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ประกาศสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีนโยบายในการพัฒนาข้าราชการตำ�รวจตามสายงานในทุก
ระดับ โดยเน้นภาวะผูน้ �ำ ให้มอี ดุ มการณ์ดว้ ยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรทีด่ ใี นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
มืออาชีพ มีความภาคภูมิใจในอาชีพตำ�รวจ ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่านิยมในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ประหยัดตามหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และให้มกี ารทำ�งานเป็นทีมและมีเอกภาพ สำ�หรับงานอำ�นวยการเน้นพัฒนาระบบงาน
ฝ่ายอำ�นวยการให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายอำ�นวยการให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในสายงาน
ดังนั้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำ� “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับ
ฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ” ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ พร้อมทั้งดำ�เนินการฝึกอบรม
หัวหน้างานและข้าราชการตำ�รวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีง่ านอำ�นวยการในสถานีต�ำ รวจ ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะไป
ทำ�การฝึกอบรมหรือสอนงานให้กับข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่ความ “เป็นตำ�รวจมืออาชีพ
เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ฉะนั้น จึงให้ทุกหน่วยใช้ “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการ
ตำ�รวจในสถานีต�ำ รวจ” นี้ เป็นคูม่ อื หลักสำ�หรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคน ตัง้ แต่
วันประกาศนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗
พลตำ�รวจเอก
(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

คำ�นำ�
นโยบายการบริหารราชการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์และการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตำ�รวจให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ เพือ่ ความผาสุกของ
ประชาชน โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำ�รวจ เป็นตำ�รวจมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น
ศรัทธา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยจะเน้นการปลูกฝัง
อุดมการณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ มีภาวะผู้นำ� และฝึกอบรมผู้บริหารแต่ละระดับให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานตามตำ�แหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา 
เชื่อถือจากประชาชน
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจึงได้มีคำ�สั่งที่ ๖๐๐/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถานีตำ�รวจ และ คำ�สั่งที่ ๖๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้างานอำ�นวยการ และ
ข้าราชการตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานอำ�นวยการทุกระดับ เพื่อจัดทำ�คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการ
สำ�หรับการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจให้เป็นมาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
อำ�นวยการมีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในงานอำ�นวยการที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในทุกสถานีตำ�รวจ  โดยได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา จัดทำ�โครงการสัมมนา
วิทยากรและการจัดทำ�คูม่ อื การบรรยายงานอำ�นวยการ ให้กบั ข้าราชการตำ�รวจผูจ้ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นวิทยากร
ของกองบัญชาการตำ�รวจนครบาล ตำ�รวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ภูเขางาม (พาโนรามา) รีสอร์ท ตำ�บลสาริกา 
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก  
จากการจัดสัมมนาวิทยากรของหน่วยงานดังกล่าว ได้มีการระดมความคิด จนได้ข้อยุติ
เนือ้ หาการบรรยายในประเด็นทีห่ น่วยงานระดับสถานีต�ำ รวจจะต้องใช้ในการปฏิบตั งิ านเป็นปกติประจำ�
ของงานอำ�นวยการ โดยแบ่งเป็น ๑๑ หัวข้อ (๑๑ เล่ม) ได้แก่ งานธุรการและพัฒนากำ�ลังพล, งานศูนย์
ปฏิบัติการสถานีตำ�รวจ, งานกำ�ลังพล, งานวินัย, งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น, งานยุทธศาสตร์,
งานงบประมาณ, งานพัสดุ, งานการเงิน, ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย และการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล  พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือการบรรยาย และ
เอกสารการนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกลาง สำ�หรับวิทยากรของทุกหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ดี เนื้อหาของ
แต่ละงานที่อ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถนำ�มารวบรวม
ไว้ในคูม่ อื การบรรยายได้ทงั้ หมด วิทยากรผูบ้ รรยายสามารถสืบค้นเพิม่ เติมได้จากตำ�รา หรือทางอินเทอร์เน็ต
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
คูม่ อื การบรรยายนีจ้ ะช่วยให้วทิ ยากร ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม และผูท้ สี่ นใจทุกท่าน สามารถ
ทำ�ความเข้าใจ และนำ�ไปเป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง เป็นตำ�รวจมืออาชีพได้อย่างแท้จริง
พลตำ�รวจเอก
(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ
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เนื้อหาวิชา
ตัวอย่างระบบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานสืบสวน
ตัวอย่างรายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)
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ĀĆü×šĂüĉßć ÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúøąéĆïÿëćîĊêĞćøüÝ
×Ăïđ×êüĉßćÖćøïøø÷ć÷
Ģ. øąđïĊ÷ïĒîüìćÜìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ÙüćöĀöć÷ÙĞćÿĞćÙĆâ
ģ. úĆÖþèąÜćîĔîÿëćîĊêĞćøüÝǰ
Ĥ. ÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîǰǰ
ĤĢǰ×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøǰ ĒÿéÜ Work Flow )
Ĥ.2 øĎðĒïïĀøČĂĒïïôĂøŤöÖćøøć÷Üćî
ĥ. ÖćøêĉéêćöĒúąðøąđöĉîñúøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
ĥĢǰ×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøǰ ĒÿéÜ Work Flow )
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õć÷ĔîǰóýǰģĦĥĥǰ
øąđïĊ÷ïĄǰéĆÜÖúŠćüöĊđóĊ÷ÜǰĪǰ×šĂǰ ñĎšïøø÷ć÷ĒÿéÜøąđïĊ÷ïĄǰàċęÜđðŨîĕôúŤĒ÷ÖêŠćÜĀćÖÝćÖ
Power Point ĔĀšđĀĘîõćóìĆĚÜǰĪǰ×šĂ ǰǰǰÿćøąÿĞćÙĆâ×ĂÜøąđïĊ÷ïĄǰîĊĚǰöĊǰĤǰ×šĂǰéĆÜîĊĚǰ ǰPower Point ģ ) ĒêŠ
úą×šĂǰÿøčðĕéšǰéĆÜîĊĚ
×šĂǰĦǰÖĞćĀîéĔĀšñĎšïøĉĀćø×ĂÜìčÖÿŠüîøćßÖćøĒúąøĆåüĉÿćĀÖĉÝîĞćöćêøåćîÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
ĕðĔßšđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜĀîŠü÷Üćîǰ
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éĆÜÖúŠćüÖćøøć÷ÜćîÝąêšĂÜöĊÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúêćöĒîüìćÜìĊęÙèąÖøøöÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîÖĞćĀîéǰ
×šĂǰĩǰđðŨîïìÖĞćĀîéēìþĀćÖĕöŠðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïĄǰ
ÖøèĊĀîŠü÷Üćî öĊđÝêîćĀøČĂðúŠĂ÷ðúąúąđú÷ĔîÖćøðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïîĊĚēé÷ĕöŠöĊ
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ÖøèĊ ñĎš ïĆ Ü ÙĆ ï ïĆ â ßćêš î ÿĆ Ü ÖĆ é ĀøČ Ă ñĎš Ù üïÙč ö ÖĞ ć ÖĆ ï éĎ Ē ú ĕöŠ éĞ ć đîĉ î Öćø×š ć Üêš îǰ
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ðøąÝĞćðŘ×ĂÜøĆåÿõćǰđóČęĂðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèćøŠćÜǰóøïÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘ
ĢĢģǰĒîüìćÜÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąÖćøðøąđöĉîñúÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
đóČęĂÿøšćÜÙüćöđ×šćĔÝìĊęßĆéđÝîĔîÖćøðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïĄǰ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝđÜĉî
ĒñŠîéĉîĕéšÝĆéìĞćĒîüìćÜÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąÖćøðøąđöĉîñúÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ċĚîǰàċęÜ
ĔîĒîüìćÜéĆÜÖúŠćüĔĀšøć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïÙüćöĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîǰöćêøåćîÖćø
ÙüïÙčöõć÷ĔîǰøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîǰêúĂéÝîĒîüìćÜÖćøÝĆ é üćÜøąïïÖćøÙüïÙč öõć÷ĔîǰÖćø
êĉéêćöðøąđöĉîñúǰÖćøøć÷ÜćîǰøĎðĒïïÖćøøć÷ÜćîǰđóČęĂĔĀšĒêŠúąĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøĀøČĂøĆåüĉÿćĀÖĉÝĔßšđðŨî
ĒîüìćÜĔîÖćøýċÖþćĒúąðäĉïĆêĉ ĒîüìćÜđúŠöéĆÜÖúŠćüǰÝĆéìĞćđðŨîøĎðđúŠööĊðøąöćèǰĢģĨǰĀîšćǰĀćÖÿîĔÝ
đðŗééĎĕéšìĊęǰWeb site ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉî
ĢģǰÙüćöĀöć÷ÙĞćÿĞćÙĆâǰđóČęĂîĞćĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉìĊęëĎÖêšĂÜđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčö
õć÷ĔîĒúąÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúǰÝċÜêšĂÜìĞćÙüćöđ×šćĔÝđÖĊę÷üÖĆïêüćöĀöć÷×ĂÜÙĞćüŠćǰ“ÖćøÙüïÙčö
õć÷Ĕî” “øąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî” Ēúą “öćêøåćîÖćøÙüïÙčö õć÷Ĕî” êćöìĊęÙèąÖøøöÖćø
êøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîÖĞćĀîéĕüš éĆÜîĊĚ Power Point slide ìĊęǰĤ – ĥ)
ĢģĢǰÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîǰ: ÖøąïüîÖćøìĊęñĎšÖĞćÖĆïéĎĒú òść÷ïøĉĀćøĒúąïčÙúćÖø×ĂÜ
ĀîŠü÷øĆïêøüÝÖĞćĀîéĔĀšöĊ×ċĚîǰǰđóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćööĆęîĔÝĂ÷ŠćÜÿöđĀêčñúüŠćÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜĀîŠü÷øĆïêøüÝ
ÝąïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤ éĆÜîĊĚǰ
Ģ) đóČęĂ ĔĀš đ Öĉ é ðøąÿĉ ì íĉ ñ úĒúąðøąÿĉ ì íĉ õ ćó×ĂÜÖćøéĞć đîĉ î Üćîǰ Operation
Objectives : O) Āöć÷ëċ Ü ǰ Öćøïøĉ Ā ćøÝĆ é Öćøǰ ÖćøĔßš ì øĆ ó ÷ćÖøĔĀš đ ðŨ î ĕðĂ÷Š ć ÜöĊ ð øąÿĉ ì íĉ õ ćó
Ēúąðøąÿĉ ì íĉ ñ úǰøüöëċ Ü ÖćøéĎ Ē úøĆ Ö þćìøĆó÷ŤÿĉîǰÖćøðŜĂÜÖĆîĀøČĂúéÙüćöñĉéóúćéǰÙüćöđÿĊ÷Āć÷ Öćø
øĆęüĕĀúÖćøÿĉĚîđðúČĂÜĀøČĂÖćøìčÝøĉê×ĂÜĀîŠü÷Üćî
ģ) đóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćöđßČęĂëČĂĕéš×ĂÜÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî Financial Report
Objectives : F) Āöć÷ëċÜǰøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîìĊęÝĆéìĞć×ċĚîđóČęĂĔßšõć÷Ĕî Ēúąõć÷îĂÖĀîŠü÷Üćîǰ đðŨîĕð
Ă÷ŠćÜëĎÖêšĂÜđßČęĂëČĂĕéšĒúąìĆîđüúć
Ĥ) đóČęĂĔĀšđÖĉéÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ĒúąøąđïĊ÷ï×šĂïĆÜÙĆïìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰ Compliance
Objectives : C ) Āöć÷ëċÜÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ǰøąđïĊ÷ïǰ×šĂïĆÜÙĆïǰĀøČĂöêĉÙèąøĆåöîêøĊìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆï
ÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜĀîŠü÷ÜćîǰøüöìĆĚÜÖćøðäĉïĆêĉêćöîē÷ïć÷ǰĒúąüĉíĊÖćøðäĉïĆêĉÜćîìĊęĂÜÙŤÖøĕéšÖĞćĀîé×ċĚî
ĢģģǰøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîǰ: ÖćøÙüïÙčöìĊęĂĂÖĒïïĔĀšöĊÖćøđßČęĂöē÷ÜǰàċęÜÖĆîĒúąÖĆî
ĕüšĔîÖøąïüîÖćø×ĂÜÖĉÝÖćøÖćøðäĉïĆêĉÜćîêĆĚÜĒêŠêšîÝîÝï
ĢģĤǰöćêøåćîÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
êćöìĊęìčÖĀîŠü÷ÜćîÝąêšĂÜÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîēé÷ĔßšöćêøåćîÖćøÙüïÙčö
õć÷ĔîǰđðŨîĒîüìćÜǰ êćöøąđïĊ÷ï×šĂǰĦ óøšĂöìĆĚÜêšĂÜêĉéêćöðøąđöĉîñúøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęÝĆéüćÜ×ċĚî
Ēúšüøć÷ÜćîêćöđÜČęĂîđüúćìĊęÖĞćĀîé êćöøąđïĊ÷ï×šĂǰħ) öĊöćêøåćîêćöøąđïĊ÷ïĀøČĂĕöŠǰĒúąÿøčðñúÖćø

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ðøąđöĉîĒêŠúąĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĆĚÜǰĦǰĂÜÙŤðøąÖĂïǰøüöìĆĚÜÝčéĂŠĂî×ĂÜøąïïÖćøÙüïÙčö
õć÷ĔîǰóøšĂö×šĂđÿîĂĒîąǰ öćêøåćîÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęÙèąÖøøöÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉ îÖĞ ćĀîé öĊǰĦǰ
PointPoint
Ħ) Ħ)
ĂÜÙŤðøąÖĂï éĆÜîĊĚǰ ǰPower
ǰPower
๑)Ģ)ÿõćóĒüéúšĂöÖćøÙüïÙčöǰ Control Environment)
ÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøÙüïÙčöǰ
đðŨîđøČęĂÜóČĚîåćîìĊęÿĞćÙĆâìĊęÿčé×ĂÜÖćøïøĉĀćø
ĂÜÙŤÖø àċęÜǰĀöć÷ëċÜǰðŦÝÝĆ÷êŠćÜǰėǰàċęÜÿŠÜñúêŠĂĂÜÙŤðøąÖĂïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĂČęîǰėǰ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîǰÿąìšĂî
ĔĀšđĀĘîìĆýîÙêĉĒúąÖćøøĆïøĎšëċÜÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜïčÙúćÖøøąéĆïêŠćÜǰėǰĔîĀîŠü÷Üćî
๒)ģ) ÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷Üǰ Risk Assessment) Āöć÷ëċÜǰÖøąïüîÖćøìĊęÿĞćÙĆâìĊę
ĔßšĔîÖćøøąïčĒúąüĉđÙøćąĀŤÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂÖćøïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜĀîŠü÷Üćîǰ øüöìĆĚÜÖćø
ÙšîĀćĒúąîĞćđĂćüĉíĊÖćøÙüïÙčöđóČęĂðŜĂÜÖĆîĀøČĂúéÙüćöđÿĊę÷ÜöćĔßšĔĀšđÖĉéðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñúêŠĂ
ĀîŠü÷Üćî
๓)Ĥ) ÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčö Control Activities) Āöć÷ëċÜǰ îē÷ïć÷ǰ øąđïĊ÷ïǰ üĉíĊ
ðäĉïĆêĉǰ øüöëċÜöćêøÖćøêŠćÜǰ ėǰ ìĊęòść÷ïøĉĀćøÖĞćĀîé×ċĚîđóČęĂĔĀšïčÙúćÖøîĞćĕððäĉïĆêĉđóČęĂúéĀøČĂÙüïÙčö
ÙüćöđÿĊę÷Üǰ đóČęĂðŜĂÜÖĆîĀøČĂúéÙüćöđÿĊ÷Āć÷ǰ ÙüćöñĉéóúćéìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîǰ ĒúąĔĀšÿćöćøëïøøúčñúÿĞćđøĘÝ
êćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ĒúąĕéšøĆïÖćøÿîĂÜêĂïēé÷öĊÖćøðäĉïĆêĉêćöǰ
๔)ĥ) ÿćøÿîđìýĒúąÖćøÿČęĂÿćø Information and Communication) òść÷ïøĉĀćøêšĂÜ
ÝĆéĔĀšöĊÿćøÿîđìýĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂǰđĀöćąÿöǰđßČęĂëČĂĕéšǰĒúąÿČęĂÿćøĔĀšòść÷ïøĉĀćøĒúąïčÙúćÖøĂČęîǰǰėǰìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖĀîŠü÷Üćî àċęÜÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšÿćøÿîđìýĔîøĎðĒïïìĊęđĀöćąÿöĒúąìĆîđüúć
ħ) ÖćøêĉéêćöĒúąðøąđöĉîñú NPOJUPSJOH) Āöć÷ëċÜǰÖøąïüîÖćøðøąđöĉî
๕)
ÙčèõćóÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĒúąðøąđöĉîðøąÿĉìíĉñú×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęÖĞćĀîéĕüšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĒúą
ÿöęĞćđÿöĂǰđóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćööĆęîĔîüŠć øąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęÖĞćĀîéĕüšöĊÙüćöđóĊ÷ÜóĂĒúąđĀöćąÿöǰöĊ
ÖćøðäĉïĆêĉêćöøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîÝøĉÜǰ×šĂïÖóøŠĂÜìĊęóïĕéšøĆïÖćøĒÖšĕ×Ă÷ŠćÜđĀöćąÿöĒúąìĆîđüúć
ēé÷ÖćøêĉéêćöñúĔîøąĀüŠćÜÖćøðäĉïĆêĉÜćîĒúąÖćøðøąđöĉîñúđðŨîøć÷ÙøĆĚÜǰĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĒúąÿöęĞćđÿöĂǰ
ģ. úĆÖþèąÜćîĔîÿëćîĊêĞćøüÝ
ÖŠ Ă îìĊę Ý ąïøø÷ć÷đîČĚ Ă Āć×ĂÜüĉ ß ćĀøČ Ă ĀĆ ü ×š Ă îĊĚ ǰ îĂÖđĀîČ Ă ÝćÖÖćøìĞ ć Ùüćöđ×š ć ĔÝđÖĊę ÷ üÖĆ ï
ÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîǰøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ĒúąöćêøåćîÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúšüǰñĎšïøø÷ć÷ÝąêšĂÜÿøšćÜ
Ùüćöđ×šć ĔÝĔĀšÖĆ ï ñĎš đ ×šć øĆ ï ôŦ ÜÖćøïøø÷ć÷üŠć ÖćøÝĆ é üćÜøąïïÖćøÙüïÙč öõć÷ĔîĒúąÖćøêĉ é êćö
ðøąđöĉ îñú đðŨî ÖćøéĞć đîĉ îÖćøìč ÖõćøÖĉÝÜćîïîÿëćîĊêĞ ćøüÝ àċęÜðŦÝ ÝčïĆîõćøÖĉ ÝïîÿëćîĊ êĞć øüÝ
ĒïŠÜđðŨîǰĦǰÜćîǰÙČĂǰÜćîĂĞćîü÷ÖćøǰÜćîðŜĂÜÖĆîðøćïðøćöǰÜćîÝøćÝøǰÜćîÿĂïÿüîǰĒúą ÜćîÿČïÿüîǰ
àċęÜĒêŠúąÜćîöĊĀĆüĀîšćÜćîøĆïñĉéßĂï ǰPower Point ħ)
Öćøïøø÷ć÷ĒúąÖćøĔĀš Ù üćöøĎš đ ÖĊę÷ üÖĆ ï ÖćøÝĆé üćÜøąïïÖćøÙüïÙč öõć÷ĔîĒúąÖćøêĉé êćö
ðøąđöĉîñúĔîÙøĆĚÜîĊĚǰîĂÖđĀîČĂÝćÖđðŨîÖćøĒîąîĞćĔîÖćøðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïĒúšüǰöĊÝčéðøąÿÜÙŤìĊęÿĞćÙĆâ
éĆÜîĊĚ ǰPower Point Ĩ)
ģĢǰđóČęĂĔĀšĀĆüĀîšćÿëćîĊêĞćøüÝĔßšđðŨîđÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøïøĉĀćøÜćîøćßÖćø×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝ
ģģǰđóČęĂĔĀš×šćøćßÖćøêĞćøüÝöĊÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąÖćøêĉéêćö
ðøąđöĉîñúǰÿćöćøëîĞćĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉĒúąĔßšðøąē÷ßîŤĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñú

