4 นสุ ด วัน ที( SQ กัน ยายน NOOp โดยหารื อ กับสํา นัก งานตรวจเงิ น
แผ่นดิน (สตง.) ดังนี4
1. การเสริ มสร้างความน่าเชื( อถือของรายงานทางการเงินของ อพวช. สําหรับปี สิ4 นสุ ด
วันที( SQ กันยายน NOOp โดยหารื อกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ เมื(อวันพุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( O.L
2. สอบทานความน่าเชื(อถือได้ของรายงานทางการเงินของ อพวช. สําหรับปี สิ4 นสุดวันที(
SQ กันยายน NOOp โดยหารื อกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น (สตง.) ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ เมื(อวันพุธที( Np มิถุนายน NOPQ วาระ O.L
3. สอบทานรายงานผลการติ ดตามการปฏิบตั ิ งานของ อพวช. ตามข้อเสนอแนะของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น (สตง.) และคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ เมื(อวันพุธที( Np มิถุนายน NOPQ วาระ O.L
ทั4งนี4 ได้รายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ อพวช. รายละเอียดตามรายงานการ
ประชุ ม ครั4งที( O/NOPQ วันพฤหัสบดี ที( LL พฤษภาคม NOPQ วาระที( S.N และครั4งที( V/NOPQ
เมื(อวันอังคารที( NO กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.N
แนบ v : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 คณะกรรมการตรวจสิ บ ครั4งที( L/NOOp วันที( L ธันวาคม NOOp
7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP เมษายน NOPQ
7.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ วันที( Np มิถุนายน NOPQ
7.6 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ กรกฎาคม NOPQ
7.7 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( V/NOPQ วันที( V สิ งหาคม NOPQ
แนบ w : คณะกรรมการ อพวช.
8.7 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( O/NOPQ วันที( LL พฤษภาคม NOPQ
8.8 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( V/NOPQ วันที( NO กรกฎาคม NOPQ

มี

ไม่ มี

รายละเอียด
เพิม( เติม :

บทบาทและหน้ าทีข( องคณะกรรมการตรวจสอบในส่ วนที(เกีย( วข้องการควบคุมภายใน
• การสอบทาน/ทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที(มีความเหมาะสม
และมี ประสิ ทธิ ผล โดยมีการประชุมอย่างเป็ นทางการร่ วมกับผูต้ รวจสอบหรื อที(ปรึ กษาจาก
ภายนอก และผูต้ รวจสอบภายใน พร้ อมทั-งระบุ ครั-งที( xx/2560 ที(มกี ารสอบทานการสอบทาน/
ทบทวนระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมเพื(อสอบทานและติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน การกํากับดูแลต่อการดําเนิ นงานของ อพวช. ร่ วมกับคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี( ยง คณะกรรมการควบคุ ม ภายใน เจ้า หน้าที(สํา นัก งานการตรวจเงินแผ่นดิ น
(สตง.) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส มีรายละเอียดตามเอกสาร ดังนี4
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1. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีก ารประชุ ม ร่ วมกับคณะกรรมการควบคุ มภายใน ผู ้
ตรวจสอบภายใน ผูบ้ ริ ห าร และผูต้ รวจสอบบัญ ชี เพื( อ พิ จารณาสอบทานแผนปฏิ บ ตั ิ ก าร
ควบคุมภายใน ประจําปี งบประมาณ NOPL โดยมีขอ้ เสนอแนะ ให้จดั กลุ่มของกิจกรรมภายใต้
แผนฯ ให้ชัดเจนตามหัวข้อการประเมินผลด้านการควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของ
การควบคุม กิ จกรรมการควบคุม และการติดตามประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
แนวทางในการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมภายใน เพื(อกําหนดเป็ นนโยบายเกี(ยวกับการควบคุม
ภายใน ประจําปี งบประมาณ NOPL ดังนี4
- ต้องดําเนิ นการปรั บปรุ ง/แก้ไ ข ตามข้อเสนอแนะจากการประเมิ นผลการดําเนิ นงาน
รัฐวิสาหกิจ การบริ หารจัดการองค์กร – ด้านการควบคุมภายใน
- ต้อ งปฏิ บัติ ตามแผนปฏิ บ ัติ ก ารควบคุ ม ภายใน อพวช. ประจํา ปี งบประมาณ และ
รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานตามลําดับชั4น
- ต้องมีการสอบทานตามประเด็นที( สคร. กําหนดไว้ครบถ้วน
- ต้องเร่ งรัดให้ทุกหน่วยงานทบทวน/ปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงาน
- ต้องมีการบูรนาการร่ วมกับการบริ หารความเสี(ยง และการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ เมื(อวันพุธที(
Np มิถุนายน NOPQ วาระที( P.
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก
เพื( อ สอบทานการดํา เนิ น งาน บทบาทหน้า ที( ความรั บ ผิ ด ชอบ โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน การ
ดําเนินงาน การบริ หารความเสี( ยง ระบบการควบคุมภายใน ปั ญหา อุปสรรคในการดําเนิ นงาน
การแก้ไข และผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน ดังนี4
2.1 ประชุ ม ร่ ว มกับ ผู ้บ ริ ห าร สํา นัก บริ ห าร พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สํา นักโครงการพิเศษ และสํานักยุทธศาสตร์
และแผน โดยมีขอ้ เสนอแนะต่อการดําเนินงาน ดังนี4
1) ควรทํางานแบบบูรนาการด้วยวิธีการวางเป้ าหมายร่ วมกัน ตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรและระดมความคิดบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยยึดประโยชน์ผเู ้ ข้าชมเป็ น
หลัก
2) หาพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ขสมก. เข้าร่ วมทํากิจกรรมกับ อพวช. เพื(อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ อพวช. อีกช่องทางหนึ(ง
3) เรื( องการจัดซื4 อจัดจ้างควรจัดลําดับความสํา คัญของงาน และให้หน่ วยงานที(
เกี( ย วข้อ งในเรื( อ งการจัดทํา ขอบเขตรายละเอี ย ดของงาน (Term of Reference :
TOR) ได้มีการทํางานร่ วมกัน
4) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที(มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเพียงพอ มาใช้ในงาน
บริ หารภายในของ อพวช อาจทําเรื( องที(มีความสําคัญต่อการบริ หารงานภายในของ
อพวช. เป็ นลําดับแรกก่อน
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2.2 ประชุ มร่ วมกับผูบ้ ริ หาร สํานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และสํานัก
พัฒนาธุรกิจและการตลาดโดยมีขอ้ เสนอแนะต่อการดําเนินงาน ดังนี4
1) ในขั4นตอนการวางแผนกําหนดจังหวัดในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
ในทุก S ปี ต้องมีขอ้ มูลมาสนับสนุน เพราะจุดมุ่งหมายคือ การสร้างแรงบันดาลใน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กบั คนในพื4นที( ที(ไ ปจัดกิ จกรรมฯ ซึ( ง อพวช. ควรใช้ตวั
บ่งชี4ในการกําหนดจังหวัดที(จะไปจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ที(เหมาะสม แทนการใช้
วิธีการกระจายพื4นที( เช่น การนําหลักสถิ ติมาใช้ ซึ( งหลักสถิ ติจะมี การใช้ตวั บ่งชี4
หลากหลายตัว นํา มาคํา นวณ นํ4า หนั ก อาจจะดู ค วามด้ อ ยของคะแนนด้า น
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนในแต่ละจังหวัดมาประกอบ เพื(อจัดแผนการนําคาราวาน
วิทยาศาสตร์เพื(อไปจัดแสดง
รายละเอียดตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ครั4งที( O/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( Np มิถุนายน NOPQ วาระที( O.N
- ครั4งที( P/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( NQ กรกฎาคม NOPQ วาระที( O.N
3. ค ณ ะ ก ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ มี ก า ร ติ ด ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ (สคร.) ตามรายงานผลประเมิ น อพวช. ด้านการบริ หาร
จัด การองค์ก ร เพื( อ นํา มาปรั บ ปรุ ง แนวทางการปฏิ บัติ ข องคณะกรรมการตรวจสอบและ
กําหนดการดําเนินการควบคุมภายในของ อพวช. เพื(อให้ มีประสิทธิ ภาพยิ(งขึ4น ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( P/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( NQ กรกฎาคม NOPQ วาระที(
T.T และ ครั4งที( V/NOPQ เมื(อวันพุธที( SQ สิ งหาคม NOPQ วาระที( T.L
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้มี ก ารสอบทานคู่มื อ การปฏิ บ ัติง านตรวจสอบภายใน
ประจํา ปี งบประมาณ NOPQ จํานวน P ฉบับ อนุมตั ิให้หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้คู่มือการ
ปฏิบตั ิงาน จํานวน O ฉบับ ต่อไปโดยไม่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขและอนุม ัติให้ปรับปรุ งคู่มื อการ
ปฏิบตั ิงานให้คาํ ปรึ กษา (Consulting Services) รายละเอียดตามรายงานกาประชุมครั4งที( O/NOPQ
วันพฤหัสบดีที( Np มิถุนายน NOPQ วาระที( O.W
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่ างแผนบริ หารความเสี( ยงประจําปี งบประมาณ
NOPQ ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ครั4 งที( L/NOPQ เมื( อวันพฤหัสบดี ที( L
ธันวาคม NOOp วาระที( S.N
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริ หารความเสี( ยงของ อพวช. ทุกไตร
มาส และประชุมร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี( ยง ดังนี4
1) ไตรมาสที( T ปี งบประมาณ NOOp ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั4งที( L/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( L ธันวาคม NOOp วาระที( S.N โดยข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี( ยง ในการพิจารณาทบทวนเกี(ยวกับประเด็นความ
เสี( ยงประจําปี งบประมาณ NOPQ
2) ไตรมาสที( L-N ปี งบประมาณ NOPQ ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั4 งที( T/NOPQ เมื( อ วัน พุ ธ ที( NP เมษายน NOPQ วาระที( S.N โดย
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ข้อเสนอแนะ ในการจัดทําแผนบริ หารความเสี( ยงในภาพรวมขององค์กรที(ชดั เจน
และเป็ นระบบ ให้ มี ก ารบริ หารความเสี( ย งอย่ า งบู ร นาการ โดยกํา หนดให้
ผู ้รั บ ผิ ด ชอบความเสี( ย งที( ชัด เจน (Risk Owner) เพื( อ ไปดํา เนิ น การบริ ห ารและ
ติดตามผลนํามารายงานทุกไตรมาส และความเสี( ยงเรื( องจํานวนผูเ้ ข้าชมไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมาย ขอให้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลักของแต่ละพิพิธภัณฑ์อย่างจริ งจัง
3) ไตรมาสที( 3 ปี งบประมาณ NOOp ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั4งที( P/NOPQ เมื(อวันพุธที( NQ กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.N โดยมีขอ้ เสนอแนะ เรื( อง
การกําหนดมาตรการควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติท4งั ด้านเทคนิค และบุคลากร
รวมทั4งมาตรการที( เป็ นการวางพื4นฐานไปสู่ ระยะยาวเพื(อป้ องกันความเสี( ย งใน
อนาคตด้วย และสื( อสารให้ผูท้ ี( เกี( ยวข้องทราบอย่างทัว( ถึง เพื(อให้การปฏิ บตั ิงาน
เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน และคณะกรรมการบริ หารความเสี( ยง ควรจัดทํา Risk
Map ภาพรวมขององค์กร เพื(อจะได้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการ
บริ หารความเสี( ยงได้ชดั เจนขึ4น
4) สอบทาน “ร่ าง” ประเด็นความเสี( ยง ของ อพวช. และ “ร่ าง” แผนบริ หารความเสี( ยง
ของ อพวช. ประจําปี งบประมาณ NOPL ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั4 งที( W/NOOp เมื( อ วัน ศุ ก ร์ ที( Np กัน ยายน NOPQ วาระที( S.L โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี4
- การจัดทํา “ร่ าง” ประเด็นความเสี( ยงของ อพวช. ประจําปี งบประมาณ NOPL
ควรนําแผนยุทธศาสตร์ อพวช. มาเป็ นเกณฑ์ในการจัดทําประเด็นความเสี( ยง
ซึ( งเป็ นปั จจัย ภายนอก และในแต่ล ะประเด็นจะต้องนํามาวิเคราะห์ ให้ไ ด้ว่า
ภายใต้ประเด็นความเสี( ยงนั4น ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง เพื(อจะได้หา
วิธีลดโอกาส/ผลกระทบที(จะเกิ ดขึ4นกับประเด็นความเสี( ยงในแต่ละกิ จกรรม
นั4น ๆ รวมถึ ง ผลัก ดันให้เ กิ ด การมี ส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี( ย งทัว( ทั4ง
องค์กร
- ประเด็นความเสี( ยงด้านการให้บริ การที(มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
(SR02) ถือเป็ นกระบวนการหนึ( งที( อพวช. สามารถนํามาเป็ นกระบวนการใน
การบริ หารความเสี( ยงจากจํานวนผูใ้ ช้บริ การนิ ทรรศการและกิจกรรม อพวช.
ไม่ เป็ นไปตามเป้ า หมาย เนื( อ งจากความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารหากมี ผล
ทางด้ า นลบก็ ส ามารถนํา มาพิ จ ารณาเพื( อ หามาตรการในการจั ด การให้
ผูใ้ ช้บริ การมี ความพึงพอใจมากขึ4น ซึ( งจะส่ งผลให้มีจาํ นวนผูม้ าใช้บริ การได้
เพิ(มขึ4น
- ประเด็นความเสี( ยงด้า นการดํา เนิ นงานโครงสร้ า งการศูนย์นวัตกรรมแห่ ง
อนาคต (SR03) เป็ นการเพิ(มพิพิธภัณฑ์ในการให้บริ การที(จะมีผลทําให้จาํ นวน
ผู ้เ ข้า ชมเพิ( ม มากขึ4 น แต่ ห ากมองในภาพรวมทั4ง องค์ก รสามารถวิ เ คราะห์
ประเด็นความเสี( ยงใหญ่ ๆ ได้ N ประเด็น คือ ความเสี( ยงเรื( องการจัดซื4 อจัดจ้าง
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และความเสี( ยงในด้านการหาผูร้ ่ วมทุนที(เป็ นภาคเอกชน ซึ( ง อพวช. จะต้องทํา
การวิเคราะห์โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื(อให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไร
ที(ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น องค์ความรู ้ซ( ึ งควบคุมไม่ได้ จึงจําเป็ นต้องสรรหา
ผูเ้ ชี( ย วชาญทางด้า นนวัตกรรมมาให้ความรู ้ ซึ( งต้อ งได้รับความร่ วมมื อจาก
หน่ วยงานภายนอก และการดําเนินการจัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที(เพื(อให้เข้าใจกับ
องค์ความรู ้ดงั กล่าว ซึ( งสามารถนําไปเป็ นประเด็นความเสี( ยงในด้านการเงิ น
(Financial Risk: FR) หรื อ ความเสี( ยงด้านการดําเนิ นงาน (Operational Risk :
OR) ในเชิ งนโยบายโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ายังมีความเสี( ยงด้านการหา
ผูร้ ่ วมทุน ซึ(ง อพวช. จะต้องไปพิจารณาในภาพรวมว่าจะนําประเด็นดังกล่าวไว้
ในหมวดใดของความเสี( ยงองค์กรที(กาํ หนดไว้ใน “ร่ าง” ประเด็นความเสี( ยง
- ประเด็นความเสี( ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ควร
ต้องมีรายละเอียดอธิ บายว่า ในเรื( องดังกล่าวหมายถึงประเด็นอะไร เช่น รายได้
จากผูใ้ ช้บริ ก าร หรื อรายได้จากผูร้ ่ วมทุน ซึ( งอาจจะเพิ(มขึ4นมาอี ก หนึ( งปั จจัย
เสี( ยงก็ได้ ในประเด็นความเสี( ยงด้านการเงิน เช่น FR02 อาจจะเป็ น “ความเสี(ยง
เรื( อ งการร่ วมทุน กับ ภาคเอกชน” หรื อ “ความเสี( ย งเรื( อ งการมี ส่ว นร่ วมของ
ภาคเอกชน” สํา หรั บวิธีก ารลดความเสี( ยง จะต้องไปศึ ก ษาถึ งสิ( งจูงใจ หรื อ
มาตรการทางด้านภาษีที(ผรู ้ ่ วมทุนจะได้รับการลดหย่อนหรื อมีมาตรการอะไรที(
เป็ นประโยชน์ และควรวิเคราะห์ความเชื( อมโยงของโครงการนวัตกรรมฯ กับ
ช่วงของการเจริ ญเติบโต (S-Curve) ที(จะทําให้ภาคเอกชนสนใจเข้าร่ วมทุนกับ
อพวช. ด้วย
- ประเด็นความเสี(ยงด้านกฎหมายและข้อกําหนดผูกพันองค์กร ควรกําหนดข้อ
กฎหมายที( สําคัญ เช่ น เรื( องกระราชบัญญัติการจัดซื4 อจัดจ้า งและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. NOPQ หรื อข้อกฎหมายต่างๆ ที(มีความสําคัญที(ทุกคนทัว( ทั4ง
องค์กรจะต้องรับทราบ มากําหนดเป็ นประเด็นความเสี( ยง หากเห็นว่าสามารถ
จัด การควบคุ มความเสี( ย งนั4นได้ก็ ค ัด ออกจากประเด็ นความเสี( ย งไปสู่ ก าร
ควบคุ ม ภายใน ซึ( งในประเด็ น ดัง กล่ า ว อาจจะกํา หนดภายใต้หั ว ข้อ “การ
เปลี(ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ” ซึ( งสามารถนําประเด็นเรื( อง กฎหมายของ
การใช้พ4ืนที(ภายใน อพวช. หรื อ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. NOSO
เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ( งในปั จจัยเสี( ย งได้ เพราะเราไม่สามารถแก้ก ฎหมายของ
หน่วยงานภายนอกได้ ซึ(ง อพวช. ทําได้แค่การลดโอกาสที(จะเกิดความเสี( ยงนั4น
ให้มากที(สุด
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในของ อพวช. ทุกไตรมาส และ
ประชุมร่ วมกับคณะกรรมการควบคุมภายใน ดังนี4
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1) ไตรมาสที( T ปี งบประมาณ NOOp ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั4งที( L/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดี ที( L ธันวาคม NOOp วาระที( S.L รับทราบผลการ
บริ หารการควบคุมภายใน
2) ไตรมาสที( L ปี งบประมาณ NOPQ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั4งที( N/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( Lp มกราคม NOPQ วาระที( S.L โดยมีขอ้ เสนอแนะ
เรื( อง การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ควรกําหนดให้คณะกรรมการที(
เข้า ร่ ว มประชุ ม ทํา การเปิ ดเผยความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ทุก ครั4 งก่ อ นการ
ประชุ ม และจัดทําโปสเตอร์ เพื(อรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทัว( กัน
ภายใน อพวช. เรื( องการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน ควรกําหนดเป้าหมาย รวมถึงควร
แบ่ ง หมวดหมู่ อ ย่ า งชั ด เจน เช่ น คู่ มื อ สํา หรั บ งานหลัก คู่ มื อ สํา หรั บ งานที( มี
ลักษณะเฉพาะ
3) ไตรมาสที( 2 ปี งบประมาณ NOPQ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั4งที( 4/NOPQ เมื(อวันพุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( S.L โดยมี ขอ้ เสนอแนะ ให้
ผูบ้ ริ ห ารแต่ ล ะหน่ วยงานควรให้ค วามสํา คญในการทํา การประเมิ นระบบการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปย. L และ ปย. N ภายในหน่วยงานที(ตนรับผิดชอบอย่าง
จริ งจัง
4) ไตรมาสที( S ปี งบประมาณ NOPQ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั4 งที( P/NOPQ เมื( อ วัน พฤหั ส บดี ที( NQ กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.L โดยมี
ข้อ เสนอแนะ เรื( อง การจั ด ทํา คลิ นิ ก ควบคุ ม ภายใน ควรให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง
กระบวนการทํา งานทุ ก ๆ กิ จ กรรม และควรเพิ(ม บทบาทในการสอบทานและ
ติดตามการปฏิบตั ิงาน โดยนําระบบการควบคุมภายในของแต่ละสํานัก/พิพิธภัณฑ์
มาปฏิ บตั ิ อย่า งจริ งจัง และการบูรนาการปฏิ บตั ิงานร่ วมกันระหว่า งการควบคุม
ภายใน การบริ หารความเสี( ยง และการตรวจสอบภายใน
5) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่ วมกับคณะกรรมการควบคุมภายใน ผู ้
ตรวจสอบภายใน ผู ้บ ริ หาร และผู ้ต รวจสอบบัญ ชี เพื( อ พิ จ ารณาสอบทาน
แผนปฏิบตั ิการควบคุมภายใน ประจําปี งบประมาณ NOPL โดยมีขอ้ เสนอแนะ ให้
จัดกลุ่ มของกิ จกรรมภายใต้แผนฯ ให้ชัดเจนตามหัวข้อการประเมิ นผลด้านการ
ควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม กิ จกรรมการควบคุม และ
การติดตามประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ด้า นการควบคุ ม ภายใน เพื( อ กํา หนดเป็ นนโยบายเกี( ย วกับ การควบคุ ม ภายใน
ประจําปี งบประมาณ NOPL ดังนี4
- ต้อ งดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง /แก้ไ ข ตามข้อ เสนอแนะจากการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ การบริ หารจัดการองค์กร – ด้านการควบคุมภายใน
- ต้องปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการควบคุมภายใน อพวช. ประจําปี งบประมาณ และ
รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานตามลําดับชั4น
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- ต้องมีการสอบทานตามประเด็นที( สคร. กําหนดไว้ครบถ้วน
- ต้องเร่ งรัดให้ทุกหน่วยงานทบทวน/ปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงาน
- ต้องมีการบูรนาการร่ วมกับการบริ หารความเสี( ยง และการตรวจสอบภายใน
รายละเอี ยดตามรายงานการประชุ ม ครั4 งที( O/NOPQ วันพฤหัสบดี ที( Np มิ ถุ นายน
NOPQ วาระที( P
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานความน่าเชื(อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของ อพวช. และประชุมร่ วมกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดังนี4
L) ประชุ มร่ วมกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น เกี( ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน
ของ อพวช. ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั4งที( T/NOPQ เมื(อวัน
พุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( O.L
N) ประชุ ม ร่ ว มกับ สํ า นัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เกี( ย วกับ ผลการติ ด ตามการ
ปฏิบ ัติ งานของ อพวช. ตามข้อ เสนอแนะของสํา นัก งานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น
(สตง.) และคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. ตามรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ เมื(อวันพุธที( Np มิถุนายน NOPQ วาระ O.L
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมิ นผลการควบคุมภายใน ของ
อพวช. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ นว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. NOTT ข้อ P ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( T/NOOp เมื(อวัน
พุธที( NQ เมษายน NOOp วาระที( S.N ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที(
N/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( Lp มกราคม NOPQ วาระที( S.S
10. คณะกรรมการตรวจสอบได้มี ก ารสอบทานผลการติ ด ตามการปฏิ บัติ ง านตาม
ข้อเสนอแนะของ สตง. คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ครั4งที( T/NOPQ เมื(อวันพุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( O.L
- ครั4งที( O/NOPQ เมื(อวันพุธที( Np มิถุนายน NOPQ วาระที( O.L
11. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการติดตามการปฏิบตั ิงานของ อพวช.
ตามข้อเสนอแนะ โดยในปี งบประมาณ NOPQ มีการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานตาม
ข้อเสนอแนะในประเด็น ดังต่อไปนี4
เรื( องติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงาน
รายละเอียด
L) เรื( องการจัดสรรกําไร
L) ปี งบประมาณ NOOT-NOOO กาประชุมครั4งที( L/NOPQ
สุทธิ ของโครงการพัฒนา จัดสรรกําไรให้กบั อพวช.
วาระที( S.T
ธุรกิจร้านจําหน่ายของที(
เรี ยบร้อยแล้ว
ระลึกให้ อพวช.
N) ปี งบประมาณ NOOP-NOOV กาประชุมครั4งที( T/NOPQ
ไม่นาํ ส่งกําไรให้กบั อพวช.
วาระที( O.L
S) ปี งบประมาณ NOOW-NOOp กาประชุมครั4งที( T/NOPQ
อยูร่ ะหว่างการจัดทําบัญชี
วาระที( O.L
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N) เรื( องการบริ หารจัดการ
วารสาร อพวช.

L) ลดปริ มาณการผลิตวารสาร
จากเดิม W,QQQ เล่ม เหลือ
T,QQQ เล่ม
N) แต่งตั4งคณะกรรมการด้าน
วิชาการและการบริ หารจัดการ
การผลิตวารสาร
S) เรื( องการคืนหลักประกัน มีหนังสื อถึงผูร้ ับจ้างให้มารับ
สัญญาคงค้าง
หลักประกันสัญญาคืนภายใน
LO วัน นับตั4งแต่ได้รับหนังสื อ
แจ้ง
T) การเบิกจ่ายนํ4ามัน
ดําเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
เชื4อเพลิง
O) เรื( องการแต่งตั4ง
ดําเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
คณะทํางานการจัดหา
รายได้
P) การจัดทําแนวนโยบาย ดําเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
และแนวปฏิบตั ิในการ
รักษาความมัน( คงความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และเผยแพร่ ให้บุคลากร
ภายใน อพวช. รับทราบ
และถือปฏิบตั ิ
V) การบริ หารและจัดการ ดําเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
งาน Taxidermy

W) เงินยืมทดรอง

ดําเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

การประชุมครั4งที( L/NOPQ
วาระที( S.T
การประชุมครั4งที( N/NOPQ
วาระที( S.N
การประชุมครั4งที( T/NOPQ
วาระที( O.L

การประชุ ม ครั4 งที( L/NOPQ
วาระที( S.T
การประชุ ม ครั4 งที( S/NOPQ
วาระที( S.L
การประชุ ม ครั4 งที( S/NOPQ
วาระที( S.L

การประชุ ม ครั4 งที( S/NOPQ
วาระที( S.L
การประชุ ม ครั4 งที( O/NOPQ
วาระที( S.L
การประชุ ม ครั4 งที( S/NOPQ
วาระที( S.L
การประชุ ม ครั4 งที( V/NOPQ
วาระที( O.L

9) การปรับปรุ งแก้ไข
ดําเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
เอกสารใบสําคัญต่าง ๆ
(เดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน NOOp)
12. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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- ไตรมาสที( L ครั4งที( N/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( Lp มกราคม NOPQ วาระที( S.S
- ไตรมาสที( N ครั4งที( T/NOPQ เมื(อวันพุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( S.S
- ไตรมาสที( S ครั4งที( P/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( NQ กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.S
- ไตรมาสที( T ครั4งที( Np/NOPQ เมื(อวันศุกร์ ที( Np กันยายน NOPQ วาระที( O.L
13. คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิ ญฝ่ ายบริ หารเข้าร่ วมประชุ มเพื(อหารื อเกี(ยวกับธุ รกิ จ
ความเสี( ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ ดังนี4
รายละเอียด
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
การประชุมครั4งที(
L.ด้านความเสี( ยง
L.นางอภิญาณ์ หทัยธรรม
- ครั4งที( L/NOPQ วันที( L
ประธานกรรมการบริ หารความ ธันวาคม NOPQ วาระที( S.N
เสี( ยง อพวช.
- ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP
N.นางกรรณิ การ์ เฉิ น
เมษายน NOPQ วาระที( S.N
รองประธานกรรมการบริ หาร
- ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ
ความเสี( ยง อพวช.
กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.N
- ครั4งที( W/PQ วันที( Np ก.ย. PQ
วาระที( S.L
N.ด้านการควบคุม L. นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
- ครั4งที( L/NOPQ วันที( L
ภายใน
ประธานคณะกรรมการควบคุม ธันวาคม NOOp วาระที( S.L
ภายใน อพวช.
-ครั4งที( N/NOPQ วันที( Lp
N. นางปั ทมา ศรี ประเสริ ฐ
มกราคม NOPQ วาระที( S.L
กรรมการและเลขานุการ
- ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP
คณะกรรมการควบคุมภายใน
เมษายน NOPQ วาระที( S.L
อพวช.
- ครั4งที( O/NOPQ วันที( Np
มิถุนายน NOPQ วาระที( P.L
- ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ
กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.L
S. ด้านการกํากับดูแลกิจการ/เกี(ยวกับธุรกิจขององค์กร
L) สอบทานการ L.นางกรรณิ การ์ วงศ์ทองศิริ
- ครั4งที( N/NOPQ วันที(Lp
ประเมินระบบการ ประธานคณะกรรมการควบคุม
มกราคม NOPQ วาระที( S.S
ควบคุมภายใน
ภายใน อพวช.
ของ อพวช. ตาม N.นางปัทมา ศรี ประเสริ ฐ
ระเบียบ คตง. ข้อ กรรมการและเลขานุการ
P
คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช.
N) ประชุมร่ วมกับ L.นางกรรณิ การ์ วงศ์ทองศิริ
- ครั4งที( O/NOPQ วันที( Np
ผูอ้ าํ นวยการ
รองผูอ้ าํ นวยการ อพวช.
มิถุนายน NOPQ วาระที( O.N
พิพิธภัณฑ์/สํานัก รักษาการ ผอพ.
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รักษาการผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หาร /
และกํากับดูแลสํานักยุทธศาสตร์และ
แผน
N.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ
รองผูอ้ าํ นวยการ อพวช.
รักษาการผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ /และกํากับดูแล
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
S. น.ส.ศิริรัตน์ เสริ มวิฑูรย์
ผูอ้ าํ นวยการ กองการเงินและบัญชี
สํานักบริ หาร
T. นายสมคิด ว่องวิกย์การ
ผูอ้ าํ นวยการ กองแผนงาน สํานัก
ยุทธศาสตร์และแผน
O. นางปัทมา ศรี ประเสริ ฐ
ผูอ้ าํ นวยการ กองติดตามและ
ประเมินผล สํานักยุทธศาสตร์และ
แผน
P. นายปริ ญญา เพชรประพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการ กองนิทรรศการ
ธรรมชาติวทิ ยา
V. นายสุ เทพ ประสงค์มณี
หัวหน้างานซ่อม-สร้างนิทรรศการ
สํานักโครงการ
พิเศษ
W. นายดรงค์ ยิง( ชล
หัวหน้า
สํานักงานโครงการพิพิธภัณฑ์
พระราม p สํานักโครงการพิเศษ
9. นายบุญหลาย ศรี บุญเรื อง
สังกัดสํานักโครงการพิเศษ
LQ. นายสราวุฒิ สวนมาลา
สังกัดสํานักโครงการพิเศษ
LL.นายชูศกั ดิ‘ แสงสันต์
สังกัดสํานักโครงการพิเศษ

-ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ
กรกฎาคม NOPQ วาระที( O.N
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12. นางกรรณิ การ์ เฉิ น
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ รักษาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด
LS.นายถิรพงศ์ เกียรตินนั ทน์
ผูอ้ าํ นวยการกองการตลาดและ
บริ การ สํานักพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด
LT. นายสุวิทย์ เปานาเรี ยง
ผูอ้ าํ นวยการกองคาราวาน
วิทยาศาสตร์ สํานักพัฒนาความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
15. นางไกรศรี โพนนาค
สังกัดสํานักพัฒนาธุ รกิจและ
การตลาด
LP. น.ส. ธนานุช กิ(งก้าน
สํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
S) สอบทาน
1. น.ส.ศิริรัตน์ เสริ มวิฑูรย์
รายงานผลการ
ผูอ้ าํ นวยการกองการเงินและบัญชี
วิเคราะห์งบ
N. น.ส.จิตติมา โรจนกร
การเงินไตรมาส S รักษาการหัวหน้างานบัญชี
ปี งบประมาณ
สํานักบริ หาร
NOOp
S. น.ส. ศีตลา แสงโสภณ
สังกัดกองการเงินและบัญชี
T) สอบทาน
L. นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
รายงานผลการ
รองผูอ้ าํ นวยการ อพวช.
วิเคราะห์งบ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หาร
การเงินไตรมาส T N. น.ส.ศิริรัตน์ เสริ มวิฑูรย์
ปี งบประมาณ
ผูอ้ าํ นวยการกองการเงินและบัญชี
NOOp
S. นางจิตติมา โรจนกร
รักษาการหัวหน้างานบัญชี
สํานักบริ หาร
O) สอบทาน
L. น.ส.ศิริรัตน์ เสริ มวิฑูรย์
รายงานผลการ
ผูอ้ าํ นวยการกองการเงินและบัญชี

- ครั4งที( L/NOPQ วันที( L
ธันวาคม NOOp วาระที( O.L

- ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP
เมษายน NOPQ วาระที( O.L

- ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ
กรกฎาคม NOPQ วาระที( O.L
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วิเคราะห์งบ
การเงินไตรมาส L
ปี งบประมาณ
NOPQ
P) สอบทาน
รายงานผลการ
วิเคราะห์งบ
การเงินไตรมาส N
ปี งบประมาณ
NOPQ
V) สอบทาน
รายงานผลการ
สอบทานรายการ
ที(เกี(ยวโยงหรื อ
รายการที(อาจมี
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
W) สอบทาน
รายงานการเป็ นที(
ปรึ กษาคลินิค
ควบคุมภายใน

N. น.ส.จิตติมา โรจนกร
รักษาการหัวหน้างานบัญชี
สํานักบริ หาร
L.น.ส.ศิริรัตน์ เสริ มวิฑูรย์
ผูอ้ าํ นวยการกองการเงินและบัญชี
N.น.ส. บุษปวัน คงศิลป์
สังกัดกองการเงินและบัญชี

- ครั4งที( V/NOPQ วันที( SQ
สิ งหาคม NOPQ วาระที( S.L

L. นางกรรณิ การ์ วงศ์ทองศิริ
รองผูอ้ าํ นวยการ และรักษาการผอพ.

- ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP
เมษายน NOPQ วาระที( S.S

L.นางปัทมา ศรี ประเสริ ฐ
หัวหน้ากองติดตามและประเมินผล
สํานักยุทธศาสตร์และแผน
เลขานุการคณะกรรมการควบคุม
ภายใน
L. นางกรรณิ การ์ วงศ์ทองศิริ
รองผูอ้ าํ นวยการ และรักษาการผอพ.

- ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ
กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.S

p) สอบทาน
รายงานเรื( องการ
ปฏิบตั ิงานตาม
จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน
LQ) สอบทาน
L.นายชนิ นทร์ วรรณวิจิตร
รายงานเรื( องการ ผูอ้ าํ นวยการสํานักโครงการพิเศษ
บริ หารและจัดการ
กองพัฒนาและ
ผลิตนิทรรศการ

- ครั4งที( V/NOPQ วันที( SQ
สิ งหาคม NOPQ วาระที( O.N

- ครั4งที( W/NOOp วันที( Np
กันยายน NOPQ วาระที( O.L
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LL) สอบทาน
รายงานเรื( อง
ตรวจสอบเอกสาร
ใบสําคัญต่าง ๆ

L. นางกรรณิ การ์ วงศ์ทองศิริ
- ครั4งที( W/NOOp วันที( Np
รองผูอ้ าํ นวยการ และรักษาการ
กันยายน NOPQ วาระที( O.L
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หาร
N. น.ส.ศิริรัตน์ เสริ มวิฑูรย์
ผูอ้ าํ นวยการกองการเงินและบัญชี
LN) สอบทาน
L.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ
- ครั4งที( W/NOOp วันที( Np
รายงานผลการ
รองผูอ้ าํ นวยการ กํากับดูแล
กันยายน NOPQ วาระที( O.L
ตรวจสอบเรื( อง
พิพิธภัณฑ์เทคโนยีสารสนเทศ
การจัดทําทะเบียน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
คุมชิ4นงาน
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
นิทรรศการของ N.นางกรรณิ การ์ เฉิ น
อพวช.
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
S.นายชนินทร์ วรรณวิจิตร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักโครงการพิเศษ
LS) สอบทาน
L.นางกรรณิ การ์ วงศ์ทองศิริ
- ครั4งที( W/NOOp วันที( Np
รายงานผลการ
รองผูอ้ าํ นวยการ และรักษาการผอพ. กันยายน NOPQ วาระที( O.L
ตรวจสอบเรื( อง
ผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสาร สนเทศ ระดับสู ง
ของ อพวช. (ด้าน
General Control
และ Application
Control)
LS) สอบทาน
L.นางอภิญาณ์ หทัยธรรม
- ครั4งที( W/NOOp วันที( Np
รายงานผลการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี( ยง กันยายน NOPQ วาระที( O.L
ตรวจสอบเรื( อง
อพวช.
การบริ หารความ
เสี( ยงของ อพวช.
เอกสารประกอบ : แนบ v : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( L/NOPQ วันที( L ธันวาคม NOOp
7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( N/NOPQ วันที( Lp มกราคม NOPQ
7.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( S/NOPQ วันที( SQ มีนาคม NOPQ
7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP เมษายน NOPQ
7.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ วันที( Np มิถุนายน NOPQ
7.6 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ กรกฎาคม NOPQ
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7.7 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( V/NOPQ วันที( V สิ งหาคม NOPQ
7.8 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( W/NOPQ วันที( Np กันยายน NOPQ
แนบ 6 : งานตรวจสอบภายใน
6.14 รายงานผลการสอบทานการประเมิ นผลการควบคุมภายใน ของ อพวช. (ตาม
ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่า ด้ว ยการกํา หนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. NOTT ข้อ P) พร้อมเอกสารแนบแบบ ปส.
มี

ไม่ มี

บทบาทและหน้ าทีข( องคณะกรรมการตรวจสอบในส่ วนที(เกีย( วข้องการควบคุมภายใน
• การเปิ ดเผยกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบแก่บุคคลภายนอก อาทิ การเปิ ดเผย ผ่าน
ทาง Website โดยตรง และการแสดงในรายงานประจําปี
รายละเอียดเพิม( เติม :
การเปิ ดเผยกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบแก่ บคุ คลภายนอก มีดงั นี4
1. การเปิ ดเผยข้อมูลของคณะกรรมการตรวจสอบบน Intranet ประกอบด้วย
1.1 โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

1.2 รายชื(อคณะกรรมการตรวจสอบ
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1.3 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.4 แผนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การเปิ ดเผยรายงานสรุ ปผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี
งบประมาณ NOPQ บนเว็บไซต์ของ อพวช. www.nsm.or.th
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เอกสารประกอบ :

3. การเปิ ดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจําปี NOPQ ได้จดั ส่ ง
ข้อมูลรายงานประจําปี NOPQ ให้หน่ วยงานที(รับผิดชอบในการจัดทํารายงานประจําปี ตาม
บันทึกข้อความนําส่ ง เรื( อง เผยแพร่ รายงานผลการดําเนิ นงานของคณะกรมการตรวจสอบ
ประจําปี งบประมาณ NOPQ ลงในเว็ปไซต์ อพ. ลงวันที( p ตุลาคม NOPQ และ เรื( อง เผยแพร่
รายงานผลการดํา เนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํา ปี งบประมาณ NOPQ ใน
รายงานประจําปี อพ. ลงวันที( p ตุลาคม NOPQ
4. ส่ งสําเนารายงานประจําปี ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รายละเอียดตาม
บันทึ ก ข้อความ ที( วท OOQQ/LOOS เรื( อง ขอส่ งรายงานประจํา ปี NOPQ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ลงวันที( SQ ตุลาคม NOPQ
5. ส่ งสํา เนารายงานการตรวจสอบประจํา ปี ให้ ก ระทรวงการคลัง รายละเอี ย ดตาม
หนังสื อที( วท OOQQ/ว LOSP ลงวันที( SQ ตุลาคม NOPQ
6. ส่ ง สํ า เนารายงานการตรวจสอบประจํา ปี ให้ สํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
รายละเอียดตาม หนังสื อที( วท OOQQ/ว LOSP ลงวันที( SQ ตุลาคม NOPQ
7. ส่ งสํ า เนารายงานการตรวจสอบประจํา ปี ให้ ผู้อ ํา นวยการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ / สํ า นั ก
รายละเอียดตามบันทึกข้อความลงวันที( NT ตุลาคม NOPQ เรื( อง รางานประจําปี งบประมาณ
NOPQ
8. รายงานผลการดําเนินงานในปี NOPQ ตามบันทึกข้อความวันที( NT ตุลาคม NOPQ เรื( อง
นําเสนอรายงานประจําปี
แนบ 6 : งานตรวจสอบภายใน
6.3 บันทึกข้อความ เรื( อง นําส่ งรายงานประจําปี NOPQ ลงวันที( NT ตุลาคม NOPQ
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการ อพวช.
6.4 บันทึกข้อความ เรื( อง รายงานประจําปี งบประมาณ NOPQ ลงวันที( NT ตุลาคม
NOPQ เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก
6.5 บันทึกข้อความที( วท OOQQ/LOOS ลงวันที( SQ ตุลาคม NOPQ เรื( อง ขอนําส่ ง
รายงานประจําปี NOPQ ของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เรี ยน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
6.6 หนังสื อเรี ยนที( วท OOQQ/LOSP ลงวันที( NV ตุลาคม NOPQ เรื( อง ขอนําส่ง
รายงานประจําปี NOPQ เรี ยนปลัดกระทรวงการคลัง
6.7 หนังสื อเรี ยนที( วท OOQQ/LOSP ลงวันที( NV ตุลาคม NOPQ เรื( อง ขอนําส่ง
รายงานประจําปี NOPQ เรี ยนผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
6.8 บันทึกข้อความ เรื( องเผยแพร่ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจําปี งบประมาณ NOPQ ในรายงานประจําปี อพ. ลงวันที( p
ตุลาคม NOPQ
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6.9 บันทึกข้อความ เรื( องเผยแพร่ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจําปี งบประมาณ NOPQ ลงในเว็บไซต์ อพ. ลงวันที( p ตุลาคม
NOPQ
6.13 รายงานการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ NOPQ

2.4 การประเมินความเสี( ยง 3 (Risk Assessment)

**** สําหรั บหั วข้ อนีจะประเมินในหั วข้ อการบริ หารความเสี) ยง
2.9 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (นํ4าหนัก ร้อยละ TS)
พิจารณาจาก
L.S.L การอนุมตั ิ พิจารณาจาก การกําหนดขอบเขตระดับของอํานาจในการอนุมตั ิให้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์
ของพนักงานทุกระดับและมีการสื( อสารให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบ 4

**** สําหรั บหั วข้ อนีจะประเมินในหั วข้ อย่ อย "." สภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายใน
1.3.2 การสอบทานงาน
1) การสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานที(มิใช่ทางการเงิน
การสอบทานรายงานทางการเงิน
• ระบุหน่วยงาน หรื อบุคลากรที(รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงิน
• ระบุวิธีการและขั4นตอน รวมทั4งความถี(ของการสอบทานรายงานทางการเงิน พร้ อมยกตัวอย่ างรายงานที(
สํ าคัญ
รายละเอียดเพิม( เติม :
หน่ วยงานหรื อบุคลากรที(รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน
1. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น (สตง.) เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอก - สอบทาน
ความน่าเชื( อถือของรายงานทางการเงินของ อพวช. สําหรับปี สิ4 นบัญชี ณ วันที( SQ กันยายน
NOOp โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้หารื อกับ สตง. ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ เมื(อวันพุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( O.L และ ครั4งที( O/NOPQ เมื(อวัน
พฤหัสบดีที( Np มิถุนายน NOPQ วาระที( O.L
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทาน อย่างน้อยปี ละ L ครั4ง และได้รายงานผลการ
การสอบทานต่อคณะกรรมการ อพวช. ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ อพวช. ครั4งที(
O/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( LL พฤษภาคม NOPQ วาระที( S.N และครั4งที( V/NOPQ เมื(อวันอังคาร
ที( NO กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.N
3
4

ประเมินในหัวข้อการบริ หารความเสี( ยง
ประเมินในหัวข้อย่อย L.L สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
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2. บริ ษทั สํานักพัฒนาการบริ หารธรรมนิ ติ จํากัด บริ ษทั ที(ปรึ กษาทางด้านการเงินการ
บัญชีให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ - โดยได้ทาํ การวิเคราะห์งบการเงินของ อพวช. รายไตร
มาสพร้อมกับให้ขอ้ สังเกตต่องบการเงินดังกล่าว
3. หน่วยงานตรวจสอบภายใน - สอบทานงบการเงินของ อพวช. รายไตรมาส โดยสอบ
ทานเอกสารทางการเงิ นการบัญชี ตามข้อสังเกตของบริ ษทั ที(ปรึ กษาทางด้า นการเงินการ
บัญชีเพื(อเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการตรวจสอบ - สอบทานผลการวิเคราะห์งบการเงินของ อพวช. รายไตร
มาส ตามข้อสังเกตของบริ ษทั ที(ปรึ กษาและข้อมูลสนับสนุ นที(หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นําเสนอ รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1) ไตรมาสที( S ปี งบประมาณ NOOp ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมตรวจสอบ
ครั4งที( L/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( L ธันวาคม NOOp วาระที( O.L
2) ไตรมาสที( T ปี งบประมาณ NOOp ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมตรวจสอบ
ครั4งที( T/NOPQ เมื(อวันพุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( O.N
3) ไตรมาสที( L ปี งบประมาณ NOPQ ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมตรวจสอบ
ครั4งที( P/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( NQ กรกฎาคม NOPQ วาระที( O.L
4) ไตรมาสที( N ปี งบประมาณ NOPQ ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมตรวจสอบ
ครั4งที( V/NOPQ เมื(อวันพุธที( SQ สิ งหาคม NOPQ วาระที( S.N
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการการสอบทานต่อคณะกรรมการ อพวช.
รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ อพวช.
1) ไตรมาสที( S ปี งบประมาณ NOOp ครั4งที( L/NOPQ เมื(อวันจันทร์ ที( NS มกราคม NOPQ
วาระที( S.N
2) ไตรมาสที( T ปี งบประมาณ NOOp และไตรมาสที( L ปี งบประมาณ NOPQ ครั4งที(
V/NOPQ เมื(อวันอังคารที( NO กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.N
วิธีการและขั-นตอนในการสอบทานรายงานทางการเงินของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย
1. บริ ษทั สํา นัก พัฒนาการบริ หารธรรมนิ ติ จํากัด (ที(ปรึ ก ษาทางด้านการเงิ นและ
บัญชี) มีข4 นั ตอนตามลําดับดังต่อไปนี4
1.1 อพวช. นําส่งงบการเงินรายไตรมาสให้ที(ปรึ กษาด้านการเงินและบัญชี
1.2 ที(ปรึ กษาด้านการเงินและบัญชี ดําเนิ นการวิเคราะห์งบการเงินตามเงื(อนไข
ของสัญญา
1.3 ที( ปรึ ก ษาด้า นการเงิน และบัญ ชี นํา ส่ งผลการวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ให้ก ับ
อพวช.
1.4 หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานหาข้อมูลเพิ(มเติมตามผลการวิเคราะห์
และข้อสังเกตจากงบการเงิน
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1.5 หน่วยงานตรวจสอบภายในนําส่ งข้อมูลเพิ(มเติมตามข้อ T. ให้กบั ที(ปรึ กษา
ด้านการเงินและบัญชี
1.6 ที(ปรึ กษาด้านการเงินและบัญชี วิเคราะห์ งบการเงินอีกครั4งหลังจากได้รับ
ข้อมูลเพิ(มเติม
1.7 ที(ปรึ กษาด้านการเงินและบัญชี นําส่ งผลการวิเคราะห์งบการเงินรอบที(สอง
ให้กบั อพวช. พร้อมข้อเสนอแนะเพิ(มเติม (ถ้ามี)
1.8 หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการสอบทานการวิเคราะห์งบการเงิน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
2. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีข4นั ตอนตามลําดับดังต่อไปนี4
2.1 ได้รับรายงานงบการเงินจากงานบัญชี
2.2 ทําหนังสื อแจ้งประชุมเพื(อเปิ ดการตรวจสอบกับงานบัญชี
2.3 การจัดทําแผนปฏิบตั ิงานตรวจสอบ (Audit Schedule)
2.4 กํา หนดวัตถุ ประสงค์ในการตรวจสอบเพื(อหาสาเหตุของรายได้ ค่า ใช้จ่า ยที(
เพิ(มขึ4นหรื อลดลงของงบการเงิน
2.5 กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
2.6 การสํารวจข้อมูลเบื4องต้น
2.7 การจัดทําแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
2.8 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
- สัมภาษณ์เจ้าหน้าที(งานบัญชี
- รวบรวมเอกสารที(เกี(ยวข้องเพื(อทําการสอบทานเอกสาร
- เปรี ยบเทียบงบบัญชี รายได้ และค่าใช้จ่าย
- จัดทํากระดาษทําการ
- วิเคราะห์ขอ้ มูล และประเมินผล
- สรุ ปใบปะหน้ากระดาษทําการ
- สรุ ป ผลการสอบทานเบื4 อ งต้น และการจัด แฟ้ ม กระดาษทํา การเสนอ
หตน. สอบทาน
2.9 จัดทําสรุ ปผลการตรวจสอบรายงานผลเสนอ หตน. ลงนาม
2.10 รายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
2.11 การติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3. คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. มีข4 นั ตอนตามลําดับดังต่อไปนี4
3.1 ที(ปรึ กษาที(ปรึ กษาด้านการเงินและบัญชี รายงานผลการสอบทานงบการเงิน
กับคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. พิจารณาในแต่ขอ้ สังเกตของงบการเงินใน
แต่ละประเด็น
3.3 ให้ขอ้ เสนอแนะกับ อพวช.
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3.4 ตรวจรับงานการให้การปรึ กษาด้านการเงินและบัญชี ของที(ปรึ กษาฯ
3.5 หน่วยงานตรวจสอบภายในสรุ ปข้อ เสนอแนะรายงานให้ ผอพ. รับทราบ
และเพื(อดําเนินการในส่ วนที(เกี(ยวข้อง
3.6 คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินรายไตร
มาสเสนอคณะกรรมการ อพวช.
แนบ 6 : งานตรวจสอบภายใน
6.11 วิธีการขั4นตอนในการสอบทานรายงานทางการเงินของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
แนบ v : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( L/NOPQ วันที( L ธันวาคม NOOp
7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP เมษายน NOPQ
7.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ วันที( Np มิถุนายน NOPQ
7.6 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ กรกฎาคม NOPQ
7.7 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( V/NOPQ วันที( V สิ งหาคม NOPQ
แนบ w : คณะกรรมการ อพวช.
8.7 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( O/NOPQ วันที( LL พฤษภาคม NOPQ
8.9 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( V/NOPQ วันที( NO กรกฎาคม NOPQ

การสอบทานรายงานผลการดําเนินงานที(มใิ ช่ ทางการเงิน
• ระบุหน่วยงาน หรื อบุคลากรที(รับผิดชอบการสอบทานรายงานที(มิใช่ทางการเงิน
• ระบุวิธีก ารและขั4นตอน รวมทั4งความถี( ของการสอบทานรายงานที(มิ ใช่ ทางการเงิ น พร้ อมยกตัวอย่ า ง
รายงานที(สําคัญ
รายละเอียดเพิม( เติม :
หน่ วยงานหรื อบุคลากรที(รับผิดชอบสอบทานรายงานที(มใิ ช่ ทางการเงิน
1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริ หารความเสี( ยงของ อพวช. ทุกไตรมาส
และประชุมร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี( ยง ดังนี4
1) ไตรมาสที( T ปี งบประมาณ NOOp ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั4งที( L/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( L ธันวาคม NOOp วาระที( S.N
2) ไตรมาสที( L ปี งบประมาณ NOPQ ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ เมื(อวันพุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( S.N
3) ไตรมาสที( 2 ปี งบประมาณ NOOp ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ เมื(อวันพุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( S.N
4) ไตรมาสที( S ปี งบประมาณ NOPQ ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั4งที( P/NOOp เมื(อวันพฤหัสบดีที( NQ กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.N
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(รายละเอียดตามที(ตอบในประเด็น - การสอบทาน/ทบทวนระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที(มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล โดยมีการประชุมอย่างเป็ น
ทางการร่ วมกับผูต้ รวจสอบหรื อที(ปรึ กษาจากภายนอก และผูต้ รวจสอบภายใน พร้ อมทั-งระบุ
ครั-งที( xx/2560 ที(มกี ารสอบทานการสอบทาน/ทบทวนระบบการควบคุมภายใน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุ มภายในของ อพวช. ทุก ไตรมาส
และประชุมร่ วมกับคณะกรรมการควบคุมภายใน ดังนี4
1) ไตรมาสที( T ปี งบประมาณ NOOp ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั4งที( L/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( L ธันวาคม NOOp วาระที( S.L
2) ไตรมาสที( L ปี งบประมาณ NOPQ ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั4งที( N/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( Lp มกราคม NOPQ วาระที( S.L
3) ไตรมาสที( 2 ปี งบประมาณ NOPQ ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั4งที( 4/NOPQ เมื(อวันพุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( S.L
4) ไตรมาสที( S ปี งบประมาณ NOPQ ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั4งที( P/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( NQ กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.L
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ
อพวช. ปี ละ L ครั4ง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. NOTT ข้อ P ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที(
T/NOOp เมื(อวันพุธที( NQ เมษายน NOOp วาระที( S.N
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้มี ก ารสอบทานผลการติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ง านตาม
ข้อเสนอแนะของ สตง. คณะกรรมการตรวจสอบและหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1) ครั4งที( T/NOPQ เมื(อวันพุธที( NP เมษายน NOPQ วาระที( O.L สอบทานรายงานผลเรื( อง
ที(ติดตาม ดังนี4
- การวางแผนการจัดพิมพ์วารสาร อพวช. ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริ ง
- การจัดทําทะเบียนคุมชิ4นงานนิทรรศการ
- การควบคุมเงินยืมทดรองไม่ให้เกิดความจําเป็ น
- การนํ า ส่ ง รายได้ สุ ทธิ โครงการพั ฒ นาธุ รกิ จ ร้ า นจํ า หน่ า ยของที( ร ะลึ ก
ปี งบประมาณ NOOT – NOOO และ ปี งบประมาณ NOOV – NOOW
- เงินหลักประกันสัญญาคงค้าง
2) ครั4งที( O/NOPQ เมื(อวันพุธที( Np มิถุนายน NOPQ วาระที( O.L สอบทานรายงานผลเรื( อง
ที(ติดตาม ดังนี4
- การจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน ประจําปี งบประมาณ NOOp
- การจัดทําทะเบียนคุมชิ4นงานนิทรรศการ
- การปฏิบตั ิตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ สตง. จากการประชุม เรื( องการ
เสริ มสร้ า งความน่ า เชื( อ ถื อ รายงานการเงิ นประจํา ปี งบประมาณ NOOp ที( มี
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สาระสําคัญเกี(ยวกับประเด็น การบันทึกทรัพย์สิน การนําส่งสําเนาสัญญาจัดซื4อ
จัดจ้า งที( มี มู ล ค่ า ตั4งแต่ L ล้า นบาทขึ4 น ไปให้ ก ับ สตง. การจัด ทํา ทะเบี ย นคุ ม
สัญญาจัดซื4 อจัดจ้าง การทําสัญญาจ้างรักษาความสะอาด รั กษาความปลอดภัย
และการดูแลสภาพภูมิทศั น์ การรับจ้างจัดทํานิทรรศการของ อพวช.
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบภายในและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1) ไตรมาสที( L ครั4งที( N/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( Lp มกราคม NOPQ วาระที( S.S
2) ไตรมาสที( N ครั4งที( T/NOPQ เมื(อวันพุธที( NN เมษายน NOPQ วาระที( S.S
3) ไตรมาสที( S ครั4งที( P/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( NQ กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.S
4) ไตรมาสที( T ครั4งที( W/NOPQ เมื(อวันศุกร์ Np กันยายน NOPQ วาระที( O.L
6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ/สอบทาน ผลการปฏิบตั ิงานของ อพวช. ตาม
แผนการตรวจสอบภายใน ประจํา ปี งบประมาณ NOPQ ซึ( งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผู ้อ ํา นวยการ อพวช. และอนุ ม ัติ โ ดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื( อ คราวการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( p/NOOp วันจันทร์ ที( LN กันยายน NOOp วาระที( O.L และตาม
แผนการตรวจสอบ (ปรั บปรุ งครั4งที( L) อนุมตั ิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื(อคราวการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ วันพฤหัสบดีที( Np มิถุนายน NOPQ วาระที( O.V
รายงานการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ 4567 ประกอบด้วย
1) รายการที(เกี(ยวโยงกันหรื อรายการที(อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) ที(ปรึ กษาการจัดทําคลินิกควบคุมภายใน
3) การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
4) การบริ หารและจัดการกองพัฒนาและผลิตนิทรรศการ
5) เอกสารใบสําคัญต่าง ๆ
6) การจัดทําทะเบียนคุมชิ4นงานนิทรรศการของ อพวช.
7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อพวช. (ด้าน General Control และ Application
Control)
8) การบริ หารความเสี( ยงของ อพวช.
9) สอบทานการประเมิ นผลการควบคุมภายใน สําหรับปี สิ4 นสุ ดวันที( SQ กันยายน
NOOp
วิธีการขั-นตอนในการสอบทานทีม( ใิ ช่ ทางการเงินของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ความถีใ( นการสอบทาน เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี งบประมาณ NOPQ
ที(กาํ หนดไว้
แนบ 6 : งานตรวจสอบภายใน
6.12 วิธีการขั4นตอนในการสอบทานรายงานที(ไ ม่ ใช่ ทางการเงิ นของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
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6.13 รายงานการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ NOPQ
6.15 แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี งบประมาณ NOPQ
แนบ 7 : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
7.8

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( L/NOPQ วันที( L ธันวาคม NOOp
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( N/NOPQ วันที( Lp มกราคม NOPQ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP เมษายน NOPQ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ วันที( Np มิถุนายน NOPQ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ กรกฎาคม NOPQ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( W/NOPQ วันที( Np กันยายน NOPQ

