คำนำ
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่ง
งบประมาณ ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต อุปสรรค แนวทางการพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนางาน
ให้ได้ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินภาครัฐ และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัด ทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ

สำรบัญ
หน้ำ
1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.1 ผลการดาเนินงานในภาพรวม
1.2 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณที่ใช้จริงกับงบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.3 แผนภูมิวงกลม แสดงร้อยละผลการดาเนินงานในภาพรวม (งบประมาณที่ใช้จริง)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25622
1.4 ตารางที่ 1 แสดงร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.5 ตารางที่ 2 แสดงร้อยละจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมาวางแผนปรับปรุงพัฒนา
การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
2.4 แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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5
5 - 10
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11

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกี ยรติ ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปีง บประมาณ
พ.ศ.2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดาเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์
ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละ
ของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปัญหาอุปสรรค
ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม
1.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลเฉลิ ม พระเกี ย รติ ได้ จั ด ท าแผนการจั ด หาพั ส ดุ
โดยแบ่งแผน ดังนี้
- เงินบารุง (วัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้างเหมา/ซ่อมบารุงฯ)
จานวนเงิน 6,002,510.10 บาท
1.2 วงเงินที่ได้รับจัดสรร
- เงินงบค่าเสื่อม
ลำดับ

หมวดรำยกำร

1.
2.
3.
4.
5.

วัสดุสานักงานและทัว่ ไป
ครุภัณฑ์สานักงานและทั่วไป
ค่าจ้างเหมา - จัดทา
ค่าซ่อมแซม - ซ่อมบารุงครุภัณฑ์
งบค่าเสื่อม 62 (ร้อยละ 20)

6.

งบค่าเสื่อม 62 (ร้อยละ 70)
รวม

จานวนเงิน 1,509,582.25 บาท
งบประมำณ
ที่ได้รับ
(บำท)

งบประมำณที่
ใช้จริง
(บำท)

งบประมำณที่
ประหยัดได้
(บำท)

179
16
59
30
1

2,079,527.10
1,711,426.00
1,857,647.00
353,910.00
991,000.00

1,570,624.91
206,340.00
1,261,007.48
222,448.15
962,000.00

508,902.19
1,505,086.00
596,639.52
131,461.85
29,000.00

32.40%
729.42%
47.31%
59.10%
3.01%

4
289

518,582.25
7,512,092.35

512,100.00
4,734,520.54

6,482.25
2,777,571.81

1.27%
58.67%

วิธีกำรจัดหำ จำนวน
พัสดุ
ครั้ง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
เฉพาะเจาะจง

ดำเนินกำร
เสร็จสิ้น
(ร้อยละ)

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มี 2 วิธี คือ
วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding) ซึ่ งเป็นไปตามพระราชบัญญั ติก ารจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จานวน 289 โครงการ คิ ดเป็นร้ อยละ 100 (หนึ่ง ร้อ ย) งบประมาณที่ได้รับ
7,512,092.35 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบสองบาทสามสิบห้า สตางค์) ดาเนินการจริง เป็นจานวนเงิน
ทั้ ง สิ้ น 4,734,520.54 บาท (สี่ ล้ า นเจ็ ด แสนสามหมื่ น สี่ พั น ห้ า ร้ อ ยยี่ สิ บ บาทห้ า สิ บ สี่ ส ตางค์ ) ประหยั ด งบประมาณ
2,777,571.81 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 58.67
(ห้าสิบแปดจุดหกเจ็ด)

-2เปรียบเทียบกำรใช้งบประมำณที่ใช้จริงกับงบประมำณที่ได้รับ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2,500,000.00
2,000,000.00

1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
หน่วยเป็นบำท

วัสดุสำนักงำน
และทั่วไป

ครุภัณฑ์
ค่ำจ้ำงเหมำ - ค่ำซ่อมแซม สำนักงำนและ
จัดทำ
ซ่อมบำรุง
ทั่วไป
ครุภัณฑ์
งบประมำณทีไ่ ด้รับ 2,079,527.10 1,711,426.00 1,857,647.00 353,910.00
งบประมำณทีใ่ ช้จริง 1,570,624.91 206,340.00 1,261,007.48 222,448.15

งบค่ำเสื่อม
62 (ร้อยละ
20)
991,000.00
962,000.00

งบค่ำเสื่อม
62 (ร้อยละ
70)
518,582.25
512,100.00

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณที่ใช้จริงกับงบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนภูมิวงกลม แสดงร้อยละผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม (งบประมำณที่ใช้จริง) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
วัสดุสำนักงำนและทั่วไป

11%
33%

20%

ครุภัณฑ์สำนักงำนและทั่วไป
ค่ำจ้ำงเหมำ - จัดทำ

27%

ค่ำซ่อมแซม - ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
งบค่ำเสื่อม 62 (ร้อยละ 20)
งบค่ำเสื่อม 62 (ร้อยละ 70)