๓

๔

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ģĤǰđóČęĂúéÙüćöđÿĊę÷ÜĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîĔĀšĂ÷ĎŠĔîøąéĆïìĊę÷ĂöøĆïĕéš
ģĥ đóČęĂîĞć×šĂïÖóøŠĂÜĀøČĂÝčéĂŠĂîìĊęöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâĕðÿĎŠÖćøĒÖšĕ×đóČęĂóĆçîćĂÜÙŤÖøĔîõćóøüöêŠĂĕð
ĂĊÖÿŠ ü îĀîċę Ü ǰüĉì ÷ćÖøêš ĂÜĔĀšÙ üćöøĎšÖĆ ï ñĎš đ ×š ć øĆï ôŦ Ü Öćøïøø÷ć÷üŠ ć ǰøąéĆ ïÿëćîĊ êĞ ć øüÝÝąêšĂ Ü
éĞćđîĉîÖćøđÖĊę÷üÖĆïøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîǰģǰïìïćìǰïìïćìĒøÖǰÙČĂǰöĊĀîšćìĊęĔîÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćø
ÙüïÙč ö õć÷ĔîĒúąêĉ é êćöðøąđöĉ î ñúĀîŠ ü ÷Üćî×ĂÜêîđĂÜǰĂĊ Ö ïìïćìĀîċę Ü ǰêš Ă ÜìĞ ć Āîš ć ìĊę đ ðŨ î ñĎš ìĊę
éĞćđîĉîÖćøêćöÖĉÝÖøøöÙüïÙčöìĊęÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉöĂïĀöć÷ǰàċęÜïìïćìîĊĚĒêŠúąðŘÝąĒêÖêŠćÜÖĆî
ĕð ÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉēé÷ÿĞćîĆÖÜćî÷čìíýćÿêøŤÝąđðŨîñĎšĒÝšÜĔĀšìøćïóøšĂöÖĞćĀîéđÜČęĂîđüúćĔîÖćø
øć÷Üćî
Ĥ. ÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî êćöøąđïĊ÷ïÙèąÖøøöÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîüŠćéšü÷Öćø
ÖĞćĀîéöćêøåćîÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîǰóý2544 ×šĂǰ ǰPower Point ĩǰ-Ī )
ĒîüìćÜÖćøðäĉïĆêĉÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ×ĆĚîêĂîêćöǰWork Flow
ĒêŠÜêĆĚÜÙèąìĞćÜćîÝĆé
üćÜøąïïÖćøÙüïÙčö
õć÷Ĕî

ÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćø
ÙüïÙčöõć÷Ĕî

µ¦Îµ¦³µ¦ª»¤
£µ¥ÄÅ¼nµ¦·´·

ĤĢǰĒêŠÜêĆĚÜÙèąìĞćÜćîÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝêćöēÙøÜÿøšćÜÿëćîĊ
êĞćøüÝĒêŠúąøĎðĒïï ēé÷ĀĆüĀîšćÿëćîĊêĞćøüÝĀøČĂøĂÜĀĆüĀîšćĀîŠü÷ÜćîìĊęøĆïñĉéßĂïÜćîĂĞćîü÷ÖćøđðŨîǰ
ĀĆüĀîšćÙèąìĞćÜćî ÙèąìĞćÜćîðøąÖĂïéšü÷ĀĆüĀîšćÜćîĒêŠúąéšćî ĒúąđÝšćĀîšćìĊęòść÷ĂĞćîü÷ÖćøñĎšìĊę
ĀĆüĀîšćÿëćîĊêĞćøüÝóĉÝćøèćÙüćöđĀöćąÿöđðŨîÙèąìĞćÜćîĒúąđú×ćîčÖćø
ĤģǰÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
ÙèąìĞćÜćîĄǰìĊęĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜêćöǰĤĢ ðøąßčöøŠüöÖĆîÖĞćĀîéĒîüìćÜĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø
Ĥ.ģĢ ýċÖþćĒúąøüïøüö×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆï
Ģ) ēÙøÜÿøš ć ÜǰĂĞ ć îćÝǰĀîš ć ìĊę ǰ êúĂéÝîõćøÖĉ Ý ǰüĆ ê ëč ð øąÿÜÙŤ × ĂÜĀîŠ ü ÷Üćî
üĆêëčðøąÿÜÙŤøąéĆïÜćîìĆĚÜǰĦǰÜćîǰÙČĂǰÜćîĂĞćîü÷ÖćøǰÜćîðŜĂÜÖĆîðøćïðøćöǰÜćîÝøćÝøǰÜćîÿĂïÿüî
ĒúąǰÜćîÿČïÿüî ēé÷ĂćÝĂćýĆ÷×šĂöĎúìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîóøąøćßÖùþãĊÖćĒïŠÜÿŠüîøćßÖćøÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝ
ĒĀŠÜßćêĉ ÖãÖøąìøüÜĒïŠÜÿŠüîøćßÖćøǰðøąÖćýÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉ đøČęĂÜ ÖćøÖĞćĀîéĀîŠü÷Üćî
Ēúąđ×êĂĞćîćÝÖćøøĆïñĉéßĂïĀøČĂđ×êóČĚîìĊęÖćøðÖÙøĂÜǰĀøČĂÙĞćÿĆęÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖćø
ÖĞćĀîéĂĞćîćÝĀîšćìĊę
ģ) ÖãĀöć÷ öêĉÙèąøĆåöîêøĊ øąđïĊ÷ ï ×šĂïĆÜÙĆï ĒîüìćÜðäĉïĆêĉ ǰ ÙĎŠöČĂǰñĆ Ü
ÖøąïüîÜćîêŠćÜėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜìčÖÜćî×ĂÜÿëćîċêĞćøüÝ
Ĥ.ģģǰîĞć×šĂöĎúìĊęĕéšêćö×šĂǰĤģĢ öćÖĞćĀîéĀøČĂĂĂÖĒïïøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ēé÷
Ģ øąïč×šĂöĎúêćöúĞćéĆï éĆÜîĊĚ
- õćøÖĉÝ×ĂÜĀîŠü÷Üćî
- üĆêëčðøąÿÜÙŤøąéĆïĀîŠü÷ÜćîĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïõćøÖĉÝìĊęÖĞćĀîéĕüš
- ÜćîÖĉÝÖøøö×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝ
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- üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÜćîÖĉÝÖøøö
ģ ÙšîĀćĒúąøąïčÙüćöđÿĊę÷ÜêŠćÜė ìĊęöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâìĊęĂćÝìĞćĔĀšÖćøéĞćđîĉîÜćîĕöŠ
ïøøúčñúÿĞćđøĘÝêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ
Ĥ óĉÝćøèćÖćøÙüïÙčöìĊęöĊĂ÷ĎŠĒúšüìĊęÿćöćøëÝąðŜĂÜÖĆîĀøČĂúéÙüćöđÿĊę÷Ü×šćÜêšî
ìĊęđĀúČĂĔĀšĂ÷ĎŠĔîøąéĆïìĊę÷ĂöøĆïĕéš
ĥ) êšîìčîĀøČĂÙŠćĔßšÝŠć÷ìĊęÝąêšĂÜĔßšĔîÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčö êšĂÜĕöŠÿĎÜÖüŠćðøąē÷ßîŤ
ìĊęÝąĕéšøĆïÝćÖÖćøöĊÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčö
Ħ ÝĆéìĞćĒñîĔîÖćøîĞćÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčöîĆĚîöćĔßš
ħ îĞćÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčöĕððäĉïĆêĉĒúąêĉéêćöñú
ĤģĤ ÖćøÖĞćĀîéĀøČĂĂĂÖĒïïøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî üĉíĊÖćøĂ÷ŠćÜÜŠć÷ ÙČĂ ÝĆéìĞć
ĒñîñĆÜ ĒúšüóĉÝćøèćüŠćÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîöĊĂąĕøïšćÜìĊęÿćöćøëðŜĂÜÖĆîĀøČĂúéÙüćöđÿĊę÷ÜĔîĒêŠúą×ĆĚîêĂî
êćöñĆÜÖøąïüîÜćîǰđóČęĂĔĀšÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöÜćîîĆĚîïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤ ĒúšüîĞćöćÝĆéìĞćĒïïÿĂïëćö
ìĆĚÜîĊĚǰÿëćîĊêĞćøüÝĔîðŦÝÝčïĆîÿŠüîĔĀâŠöĊøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĂ÷ĎŠĒúšü ĂćÝĂ÷ĎŠĔîøĎð×ĂÜ
ÖãĀöć÷ǰøąđïĊ÷ïǰÙĎŠöČĂǰĒîüìćÜǰĒêŠĂćÝÝąĕöŠĕéšĒÿéÜđðŨîñĆÜÖøąïüîÜćîìĊęìĞćĔĀšđĀĘîõćóÖćøÙüïÙčö
õć÷ĔîìĊęßĆéđÝî éĆÜîĆĚîǰÖćøÖĞćĀîéĀøČĂĂĂÖĒïïÖćøÙüïÙčö ēé÷ìĆęüĕðÝąĔßšüĉíĊÖćøðøĆïðøčÜÖćøÙüïÙčöìĊę
öĊĂ÷ĎŠđéĉö
ĤĤ ÖćøîĞćøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęÖĞćĀîéĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ
đöČęĂöĊÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúšü ÙèąìĞćÜćîĄǰîĞćđÿîĂĀĆüĀîšćÿëćîĊêĞćøüÝ
óĉÝćøèćǰĀćÖđĀĘîßĂïĀĆüĀîšćÿëćîĊêšĂÜĒÝšÜđüĊ÷îĔĀšĀĆüĀîšćÜćîĒúąïčÙúćÖøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜìøćïđóČęĂîĞćĕð
ðäĉïĆêĉĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ óøšĂöîĞćđøĊ÷îñĎšïĆÜÙĆïÖćøǰđóČęĂìøćï óøšĂöĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćø
ÙüïÙčöõć÷ĔîêćöĒïïôĂøŤö êĆüĂ÷ŠćÜêćöõćÙñîüÖĀîšćìĊę Ģģ Power Point Ģġ)
ñĎšïøø÷ć÷îĞćđÿîĂêĆüĂ÷ŠćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĆĚÜǰĦǰÜćî Āîšć êŠĂñĎšøĆïôŦÜÙĞ ć
ïøø÷ć÷ǰĒúąĂćÝëŠć÷đĂÖÿćøĀøČĂÿĞćđîćĒñŠîàĊéĊĒÝÖñĎšøĆïôŦÜÙĞćïøø÷ć÷ǰóøšĂöĂíĉïć÷ĔĀšìøćïüŠćđðŨîđóĊ÷Ü
êĆüĂ÷ŠćÜĂćÝöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜđöČęĂÿõćóĒüéúšĂöđðúĊę÷îĕðǰĔĀšîĞćĕðđðŨîĒîüìćÜðøĆïĔßš
êćöêĆüĂ÷ŠćÜÖøèĊÜćîĂĞćîü÷ÖćøĔîÿŠüî×ĂÜÜćîÖćøđÜĉîĒúąóĆÿéč îĂÖÝćÖöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤǰǰ
đĀêčÖćøèŤÙüćöđÿĊę÷ÜǰĒúąÖĉÝÖøøöÙüïÙčöìĊęöĊĂ÷ĎŠđéĉöĒúšüǰ÷ĆÜöĊøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęĒÿéÜđðŨîñĆÜ
ÖøąïüîÜćîĒêŠúąÜćîǰđßŠîǰÖøąïüîÖćøÜćîêøüÝÿĂïĒúąøć÷ÜćîđÜĉîǰđÜĉîÿéĒúąđÜĉîòćÖíîćÙćøǰÖćø
ÙüïÙčöóĆÿéčǰÖćøðäĉïĆêĉÜćîĒúąÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîđÜĉîðøąÖĆîêĆüñĎšêšĂÜĀćǰđÜĉîìéøĂÜøćßÖćøǰÖćøđïĉÖ
ÝŠć÷đÜĉîøćÜüĆúÝøćÝøǰÖćøđïĉÖÝŠć÷ÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúǰÖćøøĆï- îĞćÿŠÜøć÷ĕéšĒñŠîéĉîǰÖćøđïĉÖÝŠć÷ÙŠćêĂïĒìî
ÖćøÿĂïÿüîÙéĊĂćâćǰĒúąÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉîÖĂÜìčîđóČęĂÖćøÿČïÿüîĒúąÿĂïÿüîÙéĊĂćâć àċęÜĂ÷ĎŠĔîĀîšć
îĂÖÝćÖÜćîĂĞ ć îü÷ÖćøĒúš ü ĔîÿŠ ü î×ĂÜÜćîðŜ Ă ÜÖĆî ðøćïðøćö đßŠ î đéĊ ÷ üÖĆ î îĂÖÝćÖöĊ
üĆêëčðøąÿÜÙŤǰǰđĀêčÖćøèŤÙüćöđÿĊę÷ÜǰĒúąÖĉÝÖøøöÙüïÙčöìĊęöĊĂ÷ĎŠđéĉöĒúšüǰ÷ĆÜöĊøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊę
ĒÿéÜđðŨîñĆÜÖøąïüîÜćîĒêŠúąÜćîǰđßŠî đĀêčĂčÖÞÖøøÝŤđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷Ťǰ đĀêčǰ đĀêčðøąìčþøšć÷êŠĂ
øŠćÜÖć÷ đĀêčǰ đĀêčó÷ć÷ćöÛŠćêĆüêć÷ đĀêčÝĆïêĆüðøąÖĆî đĀêčđóúĉÜĕĀöš đĀêčêšĂÜÿÜÿĆ÷üĆêëčøąđïĉé
đĀêčǰ đĀêčßčöîčöðøąìšüÜ ÖćøðŗéúšĂöêøüÝÙšîóČĚîìĊęđðŜćĀöć÷ǰÖćøêĆĚÜÝčéêøüÝǰÖćøđ×šćÝčéÖšćüÿÖĆé
ÝĆïǰĒúąǰđĀêčîĆÖđøĊ÷îüĉüćìÖĆîǰ đĀêčǰ àċęÜĂ÷ĎŠĔîĀîšćìĊę

