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การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหนวย
รับตรวจ กําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ของการควบคุมภายในมีดังนี้
1.การดําเนินงาน(Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ
2. การรายงานทางการเงิน ( Financial :F) หมายถึงรายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใชภายใน
และภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา
3.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ( C0mpliance:C) ไดแกการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น
มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบดังนี้
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร( Information and Communication)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
1.สภาพแวดลอมของการควบคุม
สภาพแวดลอมของการควบคุม เปนเรื่องพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการบริหารองคกร ผูกํากับดูแล
ฝายบริหาร และบุคลากรของหนวยรับตรวจตองสรางสภาพแวดลอมใหบุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีตอ
การควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตย
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและความสําคัญของประสิทธิผลการควบคุมภายใน
สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตางๆซึ่งสงเสริมใหองคประกอบการควบคุม
ภายในอื่นๆมีประสิทธิผลในหนวยรับตรวจ หรือทําใหการควบคุมที่มีอยูมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือทําให
บุคลากรใหความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น ในกรณีตรงขาม สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ไมมี
ประสิทธิผลอาจทําใหองคประกอบการควบคุมอื่นๆมีประสิทธิผลลดลง สภาพแวดลอมของการควบคุม
ภายในสะทอนใหเห็นทัศนคติและการรับรูถึงความสําคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรระดับตางๆ
ในหนวยรับตรวจ
1.ความซื่อสัตยและจริยธรรม
ความซื่อสัตยและจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดคุณธรรมในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆในหนวยงาน เปนที่ยอมรับวาหนวยรับตรวจที่มีบุคลากรที่ซื่อสัตยและมีจริยธรรมสูงจํานวนมาก
สามารถนําพาหนวยงานของตนใหกาวหนา เปนที่ยอมรับของสาธารณชนโดยทั่วไป ดังนั้นผูบริหารจะตอง
เปนแบบอยางที่ดีโดยการแสดงออกอยางสม่ําเสมอ ทั้งโดยคําพูดและการกระทํารวมทั้งสื่อสารภายในให
บุคลากรรับทราบถึงการปฏิบัติของผูบริหารที่มีความซื่อสัตยและความมีจริยธรรม
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2.การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร
ความรูความสามารถของบุคลากรเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงาน ดังนั้น
ผูบริหารจะตองเปนผูกําหนดระดับความรู ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งความชํานาญและประสบการณ
สําหรับบุคลากรในตําแหนงตางๆวาควรอยูในระดับใด เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาบรรจุแตงตั้ง
บุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว เครื่องมือสําคัญก็คือการจัดทําเอกสารบรรยายลักษณะงาน (Job Discription)
3.คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารมีสวนสําคัญตอการกํากับดูแล หนวยงาน ซึ่งหากหนวยงานมีการกํากับดูแล
ที่ดีจะทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผลดวย สวนคณะกรรมการตรวจสอบเปนกลไกที่ชวยในการ
ตรวจสอบและสอบทานการดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทางที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
4.ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผูบริหาร
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร หมายถึง แนวคิด ทัศนคติและวิธีปฏิบัติงานที่ผูบริหารนํามาใชใน
การบริหารหนวยรับตรวจ ผูบริหารแตละคนมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งประสบการณที่แตกตาง
กันออกไป ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกตางกัน จะทําใหเกิดจุดออนการควบคุมภายในที่แตกตาง
กัน ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางและประสิทธิผลการควบคุมภายใน
5.โครงสรางองคกร
โครงสรางองคกร เปนการกําหนดลําดับการบริหาร การควบคุม ความรับผิดชอบกิจกรรม รวมถึง
เสนทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับตางๆ โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถของบุคคลเหลานั้นดวย โครงสรางองคกรที่ไดรับการจัดไวอยางดียอมเปนพื้นฐานสําคัญที่จะ
ทําใหผูบริหารสามารถวางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
6.การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
การมอบอํานาจ หมายถึง การกระจายการควบคุมในสวนที่ผูบริหารตองดูแลไปยังผูปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม และตามความจําเปนในการดําเนินกิจการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว การกระจายอํานาจควรพิจารณาถึงลักษณะกิจกรรม ความซับซอน ขนาดพื้นที่และระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได หรือใหเกิดความเสี่ยงในระดับที่ความเสี่ยงต่ําสุดที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของบุคลากร
ผูไดรับมอบอํานาจ ดังนั้น เพื่อใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี ผูบริหารจึงควรมอบอํานาจให
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง จัดทําเอกสารคําบรรยายลักษณะงานของบุคลากร
ทุกระดับ
7.นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล
บุคลากรเปนปจจัยสําคัญและมีอิทธิพลที่สุดตอการปฏิบัติงานทุกดาน รวมทั้งตอประสิทธิผลของ
การควบคุมภายใน ฝายบริหารจึงควรกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวกับการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพรแนวทางหรือหลักเกณฑ
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ดานทรัพยากรบุคคล ใหบุคลากรรับทราบโดยละเอียด รวมถึงควรพัฒนาใหความรูความสามารถแก
บุคลากรอยางตอเนื่อง
2 การประเมินความเสี่ยง
ฝายบริหารตองใหความสําคัญและประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบตอผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอกดวยวิธีการที่เปนระบบอยางเพียงพอ
และเหมาะสม
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลทําให
หนวยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา ไมสามารถดําเนินงานให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวได
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่สําคัญที่ใชในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการคนหาและนําเอาวิธีการควบคุมเพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยรับตรวจ
ตามมาตรฐานฯกําหนดใหผูบริหารตองประเมินความเสี่ยง เพื่อใหทราบวาการดําเนินงานของ
หนวยรับตรวจมีความเสี่ยงที่สําคัญในเรื่องใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความสําคัญและ
โอกาสที่จะเกิดมากนอยเพียงใด การที่หนวยรับตรวจไดรับรูปจจัยเสี่ยงที่สําคัญจะเปนประโยชนในการ
กําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจตามสมควรวาความ
เสียหายหรือความผิดพลาดจะไมเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยูในระดับที่ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย
1. ระบุปจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยรับตรวจหรือผลการปฏิบัติงาน
ทั้งในระดับหนวยรับตรวจและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยงฝายบริหารจําเปนตองตั้งคําถามวามี
เหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการ
ไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งมีทรัพยสินใดที่จําเปนจะตองไดรับการดูแลปองกันรักษา เชน ความ
เสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจางในราคาแพง ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพต่ํากวาขอกําหนด เปนตน
2. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากระบุปจจัยเสี่ยงแลว ตองวิเคราะหความ
เสี่ยงวามีผลกระทบตอหนวยรับตรวจอยางไรโดยประมาณโอกาสและพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยง
และจัดลําดับของความเสี่ยงที่กระทบหนวยรับตรวจ ผูบริหารควรใหความสําคัญตอความเสี่ยงที่มีระดับสูง
และมีโอกาสเกิดขึ้นสูง การวิเคราะหความเสี่ยงของสองจุดนี้ตองใชวิจารณญาณอยางมากวาควรอยูใน
ระดับใด เพราะการวัดผลความเสี่ยงทําไดยากโดยอาจพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด
3.การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เปนขั้นตอนการกําหนดวิธีการจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยง ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแลวควรวิเคราะหสาเหตุที่ทําให
เกิดความเสี่ยง และพิจารณาวาจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอยางไร ในการพิจารณาเลือกดําเนินการ
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ผูบริหารตองพิจารณาถึงคาใชจายหรือตนทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชนที่จะ
ไดรับวาเหมาะสมและคุมคาหรือไม
ทั้งนี้ฝายบริหารควรพิจารณาวา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน เชน
ระบบการทํางานไมเหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากรขนาดและโครงสรางขององคกรเปน
ตนหรือปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายใหมที่มีผล
ใชบังคับเปนตน รวมทั้งจะตองพิจารณาวาเปนความเสี่ยงในดานใดกรณีเปนความเสี่ยงเกี่ยวกับหนวยรับ
ตรวจโดยรวม มักเกิดจากปจจัยภายนอกซึ่งมิไดอยูภายใตการควบคุมของฝายบริหาร การปองกันหรือลด
ความเสี่ยงกระทําไดโดยการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
๑. การหลีกเลี่ยง ( Avoiding) การดําเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน
หลีกเลี่ยงหรือหยุดทําธุรกิจและสินคาหรือบริการที่ไมถนัด
๒. การแบงปน (Sharing) เปนการแบงความรับผิดชอบใหผูอื่นรวมกับความรับความเสี่ยง เชน การ
ทําประกัน การใชบริการภายนอก (Outsource) เปนตน
๓. การลด (Reducing) เปนการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใชกระบวนการควบคุมภายในเพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
๔. การยอมรับ ( Accepting) หนวยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่หนวยรับตรวจอาจมี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลที่เพียงพอที่จะใชในการตัดสินใจ และมี
ความเขาใจความเสี่ยงเปนอยางดี รวมทั้งประโยชนที่ไดรับจากการจัดการความเสี่ยงอาจนอยกวา
ตนทุนที่ตองเสียไป
กรณีเปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปจจัยภายในซึ่งอยูภายใตการควบคุม
ของฝายบริหาร การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและ
เหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแตคุณภาพต่ํา อาจจัดใหมีกิจกรรมควบคุม
เกี่ยวกับการจัดซื้อใหรัดกุมมากขึ้น เชน การกําหนดนโยบายการคัดเลือกผูขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพ
และราคา การกําหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อใหเหมาะสม การจัดทําทะเบียนประวัติผูขาย รวมทั้งสถิติ
ราคาและปริมาณการจัดซื้อ การแบงแยกหนาที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี การกําหนดใหมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจาหนาที่จัดซื้อ เปนตน
3.กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเปนวิธีการตางๆที่นํามาใชในการปฏิบัติงานซึ่งกําหนดหรือออกแบบเพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการตางๆที่ฝายบริหาร
กําหนดขึ้นเพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและไดรับการสนองตอบโดยมีการ
ปฏิบัติตาม
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กิจกรรมการควบคุมมีอยูในทุกหนาที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน เชน การควบคุมงาน
การ
ใหคําแนะนํา การมอบอํานาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน การรักษาความ
ปลอดภัย การดูแลปองกันทรัพยสิน การแบงแยกหนาที่ การจดบันทึกกิจกรรมตางๆรวมทั้งการรวบรวม
และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ดังนั้นในการปฏิบัติงานทุก
ดาน ผูบริหารจะตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมอยางเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่จะ
กอใหเกิดความเสียหายกิจกรรมการควบคุมมีอยูหลายประเภท การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมมากนอย
เพียงใด ประเภทกิจกรรมใดขึ้นอยูกับลักษณะความเสี่ยงของหนวยรับตรวจนั้น ซึ่งแตละหนวยรับตรวจ
อาจมีความเสี่ยงที่แตกตางกัน ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองทราบถึงลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงดานตางๆ
และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมการควบคุมที่มีความสัมพันธและเหมาะสมกับ
ความเสี่ยงนั้นเชน การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน การสอบทานโดยผูบริหาร การควบคุม
การประมวลผลขอมูล การอนุมัติ การดูแลปองกันทรัพยสิน การแบงแยกหนาที่ การจัดทําเอกสาร
หลักฐาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสารเปนสวนสนับสนุนที่สําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
กําหนด กลยุทธ ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยาง
เพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือไดและสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยรับตรวจ ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลและถูกจัดใหอยูในรูปที่มีความหมายและเปน
ประโยชนตอการใชงาน
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศ โดยผูบริหาร
ใชในการบริหารจัดการ สวนผูปฏิบัติงานใชขอมูลสารสนเทศเปนเครื่องชี้นําในการปฏิบัติงานตามหนาที่
โดยขอมูลขาวสารที่ดีจะตองมีความถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน ทันเวลาและมีความนาเชื่อถือ ผูบริหาร
ระดับตางๆจําเปนตองไดรับขอมูลทุกดานขององคกร เพื่อพิจารณาวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนกล
ยุทธและแผนการปฏิบัติงานประจําป และบรรลุวัตถุประสงคในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพหรือไม
การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หนวยรับตรวจ ซึ่งอาจใชคนหรือใชสื่อในการติดตอสื่อสารก็ได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
5. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดไวมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง
ขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลาประกอบดวย การติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลเปนรายครั้ง
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นิยามศัพท
หนวยรับตรวจ หมายถึง องคกรหรือหนวยงานที่เปนหนวยรับตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.2544 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปน
หนวยรับตรวจ)
สวนงานยอย หมายถึง หนวยงานภายใตหนวยรับตรวจ เชน สํานัก กอง กลุม สํานักงานหรือแผนกยอยมา
จากหนวยรับตรวจ(สวนงานยอยของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชน สํานัก กอง กลุม ศูนยฯ สํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต)
หัวหนาสวนงานยอย หมายถึง ตําแหนงสูงสุดของสวนงานยอย ที่ทําหนาที่บริหารหรือควบคุมงานของ
สวนงานยอย(ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม/เขต/หัวหนาศูนย)
ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การควบคุมที่ออกแบบใหมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไวใน
กระบวนการของกิจกรรม การปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนํามาใชเพื่อให
เกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
เจาหนาที่ระดับอาวุโส หมายถึง ผูบริหารระดับสูง/ผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาที่มีความรู ความชํานาญเรื่องการ
ควบคุมภายในและไดรับมอบหมายใหอํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตาม
การประเมินผล สรุปภาพรวม และจัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ
การควบคุม หมายถึง วิธีการที่นํามาใชเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
โครงสรางการควบคุมภายใน หมายถึง การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธของ
ทรัพยากรตางไกระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองคกรนั้นๆ
การติดตามในระหวางการปฏิบตั ิงาน ( Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติตาม
วิธีการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงาน อาจเรียกวาการติดตามผลอยางตอเนื่องหรือการประเมินผล
แบบตอเนื่อง เชน
1.มีการสอบทานรายงานเปนครั้งคราว เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลในรายงานถูกตอง เชื่อถือได
และรายงานนั้นใหขอมูลที่เปนประโยชนและเกี่ยวของกัน
2.จัดใหมีการสงสําเนารายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของพิจารณานําไปใชประโยชน
3.ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการควบคุมและประเมินระบบการควบคุมภายใน
การประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) หมายถึง การประเมินที่มีวัตถุประสงคมุงเนนไปที่
ประสิทธิผลของการควบคุม ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนด โดยขอบเขตและความถี่ในการประเมินราย
ครั้งขึ้นอยูกับการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอยางตอเนื่องเปนหลัก แบงเปน
1.การประเมินการควบคุมดวยตนเอง เปนกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อวัตถุประสงคใน
การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดวยการใหผูมีความชํานาญในกิจกรรมนั้นเขามามีสวนรวมในการ
ประเมิน โดยกําหนดใหกลุมผูปฏิบัติงานของสวนงานยอยนั้นๆรวมกันพิจารณาถึงความเพียงพอและความ
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มีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และคนหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
ฝายบริหารจึงควรกําหนดใหมีการประเมินการควบคุมดวยตนเองทุกสวนงานยอยภายในองคกร
2.การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ เปนการประเมินผลที่กระทําโดยผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผลการประเมินจะใหขอมูลสารสนเทศที่มีความ
ถูกตอง ครบถวน การประเมินผลอยางเปนอิสระอาจกระทําโดยผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบ
ภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก
การควบคุมแบงเปน 2 ประเภท
การควบคุมเชิงนามธรรม ( Soft Control) หมายถึงการควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตสํานึก การ
กระทําทักษะ ความสามารถ ของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกใหเห็นวาเปนสิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอ
หนวยรับตรวจ ซึ่งไมสามารถจับตองได เชน ความซื่อสัตย ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความขยัน
ขันแข็ง
การควบคุมเชิงรูปธรรม ( Hard Control) หมายถึง การควบคุมที่ฝายบริหารกําหนดเปน
ลายลักษณ อักษรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูรับผิดชอบกิจกรรมใหประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และเปนสิ่งที่จับตองได เชน ผังโครงสรางหนวยรับตรวจ นโยบาย แนวทาง หรือ คูมือ การ
ปฏิบัติงาน เปนตน
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ
ผูที่เกี่ยวของ
1.ผูบริหารระดับสูง