2) การสอบทานกิจกรรมการปฏิบตั ิงาน
มี ไม่ มี
การสอบทาน/การตรวจสอบของการปฏิบัตงิ านที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์ กร
• หน่วยงานที(รับผิดชอบการสอบทาน/การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กร
รายละเอียดเพิม( เติม :
หน่ ว ยงานที(รับผิด ชอบการสอบทาน/การตรวจสอบการปฏิบัติงานที(เป็ นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับขององค์กร
1. คณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้าที(สอบทานการดําเนิ นงานของ อพวช. ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ วิ ธี ปฏิ บัติ งาน มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ประกาศ หรื อคํา สั(งที(
เกี(ยวข้องกับการดําเนินงานของ อพวช. โดยระบุไว้ในกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ (อพวช.) พ.ศ. NOOP
ข้อ O.T
2. หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที(ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื(อถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบตั ิงาน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ หรื อคําสั(งที(เกี(ยวข้องกับการดําเนิ นงานของ อพวช. โดยระบุไว้ในกฎบัตรว่าด้วย
การตรวจสอบภายใน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ (อพวช.) พ.ศ. NOOp ข้อ V.N
(T.N)
เอกสารประกอบ :
แนบ 6 : งานตรวจสอบภายใน
6.1 กฎบัตรว่า ด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
พ.ศ. NOOP
6.2 กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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มี

ไม่ มี

การสอบทาน/การตรวจสอบของการปฏิบัตงิ านที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์ กร
• การรายงานของการสอบทาน/การตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านที( เ ป็ นไปตามกฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับขององค์กร พร้ อมระบุวธิ ีการ/ขั-นตอนการสอบทานฯ
รายละเอียดเพิม( เติม :
การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในและการ
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ตามรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ
1) ไตรมาสที( L ครั4งที( N/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( Lp มกราคม NOPQ วาระที( S.S
2) ไตรมาสที( N ครั4งที( T/NOPQ เมื(อวันพุธที( NN เมษายน NOPQ วาระที( S.S
3) ไตรมาสที( S ครั4งที( P/NOPQ เมื(อวันพฤหัสบดีที( NQ กรกฎาคม NOPQ วาระที( S.S
4) ไตรมาสที( T ครั4งที( W/NOPQ เมื(อวันศุกร์ Np กันยายน NOPQ วาระที( O.L
รายงานการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ 4567 ประกอบด้วย
1) รายการที(เกี(ยวโยงกันหรื อรายการที(อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) ที(ปรึ กษาการจัดทําคลินิกควบคุมภายใน
3) การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
4) การบริ หารและจัดการกองพัฒนาและผลิตนิทรรศการ
5) เอกสารใบสําคัญต่าง ๆ
6) การจัดทําทะเบียนคุมชิ4นงานนิทรรศการของ อพวช.
7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อพวช. (ด้าน General Control และ Application
Control)
8) การบริ หารความเสี( ยงของ อพวช.
9) สอบทานการประเมิ นผลการควบคุมภายใน สําหรับปี สิ4 นสุ ดวันที( SQ กันยายน
NOOp
วิธีการขั-นตอนในการสอบทานทีม( ใิ ช่ ทางการเงินของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
1. คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. มีข4 นั ตอนและวิธีการในการสอบทานรายงานผล
ของคณะกรรมการบริ หารความเสี( ยง อพวช. และคณะกรรมการควบคุมภายใน ตามลําดับ
ขั4นตอน ดังนี4
1.1 รายงานผลการดําเนินงานบริ หารความเสี( ยง และควบคุมภายในแต่ละไตรมาส
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. ประชุมเพื(อทําการสอบทานการดําเนินงาน
บริ หารความเสี( ยง และควบคุมภายใน ตามที(คณะกรรมการแต่ละคณะรายงาน
ในแต่ละไตรมาส
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
1.4 คณะกรรมการบริ หารความเสี(ยง และคณะกรรมการควบคุมภายใน รับ
ข้อเสนอแนะไปดําเนินการปรับปรุ งตามที(คณะกรรมการได้ให้ความเห็น
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1.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี(ยง และคณะกรรมการควบคุมภายใน รายงานผล
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. อีกครั4งหลังจากได้ดาํ เนินการปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะตามที(ได้ให้ความเห็น
1.6 คณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอประเด็นหรื อสาระสําคัญต่อคณะการมการ
อพวช. เกี(ยวกับการบริ หารความเสี( ยง และการควบคุมภายใน ของ อพวช.
2. หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีข4นั ตอนและวิธีวิธีการในการสอบทานรายงานผลของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี(ยง อพวช. และคณะกรรมการควบคุมภายใน ตามลําดับ
ขั4นตอน ดังนี4
2.1 ประชุ ม เปิ ดการตรวจสอบกับ หน่ ว ยรั บ ตรวจ และสอบทาน Flow chart
ขั4นตอนการทํางาน และสอบถามถึ งกระบวนการ หรื อขั4นตอนการทํางาน
รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที(เกี(ยวข้อง
2.2 ประเมิ น การกํา กับดู แ ลกิ จ การระบบการควบคุ ม ตามแนวทางมาตรฐาน
COSO
2.3 ประเมินความเสี( ยงของระบบงาน/กิจกรรม ทั4งด้านผลกระทบ (Impact) และ
โอกาสที(จะเกิด (Likelihood)
2.4 ประเมิ นโอกาสที(จะเกิดการทุจริ ตทั4งด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสที(
จะเกิด (Likelihood)
2.5 จัดทําแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ตามผลประเมินความเสี( ยง
2.6 ปฏิบตั ิการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
2.7 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานกระดาษทําการ
2.8 สรุ ป ผลและร่ า งรายงานผลการตรวจสอบจากข้อมู ล ตามกระดาษทําการ
ประเด็นการตรวจสอบ สาเหตุ ข้อเสนอแนะ
2.9 เสนอหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื(อสอบทานร่ างรายงานผลการ
ตรวจสอบ
2.10 ทําการนัดกับหน่วยรับตรวจเพื(อกําหนดวันปิ ดประชุมการตรวจสอบ
2.11 ปิ ดการตรวจสอบกับหน่ วยรั บตรวจ โดยรายงานผลประเด็นที(พบจากการ
ตรวจสอบ สาเหตุ ผลกระทบ และความเห็น/ข้อเสนอแนะ และฟั งความเห็น
ของหน่ วยรั บตรวจในประเด็นการตรวจสอบที(พ บ และตกลงกับหน่ วยรั บ
ตรวจในประเด็นที(จะต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขเพื(อกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามในแต่ละประเด็น
2.12 จัดทํารายงานเสนอ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทาน
2.13 จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื(อลง
นาม พร้อมหนังสื อนําส่งหน่วยรับตรวจ (ระดับสํานัก/พิพิธภัณฑ์ ระดับงาน)
ผูท้ ี(เกี(ยวข้อง และ ผอพ.
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เอกสารประกอบ :

2.14 เสนอรายงานต่ อ หั ว หน้า หน่ ว ยรั บ ตรวจ และผู้ที( เ กี( ย วข้อ ง ผอพ. และ
คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
แนบ 6 : งานตรวจสอบภายใน
6.12 วิธีก ารขั4นตอนในการสอบทานรายงานที(ไ ม่ ใช่ ทางการเงิ นของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
6.13 รายงานการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ NOPQ
แนบ 7 : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.2
7.4
7.6
7.8

มี

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( N/NOPQ วันที( Lp มกราคม NOPQ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP เมษายน NOPQ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ กรกฎาคม NOPQ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( W/NOPQ วันที( Np กันยายน NOPQ

ไม่ มี

การสอบทาน/การตรวจสอบของการปฏิบัตงิ านที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์ กร
• รายงานการกระทําผิดของพนักงานซึ( งได้รับโทษทางวินัย ตลอดจนระบุระดับความรุ นแรง
และมูลค่าความเสี ยหายซึ(งเกิดจากการกระทําผิดของพนักงานแต่ละราย ประจําปี บัญชี NOPQ
• หน่ ว ยงาน/บุ ค คลใดที( พ บถึ ง การกระทํา ผิ ด ของพนัก งานที( ไ ด้รั บ โทษหรื อ อยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการดังกล่าว
รายละเอียดเพิม( เติม :
รายงานการกระทําผิดของพนักงาน
ในปี งบประมาณ NOPQ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน/ลูกจ้าง ในการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงสอบทาน
รายการที(เกี(ยวโยงกันหรื อรายการที(อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สรุ ปได้ ดังนี4
1. เรื( อ งสอบทานการปฏิ บัติ ง านตามจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของผู ้บ ริ ห ารและ
พนักงาน พบว่า
1.1 คณะทํางานด้านวัฒนธรรมฯ ได้ดาํ เนินการเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการด้านการ
เสริ มสร้ างวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล และการป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบใน อพวช. ในการปลูกและปลุกจิตสํานึ กให้พนักงานทุกระดับและลูกจ้าง
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณที(กาํ หนดไว้
1.2 พนัก งานทุ ก ระดับ และลู ก จ้า ง ได้ใ ห้ ค วามสนใจในการเข้า ร่ ว มโครงการ/
กิ จ กรรมที( จัด เป็ นอย่า งดี ส่ ง ผลให้ มี ก ารซึ ม ซั บ และมี จิ ต สํา นึ ก ที( ดี ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ตามที(องค์กรกําหนด
1.3 การได้รับหนังสื อร้องเรี ยน S ฉบับ นั4น ข้อร้องเรี ยนดังกล่าวไม่เกี(ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิผิดหลักจริ ยธรรม และจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร และพนักงานแต่อย่าง
ใด และ อพวช. ได้มีหนังสื อชี4 แจงตอบกลับแก่ผูร้ ้ องเรี ยนทุกฉบับซึ( งได้เข้าใจ
ตามข้อเท็จจริ งเรี ยบร้อยแล้ว
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เอกสารประกอบ :

2. เรื( องสอบทานรายการที( เ กี( ย วโยงกั น หรื อรายการที( อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ พบกว่า
2.1 ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการดําเนินการจัดจ้าง และเจ้าหน้าที(พสั ดุ กับบริ ษทั คู่สญ
ั ญา
ไม่มีความสัมพันธ์กบั คู่สัญญาที(เกี(ยวโยงหรื อมีรายการที(เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั อพวช. แต่อย่างใด
2.2 พบจุดอ่อนของการควบคุมซึ( งไม่เป็ นไปตามระเบียบ และคู่มือที(เกี( ยวข้องใน
ประเด็น ดังนี4
- พนักงานที(บรรจุแต่งตั4งหรื อให้เริ( มงานกับ อพวช. ไม่ได้เปิ ดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในทันทีที(เริ( มงานกับ อพวช.
- คู่ มื อการปฏิ บตั ิ งานเพื( อป้ อ งกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อ น ไม่ ไ ด้แ จ้งเวี ยนให้
พนักงานทราบ และถื อปฏิบตั ิ และไม่ไ ด้กาํ หนดให้เจ้าหน้าที(พ สั ดุได้แสดง
ความบริ สุ ทธิ‘ ใจในการจั ด ซื4 อจั ด จ้ า ง โดยเปิ ดเผยความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานจัดซื4 อจัดจ้าง
แนบ 6 : งานตรวจสอบภายใน
6.13 รายงานการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ NOPQ

มี

ไม่ มี

การสอบทาน/การตรวจสอบของการปฏิบัตงิ านที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์ กร
• หน่ ว ยงานที( รั บ ผิ ด ชอบการสอบทาน/การตรวจสอบเกี( ย วกั บ กรณี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interests) และผลประโยชน์ส่วนตน
รายละเอียดเพิม( เติม :
หน่ ว ยงานที(รั บผิด ชอบการสอบทาน/การตรวจสอบเกี(ย วกับ กรณีค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interests) และผลประโยชน์ ส่วนตน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที(สอบทานพิจารณารายการที(เกี(ยวโยงกันหรื อรายการที(
อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมี โอกาสเกิ ดการทุจริ ตที( อาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิงานของ อพวช. โดยระบุไว้ในกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พ.ศ. NOOP ข้อO.P
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน มี ห น้า ที( ต รวจสอบรายการที( อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริ ตและประสิ ทธิ ภาพของ อพวช. ในการบริ หารความเสี( ยง
จากการทุจริ ตภายใน อพวช. โดยระบุไ ว้ในกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ (อพวช.) และ พ.ศ. NOOp ข้อ V.N (T.S)
เอกสารประกอบ :
แนบ 6 : งานตรวจสอบภายใน
6.1 กฎบัตรว่า ด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
พ.ศ. NOOP
6.2 กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
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มี

ไม่ มี

การสอบทาน/การตรวจสอบของการปฏิบัตงิ านที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์ กร
• การรายงานของการสอบทาน/การตรวจสอบของกรณี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
(Conflict of Interests) และผลประโยชน์ส่วนตน พร้ อมระบุวธิ ีการ/ขั-นตอนการสอบทานฯ
รายละเอียดเพิม( เติม :
การรายงานของการสอบทาน/การตรวจสอบของกรณีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interests) และผลประโยชน์ ส่วนตน
ในปี งบประมาณ NOPQ หน่วยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบรายการที(เกี(ยวโยง
กันหรื อรายการที(อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า
1. ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการดําเนินการจัดจ้าง และเจ้าหน้าที(พสั ดุ กับบริ ษทั คู่สญ
ั ญา ไม่มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ บริ ษ ัท คู่ สั ญ ญาที( เ กี( ย วโยงหรื อมี ร ายการที( อ าจเกิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั อพ. แต่อย่างใด
2. พบจุดอ่อนของการควบคุมซึ( งไม่เป็ นไปตามระเบียบ และคู่มือที(เกี(ยวข้อง ในประเด็น
ดังนี4
1) พนัก งานที(บรรจุ แต่งตั4งหรื อให้เริ( มงานกับ อพ. ไม่ ได้เปิ ดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในทันทีที(เริ( มงานกับ อพ.
2) คู่มือการปฏิบตั ิงานเพื(อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ไม่ได้แจ้งเวียนให้พนักงาน
ทราบ และถือปฏิบตั ิ และไม่ได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าที(พสั ดุได้แสดงความบริ สุทธิ‘ใจ
ในการจัดซื4 อจัดจ้าง โดยเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
จัดซื4 อจัดจ้าง
ทั4งนี4 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีขอ้ เสนอแนะต่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อหน่วยรับ
ตรวจแล้ว ดังนี4
1) เมื(อมีการบรรจุแต่งตั4งพนักงานหรื อให้เริ( มงานกับ อพวช. ก็จะให้พนักงานผูน้ 4 นั
ทําการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในทันที
2) ทําการปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงานเพื(อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนให้สมบูรณ์
ครบถ้วน แล้วแจ้งเวียนให้พนักงาน/ลูกจ้าง ทุกคนทราบ และถือปฏิบตั ิ
3) นํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที(ดีของประธานกรรมการ อพวช. มากําหนดเป็ น
วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติใ ห้ เ ป็ นรู ป ธรรม และปลู ก ฝั ง พร้ อ มกับ สร้ า งความตระหนัก ให้
พนักงาน/ลูกจ้างทุกคนเข้าใจในแนวทางเดียวกัน
จากรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นาํ เสนอรายงาน
ต่ อ หน่ ว ยรั บ ตรวจและหน่ ว ยงานที( เกี( ย วข้อ ง ผู้อ าํ นวยการ อพวช. และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ขั-นตอนการสอบทาน การรายงานที(เกี( ยวข้องกันหรื อรายการที(อาจมี ความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีข4 นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี4
ประกอบด้วย
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. มีข4 นั ตอนและวิธีการในการสอบทานรายงานผล
ของคณะกรรมการบริ หารความเสี( ยง อพวช. และคณะกรรมการควบคุมภายใน ตามลําดับ
ขั4นตอน ดังนี4
1.1 รายงานผลการดําเนินงานบริ หารความเสี( ยง และควบคุมภายในแต่ละไตรมาส
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. ประชุมเพื(อทําการสอบทานการดําเนิ นงาน
บริ หารความเสี( ยง และควบคุมภายใน ตามที(คณะกรรมการแต่ละคณะรายงาน
ในแต่ละไตรมาส
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
1.4 คณะกรรมการบริ หารความเสี( ย ง และคณะกรรมการควบคุ ม ภายใน รั บ
ข้อเสนอแนะไปดําเนินการปรับปรุ งตามที(คณะกรรมการได้ให้ความเห็น
1.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี( ยง และคณะกรรมการควบคุมภายใน รายงานผล
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบอี ก ครั4 งหลัง จากได้ด ํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะตามที(ได้ให้ความเห็น
1.6 คณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอประเด็นหรื อสาระสําคัญต่อคณะการมการ
อพวช. เกี(ยวกับการบริ หารความเสี( ยง และการควบคุมภายใน ของ อพวช.
2. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีข4 นั ตอนและวิธีวิธีการในการสอบทานรายงานผลของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี( ยง อพวช. และคณะกรรมการควบคุ มภายใน ตามลํา ดับ
ขั4นตอน ดังนี4
1.1 ประชุมเปิ ดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ และสอบทาน Flow chart ขั4นตอน
การทํางาน และสอบถามถึงกระบวนการ หรื อขั4นตอนการทํางาน รวมถึงปัญหา
ต่าง ๆ ที(เกี(ยวข้อง
1.2 ประเมินการกํากับดูแลกิจการระบบการควบคุมตามแนวทางมาตรฐาน COSO
1.3 ประเมิ นความเสี( ยงของระบบงาน/กิ จกรรม ทั4งด้านผลกระทบ (Impact) และ
โอกาสที(จะเกิด (Likelihood)
1.4 ประเมินโอกาสที(จะเกิดการทุจริ ตทั4งด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสที(จะ
เกิด (Likelihood)
1.5 จัดทําแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ตามผลประเมินความเสี( ยง
1.6 ปฏิบตั ิการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
1.7 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานกระดาษทําการ
1.8 สรุ ป ผลและร่ า งรายงานผลการตรวจสอบจากข้อ มู ล ตามกระดาษทํา การ
ประเด็นการตรวจสอบ สาเหตุ ข้อเสนอแนะ
1.9 เสนอหั ว หน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื( อ สอบทานร่ า งรายงานผลการ
ตรวจสอบ
1.10 ทําการนัดกับหน่วยรับตรวจเพื(อกําหนดวันปิ ดประชุมการตรวจสอบ
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1.11 ปิ ดการตรวจสอบกับหน่ ว ยรั บ ตรวจ โดยรายงานผลประเด็ นที( พ บจากการ
ตรวจสอบ สาเหตุ ผลกระทบ และความเห็ น/ข้อเสนอแนะ และฟั งความเห็ น
ของหน่วยรับตรวจในประเด็นการตรวจสอบที(พบ และตกลงกับหน่วยรับตรวจ
ในประเด็นที(จะต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขเพื(อกําหนดระยะเวลาในการติดตามใน
แต่ละประเด็น
1.12 จัดทํารายงานเสนอ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทาน
1.13 จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื(อลงนาม
พร้ อมหนังสื อนําส่ งหน่ วยรั บตรวจ (ระดับสํานัก /พิพิธภัณฑ์ ระดับงาน) ผูท้ ี(
เกี(ยวข้อง และ ผอพ.
1.14 เสนอรายงานต่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยรั บ ตรวจ และผู ้ที( เ กี( ย วข้อ ง ผอพ. และ
คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
ก่อนเริ( มปี งบประมาณพนักงาน/ลูกจ้าง อพวช. ทุกคนต้องรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตามระเบียบ อพวช. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. NOOL ข้อ p
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีประกาศหน่วยงานตรวจสอบภายใน เรื( อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกาศ ณ วันที( LL กันยายน
NOOO ให้เ จ้า หน้า ที( ต รวจสอบภายในมี แ นวทางปฏิ บ ัติ ในการเปิ ดเผยความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ดังนี4
1. ให้ จั ด ทํา รายงานตามแบบลงนามรั บ ทราบและถื อ ปฏิ บ ัติ ป ระกาศหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน เรื( อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นํา เสนอหั ว หน้า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน เป็ นประจํา ในเดื อ น
ตุ ล าคมของทุ ก ปี หรื อเมื( อ ได้ รั บ ตํา แหน่ ง ใหม่ หรื อเมื( อ มี ค วามขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ4น แล้วแต่กรณี บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. ผูต้ รวจสอบภายในทุกคนต้องเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบที(แนบ
ท้ายระเบี ยบ อพวช. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. NOOL นํา เสนอต่อ
ผูอ้ าํ นวยการ อพวช. เป็ นประจํา ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
3. ผูต้ รวจสอบภายในที(ไ ด้รับมอบหมายให้ตรวจสอบแต่ล ะกิ จกรรม จะต้องเปิ ดเผย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั หน่วยงานที(จะทําการตรวจสอบ เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในพิจารณา
4. ผูต้ รวจสอบภายในต้องรับรองตนเองเพื(อเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
หน่ ว ยงานที( รั บ ตรวจหรื อ ผู้รั บ การตรวจ ตามแบบแจ้ง การเข้า ตรวจสอบของผู ้
ตรวจสอบภายใน
5. หากสอบทานแล้วพบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผตู้ รวจสอบภายในผูน้ 4 นั ถอน
ตัวจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบในเรื( องนั4น ๆ พร้อมทั4งบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในแบบการรับรองตนเอง
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เอกสารประกอบ :

6. กรณี ทราบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ4นภายหลังจากปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ4 น
แล้ว ให้เ ปิ ดเผยข้อ เท็จจริ งให้บุคคลและทุ ก ฝ่ ายที( เกี( ย วข้อ งทราบทันที ที( สามารถ
กระทําได้
7. กรณี ที(มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายนอก หรื อโอนย้ายบุคลากรจากหน่วยงานภายใน
อพวช. เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที(ตรวจสอบภายใน บุคคลเหล่านั4นต้องเปิ ดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตามแบบแจ้งการเข้าตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน ในส่ วนการ
รับรองตนเองไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนั ทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หัวหน้า
หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีหน้า ที(เป็ นผูส้ อบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และเสนอข้อมูลให้ผูอ้ าํ นวยการ อพวช. และคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. ทราบ
ถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แนบ 6 : งานตรวจสอบภายใน
6.13 รายงานการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ NOPQ
6.16 ประกาศหน่วยงานตรวจสอบภายใน เรื( อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิใน
การเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที( LL กันยายน NOOO
6.17 เอกสารการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที(ตรวจสอบ
ภายใน
แนบ 22 : กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
LL.L ระเบียบ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. NOOL
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L.S.S การดูแลป้องกันทรัพย์สิน
1) การจํากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที(มีความเสี( ยงและการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ
มี ไม่ มี การจํากัดการเข้าถึงทรัพย์ สินทีม( คี วามเสี(ยงและการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ
• การระบุระบบงานที(สาํ คัญหรื อทรัพย์สินที(มีความเสี( ยงหลักขององค์กร (ตามลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจหลักขององค์ กร)
• กระบวนการหรื อวิ ธีก ารหรื อมาตรการในการจํากัด การเข้า ถึ งทรั พย์สิน ที( มี ค วามเสี( ยงของ
องค์กร
• กระบวนการหรื อวิธีการหรื อมาตรการในการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ
• ในรอบปี ที( ผ่า นมา ทรั พ ย์สิน ที( มีความเสี( ยง ได้รั บ ความเสี ยหายหรื อไม่ หรื อ ส่ งผลกระทบ
อย่า งไรต่อการดํา เนิ นงานของรั ฐ วิสาหกิ จ ถ้า มี รั ฐ วิ สาหกิ จมี แนวทางแก้ไ ขหรื อป้ อ งกัน
อย่างไรบ้าง
อพวช. เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ จึงมีทรัพย์สินที(เป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์ท4 งั T แห่ง
รายละเอียดเพิม( เติม :
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ซึ( งใช้เป็ นที(จดั แสดงนิ ทรรศการ และชิ4 นงานวิทยาศาสตร์ รวมถึ ง
อุปกรณ์ที(มีความสําคัญในการดําเนิ นงานต่า ง ๆ และอุปกรณ์สาํ นักงาน ซึ( งล้วนแต่มีมูลค่า
และมีความสําคัญต่อการดําเนินงาน
ระบบงานที(สําคัญหรื อทรัพย์ สินที(มีความเสี( ยงหลักขององค์ กร โดยมีระบบการป้ องกัน
ความเสี( ยงของระบบงานและทรัพย์สิน ดังนี4
1. แต่ งตั-งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
อพวช. ทําหน้าที( ดาํ เนิ นการตามกฎกระทรวง มาตรฐาน ในการบริ หารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. การจัดทําคู่มือ และแผนป้องกันภัยต่ าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่ แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่ งชาติ ดังนี4
2.15 คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
2.16 คู่มือและแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิ น ภายใน อพวช.
2.17 คู่มือปฏิบตั ิงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ นกรณี เกิดเหตุจลาจล (ม็อบ)
2.18 คู่มือรองรับภัยพิบตั ิ
2.19 แผนรักษาความปลอดภัยสถานที(ในภาวะฉุ กเฉิ น เป็ นต้น
3. ระบบการดูแลรักษาทรัพย์ สินเมื(อเกิดภัยพิบตั ิ
3.1 การปฏิบตั ิงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ นกรณี เกิ ดเหตุจลาจล (ม็อบ) เพื(อเป็ น
การรองรั บสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ นการเกิ ดจลาจล (ม็อบ) ภายใต้ก ระบวนการบริ หาร
จัดการทัว( ไป มีขอบเขต และขั4นตอนการให้ความรู ้กบั บุคลากรจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ซึ( ง
มีข4 นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี4
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3.1.1 การวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ นกรณี เกิด
เหตุจลาจล
1) กําหนดแหล่งข้อมูลและวิธีการจัดหาข้อมูลที(จาํ เป็ น
2) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ
3) พิจารณาความจําเป็ น
3.1.2 กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
1) กําหนดรู ปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัย
2) มาตรการรักษาความปลอดภัย
3) เสนออนุมตั ิมาตรการ
3.1.3 ประสานงานเตรี ยมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ นกรณี เกิดเหตุ
จลาจล
1) ประสานงานกับฝ่ ายอาคารจัตุรัสจามจุรี และ รปภ.
2) แจ้งหน่วยงาน/บุคลากร อพวช./สคพ. ขอความร่ วมมือ
3) จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที(เกี(ยวข้อง
4) พร้อมดําเนินการตามมาตรการ
3.1.4 การรายงานผลการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ฉุกเฉิ นกรณี เกิดเหตุจลาจล
1) สรุ ปผลการดําเนิ นการจัดมาตรการป้ องกันในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น
กรณีเกิดเหตุจลาจล
2) จัดส่งเอกสารหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื4 อจัดจ้างวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
3) บันทึกรายงานผลตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ นกรณี เกิด
เหตุจลาจล
4) พิจารณาทราบ
3.1.5 มาตรการป้องกันวิกฤตไฟฟ้าดับของ อพวช. แบ่งเป็ น O ระดับ ดังนี4
1) ระดับที( L ไม่เกิดไฟฟ้าดับ แต่มีมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า
2) ระดับที( N เกิดวิกฤตไฟฟ้าตก แต่ อพวช. ยังสามารถเปิ ดให้บริ การได้
3) ระดับที( S เกิ ดวิกฤตไฟฟ้ าดับ อพวช. ปิ ดให้บริ การ แต่เจ้าหน้าที(ยงั
ปฏิบตั ิหน้าที(
4) ระดับที( T เกิดวิกฤตไฟฟ้าดับ อพวช. ปิ ดให้บริ การและสํานักงาน แต่
มีพนักงานเพื(อคอยประสานงาน
5) ระดับที( O เกิดวิกฤตไฟฟ้าดับ อพวช. ปิ ดให้บริ การ และสํานักงาน
3.1.6 มาตรการป้ องกันนํ4าอุทกภัย การป้ องกันอุทกภัย ที(เคยเกิดขึ4นในจังหวัด
ปทุม ธานี และบริ เวณเทคโนธานี คลองห้า อพวช. ได้จัดทํามาตรการ
บริ หารความเสี( ยงเรื( องนี4 และจัดทําแผน BCP ในการบริ หารความเสี( ยง
ในเรื( อง มาตรการป้องกันนํ4าอุทกภัย O ระดับ ดังนี4
1) ระดับที( 1 นํ4าเข้าท่วมเส้นทางสัญจรบางเส้นทางในการเข้าถึง อพวช.
การควบคุมภายใน หน้ า 78