๖

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ñĆÜÖøąïüîÖćøðäĉïĆêĉÜćîìĆĚÜÖøèĊ×ĂÜÜćîĂĞćîü÷ÖćøĔîÿŠüî×ĂÜÖćøđÜĉîǰĒúąóĆÿéčǰǰĒúąÜćî
ðŜĂÜÖĆîðøćïðøćöéĆÜÖúŠćüǰđðŨîñĆÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęöĊĂ÷ĎŠðŦÝÝčïĆîǰàċęÜđöČęĂÿõćóĒüéúšĂöđðúĊę÷îĕðǰ
ñĆÜÖøąïüîÖćøðäĉïĆêĉÖĘÝąêšĂÜöĊÖćøðøĆïđðúĊę÷îĔĀšđĀöćąÿöĂĊÖÙøĆĚÜǰ
Ă÷Š ć ÜĕøÖĘ ê ćöǰĔîÿŠ ü î×ĂÜÜćîÝøćÝøǰÜćîÿĂïÿüîĒúąÜćîÿČ ï ÿüî øüöìĆĚ Ü ÜćîðŜ Ă ÜÖĆ î
ðøćïðøćöǰ êćöìĊęĕéšðøąßčöĀćøČĂøŠüöÖĆîÖĆïñĎšïøø÷ć÷ðøąÝĞćõćÙìĊęǰÝüîÙøîć÷Ö ĕéš×šĂ÷čêĉüŠćÝąêšĂÜ
ðøąÿćîüĉì÷ćÖøĒêŠúąÜćîéĆÜÖúŠćüìĊęìćÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉĕéšÝĆéĔĀšöĊ×ċĚîđóČęĂĔĀšÙüćöøĎšĔîõćøÖĉÝ
ÜćîîĆĚîǰöćđðŨî×šĂöĎúđóĉęöđêĉöĕüšĔîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝĔĀšÿöïĎøèŤ
ìĆĚÜîĊĚǰñĎšïøø÷ć÷êšĂÜđóĉęöÙüćöđ×šćĔÝêŠĂñĎšđ×šćøĆïôŦÜÙĞćïøø÷ć÷üŠćǰđöČęĂÿëćîĊêĞćøüÝöĊÖćøÝĆéüćÜ
øąïïÖćøÙüïÙč ö õć÷ĔîǰĒúąĕéš ÝĆ é ìĞ ć ĀîĆ Ü ÿČ Ă øĆ ï øĂÜÖćøÝĆ é üćÜøąïïÖćøÙüïÙč ö õć÷ĔîîĞ ć đøĊ ÷ î
ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćêšîÿĆÜÖĆéđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüǰêšĂÜöĊøć÷ÜćîÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîêćö
øąđïĊ÷ïÙèąÖøøöÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîüŠćéšü÷ÖćøÖĞćĀîéöćêøåćîÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîǰóý2544 ×šĂǰħ
êŠĂĕð
ĥǰÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî đóČęĂøć÷ÜćîêćöøąđïĊ÷ïÙèąÖøøöÖćøêøüÝđÜĉî
ĒñŠîéĉîüŠćéšü÷ÖćøÖĞćĀîéöćêøåćîÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîǰóý2544 ×šĂǰħ ǰPower Point Ģģǰ–ĢĤǰ
ÙüćöÝĞćđðŨîĔîÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
øąïïÖćøÙüïÙč ö õć÷Ĕîëċ Ü Ēöš Ý ąÖĞ ć Āîéĕüš Ă ÷Š ć ÜéĊ đ óĊ ÷ ÜĔéǰđöČę Ă øą÷ąđüúćñŠ ć îĕðǰÙüćööĊ
ðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉ ìíĉñ ú×ĂÜöćêøÖćøÙüïÙčöéšćîêŠ ćÜǰėǰìĊęÖĞćĀîéĕüšĂćÝúéîš Ă÷úÜǰđîČęĂÜÝćÖ
ÿõćóĒüéúšĂöìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖ×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝđðúĊę÷îĒðúÜĕðǰđßŠîǰöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜñĎšÖĞćÖĆïÖćøǰ
ĀøČĂïøĉĀćøĒêŠúąÜćî đðúĊę÷îĒðúÜÖãĀöć÷ǰøąđïĊ÷ïǰ×šĂïĆÜÙĆïǰđðŨîêšîǰéĆÜîĆĚîǰÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúÖćø
ÙüïÙčöõć÷ĔîÝąìĞćĔĀšđÖĉéÙüćööĆęîĔÝüŠćøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęöĊĂ÷ĎŠ÷ĆÜÙÜÿćöćøëðŜĂÜÖĆîǰĀøČĂúé
ÙüćöđÿĊę÷ÜêćöÿëćîÖćøèŤìĊęđðúĊę÷îĒðúÜĔĀšĂ÷ĎŠĔîøąéĆïìĊę÷ĂöøĆïĕéšǰ
ÖŠĂîìĊęÝąĔĀšÙüćöøĎšêŠĂñĎšøĆïôŦÜÙĞćïøø÷ć÷đÖĊę÷üÖĆïÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúǰǰñĎšïøø÷ć÷ÝąêšĂÜĂíĉïć÷
đÖĊę÷üÖĆïøĎðĒïï×ĂÜøć÷ÜćîìĊęÝąêšĂÜøć÷ÜćîêćöøąđïĊ÷ïǰĄǰǰ×šĂ ǰ đîČęĂÜÝćÖÝąêšĂÜÖúŠćüëċÜĔî×ĆĚîêĂî
×ĂÜÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñú
øĎðĒïï×ĂÜøć÷ÜćîìĊęÙèąÖøøöÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîÖĞćĀîéîĆĚîǰĕéšĒ÷ÖøĎðĒïïøć÷ÜćîđðŨîǰĤǰ
ÿŠüîǰĕéšĒÖŠ
- Öćøøć÷ÜćîøąéĆï×ĂÜĂÜÙŤÖøǰÙČĂǰøąéĆïÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉǰǰ
- Öćøøć÷ÜćîøąéĆïĀîŠü÷ÜćîĔîÿĆÜÖĆéÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉàċęÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉî
đøĊ÷ÖüŠćÿŠüîÜćî÷ŠĂ÷ǰ
- Öćøøć÷Üćî×ĂÜñĎšêøüÝÿĂïõć÷Ĕîǰǰǰ
ßČęĂìĊęĔßšđøĊ÷ÖǰĒúąǰøĎðĒïïǰéĆÜîĊĚ ǰPower Point Ģĥ)
øąéĆïĀîŠü÷Üćî÷ŠĂ÷ǰ øąéĆïǰïßõ, ïÖõÝü,ÿëćîĊêĞćøüÝ
- øć÷ÜćîñúÖćøðøąđöĉîĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî - øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîñúĒúąÖćøðøĆïðøčÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî êĆüĂ÷ŠćÜêćöÙĎŠöČĂĀîšćǰĦĨǰĒúą õćÙñîüÖĀîšć ĢĤǰ– ģģǰǰ

Ēïïǰð÷ǰ
Ēïïǰð÷ǰ
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øąéĆïĂÜÙŤÖø ÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉ ǰ
- ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøðøąđöĉîñúÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
- øć÷ÜćîñúÖćøðøąđöĉîĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
- øć÷ÜćîĒñîÖćøðøĆïðøčÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
êĆüĂ÷ŠćÜêćöõćÙñîüÖĀîšć Ģĥĩǰ– Ģħģǰǰ
ñĎšêøüÝÿĂïõć÷Ĕî
- øć÷ÜćîñúÖćøÿĂïìćîÖćøðøąđöĉîÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
êĆüĂ÷ŠćÜêćöõćÙñîüÖĀîšć ĢħĤǰǰ

-

ĒïïǰðĂǰ
ĒïïǰðĂǰ
ĒïïǰðĂǰ

-

Ēïïǰðÿ

ĒîüìćÜÖćøðäĉïĆêĉÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñú ×ĆĚîêĂîêćöǰWork Flow ǰPower Point Ģģǰ– Ģĩ )

Ân´Ê³Îµµ
·µ¤¦³Á¤·¨

ÝĆéðøąßčö
ÙèąìĞćÜćîĄ

ÝĆéìĞćøć÷ÜćîêćöĒïï
ìĊęǰÙêÜÖĞćĀîé
ÙČĂǰð÷ĢǰĒúąǰð÷ģ

ÖćøÝĆéÿŠÜǰĒúąǰîĞćǰð÷
Ģǰ, ð÷ģǰĔßšĔîÖćø
ïøĉĀćøÜćî

ĥĢǰĒêŠÜêĆĚÜÙèąìĞćÜćîêĉéêćöĒúąðøąđöĉîñúÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝ
ēé÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĀĆü ĀîšćÿëćîĊ êĞć øüÝĀøČĂøĂÜĀĆ ü Āîš ć ĀîŠü ÷ÜćîìĊę øĆ ï ñĉé ßĂïÜćîĂĞ ć îü÷ÖćøđðŨî ǰĀĆü ĀîšćÙèąìĞ ćÜćî
ÙèąìĞćÜćîðøąÖĂïéšü÷ĀĆüĀîšćÜćîĒêŠúąéšćî ĒúąđÝšćĀîšćìĊęòść÷ĂĞćîü÷ÖćøñĎšìĊęĀĆüĀîšćÿëćîĊêĞćøüÝ
óĉÝćøèćÙüćöđĀöćąÿöđðŨîÙèąìĞćÜćîĒúąđú×ćîčÖćø êĆüĂ÷ŠćÜÙĞćÿĆęÜǰõćÙñîüÖĀîšćǰĢĥģǰ– ĢĥĤ
ĥģǰÝĆéðøąßčöÙèąìĞćÜćîêĉéêćöĒúąðøąđöĉîñúĄǰ
ĥģĢ êĉéêćöñúÖćøéĞćđîĉîÖćøÝćÖøć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîñúĒúąÖćøðøĆïðøčÜÖćøÙüïÙčö
õć÷Ĕî×ĂÜðŘÖŠĂîǰĀøČĂđøĊ÷ÖÿĆĚîėǰüŠć ð÷.ģ ×ĂÜðŘÖŠĂî ĔîĒïïéĆÜÖúŠćüöĊĂ÷ĎŠǰĨǰßŠĂÜǰ
ßŠĂÜĒøÖ øąïčǰ“ÖøąïüîÖćøðäĉïĆêĉÜćîēÙøÜÖćøÖĉÝÖøøöéšćî×ĂÜÜćîìĊęðøąđöĉî
ĒúąüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøÙüïÙčö”
ßŠĂÜìĊęÿĂÜǰøąïčǰ“ÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęöĊĂ÷ĎŠ”
ßŠĂÜìĊęÿćöǰøąïčǰǰ“ÖćøðøąđöĉîñúÖćøÙüïÙčö”
ßŠĂÜìĊęÿĊęǰ øąïčǰ“ÙüćöđÿĊę÷ÜìĊę÷ĆÜöĊĂ÷ĎŠ”
ßŠĂÜìĊęĀšćǰǰǰøąïčǰ“ÖćøðøĆïðøčÜÖćøÙüïÙčö”
ßŠĂÜìĊęĀÖǰǰǰøąïčǰ“ÖĞćĀîéđÿøĘÝñĎšøĆïñĉéßĂï”
ßŠĂÜìĊęđÝĘéǰǰøąïčǰ“Āöć÷đĀêč”
đóČęĂÝąéĎüŠćðŘÖŠĂîöĊÖćøðøĆïðøčÜøąïïÖćøÙüïÙčöĔîÜćîĔéïšćÜǰàċęÜöĊǰĦǰÜćîǰĒúąĒêŠúąÜćîđðŨîđøČęĂÜĔéǰ
ñĎšĔéđðŨîñĎšøĆïñĉéßĂïǰ ēé÷ÝąéĎìĊęßŠĂÜìĊęĀšćǰĒúąßŠĂÜìĊęĀÖ êĆüĂ÷ŠćÜêćöÙĎŠöČĂĀîšć ĦĨ ĒúąõćÙñîüÖĀîšćǰ
ĢĪǰ– ģģǰ
ĥģģǰðøąđöĉîñúĔîõćóøüö×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝ

๘
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đÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøðøąđöĉîéĆÜÖúŠćüǰđßŠîǰĒïïÿĂïëćöÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîǰ ǰInternal
Control Questionnaires ) , ĒïïðøąđöĉîĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî Ēúą êćøćÜÖĉÝÖøøöìĊę
ÙüøðäĉïĆêĉǰ ǰChecklists) àċęÜêšĂÜđêøĊ÷öúŠüÜĀîšć
đöČęĂÙèąìĞćÜćîĄǰöĊđÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøðøąđöĉîñúĒúšüǰ×šĂöĎúìĊęêšĂÜîĞćöćðøąßčöøŠüöÖĆîǰĕéšĒÖŠ
Ģ) ñúÿøčðÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöĒïï ð÷.ģ ×ĂÜðŘÖŠĂîêćö×šĂǰĥģĢ üŠćñúÖćø
éĞćđîĉîÖćøđðŨîĂ÷ŠćÜĕøǰĒúąÿćöćøëĒÖšĕ×ðŦâĀćĀøČĂúéÙüćöđÿĊę÷ÜĕéšđóĊ÷ÜĔé ĀćÖĕöŠÿćöćøëúéĕéšÖĘêšĂÜ
îĞćÖúĆïöćìïìüî üĉđÙøćąĀŤĒúąðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜĔĀöŠ
ģ) ðøąđöĉîĂÜÙŤðøąÖĂïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜĀîŠü÷Üćî ÖćøðøąđöĉîéĆÜÖúŠćüĔßš
đÙøČęĂÜöČĂìĊęđøĊ÷ÖüŠćĒïïðøąđöĉîĂÜÙŤðøąÖĂïǰìĆĚÜǰĦǰĂÜÙŤðøąÖĂïǰêĆüĂ÷ŠćÜĒïïðøąđöĉîêćöõćÙñîüÖ
ĀîšćǰĤĢǰ– ĥģǰ ðøąđöĉîüŠćøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîǰĔîðŦÝÝčïĆîĒêŠúąĂÜÙŤðøąÖĂïöĊÿŠüîĔéǰìĊęĕöŠđðŨîĕð
êćööćêøåćîÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîǰĀøČĂĕöŠǰđóČęĂÝąĕéšîĞćĕðĀćĒîüìćÜĒÖšĕ×êŠĂĕð
ĔîĒïïðøąđöĉîĂÜÙŤðøąÖĂïêćöêĆüĂ÷ŠćÜĔîõćÙñîüÖǰđðŨîêćøćÜǰģǰßŠĂÜǰßŠĂÜĒøÖ
đðŨîßŠĂÜìĊęđøĊ÷ÖüŠćǰ“ÝčéìĊęÙüøðøąđöĉî” ĔîßŠĂÜîĊĚöĊ×šĂëćöđÖĊę÷üÖĆïǰĦǰĂÜÙŤðøąÖĂïǰßŠĂÜìĊęÿĂÜđðŨîßŠĂÜǰ
“ ÙüćöđĀĘîĀøČĂÙĞćĂíĉïć÷” ĔĀšöĊÙüćöđĀĘîĀøČĂĂíĉïć÷ĔîêćøćÜ×šĂëćöéĆÜÖúŠćüǰĒúąĔĀšÿøčðÖćøðøąđöĉî
ĒêŠúąĂÜÙŤðøąÖĂïǰ
- ÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøÙüïÙčö öĊÝčéðøąđöĉîđÖĊę÷üÖĆïðøĆßâćĒúąøĎðĒïïÖćø
ìĞ ć Üćî×ĂÜñĎš ï øĉ Ā ćøǰ ÙüćöàČę Ă ÿĆ ê ÷Ť Ē úąÝøĉ ÷ íøøö×ĂÜ×š ć øćßÖćøêĞ ć øüÝĔîÿëćîĊ êĞ ć øüÝǰ ÙüćöøĎš
Ùüćöÿćöćøë×ĂÜïčÙúćÖøǰēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜĂÜÙŤÖøǰÖćøöĂïĂĞćîćÝĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïǰîē÷ïć÷üĉíĊ
ïøĉĀćøéšćîïčÙúćÖøǰÖúĕÖÖćøêĉéêćöÖćøêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰđðŨîêšîǰđöČęĂðøąđöĉîÙøïìčÖÝčéĒúšüĔĀš
ÿøčðüŠćĂÜÙŤðøąÖĂïÿõćóĒüéúšĂöĔîõćóøüöđðŨîĂ÷ŠćÜĕøǰ
- Öćøðøąđöĉ î ÙüćöđÿĊę÷Ü öĊÝčéðøąđöĉîđÖĊę÷ üÖĆïüĆêëč ðøąÿÜÙŤ ×ĂÜĀîŠ ü ÷ÜćîđðŨî
Ă÷ŠćÜĕøǰßĆéđÝîĀøČĂĕöŠǰöĊÖćøđñ÷ĒóøŠĒúąßĊĚĒÝÜĀøČĂĕöŠǰüĆêëčðøąÿÜÙŤĒêŠúąÖĉÝÖøöÖćøđðŨîĂ÷ŠćÜĕøǰÖćøøąïč
ðŦÝÝĆ÷đÿĊę÷Ü ñĎšïøĉĀćøöĊÿŠüîøŠüöĀøČĂĕöŠǰÖćøüĉđÙøćąĀŤðŦÝÝĆ÷đÿĊę÷ÜöĊÖćøÖĞćĀîéđÖèæŤĔîÖćøóĉÝćøèćøąéĆï
ÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÙüćöđÿĊę÷ÜĀøČĂĕöŠǰöĊÖćøüĉđÙøćąĀŤĒúąðøąđöĉîøąéĆïÙüćöÿĞćÙĆâĀøČĂñúÖøąìï×ĂÜÙüćö
đÿĊę÷Ü ĒúąÙüćöëĊęĀøČĂēĂÖćÿìĊęÝąđÖĉéÙüćöđÿĊę÷ÜĀøČĂĕöŠǰđðŨîêšîǰđöČęĂðøąđöĉîÙøïìčÖÝčéĒúšüĔĀšÿøčðüŠć
ĂÜÙŤðøąÖĂïÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜĔîõćóøüöđðŨîĂ÷ŠćÜĕø
- Öĉ Ý ÖøøöÖćøÙüïÙč ö Ýč é ìĊę ð øąđöĉ î ǰđßŠ î ǰÖĉ Ý ÖøøöÙüïÙč ö ĕéš ÖĞ ć Āîé×ċĚ î êćö
üĆêëčðøąÿÜÙŤĒúąÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜĀøČĂĕöŠǰïčÙúćÖøìčÖÙîìøćïĒúąđ×šćĔÝüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖĉÝÖøøö
ÖćøĀøČĂĕöŠǰđðŨîêšîǰđöČęĂðøąđöĉîÙøïìčÖÝčéĒúšüĔĀšÿøčðüŠćĂÜÙŤðøąÖĂïÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčöǰĔîõćóøüö
đðŨîĂ÷ŠćÜĕø
ĂĊÖǰģǰĂÜÙŤðøąÖĂïǰÙČĂǰÿćøÿîđìýĒúąÖćøÿČęĂÿćøǰĒúąÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúǰÖĘ
éĞćđîĉ î Öćøðøąđöĉî đßŠ î đéĊ ÷ üÖĆî ǰēé÷ĒêŠ ú ąĂÜÙŤð øąÖĂïÝąðøąđöĉî Ýč éĔéïš ćÜĔĀš óĉÝ ćøèćêćöÙüćö
đĀöćąÿöǰđöČęĂðøąđöĉîÙøïìčÖǰĦǰĂÜÙŤðøąÖĂïĒúšü ĔĀšóĉÝćøèćüŠćĀćÖöĊÿŠüîìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę
ĀøČ ĂÙüćöÿĞć đøĘ ÝõćøÖĉ Ý×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝǰêš ĂÜîĞ ć ÖøèĊ éĆÜÖúŠćüĕððøąđöĉî ÙüćöđÿĊę÷ÜǰđóČęĂéĎüŠćðŦâ Āć
đĀúŠćîĆĚîÿŠÜñúÖøąìïĔîõćóøüö×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝđðŨîĂ÷ŠćÜĕøǰĂ÷ĎŠĔîøąéĆïìĊę÷ĂöøĆïĕéšĀøČĂĕöŠǰĀćÖĂ÷ĎŠĔî
øąéĆïìĊę÷ĂöøĆïĕöŠĕéšÖĘÝąêšĂÜĀćüĉíĊÖćøĒÖšðŦâĀćĀøČĂÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčöǰñĎšøĆïñĉéßĂïĒúąøą÷ąđüúćìĊęĒúšü
đÿøĘÝǰïøøÝčĕüšĔîǰð÷ģǰêŠĂĕð êĆüĂ÷ŠćÜÿøčðñúÖćøðøąđöĉîĂÜÙŤðøąÖĂïêćöñîüÖǰĀîšćǰĢĤ – Ģĩ
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๙

