
11

การจัดทํารายงานการจัดทํารายงาน

การควบคุมภายในตามระเบียบฯการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ขอขอ  6 6 

โดยโดย                    อัญชรียอัญชรีย      เทียมเทียมทินกฤตทินกฤต

ผูอํานวยการกลุมผูอํานวยการกลุม
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เนื้อหาประกอบดวย 2 สวน

สวนที่สวนที่  11 ทบทวนองคประกอบทบทวนองคประกอบ

การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล

สวนที่สวนที่    22 การจัดทํารายงานฯการจัดทํารายงานฯ
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ทบทวนองคประกอบของการควบคุมภายใน

“การติดตามประเมินผล”
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การติดตามผลการติดตามผล  ((MonitoringMonitoring))

ใชสําหรับมาตรการหรือระบบการควบคุมใชสําหรับมาตรการหรือระบบการควบคุม

ภายในที่อยูระหวางการออกแบบหรือการนําภายในที่อยูระหวางการออกแบบหรือการนํา

ออกสูการปฏบิัติออกสูการปฏบิัติ
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การประเมินผลการประเมินผล    ((EvaluationEvaluation))

ใชสําหรบัมาตรการหรือระบบการควบคุมใชสําหรบัมาตรการหรือระบบการควบคุม

ภายในที่ไดใชไปแลวเปนระยะเวลานานภายในที่ไดใชไปแลวเปนระยะเวลานาน

พอสมควรที่จะไดรับการประเมินวายงัมีพอสมควรที่จะไดรับการประเมินวายงัมี

ความเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมตางๆที่ความเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมตางๆที่

เปลี่ยนไปอยูอีกหรือไมเปลี่ยนไปอยูอีกหรือไม
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กจิกรรมการควบคุมที่กาํหนดขึ้นในการตรวจสอบ

รถยนตเขา – ออกสํานักงาน

1. เปดทายรถยนตใชสายตาตรวจสอบวตัถุตองสงสัย

2. ใชไมยาวมีกระจกอยูปลายไมเดนิรอบรถตรวจสอบวัตถุตองสงสัย

การติดตาม

รปภ. มีการปฏิบัตติาม
กจิกรรมการควบคุมที่กาํหนด

หรือไม

การประเมินผล

กจิกรรมทั้ง 2 มคีวาม
เพียงพอหรือไม

วิธีที่ 1 ไมเพียงพอ

วิธีที่ 2 เพียงพอแลว
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การติดตามประเมนิผล

การติดตามผล

ระหวางการปฏิบัติงาน 

(Ongoing  Monitoring)

การประเมินผลเปนรายครั้ง

(Separate Evaluation))

ประเมนิตนเอง ประเมนิอิสระ
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ประเมนิตนเอง

Control Self Assessment

ประเมนิอิสระ

Independent  Assessment

ทุกคนในองคกรรวมกันประเมิน

แบบสอบถาม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภายใน คือ ผูตรวจสอบภายใน

ภายนอก คือ ผูตรวจสอบอิสระ
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การประเมนิตนเอง  ( CSA )

ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานรวมกันทบทวน

กระบวน
การปฏิบัติงาน

ลด
ความสิ้นเปลอืง
ความสูญเปลา

ลด
การรั่วไหล
ทุจริต

ลดความเสี่ยง
ในรูปแบบตางๆ
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 การประเมินตนเอง

1. ทําความเขาใจวัตถุประสงค/เปาหมาย

2. สอบทานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
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3. รวมกันประเมนิ

สภาพแวดลอมของการควบคุม

ความเสีย่ง

การควบคุมที่มอียู

จุดออนความเสี่ยงที่ยังเหลอือยู
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4. จัดทําแผนปฏิบัติการ ปองกนั แกไข 

จุดออนหรือความเสี่ยงที่เหลอือยู
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การอนุญาตใหทําผลติภัณฑอตุสาหกรรมที่มี

พระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน

(มาตรฐานบงัคับ)

ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนนิงานเพื่อออกใบอนุญาต

รับคําขอ

1วัน

ตรวจประเมิน

ระบบการควบคมุคุณภาพ
เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ

30
วัน
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ตรวจสอบตัวอยาง

ผลิตภัณฑ

ผลการประเมิน ผลการตรวจสอบ

แจงผล

การพิจารณา
ออกใบอนุญาต

แจงผล

การพิจารณา

YES

12
วัน

NO NO
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ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจาง

1.ระบบการบริหารงบประมาณ

• ประกาศรายละเอียดการจัดซือ้จัดจาง
• ผูขายลงทะเบียนและเสนอราคา
• ประเมินเปรียบเทียบราคาที่ผูขายเสนอกับราคากลาง

การวางแผนการจัดซื้อจัดจางตามงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรรของแตละหนวยงาน

2. ระบบ G-Procurement

/การจัดซื้อตามระเบียบปกติ
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•ประมวลผลเพื่อนําเสนอขอมูลสําหรับผูบรหิาร

• บันทึกการสั่งซื้อสั่งจาง
• บันทึกรับรายการสั่งซื้อสั่งจาง
• บันทึกรายการตั้งเบิกเพื่อขอใหจายเงิน

3. ระบบ บนัทึกการจัดซื้อจัดจาง

4. ระบบ บริหารขอมูลเพื่อการบริหาร

(Business Information Warehouse)
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การประเมินอิสระ(Independent  Assessment)

เปนการประเมินโดยผูที่ไมเกี่ยวของในกระบวนงานนัน้ๆ

เพื่อเพิ่มความมัน่ใจวาการประเมินเปนไปอยาง

เที่ยงตรง   เปนกลาง   เชื่อถือได 
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การจัดทํารายงานการควบคุม

ภายใน ตามระเบียบ ฯ ขอ 6
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เดิม ทํา สง ใหม ทํา สง

1. ค.1 ความคืบหนาการจัดวางระบบฯ 

(องคกร)

2. ค.2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม (ยอย)

3. ค.3 แผนปรับปรุงการควบคุม (ยอย)

4. ค.4 แผนปรับปรุงการควบคุม (องคกร)

-

-

1. หนังสือรับรองการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายใน

หนา 28

1. การรายงานตามระเบียบฯ ขอ 5 การจัดวางระบบฯ

การปรับปรุง
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หนวยรบัตรวจ

เดิม ทํา สง ใหม ทํา สง

1. ปอ.1 ความเห็นการควบคุมฯ

2. ปอ.2 สรุปผลประเมินองคประกอบ

3. ปอ.2-1 ผลประเมินองคประกอบ

4. ปอ.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ

5. ติดตาม ปอ.3 ติดตามแผนปรับปรุง

-

1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมิน

2. ปอ.2ผลการประเมินองคประกอบ

3. ปอ.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ

หนา 50-55

-

-

2. การรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6 
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สวนงานยอย

เดิม ทํา สง ใหม ทํา สง

1. ปย.1 รับรองการควบคุมฯ

2. ปย.2 สรุปผลประเมินองคประกอบ

3. ปย.2-1 ผลประเมินองคประกอบ

4. ปย.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ

5. ติดตาม ปย.3 

6. ปม. ประเมินการควบคุมฯ

-

-

-

-

-

-

1. ปย.1 ผลการประเมินองคประกอบฯ

2. ปย.2 การประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุมฯ                                  

หนา 58-62

-

-
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เจาหนาที่อาวุโสและผูตรวจสอบภายใน

เดิม ทํา สง ใหม ทํา สง

1. ปย.1-ร หนังสือรับรองการควบคุม   

ภายในของเจาหนาที่อาวุโส

2. ปส. รายงานผลการสอบทานการ

ประเมินการควบคุมของผู

ตรวจสอบภายใน

-

-

1. -

2. ปส. รายงานผลการสอบทานการ

ประเมินการควบคุมของผู

ตรวจสอบภายใน หนา 64-65

- -

-
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ประเมนิ 5 องคประกอบ ประเมนิกระบวนการปฏิบัติงาน

สวนยอย

เดิม  ทํา ปย. 2-1สรุปเปน ปย.2

ใหม ประเมิน P86-96สรุปเปน ปย. 1

องคกร

เดิม  สรปุ ปย.2 มาเปน ปอ. 2

ใหม สรุป ปย. 1 และเพิ่มเติม มาเปน ปอ. 2

สวนยอย

องคกร

เดิม  ทํา ปม. สรปุเปน ปย. 3

ใหม ทํา ปย.2 (รวมแบบปม.กับ ปย. 3)

เดิม  สรปุ ปย.3 เปน ปอ.3

ใหม สรุป ปย. 2 เปน ปอ.3 

การประเมินผลการควบคมุภายใน
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กระบวนการ

ปฏิบัตงิาน/

กิจกรรม/

วัตถปุระสงค

(1)

ความ

เสี่ยง       

และ

สาเหตุ

(2)

การ

ควบคุม

ดาน...