ภาพที่ 2 ร้อยละผลการดาเนินงานในภาพรวม (งบประมาณที่ใช้จริง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจั ดจ้ าง จากตารางดังกล่ าวข้างต้น โรงพยาบาลเฉลิ มพระเกียรติ มีจ านวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้ น
289 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 288 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.65%
ของจ านวนโครงการ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.35%
ของจานวนโครงการ

-3ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในปีงบประมำณ พ.ศ 2562
289
100%

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง
288
99.65%

วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1
0.35%

แผนภูมิแสดงข้อมูลร้อยละจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปี 2562
0.35%
วิธีเฉพำะเจำะจง
99.65%

วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ร้อยละของจำนวนงบประมำณที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตาม
วิธีการจั ดซื้อจั ดจ้ าง จากตารางจะเห็ นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเฉลิ ม พระเกีย รติ จานวนเงินทั้งสิ้น 4,734,520.54 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบ สี่สตางค์)
พบว่ า งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง มี จ านวนสู ง สุ ด 288 โครงการ เป็ น จ านวนเงิ น
3,772,520.54 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสี่สตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 79.68%
ของจานวน และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 1 รายการ เป็นจานวนเงิน 962,000.00 บาท
(เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 20.32% เงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

-4ตำรำงที่ 2 แสดงร้อยละจำนวนงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จำนวนงบประมำณที่ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ 2562

วิธีเฉพำะเจำะจง
3,772,520.54
79.68%

4,734,520.54

100 %

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
962,000.00
20.32%

แผนภูมิแสดงร้อยละจำนวนงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปี 2562

20.32%

79.68%

วิธีเฉพำะเจำะจง
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
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กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เพื่อมำวำงแผนปรับปรุงพัฒนำกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
4. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ แบ่งการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดการจัดหาพัสดุ
ได้แก่ วัสดุ และครุภัณฑ์สานักงานและทั่วไป จ้างเหมา-จัดทา และซ่อมบารุงฯ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดทา
แผนการจัดหาพัสดุ (เงินบารุง) เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 6,002,510.10 บาท (หกล้านสองพันห้าร้อยสิบบาทสิบสตางค์)
และเงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบค่าเสื่อม) เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,509,582.25 (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยแปดสิบ
สองบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 7,512,092.35 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบสองบาท
สามสิบห้าสตางค์) ดาเนินการจริง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 4,734,520.54 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบ
บาทห้าสิบสี่สตางค์) ประหยัดงบประมาณได้ 2,777,571.81 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
การวิเคราะห์ค วามเสี่ยงในการจั ดซื้ อ จัดจ้ า งของโรงพยาบาลเฉลิม พระเกี ย รติ ได้ วิ เคราะห์ จาก
ความเสี่ยง, ปัจจัยความเสี่ยง, ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่, กิจกรรมการควบคุม โดยดาเนินตามขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)
1. ด้ำนสภำพแวดล้อม
ควำมเสี่ยง
1.1 ด้านนโยบาย

ปัจจัยควำมเสี่ยง
ให้มีการกาหนดนโยบายเพื่อให้
ยึดถือและปฏิบัติทชี่ ัดเจน
1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย 1. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2. มีหนังสือเวียนแจ้งด้านการ
พัสดุ เปลี่ยนแปลงแนวทางและ
ข้อปฏิบัติบ่อยครั้ง

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
มีการปฏิบัติงานทีย่ ังไม่เป็นไป
ตามนโยบายที่กาหนดไว้
เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน
และอาจทาให้การปฏิบัติงาน
คลาดเคลื่อนได้

1.3 ด้านขั้นตอนปฏิบัติงาน 1. การปฏิบัติตามขั้นตอน
Flow กระบวนการบริหารพัสดุ
ที่แตกต่างกัน
2. ผู้ควบคุมกากับการ
ดาเนินการด้านพัสดุไม่มีการ
กาหนดขั้นตอนชัดเจน
1.4 ด้านบุคลากร
มีการใช้บุคลากรปฏิบัติงาน
ในหลายหน้าที่

การดาเนินการไม่เป็นไปตาม กาหนดวิธีปฏิบัติและขัน้ ตอน ให้
ขั้นตอน Flow กระบวนการ ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับ Flow
บริหารพัสดุ ที่กาหนด
กระบวนการบริหารพัสดุ

1.5 ด้านตรวจสอบภายใน ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

บุคลากรยังปฏิบัติงาน ใน
หลายหน้าที่
-

กิจกรรมกำรควบคุม
กาหนดแนวทางทีช่ ัดเจนในการ
ปฏิบัติ
1. จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ความรู้ในเรื่อง พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามข้อมูลข่าวสาร ศึกษา
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อ
กฎหมาย