êĆüĂ÷ŠćÜĒïïðøąđöĉîĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ÙüøĕéšøĆïÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ×
đóĉęöđêĉöêćöÙüćöđĀöćąÿöǰĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆï×šĂđìĘÝÝøĉÜìĊęđðŨ îĂ÷ĎŠ ĒïïÿĂïëćöÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
éĆÜÖúŠćüÝąöĊðøąē÷ßîŤǰìĞćĔĀšìøćïÙüćöđÿĊę÷ÜìĆęüĕðìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîǰ
ĒúąĔßšðøąđöĉîÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
Ĥ ÿĂïëćöÖćøðäĉïĆêĉđÖĊę÷üÖĆïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜĒêŠúąÜćî ēé÷ĔßšĒïïÿĂïëćö
ÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒêŠúąÜćîÖĉÝÖøøö êĆüĂ÷ŠćÜĒïïÿĂïëćöéĆÜÖúŠćüêćöñîüÖ Āîšćǰĥĥ – ĢĥĢ đóČęĂ
ìøćïÙüćöđÿĊę÷ÜǰðŦâĀćǰÿćđĀêčǰìĊęìĞćĔĀšÜćîĒêŠúąõćøÖĉÝĕöŠÿćöćøëïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤĀøČĂđðŜćĀöć÷ĕéš
ĒïïÿĂïëćöÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî êćöêĆüĂ÷ŠćÜĔîõćÙñîüÖìĊęÖúŠćüëċÜ×šćÜêšîìĆĚÜǰĦǰ
ÜćîǰÙČĂǰÜćîĂĞćîü÷ÖćøǰÜćîðŜĂÜÖĆîðøćïðøćöǰÜćîÝøćÝøǰÜćîÿĂïÿüîǰĒúąǰÜćîÿČïÿüî. đðŨîêćøćÜǰĥ
ßŠĂÜǰßŠĂÜĒøÖđðŨîßŠĂÜìĊęđøĊ÷ÖüŠćǰ“ÙĞćëćö” ĔîßŠĂÜîĊĚđðŨî×šĂëćöìĊęöćǰÖãĀöć÷ǰøąđïĊ÷ïǰĒîüìćÜðäĉïĆêĉǰ
ÙĎŠöČĂǰĀøČĂÿĆęÜÖćøêŠćÜėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ êćöìĊęĕéšÖĞćĀîéĀøČĂÝĆéüćÜĕüšĔîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ßŠĂÜìĊęÿĂÜ
đðŨîßŠĂÜǰ“öĊĔßŠ” ßŠĂÜìĊęÿćöǰ“ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ” ĒúąßŠĂÜÿčéìšć÷đðŨîßŠĂÜǰ“ÙĞćĂíĉïć÷ÙĞćêĂï”
ÖćøêĂïÙĞćëćö ñĎšðøąđöĉîêšĂÜđ×šćĔÝÙĞćëćöđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ öĉÞąîĆĚîÝąĕöŠóï×šĂïÖóøŠĂÜìĊęöĊ
îĆ÷ÿĞćÙĆâ ĒïïÿĂïëćöÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîéĆÜÖúŠćüǰÝĆéìĞć×ċĚîõć÷ĔêšÖãĀöć÷ǰøąđïĊ÷ïǰĒúąÿõćóĒüéúšĂöĂČęî×ĂÜ
øąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęüćÜĕüšĔîðŦÝÝčïĆîǰ đöČęĂëċÜđüúćìĊęêšĂÜĔßšÝøĉÜêšĂÜîĞćĕðìïìüîđóČęĂðøĆïđðúĊę÷îĔĀšđðŨîĕð
êćöÿõćóĒüéúšĂöǰǰñĎšðøąđöĉîĀøČĂñĎšêĂïÙĞćëćöÙüøđðŨîđÝšćĀîšćìĊęñĎšðäĉïĆêĉÜćîĒêŠúąÜćîǰĒúšüøüïøüööćìĊęĀĆü
ĀîšćìĊęÜćîĒêŠúąÜćîàċęÜĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜđðŨîÙèąìĞćÜćîĄ ñĎšĔĀš×šĂöĎúĀøČĂñĎšðøąđöĉîǰêĂïđóĊ÷Ü öĊĔßŠǰĀøČĂǰ
ĕöŠöĊĕöŠĔßŠ ÙĞćêĂïüŠćĕöŠĔßŠĀøČĂĕöŠöĊǰĀöć÷ëċÜöĉĕéšðäĉïĆêĉêćöÙĞćëćöĒÿéÜëċÜÝčéĂŠĂî×ĂÜøąïïÖćøÙüïÙčö
õć÷ĔîǰàċęÜÙüøìéÿĂïĒúąĀćÿćđĀêčóøšĂöìĆĚÜóĉÝćøèćüŠćöĊÖćøÙüïÙčöĂČęîìéĒìîĀøČĂĕöŠǰ×šĂïÖóøŠĂÜĀøČĂ
ÝčéĂŠĂî×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîéĆÜÖúŠćüÝąîĞćĕðóĉÝćøèćüŠćöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâĀøČĂĕöŠêŠĂĕðǰÿŠüîÙĞćêĂïüŠćĕöŠöĊ
ÖĉÝÖøøöđÖĊę÷üÖĆïđøČęĂÜìĊęëćöǰĒÿéÜëċÜÖćøĂĂÖĒïïÿĂïëćöìĊęĕöŠöĊðøąÿĉìíĉõćóǰ ĔîĒïïÿĂïëćööĊßŠĂÜ
ÙĞćĂíĉïć÷ÙĞćêĂïǰđóČęĂÝé×šĂÙüćöüŠćǰñĎšðøąđöĉîöĊÖćøìéÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĀøČĂÿĆÜđÖêÖćøèŤðäĉïĆêĉÜćî
ÝøĉÜǰĀøČĂöĊÖćøêøüÝÿĂïđĂÖÿćøĀúĆÖåćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜđóČęĂìéÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜ×ĂÜÙĞćêĂïìĊęĕéšøĆïÝćÖÖćø
ÿĂïëćöǰĒúąđóČęĂÿøčðÙĞćêĂïǰøüöìĆĚÜĂíĉïć÷üĉíĊðäĉïĆêĉĔîĒêŠúą×šĂǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
êĆüĂ÷ŠćÜĒïïÿĂïëćöÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîǰÙüøĕéšøĆïÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöêćö
ÙüćöđĀöćąÿöǰĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆï×šĂđìĘÝÝøĉÜìĊęđðŨîĂ÷ĎŠ ĒïïÿĂïëćöÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîéĆÜÖúŠćüÝąöĊ
ðøąē÷ßîŤ ǰ ìĞ ćĔĀš ìøćïÙüćöđÿĊę ÷ÜìĆę ü ĕðìĊęöĊñ úÖøąìïêŠ ĂüĆ êëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøÙüïÙčö õć÷ĔîǰĒúąĔßš
ðøąđöĉîÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîǰ
ĥ) îĞć×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïÙüćöđÿĊę÷ÜǰðŦâĀćǰÿćđĀêčǰñúÖøąìïìĊęĕéšÝćÖǰĢ ǰ– Ĥ ǰ öć
üĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúēé÷ĔßšĀúĆÖìćÜüĉßćÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜǰđóČęĂìøćïÝčéĂŠĂîĀøČĂÙüćöđÿĊę÷ÜìĊę
ÿĞćÙĆâ×ĂÜĒêŠúąÜćîìĆĚÜĀöé
ìĆĚÜîĊĚǰĔîìĊęðøąßčöÙèąìĞćÜćîĄǰêšĂÜøŠüöÖĆîóĉÝćøèćđÖĊę÷üÖĆïÖćøøąïčÙüćöÿĊę÷Üǰ
ÖćøÖĞćĀîéđÖèæŤĔîÖćøóĉÝćøèćøąéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøüĉđÙøćąĀŤĒúąðøąđöĉîøąéĆïÙüćö
đÿĊę÷Ü øüöëċÜøąéĆï×ĂÜēĂÖćÿǰñúÖøąìï×ĂÜÙüćöđÿĊę÷ÜĒêŠúąÖøèĊ êúĂéÝîÖćøüĉđÙøćąĀŤÿćđĀêč×ĂÜ
ÙüćöđÿĊę÷ÜìĊę đ Öĉ é×ċĚ î ǰìĆĚ Ü ǰĦǰÜćîǰøüöëċÜÖćøÖĞć ĀîéüĉíĊÖćøÙüïÙčöđóČęĂðŜĂÜÖĆî ĀøČ ĂúéÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćø
óĉÝćøèćÙüćöÙčšöÙŠć×ĂÜêšîìčîĀøČĂÙŠćĔßšÝŠć÷ìĊęđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøÖĞćĀîéüĉíĊÖćøÙüïÙčöđóČęĂðŜĂÜÖĆîĀøČĂúé
ÙüćöđÿĊę÷Ü

๑๐

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

đóČęĂÙüćöđ×šćĔÝĔîÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜǰÝċÜ×Ă÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜÜćîéšćîÿČïÿüîǰ ÝćÖ
ÖćøêĉéêćöðøąđöĉîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîēé÷ĔßšĒïïÿĂïëćöøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝ
óïÙüćöđÿĊę÷ÜÜćîéšćîÿČïÿüîĀúć÷ðøąđéĘî ĒêŠ×Ă÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜðøąđéĘîđéĊ÷üǰÙČĂ ÖøèĊÖćøÝĆéìĞćïĆâßĊ
ðøąüĆêĉïčÙÙúĒúąÿëćîìĊęìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïĂćßâćÖøøö ēĂÖćÿìĊęÝąđÖĉéÖćøÝĆéìĞćïĆâßĊðøąüĆêĉĒúąÿëćîìĊęìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜĕöŠÙøïëšüî ĀøČĂĕöŠđðŨîĕðêćöÙĎŠöČĂýĎî÷Ť×šĂöĎú×ŠćüÿćøðøąÝĞćÿëćîĊêĞćøüÝ ÝąÿŠÜñúÖøąìïìĊęÝą
đÖĉéÙüćöđÿĊę÷ÜêŠĂÖćøđÖĉéÙéĊöćÖ×ċĚîǰĀøČĂđÖĉéÙéĊàĚĞć ÖøèĊéĆÜÖúŠćüìĊęðøąßčööĊöêĉøŠüöÖĆîǰÖĞćĀîéøąéĆï×ĂÜ
ēĂÖćÿĒúąñúÖøąìïĒïŠÜđðŨîǰĦǰøąéĆï éĆÜîĊĚ
ēĂÖćÿìĊęÝąđÖĉéÙüćöđÿĊę÷Ü
ēĂÖćÿ
ēĂÖćÿēé÷đÞúĊę÷
ÿĎÜöćÖ ÝĆéìĞćðøąüĆêĉøšĂ÷úą ĢġǰĒêŠĕöŠëċÜǰģġǰ×ĂÜÝĞćîüîÙéĊìĊęđÖĉé×ċĚîĒúąÝĆïÖčöĕéš
ÿĎÜ
ÝĆéìĞćðøąüĆêĉøšĂ÷úąǰģġ ĒêŠĕöŠëċÜǰĤġ×ĂÜÝĞćîüîÙéĊìĊęđÖĉé×ċĚîĒúąÝĆïÖčöĕéš
ðćîÖúćÜ ÝĆéìĞćðøąüĆêĉøšĂ÷úąǰĤġ ĒêŠĕöŠëċÜǰĥġ×ĂÜÝĞćîüîÙéĊìĊęđÖĉé×ċĚîĒúąÝĆïÖčöĕéš
îšĂ÷
ÝĆéìĞćðøąüĆêĉøšĂ÷úąǰĥġ ĒêŠĕöŠëċÜǰĦġǰ×ĂÜÝĞćîüîÙéĊìĊęđÖĉé×ċĚîĒúąÝĆïÖčöĕéš
îšĂ÷öćÖ
ÝĆéìĞćðøąüĆêĉøšĂ÷úąǰĦġ ×ċĚîĕðǰ×ĂÜÝĞćîüîÙéĊìĊęđÖĉé×ċĚîĒúąÝĆïÖčöĕéš

ÙąĒîî
Ħ
ĥ
Ĥ
ģ
Ģ

ñúÖøąìï×ĂÜÙüćöđÿĊę÷ÜêŠĂÿëćîĊêĞćøüÝ
ñúÖøąìï

ÙüćöđÿĊ÷Āć÷

ÙąĒîî

ÿĎÜöćÖ

đÖĉéÙéĊđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą ģĦǰ×ċĚîĕð

Ħ

ÿĎÜ

đÖĉéÙéĊđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą ģġǰĒêŠĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰģĦ

ĥ

ðćîÖúćÜ

đÖĉéÙéĊđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą ĢĦǰĒêŠĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰģġ

Ĥ

îšĂ÷
îšĂ÷öćÖ

đÖĉéÙéĊđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą ĢġǰĒêŠĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰĢĦ
đÖĉéÙéĊđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą ĦǰĒêŠĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąǰĢġ

ģ
Ģ

óøšĂöìĆĚÜĕéšÖĞćĀîéêćøćÜðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜøąéĆïÙüćöđÿĊę÷ÜêćöêćøćÜ×šćÜúŠćÜîĊĚǰ

øąéĆï×ĂÜÙüćöđÿĊę÷Üǰ %FHSFFǰPGǰ3JTL
๑1

2
3
4
5


2๒

3๓

ēĂÖćÿìĊęÝąđÖĉéÙüćöđÿĊę÷Ü

4๔

5๕

๑๑

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ĀćÖñúÖćøðøąđöĉîĒêŠúąÖøèĊĂĂÖöćĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊę×ĂÜêćøćÜǰ

đðŨîÖøèĊìĊęöĊÙüćöđÿĊę÷ÜÿĎÜöćÖ

ĀćÖñúÖćøðøąđöĉîĒêŠúąÖøèĊĂĂÖöćĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊę×ĂÜêćøćÜǰ

đðŨîÖøèĊìĊęöĊÙüćöđÿĊę÷ÜÿĎÜ

ĀćÖñúÖćøðøąđöĉîĒêŠúąÖøèĊĂĂÖöćĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊę×ĂÜêćøćÜǰ

đðŨîÖøèĊìĊęöĊÙüćöđÿĊę÷ÜðćîÖúćÜ

ĀćÖñúÖćøðøąđöĉîĒêŠúąÖøèĊĂĂÖöćĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊę×ĂÜêćøćÜǰ