2.หัวหนาสวนงานยอย

3.คณะกรรมการ/คณะทํางานควบคุมภายใน

4.ผูต รวจสอบภายใน

บทบาทหนาที่รับผิดชอบ
1.จัดใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2.สรางสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ดี
3.จัดใหมีและใหความสําคัญหนวยตรวจสอบภายใน
4.ประเมินผลการควบคุมภายใน
5.ปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย
ความมีคุณธรรม และจริยธรรม
1.จัดใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ในสวนงานที่ตนรับผิดชอบ
2.ติดตามประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต
การควบคุมที่นํามาใช
3.แกไขปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน
การควบคุมภายในสวนงานที่รับมอบหมาย
4.ปลูกฝงผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัย จิตสํานึกที่ดี มี
ความเขาใจและเห็นความสําคัญของการควบคุมภายใน
1.ผลักดันและสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่องรวมถึงการใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชน
2.วางแผนและติดตามการควบคุมภายใน
3.จัดทําและรายงานผลการควบคุมภายในและผลการ
ติดตามเสนอผูบริหาร
1.สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน
2.จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน(แบบปส.)เสนออธิบดีกรมฯ
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กระบวนการจัดทํารายงาน(กระบวนการจัดทํารายงานตามระเบียบฯขอ 6 ของหนวยรับตรวจ)
หนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน – แบบ ปอ.1

รายงานผลการประเมิน
องคประกอบควบคุม
ภายใน – แบบ ปอ.2
(เอกสารเก็บที่หนวยรับตรวจ)

รายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน – แบบ ปอ.3 และ
แบบติดตามผล (งวดกอน)
(เอกสารเก็บที่หนวยรับตรวจ)

รายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน/อื่นๆ

ดําเนินการ ประเมินองคประกอบ 5 ดาน
ประกอบดวย
1.สภาพแวดลอมของการควบคุม
2.การประเมินความเสี่ยง
3.กิจกรรมการควบคุม
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
5.การติดตามประเมินผล
ดําเนินการ ประชุมคณะทํางานฯ พิจารณาผลการประเมิน
องคประกอบการควบคุมภายใน 5 ดาน – แบบ ปย.1 ของ
สวนงานยอย และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน – แบบ ปย.2 ของสวนงานยอย และแบบติดตามผล
(งวดกอน) นํามาวิเคราะหและสรุปเปนภาพรวมผลการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ

(กระบวนการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ ขอ 6 ของสวนงานยอย)
หนวยงานยอยเสนอผลการประเมินองคประกอบ
การควบคุมภายใน 5 ดาน (แบบ ปย.1)
และรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
เสนอผูบริหารสวนงานยอยลงนาม

รายงานตอหนวยรับตรวจ
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

จัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน – แบบ ปย.2
(เอกสารสงใหหนวยรับตรวจ)

-คณะทํางานฯ พิจารณาจากผลการ
ดําเนินการติดตามผล (งวดกอน)
-สรุปรายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน –
แบบ ปย.2

จัดทํารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายในทั้ง 5 ดาน (แบบ ปย.1)
(เอกสารสงใหหนวยรับตรวจ)

-คณะทํางานฯ จัดทํารายงานผล
การประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายในทั้ง 5 ดาน
(แบบ ปย.1)

แนวทางการจัดทําระบบควบคุมภายในสวนงานยอย
แตงตั้งคณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองคประกอบการ
ควบคุมภายใน แบบ ปย.1 ( จัดสงภายใน
เดือน พ.ย.)
 แบบประเมินองคประกอบของการ

ควบคุมภายใน

สวนงาน

รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ปย. 2 (จัดสงภายในเดือน พ.ย.)
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน / การ
สังเกตการณ
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน
 ขอตรวจพบและขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายใน/ภายนอก
 อื่นๆ (ถามี)
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แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผล
และจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปย . 2 ( รอบ 6 เดือนจัดสงภายในเดือน เม.ย.
รอบ 12 เดือนจัดสงภายในเดือน พ.ย. )

สรุปรายงานผลการติดตามการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อนําไปเปนขอมูลใน
การจัดทําแผน (แบบ ปย. 2) ปถัดไป