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามความ
เหมาะสม
-

-62. ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ
ควำมเสี่ยง
ปัจจัยควำมเสี่ยง
การกาหนดความต้องการใช้ หน่วยงานที่ขอใช้พัสดุ ไม่ได้
พัสดุ
กาหนดความต้องการใช้พสั ดุ
ให้ชัดเจน
๓. ด้ำนกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีลา่ ช้า

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
พัสดุที่ได้รบั ไม่ตรงตาม
คุณลักษณะที่ต้องการใช้
ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทัน
ต่อการใช้งาน

กิจกรรมกำรควบคุม
กาหนดแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจน
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ

1. หน่วยงานไม่สามารถ
จัดประชุมชี้แจง หัวหน้าหน่วยงาน
ดาเนินการจัดทาแผนได้ตาม ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ทันตามระยะเวลา
จัดทาแผน
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
ครอบคลุม
3. จัดซื้อจัดจ้างนอกแผน

4. ด้ำนกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ
1. ขั้นตอนการดาเนินการ 1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน เกิดปัญหาการปฏิบัติงาน
จัดหาพัสดุ
พัสดุไม่ปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อ ด้านพัสดุลา่ ช้า
2. การจัดซื้อจัดจ้างให้มี จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ดาเนินการเร่งด่วนกระชั้น ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ชิด
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เกิดข้อผิดพลาดในบาง
ขั้นตอนของการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง

กากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

5. ด้ำนกำรตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไป คณะกรรมการตรวจรับขาด
ตามสัญญาหรือข้อกาหนด ความรู้ความเข้าใจ ความ
ชานาญในการตรวจรับพัสดุ

ทาให้การตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อกาหนด

ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง
ระเบียบให้คณะกรรมการตรวจรับ

6. ด้ำนกำรจำหน่ำยพัสดุ
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมด พัสดุที่ชารุดเสื่อมสภาพไม่นา
ความจาเป็นใช้งานเป็น
มาจาหน่าย
จานวนมาก

ทาให้มีพัสดุคงเหลือที่หมด
ความจาเป็นคงเหลือเป็น
จานวนมาก

ควรมีการจาหน่ายพัสดุตามสภาพ
ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่
คณะกรรมการได้ทาการตรวจสอบ
ประจาปี ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุ
มีน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุ
เกินความจาเป็นและเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงานในอนาคต

-7ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดลำดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีตัวเลข
ระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารความ
เสี่ยงต่อไป
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ความเสี่ยงระดับต่ามาก
คะแนน
1-4
2. ความเสี่ยงระดับต่า
คะแนน
5-8
3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน
9 - 14
4. ความเสี่ยงระดับสูง
คะแนน
15 - 19
5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก
คะแนน
20 - 25
ระดับ
ควำมเสี่ยง

ระดับ
คะแนน

1

1-4

2

5-8

3

9 - 14

4

15 - 19

5

20 - 25

แทนด้วยแถบสี

ควำมหมำย

ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ โดยไม่ ต้ อ งควบคุ ม ความเสี่ ยง ไม่ ต้ อ งมี ก ารจัด การ
เพิ่มเติม
ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ แต่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ค วามเสี่ ย ง
น้อย
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ปานกลาง
ระดับที่ยอมรับต่อไป
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับ
สูง
ที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งด่วนจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
สูงมาก
ระดับที่ยอมรับได้ทันที
น้อยที่สุด

-8ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

1. ด้านสภาพแวดล้อม เพื่อให้การดาเนินงาน 1.1 ด้านนโยบาย
ด้านพัสดุมีความ
ถูกต้อง โปร่งใส ตาม 1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 2560 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านการจัดหาพัสดุ

เหมือนข้อ 1

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ผลประเมิน
โอกาส ผลกระทบ
(1)
(2)
คะแนน (1)x(2)
ระดับ
ให้มีการกาหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือ
2
2
4
ต่ามาก
และปฏิบัติที่ชัดเจน

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
9

1. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ
ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีหนังสือเวียนแจ้งด้านการพัสดุ
เปลี่ยนแปลงแนวทางและข้อปฏิบัติ
บ่อยครั้ง
1.3 ด้านขั้นตอนปฏิบัติงาน 1. การปฏิบัติตามขั้นตอน Flow
กระบวนการบริหารพัสดุที่แตกต่างกัน
2. ผู้ควบคุมกากับการดาเนินการด้าน
พัสดุไม่มีการกาหนดขั้นตอนชัดเจน