đðŨîÖøèĊìĊęöĊÙüćöđÿĊę÷ÜêęĞć

ðøćÖä×šĂđìĘÝ Ýøĉ ÜüŠ ćìĊęÿëćîĊêĞćøüÝöĊÖćøÝĆ éìĞćðøąüĆ êĉđóĊ÷ ÜøšĂ÷úąǰĢĥǰ×ĂÜÝĞ ćîüîÙéĊìĊ
đÖĉé×ċĚîĒúąÝĆïÖčöĕéš ĒúąñúđÖĉéÙéĊđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąǰģĨĦ đöČęĂđìĊ÷ïÙŠćĔîêćøćÜēĂÖćÿĒúšüóïüŠćēĂÖćÿìĊę
đÖĉéĂ÷ĎŠĔîøąéĆïǰǰĒúąđöČęĂđìĊ÷ïÙŠćĔîêćøćÜñúÖøąìïĒúšüĂ÷ĎŠĔîøąéĆïǰ îĞćÿĂÜÙŠćéĆÜÖúŠćüĕðĔÿŠĔî
êćøćÜøąéĆïÙüćöđÿĊę÷ÜĒúšüÝąĂ÷ĎŠéšćî×üćöČĂĒúąßŠĂÜÿĎÜÿčéǰÙČĂǰ5,5 êÖĔîóČĚîìĊęǰǰǰǰǰǰǰǰêćöêĆüĂ÷ŠćÜĔîÙĎŠöČĂ
ĀîšćǰĦħ
ÝċÜÿøčðĕéšüŠćÖćøÝĆéìĞćïĆâßĊðøąüĆêĉïčÙÙúĒúąÿëćîìĊęìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïĂćßâćÖøøöĔîðŦÝÝčïĆîĂ÷ĎŠ
ĔîøąéĆïÙüćöđÿĊę÷ÜÿĎÜöćÖǰÝĞćđðŨîêšĂÜĀćÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčöēé÷đøŠÜéŠüîǰǰìĊęðøąßčöÝċÜöĊöêĉøŠüöÖĆîĔĀšîĞć
ÖøèĊ éĆ Ü ÖúŠ ć üïøøÝč ĕ üš Ĕ îǰð÷ģǰðøćÖäĔîÙĎŠ öČ Ă Āîš ć ìĊę ĦĨ ßŠ Ă ÜìĊę ǰ Ħǰ “ÖćøðøĆ ï ðøč Ü ÖćøÙüïÙč ö ”
éĞćđîĉîÖćøĒÖšĕ×ēé÷ ÝĆéìĞćðøąüĆêĉĔĀšÙøïëšüîǰÿöïĎøèŤđðŨîðŦÝÝčïĆîǰĒúąöĂïĀöć÷ĔĀšöĊÖćøêĉéêćö
óùêĉÖøøöĂ÷ŠćÜÿöęĞćđÿöĂ ĒúąĔîßŠĂÜìĊęǰ“ÖĞćĀîéđÿøĘÝ/ñĎšøĆïñĉéßĂï” øąïčüŠćĔĀšĒúšüđÿøĘÝ “ÝĆéìĞć
ðøąüĆêĉĒ÷ÖðøąđõìÙüćöñĉéĔĀšÙøïëšüîõć÷ĔîǰĦǰüĆîǰîĆïĒêŠÝĆïêĆüñĎšÖøąìĞćñĉé” ñĎšøĆïñĉéßĂïÙČĂ
“ĀĆüĀîšćÜćîÿČïÿüîĒúąÖĞćúĆÜêĞćøüÝÿć÷ÿČïÿüî” ēé÷ĔĀšøć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÖćøĔĀšìøćïìčÖøą÷ąǰ
ĢǰđéČĂî ìĆĚÜîĊĚǰĔîßŠĂÜĀöć÷đĀêčàċęÜđðŨîßŠĂÜÿčéìšć÷øąïčüŠćǰ“ÿćöćøëøŠüöÖĆïÿć÷ÜćîĂČęîėǰ×ĂÜÿëćîĊ
êĞćøüÝĔîÖćøêĉéêćöóùêĉÖøøöǰÿĂéÿŠĂÜéĎĒúĕéš”
ÖøèĊéĆÜÖúŠćüđðŨîđóĊ÷ÜÖćø÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜðŦâĀćĀøČĂÙüćöđÿĊę÷ÜöćđóĊ÷ÜđøČęĂÜđéĊ÷üǰđóČęĂĔĀšöĂÜđĀĘî
ÖøąïüîÖćø×ĂÜÖćøüĉđ ÙøćąĀŤ ÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøðäĉïĆêĉÜćîÝøĉÜÜćîÿČï ÿüîÝąöĊðŦâĀćöćÖǰéĆÜîĆĚîĒêŠú ą
ðŦâ ĀćĀøČ Ă ÙüćöđÿĊę ÷ÜìĊę Ý ąìĞ ć ĔĀšÜ ćîĕöŠï øøúčđðŜ ć Āöć÷ĀøČĂüĆê ëč ð øąÿÜÙŤ ÷Š Ă öĒêÖêŠ ćÜÖĆî ǰêšĂÜîĞćöć
ðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜđßŠîđéĊ÷üÖĆïÖøèĊ×šćÜêšîǰĒúšüîĞćöćÝĆéúĞćéĆïÙüćöđøŠÜéŠüî×ĂÜðŦâĀćêćöøąéĆïÙüćö
đÿĊę÷ÜìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąđöĉîǰÝćÖîĆĚîÖĘĀćìćÜĒÖšðŦâĀćĀøČĂĀćÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčöĔĀšÙüćöđÿĊę÷ÜđĀúČĂîšĂ÷Ýî
đðŨîìĊę÷ĂöøĆïĕéšǰ
ÖøèĊ×ĂÜÜćîĂĞćîü÷ÖćøǰÜćîðŜĂÜÖĆîðøćïðøćöǰÜćîÿĂïÿüîǰĒúąÜćîÝøćÝøÖĘéĞćđîĉîÖćø
đßŠîđéĊ÷üÖĆîêćöêĆüĂ÷ŠćÜõćÙñîüÖǰĀîšć ĢĪ – ģģǰĒúąǰģĨǰ– Ĥġ
ĥĤ ÝĆéìĞćøć÷ÜćîêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîÖĞćĀîé Power Point ģĨǰ– ģĪ
îĞć×šĂöĎúìĊęĕéšìĆĚÜĀöéöćÝĆéìĞćĒïïøć÷ÜćîêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîÖĞćĀîé ĕéšĒÖŠ
ĥĤĢ ÝĆéìĞć ð÷.Ģ øć÷ÜćîñúÖćøðøąđöĉîĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî) êćöĒïï
éĆÜÖúŠćüöĊ ģǰßŠĂÜ ßŠĂÜĒøÖǰ“ĂÜÙŤðøąÖĂïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî” ĒúąǰßŠĂÜìĊęÿĂÜǰ“ñúÖćøðøąđöĉî×šĂÿøčð”
ēé÷Ĕßš×šĂöĎúÝćÖÖćøðøąđöĉîĂÜÙŤðøąÖĂïêćö×šĂǰĥģģǰģ ǰêĆüĂ÷ŠćÜêćöõćÙñîüÖĀîšćǰĢĤ-Ģĩ
ĥĤģ ÝĆéìĞćð÷.ģ øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîñúĒúąÖćøðøĆïðøčÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî) đðŨî
Ēïïøć÷ÜćîìĊęöĊǰĨǰßŠĂÜêćöìĊęÖúŠćüĒúšüĔî×šĂǰĥģĢǰîĞć×šĂöĎúìĊęĕéšÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤĔî×šĂǰĥģģǰĥ ǰ
êĆüĂ÷ŠćÜĀîšć ĦĨǰĒúąõćÙñîüÖĀîšćǰĢĨĥǰ– ĢĨĩ
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ĥĤĤ îĞć ð÷.Ģ Ēúąǰð÷.ģ đÿîĂĀĆüĀîšćÿëćîĊêĞćøüÝóĉÝćøèćúÜîćö ēé÷ĔĀšÝĆéìĞć
øć÷ÜćîêćöĒïï ð÷.Ģ Ēúą ð÷.ģ ÝĞćîüî Ĥ ßčé
ĥĥ ÖćøÝĆéÿŠÜ ĒúąǰîĞćǰð÷Ģǰ, ð÷ģǰĔßšĔîÖćøïøĉĀćøÜćî
ĥĥĢ ÖćøÝĆéÿŠÜ ĒúąǰîĞćǰð÷Ģǰ, ð÷ģǰ
Ģ ǰøąéĆïÖÖ./ÿëćîĊêĞćøüÝ ÝĆéÿŠÜĒïïøć÷Üćî ð÷.ĢǰĒúą ð÷.ģ ĔĀšĀîŠü÷Üćîêšî
ÿĆÜÖĆéøąéĆï ïÖõ.Ýü. ÝĞćîüî Ģ ßčé õć÷Ĕî Ģġ ê.Ù. ×ĂÜìčÖðŘǰÿŠÜĔĀš ÿêÿ. ÝĞćîüî Ģ ßčé õć÷Ĕî Ģġ
ê.Ù.×ĂÜìčÖðŘ ĒúąǰđÖĘïĕüšìĊęĀîŠü÷ÜćîđóČęĂîĞćĕðĔßšĔîÖćøïøĉĀćøÜćîǰÝĞćîüîǰĢǰßčé
÷ÜćîêšîÿĆîÜÿĆÖĆÜéÖĆé
ģ) øąéĆïïÖ./õ.Ýü.ÝĆéÿŠÜĒïïøć÷Üćîð÷.Ģ Ēúąǰð÷.ģĔĀšĀîŠüô÷Üćîêš
øąéĆï ïßõćÙ ÝĞćîüî Ģ ßčé õć÷Ĕî ģġ ê.Ù.×ĂÜìčÖðŘÿŠÜĔĀšǰÿêÿ.ÝĞćîüî Ģ ßčé õć÷Ĕî ģġ ê.Ù. ×ĂÜ
ìčÖðŘ Ēúą đÖĘïĕüšìĊęĀîŠü÷ÜćîđóČęĂîĞćĕðĔßšĔîÖćøïøĉĀćøÜćîǰÝĞćîüîǰĢǰßčé
Ĥ) øąéĆï ïß./õ ÝĆéÿŠÜĒïïøć÷Üćî ð÷.Ģ Ēúą ð÷.ģǰÿŠÜĔĀš ÿêÿ.ÝĞćîüî Ģ ßčé
ÿŠÜĔĀšÙèąÖøøöÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúÖćøÙüïÙčöøąéĆï êø. ÝĞćîüî Ģ ßčéõć÷Ĕî Ĥġ ê.Ù. ×ĂÜìčÖðŘ
Ēúą đÖĘïĕüšìĊęĀîŠü÷ÜćîđóČęĂîĞćĕðĔßšĔîÖćøïøĉĀćøÜćîǰÝĞćîüîǰĢǰßčé
 ìĆĚÜîĊĚǰđÜČęĂîđüúćĂćÝđðúĊę÷îĒðúÜđðŨîĕðêćöìĊęǰêøÖĞćĀîé
ĥĥģǰÖćøǰîĞćǰð÷Ģǰ, ð÷ģǰĔßšĔîÖćøïøĉĀćøÜćî
Ģ ǰÖćøÝĆéìĞćøć÷ÜćîĔî×šĂǰĥĤ đðŨîÖćøÝĆéìĞćøć÷ÜćîêćöøąđïĊ÷ïǰĄǰǰ×šĂ  àċęÜ
đðŨîÖćøøć÷ÜćîÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúðŘúąÙøĆĚÜ ĀĆüĀîšćÿëćîĊêĞćøüÝîĂÖÝćÖĒÝšÜđüĊ÷îĔĀšñĎšđÖĊę÷ü×šĂÜĔî
ÿëćîĊêĞćøüÝìøćïĒúąéĞćđîĉîÖćøĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĒúšüǰÝąêšĂÜîĞćǰð÷ģǰĔßšĔîÖćøÖĞćÖĆïÖćøðäĉïĆêĉÜćî
×ĂÜñĎšĔêšïĆÜÙĆïïĆâßćüŠćðŦâĀćĒêŠúąđøČęĂÜĔîĒêŠúąÜćî üŠćĕéšøĆïÖćøĒÖšĕ×êćöüĉíĊÖćøĒúąđÜČęĂîđüúćìĊęÖĞćĀîé
ĀøČĂĕöŠ Ă÷Š ćÜĕøǰĒúąĀćÖöĊ ÖćøĒÖš ĕ×Ēúšü ǰÖćøðäĉïĆ êĉÜ ćîÿćöćøëïøøúčüĆêëčð øąÿÜÙŤǰ ĀøČ ĂđðŜć Āöć÷ǰ
ĀøČĂĕöŠǰđóĊ÷ÜĔé
Öćøøć÷Üćîĕð÷ĆÜÖĂÜïĆÜÙĆïÖćøêĞćøüÝõĎíøÝĆÜĀüĆéǰđóČęĂđðŨî×šĂöĎúĔĀšÖĂÜïĆÜÙĆï
ÖćøêĞćøüÝõĎíøÝĆÜĀüĆéìøćïðŦâĀćìĊęđÖĉé×ċĚîìĊęÿëćîĊêĞćøüÝǰóøšĂöìĆĚÜîĞć×šĂöĎúìĊęĕéšøĆïéĆÜÖúŠćüĕðĔßšĔîÖćø
ïøĉĀćøÜćîǰĒúąêĉéêćöðøąđöĉîñúøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĔîÿŠüî×ĂÜÖĂÜïĆÜÙĆïÖćøêĞćøüÝõĎíøÝĆÜĀüĆé
đóČę Ăøć÷Üćîĕð÷ĆÜÖĂÜïĆâ ßćÖćøêĞ ć øüÝõĎ í øõćÙ ĒúąđðŨî ×šĂ öĎú ĔĀš ÖĂÜïĆâ ßćÖćøêĞć øüÝõĎ í øõćÙ
øĆïìøćïðŦâĀćĒúąïøĉĀćøÜćîđßŠî đéĊ÷üÖĆî ǰǰøüöìĆĚÜĔßšđðŨ î×šĂöĎúĔîÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúøąïïÖćø
ÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜĀîŠü÷ÜćîĒúšüøć÷Üćîĕð÷ĆÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉǰ
ÿĞ ć îĆ Ö ÜćîêĞ ć øüÝĒĀŠ Ü ßćêĉ ÝąĔßš ×š Ă öĎ ú ×ĂÜĀîŠ ü ÷ÜćîĔîÿĆ Ü ÖĆ é ìĆĚ Ü ĀöéǰđóČę Ă
ïøĉĀćøÜćîĒúąêĉéêćöðøąđöĉîñúøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜĂÜÙŤÖøǰǰđöČęĂéĞćđîĉîÖćøđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúąñŠćî
ÖćøêøüÝÿĂïĒúąðøąđöĉîÝćÖÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïõć÷ĔîĒúšüǰÝąêšĂÜÝĆéìĞćøć÷Üćîēé÷ĔßšĒïïǰðĂĢǰ ǰðĂģǰ
ĒúąǰðĂĤǰÖøćïđøĊ÷îĕð÷ĆÜîć÷ÖøĆåöîêøĊǰøć÷Üćîĕð÷ĆÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĒúąðøąđöĉîñúõćÙøćßÖćø
Ùêð) ÿĞćĀøĆïÖćøøć÷Üćîĕð÷ĆÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉîǰĔßšøć÷ÜćîđóĊ÷ÜĒïïđéĊ÷üǰÙČĂǰǰðĂ
ģ ǰîĂÖÝćÖÖćøøć÷ÜćîðŘúąÙøĆĚÜêćö×šĂǰĥĥģǰĢ ǰĒúšüǰÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
ĒúąðøąđöĉîñúõćÙøćßÖćø Ùêð ĕéšÖĞćĀîéĔĀšĒêŠúąĂÜÙŤÖøÿŠÜøć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÖćøøąĀüŠćÜðŘ đóČęĂ
êšĂÜÖćøìøćïüŠćðŦâĀćìĊęĀøČĂÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęđÖĉé×ċĚîĒêŠúąĂÜÙŤÖøĕéšöĊÖćøĒÖšĕ×êćöĒîüìćÜìĊęüćÜĕüš øąïčĕüšĔî
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๑๓

ðĂĤǰĀøČĂǰð÷ģǰĒúšüĒêŠĒêŠúąÖøèĊ ĀøČĂĕöŠǰđóĊ÷ÜĔéǰēé÷ðÖêĉìĊęñŠćîöćêšĂÜøć÷Üćîõć÷ĔîđéČĂîóùþõćÙö
×ĂÜĒêŠúąðŘ
ÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉǰēé÷ÿĞćîĆÖÜćî÷čìíýćÿêøŤÝċÜĕéšÖĞćĀîéĔĀšĀîŠü÷ÜćîĔî
ÿĆÜÖĆéøć÷ÜćîÖøèĊéĆÜÖúŠćüǰõć÷ĔîđéČĂîǰđöþć÷îǰ×ĂÜĒêŠúąðŘĒúšüĒêŠÖøèĊ ĒúąÖĞćĀîéĒïïĔĀšøć÷ÜćîßČęĂ
üŠćǰ“øć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöĒñîÖćøðøĆïðøčÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜðŘÜïðøąöćèǰóý...
ðŘÖŠĂî ìĊęéĞćđîĉîÖćøðøĆïðøčÜĔîðŘÜïðøąöćèǰóý ðŘðŦÝÝčïĆî øĂïǰħǰđéČĂî ” êĆüĂ÷ŠćÜĀîšć Ħĩǰ
ĒúąõćÙñîüÖĀîšć ģĤǰ– ģħ ĒïïéĆÜÖúŠćüöĊ ħǰßŠĂÜ éĆÜîĊĚ
ßŠĂÜĒøÖ øąïčǰ“ÖøąïüîÖćøðäĉïĆêĉÜćîēÙøÜÖćøÖĉÝÖøøöéšćî×ĂÜÜćîìĊęðøąđöĉî
ĒúąüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøÙüïÙčö”
ßŠĂÜìĊęÿĂÜǰøąïčǰ“ÙüćöđÿĊę÷ÜìĊę÷ĆÜöĊĂ÷ĎŠ”
ßŠĂÜìĊęÿćö øąïčǰǰ“ĒñîÖćøðøĆïðøčÜÖćøÙüïÙčö
ßŠĂÜìĊęÿĊę øąïčǰĀîŠü÷øĆïñĉéßĂïĀîŠü÷ðäĉïĆêĉ
ßŠĂÜìĊęĀšć øąïčǰ“ñúÖćøéĞćđîĉîÜćî ”
”
ßŠĂÜìĊęĀÖǰǰǰøąïčǰ“ðŦâĀćĂčðÿøøÙ×šĂĒîąîĞć”
ÝćÖêĆüĂ÷ŠćÜÜćîÿČïÿüîĔî×šĂǰĥģģǰĥ ǰÖøèĊÖćøÝĆéìĞćïĆâßĊðøąüĆêĉïčÙÙúĒúąÿëćîìĊę
ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïĂćßâćÖøøöĔîðŦÝÝčïĆîĂ÷ĎŠĔîøąéĆïÙüćöđÿĊę÷ÜÿĎÜöćÖǰÝċÜĔßšüĉíĊÖćøĒÖšĕ×ēé÷ÖĞćĀîéÖĉÝÖøøö
ÖćøÙüïÙčöĕüšĔîǰð÷ģǰĔĀš ÝĆé ìĞćðøąüĆêĉ ĔĀšÙ øïëš üîǰÿöïĎø èŤđðŨîðŦÝ ÝčïĆî ǰĒúąöĂïĀöć÷ĔĀš öĊÖćø
êĉéêćöóùêĉÖøøöĂ÷ŠćÜÿöęĞćđÿöĂ
đöČę Ă ÙøïĀÖđéČ Ă î êš Ă Üøć÷ÜćîñúÖćøéĞ ć đîĉ î ÖćøêćöĒïïôĂøŤ ö ×š ć Üêš î üŠ ć öĊ Ö ćø
éĞćđîĉîÖćøĕðĒúšüĂ÷ŠćÜĕøǰĔîßŠĂÜìĊę Ħ “ñúÖćøéĞćđîĉîÜćî”
êćöêĆüĂ÷ŠćÜĔîÙĎŠöČĂĀîš ćǰĦĩǰĒïïøć÷ÜćîßŠĂÜìĊęĀšćǰ“ñúÖćøéĞćđîĉîÖćø” øąïčüŠ ć
×šĂöĎú×ĂÜïčÙÙúĒúąÿëćîìĊęìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïĂćßâćÖøøööĊÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöøĎðĒïïĒúąĒîüìćÜêćö
ÙĎŠ öČ Ă ýĎ î ÷Ť ×š Ă öĎ ú ×Š ć üÿćøðøąÝĞ ć ÿëćîĊ êĞ ć øüÝđðŨ î ðŦ Ý Ýč ïĆ î ǰ×š Ă öĎ ú ÿöïĎ ø èŤ ö ćÖ×ċĚ î ǰÿćöćøëîĞ ć ĕð
éĞćđîĉîÖćøĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĕéšĂ÷ŠćÜđðŨîøĎðíøøööćÖ×ċĚî
ÝćÖøć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćüđöČęĂÙøïÖĞćĀîéǰħǰđéČĂî ĀĆüĀîšćÿëćîĊĔßšĔîÖćø
óĉÝćøèćĕéšüŠć÷ĆÜĕöŠđðŨîĕðêćöĒñîÖćøðøĆïðøčÜĄǰĀøČĂǰð÷ģǰĔîðøąđéĘî×ĂÜ “ÙüćöÙøïëšüî” ÝċÜêšĂÜöĊ
ÖćøêĉéêćöñĎšøĆïñĉéßĂïêŠĂĕð
ÖøèĊ×ĂÜ ÜćîĂĞćîü÷ÖćøǰÜćîðŜĂÜÖĆîðøćïðøćöǰÜćîÿĂïÿüîǰĒúąÜćîÝøćÝøÖĘ
éĞćđîĉîÖćøđßŠîđéĊ÷üÖĆîêćöêĆüĂ÷ŠćÜõćÙñîüÖǰĀîšć ģĤǰ– ģħ
ïìÿøčð
ÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîêćöøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî đðŨîĀîšćìĊęÙüćöøĆïñĉéßĂïēé÷êøÜ×ĂÜìčÖÙîĔî
ÿëćîĊêĞćøüÝǰēé÷ìĊęÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñú đðŨîÖćøéĞćđîĉîÖćø
ìčÖõćøÖĉÝÜćîïîÿëćîĊêĞćøüÝ ĒúąÝąêšĂÜöĊÙüćöđĀöćąÿöÖĆïÿëćîÖćøèŤĔîðŦÝÝčïĆîǰóøšĂöìĆĚÜêšĂÜ
đðŨîĕðêćöĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîêćöćêøåćîÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĆĚÜǰ5 ĂÜÙŤðøąÖĂï
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ñĆÜĒÿéÜÖøąïüîÜćîÖćøêøüÝÿĂïĒúąøć÷ÜćîđÜĉîĀîŠü÷Üćî÷ŠĂ÷