รายงานตอหนวยรับตรวจ(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
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ขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ
1.แตงตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ(คณะจัดวาง/คณะติดตาม
ประเมินผล)
2.ประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน(แบบปอ.2) 5 องคประกอบและสรุปผลในภาพรวม
ขององคกร
3.นําแบบปอ.3 (ของงวดกอน) มาพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานวาไดดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงที่กําหนดหรือไมอยางไร ปญหาอุปสรรค ความเสี่ยงที่เหลืออยูและสรุปผลการดําเนินงาน
ในแบบติดตามปอ.3
4.นํากิจกรรม/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยงเหลืออยู และกิจกรรม/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยงที่
พบใหมของสวนงานยอยใหคณะกรรมการพิจารณาแลวสรุปในภาพรวมองคกรจัดทําแผนปรับปรุงลงใน
แบบปอ.3
5.สงแบบปอ.2 แบบปอ.3 และแบบติดตาม พรอมแบบปย.2ของสวนงานยอยใหหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานและออกแบบปส.เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการออกหนังสือ
รับรองการควบคุมภายในแบบปอ.1
6.จัดสงขอมูลทั้งหมดใหประธานคณะกรรมการและเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาและ
ออกหนังสือรับรองการควบคุมภายในแบบปอ.1 และจัดสงแบบปอ.1ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภายใน 30 ธันวาคม ของทุกป
7.สงแบบปอ.1 แบบปอ.2 แบบปอ.3 พรอมแบบติดตาม และแบบปส.ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงและเก็บไวที่หนวยงานเพื่อสอบทานตอไป
ขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสวนงานยอย
1.แตงตั้งคณะทํางานการควบคุมภายในของหนวยงาน(คณะจัดวาง/คณะติดตามประเมินผล)
2.ประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน(แบบปย.1) 5 องคประกอบและสรุปผลในภาพรวม
ของสวนงานยอย
3.นําแบบปย.2(ของงวดกอน) มาพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานวาไดดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงที่กําหนดหรือไมอยางไร ปญหาอุปสรรค ความเสี่ยงที่เหลืออยูและสรุปผลการดําเนินงานในแบบ
ติดตามปย.2
4.นํากิจกรรม/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยงเหลืออยู และกิจกรรม/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยงที่
พบใหมของกลุมงาน/ฝายของสวนงานยอยใหคณะทํางานพิจารณาแลวสรุปจัดทําแผนปรับปรุงลงใน
แบบปย.2
5.สงแบบปย.1และแบบปย .2ใหผูรับผิดชอบหลักระดับกรมคือสํานักบริหารเพื่อสรุปรวบรวมละ
จัดทําแผนในภาพรวมของกรม
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ผูรับผิดชอบในการประเมิน
1. เจาหนาที่ระดับอาวุโสหรือคณะกรรมการมีหนาที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรมและ
ผูบริหารระดับสวนงานยอย และผูปฏิบัติงานในสวนงานยอย ผูมีหนาที่ ประเมิน เชน หัวหนาสํานัก /กอง/
กลุมฯ หัวหนาฝายรับผิดชอบประเมินการควบคุมภายในของสวนงานยอยที่รับผิดชอบรวมกับผูปฏิบัติงาน
ในสวนงานยอยนั้นๆ
2. ผูตรวจสอบภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การปฏิบัติหนาที่ของผู
ตรวจสอบภายในพ.ศ.2546 ผูต รวจสอบภายในมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมิน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่ หนวยงานกําหนดโดยสอบทานการ
ประเมินของฝายบริหารและรายงานผลการประเมินดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อสรุปความเห็นและ
จัดทํารายงานเสนอตอหัวหนาหนวยรับตรวจวา ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิผล
สรุปเอกสารรายงาน
ระดับสวนงานยอย
(
1) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน –แบบ ปย.1
(
2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน- แบบ ปย.2
ระดับหนวยรับตรวจ
(1)หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบปอ.1
(2)รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2
(3)รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3
การรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามระเบียบฯขอ 6 ใหจัดสงเฉพาะหนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับรายงานแบบอื่นใหจัดเก็บไวที่หนวยรับตรวจ เพื่อใหหัวหนาสวน
ราชการและเจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของเรียกดูและสอบทานตอไป
รูปแบบรายงานและตัวอยางรายงาน
วัตถุประสงค
ใหฝายบริหารของหนวยรับตรวจใชประกอบในการจัดทําในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯขอ 6 เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.)
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รูปแบบรายงานของหนวยรับตรวจและสวนงานยอย
แบบรายงาน
คําอธิบาย
1.ระดับหนวยรับตรวจ(ระดับกรม)มีรายงาน 3 แบบ คือ
1.1เปนหนังสือรับรองการควบคุมภายใน เพื่อให
1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
ความเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่ใชอยูมี
–แบบ ปอ.1
ประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการ
ดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค
หรือไม เพียงใด
1.2 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุม 1.2เปนการสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบ
ภายใน – แบบ ปอ.2
ของการควบคุมภายในจากการประเมินกิจกรรม
ตางๆของ5องคประกอบ
1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.3 เพื่อนําเสนอจุดออนของระบบการควบคุม
–แบบ ปอ.3
ภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู พรอมแผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน สรุป จากการ
หมายเหตุ :โดยตองมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประเมินระดับสวนงานยอยตามแบบปย.2
ของงวดกอนดวย (แบบติดตามปอ.3)
2.ระดับสวนงานยอย (ระดับสํานัก /กอง /กลุม /ศูนย/
สํานักงานเขต)มีรายงาน 2 แบบ คือ
2.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุม 2.1เพื่อนําเสนอผลการประเมินแตละองคประกอบ
ของการควบคุมภายในของสวนงานยอย
ภายใน –แบบ ปย.1
2.2เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการ
2.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู การ
ภายใน –แบบ ปย.2
หมายเหตุ :โดยตองมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การ
ควบคุมภายในที่ตองปรับปรุงและผูรับผิดชอบ
ของงวดกอนดวย(แบบติดตามปย.2)
3.ผูตรวจสอบภายใน
รายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของผูตรวจสอบภายใน-แบบ ปส

เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาดําเนินการตาม
วิธีการที่หนวยงานกําหนดหรือไม เพียงใด พรอม
ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมี
ความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับหนวยรับตรวจ

1. แบบ ปอ. 1
2. แบบ ปอ. 2
3. แบบ ปอ. 3

ระดับสวนงานยอย

1. แบบ ปย. 1
2. แบบ ปย. 2

การสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
-หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบปอ.1
2.คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงสาธารณสุข
-หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบปอ.1
-รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน แบบปอ.2
-รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบปอ.3
-รายงานผลการติดตามแบบปอ.3
-รายงานของผูตรวจสอบภายใน แบบปส.

ผูตรวจสอบภายใน

1. แบบ ปส.
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รูปแบบรายงานระดับหนวยรับตรวจและคําอธิบาย
แบบปอ.1 (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน)
จัดทําโดยคณะกรรมการตองพิจารณารวมกันของประเด็นความเสี่ยงระดับองคกรวามีความ
เพียงพอเหมาะสมกับการปรับปรุงการควบคุมที่มีอยูหรือไมอยางไร
แบบ ปอ 1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน/ผูกํากับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ)
………………(ชื่อหนวยรับตรวจ)…………………………ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ …….เดือน……………พ.ศ……ดวยวิธีการที่ …(ชื่อหนวยรับตรวจ …กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน
การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ……(ชื่อหนวยรับตรวจ)….……..สําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่……….…เดือน………………….….พ.ศ…………………..เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
ไว มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมตามที่กลาวไวในวรรคแรก

ตําแหนง

ลายมือชื่อ…………………………………………………….
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)
……………………………………………………….
วันที่………..เดือน……………………….พ.ศ…………….
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กรณีมีจุดออนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบขางตน โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ
…(ชื่อหนวยรับตรวจ)………สําหรับป
สิ้นสุดวันที่………..เดือน………………………พ.ศ………………เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวมี
ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวไวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ ดังนี้
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําอธิบายรายงานแบบ ปอ.1

1. ชื่อผูรายงาน
2. ผูรับรายงาน

3. วรรคแรก

4. วรรคสอง

5. ผูรายงาน

รายการ

ความหมาย
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
- คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล
หนวยรับตรวจ และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (ถามี)
- ระบุชื่อหนวยรับตรวจและงวดเวลาของการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายใน
ตามที่หนวยรับตรวจกําหนด
- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในวา
เปนไปตามที่หนวยรับตรวจกําหนด มีความเพียงพอ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือไม
- หัวหนาหนวยรับตรวจ พรอมทั้งระบุตําแหนงและ
วันที่รายงาน
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แบบปอ.2 (รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน)
จัดทําโดยคณะกรรมการตองรวบรวมพิจารณาสรุปผลรวมกันของการประเมินผลแตละ
องคประกอบของการควบคุมภายใน สรุปเปนภาพรวมขององคกรระดับหนวยรับตรวจ(ระดับกรม) ซึ่งผล
การประเมินในแบบปอ.2 ตองสอดคลองสัมพันธกบั แผนการปรับปรุงในแบบปอ.3
แบบ ปอ 2
ชื่อหนวยรับตรวจ
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่……เดือน…………………พ.ศ………
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ขอสรุป
(1)
(2)
1.สภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน
1.1……………………………………………………………………...
1.2………………………………………………………………………
2.การประเมินความเสี่ยง
2.1………………………………………………………………………
2.2………………………………………………………………………
3.กิจกรรมการควบคุม
3.1………………………………………………………………………
3.2………………………………………………………………………
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1………………………………………………………………………
4.2………………………………………………………………………
5.การติดตามประเมินผล
5.1………………………………………………………………………
5.2………………………………………………………………………
ผลการประเมินโดยรวม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อผูรายงาน………………………………………………………………..
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)
ตําแหนง
…………………………………………………………………………
วันที…่ …………เดือน…………………………..พ.ศ………………………...
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คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ 2
รายงาน
1. ชื่อหนวยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน
3. งวดรายงาน
4. คอลัมน (1) องคประกอบของการควบคุม
ภายใน
5. คอลัมน(2)ผลการประเมิน/ขอสรุป
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบ
ของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผูรายงาน

ความหมาย
-ระบุหนวยรับตรวจ(กรม)
- รายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน
- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมิน
องคประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละ
องคประกอบ
- ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละ
องคประกอบของการควบคุมภายในพรอมจุดออน
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
- หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือ
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการ
บริหารงานของหนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนง
และวันที่รายงาน
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แบบปอ.3 (แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
จัดทําโดยคณะกรรมการตองรวบรวมพิจารณาสรุปผลรวมกันจากแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน(แบบปย.2)ของสวนงานยอยใหครอบคลุมทุกภารกิจทั้งภารกิจหลักและสนับสนุนแลวสรุปประเด็น
ความเสี่ยงที่สําคัญระดับองคกรเพื่อนํามาจัดทําแผนปรับปรุงในระดับองคกร(แบบปอ.3)ซึ่งหากพิจารณา
แลววาประเด็นใดในแบบปย.2 (ระดับสวนงานยอย) เปนภารกิจหลักระดับองคกรสามารถนํามาจัดทําแผน
ในแบบปอ.3 (ระดับกรม) และตองสอดคลองสัมพันธกับรายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบปอ.2) ที่สรุปผล
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แบบ ปอ. 3
ชื่อหนวยรับตรวจ(กรม)
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่…….เดือน………………………..พ.ศ……………
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(1)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(2)
มาจากคอลัมน4ของ
แบบปย.2

ตําแหนง

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน
(3)

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(5)

มาจากคอลัมน5ของ
แบบปย.2

มาจากคอลัมน6ของ
แบบปย.2

หมาย
เหตุ
(6)

ชื่อผูรายงาน………………..…………………
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)
…………………………………………
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ………..
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คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ.3
รายงาน
1. ชือ่ หนวยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน

ความหมาย
-ระบุชื่อหนวยรับตรวจ(กรม)
-ระบุรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบปอ.3)
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาของแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน พ.ศ.
25xx
4. คอลัมน (1)กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ - ใหนําชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค กิจกรรม/ ดานของงานที่ประเมินและระบุ
ของการควบคุม
วัตถุประสงคของการควบคุมหนึ่งกิจกรรม/ดานของ
งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีไดหลาย
วัตถุประสงค
5. คอลัมน (2)ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู โดยสรุป/ประเมินผลมา
จากการควบคุมที่มีอยูตามแบบปย.2 คอลัมน(4)

6. คอลัมน(3) งวด/เวลาที่พบจุดออน

- ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ตามที่ระบุในคอลัมน(2) เชน 1 ตุลาคม 2557 ถึง
30 กันยายน 2558

7.คอลัมน(4)การปรับปรุงการควบคุม

- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพื่อปองกัน เพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยูโดยสรุปผลมา
จาก แบบปย.2 คอลัมน (5)
- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันที่
ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จมาจากคอลัมน6
ของปย.2
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน
วิธีดําเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่
ตองการอธิบายเพิ่มเติม
- หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือ
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหาร
ของหนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนงและวันที่
รายงาน

8. คอลัมน(5)กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
9. คอลัมน(6) หมายเหตุ
10.ชื่อผูรายงาน
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การวิเคราะหความเสี่ยงจากแบบปย.2ไปสูแบบปอ3.
กระบวนการ การควบคุม
การ
ความเสี่ยง การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/
ปฏิบัติงาน/
ที่มีอยู
ประเมินผล ที่ยังมีอยู การควบคุม ผูร ับผิดชอบ
โครงการ/
การควบคุม
กิจกรรม/ดาน
ของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุมภายใน

(1)

(2)

กระบวนการ ความเสี่ยงที่
ปฏิบัติงาน/ ยังมีอยู
โครงการ/
กิจกรรม/ดาน
ของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
ภายใน

(1)

(2)
มาจากคอลัมน
(4)ของแบบ
ปย.2

(3)

(4)

งวด/เวลา
ที่พบ
จุดออน

การปรับปรุง
การควบคุม

(3)

(5)

(6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(4)
(5)
มาจากคอลัมน มาจากคอลัมน
(5) ของแบบ (6) ของแบบ
ปย.2
ปย.2

หมาย
เหตุ

(7)

หมายเหตุ

(6)
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

สถานะดําเนินการ
=ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
=ดําเนินการแลวแตลาชากวากําหนด
X =ยังไมไดดําเนินการ
O =อยูระหวางดําเนินการ

ชื่อหนวยงาน ( กรม)..................................................
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ............. ถึงวันที่ ………………………………..
งวดเวลาที่พบ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การปรับปรุงการควบคุม
จุดออน

(2)

(3)

(4)

แบบติดตาม ปอ.3

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

(5)

(6)

(7)

ชือ่ ผูรายงาน................................................
( .......................................)
ตําแหนง......................................
วันที.่ ......เดือน .............พ.ศ...........

หมายเหตุ: หนวยงานควรมีการติดตามการดําเนินงานตามแผน(งวดกอน)(แบบติดตามปอ.3) กอนจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงปปจจุบัน(แบบปอ3)ของหนวยรับตรวจ
และขอมูลคอลัมน1 2 3 4และ5 ของแบบติดตามปอ.3ใหนํามาจากขอมูลในคอลัมน 1 2 3 4และ5 ของแบบปอ.3ของปงบประมาณกอนหนา
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คําอธิบายแบบติดตามปอ.3
รายการ
1.ชื่อหนวยงาน(ระดับหนวยรับตรวจ)
2.ชื่อรายงาน

ความหมาย
-ระบุชื่อหนวยรับตรวจ(กรม)
-รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอนระดับหนวยรับ
ตรวจ(แบบติดตามปอ.3)

3.งวดรายงาน

-ระบุรายงานงวด 6เดือน ณ วันที่31 มีนาคม พ.ศ.
25xx และรอบ12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.25xx
-ใหนําชื่อกระบวนงานมาใสพรอมระบุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน

4.คอลัมนที่1กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค
ของการควบคุม
5.คอลัมนที่2ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
6. คอลัมนที่3งวดเวลาที่พบจุดออน

7.คอลัมนที่4การปรับปรุงการควบคุม
8.คอลัมนที่5กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
9.คอลัมนที่6 สถานะการดําเนินการ
10.คอลัมนที่7ผลการดําเนินงาน
11.ชื่อผูรายงาน ตําแหนงและวันที่

-เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการควบคุมที่มีอยู
มาจากคอลัมนท2ี่ ของแบบปอ.3
-ใหระบุงวดเวลาที่พบจุดออน เชน 1 ตุลาคม
2557 ถึง 30 กันยายน 2558 มาจากคอลัมน3
ของแบบปอ.3
-ใหระบุวิธีการปรับปรุงหรือแกไขมาจากคอลัมน4
ของแบบปอ.3
-ใหระบุมาจากคอลัมนที่5ของแบบปอ.3
-ใหระบุสถานะการดําเนินการตามสัญลักษณที่
กําหนดไวตามแบบฟอรม
-ใหระบุวิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ขอคิดเห็นเพื่อแสดงวิธีการแกไขปรับปรุงติดตาม
งานใหมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
-ใหระบุชื่อหัวหนาสวนราชการพรอมทั้งตําแหนง
และวันเดือนปที่จัดทําเสร็จ
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รูปแบบรายงานระดับสวนงานยอยและคําอธิบาย
แบบ ปย.1 (รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน)
จัดทําโดยคณะทํางานของสวนงานยอยตองรวบรวมพิจารณาสรุปผลรวมกันขององคประกอบของ
การควบคุมภายในเพื่อนํามาสรุปในแตละองคประกอบของการควบคุมภายในวามีปญหาอุปสรรคจุดออน
หรือความเสี่ยงใดบางเพื่อนําจุดออนจากการประเมินนั้นมากําหนดเปนแผนในการปรับปรุงเปนภาพรวม
ระดับสวนงานยอยในแบบปย.2 ซึง่ ผลการประเมินในแบบปย.1 ตองสอดคลองสัมพันธกับแผนการ
ปรับปรุงในแบบปย.2
แบบ ปย.1
ชื่อสวนงานยอย
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่…เดือน………………พ.ศ…………(ประเมินปที่ผานมา)
ผลการประเมิน/ขอสรุป (2)
องคประกอบของการควบคุมภายใน (1)
(ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละ
(ระบุขอมูลสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของ
องคประกอบของการควบคุมภายใน พรอม
แตละองคประกอบและสรุปวิธีการที่ควรปฏิบัติ)
จุดออนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู)
1.สภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน
1.1……………………………………………………………………...
2.การประเมินความเสี่ยง
2.1………………………………………………………………………
3.กิจกรรมการควบคุม
3.1………………………………………………………………………
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1………………………………………………………………………
5.การติดตามประเมินผล
5.1………………………………………………………………………
ผลการประเมินโดยรวม
สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุม.............................…………………………………

ชื่อผูรายงาน………………………………………………………………..
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
ตําแหนง
…………………………………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………….. พ.ศ ……………………
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คําอธิบายรายงาน แบบ ปย.1

1. ชื่อสวนงานยอย

รายงาน

2. ชื่อรายงาน
3. งวดรายงาน
4. คอลัมน (1) องคประกอบของการควบคุม
ภายใน
5. คอลัมน(2)ผลการประเมิน/ขอสรุป

6. สรุปผลการประเมินโดยรวม

7. ชื่อผูรายงานได

ความหมาย
-ระบุชื่อสวนงานยอยของกรม(เขต/สํานัก/กอง/
กลุม/ศูนย)
- รายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน
- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมิน
องคประกอบของการควบคุมภายใน(ปที่ผานมา)
- ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละ
องคประกอบ
- ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละ
องคประกอบของการควบคุมภายในพรอมจุดออน
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยูและจุดออนตองสัมพันธกับ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบปย.2)ที่
จัดทํา
-สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของ
การควบคุมภายในพรอมสรุปจุดออนที่พบและตอง
สอดคลองสัมพันธกับแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน(แบบปย.2)ที่จัดทํา
- หัวหนาสวนงานยอย พรอมระบุตําแหนงและวันที่
รายงาน
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แบบปย.2 (รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
จัดทําโดยคณะทํางานของสวนงานยอยตองรวบรวมพิจารณาสรุปผลรวมกันโดยนําจุดออนที่ได
จากการประเมินผลแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน(แบบปย.1) หรือพิจารณาจาก Flow chart
การปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นหรือจากขอมูลอื่นๆที่เปนจุดออนในหนวยงานมาสรุปเปนภาพรวมในแตละ
ประเด็นความเสี่ยงที่พบเพื่อนําจุดออนนั้นมากําหนดเปนแผนในการปรับปรุงในระดับสวนงานยอยตาม
แบบปย.2 โดยแผนการปรับปรุงที่ไดตองสอดคลองสัมพันธกับผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน และตองกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุมใหชัดเจน เชน เพื่อความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน(ดาน Operation) หรือเพื่อความเชื่อถือไดของรายงานการเงิน(ดาน
financial) หรือเพื่อความถูกตองของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ(ดานCompliance)
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ชื่อสวนงานยอย……………………………
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่…….เดือน…………………..พ.ศ…………(ประเมินปที่ผานมา)
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ การควบคุมที่ การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยังมี
การปรับปรุงการ
ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
มีอยู
การควบคุม
อยู
ควบคุม
การควบคุม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

พิจารณาจากแตละขั้นตอนของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน(Flow chart การปฏิบัติงาน) หรือ
จากจุดออนของ5องคประกอบหรือความเสี่ยง
อื่นที่เปนจุดออนของหนวยงานพรอมระบุ
วัตถุประสงคของการควบคุมใหชัดเจน

ตําแหนง
วันที่

ระบุการ
ควบคุมที่ทํา
อยูปจจุบัน
เพื่อใหงาน
สําเร็จ

แบบปย.2

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

การควบคุมที่มีอยู ยังมีความเสี่ยงหรือ มีวิธีการใดบางที่ วันที่จะทําเสร็จอาจเปน คําอธิบาย
เพียงพอและ
จุดออนใดบางที่ สามารถชวยใหความ ชวง6เดือนหรือ12เดือน เพิม่ เติม
เหมาะสมหรือไม เหลืออยูและมีผล เสี่ยงลดลงและงาน
ในปปจจุบัน/
อยางไร
ทําใหงานไมสําเร็จ สําเร็จตามเปาหมาย ผูรับผิดชอบในการจัดทํา

ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
…….เดือน………………..พ.ศ………..
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คําอธิบายรายงาน แบบ ปย.2
รายงาน
1.ชื่อสวนงานยอย
2.ชื่อรายงาน
3.งวดรายงาน

ความหมาย
- ระบุชื่อสวนงานยอยของกรม(เขต/สํานัก/กอง/
กลุม/ศูนย)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบปย.2)
- ระบุสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน
25xx (กรณีรายงานตามปงบประมาณ) จะประเมิน
ปที่ผานมา