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

(1) การป้องกันภายใน
(2) การให้บริ การพนักงาน และประชาชน

2) ระดับที( 2 นํ4าเข้าท่วมเส้นทางทุกเส้นในการเข้าถึง อพวช.
(1) การเตรี ยมการป้องกันนํ4าท่วม
(2) การบริ การประชาชนทัว( ไป
(3) การให้บริ การช่วยเหลือฟื4 นฟูเยียวยาผูป้ ระสบอุทกภัยหลังนํ4าลด
3) ระดับที( 3 นํ4าเข้าท่วมพื4นที(เทคโนธานี
(1) ประกาศหยุดทําการ อพวช.
(2) การป้องกันพื4นที( อพวช.
(3) การบริ การประชาชน
4) ระดับที( 4 นํ4าเข้าท่วม อพวช. แต่ไม่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหาย
(1) เตรี ยมความพร้อม
(2) ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยออกจาก อพวช. ไปสู่พ4ืนที(ที(ปลอดภัย
5) ระดับที( 5 นํ4าเข้าท่วมพื4นที( อพวช. ทั4งหมด
(1) จัดเตรี ยมแผนฟื4 นฟู
(2) การประชาสัมพันธ์
4. ระบบรั ก ษาความปลอดภัย โดยจ้ า งบุค คลภายนอก มี ก ารจัด ทํา ขอบเขตของงาน
เพื(อให้การรักษาความปลอดภัยมีความรัดกุมยิง( ขึ4น
5. ระบบบริหารคลังพัสดุ โดยงานคลังพัสดุ ประกอบด้วย T ขั4นตอน ดังนี4
O.L การควบคุมและเก็บรักษาวัสดุ
O.N การเบิก – จ่ายวัสดุ
O.S การตรวจสอบและการรายงานต่าง ๆ
O.T งานจําหน่ายวัสดุ
6. การจัดทําคู่มือการปฏิบตั งิ านเกีย( วกับการดูแลชิ-นงานนิทรรศการและอื(น ๆ
กระบวนการหรื อวิธีการหรื อมาตรการ ในการจํากัดการเข้ าถึงทรั พย์ สินที(มีความเสี( ยง
ขององค์ กร รวมถึงการดูแลรักษาทรั พย์ สินอย่ างรั ดกุมและเพีย งพอ โดย อพวช. กําหนด
ระเบียบ อพวช. ว่าด้วยการกําหนดหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ และจัดทําบัญชี ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
พ.ศ. NOOP ได้แบ่งออกเป็ น
3. ครุภณ
ั ฑ์ปกติ หมายถึง ครุ ภณ
ั ฑ์ประเภทต่าง ๆ ของ อพวช. ที(มีวตั ถุประสงค์ของการ
จัดหาหรื อ ได้ม าสําหรั บสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงาน ได้แก่ เครื( องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
สํานักงาน ยกเว้น ครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ

การควบคุมภายใน หน้ า 79

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

1.1 การปฏิบตั งิ านควบคุมคลังพัสดุ มีข4 นั ตอนหลัก ดังนี4
1) การควบคุมเก็บรักษาพัสดุ
•
•
•
•
•

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบรายการพัสดุ
จัดทําทะเบียนรับเข้าระบบบัญชีพสั ดุ
จัดเก็บของเข้าคลัง และจัดเรี ยงอย่างเป็ นระบบ
วิธีการจ่ายของแบบ เข้าก่อน - ออกก่อน (FIFO)

2) ขั-นตอนการเบิก - จ่าย
•
•
•
•
•

ผูข้ อเบิกกรอกแบบฟอร์มใบเบิก - ครุ ภณั ฑ์ และอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจ
เจ้าหน้าที(พสั ดุตรวจสอบใบเบิกตามรายการ
เจ้าหน้าที(พสั ดุจดั เตรี ยมพัสดุตามรายการที(ตอ้ งการ
จ่ายพัสดุให้แก่ผขู ้ อเบิก (ตามของที(มีอยูใ่ นคลัง)
ทําการบันทึกตัดจ่ายของออกตามระบบ (ทุกวันหลังปิ ดบริ การ)

3) ขั-นตอนการตรวจสอบ และรายงานต่ าง ๆ
•
•
•
•
•

ตรวจสอบเปรี ยบเทียบบัญชีรายเดือน
ดําเนินการซื4อ/จ้าง เพื(อสํารองพัสดุคงคลัง
ตรวจสอบเปรี ยบเทียบบัญชีรายไตรมาส และจัดส่งรายงานให้แก่งานบัญชี
ตรวจสอบเปรี ยบเทียบบัญชี ณ วันสิ4นงวดบัญชี (30 กันยายนของทุกปี )
จัดส่งรายงานให้แก่งานบัญชี คระกรรมการตรวจนับพัสดุประจําปี และ
ตรวจสอบภายใน

1.2 การกําหนดเลขครุภณ
ั ฑ์ ปกติ
ตามระเบี ย บ อพวช. ว่า ด้ว ยการกํา หนดหมายเลขครุ ภ ัณฑ์ และจัดทํา บัญ ชี
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน พ.ศ. NOOP หมวด N การจัดทําบัญชี บันทึกทะเบียนและกําหนด
หมายเลขครุ ภณั ฑ์
ข้อ LN การกําหนดหมายเลขครุ ภณั ฑ์ตามระเบียบนี4 ให้ใช้ตวั อักษรและเลข รวม
จํา นวน LP ตัว เพื( อสื( อ ความหมายต่า ง ๆ ตามกํา หนดท้า ยระเบี ยบ โดยแบ่งตอน
ออกเป็ น V ตอน ดังนี4
ตอนที( L ตอนที( N ตอนที( S ตอนที( T ตอนที( O ตอนที( P ตอนที( V
ข้อ LS ความหมายของตัวอักษรและตัวเลข V ตอน ที(กล่าวแล้วในข้อ LN ให้เป็ น
ดังนี4
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สามตัวของตอนที( 2 หมายถึง ชื(อแทน อพวช. ในกรณีเป็ น “ครุ ภณั ฑ์ปกติ” หรื อ
ชื( อแทน สํานัก/พิพิธภัณฑ์ ในกรณี เป็ น “ครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4นงานนิ ทรรศการ” โดยให้
เป็ นชื( อแทนของ สํานัก /พิพิ ธภัณฑ์ ผูร้ ั บผิ ดชอบจัดทํา ทะเบียนและถื อครอง
“ครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4นงานนิ ทรรศการ” นั4น ๆ ทั4งนี4 ชื( อแทนในตอนที( L ให้เป็ นไปตามที(
กําหนดในภาคผนวก L ท้ายแนบระเบียบ
สองตัวของตอนที( 4 หมายถึ ง ปี งบประมาณที(ตรวจรับครุ ภณ
ั ฑ์น4 ัน ๆ โดยให้
ระบุตวั เลขสองตัวท้า ยของปี พุทธศักราช ตามที( ก าํ หนดในภาคผนวก N ท้า ย
ระเบียบ
สองตัวของตอนที( 9 หมายถึ ง แหล่ งที( ม าของงบประมาณที( ใช้จดั หาครุ ภณ
ั ฑ์
หรื อ แหล่ ง ที( ม าของครุ ภ ัณฑ์ ให้ เ ป็ นไปตามที( ก าํ หนดในภาคผนวก N ท้า ย
ระเบียบ
สองตัวของตอนที( Z หมายถึง เกณฑ์มูลค่าของครุ ภณ
ั ฑ์น4 นั ๆ ให้เป็ นไปตามที(
กําหนดในภาคผนวก S ท้ายระเบียบ
สองตัวของตอนที( 5 หมายถึง หมวดใหญ่ของครุ ภณ
ั ฑ์ ให้เป็ นไปตามที(กาํ หนด
ในภาคผนวก T ท้ายระเบียบ
สองตัวของตอนที( 6 หมายถึง หมวดย่อยของครุ ภณ
ั ฑ์ ให้เป็ นไปตามที(กาํ หนด
ในภาคผนวกที( O ท้ายระเบียบ
สองตัวของตอนที( v หมายถึง ลําดับจํานวนหน่วยของครุ ภณ
ั ฑ์ในแต่ละหมวด
ย่อยที( ไ ด้ม าในปี งบประมาณนั4น โดยให้ พ นัก งานที( มี ห น้า ที( จัด ทํา บัญชี แ ละ
ทะเบียนคุ มทรั พ ย์สิน เป็ นผูก้ าํ หนดตามจํานวนที( ได้ม าจริ ง ตามตัวอย่า งการ
กําหนดหมายเลขท้ายระเบียบนี4

ตัวอย่าง การกําหนดหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
กรณีครุ ภณั ฑ์ปกติ : NSM-56-10-02-01-02-001
หมายเลขตอนที( รายละเอียด
ความหมาย
L
NSM
ครุ ภณั ฑ์ปกติของ อพวช.
N
56
ได้รับมาในปี งบประมาณ NOOP
(ตั4งแต่เดือน ต.ค. OO ถึง ก.ย. OP)
S
10
ครุ ภณั ฑ์ที(ได้มาโดยการจัดซื4อ-จ้าง จากเงินงบประมาณ
T
02
ครุ ภณั ฑ์ปกติ ที(มีราคาต่อหน่วยตั4งแต่ LQ,QQQ บาท
O
01
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
P
02
โต๊ะทํางาน
V
001
โต๊ะทํางานตัวที( L ของปี งบประมาณ NOOP
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1.3 ขั-นตอนในการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่ างรัดกุมและเพียงพอ
10) แต่งตั4งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื(อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของงานหรื อสิ นค้า
11) เจ้าหน้าที(พสั ดุนาํ เข้าคลัง จัดทําทะเบียน และออกหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
12) การเบิกจ่ายจะต้องได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจ มีการระบุผูค้ รอบครอง และ
สถานที(อย่างชัดเจน รวมถึงมีการกําหนดระยะเวลาในการเบิกจ่าย
13) มีคลังพัสดุ สําหรับจัดเก็บสิ( งของอย่างปลอดภัยและเพียงพอ
14) มีการจัดเก็บพัสดุอย่างเป็ นระเบียบ สะดวกต่อการจ่ายของ
15) เจ้า หน้า ที(ค ลังพัสดุ มี ก ารตรวจนับวัส ดุ คงเหลื อ และจัดทํา รายงานวัสดุ
คงเหลือเป็ นรายไตรมาส และสิ4 นปี งบประมาณต่อผูท้ ี(เกี(ยวข้อง
16) มีการป้องกันในกรณีเกิดอุบตั ิภยั และการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน
1.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นํามาใช้ในการป้ องกันและดูแลทรัพย์สิน โดยมี
การปรับปรุ งระบบบริ หารคลังพัสดุ เพื(อให้สอดคล้องต่อการปฏิบตั ิงาน ดังนี4
1.4.1 ระบบบริ หารคลังพัสดุ
o เข้าสู่ ระบบ

o

การรับครุ ภณั ฑ์เข้าระบบ
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o

การเบิกจ่ายครุ ภณั ฑ์

o

ทะเบียนคุมวัสดุ

4. ครุภณ
ั ฑ์ชิ-นงานนิทรรศการ หมายถึง ครุ ภณั ฑ์ใด ๆ ของ อพวช. ที(มีวตั ถุประสงค์ของ
การจัดหาหรื อได้มาเพื(อการจัดแสดงนิ ทรรศการทั4งโดยลักษณะติดตั4งถาวร หรื อเพื(อการจัด
แสดงเป็ นการชั(วคราวและให้หมายความรวมถึงครุ ภณ
ั ฑ์ที(มีลกั ษณะโดยสภาพเป็ นครุ ภณั ฑ์
ปกติตามข้อกําหนดในระเบียบนี4 แต่มีวตั ถุประสงค์ของการจัดหาหรื อได้มาเพื(อนํามาเป็ น
ส่ วนประกอบของครุ ภณั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ
2.3 การกําหนดหมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ชิ-นงานนิทรรศการ
ตามระเบี ย บ อพวช. ว่า ด้ว ยการกํา หนดหมายเลขครุ ภ ัณฑ์ และจัดทํา บัญ ชี
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน พ.ศ. NOOP หมวด N การจัดทําบัญชี บันทึกทะเบียนและกําหนด
หมายเลขครุ ภณั ฑ์
ข้อ LN การกําหนดหมายเลขครุ ภณั ฑ์ตามระเบียบนี4 ให้ใช้ตวั อักษรและเลข รวม
จํา นวน LP ตัว เพื( อสื( อ ความหมายต่า ง ๆ ตามกํา หนดท้า ยระเบี ยบ โดยแบ่งตอน
ออกเป็ น V ตอน ดังนี4
ตอนที( L ตอนที( N ตอนที( S ตอนที( T ตอนที( O ตอนที( P ตอนที( V
ข้อ LS ความหมายของตัวอักษรและตัวเลข V ตอน ที(กล่าวแล้วในข้อ LN ให้เป็ น
ดังนี4
สามตัวของตอนที( 2 หมายถึง ชื(อแทน อพวช. ในกรณีเป็ น “ครุ ภณั ฑ์ปกติ” หรื อ
ชื( อแทน สํานัก/พิพิธภัณฑ์ ในกรณี เป็ น “ครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4นงานนิ ทรรศการ” โดยให้
เป็ นชื( อแทนของ สํานัก /พิพิ ธภัณฑ์ ผูร้ ั บผิ ดชอบจัดทํา ทะเบียนและถื อครอง
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“ครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4นงานนิ ทรรศการ” นั4น ๆ ทั4งนี4 ชื( อแทนในตอนที( L ให้เป็ นไปตามที(
กําหนดในภาคผนวก L ท้ายแนบระเบียบ
สองตัวของตอนที( 4 หมายถึ ง ปี งบประมาณที(ตรวจรั บครุ ภณ
ั ฑ์น4 นั ๆ โดยให้
ระบุตวั เลขสองตัวท้า ยของปี พุทธศักราช ตามที( ก าํ หนดในภาคผนวก N ท้า ย
ระเบียบ
สองตัวของตอนที( 9 หมายถึ ง แหล่ งที( ม าของงบประมาณที( ใช้จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์
หรื อ แหล่ ง ที( ม าของครุ ภ ัณฑ์ ให้ เ ป็ นไปตามที( ก าํ หนดในภาคผนวก N ท้า ย
ระเบียบ
สองตัวของตอนที( Z หมายถึง เกณฑ์มูลค่าของครุ ภณ
ั ฑ์น4 นั ๆ ให้เป็ นไปตามที(
กําหนดในภาคผนวก S ท้ายระเบียบ
สองตัวของตอนที( 5 หมายถึง หมวดใหญ่ของครุ ภณ
ั ฑ์ ให้เป็ นไปตามที(กาํ หนด
ในภาคผนวก T ท้ายระเบียบ
สองตัวของตอนที( 6 หมายถึง หมวดย่อยของครุ ภณ
ั ฑ์ ให้เป็ นไปตามที(กาํ หนด
ในภาคผนวกที( O ท้ายระเบียบ
สองตัวของตอนที( v หมายถึง ลําดับจํานวนหน่วยของครุ ภณ
ั ฑ์ในแต่ละหมวด
ย่อยที( ไ ด้ม าในปี งบประมาณนั4น โดยให้ พ นัก งานที( มี ห น้า ที( จัด ทํา บัญชี แ ละ
ทะเบียนคุ มทรั พ ย์สิน เป็ นผูก้ าํ หนดตามจํานวนที( ได้ม าจริ ง ตามตัวอย่า งการ
กําหนดหมายเลขท้ายระเบียบนี4
ตัวอย่าง การกําหนดหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
กรณีครุ ภณั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ : ITM-57-10-04-91-01-005
หมายเลขตอนที( รายละเอียด
ความหมาย
L
ITM
ครุ ภัณ ฑ์ชิ4 น งานนิ ท รรศการของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ (พทส.)
(ITM = Information Technology Museum)
N
57
ได้รับมาในปี งบประมาณ NOO7
(ตั4งแต่เดือน ต.ค. O6 ถึง ก.ย. O7)
S
10
ครุ ภณั ฑ์ที(ได้มาโดยการจัดซื4อ-จ้าง จากเงินงบประมาณ
T
04
ครุ ภ ณ
ั ฑ์ชิ4 นงานนิ ทรรศการ ที(มีร าคาต่ อชุ ดตั4ง แต่ LQ,QQQ
บาท
O
p1
ครุ ภณั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการที(จา้ ง/จัดทํา ในประเทศ
P
0L
ชิ4นงานนิทรรศการถาวร
V
00O
ชิ4 น งานนิ ท รรศการ ชุ ดที( L ของ พทส. ในปี งบประมาณ
NOOV ทั4ง นี4 ชิ4 น งานนิ ท รรศการชุ ด ดั ง กล่ า ว อาจจะมี
ส่ วนประกอบหลายรายการ ซึ( งครุ ภ ณ
ั ฑ์ลอยตัวให้ติดเลข
กํากับเลขเดียวกันทุกตัว คือ ITM-OV-LQ-QT-pL-QL-QQO
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2.4 การจัดทําทะเบียนชิ-นงานนิทรรศการ อพวช. ได้มีการจัดทําทะเบียนชิ4 นงาน
นิ ทรรศการ เพื(อเป็ นการควบคุมทะเบียนชิ4นงานนิ ทรรศการอย่างเป็ นระบบ ง่ายต่อ
การตรวจสอบ และเป็ นการจํา กัด การเข้า ถึ งทรั พ ย์สิ นที( มี ค วามเสี( ย งขององค์ก ร
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ
ในปี NOPQ ตามคําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ที( ST/NOPQ เรื( อง
แต่งตั4งพนักงานและลูกจ้างให้เป็ นผูม้ ีหน้าที(ตามระเบียบ อพวช. ว่าด้วยการกําหนด
หมายเลขครุ ภัณ ฑ์ และจัด ทํา บัญ ชี ท ะเบีย นคุ ม ทรั พ ย์สิ น พ.ศ. NOOP เพื( อ ให้ก าร
ดํา เนิ น งานการปฏิ บ ัติ ใ นการกํา หนดหมายเลขครุ ภ ัณ ฑ์ และจัด ทํา ทะเบี ย นคุ ม
ทรัพย์สิน “ประเภทครุ ภณั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ” มีหน้าที( ดังนี4
1) ผูม้ ี หน้าที(ลงบัญชี และทะเบียนเพื(อควบคุมครุ ภณ
ั ฑ์ และให้มีหลักฐานการ
รั บ เข้า บัญ ชี ห รื อ ทะเบี ย นประกอบไว้ด้ว ย โดยให้ ด ํา เนิ น การกํา หนด
หมายเลขครุ ภณั ฑ์ ให้แล้วเสร็จภายใน SQ วันนับจากวันที(ได้รับมอบ
2) เก็บรั กษาครุ ภณ
ั ฑ์ก่ อนการส่ งมอบให้หน่ วยงานผูใ้ ช้งาน ให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรื อทะเบียน
3) จัดทําบัญชี การส่ งมอบหรื อเบิกจ่าย และเก็บเอกสารหลักฐานต้นฉบับการ
อนุมตั ิให้เบิกจ่ายครุ ภณั ฑ์น4 นั ๆ ไว้แนบท้ายทะเบียนคุมทรัพย์สิน
4) เมื( อผูม้ ีหน้าที(จดั ทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน ได้ดาํ เนิ นการตามข้อ L) แล้ว ให้
รายงานผลพร้อมเอกสารหลักฐานการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ให้ ผอ. สํ า นั ก /พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ทราบ โดยให้ ร ายงานผลดั ง กล่ า วผ่ า น
ผูบ้ งั คับบัญ ชาระดับกองหรื อเทีย บเท่า ภายใน V วันทํา การ นับจากวันที(
ดําเนินการแล้วเสร็ จ
นอกจากนี4 พิ พิ ธ ภัณ ฑ์/ สํา นัก ได้มี ก ารจัด ทํา ทะเบี ย นชิ4 น งานนิ ทรรศการที(
เกี(ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง ตามคําสัง( องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
ที( ST/NOPQ เรื( อง แต่งตั4งพนักงานและลูกจ้างให้เป็ นผูม้ ีหน้าที(ตามระเบียบ อพวช. ว่า
ด้วยการกําหนดหมายเลขครุ ภณั ฑ์ และจัดทําบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน พ.ศ. NOOP
ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที(มีการจัดการควบคุมทะเบียนชิ4นงาน
นิ ทรรศการ ตามระเบียบฯ ดังกล่าว เพื(อการตรวจสอบ ควบคุม และประมาณค่าการ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่าต่อการลงทุนสร้างชิ4นงานนิทรรศการนั4น ๆ โดยมีข4นั ตอน
การจัดทําทะเบียนชิ4นงานนิทรรศการ ตามระเบียบฯ ที(กาํ หนดไว้ ดังนี4
1) พนัก งาน/ลู ก จ้าง ผูม้ ี หน้า ที( ลงทะเบีย นข้อมูล ชิ4 นงานนิ ทรรศการ จะต้อง
กรอกข้อมูลตามแบบทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน
2) กรณี ที(มีการเบิก ส่งคืน แจ้งซ่อม/นําส่ ง และแจ้งเสี ยหาย/ชํารุ ด/สูญหาย ของ
ครุ ภณั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ ผูท้ ี(เกี(ยวข้องดําเนินการ ดังนี4
- กรณี เบิกครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ พนักงาน/ลูกจ้าง ที(มีหน้าที(ปฏิบตั ิงาน
ในส่ วนนิ ทรรศการที( ทาํ การจัดตั4งใหม่ ทั4งในส่ วนนิ ทรรศการถาวร หรื อ
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นิ ทรรศการชั(วคราว เป็ นผูเ้ บิก โดยกรอกข้อมูลใบเบิก-จ่ ายครุ ภณ
ั ฑ์ และ/
หรื อใบเบิก-ครุ ภณ
ั ฑ์ รวมทั4งให้พนักงาน/ลูกจ้าง ที(คณะกรรมการแต่งตั4ง มี
หน้า ที( เบิ ก ให้ ก ับ หน่ ว ยงานที( เ กี( ย วข้อ งต่ อ ไป และลงบัญ ชี ใ นทะเบี ย น
ครุ ภณั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ
- กรณี ส่งคื น ครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4นงานนิ ทรรศการ ในกรณี ที(มี ก ารขอยืม ครุ ภ ัณฑ์
ชิ4 น งานนิ ท รรศการระหว่า งหน่ วยงานหรื อ องค์ก ร พนัก งาน/ลู ก จ้า ง ที( มี
หน้ า ที( ป ฏิ บัติ ง านในส่ ว นนิ ท รรศการที( ท ํา การจั ด ตั4ง ใหม่ ทั4ง ในส่ ว น
นิ ทรรศการถาวร หรื อ นิ ท รรศการชั(วคราว เป็ นผูก้ รอกข้อ มู ล ใบส่ งคื น
ครุ ภ ัณ ฑ์ และนํา ส่ ง คื นครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4น งานนิ ท รรศการ รวมทั4งให้พ นัก งาน/
ลูกจ้าง ที(คณะกรรมการแต่งตั4ง มีหน้าที(ตรวจสอบรับคืนให้กบั หน่วยงานที(
เกี(ยวข้องต่อไป และลงบัญชีในทะเบียนครุ ภณั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ
- กรณี แจ้งซ่ อม/นําส่ ง ครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4นงานนิ ทรรศการ พนัก งาน/ลู กจ้า ง ที(มี
หน้ า ที( ป ฏิ บัติ ง านในส่ ว นนิ ท รรศการที( ท ํา การจั ด ตั4ง ใหม่ ทั4ง ในส่ ว น
นิ ทรรศการถาวร หรื อ นิ ทรรศการชั(วคราว เป็ นผูก้ รอกใบแจ้งซ่ อม/นําส่ ง
ครุ ภณั ฑ์-ทรัพย์สิน ของ อพวช. เพื(อซ่อมแซม ครุ ภณั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการที(
มีความเสี ยหาย ชํารุ ด เพื(อให้หน่วยงานที(มีหน้าที(ดูแล ซ่ อมแซม รวมทั4งให้
พนัก งาน/ลู กจ้าง ที( คณะกรรมการแต่งตั4ง มี หน้า ที(ตรวจสอบและส่ งซ่ อม
ให้กบั หน่วยงานที(เกี(ยวข้องต่อไป และลงบัญชีในทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4นงาน
นิทรรศการ
- กรณี ครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการเสี ยหาย/ชํารุ ด/สู ญหาย พนักงาน/ลูกจ้าง
ที( มี ห น้า ที( ปฏิ บัติ ง านในส่ ว นนิ ท รรศการที( ทาํ การจัด ตั4ง ใหม่ ทั4ง ในส่ ว น
นิทรรศการถาวร หรื อ นิทรรศการชัว( คราว เป็ นผูก้ รอกแบบฟอร์มแจ้ง กรณี
ความชํารุ ดเสี ยหาย/สู ญหาย ของทรัพย์สิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่ งชาติ (อพวช.) เพื(อแจ้งความเสี ยหายของครุ ภณั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ ใน
กรณี ชาํ รุ ด โดยไม่สามารถซ่ อมแซมได้ หรื อ สู ญหาย รวมทั4งให้พนักงาน/
ลู ก จ้า ง ที( ค ณะกรรมการแต่ ง ตั4ง มี ห น้า ที( ต รวจสอบและส่ ง ข้อ มู ล ความ
เสี ยหายให้กบั หน่วยงานที(เกี(ยวข้องต่อไป และลงบัญชี ในทะเบียนครุ ภณั ฑ์
ชิ4นงานนิทรรศการ
ในรอบปี ทีผ( ่ านมา อพวช. ไม่ มที รัพย์ สินทีม( คี วามเสี( ยงใด ๆ ได้รับความเสี ยหายจนส่ งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม ชิ4นงานนิทรรศการที(ใช้สาํ หรับการจัดแสดงถือเป็ น
ทรัพ ย์สินที(มีความเสี( ยงต่อการดําเนิ นงานของ อพวช. ซึ( งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดแสดง
นิ ทรรศการด้า นวิทยาศาสตร์ จึ งได้ก าํ หนดแนวทางในการป้ องกัน ที(จ ะต้องมี ชิ4 นงานจัด
แสดงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที(สุด โดยตั4งเป็ นเป้ าหมายกําหนดให้ชิ-น งานเสี ยเฉลี(ยต่ อเดื อน
ต้องไม่ เกินร้ อยละ 5 ของชิ-นงานที(จัดแสดงในแต่ละพิพธิ ภัณฑ์
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นอกจากนี4 มีการจัดทํารายงานการซ่อมและบํารุ งรักษาชิ4นงาน ในแต่ละเดือน และจัดทํา
สถิติสรุ ปแสดงจํานวนชิ4นงานที(เสี ยหาย เพื(อช่วยในการวิเคราะห์วา่ การซ่ อมบํารุ งสามารถ
ดํา เนิ นงานได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถรั ก ษาระดับความเสี ย หายไว้ไ ม่ ให้เ กิ น
เป้าหมายได้
ตัวอย่าง สถิติแสดงจํานวนชิ4นงานเสี ยเฉลี(ยต่อเดือน แยกตามพิพิธภัณฑ์
ข้อมูล ณ วันที( SQ กันยายน NOPQ

เอกสารประกอบ :

แนบ 2 : คําสั( งองค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
2.9 คํา สั( ง องค์ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ที( ST/NOPQ เรื( อ ง แต่ ง ตั4ง
พนักงานและลูกจ้างให้เป็ นผูม้ ีหน้าที(ตามระเบียบ อพวช. ว่าด้วยการกําหนด
หมายเลขครุ ภณั ฑ์ และจัดทําบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน พ.ศ. NOOP
แนบ 22 : กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
11.2 ระเบียบ อพวช. ว่าด้วยการกําหนดหมายเลขครุ ภณั ฑ์ และจัดทําบัญชีทะเบียน
คุมทรัพย์สิน พ.ศ. NOOP
แนบ 12 : งานพัสดุ
12.1 บันทึกข้อความ เรื( องขอเห็นชอบหลักการแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุ พวท. ประจําปี NOOp
12.2 ใบเบิก-จ่ายครุ ภณ
ั ฑ์ และ/หรื อใบเบิก-ครุ ภณ
ั ฑ์
12.3 ใบส่ งคืนครุ ภณั ฑ์
12.4 ใบแจ้งซ่อม/นําส่งครุ ภณั ฑ์-ทรัพย์สิน ของ อพวช. เพื(อซ่อมแซม
12.5 แบบฟอร์ ม แจ้ง กรณี ความชํา รุ ดเสี ยหาย/สู ญหาย ของทรั พ ย์สิน องค์ก าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
12.6 สถิ ติแสดงจํานวนชิ4 นงานเสี ย เฉลี( ยต่อเดื อน แยกตามพิพิธภัณฑ์ ข้อมู ล ณ
วันที( SQ กันยายน NOPQ
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2) การจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน
มี ไม่ มี
การจัดทําทะเบียนทรัพย์ สิน
• การจัด ทํา ทะเบี ย นทรั พ ย์สิ น (รวมถึ ง ครุ ภ ัณ ฑ์ ) และหน่ ว ยงานใดเป็ นผู ้จ ัด ทํา ทะเบี ย น
ทรัพย์สิน
• มี การจัดทําแผนการตรวจนับทรัพย์สินประจําปี หรื อไม่ ถ้ามี ในรอบปี ที(ผ่านมานั4น การตรวจ
นับทรัพย์สินเป็ นไปตามแผนหรื อไม่ ถ้าไม่ ขอให้ช4 ีแจงถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
• การตรวจนับทรั พย์สินที(มีอยู่จริ งเปรี ยบเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน/หลักฐานทางบัญชี และมี
การตรวจนับแล้วเสร็ จเมื(อไร และใช้ระยะเวลาในการตรวจนับ
• วิธีการตรวจนับทรัพย์สิน และตรวจนับทรัพย์สินโดยหน่วยงานใด
• การจัดทํารายงานสรุ ปผลการตรวจนับทรัพย์สิน ประจําปี บัญชี แล้วเสร็ จในช่วงไหน
รายละเอียดเพิม( เติม :
การจัดทําทะเบียนทรัพย์ สิน
กองการพัสดุ สํานักบริ หาร เป็ นผูจ้ ดั ทําทะเบียนทรั พย์สิน ตามระเบียบ อพวช. ว่าด้วย
การกําหนดหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ และจัดทําบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน พ.ศ. NOOP โดยกําหนด
เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ปกติ และครุ ภณั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ
1. ครุภณ
ั ฑ์ปกติ การตรวจนับทรัพย์สิน มีข4 นั ตอนดําเนินงาน ดังนี4
1.1 เจ้ าหน้ าที(คลังพัสดุ ดําเนินการตรวจนับวัสดุ เป็ นรายเดือน รายไตรมาส และมี
การตรวจนับ ประจํา ปี โดยขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั4ง พนัก งานที( มิ ใ ช่ พ นัก งานพัส ดุ เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามข้อบังคับ อพวช. ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. NOTW
“ข้อ LQO ก่อนสิ4 นเดือนกันยายนทุกปี ให้ ผูอ้ าํ นวยการ แต่งตั4งพนักงาน ซึ( งมิใช่
พนักงานพัสดุ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี เพื(อตรวจสอบการรับจ่าย
พัสดุงวดตั4งแต่วนั ที( L ตุลาคมปี ก่อน จนถึงวันที( SQ กันยายนปี ปัจจุบนั และตรวจนับ
พัสดุประเภทที(คงเหลืออยูเ่ พียงวันสิ4 นงวดนั4น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ( ง ให้เริ( มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทํา
การวันแรกของเดือนตุลาคมเป็ นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรื อไม่ มีพสั ดุใดชํารุ ด
เสื( อคุณภาพหรื อสูญไป เพราะเหตุใด หรื อพัสดุใดไม่จาํ เป็ นต้องใช้ในกิจการต่อไป
แล้ว ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผูอ้ าํ นวยการภายใน TO วันทําการ
นับแต่วนั เริ( มดําเนินการตรวจสอบพัสดุน4 นั ”
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากแต่ละ พิพิธภัณฑ์/สํานัก
เป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจนับทรัพย์สินประจําปี เพื(อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั4งแต่
วัน ที( L ตุ ล าคม ปี ก่ อ น จนถึ ง วัน ที( SQ กัน ยายนปี ปั จ จุ บ ัน แต่ ล ะคณะให้ ท าํ การ
ตรวจสอบรายการพัส ดุ ในความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานตนเองทุ ก กรณี ตาม
ขอบเขตหน้าที( ดังนี4