ÝĆéìĞćøć÷ÜćîÖćøđÜĉî
ÙÜđĀúČĂðøąÝĞćüĆî

êøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜ×ĂÜÝĆéìĞć
øć÷ÜćîÖćøđÜĉîÙÜđĀúČĂðøąÝĞćüĆî

êøüÝîĆïÝĞćîüîđÜĉîìĊę
đÖĘïøĆÖþćĔîêĎšîĉøõĆ÷

êøüÝÿĂï÷Ćî÷ĂéđÜĉîòćÖíîćÙćø
ÙÜđĀúČĂĔîøć÷ÜćîđÜĉîÙÜđĀúČĂ

êøüÝÿĂï÷Ćî÷ĂéđÜĉîòćÖ
ÿŠüîøćßÖćøñĎšđïĉÖ

ĕöŠëĎÖêšĂÜ

ïĆîìċÖñúÖćøêøüÝÿĂïĒúą
üĉđÙøćąĀŤđÿîĂÖøøöÖćøđÖĘïøĆÖþć
đÜĉîúÜúć÷öČĂßČęĂ

ëĎÖêšĂÜ
ÿŠÜøć÷ÜćîÖćøđÜĉîĔĀšĀĆüĀîšćÿëćîĊ
ĒúąñĎšìđĊę ÖĊę÷ü×šĂÜìøćï
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ĒñîñĆÜÖøąïüîÜćîÖćøðäĉïĆêĉÜćîĒúąÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîđÜĉîðøąÖĆîêĆüñĎšêšĂÜĀć
×ĆĚîêĂîÖćøøĆïĒúąđÖĘïøĆÖþćđÜĉîðøąÖĆîêĆüñĎšêšĂÜĀć

µ¸

µµ¦Á·´¸

îć÷ðøąÖĆî
ÿŠÜöĂïđÜĉîÿé
ÙĞćĂîčöĆêĉðúŠĂ÷
ßĆęüÙøćü

$

ÝîìÙéĊǰđ×Ċ÷î
ĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉî ïø

Å¤n¼o°
óÜÿúÜîćö
ÿĞćđîć ïøĒÝšÜ
đú×ìĊęǰïø

ÿĞćđîć
ĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉî

úÜîćöøĆïđÜĉîóøšĂö
ÿĞćđîćĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉî

îĞćđÜĉîòćÖíîćÙćø
õć÷ĔîüĆîìĊęøĆïđÜĉî

ĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉî

¼o°
ïĆîìċÖðøąÝĞćüĆîÙéĊ

ÙĞćĂîčöĆêĉðúŠĂ÷
ßĆęüÙøćü

đêøĊ÷öîĞćđÜĉîóøšĂöÿĞćđîćǰ
ïøÿŠÜǰÝîìÖÜ

$

ĔïîĞćòćÖ
íîćÙćø

ïĆîìċÖìąđïĊ÷îÙčöĄǰǰǰǰ
ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ

ïĆîìċÖÿëĉêĉðøąÖĆî
×šĂǰðÝüÙéĊǰ
ðúŠĂ÷ßĆęüÙøćü

ÿĉĚîÿčé

ÿĉĚîÿčé

ìąđïĊ÷îÙčö
- đÜĉîîĂÖÜïðøąöćè
- đÜĉîòćÖíîćÙćø
- đÜĉîðøąÖĆîêĆüñĎšêšĂÜĀć
øć÷êĆü

ÿĞćđîć
D
- ĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉî
- ĔïîĞćòćÖíîćÙćø

๒๔

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ĒñîñĆÜÖøąïüîÜćîÖćøøĆïđÖĘïøĆÖþćĒúąÝŠć÷ÙČîđÜĉîðøąÖĆîêĆüñĎšêšĂÜĀć×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝ ĀîŠü÷Üćî÷ŠĂ÷
×ĆĚîêĂîÖćøÝŠć÷ÙČîđÜĉîðøąÖĆîêĆüñĎšêšĂÜĀć
ÜćîÙéĊ

ÜćîÖćøđÜĉîïĆâßĊ

îć÷ðøąÖĆî×Ă
ëĂîđÜĉîðøąÖĆî

B

óÜÿ
êøüÝÿĂï
ñúÙéĊ

- ÝĆéìĞćĔïÿĞćÙĆâøĆïđÜĉî
- đ×Ċ÷îđßĘÙÿĆęÜÝŠć÷
- đÿîĂñĎšöĊĂĞćîćÝóĉÝćøèćĂîčöĆêĉ

ßČęĂîć÷ðøąÖĆî

ĕöŠëĎÖêšĂÜ
ĕöŠëĎÖêšĂÜ
ĂîčöĆêĉ

ëĎÖêšĂÜ

B

ÙĞćĂîčöĆêĉĔĀšëĂîðøąÖĆî

ïĆîìċÖðøąÝĞćüĆîÙéĊ
øć÷ÖćøëĂîðøąÖĆî

ÝîìÖÜøŠüö
úÜîćöÖĆïǰóÜÿ

ëĎÖêšĂÜ

îć÷ðøąÖĆî
öćøĆïđÜĉî

ĀîĆÜÿČĂöĂïĂĞćîćÝ
ÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆü
ðøąßćßî

ĕöŠĔßŠîć÷ðøąÖĆîĄ

éšü÷êîđĂÜ
ïĆîìċÖøć÷ÖćøëĂî
ðøąÖĆîĔîÿëĉêĉðøąÖĆî

ïĆîìċÖ üĆîđéČĂîðŘ
Ēúą×šĂðøąÝĞćüĆî

ÿĉĚîÿčé

ÝŠć÷đÜĉîúÜîćöĔî
ĔïÿĞćÙĆâøĆïđÜĉî

ĔïÿĞćÙĆâøĆïđÜĉî

-

ìąđïĊ÷îÙčö
ïĆîìċÖìąđïĊ÷îÙčöĄìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
đÜĉîîĂÖÜïðøąöćè
đÜĉîòćÖíîćÙćø
øć÷êĆüđÜĉîðøąÖĆîêĆü
ñĎšêšĂÜĀćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
- ĔïÿĞćÙĆâøĆïđÜĉî
D
ÙĞ
ć
Ăîč
ö
ê
Ć
Ĕ
ĉ
Āš
ë
ĂîðøąÖĆ
î
Ą
ÿĉĚîÿčé
- ĀîĆÜÿČĂöĂïĂĞćîćÝ ëšćöĊ
- ÿĞćđîćïĆêøǰðßß ëšćöĊ

๒๕

๑
๒

๒

๑

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๒๖

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ĒñîñĆÜÖøąïüîÜćîÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉîøćÜüĆúÝøćÝø
ÜćîÝøćÝø
-

-

ÙüïÙčöÖćøÝøćÝø
ÿîĆïÿîčîÖćøÝøćÝø
ĂćÿćÝøćÝø

øąïčüĆîđéČĂîðŘ
ĒúąÿëćîìĊęìĊęðäĉïĆêĉ
ĀîšćìĊę
ÙüïÙčöÖćøÝøćÝø
ÿîĆïÿîčîÖćøÝøćÝø
ĂćÿćÝøćÝø

ÙĞćÿĆęÜöĂïĀöć÷ĔĀš
ðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÙüïÙčö
ÖćøÝøćÝø

ÙĞćÿĆęÜĔĀšðäĉïĆêĀĉ îšćìĊę

ĔïñŠćîÖćøĂïøö
×ĂÜĂćÿćÝøćÝø

ÖĞćĀîéÿĆéÿŠüîÖćø
ðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜđÝšćĀîšćìĊę
ñĎšÿîĆïÿîčîÖćøÝøćÝø

ïĆîìċÖðøąÝĞćüĆî
ÖćøðäĉïĆêĀĉ îšćìĊę

ñĎšöĊÿĉìíĉÝéĆ ìĞć
÷ČęîĒïï×ĂøĆïđÜĉî
øćÜüĆúÝøćÝø

- ñĎšÝĆïÖčöøšĂ÷úąǰħġǰ×ĂÜđÜĉîøćÜüĆúǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÝćÖñúÖćøÝĆïÖčöĕöŠđÖĉîǰĢġ ġġġ- ïćì
- ĂćÿćÝøćÝøÙîúąǰģ ġġġ- ïćì
- ñĎšÿîĆïÿîčîÖćøÝøćÝøĕéšøĆïđÜĉîøćÜüĆúÿŠüî
ìĊęđĀúČĂÝćÖÝŠć÷ĔĀšñĎšÝĆïÖčöĒúąĂćÿćÝøćÝøǰ
êćöÿĆéÿŠüîìĊęÖĞćĀîéǰĒêŠĕöŠđÖĉîǰ
Ģġ ġġġ- ïćì

ĕöŠëĎÖêšĂÜ
êøüÝÿĂïÙüćö
ëĎÖêšĂÜĒúąđÿîĂ
ñĎšöĊĂĞćîćÝĂîčöêĆ ĉ

ëĎÖêšĂÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÝĆéìĞćĀúĆÖåćîÖćøÝŠć÷đÜĉîøćÜüĆú
ñîüÖǰÖ ǰÿŠÜÖćøđÜĉî óøšĂöĒïï
×ĂøĆïđÜĉîøćÜüĆúÝøćÝø ģǰßčé

$

D ÿĞćđîćđĂÖÿćøÝĆéđÖĘïǰĢǰßčé

๒๗

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ĒñîñĆÜÖøąïüîÜćîÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉîøćÜüĆúÝøćÝø
ÜćîÖćøđÜĉî

A

ïĆîìċÖìąđïĊ÷îÙčö
ĀúĆÖåćî×ĂđïĉÖ

ÝĆéìĞćĔïđïĉÖđÜĉîòćÖ
đóČęĂđïĉÖđÜĉîøćÜüĆúÝćÖ
ÿŠüîøćßÖćøñĎšđïĉÖ

ÝĆéìĞćĀúĆÖåćîÖćøēĂîÝŠć÷đÜĉî
øćÜüĆúÝøćÝøđ×šćïĆâßĊøć÷êĆüđóČęĂ
ÝŠć÷üĆîđéĊ÷üÖĆïüĆîìĊęÝŠć÷đÜĉîđéČĂî

đöČęĂĕéšøĆïÖćøĒÝšÜÖćøēĂîÝŠć÷đÜĉî
ÝćÖÿŠüîøćßÖćøñĎšđïĉÖĔĀšïĆîìċÖÖćø
ÝŠć÷đÜĉîĔîßŠĂÜĀöć÷đĀêč

îĞćđÜĉîøćÜüĆúÙÜđĀúČĂĔîïĆâßĊđÜĉîøćÜüĆú
đÝšćĀîšćìĊęêĞćøüÝñĎàš ċęÜðäĉïĆêĉĀîšćìĊÙę üïÙčö
ÖćøÝøćÝøǰÿŠÜđðŨîøć÷ĕéšĒñŠîéĉîõć÷Ĕîǰǰǰ
ĤǰđéČĂîîĆïĒêŠÿĉĚîðŘÜïðøąöćèüĆîîĆĚî

ÿĉĚîÿčé

ÿĞćđîćđĂÖÿćøÝĆéđÖĘïǰĢǰßčé

D

D

ÿĞćđîćđĂÖÿćøÝĆéđÖĘïǰĢǰßčé

๒๘

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๒๙
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ñĆÜĒÿéÜÖøąïüîÜćîđïĉÖÝŠć÷đÜĉîÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú×ĂÜ×šćøćßÖćøúĎÖÝšćÜðøąÝĞćĔîĀîŠü÷ÜćîñĎšđïĉÖ ÖøèĊîĂÖøąïïÝŠć÷êøÜ



nªµ´¸

๓๐
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๓๑
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ผังแสดงกระบวนงานการรับ - นําสงรายไดแผนดิน
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¡´É¦´
ĔïÿĆęÜ

ñĎšÖøąìĞćñĉé
ÿŠÜöĂïđÜĉîÿé

$



úÜîćöøĆïđÜĉîóøšĂö
ÿĞćđîćĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉî

ÝîìøĆïđÜĉîïĆîìċÖ
đðøĊ÷ïđìĊ÷ïðøĆïǰđ×Ċ÷î
ĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉî



Å¤n¼o°


ĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉî

 ÝîìøĆïđÜĉî ÝĆéìĞć


ìąđïĊ÷îÙčöđÜĉî
øćÜüĆú×ĂÜñĎšÝĆïÖčö






ÝĆ é ìĞ ć Ā úĆ Ö å ć î Ö ć ø
ÝŠ ć ÷ đ Üĉ î ø ć Ü üĆ ú ÿŠ Ü
Ö ć ø đ Üĉ î ó øš Ă ö Ē ï ï
×ĂøĆïđÜĉîøćÜüĆú

îĞćđÜĉîòćÖíîćÙćø
õć÷ĔîüĆîìĊęøĆïđÜĉî

óÜÿúÜîćö
¼o°
ÿúĆÖĀúĆÜǰïøĒÿéÜÿĆéÿŠüîÖćøĀĆÖ
đÜĉîĒêŠúąðøąđõìđêøĊ÷öîĞćđÜĉî
óøšĂöÿĞćđîćǰïøÿŠÜǰÝîìÖÜ

ĔïòćÖ
íîćÙćø

$

ÖŠĂîÿĉĚîđéČĂî
ÿŠÜđĂÖÿćøǰïøĔïòćÖǰĔĀš
ÜćîïĆâßĊ

ÿĉĚîÿčé


-ÿĞćđîćĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉî



ÝŠć÷đÜĉîøćÜüĆú



ìčÖÿĉĚîđéČĂî đÝšćĀîšćìĊęÖćøđÜĉî
êøüÝÿĂïĀúĆÖåćîÖćø×ĂøĆïđÜĉî
øćÜüĆúđöČęĂëĎÖêšĂÜ ÿŠüîøć÷úąđĂĊ÷é
ĔĀšñĎšđïĉÖÝŠć÷đÜĉîĒÖŠñĎšøĆïđÜĉî

1







đÜĉîÿé

ÿĉĚîÿčé

๒

ÖøèĊîĞć
òćÖ
íîćÙćø
ĕöŠìĆî
õć÷Ĕî
üĆîìĊęøĆï
đÜĉî

๓๒

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ñĆÜĒÿéÜÖøąïüîÜćîµ¦¦´yÎµn¦µ¥ÅoÂn·




๑


µµ¦Á·´¸

ÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂîĞćÿŠÜ
ĒúąđÿîĂĀĆüĀîšćĀîŠü÷ÜćîúÜîćö



ðøćÖäøć÷úąđĂĊ÷éÖćø
îĞćÿŠÜđÜĉîĒêŠúąðøąđõì



ïĆîìċÖîĞćÿŠÜ



đÜĉîÿé

đ×Ċ÷îđßĘÙÿĆęÜÝŠć÷îćö õÝü



ĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉîǰ
ĔïîĞćòćÖíîćÙćøǰ
ĔïîĞćòćÖ





ÿŠÜđĂÖÿćøĔĀš
ÜćîïĆâßĊ




øĂïđüúć







ÝĆéìĞćøć÷Üćî

1

ÙĎŠÞïĆïïĆîìċÖîĞćÿŠÜ
ĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉîǰõÝü
ĔïîĞćòćÖ
ĔïîĞćòćÖíîćÙćøǰ Payin )

ĕöŠëĎÖêšĂÜ
êøüÝúÜîćö




øć÷Üćî


ÿĉĚîÿčé



ĀîŠü÷øĆïøć÷Üćî

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๓๓

๓๔

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ผังแสดงกระบวนงานเบิกจายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