4. คอลัมน( 1)กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ / - ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรม /กระบวนงาน หรือ
กิจกรรม /ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสง
ดานของงานที่กําลังประเมิน ถาเปนกระบวนการ
ของการควบคุมและวัตถุประสงคของการควบคุม ปฏิบัติงานหรือโครงการ ใหระบุขั้นตอนที่สําคัญของ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทัง้
วัตถุประสงคของแตละขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม /
ดานของงาน /ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีไดหลาย
วัตถุประสงค
5. คอลัมน (2) การควบคุมที่มีอยู
6.คอลัมน(3) การประเมินผลการควบคุม

- สรุปขั้นตอน /วิธีปฏิบัติ /นโยบาย /กฎเกณฑที่ใช
ปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรมตางๆ
ตามขั้นตอน
ปฏิบัติงาน(ดานซายมือ)
- ประเมินวาการควบคุมที่มีอยูตามคอลัมน
ไมาเพียงพอไมตองมี
(2)เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือ(ถ
คอลัมนตอไป) ถาไมเพียงพอจะมีคอลัมนตอไป คือควา
เสี่ยงและวิธีการปรับปรุงควบคุมและตองสัมพันธโดย
กัน
ตอบคําถามตอไปนี้
• การกําหนด/สั่งอยางเปนทางการใหปฏิบัติ
ตามการควบคุมหรือไม
• มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม
• ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงาน
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม
ประโยชนที่ไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุม
หรือไม
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7.คอลัมน(4)ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

-ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู นอกเหนือจากการควบคุม
ที่มีอยูแลว ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมดานใดดานหนึ่งหรือ
หลายดาน คือ
• ดานการดําเนินงาน (Operation) = O
• ดานความถูกตอง เชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน (Financial Reporting)=F
• ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ฯลฯ (Compliance)=C

8. คอลัมน(5) การปรับปรุงการควบคุม

- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อปองกัน
หรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน( 4) โดยระบุการ
ปรับปรุงหรือวิธีแกจากความเสี่ยงในคอลัมน4โดย
ตองสามารถแกไขความเสี่ยงไดจริง

9. คอลัมน(6) กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันที่
ดําเนินการแกไขแลวเสร็จ หรืออาจระบุเปน6เดือน
12 เดือน ของปปจจุบัน
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน
วิธีดําเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ ที่
ตองการอธิบายเพิ่มเติม
- ระบุชื่อ หัวหนาสวนงานยอย ซึ่งรับผิดชอบในการจัด
พรอมทั้งตําแหนงและลงวันที่ เดือน ป.ศ.พที่จัดทําเสร็จ
สิ้น

10. คอลัมน(7 หมายเหตุ )
11.ชื่อผูรายงานตําแหนงและวันที่
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

สถานะดําเนินการ
=ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
=ดําเนินการแลวแตลาชากวากําหนด
X =ยังไมไดดําเนินการ
O =อยูระหวางดําเนินการ

หนวยงาน .............................................................
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ............. ถึงวันที่ ………………………………..
งวดเวลาที่พบ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การปรับปรุงการควบคุม
จุดออน

(2)

(3)

(4)

แบบติดตาม ปย.2

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

(5)

(6)

(7)

ชือ่ ผูรายงาน................................................
( .......................................)
ตําแหนง......................................
วันที.่ ......เดือน .............พ.ศ............

หมายเหตุ : หนวยงานควรมีการติดตามการดําเนินงานตามแผน(งวดกอน) (แบบติดตามปย.2)กอนจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงปปจจุบัน(แบบปย.2)ของสวนงานยอย
และขอมูลคอลัมน1 2 4 5 ของแบบติดตามปย.2ใหนํามาจากขอมูลในคอลัมน 1 4 5 6 ของแบบปย.2ของปงบประมาณกอนหนา
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คําอธิบายแบบติดตามปย.2
1.ชื่อหนวยงาน
2.ชื่อรายงาน

รายการ

3.งวดรายงาน
4.คอลัมนที่1กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค
ของการควบคุม
5.คอลัมนที่2ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
6. คอลัมนที่3งวดเวลาที่พบจุดออน

7.คอลัมนที่4การปรับปรุงการควบคุม
8.คอลัมนที่5กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
9.คอลัมนที่6 สถานะการดําเนินการ
10.คอลัมนที่7ผลการดําเนินงาน
11.ชื่อผูรายงาน ตําแหนงและวันที่

ความหมาย
-ระบุชื่อสวยงานยอย
-รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอนระดับสวนงาน
ยอย(แบบติดตามปย.2)
-ระบุรายงานงวด 6เดือน ณ วันที่31 มีนาคม พ.ศ.
25xx และรอบ12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.25xx
-ใหนําชื่อกระบวนงานมาใสพรอมระบุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน
-เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการควบคุมที่มีอยู
มาจากคอลัมนท4ี่ ของแบบปย.2
-ใหระบุงวดเวลาที่พบจุดออน เชน 1 ตุลาคม
255.. ถึง 30 กันยายน 255..
-ใหระบุวิธีการปรับปรุงหรือแกไขมาจากคอลัมน5
ของแบบปย.2
-ใหระบุมาจากคอลัมนที่6ของแบบปย.2
-ใหระบุสถานะการดําเนินการตามสัญลักษณที่
กําหนดไวตามแบบฟอรม
-ใหระบุวิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ขอคิดเห็นเพื่อแสดงวิธีการแกไขปรับปรุงติดตาม
งานใหมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
-ใหระบุชื่อหัวหนาสวนงานยอยพรอมทั้งตําแหนง
และวันเดือนปที่จัดทําเสร็จ
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รายงานของผูตรวจสอบภายใน
จัดทําโดยหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในขององคกรโดยตองมีการสอบทานประเมินผลการ
ควบคุมภายในที่สวนงานยอยที่จัดทําและสรุปผลมาเปนภาพรวมของหนวยรับตรวจระดับกรมวามีความ
ถูกตอง ครบถวน สอดคลอง สัมพันธกัน และมีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายในตามที่ระเบียบกําหนดหรือไม อยางไร
แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
(กรณีไมมีขอตรวจพบหรือขอสังเกต)
เรียน (หัวหนาหนวยรับตรวจ/ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ)
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ.....(ชื่อหนวยรับตรวจ).................................
สําหรับปสิ้นสุดวันที่..........เดือน........................พ.ศ.............การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการที่
กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ชื่อผูรายงาน.........................................
(ชื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน)
ตําแหนง.................................................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.........
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กรณีที่ผูตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลวมีขอตรวจพบ หรือขอสังเกต
ที่มีนัยสําคัญ ใหรายงานขอตรวจพบหรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอทายผลการสอบทาน ดังนี้
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ......(ชื่อหนวยรับ ตรวจ)........................
สําหรับปสิ้นสุดวันที่...........เดือน..................พ.ศ...........การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการที่
กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญดังนี้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายงาน แบบ ปส.
1. ชื่อรายงาน
2. ผูรับรายงาน

รายงาน

ความหมาย
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
- หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือ
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหาร
ของหนวยรับตรวจ

3. วรรครายงาน

- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุม
ภายใน
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในวาไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอยางรอบคอบ
- สรุปผลการสอบทาน

4. ชื่อผูรายงาน

- หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวย
รับตรวจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจให
ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
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ตัวอยางรายงาน
ตัวอยางรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6 ที่แสดงนี้ แบงเปน 2 สวน คือรายงานที่หนวยรับตรวจ
และ
สวนงานยอยตองจัดทําและรายงานที่ตองจัดสง
1.รายงานที่ตองจัดทํา
1.1รายงานระดับสวนงานยอย
รายงานที่สวนงานยอยตองจัดทําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อประมวลผลในภาพรวมเปน
รายงานของหนวยรับตรวจ
1.1.1รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปย.1
1.1.2รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน –แบบ ปย.2
1.2 รายงานระดับหนวยรับตรวจ
รายงานที่หนวยรับตรวจตองจัดทําโดยผานการประมวลจากรายงานของสวนงานยอย
ประกอบดวย
1.2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน- แบบ ปอ.1
1.2.2 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2
1.2.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3
1.3 รายงานของผูตรวจสอบภายใน
1.3.1 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน-แบบ ปส
2.รายงานที่ตองจัดสง
เมื่อหนวยรับตรวจไดประเมินการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานแสดงผลการประเมินทั้งระดับ
สวนงานยอยและระดับหนวยรับตรวจ รวมทั้งผานการสอบทานการประเมินจากผูตรวจสอบภายในตาม
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในแลว ใหหนวยรับตรวจ
จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน -แบบ ปอ.1 เรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน/ ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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แบบ ปอ 1
ตัวอยางรายงานระดับหนวยรับตรวจ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรม...............................ไดประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
25xxดวยวิธีการที่กรม..........................................กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวา การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของกรม...............................สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 25xx เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก
ลายมือชื่อ..........................................................
( )
ตําแหนงอธิบดีกรม.....................................................
วันที่.........เดือน........................พ.ศ.................
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กรณีมีจุดออนของการควบคุมภายในสามารถรายงานจุดออนที่มีนัยสําคัญ โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรค
สาม ดังตัวอยางดานลางนี้
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของกรม...........................................สําหรับ
ปสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 25xx เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก
อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดออนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีนัยสําคัญ กลาวคือ
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคลากรรวมทั้ง การคัดเลือกบุคลากร
เขารับการฝกอบรมสวนหนึ่งยังไมตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู ซึ่งกรม...................จะ
ดําเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป
ลายมือชื่อ...........................................
(..........................................)
ตําแหนงอธิบดีกรม...............................
วันที่........เดือน............พ.ศ.......

หมายเหตุ ตัวอยางจุดออนที่มีนัยสําคัญ ไดมาจากการประเมินการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.2)
และปรากฏอยูในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของการดําเนินการตาม
ระเบียบฯ ขอ 6 ซึ่งจุดออนเหลานี้ จะแปรเปลี่ยนไปตามผลการประเมินในแตละงวดของการรายงาน
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แบบ ปอ.2
ตัวอยาง
กรม......................................
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.255…..
องคประกอบของการควบคุมภายใน
1.สภาพแวดลอมการควบคุม
ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให
เกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายในโดยให
ความสําคัญกับความซื่อสัตย จริยธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมีการกําหนด
แนวทางที่ชัดเจนตอการปฏิบัติที่ถูกตองและที่ไม
ถูกตองรวมทั้งปฏิบัติตนเปนแบบอยาง บุคลากร
เขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่รวมทั้งมีความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
2.การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของกรม
และวัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคลอง
และเชื่อมโยงกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จดวย
งบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไวอยาง
เหมาะสม ผูบริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจาก
ปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอ
การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกรมมีการ
วิเคราะหมีการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่
สามารถบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
จากปจจัยดานตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน้ํามัน อัตราดอกเบี้ย เปนตน

ผลการประเมิน/ขอสรุป
สภาพแวดลอมการควบคุมของกรมในภาพรวม
เหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล อยางไรก็ตาม โครงสรางองคกรของกรม
อยูระหวางการปรับสายการบังคับบัญชาใหมี
ความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในอยางชัดเจน
เพื่อใหสามารถรองรับการดําเนินงานในอนาคตได
อยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

กรมมีการประเมินความเสี่ยงโดยนําระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เปนสากลมาใช และมีการจัดการ
กับความเสี่ยงตางๆ จากผลการประเมินอยางเปน
ระบบ รวมทั้งยังสามารถกําหนดแนวทางการปองกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปจจัยตางๆที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นํามาใช
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องคประกอบของการควบคุมภายใน
3.กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจวาเมื่อ
นําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ฝายบริหาร
กําหนดไว กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให
ผูปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
.