การควบคุมภายใน หน้ า 88

การบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) ประจําปี บัญชี 2560

1) ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวดตั4งแต่วนั ที( L ตุลาคมปี ก่อน จนถึ งวันที( SQ
กันยายนปี ปัจจุบนั
2) ตรวจนับพัสดุประเภทที(คงเหลืออยูเ่ พียงวันสิ4นงวดนั4น (ณ SQ กันยายน)
3) ให้เริ( มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม
เป็ นต้นไป ว่าทําการรั บจ่ ายถูก ต้องหรื อไม่ พัสดุ คงเหลื อมี ตวั อยู่ตรงตาม
บัญ ชี หรื อทะเบี ยนหรื อไม่ มี พ สั ดุ ใดชํารุ ด เสื( อมคุ ณภพหรื อสู ญไปเพราะ
เหตุใด หรื อพัสดุไม่จาํ เป็ นต้องใช้ในกิจการต่อไปแล้ว
4) ให้เสนอผลรายงานการตรวจสอบดังกล่าวต่อ ผอพ. ภายใน TO วันทําการ
นับแต่วนั เริ( มดําเนินการตรวจสอบพัสดุน4 นั
โดยในปี NOOp คณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุ จะมีข4 นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี4
1) จัดทํา แผนการตรวจสอบพัสดุ ประจําปี NOOp โดยคณะกรรมการฯ แต่ละ
คณะจัดทําแผนการตรวจสอบของตนเอง
ตัวอย่าง แผนการตรวจสอบพัสดุประจําปี NOOp

2) ดํา เนิ นการตรวจสอบทะเบี ย นครุ ภณ
ั ฑ์ ตามแบบฟอร์ ม และระยะเวลาที(
กําหนดไว้ในแผน
ตัวอย่าง ทะเบียนครุ ภณั ฑ์
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3) จัด ทํา รายงานผลการตรวจสอบพัส ดุ ประจํา ปี นํา เสนอต่ อ ผูอ้ าํ นวยการ
อพวช. โดยผ่ า นหั ว หน้า กองการพัส ดุ เพื( อ พิ จ ารณาผลการตรวจสอบ
ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ในปี ที(ผ่านมา ในช่ วงต้นเดื อนธันวาคม NOOp โดยในปี ที(
ผ่านมาสามารถดําเนินการได้เป็ นไปตามแผนและเรี ยบร้อยด้วยดี
ตัวอย่าง ทะเบียนบันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุฯ

2. ครุภณ
ั ฑ์ชิ-นงานนิทรรศการ
ทุ ก พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ / สํ า นัก ได้จัด ทํา ทะเบี ย นทรั พ ย์สิ น ของชิ4 น งานนิ ท รรศการของ
หน่วยงานตนเอง ตามระเบียบ อพวช. ว่าด้วยการกําหนดหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ และจัดทําบัญชี
ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์สิน พ.ศ. NOOP และคํา สั(ง องค์ก ารพิพิ ธภัณฑ์วิท ยาศาสตร์ แห่ งชาติ ที(
ST/NOPQ เรื( อง แต่งตั4งพนักงานและลูกจ้างให้เป็ นผูม้ ีหน้าที(ตามระเบียบ อพวช. ว่าด้วยการ
กํา หนดหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ และจัด ทํา บัญ ชี ทะเบีย นคุ ม ทรั พ ย์สิ น พ.ศ. NOOP ซึ( งชิ4 นงาน
นิ ทรรศการ L ชุด ซึ( งประกอบด้วยชิ4 นงานหลาย ๆ ชิ4 น จะต้องติดเลขครุ ภณ
ั ฑ์ชุดเดี ยวกัน
รวมถึงการตรวจนับทรัพย์สินตามทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ
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ตัวอย่าง ระบบฐานข้อมูลทะเบียนครุ ภณั ฑ์ชิ4นงานนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การจัดเก็บตัวอย่ างอ้ างอิง พิพิธภัณฑ์ทุกแห่ งของ อพวช. จะมีการจัดเก็บ ตัวอย่า ง
อ้างอิง โดยกองวัสดุอุเทศวิทยาศาสตร์ กองวัสดุอุเทศธรรมชาติวิทยา และกองวัสดุอุเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทาํ การลงทะเบียนตัวอย่างอ้างอิง ตัวอย่างเช่ น การเก็บตัวอย่าง
อ้า งอิ งของพิพิ ธภัณฑ์ธรรมชาติ วิ ทยา เพื(อ การรั ก ษาความปลอดภัยของข้อมูล จะทําการ
บันทึกข้อมูลไว้ S ส่ วน คือ ข้อมูลที(ป้ายตัวอย่าง ข้อมูลที(อยูใ่ นรู ปของสิ( งพิมพ์ และข้อมูลที(
อยูใ่ นรู ปของไฟล์ขอ้ มูล ควรมีที(เก็บไว้หลาย ๆ ที( เพื(อประโยชน์ในการสื บค้น โดยข้อมูลที(
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ใช้ล งทะเบี ยนจะมีลกั ษณะคล้ายกันในทุกกลุ่มตัวอย่าง ซึ( งประกอบไปด้วยข้อมูลหลัก ๆ
ดังนี4
3.1 ชื( อพิพธิ ภัณฑ์ THAILAND NATURAL HISTORY MUSEUM
3.2 หมายเลขประจําตัวอย่ าง เช่น THNHM-I2013-00001 เป็ นตัวย่อของพิพธิ ภัณฑ์
ตามด้วยลําดับที(ของตัวอย่าง
3.3 Type Status หมายถึง ประเภทของตัวอย่างที(เป็ นตัวอย่างที(เป็ นตัวอย่างต้นแบบ
(Type Specimen) หรื อเป็ นตัวอย่างอ้างอิงธรรมดา
3.4 หมายเลข Field Number หรื อ Original Number
3.5 การจัดจําแนกตามอนุกรมวิธาน
3.6 ข้ อมูลเกีย( วกับตัวอย่ าง ได้แก่ สถานที(เก็บ หมู่บา้ น อําเภอ จังหวัด พิกดั ความสูง
วันที(เก็บตัวอย่าง ชื(อผูเ้ ก็บตัวอย่าง เป็ นต้น
3.7 ข้ อมู ล การจํ า แนกตั ว อย่ าง ได้ แ ก่ ผู้ จ ํ า แนก วัน เดื อ นปี ที( จ ํ า แนก และ
เอกสารอ้างอิง เป็ นต้น
3.8 สถานที(เก็บตัวอย่ าง ได้แก่ ตูเ้ ก็บตัวอย่าง ชั4นที(เก็บตัวอย่าง กล่องที(เก็บตัวอย่าง
เป็ นต้น
ตัวอย่าง บัญชีรายชื(อตัวอย่างซากสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุม้ ครอง

ตัวอย่าง ทะเบียนตัวอย่างอ้างอิง
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เอกสารประกอบ :

แนบ 12 : งานพัสดุ
12.1 บันทึ กข้อความ เรื( องขอเห็ นชอบหลักการแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุ ประจําปี NOOp
12.7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจําปี NOOp
12.8 บันทึ กข้อความ เรื( องขอเห็ นชอบหลักการแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุ ประจําปี NOPQ

มี

ไม่ มี
การจัดทําทะเบียนทรัพย์ สิน
• ระบุความถี(/ผลต่างที(เกิดขึ4น ตลอดจนการติดตามหาสาเหตุ/การปรับปรุ ง/แก้ไขผลต่างที(เกิดขึ4น ในกรณี ที(มี
การจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน
ความถี(/ผลต่างที(เกิดขึ4นในการจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน
รายละเอียดเพิม( เติม :
ในการตรวจนับทรั พ ย์สินคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจํา ปี ทําบันทึกข้อความ
รายงานการตรวจสอบพัสดุ เพื(อรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ในกรณี ที(คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ พบว่า มีทรัพย์สินสู ญหายจากทะเบียนคุม จะมีการระบุจาํ นวนทรัพย์สินที(
สู ญหายและแจ้งให้ ผูอ้ าํ นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ทราบ เพื(อทําการ
แต่งตั4งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ งของรายการพัสดุชาํ รุ ด เสื( อมคุณภาพ หรื อสูญไป ทํา
หน้าที(สอบหาข้อเท็จจริ งของกรณี ต่าง ๆ โดยแยกเป็ นพิพิธภัณฑ์/สํานัก
นอกจากนี4 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ งยังได้ให้ขอ้ สังเกต และข้อเสนอแนะด้วย
เกี( ยวกับกรณี ที(ตรวจพบ และรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริ งไปยังผูอ้ าํ นวยการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ เพื(อทราบ ซึ( งในปี ที(ผ่านมาไม่มีรายงานว่ามีการตรวจพบ
ผลต่างที(เกิดขึ4นจากการสู ญหาย

เอกสารประกอบ :

มี

-

3) การกระทบยอดและการจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ไม่ มี
การกระทบยอดและการจัดทํางบพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคาร
• การกระทบยอด เช่น การเปรี ยบเทียบรายการในบัญชี ทรัพย์สินที(มีอยู่ การเปรี ยบเทียบรายการ
ในบัญชีกบั ข้อมูลที(ได้รับจากภายนอก และการเปรี ยบเทียบรายการในบัญชีกบั ทะเบียนคุม ซึ( ง
เมื(อมีการค้นพบผลต่างจากกระทบยอด ให้มีการดําเนินการแก้ไขผลต่างที(เกิดขึ4น
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มี

ไม่ มี

การกระทบยอดและการจัดทํางบพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคาร
• การจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ยอดเงินสดรับจากการรั บชําระหนี4 ในทะเบียนเงินสด
รับเท่ากับยอดรวมรับชําระหนี4ในบัญชีลูกหนี4 รายตัว พร้อมทั4งระบุความถี(ของการจัดทํางบฯ/
ผลต่างที(เกิด (มูลค่าส่วนต่างที(เกิด)/การแก้ไขผลต่างที(เกิด (ถ้ามี)
ทางบัญชี ดาํ เนิ นการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน และจัดทํางบกระทบยอดเงิน
รายละเอียดเพิม( เติม :
ฝากธนาคารทุกไตรมาส
เอกสารประกอบ :
L.S.T การปฏิบตั ิตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
มี ไม่ มี
การปฏิบตั ติ ามคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
• การสอบทานการปฏิ บ ัติ ง านตามคู่ มื อ มาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง าน (ขึ-น อยู่ กั บ ลั ก ษณะการ
ดําเนินงานธุรกิจหลักขององค์ กร)
• ระบุข-ันตอน/วิธีการ การสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือมาตรฐานปฏิบตั ิงาน
• การระบุรายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ประจําปี บัญชี และมีการ
เสนอผูบ้ ริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อไม่
รายละเอียดเพิม( เติม : การสอบทานคู่มือการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ในปี งบประมาณ NOPQ ให้ความสําคัญในการสอบทานคู่มือปฏิบตั ิงาน เนื(องจากคู่มือการ
ปฏิบตั ิ งานเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิ งานของแต่ละหน่ว ยงานย่อย คณะกรรมการควบคุม
ภายในฯ จึงกําหนดให้มีการสอบทาน/ทบทวนคู่มือปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี อย่างน้อย L
ครั4งต่อปี โดยมีแผนงานการดําเนินงานภายในไตรมาสที( S โดยมีข4 นั ตอนการสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ดังนี4
1. เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. มีบนั ทึกข้อความไปยังผูอ้ าํ นวยการ
พิพิธภัณฑ์/สํานัก ให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือปฏิบตั ิงานที(มีอยู่
ตามแบบรั บ รองของพนัก งานและลู ก จ้า ง เรื( อ ง การปฏิ บ ัติ ง านตามคู่ มื อ ปฏิ บ ัติ ง าน ที(
คณะกรรมการควบคุมภายในฯ กําหนด
2. พิพิธภัณฑ์ /สํ านัก ทํา การสอบทาน/ทบทวนและปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิ งานให้มี
ความเป็ นปัจจุบนั หรื อจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานฉบับใหม่เพิ(มขึ4นในกิจกรรม/หน่วยงานที(จดั
ขึ4นใหม่ เพื(อให้ครอบคลุมภาระงานที(สาํ คัญ
3. ผู้อํานวยการพิพธิ ภัณฑ์ /สํ านัก ลงนามในแบบรับรองของพนักงานและลูกจ้าง เรื( อง
การปฏิบตั ิงานตามคู่มือปฏิบตั ิงาน และจัดส่งแบบรับรองของพนักงานและลูกจ้าง เรื( อง การ
ปฏิบตั ิงานตามคู่มือปฏิบตั ิงาน ให้คณะกรรมการควบคุมภายในฯ เพื(อยืนยันความถูกต้อง
เหมาะสมของการสอบทาน
4. เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในฯ นําผลการสอบทานรายงานต่อที(ประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในฯ เพื(อทราบผลการดําเนินงาน
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เอกสารประกอบ :

5. คณะกรรมการควบคุมภายในฯ รับทราบและมีมติแต่งตั4ง “คณะทํางานติดตามและ
สอบทานการปฏิบตั ิ งานด้านการควบคุมภายใน” ทําหน้าที(สอบทานการปฏิบตั ิ งานตามคู่
ปฏิบตั ิงาน และนําผลการสอบทานมารายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในฯ
ผลการปฏิบตั ติ ามคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
จากการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิ บตั ิ งานของ อพวช. พบว่า พนักงาน/
ลู ก จ้า ง หรื อ ผู ้ป ฏิ บัติ ง านที( รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานย่ อ ยที( ไ ด้รั บ การสอบทาน มี ก าร
ปฏิบตั ิงานตามขั4นตอน/กระบวนงานที(กาํ หนดไว้ครบถ้วน และไม่พบประเด็นปั ญหาของ
การปฏิบตั ิงานตามคู่มือฯ ทั4งนี4 จะมีการทบทวน ปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงานให้มีความเป็ น
ปัจจุบนั ต่อไป
แนบ 4 : คําสั( งองค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
2.4 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ที( N/25PQ แต่งตั4งคณะทํางาน
ติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมภายใน
แนบ 5 : การควบคุมภายใน
5.2 คู่มือการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานย่อย อพวช. (ปรับปรุ ง ประจําปี NOPQ)
5.4 แบบรับรองของพนักงานและลูกจ้าง เรื( อง การปฏิบตั ิงานตามคู่มือปฏิบตั ิงาน
5.5 ผลการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน
5.6 ผลการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน โดยคณะทํางานฯ

L.S.O การควบคุมระบบสารสนเทศ
1) การควบคุมทัว( ไปที(เกี(ยวกับการปฏิบตั ิเกี(ยวกับสารสนเทศ
มี ไม่ มี
การควบคุมทั(วไปที(เกีย( วกับการปฏิบตั เิ กีย( วกับสารสนเทศ
• การแบ่ ง แยกโครงสร้ า งของหน่ ว ยงานคอมพิ ว เตอร์ และมี ก ารแบ่ ง แยกหน้า ที( ร ะหว่า ง
Operator และ Programmer
• การควบคุมประมวลผล เช่น การควบคุมการรับส่งข้อมูล และการสํารองแฟ้ มข้อมูล เป็ นต้น
• การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละการพัฒ นาและดู แ ลรั ก ษาระบบงานที( อ ยู่ ใ นระบบ
สารสนเทศให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
• การบริ หารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทัว( ทั4งองค์กร
• มีการสอบทานมาตรฐานการควบคุมทัว( ไปของระบบสารสนเทศ
• รายงาน IT Audit ประจําปี บัญชี
รายละเอียดเพิม( เติม :
โครงสร้ างของหน่ วยงานคอมพิวเตอร์
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- เจ้าหน้าที(บริ หารระบบเครื อข่าย
- Network Administrator
- Operator

- เจ้าหน้าที(บริ หารโปรแกรมระบบ
สารสนเทศ / นักวิเคราะห์ระบบ
- เจ้าหน้าที(พฒั นาโปรแกรม/
Programmer

- เจ้าหน้าที(พฒั นาระบบ
คอมพิวเตอร์
- เจ้าหน้าที(ซ่อมบํารุ ง

- เจ้าหน้าที(พฒั นารระบบข้อมูล
สารสนเทศ

การควบคุมประมวลผล
1. การควบคุมการรับ-ส่ งข้ อมูล มีการควบคุมการรับ-ส่ งข้อมูล ในเรื( องดังนี4
1.1 การแบ่งระบบเครื อข่า ยตามกลุ่มผูใ้ ช้งาน ได้แก่ โซนภายใน (Internal Zone)
โซนภายนอก (External Zone) เพื(อจํากัดสิ ทธิ‘ การเข้า ถึ ง ให้สามารถใช้งานเฉพาะ
ระบบเครื อ ข่ า ยที( ไ ด้รั บ อนุ ญ าตเท่ า นั4น และป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ภายนอกที(ไ ม่ไ ด้รั บอนุ ญ าต ใช้งานระบบเครื อข่า ยในการเข้า สู่ ร ะบบอิ น ทราเน็ต
(Intranet) และฐานข้อมูลภายในต่างๆ ของหน่วยงาน
1.2 การใช้งานแฟ้มข้อมูลสาธารณะ (Public) สําหรับเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
และแลกเปลี(ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
1.2.1 กํา หนดสิ ทธิ‘ ในการเข้าถึ งไฟล์ขอ้ มูล ให้พนักงานทุก คนสามารถอ่าน
(Read), แก้ไข (Modify), และเขียน (Write) ได้
1.2.2 กําหนดพื4นที(การให้บริ การแฟ้ มข้อมูลสาธารณะ (Folder Public) ขนาด
200 GB มีแฟ้มข้อมูลย่อย และขนาด (Sub Folder) ดังนี4
- QQ-ตน
ขนาด 10 GB
- QL-สบร
ขนาด 25 GB
- QN-สพต
ขนาด 25 GB
- QS-สธต
ขนาด 20 GB
- 04-พวท
ขนาด 20 GB
- 05-พธช
ขนาด 20 GB
- QP-พทส
ขนาด 20 GB
- QV-สยศ
ขนาด 20 GB
- 08-สคพ
ขนาด 20 GB
- 09-คณะกรรมการความปลอดภัย
ขนาด 10 GB
- LQ-สาธารณะ
ขนาด 10 GB
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1.3 การใช้งานแฟ้ มข้อมูลพื4นที(ทาํ งาน (Works Area) สําหรับเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่ม
งาน
1.3.1 กํา หนดสิ ท ธิ‘ ในการเข้า ถึ ง ไฟล์ ข ้อ มู ล เฉพาะผู ้ใ ช้ ง านแต่ ล ะกลุ่ ม ที(
เกี(ยวข้อง ให้สามารถ อ่าน (Read), แก้ไข (Modify), และเขียน (Write)
1.3.2 กําหนดพื4นที(การให้บริ การแฟ้มข้อมูลพื4นทํางาน (Works Area) LOQ GB
1.4 การรับ-ส่งอีเมล์ รวมที(เป็ นภาพ, เสียง และข้อมูลสู่ภายนอกองค์กร
1.4.1 กําหนดพื4นที(สาํ หรับจัดเก็บอีเมล์ กลุ่มผูบ้ ริ หาร ขนาด 4 GB และกลุ่ม
พนักงาน ขนาด 1 GB
1.4.2 ปริ มาณสําหรับการรับ-ส่งอีเมล์ สามารถรับ-ส่งได้ครั4งละไม่เกิน 10 MB
1.4.3 การรักษาความปลอดภัยในการรับ-ส่ ง ข้อมูล
- มีการติดตั4งใบรับรองความปลอดภัย CA(Certificate Authority) เพื(อให้
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื(อถือของข้อมูล กรณี ใช้งาน
ผ่านเว็บเมล์ (SSL - https://mail.nsm.or.th)
- มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภัย อีเมล์ ที( สามารถป้ องกัน ตรวจนับ และ
กรอง สแปมเมล (Spam Mail)
1.5 การใช้งานอินเตอร์ เน็ต การเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ ยกเว้นเว็บไซต์ ดังต่อไปนี4
1.5.1 เว็บไซต์ที(ไม่อนุญาตให้เข้าถึง (ตลอดเวลา) เช่น เว็บไซต์ลามกอนาจาร,
เว็บไซต์ที(หมิ(นสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และเว็บไซต์ที(เข้าข่ายอันตราย
1.5.2 เว็บไซต์ที(ไ ม่เกี( ยวข้องกับงาน (ไม่ อนุ ญ าตให้เข้าถึ งในเวลางาน) เช่ น
Social Networking, เว็บ ไซต์ป ระเภทเพื( อ การบัน เทิ ง , เกมออนไลน์ ,
เว็บไซต์ประเภทภาพยนตร์ ท่องเที(ยว, เว็บไซต์หางาน, เว็บไซต์สาํ หรับ
Upload ข้อมูล, เว็บไซต์ประเภท Instant Messaging
1.6 การควบคุ มรู ปแบบการส่ งผ่า นข้อมู ลในรู ป แบบ เช่ น File Transfer Protocol
(FTP), Internet Control Message Protocol (ICMP) เป็ นต้น
1.7 การบริ การข้อมูลสารสนเทศทางเครื อข่ายเว็บไซต์ อพวช. ตาม คําสั(งองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที( 39/2558 เรื( อง แต่งตั4งคณะทํางานบริ การข้อมูลสารสนเทศ
ทางเว็บไซต์ โดยให้คณะทํางานมีอาํ นาจหน้าที( ดังนี4
- กําหนดแนวทางการพัฒนา การบริ การข้อมูลสารสนเทศทางเครื อข่ายเว็บไซต์
และสื( อสังคมออนไลน์ขององค์ก ารพิพิ ธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ให้สามารถ
ให้บริ การแก่ประชาชนทัว( ไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- พัฒนารู ปแบบและจัดหาข้อมูล เพื(อให้บริ ก ารในเว็บไซต์ที(มีความถูก ต้อ ง
ครบถ้วน น่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์
- ติดตามและประเมินผล การให้บริ การข้อมูลสารสนเทศเครื อข่าบเว็บไซต์ เพื(อ
การพัฒนาในระยะต่อไป
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ทั4งนี4 ได้กาํ หนดผูร้ ับผิดชอบปฏิบตั ิหน้าที(ดูแลเว็บไซต์และสื( อสังคมออนไลน์
ของ อพวช. ในแต่ละ พิพิธภัณฑ์/สํานัก ดังนี4
1) การปรับปรุ งและพัฒนาเว็บไซต์
ผูร้ ับผิดชอบ: ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสาร
2) จัดหาข้อมูล และแก้ไ ข/ปรั บปรุ งข้อมู ล ข่าวสารทัว( ไป โดยภาพรวมของ
องค์กร และในส่วนที(เกี(ยวข้องอื(น ๆ
ผูร้ ับผิดชอบ:
สํานักพัฒนาความตระหนักด้า นวิทยาศาสตร์ - นายวาทิต พิรุณรัตน์ และ
นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์
3) จัดหาข้อมูล และแก้ไข/ปรับปรุ งข้อมูลข่าวสารเกี( ยวกับงานหรื อกิ จกรรม
ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ ได้แก่
ผูร้ ับผิดชอบ:
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - นายพิทยา ทรงศิริ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา - นายสุ ขเกษม อ่อนหวาน
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - นางสาววรรณวจี สุ จริ ตธรรม
จัตุรัสจามจุรี - นางสาวสุ ภรา กมลพัฒนะ
2. การสํ ารองข้ อมูล และกู้คืนข้ อมูล มีการจัดทําระบบสํารองข้อมูลให้แก่พนักงานและ
เจ้าหน้าที( อพวช. โดยจัดเก็บไว้ท4 งั ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยมีแนวทางการ
สํารองข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ดังนี4
2.1 ผูด้ าํ เนินการ/ผูร้ ับผิดชอบ การทําสํารองข้อมูลและการกูค้ ืนข้อมูลของ อพวช.
ตามแผนการสํารองข้อมูล เจ้าหน้าที(บริ หารระบบเครื อข่าย อพวช. มีหน้าที( ตั4งแต่เริ( ม
ศึกษาและวิเคราะห์ปริ มาณและความสําคัญของข้อมูล กําหนด/จัดวางแผนการทํา
สํา รองข้อมู ล การกู้คื น การกํา หนดและออกแบบพื4 น ที( และหน่ ว ยจัด เก็ บข้อ มู ล
กําหนดรู ปแบบและวิธีการที(เหมาะสม และพัฒนาต่อเนื(องให้ทนั สมัย เพื(อตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้งานภายในองค์กรอย่างเหมาะสม
2.2 ข้อมู ล ในระบบที(มี ความสําคัญ และจํา เป็ นต้องทํา สํา รองข้อมูลไว้ เจ้าหน้าที(
บริ หารระบบเครื อข่าย อพวช. ดําเนิ นการสํารองข้อมูลที(มีความสําคัญ เพื(อให้อยู่ใน
สภาพพร้ อมใช้งาน โดยจํา แนกตามความสํา คัญ เพื(อกําหนดความถี(ในการสํารอง
ข้อมูล แบ่งเป็ น N ส่ วน คือ
ส่ วนที( 2 ข้อมู ล - แบ่งเป็ นข้อมู ล ที(จ ัดเก็บในรู ปของไฟล์ต่างๆ รวมทั4งข้อมูล
Database ที( จัด เก็ บในรู ป แบบของ Microsoft SQL Server งานสารสนเทศได้
แยกกลุ่มของข้อมูลไว้ T กลุ่มข้อมูล ประกอบด้วย
1) กลุ่ ม ข้อมูลระบบปฏิบตั ิ การเครื อข่า ยสื( อสาร ได้แก่ ข้อมูล Configuration,
คู่มือการปฏิบตั ิงานระบบเครื อข่าย, คําสั(งการจัดการระบบเครื อข่าย, ข้อมูล
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LOG ของแต่ ล ะระบบ, และข้อ มู ล ระบบจราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ตามที(
กฎหมายกําหนด
2) กลุ่ ม ฐานข้อมู ล โปรแกรมระบบสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูล ระบบจดหมาย
อิเล็ก ทรอนิ กส์ , ระบบบริ หารการคลัง (งบประมาณ/การเงิน/บัญชี /พัสดุครุ ภณ
ั ฑ์), ระบบจัดซื4 อ/จัดจ้าง, ระบบสมาชิ กพิพิธภัณฑ์, ระบบรับจองการ
ให้ บ ริ ก าร, ระบบฐานข้อ มู ล คลัง วัส ดุ ต ัว อย่ า ง ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, ระบบฐานข้อมูลคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยา, ระบบข้อมูล
เพื(อการเผยแพร่ ภายใน, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, และระบบบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
3) กลุ่ ม ข้อ มู ล การบริ หารจัดการทั(ว ไป เช่ น ไฟล์ข้อ มู ล สาธารณะ (Public)
สํา หรั บเก็บข้อมูล ที(ใช้ร่วมหรื อแลกเปลี( ยนกันระหว่างหน่ วยงานภายใน,
ไฟล์ขอ้ มูลพื4นที(ทาํ งานส่ วนกลาง (Works Area) สําหรั บเก็บข้อมูลเฉพาะ
กลุ่มงาน, ไฟล์ขอ้ มูลหน่วยงานแยกตามการรายงาน
4) กลุ่ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ไฟล์ ข้ อ มู ล ส่ ว นตัว พนั ก งาน (Home),
ไฟล์ขอ้ มูล e-mail ส่ วนบุคคล
ส่ วนที( 2 Software หรื อ Source Code โปรแกรมระบบสารสนเทศ ได้ แ ก่
ระบบปฏิ บัติ ก ารสํา รองเพื( อการกู้คืน ระบบเครื อ ข่ า ย, และโปรแกรมระบบ
สารสนเทศของ อพวช.
2.3 การสํารองข้อมูล ดําเนินการทําสํารองข้อมูลทั4ง 2 ส่ วน โดยมีรูปแบบการสํารอง
ข้อมูล 4 รู ปแบบ คือ
1) สํา รองเก็บไว้ที( Network Storage – ระบบจะมี ก ระบวนการสํา รองข้อมูล
แบบอัตโนมัติทุกวัน (โปรแกรม Symantec Backup Exec 2012) จัดเก็บอยู่
ใน Storage Disk ภายในห้องควบคุมเครื อข่าย อพวช. โดยใช้วิธีการสํารอง
ข้ อ มู ล แบบ Full Back up* และวิ ธี ก ารสํ า รองข้ อ มู ล แบบ Incremental
Backup** (ตามแผนกําหนดเวลาการทําสํารองข้อมูล)
2) สํารองข้อมูลลงเทป – ระบบจะมี กระบวนการสํารองข้อมูลแบบอัตโนมัติ
ทุก วัน (โปรแกรม HP Data Protector Manager) จัดเก็บไว้ในเทป (ลํา ดับ
เทป) ภายในห้องควบคุมเครื อข่าย อวพช. โดยใช้วิธีการสํารองข้อมูลแบบ
Full Backup และ Differential Backup** (ตามแผนกํา หนดเวลาการทํา
สํารองข้อมูล)
3) สํารองข้อมูลเก็บไว้ใน External Hard Disk แล้วแต่กรณี ตามระยะเวลาความ
จําเป็ น
4) สํ า รองข้อ มู ล จั ด เก็ บ ไว้ภ ายนอกองค์ก ร - อพวช. เช่ า พื4 น ที( ห น่ ว ยงาน
ภายนอก/DR Site (Disaster Recovery Site) สํ า หรั บ ใช้ เ พื( อ จัด เก็ บ ข้อ มู ล
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หน่ ว ยงานภายนอกที( ใ ห้ บ ริ การพื4 น ที( จะเป็ นผู ้บ ริ หารจั ด การและทํา
กระบวนการสํารองข้อมูลแทน อพวช. โดยมีแผนกําหนดเวลาที(ชดั เจน
ข้อดี การใช้บริ การเช่าพื4นที(สาํ รองข้อมูลของหน่วยงานภายนอก มีมาตรฐาน
และขั4น ตอนของการทํา สํ า รองข้อ มู ล ที( ดี , มี ร ะบบที( ไ ด้ รั บ ความ
ไว้วางใจ ประกันการสู ญหายของข้อมูล, มีหน่วยรักษาความปลอดภัย
คอยดู แ ลและเฝ้ า ระวัง ตลอด 24 ชั( ว โมง ตลอดทุ ก วัน (24x7), มี
เจ้าหน้าที(คอยให้ความช่วยเหลือกรณี ฉุกเฉิ น และพร้อมให้คาํ แนะนํา
แก่ เจ้า หน้าที( ระบบเครื อข่าย อพวช. และมี ร ะบบการโอนถ่ ายข้อมูล
แบบออนไลน์ สามารถโอนถ่ายข้อมูลจาก อพวช. ไปยังศูนย์สํารอง
ข้อมูลภายนอกได้สะดวก และปลอดภัย
* Full Backup - กระบวนการสํารองข้ อมูลทังระบบ/จัดเก็บรายเครื) องทุกวัน
อาทิตย์
** Incremental Backup และ Differential Backup - การสํารองข้ อมูลทังหมด
หลังการทํา Full Backup ทุกวันจันทร์ -เสาร์
การกูค้ ืนข้อมูล เมื(อข้อมูลหรื อฐานข้อมูล เกิดเสี ยหายหรื อล้มเหลว - จําเป็ นต้องกูค้ ืน
ข้อมูล เพื(อให้ระบบกลับมาทํางานได้อย่างปกติ ฝ่ ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แยกกลุ่ม
ของการกู้คืนข้อมูล ตามกลุ่มข้อมูลที(สําคัญ T กลุ่มข้อมูล คือ กลุ่มข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ
เครื อข่ายสื( อสาร, กลุ่มฐานข้อมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศ, กลุ่มข้อมูลการบริ หารจัดการ
ทัว( ไป, และกลุ่มข้อมูลส่ วนบุคคล โดยในแต่ละกลุ่มข้อมูลมีลาํ ดับ/ขั4นตอน/วิธีการกู้คืน ที(
แตกต่างกัน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และการพัฒนา
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
1.1 ดําเนินการจัดหา และปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ สอดคล้องตามแผนแม่บท IT
อพวช. และตามความจําเป็ นเร่ งด่วน
1.2 จัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อย่างเพียงพอและเหมาะสมโดย
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ตามจํานวน เพื(อ
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบเครื อข่าย
- กําหนดคุณลักษณะอย่างชัดเจน
- ใช้ เ กณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลัก ษณะพื4 น ฐานครุ ภ ัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสาร (ICT)
- จัดหาซอฟต์แวร์ มีลิขสิ ทธิ‘ ถูกต้อง
- จัดหาซอฟต์แวร์ ประยุกต์ หรื อเพื(อการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ มี
ลิขสิ ทธิ‘ ถูกต้อง
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- อัพเกรดซอฟต์แวร์ เพื(อประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน และเพื(อความทันสมัย /ทัน