3

4

12

ปานกลาง

7

4

4

16

สูง

1

1.4 ด้านบุคลากร

มีการใช้บุคลากรปฏิบัติงาน ในหลาย
หน้าที่

4

4

16

สูง

2

1.5 ด้านตรวจสอบภายใน ไม่มีปัจจัยเสี่ยง
การกาหนดความต้องการ หน่วยงานที่ขอใช้พัสดุ ไม่ได้กาหนด
ใช้พัสดุ
ความต้องการใช้พัสดุ ให้ชัดเจน

-

-

-

-

4

3

12

ปานกลาง

5

-9การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ผลประเมิน
โอกาส ผลกระทบ
(1)
(2)
คะแนน (1)x(2)
ระดับ
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีล่าช้า 4
3
12
ปานกลาง

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
4

๓. ด้านการจัดทา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เหมือนข้อ 1

4. ด้านการดาเนินการ
จัดหาพัสดุ

เหมือนข้อ 1

1. ขั้นตอนการดาเนินการ
จัดหาพัสดุ
2. การจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ดาเนินการเร่งด่วนกระชั้น
ชิด

1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่
ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เกิดข้อผิดพลาดในบางขั้นตอนของ
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

4

4

16

สูง

3

5. ด้ า นการตรวจรั บ
พัสดุ

เหมือนข้อ 1

3

4

12

ปานกลาง

6

6. ด้ า นการจ าหน่ า ย
พัสดุ

เหมือนข้อ 1

การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไป คณะกรรมการตรวจรับขาดความรู้
ตามสัญญาหรือข้อกาหนด ความเข้าใจ ความชานาญในการตรวจ
รับพัสดุ
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมด พัสดุที่ชารุดเสื่อมสภาพไม่นา มา
ความจาเป็นใช้งานเป็น
จาหน่าย
จานวนมาก

3

3

9

ปานกลาง

8

- 10 ขั้นตอนที่ 4 กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง
จากวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
มี ค วามเสี่ ย งระดั บ สู ง ตั้ ง แต่ ค ะแนน 15 - 19 จ านวน 3 ด้ า น ความเสี่ ย งระดั บ ปานกลาง ตั้ ง แต่ ค ะแนน 9 - 14
จานวน 5 ด้าน และ ความเสี่ยงระดับต่ามาก ตั้งแต่คะแนน 1 - 4 จานวน 1 ด้าน ตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังต่อไปนี้
ควำมเสี่ยงระดับสูง ตั้งแต่คะแนน 15 - 19 จำนวน 3 ด้ำน
1. ด้ำนขั้นตอนปฏิบัติงำน
พบว่า การปฏิบัติตามขั้นตอน Flow กระบวนการบริหารพัสดุที่แตกต่างกัน ผู้ควบคุมกากับการดาเนินการ
ด้านพัสดุไม่มีการกาหนดขั้นตอนชัดเจน
แนวทำงแก้ไข
ให้ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงาน ศึกษาทาความเข้าใจ ตาม Flow กระบวนการบริหารพัสดุ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ผู้ควบคุมกากับการดาเนินการกาหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
2. ด้ำนบุคลำกร
พบว่า มีการใช้บุคลากรปฏิบัติงานในหลายหน้าที่ และไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมอย่างชัดเจน จึงทาให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
แนวทำงแก้ไข
1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
2. มีการกาหนดขอบเขต โดยมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติงาน
3. ด้ำนกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ
พบว่า เจ้า หน้า ที่ที่ปฏิ บัติง านด้ า นพั สดุ ไม่ปฏิ บัติตาม พรบ.จัดซื้ อ จัดจ้า งและการบริ หารพั สดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดาเนินการเร่งด่วนกระชั้นชิด ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในบาง
ขั้นตอนของการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุล่าช้า
แนวทำงแก้ไข
กากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
สาหรับความเสี่ยงระดับปานกลาง และ ความเสี่ยงระดับต่ามาก สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กัน กับการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ แต่ความเสี่ยงระดับปานกลางนั้นยังต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับต่อไป ตลอดจนหน่วยงานมีการจัดระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยการกาหนดมาตรการในการ
เฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
1. ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
2. ประกาศสานั ก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ว่า ด้ วยแนวทางปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ตรวจสอบบุค ลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐
3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
4. การกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดาเนินการเพื่อส่งเสริม
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
6. ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส
สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
มีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด
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ภาคผนวก