ผลการประเมิน/ขอสรุป

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ
และสอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานตามปกติโดยผูบริหารและหัวหนา
งานกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด
อยางไรก็ตาม งานในสวนการพัฒนาบุคลากรยังตอง
มีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งไดรายงาน
ไวแลว
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กลาวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานได
ปฏิบัติงาน เหมาะสมตอความตองการของผูใชและ ครอบคลุมระหวางกรม และสํานักงานสาขาทุกแหง
มีการสื่อสารไปยังฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของใน
รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
รูปแบบที่ชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่ และสะดวกตอผูใช ผานระบบเครือขายรวมทั้งได
ตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆเผยแพรทั้ง
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ภายในและภายนอกองคกร
5.การติดตามประเมินผล
องคกรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธี ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและสิ้นปมีการประเมิน
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ ตนเองรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงาน รวมทั้ง
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร ผู มีการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน ผลการ
ประเมินมีการจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะ
ควบคุมงานและผูมีหนาที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ มี
การประเมินผลแบบรายครั้ง เปนครั้งคราว กรณีพบ เสนอผูบริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแกไขและกําหนด
ไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป
จุดออนหรือขอบกพรองมีการกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพื่อใหความมั่นใจวา ขอตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานไดรับการพิจารณา
สนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการ
แกไขขอบกพรองทันที
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ผลการประเมินโดยรวม
กรมมีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทําให
การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไวแลว
ลายมือชื่อ........................................
(
)
ตําแหนง อธิบดีกรม............................
วันที่ ... เดือน....................พ.ศ...........
หมายเหตุ : ถาเปนระดับสวนงานยอยเรียกแบบ ปย .1 และผูลงนามจะเปนหัวหนาสวนงานยอย
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค
ของการควบคุม
(1)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป
วัตถุประสงค
-เพื่อใหแผนการพัฒนา
บุคลากรเปนไปตามนโยบาย
สอดคลองกับกรอบแผน
ประจําปขององคกร
-เพื่อใหแผนการพัฒนา
บุคลากรสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(2)

ตัวอยาง
กรม........................................................
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.255..
งวด/เวลาที่พบจุดออน การปรับปรุงการควบคุม
(3)
(4)

-สํานัก/กอง...ยังไมมีเปาหมาย งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.5..
และแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน
เนื่องจากขาดการประสานงาน
ระหวางกลุมผูปฏิบัติงานทําให
การจัดทําแผนไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
-แบบสํารวจขอมูลไมชัดเจน
งวดสิน้ สุด 30 ก.ย.5...
เพียงพอทําใหไดผลสรุปไม
เปนไปตามความตองการของ
บุคลากร

แบบปอ.3

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(5)

-ผูบังคับบัญชาควบคุม ดูแล ธ.ค.5..
ใหมีการประสานการจัดทํา สํานัก/กอง........
แผนระหวางผูปฏิบัติงาน

มี.ค.5..
-ปรับปรุงแบบสํารวจใหมี
สํานัก/กอง............
ขอมูลที่ชัดเจนเขาใจงาย
บุคลากรสามารถตอบโตตรง
ตามความตองการ

หมายเหตุ
(6)
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค
ของการควบคุม
(1)
2.การคัดเลือกบุคลากรเขารับ
การฝกอบรม
วัตถุประสงค
-เพื่อคัดเลือกบุคลากรเขารับ
การฝกอบรมไดอยางเหมาะสม
กับหลักสูตรตรงตามตําแหนง
และลักษณะงานที่รับผิดชอบ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(2)

งวด/เวลาที่พบจุดออน
(3)

งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.5..
-บุคลากรที่เขารับการ
ฝกอบรมไมตรงกับ
หลักสูตรเนื่องจาก
หนวยงานไมไดใชขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
บุคลากรเปนเกณฑในการ
คัดเลือกผูเขารับการอบรม
และจัดทําฐานขอมูล
ประวัติการฝกอบรม
บุคลากรไมเปนปจจุบัน

การปรับปรุงการควบคุม
(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(5)

หมายเหตุ
(6)

มี.ค.5...
-จัดทําระบบฐานขอมูล
สํานัก/กอง.....
ประวัติการฝกอบรม
บุคลากรใหเปนปจจุบันเพื่อ
สามารถนําสารสนเทศดาน
บุคลากรมาใชประโยชนใน
การคัดเลือกบุคลากรเขารับ
การฝกอบรม

ชื่อผูรายงาน...............................
ตําแหนงอธิบดีกรม...................................
วันที่.... เดือน.................พ.ศ.255..
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ตัวอยางรายงานระดับสวนงานยอย

แบบ ปย.1

ตัวอยาง
ชื่อหนวยงาน สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย/เขต.............
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 255..
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ขอสรุป
1.สภาพแวดลอมของการควบคุม
ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยใหความสําคัญ
กับความซื่อสัตย จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักธรร
มาภิบาล มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนตอการปฏิบัติ
ที่ถูกตองและที่ไมถูกตองรวมทั้งปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง บุคลากรเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่รวมทั้ง
มีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุมและ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคลองและ
เชื่อมโยงในการที่จะทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณ
และทรัพยากรที่กําหนดไวอยางเหมาะสม ผูบริหารมี
การระบุความเสี่ยง ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกลุม มีการวิเคราะหความเสี่ยงและ
จัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม
3.กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจไดวาเมื่อนําไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่กําหนดไว กิจกรรม
เพื่อการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค

สภาพแวดลอมการควบคุมของสํานัก/กอง/ศูนย/
กลุม/เขต...ในภาพรวม เพียงพอ เหมาะสมและทํา
ใหมั่นใจไดวาหนวยงานมีการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามยังมีจุดออนเชน
บุคลากรบางสวนยังขาด ทักษะประสบการณ และ
ขาดความรูเรื่องระเบียบที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ และยังมีจุดออนดาน........

สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม/เขต...มีการประเมินความ
เสี่ยงโดยนําระบบการบริหารความเสี่ยงที่เปนสากล
มาใช และมีการจัดการกับความเสี่ยงตางๆ จากผล
การประเมินอยางเปนระบบ สามารถกําหนดแนว
ทางการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จากปจจัยตางๆที่เปลี่ยนแปลงไปไดระดับหนึ่งแต
ยังมีจุดออนเชน.......
สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม/เขต...มีกิจกรรมการควบคุม
ที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคลองกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่จัดทําขึ้น โดย
กิจกรรมควบคุมเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามปกติ โดยผูบริหารมีการกํากับดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด และมีการติดตามผล
การปฏิบัติงานที่ดีระดับหนึ่งแตยังมีจุดออน
เชน..............
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องคประกอบของการควบคุมภายใน
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมตอความตองการของผูใชและมีการสื่อสารไป
ยังฝายบริหารและผูเกี่ยวของในรูปแบบที่ชวยใหผูรับ
ขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร
5.การติดตามประเมินผล
องคกรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานปกติ ผูควบคุมและผูมีหนาที่เกี่ยวของ กรณี
พบจุดออนหรือขอบกพรองมีการกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพื่อใหความมั่นใจวาขอตรวจพบจากการตรวจสอบ
และการสอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบและมี
การวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพรอง

ผลการประเมิน/ขอสรุป
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารสํานัก/กอง/ศูนย/
กลุม/เขต...มีความเหมาะสม พอสมควร มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศโดยจัดทําเว็บไซดของ
หนวยงานแตยังมีความเสี่ยงดานทรัพยสินของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความปลอดภัย
และเสี่ยงตอการสูญหายของขอมูลและการทํางาน
อาจเกิดความลาชา ไมมีประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสํานัก/
กอง/ศูนย/กลุม/เขต...ถือปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนดและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนระยะเสนอผูบริหารแตยังมีขอจํากัดอยูบาง
เชน..................

ผลการประเมินโดยรวม
สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม/เขต... มีโครงสรางการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องคประกอบ ของการ
ควบคุมภายในและการควบคุมภายในเปนไปตามมาตรฐานของการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินในภาพรวมมีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามสมควร อยางไร ก็ตาม ยังมีจุดออน
ในแตละดานที่ตองปรับปรุงเชน........(ตามที่สรุปในแตละดานของการประเมิน 5 องคประกอบ)ซึ่งไดทํา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว
ชื่อผูรายงาน..................................................
(..............................)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย/กลุม/เขต...
วันที่ เดือน .............. พ.ศ. .......
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
1.การคัดเลือกบุคลากรเขา
รับการฝกอบรม
วัตถุประสงค
-เพื่อคัดเลือกบุคลากรเขา
รับการฝกอบรมไดอยาง
เหมาะสมกับหลักสูตรตรง
ตามตําแหนงและลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ

แ
ชื่อสวนงานยอย ...............................................
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(2)
(3)
(4)

-การฝกอบรมแตละโครงการ/
หลักสูตรกลุมจะแจงใหคนที่
เกี่ยวของเขาคัดเลือกผูเขารับ
การฝกอบรมเพื่อใหตรงตาม
คุณสมบัติที่กําหนด

ตําแหนง

-การควบคุมที่มีอยูยังไม
เพียงพอเพราะการคัดเลือก
ไมไดคํานึงถึงคุณสมบัติของผู
เขารับการฝกอบรม ทําใหผูที่
ผานการฝกอบรมบางคนไม
สามารถนําความรูมาปรับใชได

-บุคคลากรที่เขารับการ
ฝกอบรมไมตรงกับหลักสูตร
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เพราะไมไดใชขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร
เปนเกณฑในการคัดเลือก
เนื่องจากฐานขอมูลประวัติ
การฝกอบรมไมเปนปจจุบนั

บบ ปย.2

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(5)

กําหนด หมาย
เสร็จ/
เหตุ
ผูรับผิดชอบ (7)
(6)