ต่อเหตุการณ์
- ตรวจสอบสถานภาพฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อย่า งน้อยปี ละ 1 ครั4ง เพื(อให้
ทราบสถานะปัจจุบนั เช่น หมดอายุการใช้งาน, เสื( อมสภาพ หรื อชํารุ ด เพื(อให้
ทราบจํานวนที(จะจัดหาใหม่หรื อเพื(อที(จะนําไปปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม
1.3 ด้านฮาร์ ดแวร์ (Hardware) อพวช. จัดสรรเครื( องคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงานใน
อัต ราเฉลี( ย L คนต่ อ L เครื( อง ทั4ง นี4 เพื( อ ความสะดวกต่ อ การทํา งานและการ
ติ ดต่อสื( อสาร, เพื(อให้ร ะบบการบริ หารจัดการองค์ก รภายในมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล และจัดสรรให้มีเครื( องพิมพ์อย่างเพียงพอรวมถึงจํานวนวัสดุ/อุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ อื( น เพื( อ อํา นวยความสะดวก และทดแทนให้ เมื( อวัสดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เหล่านั4นชํารุ ดหรื อมีอายุการใช้งานครบ O ปี ขึ4นไป
1.4 ด้า นซอฟต์แวร์ (Software) อพวช. จัดหาซอฟต์แวร์ เพื(อสนับสนุ นการทํางาน
ให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมและความจําเป็ น โดยมีท4 งั แบบที(มีค่าลิขสิ ทธิ‘ และ
ไม่มีค่าลิขสิ ทธิ‘ ดังนี4
1) การจัดหาซอฟต์แวร์แบบมีค่าลิขสิ ทธิ‘ จัดหาเมื(อมีระดับความจําเป็ น และไม่
สามารถหลีกเลี(ยงไปใช้ซอฟต์แวร์ที(ไม่มีค่าลิขสิ ทธิ‘ ได้ เนื(องจากความจําเป็ น
ในการใช้ ง านและข้อ จํา กั ด ทางเทคนิ ค ซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทนี4 ได้แ ก่
ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสํานักงาน (Microsoft Office), ซอฟต์แวร์ โปรแกรมดู
ภาพ (ACDsee), กลุ่ ม โปรแกรมสร้ า ง/แปลง/อ่ า น/ตัด ต่ อ ภาพและไฟล์
(Acrobat และ Adobe), กลุ่ ม โปรแกรมเพื( อ การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล /
ฐานข้อมูล (RDBMS SQL, Visual Basic, ASP, และJava) , กลุ่ มโปรแกรม
ทางด้านสถาปั ตยกรรม (AutoCAD, SolidWorks), โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ (SPSS)
2) การจัดหาซอฟต์แวร์ แบบไม่มีค่าลิขสิ ทธิ‘ อพวช. สนับสนุนให้พนักงานหัน
มาใช้งานซอฟต์แวร์ แบบไม่มีค่าลิขสิ ทธิ‘ เพื(อลดค่าใช้จ่ายเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กรและต่อประเทศชาติ โดยจัดเตรี ย มซอฟต์แวร์ ที(ไ ม่ มีค่า ลิ ขสิ ทธิ‘ ไว้
สนับสนุนให้แก่พ นักงานหลายประเภทเหล่านี4 มี ความสามารถทํางานได้
เทียบเคียงกับซอฟต์แวร์แบบมีค่าลิขสิ ทธิ‘ แต่อาจมีบางชุดคําสั(งที(ไม่สามารถ
ใช้งานได้ ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
โปรแกรมซอฟต์แวร์ แบบไม่มีค่าลิขสิ ทธิ‘ ที( อพวช. มีใช้งานอยู่ ได้แก่
กลุ่มโปรแกรม OpenOffice (Writer, Calc, Impress, Math, Drawing, Base),
กลุ่มโปรแกรมแสดงภาพ (XnView, IrfanView), กลุ่มโปรแกรมตกแต่งภาพ
(GIMP), กลุ่มโปรแกรมบีบ/อัดไฟล์ (V-Zip, IZarc) โปรแกรมสร้างผังงาน
(Dia), โปรแกรมสร้ าง/แปลงเอกสาร (PDFCreator), โปรแกรมแปลภาษา
(LexiTron)
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2. การพัฒนาและดูแลรักษาระบบงาน
2.1 จ้า งผู้เชี( ย วชาญ พัฒ นาโปรแกรมระบบสารสนเทศ และดู แ ล/พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลองค์กร
2.2 จ้างผูเ้ ชี( ยวชาญ ดูแลพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายองค์กร ดําเนิ นงาน
พัฒนาให้สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐ, นโยบายผูบ้ ริ หาร, และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระทําผิดเกี(ยวกับคอมพิวเตอร์
2.3 จ้างเหมาดําเนินการซ่อมบํารุ ง/รักษา วัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
2.4 ขยายการเชื(อมโยงเครื อข่าย ให้รองรับการใช้งานตามจํานวนผูใ้ ช้อย่างเหมาะสม
2.5 ควบคุมความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายองค์กร ให้ปราศจากการ
โจมตี จากทั4งผูบ้ กุ รุ กภายนอก และจากไวรัสคอมพิวเตอร์กาํ หนดแผนงาน การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสารองค์กร
การบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การบริ หารความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information Security Management)
1. ปกป้องดูแลคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศ ในรู ปของการรักษาความลับ ความสมบูรณ์
และความพร้อมใช้สอดคล้องกับการบริ หารระดับการให้บริ การ
2. ปฏิบตั ิ ตามข้อกํา หนดของนโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการ
บริ หารความเสี( ยงที(เกี(ยวข้องกับการให้บริ การ
3. ตรวจสอบและประเมินความเสี( ยงด้านสารสนเทศ
4. กํา หนดและจัด ทํา เอกสารความปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื( อสาร
โดย อพวช. มีการบริ หารจัดการและควบคุมความปลอดภัย ในเรื( องดังนี4
1. การควบคุมการเข้ าถึง/ใช้ งานเครื อข่าย
1.1 มี ร ะบบการลงทะเบี ยนสํา หรั บพนักงานที(จ ะใช้งานระบบเครื อข่า ย เพื(อการ
อนุ ญ าตให้เ ข้า ถึ ง ระบบ และการเพิ กถอนสิ ทธิ ก ารเข้า ใช้ระบบ (กรณี ที(พ นัก งาน
ลาออก, เกษียณอายุ, เสี ยชีวิต และพ้นสถานภาพการเป็ นพนักงาน)
1.2 แบ่ งกลุ่ ม ผูใ้ ช้งาน ได้แ ก่ ผูใ้ ช้งานเครื( องคอมพิ วเตอร์ , เจ้า หน้า ที( ซ่อ มบํา รุ ง,
ผูด้ ูแลระบบ
1.3 จํากัดสิ ทธิ การเข้าถึงระบบ เมื(อผูใ้ ช้ใส่รหัสผ่านผิด โดยใส่ผิดได้ไม่เกิน O ครั4ง
1.4 แบ่งแยกเครื อข่าย โดยกําหนดให้มีการบริ หารผ่านระบบ VLAN (การใช้งาน
ระบบเครื อ ข่ า ยของแต่ ล ะหน่ ว ยงานภายในองค์ก ร จะถู ก แบ่ ง แยกจากกัน เพื( อ
ประโยชน์ในการบริ หารจัดการ รวมถึงความปลอดภัย)
1.5 ควบคุมการขออนุญาตใช้งานเครื( องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครื อข่าย
2. การควบคุมการเข้ า-ออก ห้ องควบคุมเครื อข่ าย
2.1 มี ร ะบบบันทึ ก รายละเอี ยดการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก โดยมี เจ้าหน้าที(
รับผิดชอบ ควบคุมดูแล
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2.2 มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ได้แก่
ระบบยืนยันตัวตน, กล้องวงจรปิ ด และระบบตรวจสอบการทํางานของระบบ เพื(อให้
ใช้งานได้อยูเ่ สมอ
3. การควบคุมการเข้ าใช้ งานระบบจากภายนอก
3.1 มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที(จะอนุ ญาตให้ผูใ้ ช้ที(อยู่ภายนอกองค์กรเข้า ใช้งาน
ระบบสารสนเทศและเครื อข่ายองค์กร ทุกครั4งที(ใช้งาน ระบบจะร้องขอผูใ้ ช้โดยให้
พิสูจน์ตวั ตนผ่านการ log-in ซึ( งระบบให้ใส่ ชื(อและรหัสผ่าน ในการเข้า มาใช้งาน
ระบบทุกครั4ง
3.2 มีระบบบันทึกการเข้าใช้งานของ User ทุกคน เพื(อใช้อา้ งอิงและตรวจสอบ กรณี
มีขอ้ สงสัยหรื อปัญหา
4. การควบคุมการเข้ าถึงระบบเครื อข่ายไร้ สาย
5. การควบคุมการใช้ งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6. การควบคุมการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต และสิ ทธิ}การ Download ข้ อมูล
7. การควบคุมการเข้ าถึงเครื( องคอมพิวเตอร์ หรื อระบบปฏิบตั ิการ เพื(อป้ องกันมิให้ผูท้ ี(
ไม่ มี สิ ท ธิ‘ หรื อ บุ ค คล ภายนอก เข้า ใช้เ ครื( องคอมพิ ว เตอร์ แ ละข้อ มู ล ในเครื( อ ง อธิ บ าย
รายละเอียด ดังนี4
7.1 ระบุและยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้งาน ก่อนเข้าสู่ ระบบเครื อข่ายขององค์กร
7.2 การควบคุมการใช้รหัสผ่าน
7.2.1 กําหนด/แบ่งระดับชั4นของการเข้าถึงข้อมูล
7.2.2 จัดเก็บรายละเอียดข้อผิดพลาด ที(เกิดขึ4นในระบบสารสนเทศ
7.2.3 ผูใ้ ช้งานจะมีรหัสเข้าระบบงานได้เพียง 1 รหัส (1 รหัสต่อ 1 คน)
7.2.4 รหัสผ่านกําหนดให้มี อย่างน้อย 6 ตัวอักษร
7.2.5 ให้รหัสผ่านหมดอายุ 90 วัน และไม่สามารถนํารหัสผ่านเก่ากลับมาใช้
ใหม่ LQ รอบ (1 รอบ=90 วัน)
7.2.6 เมื( อพนัก งานลาออก หรื อพ้นสถานภาพจากการเป็ นพนัก งานองค์ก ร
User จะถูกลบออกจากระบบเครื อข่ายองค์กรทันที
7.3 การจํากัดสิ ทธิ ของผูใ้ ช้เครื( องฯ ภายในขอบเขตที(ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งกลุ่ม
ผูใ้ ช้ดงั นี4
7.3.1 ผูใ้ ช้งาน - ใช้งานเครื( องคอมพิวเตอร์
7.3.2 เจ้าหน้าที(ซ่อมบํารุ ง - มีหน้าที(ติดตั4งโปรแกรม แก้ไข และซ่อมบํารุ ง
7.3.3 ผูด้ ูแลระบบ - ทําหน้าที(ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย
7.4 การควบคุ ม การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ และการติ ดตั4ง โปรแกรม
อรรถประโยชน์ เพื(อป้องกันการใช้โปรแกรมที(ไม่มีลิขสิ ทธิ‘ ถูกต้อง โดยมีการกําหนด
สิ ทธิ‘ การติดตั4งให้เฉพาะเจ้าหน้าที( ที(รับผิดชอบเท่านั4น โดยผูใ้ ช้งานเครื( องจะได้รับ
สิ ทธิ‘ ให้เป็ นผูใ้ ช้งานเท่านั4น ผูใ้ ช้งานจะไม่สามารถติดตั4งโปรแกรมต่าง ๆ ได้เองตาม
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ลําพัง หากจําเป็ นต้องใช้โปรแกรมดังกล่าวฯ ผูใ้ ช้งานต้องแจ้งความประสงค์ ผ่าน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย และส่ งความจํา นงไปยังฝ่ ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื( อสาร เพื(อดําเนินการ
7.5 กํา หนดระยะเวลาเมื( อผูใ้ ช้งานไม่ ใ ช้งานเครื( อ งคอมพิ วเตอร์ หรื อไม่มี ความ
เคลื(อนไหวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระบบจะผลักการทํางานของเครื( องให้เข้าสู่ระบบ
Log off ทันที ทั4งนี4 มีกาํ หนดค่าระยะเวลาที( LO นาที
7.6 การควบคุมการใช้งานแฟ้มข้อมูลสาธารณะ (Public)
7.7 การใช้ง านแฟ้ ม ข้อ มู ล ส่ ว นตัว (HOME) สํา หรั บ เก็ บข้อ มู ล งานส่ ว นตัว ของ
พนักงาน
7.7.1 กําหนดสิ ทธิ‘ ให้เฉพาะเจ้าของบัญชีเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั4น
7.7.2 ขนาดของพื4นที(แฟ้มข้อมูลส่วนตัว (HOME) ที(ให้บริ การคือ
1) ระดับผูบ้ ริ หาร จัดสรรพื4นที(ให้จาํ นวน 4 GB
2) ระดับพนักงาน จัดสรรพื4นที(ให้จาํ นวน L GB
8. การควบคุมการเข้ าถึงโปรแกรมระบบสารสนเทศ
8.1 กําหนด Username และ Password ให้แก่ผูใ้ ช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ
(เจ้าหน้าที(ดูแลระบบฯ เป็ นผูก้ าํ หนดให้)
8.2 การเรี ยกใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ ผูใ้ ช้งานจะต้อ งระบุ User และ
Password ในการเข้าใช้งานทุกครั4งจากนั4นระบบจะให้สิทธิ /Permission ในการเข้าถึง
ฟังก์ชนั( (Functions) ต่างๆ ของระบบซึ( งจะแตกต่างกันตามสิ ทธิ ที(ได้รับ
8.3 การตั4งค่านโยบายความปลอดภัย ด้านรหัสผ่าน
8.3.1 ระดับที( L - สําหรับเจ้าหน้าที(ดูแลระบบ
o จดจํารหัสผ่านเดิม LQ ครั4ง
o รหัสผ่านมีอายุไม่เกิน TN วัน
o อายุของรหัสผ่านขั4นตํ(า L วัน
o รหัสผ่านไม่นอ
้ ยกว่า W ตัวอักษร
o ตั4ง ค่า ความซับซ้อนของรหั ส ผ่ า น โดยรหั สผ่า นต้อ งประกอบด้ว ย
ตัวอักษร, ตัวเลข และตัวอักษรพิเศษ

8.3.2 ระดับที( N - ผูบ้ ริ หารและพนักงาน/เจ้าหน้าที(องค์กร
o จดจํารหัสผ่านเดิม LQ ครั4ง
o รหัสผ่านมีอายุไม่เกิน pQ วัน
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o
o
o

อายุของรหัสผ่านขั4นตํ(า L วัน
รหัสผ่านไม่นอ้ ยกว่า P ตัวอักษร
ไม่มีการตั4งค่าความซับซ้อนของรหัสผ่าน

9. มีระบบการรั กษาความมั(นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่ น
ระบบ Anti-Virus, ระบบไฟฟ้ า สํา รอง, ระบบ Firewall, ระบบ Backup และระบบบันทึก
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื(อรองรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําผิดเกี(ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. NOOQ เป็ นต้น
10. ระบบการสํ ารองข้อมูล และการนํากลับมาใช้งาน
11. ด้ านการป้องกันปัญหาที(เกิดจากกระแสไฟฟ้าดับหรื อขัดข้อง
11.1 ติดตั4งเครื( องสํารองไฟฟ้ า (UPS) เพื(อสํารองไฟฟ้ าให้กบั ฮาร์ ดแวร์และอุปกรณ์
ทํางานร่ วมกับเครื( องแม่ข่าย
11.2 ติดตั4งเครื( องสํารองไฟฟ้ า (UPS) เพื(อสํารองไฟฟ้าให้กบั เครื( องแม่ข่ายที(ทาํ หน้าที(
ควบคุมระบบเครื อข่าย
11.3 ติดตั4งเครื( องสํารองไฟฟ้ า (UPS) เพื(อป้ องกันความเสี ยหายที(อาจจะเกิ ดขึ4นกับ
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ หรื อการประมวลผลของเครื( องคอมพิ ว เตอร์ ที( เ ครื( อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคล (PC) ซึ( งจะมีระยะเวลาในการสารองไฟฟ้ าได้ประมาณ 20-30
นาที
12. ระบบป้องกันไวรัส สําหรับระบบเครื อข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล
12.1 ติดตั4ง Firewall ทําหน้าที(ป้องกันการบุกรุ กจากภายนอก
12.2 ติดตั4งซอฟต์แวร์ Symantec antivirus ป้องกันการถูกโปรแกรมไวรัสเข้าทําลาย
โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการและระบบฐานข้อมูล ที(เครื( องแม่ข่าย (Server) และเครื( อง
ลูกข่าย (Client) เพื(อทําหน้าที(ดกั จับไวรัสที(เข้ามาในระบบเครื อข่าย
12.3 กํา หนดให้ Server ตรวจสอบและ Update โปรแกรม Symantec antivirus ที(
เครื( องลูกข่ายโดยอัตโนมัติ
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เอกสารประกอบ :

มี ข ้อแนะนํา การใช้ External Hard Disk ให้ก ับ User ใช้เป็ นแนวทางในการกํา จัด
ไวรัสได้เอง
การสอบทานมาตรฐานการควบคุมทั(วไปของระบบสารสนเทศ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านการควบคุมทัว( ไป (General Control)
แนบ 4 : คําสั( งองค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์
2.14 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที( 39/2558 เรื( อง แต่งตั4งคณะทํา งาน
บริ การข้อมูลสารสนเทศทางเว็บไซต์

4) การควบคุมเฉพาะระบบงานที(เกี(ยวกับการควบคุมการประมวลของระบบงาน
มี ไม่ มี
การควบคุมเฉพาะระบบงานที(เกี(ยวกับการควบคุมการประมวลของระบบงาน
• การควบคุ ม เฉพาะระบบงานที( เ กี( ยวกับการควบคุ มการประมวลของระบบงาน เพื( อให้เกิ ด
ความมั(นใจว่าข้อมู ลที( ผ่านมาสู่ ร ะบบงานดังกล่ า วได้รั บการบันทึ ก การประมวลผล และ
รายงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุมข้อมูลเข้า (Input Control)
2) การประมวลผลข้อมูล/บันทึกรายการ (Processing Control)
3) การควบคุมผลลัพธ์/รายงาน (Output Control)
• มีการสอบทานรายงานที(ได้จากการประมวลผลเพื(อให้ขอ้ มูลถูกต้องและเหมาะสม
รายละเอียดเพิม( เติม :
การควบคุมระบบงานที(เกี(ยวกับการควบคุมการประมวลของระบบงาน
อพวช. มี ก ารควบคุ ม ระบบงานที( เกี( ย วกับการควบคุ ม การประมวลของระบบงานใน
หน่วยงานที(เกี(ยวข้อง ดังนี4
1. งานงบประมาณ จะต้องประมวลข้อมูลจากใบสั(งซื4อภายในของ อพวช. โดยแยกตาม
ประเภทของการใช้เงินแล้วนําไปคีย ์ข้อมูลในโปรแกรมระบบบัญชี แยกประเภท และลง
รายการกําไรขาดทุนในโปรแกรม EVA โดยมีการตรวจสอบข้อมูลที(ถูกต้องตามเป็ นจริ ง
ก่อนนําไปบันทึกข้อมูลเพื(อประมวลผลเป็ นรายงานที(ถูกต้องในแต่ละเดือน
2. การบริ หารความเสี(ยง มีการติดตามผลใน Works Area โดยใช้โปรแกรม Microsoft
Office Excel ในการบันทึก ข้อ มูล Risk Owner จะต้อ งตรวจสอบข้อ มู ล และบัน ทึ ก ข้อมูล
อย่า งถูก ต้องในตารางที(ก าํ หนด สํา หรั บติ ดตามผลการบริ หารความเสี( ยงการจัดทําระบบ
warning ใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดย Risk Owner จะคียข์ อ้ มูลในรู ปแบบที(กาํ หนดไว้
ใน server ส่ วนกลาง และมีเจ้าหน้าที(ที(คณะกรรมการบริ หารความเสี( ยงมอบหมายให้ทาํ การ
ประเมินผลภายหลังเพื(อติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานเป็ นรายเดือน
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Risk owner คียข์ อ้ มูล ตามความเสี( ยงที(รับผิดชอบ ลงใน โปรแกรม Excel ตัวอย่าง คือ
ตัวอย่างความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

การจัดทําระบบ Warning ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตัวอย่าง คือ ตัวอย่างความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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3. การรั บจอง อพวช. จะมีระบบ Reservation สําหรับบันทึกการจองเข้าชมและเข้าร่ วม
กิ จ กรรม โดยบัน ทึ ก จากแบบฟอร์ ม การจองที( ผู ้เ ข้า ชมบัน ทึ ก กิ จ กรรมจองมา ระบบ
Reservation จะตรวจสอบเบื4องต้นกรณี ที(คียข์ อ้ มูลไม่ถูกต้อง การบันทึกข้อมูลที(ถูกต้องจะ
ประมวลผลเป็ นรายงานการจองเข้า ชมในรู ปแบบของโปรแกรม Microsoft Office Excel
เป็ นรายงานประจําวันและผูร้ ับผิดชอบการรับจองจะตรวจสอบข้อมูลในรายงานประจําวัน
อีก ครั4งหนึ( งเพื(อความถู ก ต้อง และจะส่ งข้อมู ลนี4 เข้า ศูนย์ขอ้ มลกลางของ อพวช. เพื(อให้
ผูเ้ กี(ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตัวอย่าง ระบบการรับจองการให้บริ การ Reservation
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4. ระบบการควบคุมงานด้านสมาชิก อพวช. มีการดําเนินงานดังนี4
4.1 การควบคุ ม ข้ อ มู ล เข้ า (Input Control) มี เจ้า หน้า ที( ป ระจํา ในการคี ย์บ ัน ทึ ก
ข้อมูลตาม “ใบสมัครสมาชิ ก อพวช.” ลงระบบคอมพิวเตอร์ จาํ นวน N ท่าน เพื(อให้
การบันทึกข้อมูลเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกัน มีความถูกต้อง และครบถ้วนตามความ
ต้องการ ซึ( งมี ก ารกําหนดรายละเอียดพร้ อมค่าธรรมเนี ยมในการรับสมัครไว้อย่าง
ชัดเจนใน ใบสมัคร ประกอบด้วย
4.1.1 สมัครสมาชิกประเภทบัตรสมาชิกและค่าธรรมเนียม
4.1.2 สมัครสมาชิกเฉพาะวารสาร อพวช. และค่าธรรมเนียม
4.1.3 สั(งซื4 อ DVD สารคดีวิทยาศาสตร์และค่าธรรมเนียม
4.1.4 ชื(อ-สกุล และสถานที(จดั ส่ งทางไปรษณีย ์
4.1.5 ช่องทางชําระค่าธรรมเนียม
4.1.6 ชื(อ-สกุล และที(อยูท่ ี(ตอ้ งการในการออกใบเสร็จรับเงิน
4.1.7 รายละเอียดที(เจ้าหน้าที(ผรู ้ ับสมัครต้องเป็ นผูก้ รอก
4.2 การประมวลผลข้ อมูล/บันทึกรายการ (Processing Control) ได้กาํ หนดรู ปแบบ
ตารางในการบันทึก ข้อ มู ล ลงในแต่ ล ะคอลัม น์ โดยการใช้โ ปรแกรม Excel และ
บันทึกแยกไว้คนละ Sheet ตามประเภทสมาชิก ซึ( งประกอบด้วย
4.2.1 บัตรสมาชิกประเภทบุคคล (บัตรเด็ก)
4.2.2 บัตรสมาชิกประเภทบุคคล (บัตรผูใ้ หญ่)
4.2.3 บัตรสมาชิกประเภทครอบครัว
4.2.4 บัตรสมาชิกประเภทสถาบันการศึกษา
4.2.5 บัตรสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ‘
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ตัวอย่าง ตารางบันทึกข้อมูล