đðŗéïĆâßĊđÜĉîòćÖíîćÙćøǰǰ
ðøąđõìǰĕéšøïĆ ÝĆéÿøøǰ

ĢïĆ â ßĊ đÜĉ î òćÖðøąđõìĂĂöìøĆ ó÷Ť đ óČę Ă øĆï ēĂîđÜĉî ìĊę ĕ éš øĆ ï
ÝĆéÿøøǰ
ģïĆâßĊđÜĉîòćÖðøąđõìÖøąĒÿøć÷üĆîđóČęĂÝŠć÷đÜĉîêćöđßĘÙǰ
ǰïĆîìċÖøć÷ÖćøøĆïēĂîđÜĉîĔîìąđïĊ÷îÙčöđÜĉîÖĂÜìčîĄǰêćö
øĎðĒïïìĊęÖĞćĀîéǰ
úŠüÜĀîšćĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰĤǰüĆîǰ

đú×ćîčÖćøĄǰÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂ
đßĉâðøąßčöĒúąüćøąÖćø
ðøąßčöǰ

ĢïĆîìċÖ×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîđÜĉîÖĂÜìčîĄǰ ǰñîüÖǰÝǰ)ǰǰǰǰ
ǰǰǰǰÙŠćêĂïĒìîñĎšĔĀš×šĂöĎú×ŠćüÿćøǰǰÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøđéĉîìćÜĕðøćßÖćøǰ
ģǰĔïøĆïøĂÜÖćøÝŠć÷đÜĉîǰ ÖøèĊñĎšĔĀš×šĂöĎúĕöŠÿćöćøëđðŗéđñ÷êĆüĕéš ǰ
ĤĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜüŠćĕöŠđïĉÖđÜĉîàĚĞćàšĂîÖĆïÖćøĕéšøĆïđÜĉîĂČęîĔîúĆÖþèąǰ
ǰǰǰǰđéĊ÷üÖĆîǰ
ĥÿĞćđîćðøąÝĞćüĆîÙéĊÿĞćđîćĀöć÷ÝĆïêĞćĀîĉøĎðóøøèǰ ÖøèĊĕöŠøĎšêĆüǰ
ǰǰǰǰñĎšêšĂÜĀć ǰ
ĦïĆîìċÖÖćøÝĆïÖčöǰ ÖøèĊÝĆïÖčöĕéš ǰ
ħøć÷ÜćîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰ

øüïøüöĀîĆÜÿČĂ×ĂøĆïÖćø
ÿîĆïÿîčîđÜĉîÖĂÜìčîĄǰ
ĒúąđĂÖÿćøðøąÖĂï

ðøąßčöóĉÝćøèćĂîčöêĆ ĉ
ÝŠć÷đÜĉîÖĂÜìčîĄǰ

ÖøèĊĂîčÖøøöÖćøđðŨîñĎšöĊÿĉìíĉøĆïđÜĉîǰĔĀšĂĂÖÝćÖìĊęðøąßčöĔî
üćøąîĆĚîǰĒúąïĆîìċÖđðŨîĀúĆÖåćîĔîøć÷ÜćîÖćøðøąßčöǰ
ĢßĊĚĒÝÜđĀêčñúÙüćöÝĞćđðŨîǰ
ģöĊöêĉìĊęðøąßčöĂîčöĆêĉÝŠć÷đÜĉîǰ
ĤïĆîìċÖÖćøðøąßčöÖøèĊǰ
ǰǰǰǰ-ǰĔßš÷ćîóćĀîąÿŠüîêĆüđéĉîìćÜĕðøćßÖćøǰ
ǰǰǰǰ-ǰöĊÙŠćĔßšÝŠć÷îĂÖđĀîČĂĀúĆÖđÖèæŤǰ

ÝĆéìĞćøć÷Üćî
Öćøðøąßčöǰ

ǰ
êøüÝÿĂïÙüćöëĎ
ÖêšĂÜ×ĂÜ
ĀîĆÜÿČĂ×ĂĂîčöĆêĉđïĉÖđÜĉîÖĂÜìčîĄǰ

ÝĆéìĞćĔïÿĞćÙĆâøĆïđÜĉîǰđßĘÙÿĆęÜÝŠć÷đÜĉîǰ
ĒúąÝŠć÷đÜĉîĔĀšñĎš×ĂđïĉÖǰ

øć÷ÜćîñúÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîĒúą
øć÷ÜćîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰ
N

ĢĂĂÖđú×ìĊęĔïÿĞćÙĆâøĆïđÜĉîǰ
ģđßĘÙÿĆęÜÝŠć÷ĔîîćöñĎš×ĂđïĉÖđÜĉîǰ
ĤĀĆüĀîšćÿëćîĊĄǰĒúąÿĆââćïĆêøúÜîćöĔîđßĘÙÿĆęÜÝŠć÷ǰ
ĥĀĆüĀîšćÿëćîĊǰĄǰúÜîćöĂîčöĆêĉÝćŠ ÷đÜĉîǰ
úÜúć÷öČĂßČęĂñĎšÝŠć÷đÜĉîĒúąñĎøš ĆïđÜĉîǰ
6ðøąìĆïêøćǰ“ÝŠć÷đÜĉîĒúšü”ǰ
7ïĆîìċÖøć÷ÖćøÝŠć÷ĔîìąđïĊ÷îÙčöđÜĉîÖĂÜìčîÿČïĄǰ
Ģǰøć÷ÜćîìćÜǰInternetǰõć÷ĔîüĆîìĊęǰĦǰ×ĂÜđéČĂîëĆéĕðǰìčÖđéČĂîǰ
ģǰđéČĂîĔéĕöŠöĊÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîÖĂÜìčîĄǰøć÷ÜćîüŠćĕöŠöĊÖćøĔßšÝŠć÷
đÜĉîÖĂÜìčîĄǰ
Ĥǰđú×ÙéĊǰǰĀöć÷ÝĆïǰêøÜÖĆïìĊę×ĂđïĉÖđÜĉîÖĂÜìčîĄǰ
ĥìčÖÿĉĚîðŘÜïðøąöćèǰøć÷ÜćîÙŠćĔßšÝŠć÷ÙšćÜÝŠć÷êŠĂñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć
êšîÿĆÜÖĆéǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ

ǰÝčéìĊęöĊÙüćöđÿĊę÷Üǰǰǰǰǰǰǰ

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๓๕

๓๖

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๓๗

๓๘

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

2. ñĆÜĒÿéÜÖøąïüîÜćîÖćøđïĉÖÝŠć÷óĆÿéč
ĀîŠü÷ñĎšĔßšǰ

ÝĆéìĞćĔïđïĉÖóĆÿéč
- êøüÝÿĂïđĂÖÿćøÖćøđïĉÖ
1.êøüÝÿĂïĔïđïĉÖüŠćëĎÖêšĂÜêćöøąđïĊ÷ïĄǰ
ĀøČĂĕöŠǰđöČęĂêøüÝÿĂïđĂÖÿćøđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü
ĀćÖóïüŠćđĂÖÿćøĀúĆÖåćîĒúąĔïđïĉÖĕöŠ
ëĎÖêšĂÜÝąĒÝšÜñĎš×ĂđïĉÖîĞćĕðĒÖšĕ×ĔĀšëĎÖêšĂÜ
2.êøüÝÿĂïóĆÿéčĔîïĆâßĊìčÖÙøĆĚÜÖŠĂîüŠćöĊóĆÿéč
ÿĞćĀøĆïĔĀšÖćøđïĉÖÝŠć÷êćöìĊę×ĂđïĉÖĕéšĀøČĂĕöŠ

êøüÝÿĂï
ÙüćöëĎÖêšĂÜ×ĂÜ
ĔïđïĉÖĒúąóĆÿéčÙÜ
ÙúĆÜ
ëĎÖêšĂÜöĊ
đÿîĂñĎšöĊĂĞćîćÝĂîčöĆêĉ ĀøČĂñĎšìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ÿĆęÜÝŠć÷óĆÿéč

- ñĎšìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšöĊĂĞćîćÝĔîÖćøÿĆęÜ
ÝŠć÷óĆÿéčêšĂÜöĊĀîĆÜÿČĂöĂïĂĞćîćÝÖćøÿĆęÜ
ÝŠć÷óĆÿéčÝćÖĀĆüĀîšćÿŠüîøćßÖćø

ÙúĆÜóĆÿéčÝĆéđêøĊ÷öóĆÿéč

ÝŠć÷óĆÿéčêćöĀúĆÖåćîĔïđïĉÖ
- ÖøèĊÙøčõĆèæŤĔĀš
- Āöć÷đĀêčĔîìąđïĊ÷îÙčöÙøčõĆèæŤ
ÝĆéđÖĘïĔïđïĉÖ

N

ïĆîìċÖøć÷ÖćøÝŠć÷

ïĆîìċÖ×šĂöĎúÝŠć÷
Ĕîøąïïåćî×šĂöĎú

ÝŠć÷ĔĀšĂ÷ĎŠĔîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÜćîĔé
-ÖøèĊüĆÿéčêĆéĂĂÖÝćÖïĆâßĊüĆÿéč

๓๙

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

3.ñĆÜĒÿéÜÖøąïüîÜćîÖćøêøüÝÿĂïóĆÿéčðøąÝĞćðŘ
3.1 ÝĆéìĞćÙĞćÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø
êøüÝÿĂïóĆÿéčðøąÝĞćðŘđÿîĂĀĆüĀîšćÿŠüî

ĕöŠñŠćî
óĉÝćøèćĂîčöĆêĉ

ñŠćî
3.2 ĒÝšÜÙèąÖøøöÖćøĄđóČęĂ
éĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂïóĆÿéč

3.3 ÙèąÖøøöÖćøĄǰéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂïóĆÿéč
óøš Ă öøć÷Üćîñúõć÷ĔîǰǰüĆ î ìĞ ć ÖćøǰđÿîĂǰ
ĀĆüĀîšćÿŠüîøćßÖćøēé÷ñŠćîĀĆüĀîšćđÝšćĀîšćìĊęóĆÿéč

3ǰÿøčðñúøć÷ÜćîÖćøêøüÝÿĂïóĆÿéčðøąÝĞćðŘǰ
đÿîĂĀĆüĀîšćÿŠüîøćßÖćøǰđóČęĂìøćï

3.ǰĀĆüĀîšćÿŠüîøćßÖćøøĆïìøćï

øąéĆïǰÖÖøć÷ÜćîǰïÖ
øąéĆïǰïÖøć÷Üćîǰïß

3ǰÝĆéÿŠÜøć÷ÜćîñúÖćøêøüÝÿĂï
óĆÿéčðøąÝĞćðŘĔĀšǰÖøèĊđðŨîǰïÖ

øąéĆïǰïßøć÷ÜćîǰÿêÜ

N
A

đ×šćĒôŜöøć÷ÜćîñúêøüÝÿĂï
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè

๔๐

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๔๑

๔๒

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๔๓

๓. ดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
วัตถุประสงค
๑. เพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรม
๒. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและความมั่นคง
ของราชอาณาจักร
๓. เพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เหตุการณที่เกิดความเสี่ยง
๑. เจาหนาที่ตํารวจไมปฏิบัติตามระเบียบและคําสั่งผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. เจาหนาที่ตํารวจขาดจิตสํานึก ความรับผิดชอบและขาดจริยธรรม
๓. เจาหนาที่ผูปฏิบัติไมใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนขาวสาร ไมมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
จัดระบบการควบคุมขอมูล
๔. ขาดความรวมมือจากประชาชนในการใหขอมูลขาวสารในการปองกันอาชญากรรม
๕. เจาหนาทีข่ าดความรูค วามสามารถ และขาดทักษะในการปฏิบตั งิ าน ขาดการจัดการความรูท เี่ กีย่ วของ
กับการปฏิบัติงานและการสรางองคกรแหงการเรียนรู เชน การแสวงหาความรูใหมๆ การใช
นวัตกรรม การรวบรวมฐานขอมูลที่จะเปนประโยชน การแบงปนความรู ฯลฯ
๖. เครื่องมือเครื่องใชมีจํากัด เชน วิทยุสื่อสาร รถยนต นํามัน อาวุธ เสื้อเกราะปองกันกระสุน ฯ
๗. การวางแผนที่ไมรัดกุม, ทําใหไมบรรลุผลในทางปฏิบัติ
๘. ผูบ งั คับบัญชาไมใหความสําคัญกับงานปองกันปราบปราม (การพิจารณาความดีความชอบไมนาํ ผล
งานดานการปองกันมารวมพิจารณา) ทําใหขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๑. ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจใหเหมาะสมกับสภาพและสถานการณพื้นที่
๒. เสริมสรางจิตสํานึกใหกับผูปฏิบัติงานใหมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูปฏิบัติงาน
๓. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดเก็บขอมูล และมาใชในการติดตอสื่อสารทั้งในสถานี และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๔. ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูและขอความรวมมือกับประชาชนในการแจงขอมูลขาวสาร
๕. ซักซอมแผนเผชิญเหตุ ใหสายตรวจออกเยี่ยมเยียนประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเสียหายในคดี
ตางๆ จัดใหมีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานฝกฝน เพิ่มทักษะ เพื่อใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน
๖. ระดมกําลังในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมตางๆ รวมทัง้ การรักษาความสงบใหกบั ประชาชน
๗. จัดสวัสดิการใหขาราชการตํารวจเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ ลดภาระการใชจาย

๔๔

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

เหตุอุกฉกรรจเกี่ยวกับทรัพย (เหตุ ๑๐๐)
รับแจงเหตุ
๑๐๐

รีบไปที่เกิดเหตุ
ไมพบ

พบคนราย

หาขอมูล
๑. คนราย อาวุธ ยานพาหนะ
๒. ผูบาดเจ็บ ทรัพยสิน
๓. พยาน

อันตรายหรือไม
ถาแสดงตัวจับกุม

สง

ไมนามี

อาจมี

แสดงตัวจับกุม

เขาที่กําบังขอกําลังสนับสนุน

รักษาสถานที่เกิดเหตุ

เขาจุดตรวจ
จุดสกัด

ออกตรวจ
สถานพยาบาล

จัดกําลังปดลอม

มอบตัวผูตองหา
ให พงส. พรอม

จับกุมเมื่อวิเคราะห
ความเสี่ยงวา

เขาจุดตรวจ
จุดสกัด

รีบไปที่เกิดเหตุ

สงผูบาดเจ็บ

หาขอมูล
๑. คนราย อาวุธ ยานพาหนะ
๒. ผูบาดเจ็บ ทรัพยสิน
๓. พยาน

ไมพบ

รีบไปที่เกิดเหตุ

ผูบาดเจ็บ
เปนคนราย

เขาจุดตรวจ
จุดสกัด

จับกุม

รองบอกใหหยุด

ไมนาอันตราย
ถาแสดงตัว

รีบไปที่เกิดเหตุ

รับแจงเหตุ
๒๐๐

เหตุประทุษรายตอรางกาย (เหตุ ๒๐๐)

เขาจุดตรวจ
จุดสกัด

ใชอาวุธหรือ
กําลังเพื่อ
ปองกันอันตราย
ที่ใกลถึง

พบคนราย

เขาที่กําบัง

นาเกิด
อันตราย

เขาจุดตรวจ
จุดสกัด

ประกาศให
คนรายหยุด

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๔๕

พูดคุยรอเจาหนาที่
เจรจาตอรอง

ปดลอมที่เกิดเหตุกันคน

พูดคุยใหผอนคลาย

รายงาน ว.

ยังไมลงมือฆาตัวตาย

ไปที่เกิดเหตุ

รับแจงเหตุ

นําสงโรงพยาบาล

เขาชวยเหลือขัดขวาง

ชวยแลว
ไมอันตราย

เหตุพยายามฆาตัวตาย

๑. ปดลอม
๒. พูดคุยเจรจา

กําลังลงมือฆาตัวตาย

รายงาน ว. ขอกําลัง

ปดลอมที่เกิดเหตุกันคน

ชวยแลวอันตรายตอ
ตํารวจหรือผูที่จะฆาตัวตาย

๔๖
การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

จับกุมคนราย

เขาชวยเหลือ

คนรายลงมือ
ทํารายตัวประกัน

สงผูบาดเจ็บ

พูดคุยรอผูบังคับบัญชา
มารับมอบเปน ผบ.เหตุการณ

กันนักขาว ผูคน
ออกนอกเขตปดลอม

พูดคุยสอบถามใหคนราย
คุยมากขึ้น

คนรายพูดคุย
ดวย

ไปที่เกิดเหตุ

รับแจงเหตุ

เหตุจับตัวประกัน

ปดลอมพื้นที่เกิดเหตุ กันคน

หาขอมูล
๑. คนราย อาวุธ
๒. ตัวประกัน
๓. พยาน

รายงาน ว. ขอกําลังเพิ่ม

คนรายไมยอมพูดคุย

๑. จัดจราจร
๒. ผูบังคับบัญชามาเปน ผบ.เหตุการณ

รายงาน ว.

คนรายยัง
ไมทําราย

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๔๗

ดับไฟได

การลุกลามไมมาก

ไปที่เกิดเหตุ

รับแจงเหตุ

เหตุเพลิงไหม

รักษาสถานที่เกิดเหตุ

รับกําลังและสงมอบหนาที่
ผบ.เหตุเการณ

๑. จัดที่รวมพล
๒. ที่ตั้ง ศปก.สน.

ปดลอมที่เกิดเหตุ

หาขอมูลผูบาดเจ็บ
สงผูบาดเจ็บ

การลุกลามมาก

๔๘
การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

รอเจาหนาที่เก็บกู
วัตถุระเบิด

รายงาน ว.

ปดลอมที่เกิดเหตุ
และอพยพผูคน

ยังไมระเบิด

หลีกเลี่ยงการใช ว.

ไปที่เกิดเหตุ

รับแจงเหตุ
(เหตุ ๕๐๐)

เหตุตองสงสัยวัตถุระเบิด (เหตุ ๕๐๐)

รักษาสถานที่เกิดเหตุ
สงมอบ พงส.