-จัดทําระบบ
-มี.ค.5..
ฐานขอมูลประวัติ กลุม/งาน
การฝกอบรม
บุคลากรใหเปน
ปจจุบันเพื่อ
นํามาใชในการ
คัดเลือกบุคลากร
เขารับการฝกอบรม
ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
วันที่
…….เดือน………………..พ.ศ………..
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม

ชื่อสวนงานยอย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การ
กําหนด หมายเหตุ
ปรับปรุงการ
เสร็จ/
ควบคุม ผูรับผิดชอบ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

การจัดซื้อ/จัดจาง
วัตถุประสงค เพื่อใหการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุของ
ทางราชการเปนไปดวย
ความถูกตองครบถวน โปรง
ใส และเปนไปตามระเบียบ

-กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดซื้อ/จัดจางใหชัดเจน
-จัดใหมีผูรับผิดชอบกํากับดูแล
ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจางให
เปนไปตามระเบียบคําสั่งและ
ขอบังคับที่กําหนด

-การควบคุมที่มีอยูยังไมเพียงพอ
สามารถเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
-การกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบควบคุมกํากับการ
ปฏิบัติงานในระดับหนึ่งแตยังไม
เพียงพอ

-การไมปฏิบัติตามขั้นตอน
และขอกําหนดของ
ระเบียบตลอดจนยังขาด
การศึกษาหาความรูใน
ระเบียบและวิธกี ารแบบ
ใหมที่มีการปรับปรุง

-จัดทํา
ขั้นตอน/
คูมือการ
ปฏิบัติงาน

ตําแหนง
วันที่

(6)

(7)

-กันยายน
255..
กลุมบริหาร

ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
…….เดือน………………..พ.ศ………..
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(1)

กิจกรรมการควบคุมยานพาหนะ
วัตถุประสงค
-เพื่อใหรถยนตของทางราชการมี
ความพรอมในการใชงานและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ชื่อสวนงานยอย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การควบคุมที่มีอยู
การ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การปรับปรุงการควบคุม
ประเมินผล
การควบคุม
(2)
-คําสั่งมอบหมายให
เจาหนาที่ดูแลรักษา
รถยนตของทางราชการ

ตําแหนง

(3)
-การควบคุม
ที่มีอยูยังไม
เพียงพอ

(4)
1.ขาดการตรวจสอบดูแล
บํารุงรักษาอยางตอเนื่องจาก
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.ขาดการแจงความชํารุด
บกพรองของรถยนต

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(6)

หมาย
เหตุ

(7)

-กําชับและติดตามให
30 กันยายน
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 5../ งานพัสดุ
ดูแลบํารุงรักษารถยนตของ
ทางราชการ
-ใหจดบันทึกรายงานการชํารุด
บกพรองของรถยนต
ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ………..
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม

ชื่อสวนงานยอย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยัง
การ
กําหนด หมายเหตุ
มีอยู
ปรับปรุง
เสร็จ/
(2)
(3)
(4)
การควบคุม ผูรับผิดชอบ (7)
(5)
(6)

(1)
การเบิกจายเงิน
วัตถุประสงค เพื่อใหการ
จายเงินเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบ

- กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการจายเงิน
-การควบคุมที่มีอยูไมเพียงพอ
- ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การ ลดความเสีย่ งไดในระดับหนึ่ง
เก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551
- จัดทําทะเบียนคุมการจายเงิน
- ใหมีการอนุมัติทุกครั้งในกรณีที่มีการเบิกจายเงิน

-เจาหนาที่ไม
ปฏิบัติตาม
ระเบียบและ
ขอบังคับที่
กําหนด

ตําแหนง
วันที่

-จัดทํา
ขั้นตอน/
คูมือการ
ปฏิบัติงาน

-กันยายน
255..
กลุมบริหาร

ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
…….เดือน………………..พ.ศ………..
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
งานยุทธศาสตร การ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด
นําไปสูการประเมินประเด็น
ยุทธศาสตร
วัตถุประสงค
-เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
ตามวิสัยทัศนของกลุมฯ

การควบคุมที่มี
อยู

(2)
-การจัดทํา
เสนอโครงการ
โดยมี
องคประกอบที่
เหมาะสมและ
เปนไปอยาง
ถูกตองตามที่
กรมกําหนด

ชื่อสวนงานยอย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การปรับปรุงการควบคุม

(3)
-การจัดทําเสนอโครงการมี
องคประกอบครบถวนแตจาก
รายงานผลการปฏิบัติราชการกลุม
ฯการประเมินผลตามประเด็น
ยุทธศาสตรระดับคะแนนยังมีความ
เสี่ยงอยู

ตําแหนง

(4)
-บุคลากรบางสวนยังขาด
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานในบางเรื่องเชน
การมีสวนรวมและการ
สื่อสาร

(5)
-ตองเพิ่มความรูพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรโดย
สงเจาหนาที่เขาไปอบรม
โครงการที่เกี่ยวของในหัวขอที่
บุคลากรยังขาด

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)
เดือน ต.ค
255..-ก.ย.
255...
กลุมยุทธฯ

หมาย
เหตุ

(7)

ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ……….
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม
(1)
ติดตาม กํากับการพัฒนา
คุณภาพงานสุขศึกษา
วัตถุประสงค เพื่อใหสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับไดรับ
การสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานงานสุขศึกษา

ชื่อสวนงานยอย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมี การปรับปรุง
อยู
การควบคุม
(2)
(3)
(4)
(5)

- คูมือการปฏิบัติงาน
ยกระดับคุณภาพสถาน
บริการสุขภาพดานสุข
ศึกษา
- จัดทําแผนปฏิบัติการ
ติดตาม กํากับการ
พัฒนาคุณภาพงาน

- การควบคุมที่มีอยูสามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่งแตบุคลากร/
เจาหนาที่ในการดําเนินงานปฏิบัติงานที่
อยูกองสุขศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานอีกดานที่
หนึ่ง ทําใหไมทราบผลการดําเนินการ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

- ขาดบุคลากร/ -จัดใหมี
ตุลาคม 255..
เจาหนาที่ในการ ผูรบั ผิดชอบงาน งานสุขศึกษา
ปฏิบัติงานดานสุข สุขศึกษา
ศึกษา

ตําแหนง
วันที่

ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
…….เดือน………………..พ.ศ………..
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
การควบคุมกํากับ
มาตรฐานสถานพยาบาล
วัตถุประสงค
เพื่อควบคุม กํากับ
มาตรฐานสถานพยาบาล
ตามที่กฎหมายกําหนด

ชื่อสวนงานยอย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(2)

- จัดทําแผนปฏิบัติการ
ควบคุมกํากับมาตรฐาน
สถานพยาบาล
- ประชุมชี้แจง/พัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่ใน
การติดตาม กํากับ การ
พัฒนาคุณภาพงานสุข
ศึกษา

(3)

- การประชุมชี้แจง/การพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่กอนลงพื้นที่ควบคุมกํากับ
มาตรฐานสถานพยาบาลสามารถความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่ง แตยังขาดบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน

(4)

-ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานในการ
ควบคุมกํากับ
มาตรฐาน
สถานพยาบาล

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/
การควบคุม ผูร ับผิดชอบ
(5)
(6)

จัดใหมี
ผูรับผิดชอบ
งาน

ตําแหนง
วันที่

หมายเหตุ
(7)

ตุลาคม
255..
งานมาตรฐาน
สถานพยาบาล

ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
…….เดือน………………..พ.ศ………..
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม
(1)
กระบวนการคัดเลือก อสม.
ดีเดนระดับเขตภาค
วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด

ชื่อสวนงานยอย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การปรับปรุงการควบคุม
การควบคุม
(2)
1.จัดทําคําสั่ง
กําหนดบทบาท
หนาที่ให
ดําเนินการตาม
2.ชี้แจงบทบาท
หนาที่ตามคําสั่ง
3.ดําเนินการและ
ติดตาม

(3)

(4)

การควบคุมที่มี 1.การกําหนดวันคัดเลือกมีความ
อยูยังไม
ลาชาไมแนนอนสงผลตอการ
เพียงพอ
เตรียมความพรอมในเรื่องของ
กรรมการคัดเลือกฯ
2.คณะกรรมการคัดเลือก อสม.
ดีเดนบางสาขาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกระทันหันทําใหมีการ
แกไขคําสั่งระยะกระชั้นชิด

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(6)

(7)

1.กําหนดวันคัดเลือก อส 31 มีนาคม
ม.ดีเดนที่แนนอนลวงหนา 255../กลุม
อยางนอยสองเดือน
งานสช.
2.มีการประสาน
คณะกรรมการคัดเลือก
อสม.ดีเดนทันทีหลังจาก
กําหนดวัน

ตําแหนง
วันที่

ผลการ
คัดเลือก อสม.
ดีเดนระดับ
เขต/ภาค

ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
…….เดือน………………..พ.ศ………..
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม
(1)
โครงการบูรณาการควบคุมกํากับ
มาตรฐานสถานบริหารดานวิศวกรรม
การแพทย
วัตถุประสงค เพื่อใหสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ (รพศ./รพช.)
เปาหมายไดรับการสงเสริมสนับสนุน
ควบคุมกํากับและประเมินผล
มาตรฐานดานวิศวกรรมการแพทยที่
กําหนด

ชื่อสวนงานยอย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การปรับปรุงการ
ควบคุม
(2)
(3)
(4)
(5)
-มีแผนการ
ปฏิบัติงาน/
กลุมเปาหมายที่
ชัดเจน

-เนื่องจากหนวยงานมีบุคลากร
เครื่องมือ นอย แต
กลุมเปาหมายมีมากทําใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรง
รีบและไมคลอบคลุม

-ไมสามารถสนับสนุน
การดําเนินการตามคํา
รองขอมาตั้งแตตน
ปงบประมาณ
-ขอรับการสนับสนุน
เครื่องมือเพิ่มจากกอง
วิศวกรรมการแพทย

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมาย
เหตุ
(7)

- จัดทําแผนงานรวมกับ กย.5../กลม
ทางโรงพยาบาลที่มีการ วิศวกรรม
การแพทย
รองขอมาตั้งแตตน
ปงบประมาณ
-ขอรับการสนับสนุน
เครื่องมือเพิ่มจากกอง
วิศวกรรมการแพทย

ตําแหนง
วันที่

ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
…….เดือน………………..พ.ศ………..
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(1)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
งานคุมครองผูบริโภค
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพ
งานคุมครองผูบริโภค

ชื่อสวนงานยอย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การปรับปรุงการ
การควบคุม
ควบคุม
(2)
(4)
(3)
(5)
-มีการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ
จากสวนกลาง
-สนับสนุน
งบประมาณจาก
สวนกลาง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมาย
เหตุ
(7)

-ขอสนับสนุน
-การควบคุมที่มี -งบประมาณนอยดําเนินการจัด
กย.5../กลุม
อยูยังไมเพียงพอ กิจกรรมไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย งบประมาณเพิ่มเติม คุณภาพมาตรฐาน
และตองจัดในสถานที่ราชการ
-พัฒนาศักยภาพ
การบริการ
เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงาน
-แสวงหาความ
รวมมือจากภาคี
เครือขาย