เอกสารประกอบ :

5. การควบคุมผลลัพธ์ /รายงาน (Output Control)
5.1 สามารถจัดทํา “บัตรสมาชิก อพวช.” ให้กบั ลูกค้าได้ถูกต้องตามประเภทสมาชิก
และจํานวนปี ที(ลูกค้าสมัครเป็ นสมาชิก
5.2 สามารถเบิก “วารสาร อพวช.” จากคลังได้ถูกต้องตามจํานวนที(มีการรับสมัคร
ในแต่ละเดือน
สามารถจัดทํา Label ที(ระบุ ชื(อ-สกุล และที(อยูข่ องสมาชิก สําหรับการจัดส่ง “บัตรสมาชิก
อพวช.” และ “วารสาร อพวช.” ทางไปรษณี ยไ์ ปยังลูกค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
-
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2.Z สารสนเทศและการสื( อสาร 5 (Information and Communication)
**** สําหรั บหั วข้ อนีจะประเมินในหั วข้ อการบริ หารจัดการสารสนเทศ
1.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring) (นํ4าหนัก ร้อยละ NT)
พิจารณาจาก
1.5.1 การประเมินผลเป็ นรายครั4ง (Separate Evaluation)
1) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA ) ของระบบการควบคุม
มี ไม่ มี
การประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA )
• การประเมิน CSA ทัว( ทั4งองค์กร (ระดับสายงาน/ระดับฝ่ าย/ระดับกอง)
• ระบุกระบวนการของการประเมิน CSA (ระดับสายงาน/ระดับฝ่ าย/ระดับกอง)
• ระบุหน่วยงานที(รับผิดชอบโดยรวมของ CSA
รายละเอียดเพิม( เติม :
การประเมิน CSA ขององค์ ก ร ในเบื4 อ งต้น อพวช. จะจัด การให้ค วามรู ้ เกี( ย วกับการ
ควบคุมภายในเป็ นประจําทุกปี โดยในปี NOPQ มีการจัดกิจกรรม ดังนี4
1. การจัดอบรมพนักงานเรื( องการควบคุมภายใน โดยจัดอบรมพนักงานทัว( ทั4งองค์กร
ในหัวข้อที(เกี(ยวข้องกับการควบคุมภายใน เพื(อให้เกิดความเข้าใจในการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของการประเมินตนเองให้มากขึ4น เป็ นประจําทุกปี
ในปี NOPQ มี ก ารจัด โครงการอบรมเชิ งปฏิ บ ตั ิ ก ารในหัว ข้อ “การจัดทํา คู่ มื อการ
ปฏิบตั ิงาน” จํานวน N ครั4ง ดังนี4
ครั4 งที( L Workshop ระยะเวลา L วัน – เป็ นการคัด เลื อ กคู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง านที( มี
ความสําคัญ เพื(อนํามาจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานที(ถูกต้องและเหมาะสม โดยจัดขึ4นเมื(อวันที(
NV มกราคม NOPQ ซึ(งมีกาํ หนดการ ดังนี4
เวลา Qp.SQ-LP.QQ น. การบรรยายและฝึ กปฏิ บ ัติ ก าร เรื( อง “การจั ด ทํา คู่ มื อ การ
ปฏิบตั ิงาน” โดยวิทยากร: ดร.จริ ยา บุณยะประภัศร
ความรู้เบื4องต้นของการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ นิ ยาม ความหมาย
และความสําคัญ รวมถึงประโยชน์ในการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการในการจัดทํา คู่มือการปฏิ บัติงาน ขอบเขต รายละเอี ยดของ
องค์ประกอบของคู่มือการปฏิบตั ิงาน รวมถึงแนวทาง เครื( องมือ และเทคนิค
ในการเขียนคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ครั4 งที( N Coaching ระยะเวลา L วัน – เป็ นการลงมื อ ปฏิ บัติ เ พื( อ จัด ทํา คู่ มื อ การ
ปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งละเอี ย ดตามขั4น ตอน โดยจั ด ขึ4 น เมื( อ วัน ที( NT กุ ม ภาพัน ธ์ NOPQ ซึ( งมี
กําหนดการ ดังนี4

5

ประเมินในหัวข้อการบริ หารจัดการสารสนเทศ
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เวลา Qp.SQ-LP.QQ น. การบรรยายกระบวนการและขั4นตอนในการจัด ทําคู่ มื อการ
ปฏิบตั ิงาน โดยวิทยากร: ดร.จริ ยา บุณยะประภัศร
กิจกรรมกลุ่ม และถาม-ตอบ
นอกจากนี4 ได้มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื(อให้
ทราบถึงระดับความพึงพอใจของบุคลากร อพวช. ที(มีต่อการจัดอบรมฯ เรื( องดังกล่าว การ
รวบรวมข้อมูลได้จดั ทําเป็ นแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นการประเมิ นผลทั4งหมด T
ประเด็น ได้แก่
1) ประเมินความรู ้และความเข้าใจ
2) ประเมินวิทยากร
3) ประเมินสภาพแวดล้อม
4) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดอบรม
การสํารวจความพึงพอใจจากพนักงานและลูกจ้า ง อพวช. ที( ไ ด้เข้าฟั งการบรรยาย
เรื( อง “การจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิ งาน” ด้วยโปรแกรม Excel คํานวณเป็ นร้อยละตามระดับ
ความพึงพอใจจากจํานวนผูเ้ ข้าอบรมทั4งหมด pL คน ผลสรุ ปทั4ง T ประเด็นของทั4งสองวัน
อยูใ่ นเกณฑ์ ดี ดังนี4
วันที( NV มกราคม NOPQ มีผูต้ อบแบบสอบถาม OL ชุด คิดเป็ นร้อยละ VN.OO ของผูเ้ ข้า
อบรมทั4งหมด
วันที( NT กุมภาพันธ์ NOPQ มีผูต้ อบแบบสอบถาม TQ ชุด คิดเป็ นร้อยละ VQ.QQ ของผู ้
เข้าอบรมทั4งหมด
ตัวอย่าง รู ปภาพการจัดอบรมการควบคุมภายใน ประจําปี NOPQ
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2. การประชุ ม คณะกรรมการควบคุ ม ภายใน อพวช. คณะกรรมการประกอบด้ว ย
ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก หรื อผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื(อติดตามความคืบหน้าของ
การดําเนินการควบคุมภายใน ซึ(งรวมถึงการประเมินตนเองของทุกพิพิธภัณฑ์/สํานัก
3. การจัดทําแบบ ปย.2 และ ปย.4 ให้พิพิธภัณฑ์/สํานัก ดําเนิ นการประเมินการควบคุม
ตนเอง โดยคัดเลือกงาน/กิจกรรม ที(ดาํ เนินการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.L และ ปย.N เพื(อ
ประเมินการควบคุมตนเองตามความเหมาะสมหมุนเวียนกันในแต่ละปี
4. การสอบทานด้ านการควบคุมภายใน เป็ นกระบวนการหนึ(งที(ช่วยให้เจ้าหน้าที(ต4 งั แต่ผู ้
ที(รับผิดชอบงาน หัวหน้างาน และผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก ได้ประเมินการทํางานของ
ตนเองและภายในหน่วยงานของตนเอง ว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ หรื อมีจุดบกพร่ องที(ตอ้ ง
แก้ไข ประกอบด้วย T ประเด็น ดังนี4
1) สอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน
2) สอบทานการแบ่งแยกหน้าที(งาน
3) สอบทานการปฏิบตั ิงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
4) สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
โดยมี ก ารแต่งตั4งคณะทํา งานติ ดตามและสอบทานการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุม
ภายใน เพื(อดําเนินการสอบทานงานด้านการควบคุมภายใน ดังกล่าว
• กระบวนการ CSA และหน่ วยงานที(รับผิดชอบ
อพวช. มี ก ารทํา งานร่ ว มกัน ระหว่า ง “คณะกรรมการควบคุ ม ภายใน อพวช.” และ
“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” ในการประเมิน CSA ขององค์กร ซึ( งใช้แบบ ปย.L และ ปย.N
รวมถึงแบบสอบทานด้านการควบคุมภายใน ทั4ง T ประเด็นข้างต้น สําหรับการประเมิน CSA
โดยมีกระบวนการทํางาน ดังนี4
1. คณะกรรมการการควบคุ ม ภายในฯ มี บ ัน ทึ ก ข้อ ความแจ้ง ไปยัง ผู ้อ ํา นวยการ
พิพิธภัณฑ์/สํานัก ในแต่ละประเด็น
2. ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์ /สํ านัก มอบหมายตามสายงานลงมายังระดับกอง งาน และ
กิจกรรมให้ประเมินตนเองตามแบบ ปย.L-N และแบบสอบทานด้านการควบคุมภายในต่าง ๆ
3. หน่ วยงานเจ้ าของกิจกรรม ดําเนินการตามขั4นตอน โดยผ่านความเห็นชอบตามลําดับ
ชั4น ซึ( งผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก เป็ นผูล้ งนามในรายงาน และจัดส่งแบบ ปย.L-N และ
แบบสอบทานด้านการควบคุ มภายในต่าง ๆ มายังฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะกรรมการควบคุ ม
ภายในฯ
นอกจากนี4 ในการจัดทํา แบบ ปย.L และ ปย.N คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ร่ วมกับ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน วางแผนจัด ทํา “คลิ นิก ควบคุ มภายใน” ขึ4 น โดยเจ้า หน้า ที(
ตรวจสอบภายในและผูแ้ ทนจากคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ทําหน้าที(ให้คาํ แนะนําใน
การจัดทําแบบ ปย.L และ ปย.N แก่เจ้าของกิจกรรม เพื(อให้การประเมินตนเองมีความถูกต้อง
ครบถ้วนยิง( ขึ4น ซึ(งในปี NOPQ มีการจัดทําคลินิกควบคุมภายใน จํานวน LN กิจกรรม
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ตัวอย่าง รู ปภาพการจัดคลินิกควบคุมภายใน ประจําปี NOPQ

เอกสารประกอบ :

หลังจากได้รับคําแนะนําจาก “คลินิกควบคุมภายใน” แล้วเจ้าของกิจกรรมจะแก้ไขแบบ
ปย.L และ ปย.N ให้มีความสมบูรณ์ รวมถึงการจัดการประเด็นความเสี( ยงที(เกิดขึ4นในช่วงการ
ดําเนินงาน P เดือนแรกให้แล้วเสร็ จ ซึ( งคณะทํางานติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิงานด้าน
การควบคุมภายใน จะติดตามการดําเนินงานตามแผนที(ระบุไว้ในแบบ ปย.L และ ปย.N โดย
รายงานผลการดําเนินงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบตามลําดับชั4น
ทั4งนี4 พิ พิ ธ ภัณ ฑ์/ สํา นัก จะต้องจัด ทํา เป็ นแบบ ปย.L และ ปย.N รอบ LN เดื อ น ที( ไ ด้
ดําเนินการควบคุมความเสี( ยงที(เกิดขึ4น โดยใช้วิธีการควบคุมต่าง ๆ ให้กิจกรรม/งาน นั4น ๆ
ให้แล้วเสร็ จ และไม่ พบความเสี( ย งในการปฏิ บตั ิ งานอี ก หรื อหากพบความเสี( ย งต่อเนื( อง
จะต้องหาวิธีการควบคุมต่อไป และส่ งแบบ ปย.L และ ปย.N มายังคณะกรรมการควบคุม
ภายในฯ อีกครั4งหนึ(ง
แนบ 5 : การควบคุมภายใน
5.19 แบบ ปย.L-N ของพิพิธภัณฑ์/สํานัก ประจําปี NOPQ
แนบ 10 : บันทึกข้อความ
10.5 การจัดทําแบบ ปย.L-N รอบ P เดือน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. NOPQ ลงวันที(
NT มกราคม NOPQ
10.6 การติดตามแบบ ปย.L-N รอบ LN เดื อน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. NOPQ ลง
วันที( SQ สิ งหาคม NOPQ
10.7 ขออนุมตั ิจดั การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการควบคุมภายใน

การประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA )
• ในกรณี ที(มีการประเมิน CSA โปรดระบุหน่วยงานที(ประเมิน CSA พร้อมทั4ง ระบุจาํ นวนหน่วยงาน รวมถึง
วิธีการและขั4นตอนในการประเมิน CSA แต่ละระดับ (ระดับสายงาน/ระดับฝ่ าย/ระดับกอง)
รายละเอียดเพิม( เติม :
1. หน่ วยงานย่ อยที( อพวช. ทําการประเมิน CSA ประกอบด้ วย
1.1 พิพิธภัณฑ์ S แห่ ง คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.2 สํานัก O หน่วยงาน ได้แก่ สํานักบริ หาร สํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด สํานัก
พัฒ นาความตระหนัก ทางวิ ท ยาศาสตร์ สํา นัก ยุท ธศาสตร์ แ ละแผน และสํา นัก
โครงการพิเศษ
2. การจัดทําบันทึกไปยังหน่ วยงานย่ อย ฝ่ ายเลขานุการฯ คณะกรรมการควบคุมภายใน
ทําบันทึกไปยัง พิพิธภัณฑ์/สํานัก ดังนี4
2.3 จัดทําแบบ ปย.L และ ปย.N โดยให้ พิพิธภัณฑ์/สํานัก คัดเลือกกิจกรรมในการ
จัดทําแบบ ปย.L และ ปย.N ซึ( งแบ่งระยะการติดตามและรวบรวมเป็ น N ช่วง คือ รอบ
P เดือน (วันที( SL มี.ค.) และ LN เดือน (วันที( SQ ก.ย.)
2.4 สอบทานด้านการควบคุมภายในต่าง ๆ ได้ให้ พิพิธภัณฑ์/สํานัก สอบทานทั4ง T
ประเด็ น ได้แ ก่ สอบทานสอบทานการปฏิ บัติ ง านตามคู่มื อ การปฏิบ ัติ งาน / การ
แบ่งแยกหน้าที(งาน การปฏิบตั ิงานที(เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ อพวช.
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
3. การดําเนินการของหน่ วยงานย่ อย
3.1 จัดทําและติดตามแบบ ปย.L และ ปย.N โดยมีวิธีการและขั4นตอนในการประเมิน
CSA แต่ละระดับ ดังนี4
3.1.1 จัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ CSA (CSA Workshop) เพื(อหาข้อสรุ ปผลการ
ประเมินการควบคุมภายในและแผนปรับปรุ งการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ตนเอง
3.1.2 คัดเลือกกิจกรรม ในแต่ละปี มีข4 นั ตอนดังนี4
ผู้บริหารระดับรอง มอบหมายความรับผิดชอบแต่ละพิพิธภัณฑ์/สํานัก
พิพธิ ภัณฑ์ /สํ านัก พิจารณาความสําคัญของงานระดับกอง
กอง กองที(ได้รับพิจารณา คัดเลือกความสําคัญของงาน
งาน คัดเลือกกิจกรรมย่อย
กิจกรรม จัดทําแบบ ปย.1 และ ปย.2

3.1.3 การระบุกิจกรรม พิพิ ธภัณฑ์ /สํานัก ระบุกิ จกรรมที( จะควบคุมภายใน
โดยมีกรอบการพิจารณา โดยในปี NOPQ คณะกรรมการควบคุมภายในฯ กําหนด
ประเด็นสําหรับ พิพิธภัณฑ์/สํานัก เพื(อเลื อกกิ จกรรมในการจัดทํา ปย.L และ
ปย. N รวม T ประเด็น คือ
- ประเด็นถ่ายโอนจากการบริ หารความเสี( ยง ประจําปี งบประมาณ NOOp
- ประเด็นข้อร้องเรี ยน อพวช. ในปี งบประมาณ NOOp
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- ประเด็นตามแผนปฏิบตั ิการ อพวช. ประจําปี งบประมาณ NOOp
- ประเด็นกิจกรรมที(มีความสําคัญอื(น ๆ
3.1.4 การประเมิน CSA เป็ นไปตามขั4นตอน ดังนี4
1) หน่ วยงานย่อย ทํา การประเมิ น CSA โดยใช้แบบ ปย.L และ ปย.N
รอบ P เดือน (วันที( SL มี.ค.)
2) หน่วยงานย่อยส่ งแบบ ปย.L และ ปย.N มายังคณะกรรมการควบคุม
ภายในฯ
3) คณะกรรมการควบคุมภายใน นําแบบ ปย.L และ ปย.N ของหน่วยงาน
ย่อยพิจารณาในที(ประชุม
4) คณะกรรมการควบคุ ม ภายในฯ มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ ก าร
ประสานงานกับผูต้ รวจสอบภายใน ดําเนินการชี4 แจง ทําความเข้าใจ
กับหน่วยงานย่อยถึงกระบวนการควบคุมภายใน และการจัดทําแบบ
ปย.L และ ปย.N โดยการจัดทําเป็ น “คลินิกควบคุมภายใน”
5) หน่วยงานย่อย นําการควบคุมภายในรอบ P เดือน ตามแบบ ปย.N ไป
ติดตามผล พร้อมทั4งปรั บปรุ งและแก้ไขแล้ว จัดทําแบบ ปย.L และ
ปย.N ในรอบ LN เดือน (ณ วันที( SQ ก.ย.) ส่ งกลับมายังฝ่ ายเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุ ม ภายในฯ ภายในเวลาที( ก ํา หนด จากนั4 น
คณะกรรมการควบคุมภายใน แต่งตั4งคณะทํางานฯ ทําหน้า ที( สอบ
ทานการจัดทําแบบ ปย.L และ ปย.N ของแต่ละหน่วยงาน เพื(อสอบ
ทานการดําเนินงานปรับปรุ งการควบคุมให้ครบถ้วน
6) ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในฯ รายงานผลการจัดทํา
แบบ ปย.L และ ปย.N รอบ P เดื อ น และรอบ LN เดื อ น ต่ อ
คณะกรรมการควบคุ ม ภายในฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการ อพวช.
7) คณะกรรมการควบคุมภายในฯ พิจารณารวบรวม และสรุ ปผลรอบ
LN เดือนส่ งไปยังผูต้ รวจสอบ
8) ผูต้ รวจสอบภายใน สอบทานให้ความเห็นตามแบบ ปส.
9) คณะกรรมการควบคุ ม ภายในฯ จัดทํา รายงานจัดวางแบบควบคุ ม
ภายในและประเมินผลการควบคุมภายในปี NOPQ ส่ง สตง.
10) ในการจัดทําแบบ ปย.L และ ปย.N หากยังมีกรณี ที(ตอ้ งมีการปรับปรุ ง/
แก้ไ ข ที( ไ ม่ แล้ว เสร็ จภายในปี งบประมาณ จะต้อ งมี ก ารจัด แผน
ติ ดตามผลดําเนิ นงานการควบคุ มภายใน เพื(อติ ดตามผลสํา เร็ จของ
กิจกรรมนั4น ๆ ในปี งบประมาณต่อไป
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3.2 สอบทาน ทั4ง 4 ประเด็น ได้แก่ สอบทานสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการ
ปฏิ บ ัติ ง าน / การแบ่ ง แยกหน้า ที( ง าน การปฏิ บ ัติ งานที( เ ป็ นไปตามกฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับของ อพวช. และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) โดยมี
วิธีการและขั4นตอนในการประเมิน CSA แต่ละระดับ ดังนี4
3.2.1 การสอบทานในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ / สํา นัก คณะกรรมการควบคุ ม ภายในฯ
กําหนดให้ผอู ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์/สํานัก ทําหน้าที(ในการสอบทานการควบคุม
ภายในทั4ง T ประเด็ น ภายในหน่ ว ยงานของตนเอง โยผูบ้ งั คับบัญ ชา เป้ นผู ้
รับรองผลการสอบทานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลําดับขั4น
3.2.2 การสอบทานโดยคณะกรรมการควบคุ ม ภายในฯ โดยการแต่ ง ตั4ง
คณะทํา งานติ ดตามและสอบทานการปฏิบตั ิ งานด้านการควบคุมภายใน เพื(อ
ปฏิบตั ิหน้าที(ในการสอบทานการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมภายใน ภายใต้การ
กํากับดูแลของคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ให้ทาํ หน้าที(สอบทานการควบคุม
ภายในด้านต่าง ๆ อีกครั4งหนึ(ง ซึ( งจะเข้าไปสังเกตการณ์ และสอบถามข้อมูลจาก
ผูป้ ฏิบตั ิงาน และให้ขอ้ สังเกตพร้อมทั4งข้อเสนอแนะ สําหรับการควบคุมภายใน
ของงานหรื อกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื( อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิ ทธิภาพมากขึ4น
เอกสารประกอบ :

-

การประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA )
• ในปี บัญชี NOPQ (จากการประเมิน CSA ประจํา ปี NOOp) มีขอ้ เสนอแนะตามแผนปรับปรุ งระดับองค์ก ร
(ปอ.3 ปย. N และ ปส.) ทั4งหมดกี(ประเด็น และมีประเด็นใดบ้าง โปรดระบุรายละเอียด และแนบรายงานเอกสารรายงาน
สรุ ปผลสําเร็ จการปรับปรุ ง การควบคุมภายใน (พร้อมระบุเป้าหมายของแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน)
รายละเอียดเพิม( เติม :
จากการประเมิน CSA ในปี 255p อพวช. มีขอ้ เสนอแนะ O ประเด็น คือ
1. การจัดทําข้ อมูลองค์ ความรู้ เพื(อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ สํานักพัฒนาความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์:
1) เพื(อให้เนื4อหาของข้อมูลองค์ความรู ้มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
รวมทั4งมีความทันสมัยและเป็ นข้อมูลที(หลากหลาย
2) องค์ความรู ้ NSL เรื( องต่อปี งบประมาณ
2. โครงการจ้ า งจั ด สร้ า งนิท รรศการวิธี ส่ ู เกษตรแห่ ง ความสุ ข พร้ อมติด ตั- ง 2 งาน
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์: เพื(อให้งานก่อสร้ างนิ ทรรศการวิถีสู่เกษตรแห่ งความสุ ขพร้อมติดตั4ง
แล้วเสร็ จตามระยะเวลา ในสัญญาจ้างเลขที( จ.LT/NOOp กําหนดลงวันที( SQ มีนาคม
NOOp
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3. การบริหารระบบลูกหนีเ- งินยืมทดรอง สํานักบริ หาร
วัตถุประสงค์:
1) เพื(อให้ผูย้ มื เงินทดรองปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับที(กาํ หนด
2) เพื(อให้ลูกหนี4เงินยืมทดรองพร้อมเอกสารหักล้างเงินยืมที(ถูกต้องตามระเบียบ
และข้อบังคับ ทันภายในระยะเวลาที(กาํ หนด
4. การจัดสัมมนาครู สํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
วัตถุประสงค์ : เพื(อให้มีจาํ นวนครู เข้าร่ วมสัมมนา จํานวน N,LQQ คนต่อปี งบประมาณ
5. ความปลอดภัยในการใช้ เครื( องจักร สํานักโครงการพิเศษ
วัตถุประสงค์ :
1) เพื(อให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความปลอดภัย
2) สามารถใช้เครื( องจักรได้อย่างเต็ม ประสิ ทธิ ภาพตลอดจนยืดอายุการใช้งาน
และคุม้ ค่า
ในการดําเนิ นงานเพื(อติดตามการปรับปรุ งการควบคุมภายในในทั4ง O ประเด็นข้างต้น มี
การดําเนินงาน ดังนี4
1. ฝ่ ายเลขานุการจัดทํา “แผนการติดตามผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ประจําปี
NOPQ” ขึ4น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื(อเป็ นแนวทางในการติดตามการดําเนิ นงานควบคุมภายใน
ที( เป็ นประเด็นสํา คัญและต้องมี การติดตามเพื(อนําไปสู่ การรายงานผลการดําเนิ นงานการ
ควบคุมภายในต่อไป โดยได้ระบุ การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ตามแผนปรับปรุ งระดับองค์กร อพวช. ตามแบบ ปอ. 3 ปี 255p ทั4ง O ประเด็น ไว้ดว้ ย
2. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะตามแผนปรั บปรุ งระดับ
องค์กร อพวช. ตามแบบ ปอ. S ปี NOOp ทั4ง O ประเด็น ได้วางแผนการติดตามการเป็ น N ระยะ
คือ
ระยะแรก ติดตามความคืบหน้าเบื4องต้น/หรื อผลสําเร็ จตามที(กาํ หนดไว้ในแบบ ปอ.S
สํ า หรั บ รายงานการดํา เนิ น งานไตรมาส L ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการ อพวช.
ระยะที( 2 ติดตามผลสําเร็ จแต่ละเรื( องตามที(กาํ หนดไว้ใน ปอ. 3

- การจัดทําข้อมูลองค์ความรู้เพื(อเผยแพร่ บนเว็บไซต์
- โครงการจ้างจัดสร้างนิทรรศการวิถีเกษตรแห่ งความสุข
- การบริ หารระบบลูกหนี4เงินยืมทดรอง
- การจัดสัมมนาครู
- ความปลอดภัยในการใช้เครื( องจักร
โดยมี เป้ า หมายที( จะนําผลการติ ดตามรายงานต่ อที( ประชุ มคณะกรรมการควบคุ ม
ภายในฯ หากมีกรณี ที(ยงั เป็ นปัญหาอุปสรรค จะได้ให้ขอ้ เสนอแนะเป็ นแนวทางแก้ไขต่อไป
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3. รายงานผลสําเร็ จการปรับปรุ งการควบคุมภายใน ฝ่ ายเลขานุการได้จดั ทําผลสรุ ปของ
การติดตามนําเสนอคณะกรรมการควบคุมภายใน ดังนี4

เอกสารประกอบ :
มี

-

ไม่ มี

การประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA )
• ในปี บัญชี NOPQ (จากการประเมิน CSA ประจําปี NOO9) องค์กรของท่านมี การติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะตามแผนปรับปรุ งระดับองค์กร (ปอ.3 ปย. N และ
ปส.) ของปี บัญชี NOO9 และนําเสนอให้ผูบ้ ริ หารได้รับทราบหรื อไม่ ถ้ามี โปรดระบุความถี(
วิธีการและขั4นตอนในการติดตามผลการดําเนินงาน
รายละเอียดเพิม( เติม :
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
อพวช. มี การติดตามและรายงานผลการดําเนิ นงานตามข้อเสนอแนะตามแผนปรับปรุ ง
ระดับองค์กร (ปอ.S และ ปส.) ของปี บัญชี NOPQ ดังนี4
1. การจัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ประจําปี 4567
ฝ่ ายเลขานุการ คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ ได้จดั ทําแผนการติดตามผลการ
ดําเนินงานการควบคุมภายใน เพื(อกําหนดการติดตามผลการดําเนิ นงานการควบคุมภายใน
รวมถึงการติดตามการดําเนิ นงานตามข้อเสนอแนะตามแผนปรั บปรุ งระดับองค์กรฯ เพื(อ
แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาและความถี(ของการดําเนินงาน
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แผนการติดตามผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ประจําปี NOPQ

เอกสารประกอบ :