หลักการควบคุมภายใน COSO 2013
COSO คือ กรอบแนวคิดการควบคุม เพื่อช่วยให้ผู้ ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งเรื่องของการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่
กาหนด
COSO ย่อมาจาก Committee of Sponsoring of the Treadway Commission เป็นคณะทางาน
ที่ก่อตั้งขึ้น โดยคณะกรรมาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อว่า Treadway Commission ในปี 1985
โดยจัดตั้งขึ้น เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง รูปแบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
และป้องกันการทุจริตของรายงานทางการเงิน
ทั้งนี้ COSO ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่
Ø สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา: American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA)
Ø สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล: Institute of Internal Auditors (IIA)
Ø สถาบันผู้บริหารการเงิน: Financial Executives Institute (FEI)
Ø สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา: American Accounting Association (AAA)
Ø สถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร: Institute of Management Accountants (IMA)
ค.ศ. 1985 มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อว่า Treadway
Commission โดยตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตของรายงานทางการเงิน
ค.ศ. 1987 Treadway Commission ได้ เ สนอให้ ตั้ ง คณะท างาน ในนามว่ า Committee of
Sponsoring of the Treadway Commission หรือ COSO เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผล
ค.ศ. 1992 COSO ได้เสนอรายงานกรอบการควบคุมภายใน (Internal Control – Integrated
Framework) ประกอบด้วยองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้านที่สัมพันธ์กัน กรอบงานการควบคุมนี้
บางทีเรียกกันว่า COSO 1
ค.ศ. 2004 COSO ได้ เสนอกรอบงานการประเมิน ความเสี่ ย งระดับองค์การ (Enterprise Risk
Management- Integrated Framework) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้านที่สัมพันธ์กัน ซึ่งพัฒนาจาก
กรอบงานการควบคุมภายในที่มีองค์ประกอบ 5 ด้าน และองค์ประกอบเหล่านี้ใช้เป็นเกณฑ์ ในการประเมิน
ความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม กรอบงาน การควบคุมนี้ บางทีเรียกกันว่า COSO 2
ค.ศ. 2006 COSO ได้ประกาศแนวทางการควบคุมภายในด้านการจัดทางบการเงิน ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ และ 20 หลักการ โดยได้ดัดแปลงกรอบงานการควบคุมภายในเดิม (COSO 1) เพื่อลดต้นทุน
ในการควบคุมภายในด้านการจัดทางบการเงินตามกฎหมาย US. Sarbanes – Oxley Act (2002) สาหรับ
กิจการขนาดเล็ ก Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies
แนวทางนี้นิยมเรียกกันว่า COSO 3
ค.ศ. 2009 COSO 4 เป็นแนวทางด้านการกากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal
Control
ค.ศ. 2013 COSO ได้ประกาศแนวทางการควบคุมภายในด้านการจัดทารายงานทางการเงินและ
รายงานที่ไม่ใช่งบการเงิน ซึ่งยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ค.ศ.1992 (Internal Control – Integrated
Framework) ที่กาหนดให้การควบคุมภายในมีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ แต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้
ชัดเจนขึ้น เรียกกันว่า COSO 2013