รายงาน ว. จุดรวมพล
เสนทางเขาออก

ปดลอมที่เกิดเหตุ

สงผูบาดเจ็บ

กันคนออกที่เกิดเหตุ

ระเบิดแลว

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๔๙

๕๐

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

เหตุชุมนุมประทวง
รับแจงเหตุ
ไปที่เกิดเหตุ
หาขอมูล
๑. กลุมผูชุมนุม ๒. ขอเรียกรอง แกนนํา
รายงาน ว.
อํานวยความสะดวกจราจร
ปดลอมที่ชุมนุม
รอสงมอบผูบังคับบัญชาเปน ผบ.เหตุการณ

การปดลอมตรวจคนพื้นที่เปาหมาย
รับมอบภารกิจ
วิเคราะหภารกิจ วิเคราะหพื้นที่เปาหมาย วัตถุประสงคตามหลักยุทธวิธี
เตรียมอาวุธ เสื้อกันกระสุน วิทยุสื่อสาร ยานพาหนะ เครื่องพันธนาการ
ซอมการปฏิบัติตามแผนวาตนเองรับผิดชอบ ปฏิบัติอยางไร เมื่อใด
ดําเนินการตามแผน
ตรวจคนตามยุทธวิธี จุดอันตราย เชน เขาประตู มีการคุมกัน
ใหเจาของสถานที่นําคน

OCOKA
O = การตรวจการณ
C = ที่กําบัง, คุมกัน
O = สิ่งกีดขวาง
K = ภูมิประเทศสําคัญ
A = เสนทางเขาถึง, หลบหนี

๕๑

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การเขาจุดกาวสกัดจับ

การตั้งจุดตรวจ

รับแจงเหตุ

รถเขามาจุดตรวจ
บริเวณตรวจคน

จดบันทึกขอมูล คนราย อาวุธ เสนทาง
ยานพาหนะ ทรัพยสิน

สังเกตคนในรถ

เขาประจําจุด

สังเกตการณในจุดที่กําบัง
ตรวจการณไดดี

มีตํารวจอีก ๑ คน คุมกัน

กลาว “สวัสดีครับ ขออนุญาต
ตรวจคนครับ”

ตรวจสอบรถบุคคล

คนผูขับกอนผูโดยสาร

เลิกเมื่อมีคําสั่ง เวร ๒๐

คนตอหนาคนในรถ

กลาว “ขอบคุณครับ” เมื่อคนเสร็จ

๕๒

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

นักเรียนวิวาทกัน (เหตุ ๖๐๐)
รับแจงเหตุ

ไปที่เกิดเหตุ
กําลังตี ทํารายกัน

รวมตัวยังไมกอเหตุ
๑. ตรวจคน
๒. จดชื่อแกนนํา
แนะนํา แยกยาย

แจง ว.สายตรวจ ขางเคียง
ตรวจสอบ ระวัง

จํานวนนอยกวา
๑๐ คน

จํานวนมาก

เขาระงับเหตุตามหลักสมสวนกับเหตุราย
(กระบอง, สเปรยพริกไทย)
สงผูบาดเจ็บเหตุจับกุม

เปานกหวีดแสดงตัว
เหตุจับกุม
รายงานทาง ว.
ขอกําลังเพิ่ม

สงตัวให พงส.แยกกลุม
สงผูบาดเจ็บเหตุจับกุม
จับกุมแกนนํา

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๕๓

๔. ดานการสืบสวน
วัตถุประสงค
๑. แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานกอนและหลังเกิดเหตุ
๒. ติดตามจับกุมผูกระทําผิดมาลงโทษเมื่อมีคดีเกิดขึ้นแลว
เหตุการณที่เกิดความเสี่ยง
๑. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบางนายยังขาดความรูความชํานาญ ประสบการณ และขาดทักษะดาน
การสืบสวน หาขาว จัดเก็บวัตถุพยาน
๒. ขาดความรวมมือจากประชาชนในการแจงเบาะแส
๓. ขาดการจัดทําเอกสารใหเปนระบบเปนปจจุบัน มีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใชงานไดทันที
รวดเร็ว ตามที่ตองการและกอใหเกิดประโยชนในการใชงาน
๔. เจาหนาที่ผูปฏิบัติบางนายไมใหความสําคัญในการสืบสวนหาขาวและหลักฐานตางๆ ในที่เกิดเหตุ
เทาที่ควร
๕. ขาดการประสานงานสืบสวนหาขาวแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนกับหนวยงานอื่นๆ เทาที่ควร
๖. เครื่องมือเครื่องใชมีจํากัด เชน วิทยุสื่อสาร อุปกรณในการจัดเก็บวัตถุพยาน รถยนต นํามัน อาวุธ
เสื้อเกราะปองกันกระสุน ฯ
๗. ระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เชน บุคคล รถยนต อาวุธปนไมเปนปจจุบันและครบถวนสมบูรณหลากหลาย
๘. ขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิดที่ไดรับไมเพียงพอ จากพยาน / วัตถุ แตละหนวยไมมีการประสาน/
แลกเปลี่ยนขอมูลคนราย ไมมีการจัดทําฐานขอมูลที่ดีพอ เพื่อนํามาใชงานรวมกัน
กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๑. จัดใหมกี ารอบรม เพิม่ ความรูแ ละเทคนิคในการหาขอมูล หลักฐานเพือ่ จะไดนาํ มาใชในการสืบสวนหา
ตัวผูกระทําผิดกฎหมาย
๒. ประสานความรวมมือกับประชาชนในการแจงเบาะแสของผูกระทําความผิด
๓. รวมกันกําหนดแนวทางและวางแผนการปฏิบตั ใิ นการควบคุมการใชระบบสารสนเทศ โดยจัดลําดับ
ความสําคัญของขอมูลที่เปนความลับและขอมูลที่สามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอกได
๔. ปรับปรุงการเก็บรวบรวมสถิตขิ อ มูลขาวสารใหถกู ตองครบถวน เปนปจจุบนั ใหสามารถใชประโยชนทจี ะ
นํามาใชในการสืบสวนหาตัวผูกระทําผิดกฎหมาย
๕. เนนการประสานงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง

๕๔

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๕. งานดานการสอบสวน
วัตถุประสงค
๑. อํานวยความยุติธรรมตอประชาชนอยางเสมอภาคและเปนธรรม
๒. ใหประชาชนไดรับการบริการดวยความสะดวกและรวดเร็ว
๓. พิสูจนความผิดของผูตองหาในกระบวนการยุติธรรม
เหตุการณที่เกิดความเสี่ยง
๑. พนักงานสอบสวนขาดความรู ความชํานาญในการปฏิบตั งิ าน / ขาดขวัญกําลังใจและความกาวหนา
ในสายงาน ทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไมทันตามเงื่อนเวลา
๒. ผูใชบริการยังไมทราบและเขาใจขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติ
๓. พนักงานสอบสวนบางนาย ยังไมมีความชํานาญในการสอบสวนคดีความผิดบางประเภท
๔. การตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรบางดานตองสงหนวยรับผิดชอบที่มีอยูนอยและพื้นที่อยูหางไกล
สงผลใหเกิดความลาชา
๕. พนักงานสอบสวนไมมีความรูความเขาใจเทาที่ควรกับบางคดีที่ซับซอนและผูกระทําผิดใชเทคนิค
อุปกรณเทคโนโลยีในการกระทําความผิด
๖. ขาดเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใชในกระบวนการสอบสวน
กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๑. ฝกอบรมวิธีการจัดเก็บพยานหลักฐาน โดยหลักนิติวิทยาศาสตรเพิ่มเติม
๒. กําชับใหพนักงานสอบสวนจัดทําสํานวนการสอบสวนใหแลวเสร็จตามคําสั่ง ตร. ๙๖๐/๒๕๓๗
๓. แจงพนักงานผูปฏิบัติรับทราบขอบกพรองที่เกิดขึ้น พรอมจัดพนักงานสอบสวนผูที่มีความรู
ความสามารถ หรือผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา พรอมกําชับใหปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
๔. ประสานงานหนวยงานที่ทําการพิสูจนทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับระยะเวลาที่ตองดําเนินการ

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๕๕

๖. งานดานการจราจร
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหประชาชนและบุคคลสําคัญไดรับความสะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการจราจร
๒. เพื่อบังคับใชกฎหมายจราจรใหเกิดประสิทธิภาพทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย สรางวินัย
จราจรลดและปองกันอุบตั เิ หตุบนทองถนนสรางความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ใหกบั ประชาชน
เหตุการณที่เกิดความเสี่ยง
๑. ขาดการกําหนดแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและเปนระบบในการแกไขปญหาจราจรการแกไขปญหา
การสั่งการจราจรไมเปนระบบในภาพรวมของการควบคุมการจราจร
๒. ขาดการรวบรวมขอมูล สถิติที่เกิดจากปญหาจราจร เพื่อนําไปใชในการแกไขปญหา
๓. จํานวนอัตราเจาหนาที่ไมเพียงพอกับสภาพจราจร
๔. ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึก จริยธรรมและคุณธรรม
๕. ขาดการฝกอบรมในเรื่องของ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับเทาที่ควร
๖. ประชาชนบางสวนมีการฝาฝนกฎหมายจราจร
๗. เจาหนาที่ไมมีความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายจราจร
๘. ผูปฏิบัตหิ นาที่ตํารวจจราจร ไมมีความรูในดานประชาสัมพันธ รณรงคแสวงหาความรวมมือ สราง
ความเขาใจเพื่อใหเกิดวินัยจราจรในการเคารพกฎหมายและลดอุบัติเหตุ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
กําหนดแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและเปนระบบในการแกไขปญหา จัดตัง้ ศูนยควบคุมการจราจร
โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช บังคับและควบคุมการจราจรใหเลื่อนไหลไดโดยไมติดขัด
รณรงค ประชาสัมพันธใหความรูเพื่อสรางเสริมวินัยจราจรแกประชาชน แสวงหาความรวมมือใน
การแกไขปญหาจราจรจากประชาชนตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย
จัดใหมีการอบรมความรูเรื่องกฎหมายจราจรอยางตอเนื่อง
ปลูกจิตสํานึกใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติมีจิตสํานึก จริยธรรม และคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
จัดทําแผนปายโฆษณา แผนปลิว แผนพับ เกี่ยวกับสถิติขอมูลตางๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจร
เพื่อทุกคนจะไดชวยกันปองกัน จัดหาจํานวนเครื่องมือ เครื่องใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
จัดหาคูม อื การปฏิบตั งิ านของตํารวจจราจร รณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือปฏิบตั ติ ามกฎ
จราจร ชวยปองกันและแกไขอุบัติเหตุ ฝกอบรม อาสาจราจร เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
ตํารวจจราจร

๕๖

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุมภายในที่มีอยู
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่
ประเมินและวัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(๑)
(๒)
๑. กิจกรรมงานดานสืบสวน
วัตถุประสงค
๑. แสวงหาขอเท็จจริงและพยาน คูมือศูนยขอมูลขาวสาร
หลักฐานกอนและหลังเกิดเหตุ
ประจําสถานีตํารวจ
๒. ติดตามจับกุมผูก ระทําผิดมาลงโทษ
เมื่อมีคดีเกิดขึ้นแลว
เปดโอกาสใหผูการก
ระทําความผิดสามารถ
กอเหตุหรือทําความ
ผิดซําซาก

ประเมินโดยใชเกณฑตามแนวทาง
คูมือศูนยขอมูลขาวสารประจํา
สถานีตํารวจ ปรากฏวาจํานวน
การแยกประเภทความผิดของ
คนรายที่กระทําความผิดและ
สถานที่ที่กระทําความผิดที่เกิด
ขึ้นและตองจัดทําประวัติ มีการ
ดําเนินการนอย ไมสมบูรณและ
ไมเปนปจจุบัน

จัดทําประวัตใิ หครบถวน
สมบูรณเปนปจจุบัน
และมอบหมายใหมี
การติดตามพฤติกรรม
อยางสมําเสมอ

(๕)

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(ระบบ การควบคุมภายใน)
ผกก.สภ.ก.
๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๔)

(๓)

พ.ต.อ.

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การประเมินผลการควบคุม

จั ด ทํ า ประวั ติ แ ยก
ประเภทความผิดใหครบ
ถวนภายใน ๕ วัน นับ
แตจบั ตัวผูก ระทําผิด/
หัวหนางานสืบสวนและ
กําลังตํารวจสายสืบสวน
โดยใหรายงานผลการ
ดําเนินการใหทราบทุก
ระยะ ๑ เดือน

(๖)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอ

สถานีตํารวจภูธร ก.
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ตัวอยางงานสืบสวน)
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

สามารถรวมกับ
สายงานอื่ น ๆ
ของสถานีตาํ รวจ
ในการติ ด ตาม
พฤติกรรม สอด
สองดูแลได

(๗)

หมายเหตุ

ปย.๒

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๕๗

ผลการดําเนินงาน

(๕)
ขอมูลของบุคคลและสถานที่
ที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมมี
การดําเนินการตามรูปแบบและ
แนวทางตามคูม อื คูม อื ศูนยขอ มูล
ขาวสารประจําสถานีตาํ รวจเปน
ปจจุบัน ขอมูลสมบูรณมากขึ้น
สามารถนําไปดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของไดอยางเปนรูป
ธรรมมากขึ้น

(ระบบ การควบคุมภายใน)
ผกก.สภ.ก.
๑ เมษายน ๒๕๕๗

(๔)
จั ด ทํ า ประวั ติ แ ยก
ประเภทความผิดให
ครบถวนภายใน ๕ วัน
นับแตจับตัวผูกระทํา
ผิด/หัวหนางานสืบสวน
และกําลังตํารวจสาย
สืบสวน โดยใหรายงาน
ผลการดําเนินการให
ทราบทุกระยะ ๑ เดือน

(๒)
(๓)
เป ด โอกาสให ผู ก ารกระ จัดทําประวัตใิ หครบถวน สมบูรณ
กิจกรรมงานดานสืบสวน
ทําความผิดสามารถกอเหตุ เปนปจจุบัน และมอบหมายให
วัตถุประสงค
๑. แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน หรือทําความผิดซําซาก มีการติดตามพฤติกรรมอยาง
สมําเสมอ
กอนและหลังเกิดเหตุ
๒. ติดตามจับกุมผูกระทําผิดมาลงโทษ
เมื่อมีคดีเกิดขึ้นแลว

พ.ต.อ.

หนวยรับผิดชอบ/
หนวยปฏิบัติ

ความเสี่ยงที่มีอยู
ณ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๖

แผนการปรับปรุงการควบคุม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจ
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

สถานีตํารวจภูธร ก.
รายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ที่ดําเนินการปรับปรุงในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน) (ดานงานสืบสวน)

(๖)
๑. การใชแบบฟอรมกรอก
ประวัติที่ผิดประเภทตาม
แบบฟอรมทีก่ าํ หนดทําให
ขอมูลไมครบถวน
๒. จัดทําเฉพาะประวัติ
บุคคลแตสถานทีท่ กี่ อ เหตุ
ไมคอ ยไดจดั ทําซึง่ ทีถ่ กู ตอง
จะตองดําเนินการเพราะ
สัมพันธกัน

ปญหา/อุปสรรค/ขอ
แนะนํา

๕๘
การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๕๙

การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

รายชื่อวิทยากร/คณะผูจัดทํา
หัวขอ : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผล
วิทยากรหลัก
พ.ต.อ.หญิง สายใจ

วงศวานิช

ผกก.ฝตส.๓ ตส.๒

วิทยากรประจําหนวย
ลําดับ หนวยงาน

ยศ ชื่อ สกุล

ตําแหนง

๑

บช.น.

- พ.ต.ท.ชาลี โกมลหทัย

สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.น.

๒

ภ.๑

๑. พ.ต.อ.กฤติเดช ศิริจันทรนนท
๒. พ.ต.ท.สุเทพ ขําเมือง

ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี

๓

ภ.๒

๑. พ.ต.ท.หญิง จันทนี โพธิกิจ
๒. พ.ต.ท.หญิง ศิวนาถ เปลงสงวน

รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๒
สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๒

๔

ภ.๓

๑. พ.ต.ท.สาโรจน พลมณี
๒. ร.ต.ท.อัครวัฒน ไวรโชติธนัน

รอง ผกก.ป.สภ.บัวเชด จว.สุรินทร
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย

๕

ภ.๔

๑. พ.ต.ท.หญิง นวลจันทร โพธิ์ศรี
รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๔
๒. พ.ต.ท.หญิง สุคนธทพิ ย ระวังสําโรง สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๔

๖

ภ.๕

๑. พ.ต.ท.หญิง ณิชาพร จงรักษ
๒. ร.ต.ท.หญิง ศศิธร เรือนคํา

สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๕
รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๕

๗

ภ.๖

๑. พ.ต.ท.หญิง สุเมธตา ทับอินทร
๒. ร.ต.ต.หญิง เปรมยุดา ภูเมือง

สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก
รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๖

๘

ภ.๗

๑. พ.ต.ท.ประวิง ทองอวมใหญ
๒. ด.ต.สุวิทย บุญเกษม

สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗
ผบ.หมู ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗

๙

ภ.๘

สว.ธร.สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
๑. พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย เจียรศิริ
๒. ร.ต.อ.หญิง ณัฐธยาน คงภักดีตรีสนิ รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๘

๑๐

ภ.๙

๑. พ.ต.ท.หญิง ประทิพย กิ้มเสง
๒. พ.ต.ท.หญิง จิรพร บุญนํา

สว.ฝอ.สภ.คอหงส จว.สงขลา
สว.อก.สภ.สะเดา จว.สงขลา

๑๑

ศชต.

๑. พ.ต.ต.หญิง วรรณธนา แกวมัน
๒. ร.ต.ท.หญิง สุพรรษา รักบุตร

สว.ฝอ.๗ บก.อก.ศชต.
รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.ศชต.

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย
พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

๑) มีภ�วะผู้นำ�
๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น
๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น
๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�
๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ
๖) ต้องรู้จักชม
๗) ต้องเสียสละ
๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี
๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน
๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น
๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน
๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�
๑๓) ก�รประส�นง�น
๑๔) ก�รบริห�รเวล�
๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.
๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT
๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง
๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

จัดทำ�โดย
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ
ถ.เศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2668-2811-3 โทรส�ร 0-2241-4658