2. การติดตามและรายงานผล
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะตามแผนปรั บปรุ งระดับ
องค์กร (ปอ.S และ ปส.) มีการนําเสนอ O ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ต่อผูบ้ ริ หารตามลําดับ
2.1 ฝ่ ายเลขานุการ คณะกรรมการควบคุมภายในฯ นําผลการติดตามการดําเนิ นงาน
ทั4ง O ประเด็นตามแผนฯ เสนอต่อที(ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในฯ เพื(อ
รายงานผล ในไตรมาสที( N รายงานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายใน ครั4ง
ที( N/NOOp วาระที( S.V เรื( องเพื(อทราบ ข้อ S) การติดตามและรายงานผลการดําเนิ นงาน
ตามแบบ ปอ. S ประจําปี NOOp
2.2 คณะกรรมการการควบคุ ม ภายในฯ ซึ( งประกอบด้ว ยผู ้บ ริ ห ารของแต่ ล ะ
พิพิธภัณฑ์/สํานัก ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผลการติดตามกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นไปอย่าง
เรี ยบร้อยด้วยดี สามารถดําเนิ นงานตามแผน และแล้วเสร็ จในกําหนดเวลา จึงมีมติ
รับทราบในเรื( องดังกล่าว โดยไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ(มเติม
แนบ 5 : การควบคุมภายใน
5.10 ตัวอย่าง แบบ ปย.L-N ของพิพิธภัณฑ์/สํานัก ประจําปี NOOp
5.11 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( L/NOOp วันที( NS ธันวาคม NOOp
5.12 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( N/NOOp วันที( NP กุมภาพันธ์ NOOp
5.13 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( S/NOOp วันที( NO พฤษภาคม NOOp
5.14 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( T/NOOp วันที( LL กรกฎาคม NOOp
5.15 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( O/NOOp วันที( LS กันยายน NOOp
5.16 เอกสารประกอบการบรรยายอบรมเชิงปฏิบตั ิการการควบคุมภายใน
5.17 แผนการติดตามผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ประจําปี NOOp
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แนบ v : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( S/NOOp วันที( SQ มีนาคม NOOp
7.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( T/NOOp วันที( NQ เมษายน NOOp
7.7 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( V/NOOp วันที( NN กรกฎาคม NOOp
7.9 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( p/NOOp วันที( LN กันยายน NOOp
แนบ w : คณะกรรมการ อพวช.
8.2 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( S/NOOp วันที( SQ มีนาคม NOOp
8.3 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( P/NOOp วันที( SQ พฤษภาคม NOOp
8.4 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( LQ/NOOp วันที( NL สิงหาคม NOOp
แนบ 27 : บันทึกข้ อความ
10.6 ขออนุมตั ิจดั การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการควบคุมภายใน
การประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA )
• ในปี บัญชี NOPQ ได้มีการดําเนินงาน/แก้ไขปรับปรุ ง ตามข้อเสนอแนะหรื อตามแผนปรับปรุ งระดับองค์กร
(ปอ.3 ปย. N และ ปส.) ของปี บัญชี NOOp ในแต่ละประเด็นอย่างไร มีแผนการดําเนินงานรองรับ/สนับสนุน
แผนปรั บ ปรุ งฯ ดังกล่า วหรื อไม่ และผลการดําเนิ นงาน (ความสําเร็ จเมื(อเทียบกับแผนงาน กรุ ณาแนบ
แผนงานดังกล่ า ว) เป็ นอย่า งไร โปรดระบุรายละเอี ยด (ระบุจาํ นวนแผนงานที( ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข และ
จํานวนแผนงานที(ดาํ เนินการแล้วเสร็ จตามแผน)
รายละเอียดเพิม( เติม :
การติดตามและรายงานผลการดํา เนินงานตามข้ อเสนอแนะตามแผนปรั บปรุ ง ระดับ
องค์ กร อพวช. ได้จดั ทําแผนการติดตามการดําเนิ นงานการควบคุมภายใน ประจําปี NOPQ
และมีการติดตามงานตามแผนฯ และนําผลการติดตามนําเสนอต่อที(ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในฯ เพื(อทราบผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะทั4ง O ประเด็น ดังนี4
1. การจัดจ้ างสร้ างนิทรรศการวิถีส่ ู เกษตรแห่ งความสุ ขพร้ อมติดตั-ง 2 งาน พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ซึ( งฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้ติดตามผลการ
ปรับปรุ งการควบคุม สรุ ปได้ดงั นี4
1.1 ความเสี( ย งที( ยั ง มี อ ยู่ ไม่ ส ามารถส่ ง มอบงานได้ต ามที( ก ํา หนด (วัน ที( NP
พฤศจิกายน NOOp)
1.2 การดําเนินการปรับปรุ งการควบคุม ขยายเวลาการดําเนินงานออกไป L เดือน
(วันที( NP ธันวาคม NOOp)
2. การจัดทํา ข้ อมู ลองค์ ความรู้ เพื( อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ กองการสื( อสารวิทยาศาสตร์
สํา นัก พัฒ นาความตระหนัก ด้า นวิ ทยาศาสตร์ ซึ( งฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะกรรมการควบคุ ม
ภายในฯ ได้ติดตามผลการปรับปรุ งการควบคุม สรุ ปได้ดงั นี4
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2.1 ความเสี( ยงที(ยังมีอยู่ ขาดนักเขียนที(มีความสามารถในการเขียนที(หลากหลาย
และให้ความรู ้ที(ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ และในเวลาที(กาํ หนดไม่เพียงพอ
จึงไม่สามารถจัดทําข้อมูลองค์ความรู ้เพื(อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ตามเป้าหมาย
2.2 การดําเนินการปรับปรุงการควบคุม
2.2.1 จัดจ้างนักเขียนภายนอกเพิ(ม
2.2.2 นํา องค์ความรู ้ จากวารสาร อพ. นิ ทรรศการที( จัดแสดง มาปรั บเป็ น
ข้อมูลสําหรับจัดทําขึ4นเว็บไซต์
3. การจัดสั มมนาครู กองการตลาดและบริ การ สํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด ซึ(งฝ่ าย
เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้ติดตามผลการปรับปรุ งการควบคุม สรุ ปได้
ดังนี4
3.1 ความเสี( ยงที(ยังมีอยู่ จํานวนครู เข้าร่ วมสัมมนาไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยมี
สาเหตุจากการจัดสัมมนามีข4 ึนเป็ นเวลานานแล้ว และยังคงใช้รูปแบบเดิม ทําให้ผูเ้ ข้า
สัมมนากลุ่มเดิมให้ความสนใจน้อยลง
3.2 การดําเนินการปรับปรุงการควบคุม ทบทวนหัวข้อ และรู ปแบบการจัดสัมมนา
ใหม่ เพื(อกระตุน้ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
4. การบริหารระบบลูกหนีเ- งินยื มทดรอง งานการเงิน สํานักบริ หารงานกลาง ซึ( งฝ่ าย
เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้ติดตามผลการปรับปรุ งการควบคุม สรุ ปได้
ดังนี4
4.1 ความเสี(ยงที(ยงั มีอยู่
4.1.1 ลูกหนี4เงินยืมทดรองบางรายยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับที(
เกี(ยวข้อง
4.1.2 ยัง พบว่ า เอกสารหั ก ล้ า งเงิ น ยื ม ยัง ไม่ ถู ก ต้อ งตามระเบี ย บ เช่ น
องค์ประกอบของใบเสร็ จไม่ถูกต้องครบถ้วน
4.2 การดําเนินการปรับปรุงการควบคุม
4.2.1 สร้างความเข้าใจถึงวิธีปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับที(ถูกต้องกับผูย้ ืม
เงินทดรองที(พบความผิดพลาดบ่อยครั4ง
4.2.2 ทํา หนัง สื อ แจ้ง เวีย นองค์ประกอบของใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที( ถู ก ต้อ งให้
เจ้าหน้า ที(ผูป้ ฏิ บตั ิ งานทุก สํานัก พิพิธภัณฑ์รับทราบโดยทัว( กันและ
ปฏิบตั ิตาม
5. ความปลอดภัยในการใช้ เครื( องจักร กองพัฒนาและผลิตนิ ทรรศการ สํานักโครงการ
พิ เศษ ซึ( งฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะกรรมการควบคุ ม ภายในฯ ได้ติด ตามผลการปรั บปรุ งการ
ควบคุม สรุ ปได้ดงั นี4
5.1 ความเสี( ย งที(ยัง มีอ ยู่ อาจจะมี ค วามเสี( ย งด้า นการไม่ ปลอดภัย หลงเหลื ออยู่
เนื(องจากกิจกรรมการควบคุมยังไม่ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุด
5.2 การดําเนินการปรับปรุงการควบคุม
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เอกสารประกอบ :

5.2.1 อบรมเทคนิคการใช้เครื( องจักร
5.2.2 จัดทํา แผ่นป้ ายคําเตือนให้ระมัดระวังสํา หรั บเครื( องจักรที(ก่ อให้เกิด
อันตราย
5.2.3 กําหนดขอบเขตพื4นที(ติดตั4งเครื( อ งจัก รตามาตรฐาน จป. (เจ้าหน้า ที(
ความปลอดภัย)
5.2.4 จัดทําป้ายชื(อเครื( องจักรประจําทุกเครื( อง
ทั4งนี4 ในการติดตามการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะทั4ง O ประเด็น สามารถดําเนิ นการ
ได้ครบถ้วน ตามแผนที(กาํ หนดไว้
แนบ 5 : การควบคุมภายใน
5.17 แบบ ปอ.S ของพิพิธภัณฑ์/สํานัก ประจําปี NOOp

การประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA )
• ระบุวนั ที( รัฐ วิสาหกิ จคาดว่าจะจัดส่ งรายงานการประเมิ นการควบคุมตามระเบี ยบ คตง. ข้อ 6 และเมื(อ
ดําเนินการจัดส่ งรายงานฯ ให้ สตง. แล้ว โปรดแจ้งแก่ ทริ ส พร้อมแนบรายงานฯ
รายละเอียดเพิม( เติม : 4€ ธันวาคม 4567
เอกสารประกอบ :

มี

2) มีการประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ (Independent Assessments)
ไม่ มี
มีการประเมินการควบคุมอย่ างเป็ นอิสระ (Independent Assessments)
• การประเมิ นการควบคุ ม อย่ างเป็ นอิ สระ (Independent Assessment) เป็ นการประเมิ นโดย
ผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก หรื อที(ปรึ กษาภายนอก โดยรัฐวิสาหกิจ ระบุวธิ ีการ
และขั-นตอนของการประเมิ นการควบคุ มอย่ างเป็ นอิสระ (แนบเอกสารแสดงขั4น ตอนการ
ประเมิน)
• การประเมิ นการควบคุ ม อย่ า งเป็ นอิ ส ระ (ปส.) เป็ นการประเมิ น ที( เ ข้า ไปสอบทานของ
หน่ วยงานนั4น กี( จาํ นวน และเป็ นการประเมิ นตามรายงาน/เอกสารที(หน่ วยงานรับผิดชอบ
โดยรวมของ CSA เข้าไปประเมิน กี(หน่วยงาน
• มีการจัดทํารายงานการประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ (ปส.)
• มีการหารื อร่ วมกับเจ้าหน้าที(อาวุโสถึงรายงานการประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ (ปส.)
เพื(อพิจารณาความสอดคล้องของผลการประเมิน CSA กับการประเมิน IA
• ในปี บัญ ชี NOOW มี ข ้อเสนอแนะตามการประเมิ นโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู ้ตรวจสอบ
ภายนอก หรื อที(ปรึ กษาภายนอก โปรดระบุรายละเอียด
• ในปี บัญชี NOPQ ได้มีการดําเนิ นงาน/แก้ไขปรับปรุ ง ตามข้อเสนอแนะของการประเมิ นโดย
ผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก หรื อที(ปรึ กษาภายนอกของปี บัญชี NOOW ในแต่ละ
ประเด็นอย่างไร โปรดระบุรายละเอียด
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รายละเอียดเพิม( เติม :

หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในได้สอบทานการประเมิ น การควบคุ ม ภายในของสํา นัก /
พิพิธภัณฑ์ รวม p หน่วยงาน ว่าได้ดาํ เนินการเป็ นไปอย่างเที(ยงธรรมหรื อไม่โดย
1. สอบทานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุ ม ภายในของสํา นัก /
พิพิธภัณฑ์ ว่าเป็ นไปตามแนวทางที(กาํ หนดหรื อไม่
2. สอบทานรายงานว่ามี เนื4 อหาสาระสอดคล้องกับข้อเท็จจริ งหรื อไม่ และมี รู ปแบบ
ตามที( ร ะเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ว่า ด้วยการกํา หนดมาตรฐานการควบคุ ม
ภายใน พ.ศ. NOTT ข้อ P กําหนดหรื อไม่
3. สอบทานผลการประเมินและแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ โดยวิเคราะห์แผนการปรับปรุ งการควบคุมว่ามี
ความเพียงพอเหมาะสมกับความเสี( ยงที(มีอยู่หรื อไม่ ที(จะทําให้มีประสิ ทธิ ผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์
4. การสัมภาษณ์หน่วยรับตรวจ รายละเอียดตามรายงานผลการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายใน สําหรับปี สิ4 นสุดวันที( SQ กันยายน NOOp
ทั4ง นี4 เพื( อ ให้ ค วามมั(น ใจว่ า การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของฝ่ ายบริ ห ารได้
ดํา เนิ นการไปอย่า งเที( ย งธรรม สมเหตุ ส มผล และระมัด ระวังรอบคอบ โดยหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในได้ออกรายงานตามแบบ ปส. และมีขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุม
ภายใน ควรรณรงค์ผลักดันให้ทุกหน่วยงานย่อยได้เขียนรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในทั4งแบบ ปย.L และ ปย. N และทําการประเมิ นการควบคุม ให้ครอบคลุ มกับทุก ๆ
กิจกรรมที(อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื(อจะได้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที(
มีอยูข่ องกิจกรรมนั4น ๆ เพียงพอเหมาะสมต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่
ในปี งบประมาณ NOPQ จากข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในคณะกรรมการ
ควบคุมภายในได้จดั ทําคลิ นิกควบคุมภายในโดยได้ขอความร่ วมมื อหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นที( ป รึ ก ษาในการให้ค วามรู ้ ความเข้า ใจ และให้ค าํ แนะนํา ในการประเมิ นการ
ควบคุ มภายในด้ว ยตนเอง (Control Self-Assessment) แก่ เจ้าหน้า ที( ผูป้ ฏิ บตั ิงานในสั งกัด
สํานัก/พิพิธภัณฑ์ เพื(อให้เป็ นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. NOTT
ข้อ P และการจัดทํารายงานแบบ ปย. L และ ปย. N ประจําปี งบประมาณ NOPQ เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม และสามารถนําไปประกอบการดําเนินงานควบคุมภายในในหน่วยงานของตนให้
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการดําเนินงานยิง( ขึ4น
นอกจากนี4 การประเมินผลการควบคุมภายในของ อพวช. ในปี NOPQ ยังได้รับข้อคิดเห็น
จากเจ้า หน้า ที( สตง. ประจํา สายตรวจ อพวช. ซึ( งเป็ นผู ้ต รวจภายนอกด้ว ย โดยมี ก าร
ดําเนินการ ดังนี4
1. ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้เข้าร่ วมประชุ มตรวจสอบภายใน
ครั4งที( O/NOPQ เมื(อวันที( Np มิถุนายน NOPQ วาระที( P.L แผนปฏิบตั ิการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ NOPL เพื(อนําเสนอแผนปฏิบตั ิการฯ ดังกล่าว ต่อที(ประชุม ประกอบด้วย S ฝ่ าย
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เอกสารประกอบ :

คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เจ้าหน้าที( สตง. และผูบ้ ริ หาร รองผูอ้ าํ นวยการ อพวช. เพื(อร่ วม
ประชุ ม ในการพิจารณาความครบถ้วนและเพีย งพอในการอดํา เนิ น งานด้า นการควบคุ ม
ภายในของ อพวช.
2. ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้จัดทําหนังสื อ ถึ งเจ้า หน้าที( สตง.
ประจําสายตรวจ อพวช. เรื( อง ขอความเห็ นการดําเนินการควบคุมภายใน อพวช. ลงวันที( N
สิ งหาคม NOPQ โดยจัดส่ งสําเนาข้อมูลรายงานผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ( แบบ ปย.L) และรายงานการประเมิ นผลและปรับปรุ งการควบคุมภายใน
(แบบ ปย.N) เพื(อให้เจ้าหน้าที( สตง. ได้พิจารณาให้ความเห็น
3. เจ้า หน้า ที( สตง. ได้มีหนังสื อตอบกลับเพื(อแสดงความเห็นการดํา เนิ นการควบคุม
ภายในของ อพวช. ตามรายงานผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (
แบบ ปย.L) และรายงานการประเมิ นผลและปรับปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปย.N) ลง
วันที( NT ตุลาคม NOPQ ซึ(งมีขอ้ ความ ดังนี4
“ จากการสอบทานรายงานผลการประเมินแต่ ละองค์ ประกอบของการควบคุม ภายใน (
แบบ ปย.") และรายงานการประเมินผลและปรั บปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปย.H) ของ
องค์ การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ (อพวช.) นัน พบว่ า รายงานผลการประเมินแต่ ละ
องค์ ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงานย่ อย ของ อพวช. ที)ส่งมาให้ จํานวน "H
หน่ วยงานย่ อย มีการประเมินครบทัง K องค์ ประกอบ แต่ มีการประเมินการควบคุมภายใน
ในระดับหน่ วยงานย่ อยไม่ ครบทุกหน่ วยงานย่ อย ซึ) งบางหน่ วยงานเป็ นหน่ วยงานที)มีปัจจัย
ความเสี) ยงในหลายกิจกรรม เช่ น กองการพัสดุ มีปัจจัยเสี) ยงด้ านการจัดซื อจัดจ้ างไม่ เป็ นไป
ตามแผน กองหารเงิ นและบัญชี อาจมีความเสี) ยงที)ต้องควบคุมและปรั บปรุ งแก้ ไข เป็ นต้ น
อพวช. ควรประเมิ นการควบคุม ภายในให้ ครบทุก หน่ วยงานย่ อย และเลื อกกิ จกรรมที)มี
ปั จจัยเสี)ยง เพื)อปรั บปรุงและแก้ ไขให้ งานเป็ นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ ที)กาํ หนด
ไว้ ” ลงนามโดยนางสาวฐวสนนท์ นฤนาท เจ้าหน้าที(ตรวจสอบ
4. ฝ่ ายเลขานุก ารคณะกรรมการควบคุ มภายในฯ ได้นาํ เรื( องเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุ มภายในฯ ในการประชุ ม ครั4 งที( P /NOPQ ระเบี ย บวาระที( S เรื( องเพื( อทราบ ข้อ S.T
ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน อพวช. จาก สตง. ซึ( งที(ประชุมรับทราบ
แนบ 5 : การควบคุมภายใน
5.18 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน อพวช.
5.19 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน อพวช. จาก สตง.
แนบ 6 : งานตรวจสอบภายใน
6.14 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อพวช. (ตาม
ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นว่าด้วยการกํา หนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. NOTT ข้อ P) พร้อมเอกสารแนบแบบ ปส.
6.18 รายงานที(ปรึ กษาทําคลินิกควบคุมภายใน
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มีการประเมินการควบคุมอย่ างเป็ นอิสระ (Independent Assessments)
• ระบุหน่วยงานที(ได้รับการประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิ สระ ในกรณี ที(มีการประเมินการควบคุมอย่างเป็ น
อิสระ (Independent Assessment) (ระบุจาํ นวนหน่วยงานและรายชื(อหน่วยงาน)
หน่วยงานที(ได้รับการประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ มีดงั นี4
รายละเอียดเพิม( เติม :
1. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
3. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สํานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
5. สํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
6. สํานักโครงการพิเศษ
7. สํานักบริ หาร
8. สํานักยุทธศาสตร์และแผน
เอกสารประกอบ :
แนบ 6 งานตรวจสอบภายใน
6.14 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อพวช. (ตาม
ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นว่าด้วยการกํา หนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. NOTT ข้อ P) พร้อมเอกสารแนบแบบ ปส.
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เอกสารแนบท้าย
แนบ L : คําสั(งคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1.1 คําสั(งคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ที( L/NOOp เรื( อง แต่งตั4งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อพวช.
แนบ N : คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2.1 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ ที( Sp/NOPQ เรื( อง แต่งตั4งคณะกรรมการรับข้อร้องเรี ยน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
2.2 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ที( OV/NOOp เรื( อง แต่งตั4งคณะกรรมการควบคุมภายใน
อพวช.
2.3 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ที( SO/NOPQ เรื( อง แต่งตั4งคณะกรรมการควบคุมภายใน
อพวช. (แก้ไขเปลี(ยนแปลง)
2.4 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ที( N/25PQ เรื( อง แต่งตั4งคณะทํางานติดตามและสอบ
ทานการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมภายใน
2.5 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ที( TL/NOOp เรื( อง แต่งตั4งคณะกรรมการกําหนดร่ า ง
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่ างเอกสารการประกวดราคา การจ้างจัดงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี NOPQ
2.6 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ที( LW/NOPQ เรื( อง แต่งตั4งคณะกรรมการประกวดราคา
จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดทํานิทรรศการและการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ งชาติ ประจําปี NOPQ
2.7 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ที( NP/NOPQ เรื( อง แต่งตั4งคณะกรรมการประกวดราคา
จ้า ง ด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จ้า งดํา เนิ นงานด้า นการตลาดและประชาสั ม พันธ์ มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี NOPQ
2.8 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ที( NV/NOPQ เรื( อง แต่งตั4งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จ้างดําเนิ นงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี
NOPQ
2.9 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที( ST/NOPQ เรื( อง แต่งตั4งพนักงานและลูกจ้างให้เป็ นผูม้ ี
หน้าที(ตามระเบียบ อพวช. ว่าด้วยการกําหนดหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ และจัดทําบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
พ.ศ. NOOP
2.10 คําสั(งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที( 39/2558 เรื( อง แต่งตั4งคณะทํางานบริ การข้อมูลสารสนเทศ
ทางเว็บไซต์
แนบ S : ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
3.1 เรื( อง นโยบายการควบคุมภายใน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
แนบ T : การรับข้อร้องเรี ยน
4.1 รายงานผลการติดตามข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น ประจําเดือนตุลาคม NOOp ถึง เดือนกันยายน NOPQ
4.2 ขั4นตอนการปฏิบตั ิงานการรับข้อร้องเรี ยนผ่านสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4.3 ขั4นตอนการปฏิบตั ิงานการรับข้อร้องเรี ยนของ อพวช.
4.4 การสํา รวจความพึง พอใจของผู ้มี ส่ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ องค์ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
ประจําปี 25PQ สถาบันวิจยั และบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แนบ O : การควบคุมภายใน
5.1 รายการคู่มือการปฏิบตั ิงานของ อพวช. จําแนกตามประเภท ประจําปี NOPQ
5.2 คู่มือการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานย่อย อพวช. (ปรับปรุ ง ประจําปี NOPQ)
5.3 ข้อตกลงระดับการให้บริ การ (Service Level Agreement : SLA) ของคู่มือการปฏิบตั ิงานรับจองการ
เข้าชมเป็ นหมู่คณะ
5.4 แบบรับรองของพนักงานและลูกจ้าง เรื( อง การปฏิบตั ิงานตามคู่มือปฏิบตั ิงาน
5.5 ผลการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน
5.6 ผลการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน โดยคณะทํางานฯ
5.7 แบบสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งาน
5.8 ผลการสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งาน โดยผูบ้ งั คับบัญชา
5.9 แบบสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
5.10 ผลการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผูบ้ งั คับบัญชา
5.11 แผนปฏิบตั ิการการควบคุมภายใน ประจําปี งบประมาณ 25PQ
5.12 โปสเตอร์เกี(ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.13 แบบ ปย.L-N ของพิพิธภัณฑ์/สํานัก ประจําปี NOPQ
5.14 แบบ ปอ.S ของพิพิธภัณฑ์/สํานัก ประจําปี NOOp
5.15 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน อพวช.
5.16 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน อพวช. จาก สตง.
5.17 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( L/NOOp วันที( NN ธันวาคม NOOp
5.18 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( N/NOPQ วันที( SL มีนาคม NOPQ
5.19 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( S/NOPQ วันที( NP มิถุนายน NOPQ
5.20 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( T/NOPQ วันที( LW กรกฎาคม NOPQ
5.21 คณะกรรมการควบคุมภายใน ครั4งที( O/NOPQ วันที( NW กันยายน NOPQ
5.22 แบบสอบทานผู ้ร ายงานความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ต ามระเบี ย บ ว่ า ด้ว ยความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ พ.ศ. NOOL
5.23 ผลการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พ.ศ. NOOL
แนบ P : งานตรวจสอบภายใน
6.1 กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. พ.ศ. NOOP
6.2 กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
6.3 บันทึกข้อความ เรื( อง นําส่งรายงานประจําปี NOPQ ลงวันที( NT ตุลาคม NOPQ เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการ อพวช.
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6.4 บันทึกข้อความ เรื( อง รายงานประจําปี งบประมาณ NOPQ ลงวันที( NT ตุลาคม NOPQ เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการ
พิพิธภัณฑ์/สํานัก
6.5 บันทึกข้อความที( วท OOQQ/LOOS ลงวันที( SQ ตุลาคม NOPQ เรื( อง ขอนําส่งรายงานประจําปี NOPQ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เรี ยน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
6.6 หนังสื อเรี ยนที( วท OOQQ/LOSP ลงวันที( NV ตุลาคม NOPQ เรื( อง ขอนําส่ งรายงานประจําปี NOPQ เรี ยน
ปลัดกระทรวงการคลัง
6.7 หนังสื อเรี ยนที( วท OOQQ/LOSP ลงวันที( NV ตุลาคม NOPQ เรื( อง ขอนําส่ งรายงานประจําปี NOPQ เรี ยน
ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
6.8 บันทึกข้อความ เรื( องเผยแพร่ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี
งบประมาณ NOPQ ในรายงานประจําปี อพ. ลงวันที( p ตุลาคม NOPQ
6.9 บันทึกข้อความ เรื( องเผยแพร่ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี
งบประมาณ NOPQ ลงในเว็บไซต์ อพ. ลงวันที( p ตุลาคม NOPQ
6.10 รายงานประจําปี NOPQ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6.11 วิธีการและขั4นตอนในการสอบทานรายงานทางการเงินของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6.12 วิธีการและขั4นตอนในการสอบทานที(ไม่ใช่ทางการเงินของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6.13 รายงานการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ NOPQ
6.14 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อพวช. (ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. NOTT ข้อ P) พร้อมเอกสารแนบ
แบบ ปส.
6.15 แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี งบประมาณ NOPQ
6.16 ประกาศหน่วยงานตรวจสอบภายใน เรื( อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ลงวันที( LL กันยายน NOOO
6.17 เอกสารการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที(ตรวจสอบภายใน
6.18 รายงานที(ปรึ กษาทําคลินิกควบคุมภายใน
แนบ V : คณะกรรมการตรวจสอบ
7.9 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( L/NOPQ วันที( L ธันวาคม NOOp
7.10 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( N/NOPQ วันที( Lp มกราคม NOPQ
7.11 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( S/NOPQ วันที( SQ มีนาคม NOPQ
7.12 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( T/NOPQ วันที( NP เมษายน NOPQ
7.13 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( O/NOPQ วันที( Np มิถุนายน NOPQ
7.14 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( P/NOPQ วันที( NQ กรกฎาคม NOPQ
7.15 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( V/NOPQ วันที( V สิ งหาคม NOPQ
7.16 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั4งที( W/NOPQ วันที( Np กันยายน NOPQ
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แนบ W : คณะกรรมการ อพวช.
8.10 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( LS/NOOp วันที( SL ตุลาคม NOOp
8.11 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( LT/NOOp วันที( NW พฤศจิกายน NOOp
8.12 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( LO/NOPQ วันที( NP ธันวาคม NOOp
8.13 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( L/NOPQ วันที( NS มกราคม NOPQ
8.14 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( N/NOPQ วันที( N กุมภาพันธ์ NOPQ
8.15 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( S/NOPQ วันที( SL มีนาคม NOPQ
8.16 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( O/NOPQ วันที( LL พฤษภาคม NOPQ
8.17 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( P/NOPQ วันที( SQ มิถุนายน NOPQ
8.18 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( V/NOPQ วันที( NO กรกฎาคม NOPQ
8.19 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( W/NOPQ วันที( NN สิ งหาคม NOPQ
8.20 คณะกรรมการ อพวช. ครั4งที( p/NOPQ วันที( NP กันยายน NOPQ
แนบ p : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.1 รายงานสรุ ปความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจําปี NOPQ
9.2 คู่มือการปฏิบตั ิงานเพื(อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interests : CoI)
แนบ LQ : บันทึกข้อความ
10.1 ขอความอนุเคราะห์ในการสํารวจรายการคู่มือการปฏิบตั ิงาน ประจําปี งบประมาณ NOPQ
10.2 การจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน ประจําปี NOPQ
10.3 สอบทานการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน ประจําปี NOPQ
10.4 การสอบทานภาระหน้าที(และการแบ่งแยกหน้าที(งาน ประจําปี NOPQ
10.5 การจัดทําแบบ ปย.L-N รอบ P เดือน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. NOPQ ลงวันที( NT มกราคม NOPQ
10.6 การติดตามแบบ ปย.L-N รอบ LN เดือน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. NOPQ ลงวันที( SQ สิ งหาคม NOPQ
10.7 ขออนุมตั ิจดั การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการควบคุมภายใน
10.8 การสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประจําปี NOPQ
แนบ LL : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
11.1 ระเบียบ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. NOOL
11.2 ระเบียบ อพวช. ว่าด้วยการกําหนดหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ และจัดทําบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน พ.ศ. NOOP
11.3 ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน พ.ศ. NOOL
11.4 ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน (ฉบับที( 2) พ.ศ. 2556
11.5 ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548
11.6 ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที( 2) พ.ศ. 2550
11.7 ระเบียบ ว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิเกี(ยวกับการลาและการหยุดพักผ่อนประจําปี พ.ศ. NOOS
แนบ LN : งานพัสดุ
12.1 บันทึกข้อความ เรื( องขอเห็นชอบหลักการแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปี NOOp
12.2 ใบเบิก-จ่ายครุ ภณ
ั ฑ์ และ/หรื อใบเบิก-ครุ ภณั ฑ์
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12.3 ใบส่ งคืนครุ ภณั ฑ์
12.4 ใบแจ้งซ่อม/นําส่ งครุ ภณั ฑ์-ทรัพย์สิน ของ อพวช. เพื(อซ่อมแซม
12.5 แบบฟอร์ ม แจ้ง กรณี ความชํารุ ดเสี ยหาย/สู ญ หาย ของทรั พ ย์สิน องค์ก ารพิพิ ธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)
12.6 สถิติแสดงจํานวนชิ4นงานเสี ยเฉลี(ยต่อเดือน แยกตามพิพิธภัณฑ์ ข้อมูล ณ วันที( SQ กันยายน NOPQ
12.7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจําปี NOOp
12.8 บันทึกข้อความ เรื( องขอเห็นชอบหลักการแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปี NOPQ
แนบ LS : แบบฟอร์มอื(น ๆ
13.1 แบบประเมินพนักงานและลูกจ้าง อพวช.
แนบ LT : รายงานผลการดําเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจําปี บัญชี NOOp
แนบ LO : รายงานผลการบริ หารความเสี( ยง ประจําปี NOPQ
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