ตําแหนง
วันที่

ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
…….เดือน………………..พ.ศ……….
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
การพัฒนาสถานบริการ
สุขภาพเปาหมายใหผาน
เกณฑมาตรฐาน
วัตถุประสงค
-เพื่อใหสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐเปาหมาย
ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ผานมาตรฐาน

การควบคุมที่มีอยู
(2)

ชื่อสวนงานยอย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การประเมินผลการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
การปรับปรุงการควบคุม
ควบคุม
(4)
(5)
(3)

-สงเสริม สนับสนุน -การควบคุมที่มีอยูไม
อบรมใหความรูการ เพียงพอ
พัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ(ดาน
สุขศึกษา)

-ผูรับผิดชอบงานที่อยู
ประจําที่ สบส.เขต ยังขาด
ความรูความเขาใจและ
ประสบการณในการ
ดําเนินงาน

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
(6)

หมาย
เหตุ
(7)

-ถายทอดความรูความ
ธันวา 255..
เขาใจกระบวนการพัฒนา งานสุขศึกษา
คุณภาพโรงพยาบาลเพื่อให
ผานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ตําแหนง
วันที่

ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
…….เดือน………………..พ.ศ………..
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(1)
- การบริหารดานทรัพยากรสินดาน
IT
วัตถุประสงค
- เพื่อใหมีการจัดทะเบียนควบคุม
ทรัพยสินดาน IT

ชื่อสวนงานยอย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………………
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผลการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการ กําหนดเสร็จ/
ควบคุม
ควบคุม
ผูร ับผิดชอบ
(2)

(3)

-มีการจัดเก็บขอมูลของ
1.บุคลากรขาดความรู
ทรัพยสินและประวัติการซอม ความเขาใจ
บํารุงของทรัพยสินดาน IT
2.ขาดการจัดทํานโยบาย
การใชทรัพยสินของ
หนวยงานอยางเหมาะสม

ตําแหนง

(4)
1.มีการใชงานผิด
วัตถุประสงค และ
เขาถึงขอมูลโดยไมได
รับอนุญาต
2.ไมสามารถบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อการ
ปองกันทรัพยสินได
อยางครบถวน

(5)

(6)

หมายเหตุ
(7)

-วิเคราะหผลการ -กันยายนของ
ใชทรัพยสินที่
ทุกป
เหมาะสมคุมคา
ตอหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ/
คณะกรรมการ
IT
ชื่อผูรายงาน………………..………………
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
………………………………………
วันที่
…….เดือน………………..พ.ศ…….
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แบบ ปส.
ตัวอยาง
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
เรียน อธิบดีกรม............................................................................
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรม................................................
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25xx การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยาง
รอบคอบผลการสอบทานพบวา การประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการที่กําหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ.................................
(
)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
วันที.่ .......เดือน......................พ.ศ............

กลุมตรวจสอบภายใน
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กรณีที่ผูตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลวมีขอตรวจพบหรือ
ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ ใหรายงานขอตรวจพบหรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ ตอทายผลการสอบทานดัง
ตัวอยางดานลางนี้
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรม................................................
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25 xx การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยาง
รอบคอบ ผลการสอบทานพบวา การประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการที่กําหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในอยางไรก็ตามมี
ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ ดังนี้
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคลากร และการคัดเลือก
บุคลากรเขารับการฝกอบรมสวนหนึ่ง ยังไมตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู ซึ่งปรากฏใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมตามแบบ ปอ.3 แลว แตเห็นควรกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปของกรมเพื่อใหดําเนินการตอไป

ตําแหนง ผูอํานวยการ
วันที่......เดือน......................พ.ศ.........

ลายมือชื่อ.................................
(
)
กลุมตรวจสอบภายใน
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ภาคผนวก
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
..................................................
โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อใหหนวยรับตรวจมีแนวทางในการ
จัดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะสงผลใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการดําเนินงาน และแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ก) (ค) แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา
“ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“หนวยรับตรวจ” หมายความวา
(1) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง
ทบวง หรือกรม
(2) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(3) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(5) หนวยงานอื่นของรัฐ
(6) หนวยงานที่ไดรับอนุมัติอุดหนุน หรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจาก
หนวยงานรับตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
(7) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ
“หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพฯ เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ผูกํากับดูแล ” หมายความวา บุคคล หรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับ
ดูแล หรือบังคับบัญชาผูรับตรวจ หรือหนวยรับตรวจ
“ผูรับตรวจ ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหาร
ระดับสูง ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
“ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับ
ตรวจ หรือ ดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
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“การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคคลกร
ของหนวยงานรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ
หนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ขอ 4 ใหผูกํากับดูแล และหรือฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนํามาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ ไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน
ขอ 5 ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุม
ภายในทายระเบียบนี้ เปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ โดยอยางนอย
ตองแสดงขอมูล ดังนี้
(1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับหนวยรับตรวจ และ
ระดับกิจกรรม
(2) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตยและ
จริยธรรมของผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ
(3) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
(4) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญตาม (3)
(5) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล
ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี) ทุกหกสิบวัน พรอมทั้งสงสําเนาให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินดวย เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยาง
อื่น
ขอ 6 ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวัน
สิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน แลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอยสี่สิบ
วันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่อยูมีมาตรฐานตาม
ระเบียบนี้หรือไม
(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งขอสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของ
การควบคุมภายใน ประกอบดวย
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(ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(3) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะแผนการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน
ขอ 7 ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลง
กับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ขอ 8 ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยไมมีเหตุ
อันควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของหนวย
รับตรวจนั้นใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ
แลวแตกรณี เพื่อกําหนดมาตรการที่จําเปนใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ
ในกรณีกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของ
หนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
สามารถรายงานตอประธานรัฐสภา เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของ
รัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ขอ 9 ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544
(นายปญญา ตันติยวรงค)
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
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ชื่อกระบวนการ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
หนวยงาน กลุมตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2560
ลําดับ
ที่
ระดับสวนงานยอย
1

ขั้นตอน

จัดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน(Flow Chart)

2
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
3

พิจารณาความเสี่ยงหรือจุดออน

4
ประชุม หารือ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกและประเมินความเสี่ยง

5

ผูรับผิดชอบงาน จัดทําขอมูลสง
สํานักบริหาร

6

เผยแพรสื่อสารแผนปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปย.2)

7
ติดตามประเมินผล

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบงานแตละกิจกรรม จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แตละกลุม
(Flow Chart) เปนคูมือการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม แลวรวบรวม งานของสวน
เปนคูมือปฏิบัติงานของหนวยงาน
งานยอย
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ระบบการควบคุมภายใน2คณะ
-คําสั่งคณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
สวนงานยอย
-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน
ทุกกลุมงานพิจารณาความเสี่ยงหรือจุดออนจากการปฏิบัติงาน
สงขอมูลใหคณะทํางานระดับสวนงานยอย
สวนงานยอย
คณะทํางานเรียกประชุม เพื่อรวมกันพิจารณาคัดเลือกประเมิน
ความเสี่ยง และจุดออน เพื่อนํามาจัดวางระบบควบคุมภายใน
ของหนวยงานตามแนวทางที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
สวนงานยอย
-ประเมิน 5 องคประกอบของหนวยงานตามแบบ ปย.1
-ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามแบบ
ปย.2
-แบบติดตาม ปย.2
จัดสงขอมูลใหผูรับผิดชอบ ระดับกรมคือสํานักบริหาร
-แบบ ปย.1
สวนงานยอย
-แบบ ปย.2
-แบบติดตาม ปย.2
เผยแพรสอื่ สารแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน(แบบ
ปย.2) ใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
สวนงานยอย
หลังจากดําเนินการตามแผนแลว คณะทํางานติดตาม
ประเมินผลตองติดตามประเมินผลรอบ6 เดือน(ตุลาคม2559มีนาคม2560) และรอบ 12 เดือน(เมษายน2560-กันยายน
2560) เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลหลังจากปฏิบัติ สวนงานยอย
ตามแผนแลววา เพียงพอ เหมาะสม หรือมีความเสี่ยงหลงเหลือ
อยูหรือไม เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนปตอไป

ระดับสวนงานยอย คือ สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย/สํานักงานสนับสนุนบริการ
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ลําดับ
ที่
ระดับองคกร
1

ขั้นตอน

จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ

2
รวมกันพิจารณาความเสี่ยง
หรือจุดออน

3
4

ผูรับผิดชอบ

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระบบการควบคุมภายในอยาง
นอย ประกอบดวย
-คําสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน

สํานัก
บริหาร

คณะกรรมการซึ่งมีสํานักบริหารเปนเลขา รวมกันพิจารณาความเสี่ยง
หรือจุดออนจากการรายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปย.2)ของสวนงานยอยเพื่อพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงระดับ
องคกร และนํามาจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับองคกรตาม
แนวทางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
-ประเมิน 5 องคประกอบขององคกร ตามแบบ ปอ.2
-ประเมินความเสี่ยงและจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามแบบ ปอ.3
-แบบติดตาม ปอ.3

สํานักบริหารสงแบบ ปอ.2 ปอ.3 พรอมแบบ ปย.2 ของสวน
งานยอยสงใหกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินและจัดทํา
รายงานแบบ ปส.
ผูต รวจสอบภายในสงรายงานแบบ ปส. ใหกรมฯ เพื่อพิจารณา
พิจารณาจัดทํารายงานแบบปอ.1 จัดทํารายงานหนังสือรับรองแบบ ปอ.1

ประเมินและจัดทํารายงานแบบ
ปส.

5
จัดสงขอมูลใหผูเกี่ยวของ

6

รายละเอียดงาน

เผยแพรสื่อสารแผนปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3)

7
ติดตามประเมินผล

ระดับองคกร คือ ระดับกรม

จัดสงขอมูลใหผูเกี่ยวของ ดังนี้
-สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สงเฉพาะแบบ ปอ.1
-คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
สงแบบปอ.1, แบบปอ.2,แบบปอ.3,แบบติดตามปอ.3,
แบบปส.
เผยแพรสอื่ สารแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
หลังจากดําเนินการตามแผนแลว คณะกรรมการติดตามประเมินผล
ตองติดตามประเมินผล รอบ 6 เดือน(ตุลาคม2559-มีนาคม
2560) และรอบ 12 เดือน(เมษายน 2560-กันยายน 2560)
เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลหลังจากปฏิบัติตามแผนแลว
วา เพียงพอ เหมาะสม หรือมีความเสี่ยงหลงเหลืออยูหรือไม
เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนปตอไป

สํานัก
บริหาร

ตรวจสอบ
ภายใน
ตรวจสอบ
ภายใน

สํานัก
บริหาร

สํานัก
บริหาร

สํานัก
บริหาร
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บรรณานุกรม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.2544
: คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน : สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน
รายงานปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