หลักการและแนวคิดในประเทศไทย
ความมุ่งมั่นพิทักษ์รักษาเงินของแผ่นดินที่มาจากภาษีอากรของประชาชน ทุกหน่วยงานควรตระหนัก
และช่ ว ยกั น รั ก ษาสมบั ติ ไ ทยไว้ เนื่ อ งจากการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ร ะบบระเบี ย บและคุ ณ ธรรม
องค์ประกอบเหล่านั้นต้องมีการค้นหาและพบให้ได้ ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นไปโดยธรรมชาติและยั่งยืน ระบบการ
ควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน ไม่ใช่สิ่ง ที่เป็นวิชาการด้านเดียว หากแต่เป็นการปฏิบัติที่สามารถตรวจสอบได้ถึง
อุดมคติและจริยธรรมที่ซ่อนเร้นในตัวบุคคลทุกระดับขององค์การ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงาน
ระดับล่าง การที่หน่วยงานต่างๆมีระบบการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานที่ดีนั้นย่อมแสดงได้ว่าองค์ การนั้นๆ
ตระหนักถึงการดาเนินงานแบบมืออาชีพเพื่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยงาน
ทาให้หน่วยงานที่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน จะสามารถลด
ภาระงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของการปฏิบัติงานลงได้ อันเป็นประโยชน์ที่ทาให้หน่วยงานต่างๆ มี
การพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความทันสมัยของการบริหารจัดการองค์การ
อยู่เสมอ ทั้งยังส่งเสริมให้หน่วยงานนั้นๆ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของการควบคุมภายใน
ก่อเกิดการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย
กิจกรรมการควบคุมภายใน/แนวทางการกาหนดวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นวิธีการต่างๆ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งกาหนดหรือออกแบบเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุมภายใน หมายถึง นโยบาย และระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ฝ่าย
บริหารกาหนดขึ้นเพื่อใหุ้คลากรนาไปปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รั บการสนองตอบโดยมีการ
ปฏิบัติตาม ตัวอย่ าง กิจกรรมการควบคุมภายใน เช่น การสอบทาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และการ
แบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น
กิจกรรมการควบคุมภายในมีอยู่ในทุกหน้าที่ และทุกระดับการปฏิบัติงาน เช่น การควบคุมงาน การ
ให้คาแนะนา การมอบอานาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน การรักษาความ
ปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่ การจดบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ดังนั้นในการปฏิบัติงานทุกด้าน ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยหาย
กิจกรรมการควบคุมภายในมีอยู่ หลายประเภท การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม มากน้อยเพียงใด
ประเภทกับกิจกรรมใดขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจนั้น ซึ่งแต่ ละหน่วยรับตรวจอาจมีความ
เสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้ น ผู้บริหารจาเป็นต้องทราบถึงลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และวิธี
ประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีความสัมพันธ์และเหมาะสมกับความเสี่ยง
นั้นๆ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง กิจกรรมการควบคุมภายในที่ปฏิบัติโดยทั่วไป ผู้บริหารอาจพิจารณานาไปใช้
เหมาะสมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายและระเบียบวิธี
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กาหนดนโยบายและแผนงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางของหน่วยงาน
ส่วนผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้กาหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อใช้ในการดาเนินงานด้านต่างๆ ที่ตนเอง
รับผิดชอบ โดยระเบียบวิธีปฏิบัตินั้นจะต้องสอดคล้องและรองรับ ตามนโยบายและแผนงาน และปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อวัดผล
การดาเนินงานที่ผ่านมา และนามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
2. การสอบทานโดยผู้บริหาร
การสอบทานรายงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยผู้บริหาร เป็นกิจกรรมการควบคุมที่สาคัญที่ควร
กระทาอย่างต่อเนื่องโดยสม่าเสมอ และควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงานและสถานการณ์ที่ผู้บริหาร
จาเป็นต้องติดตามแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการสอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในแต่ละระดับ
อาจมุ่งเน้นให้ความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกัน
- การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด
ผู้บริหารสูงสุด ควรมุ่งมั่นให้ความสนใจกับการบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับ
ตรวจในภาพรวมและวัตถุประสงค์ที่สาคัญของหน่วยรับตรวจ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลผล
การปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณ เป้าหมายตามแผนงาน ประมาณการ รวมทั้งเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในงวด
ที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือตัวชี้วัดความสาเร็จอื่นๆ
ซึ่งจะทาให้เห็นภาพรวมของการดาเนินงานว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง รวมทั้งช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หา
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขที่จาเป็น
- การสอบทานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา
ผู้บริหารระดับรองลงมาหรือผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานด้านใด
ด้านหนึ่งภายในหน่วยรับ ตรวจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสู งสุ ด จึงควรมุ่งเน้นสอบทานผลการ
ปฏิ บัติงานที่เกิดขึ้น จริงในหน่ วยงานหรือกิจกรรมที่ตนรับผิ ดชอบเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงานที่
กาหนดไว้ และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงาน
จริงกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ การสอบทานควรเข้มงวดหรือกระทาบ่อ ยครั้ง มากน้อยเพียงใดขึ้นกับ
ลักษณะและระดับความเสี่ยงของงานนั้นๆ
3. การควบคุมการประมวลผลข้อมูล
ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยรับตรวจประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทั้งข้อมูลทางบัญชีการเงินและข้อมูลอื่นที่สาคัญ ดังนั้ นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลทั้งในรูปแบบสารสนเทศ
หรือรายงาน จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ กิจกรรม
การควบคุมที่ควรมีเพื่อให้ได้สารสนเทศและรายงานที่มีความสมบูรณ์ ได้แก่ มีการอนุมัติรายการทุกครั้งก่อน
ทาการบันทึกบัญชี ทะเบียนหรือแฟ้มหลักฐานอื่น การสอบทานหรือการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการบันทึก
รายการนั้น การสอบทานหรือการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกัน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการ
ประมวลผลข้อมูลทั้งอุปกรณ์ รายงาน และบุคคล
4. การอนุมัติ
ในการดาเนินงานของทุกหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารไม่สามารถดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยรับตรวจที่ได้กาหนดไว้โดยลาพัง จึงจาเป็นต้องมอบหมายให้บุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทน โดย
การมอบอานาจ ในการมอบอานาจให้แก่บุคลากรระดับต่างๆ นั้น ควรกาหนดขอบเขตของอานาจในการ
อนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและควรสื่อสารให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่ได้รับมอบอานาจหน้าที่ให้
เป็นผู้อนุมัติ ควรสอบทานความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมัติ ว่าถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีวงเงินที่อนุมัติอยู่ภายใต้ขอบเขต
อานาจที่ตนสามารถอนุมัติได้ รวมทั้งควรสอบถามเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนลงนาม
อนุมัติให้ดาเนินการ นอกจากนี้ผู้ที่มีอานาจอนุมัติไม่ควรลงนามอนุมัติในแบบฟอร์มเปล่าหรือแบบฟอร์มที่ไม่มี
ข้อมูลรายการที่ขออนุมัติอย่างเพียงพอ
5. การดูแลป้องกันทรัพย์สิน
การดูแลป้องกันทรัพย์สินเป็นการจากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง เช่น เงินสด ทรัพย์สิน
ที่มีค่า เอกสารหลักฐานและระบบงานที่สาคัญ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับขององค์การ เป็นต้น เพื่อ
ป้องกันการสูญหาย การทุจริต และการนาไปใช้ประโยชน์โดยผู้ที่ไม่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร
ควรจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่ดี คือ การควบคุมการ
เข้าถึงทรัพย์สินนั้น เช่น การเก็บเงินสดและของมีค่าในตู้นิรภัยที่ปลอดภัย การใส่กุญแจห้องเก็บพัสดุหรือตู้
เก็บเอกสารหลักฐานที่สาคัญ การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้การ์ดหรือแผงสัญญาณ การใช้รหัสผ่าน
การจั ดเวรยามรัก ษาความปลอดภัย เป็ น ต้น นอกจากนี้ ฝ่ า ยบริ หารควรก าหนดให้มี การจั ด ทาทะเบี ย น
ทรัพย์สินและมีการตรวจนับทรัพย์สินเป็นระยะๆ โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เหี่ยวกับการจัดหาและดูแล
รักษาทรัพย์สินนั้นๆ และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการตรวจนับกับทะเบียนทรัพย์สิน หากมีผลต่างเกิดขึ้น ควร
ติดตามหาสาเหตุแล้ว ดาเนินการตามควรแก่กรณี และปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง
6. การแบ่งแยกหน้าที่
หน้ าที่ความรับ ผิ ดชอบของงานที่เสี่ ยงต่อความเสี ยหายจาเป็นต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต ตัวอย่างเช่น
(1) การอนุมัติรายการ หรือการให้ความเห็นชอบ
(2) การประมวลผล หรือการบันทึกรายการ
(3) การดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
ไม่ควรให้บุคลากรคนเดียวปฏิบัติงานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจมีข้อจากั ดด้าน
บุคลากร ทาให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่งานดังกล่าวได้ ควรกาหนดกิจกรรมอื่นทดแทน เช่น กาหนดให้มี
การสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น หรือกาหนดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
อาจกาหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่มีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยรั บตรวจเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะหน้าที่
งานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กระทาการอันไม่เหมาะสม หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาที่ทางานต่อเนื่องในหน้าที่งานเดิมเป็นเวลานาน
7. การจัดทาเอกสารหลักฐาน
การดาเนินงาน หรือระบบงานใดที่มีความสาคัญควรมีการจัดทาหลัก ฐานที่เป็นเอกสารหรือ
หนั งสื อไว้ เพื่อให้บุ คคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เข้าใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถค้นคว้าหรืออ้างอิงได้
รวมทั้งสามารถใช้ในการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อ ง พิจารณาอนุมัติรายงานอย่างรัดกุม ตัวอย่างเช่น
ระเบียบ คาสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงาน
องค์ประกอบ การควบคุมภายใน COSO 2013
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
องค์ประกอบที่ 1: สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 - กาหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได้
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5: กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่
จริง และ นาไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทาให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล
องค์ประกอบที่ 1: สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
1.1)
แสดงให้เห็นโดยผ่านคาสั่ง การกระทา พฤติกรรม
1.2)
จัดทามาตรฐานของจรรยาบรรณ
1.3)
ประเมินการยึดมั่นในมาตรฐานของจรรยาบรรณ
1.4)
รายงานการเบี่ยงเบนในเวลาที่เหมาะสม
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
2.1) กาหนดความรับผิดชอบในการกากับดูแล
2.2) กรรมการบริษัทมีความรู้ความชานาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2.3) ดาเนินการอย่างเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหาร
2.4) กากับดูแลในเรื่องสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล

หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน
3.1) พิจารณาโครงสร้างทั้งหมดของกิจการ
3.2) กาหนดสายการรายงาน
3.3) กาหนด มอบหมาย และจากัดขอบเขตของอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
4.1) วางนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร
4.2) ประเมินความสามารถรายบุคคลและระบุส่วนที่ยังขาดอยู่เพื่อปรับปรุงแก้ไข
4.3) จูงใจ พัฒนาและรักษาบุคคลากร
4.4) วางแผนและเตรียมสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession)
หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
5.1) บังคับให้มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในผ่านโครงสร้างองค์กร อานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
5.2) กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัล
5.3) ประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สิ่งจูงใจ และรางวัลอย่างต่อเนื่อง
5.4) พิจารณาความกดดันในการทางานที่มากเกินไป
5.5) ประเมินผลกาปฏิบัติงาน การให้รางวัล และการลงโทษพนักงานเป็นรายบุคคล
องค์ประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 – กาหนดเป้าหมายชัดเจน
6.1) องค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
6.2) องค์กรกาหนดสาระสาคัญของรายงานทางการเงิน
6.3) รายงานทางการเงินสะท้อนถึงกิจกรรมขององค์กร
6.4) คณะกรรมการอนุมัติและสื่อสารนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและ
พนักงานรับทราบ และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
7.1) ระบุความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งระดับ องค์กร ฝ่ายงาน
7.2) วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายใน/ภายนอก
7.3) ให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม
7.4) ประเมินนัยสาคัญของความเสี่ยงที่ระบุ
7.5) กาหนดว่าจะตอบสนองความเสี่ยงอย่างไร
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
8.1) ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประเภทต่างๆ
8.2) ทบทวนเป้าหมาย แรงจูงใจและแรงกดดัน
8.3) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสเกิด
ทุจริต และมาตรการป้องกัน
8.4) บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย

หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
9.1) ประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก
9.2) ประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ
9.3) ประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร
องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
10.1) การควบคุมเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร สภาพแวดล้อม
ลักษณะของงาน
10.2) มีมาตรการการควบคุมภายในที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบาย คู่มือ
ระเบียบ
10.3) กาหนดกิจกรรมควบคุมให้มีความหลากหลายอย่างเหมาะสมการผสมผสาน
ของกิจกรรมการควบคุมหลายๆประเภท
10.4) กาหนดให้มีการควบคุมทุกระดับขององค์กร
10.5) มีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้อนุมัติ ผู้บันทึก ผู้ดูแลเก็บรักษา
หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
11.1) กาหนดความเกี่ยวข้องกันของการใช้ IT ในกระบวนการธุรกิจกับการควบคุมทั่วไป
ทางด้าน ITให้เหมาะสม
11.2) กาหนดกิจกรรมการควบคุมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสม
11.3) กาหนดกิจกรรมการควบคุมด้านความปลอดภัยให้เหมาะสม
11.4) กาหนดกิจกรรมการควบคุมด้านการจัดหา การพัฒนา และดูแลรักษาระบบ
หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
12.1) มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามการทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร
12.2) มีนโยบายเพื่อให้การอนุมัติการทาธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
12.3) มีนโยบายเพื่อให้การอนุมัติธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เสมือนเป็น
รายการที่ทากับ
บุคคลภายนอก(at arms’ length basis)
12.4) มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
12.5) กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติ
12.6) นโยบายและกระบวนการปฏิบัติได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม
12.7) ทบทวนนโยบายและกระบวนการทางานให้เหมาะสมอยู่เสมอ

องค์ประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
13.1) ระบุสารสนเทศที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน
13.2) พิจารณา ต้นทุน ประโยชน์ รวมทั้งปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3) ดาเนินการเพื่อให้กรรมการมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ
13.4) ดาเนินการเพื่อให้กรรมการได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม
ตามที่กฎหมายกาหนด
13.5) ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมมีรายละเอียดสามารถสอบย้อนได้
13.6) องค์กรมีการดาเนินการดังนี้ เก็บเอกสารเป็นระบบ แก้ไขข้อบกพร่องการควบคุม
ตามความเห็นผู้สอบ
หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได้
14.1) มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทางที่เหมาะสม
14.2) มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงกรรมการอย่างสม่าเสมอ
14.3) จัดให้มีช่องทางสื่อสารลับเพื่อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน
15.1) สือ่ สารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทางที่เหมาะสม
15.2) มีช่องทางสื่อสารลับ สาหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก แจ้งเบาะแสการทุจริต
องค์ประกอบที่ 5: กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
16.1) จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนด ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
16.2) จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุ มภายในที่วางไว้ โดยการ
ประเมินตนเองและ/หรือการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3) ความถี่ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล มี ความเหมาะสมกับ การเปลี่ ยนแปลงของ
องค์การ
16.4) ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผู้มีความรู้ความสามารถ
16.5) กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
16.6) ส่ งเสริมให้ ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิ บัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน

หลักการที่ 17 - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม
17.1) ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการแก้ไข
อย่างทันท่วงที
17.2) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืน
กฎหมาย
หรือการกระทาที่ผิดปกติ ซึ่งกระทบชื่อเสียงและฐานะการเงินบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ
17.3) รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางแก้ไข ต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
ในเวลาอันควร

บรรณานุกรม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มกราคม 2558 คู่มือการบริหารความเสี่ยง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน Formation and Evaluation of the Internal Control System
http://web.sut.ac.th/rm/src/file/rm/2-0-0-1.pdf
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