(3)

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(4)

การ

ควบคุมที่

มีอยู 

(5)

การ

ประเมิน

ผลการ

ควบคุม 

(6)

จุดออน

และ

สาเหตุ

(7)

การปรับปรงุการ

ควบคุม

(8)

กระบวนการ

ปฏิบัตงิาน

วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

(1)

การ

ควบคุม

 ที่มีอยู

(2)

การประเมิน

ผลการ

ควบคุม

(3)

ความเสี่ยง

ที่ยัง

เหลืออยู

(4)

การ

ปรับปรุง

การ

ควบคุม

(5)

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(6)

หมาย

เหตุ

(7)

ปม. ปม. ปม. ปม. ปม.

 ปย.3

ปย.3 ปย.3

ปม.

ปย.2

แนวคิดที่เปลี่ยนไป
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1. รับรองการประเมินผลการควบคมุ

ภายในเปนไปตามแนวทางที่

หนวยงานกาํหนดหรือไม

2. ผลการประเมินความเพียงพอและ        

ประสิทธิผลองคประกอบของการ

ควบคมุภายใน  และกระบวนการ

ปฏิบัติงาน

3.  จุดออน  ขอเสนอแนะ และ
แผนการปรับปรุงแกไข

ปอ.1

ปอ. 2 และ ปย. 1

ปย. 2

ปอ. 3

ปย. 2



2626

ปอ. 1 หนังสอืรับรองการประเมนิ

ผลการควบคุมภายใน

ปอ.2 และ ปย. 1
ผลการประเมนิ

5 องคประกอบ

ปอ.3 แผนการปรับปรุง

ปย. 2 การประเมินผลและ

การปรับปรุงการควบคมุภายใน

ปส. รายงานผลการสอบทาน
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การรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6

1.1.  จัดทําการประเมนิจัดทําการประเมนิ  55  องคประกอบองคประกอบ((สวนยอยสวนยอย))ลงในลงใน  แบบแบบ  ปยปย.. 11

2.2.  ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานในแบบประเมินกระบวนการปฏิบัติงานในแบบ  ปยปย.. 22

3.3.  ประมวลประมวล  ปยปย.. 1 1 จากขอจากขอ  11  และประเมินเพิ่มเตมิและประเมินเพิ่มเตมิ  สรุปลงแบบสรุปลงแบบ  ปอปอ..22

4.4.  สรุปผลจากสรุปผลจาก  ขอขอ  22  ลงในแบบลงในแบบ    ปอปอ..33

5.5.  จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  ปอปอ.. 1 1 
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ปย.1(สวนยอย)

ประเมนิ 5 องคประกอบ

ปย. 2(สวนยอย)

ประเมนิกระบวนการปฏิบัติงาน

ปอ.3 (องคกร)

จุดออน ขอเสนอแนะ แผนปรับปรุง

ปอ.1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ปอ. 2 (องคกร)

ประเมนิ 5 องคประกอบ
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แบบ ปย. 1
ชื่อสวนงานยอย

รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............

องคประกอบของ

การควบคุมภายใน

(1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป

(2)

1. สภาพแวดลอมการควบคุม จากตัวอยางภาคผนวก  ก หนา 85-96

(หนงัสือแนวทางเลมเหลือง)

2. การประเมินความเสี่ยง

3.กิจกรรมการควบคุม

4.สารสนเทศและการสื่อสาร

5.การติดตามประเมินผล

1
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แบบ ปย.1ชื่อสวนงานยอย

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

 ณ วันที่...........เดือน.................. พ.ศ. ...........

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ ขอสรุป

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุม

ใหเกิดทศันคติที่ดีตอการควบคุมภายในโดยมี

การกําหนดมาตรฐานจริยธรรม   มีการฝกอบรม

เพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน

มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่

 สภาพแวดลอมการควบคุมในภาพรวม

เหมาะสมแตมีเรือ่งที่ตองปรับปรุงดังนี้

- การฝกอบรมใหกับพนักงานไมตรงกับ

งานที่ปฏิบัติ การจัดอบรมควรสํารวจ

ความตองการและสามารถนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานได

-มีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมแตไม

มีการเผยแพรใหพนักงานทราบ
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แบบ ปย.1

ชื่อสวนงานยอย

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

 ณ วันที่...........เดือน.................. พ.ศ. ...........

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ ขอสรุป

2. การประเมินความเสี่ยง

มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของกรมและวัตถุประสงคและเปาหมาย

ระดับกจิกรรมชัดเจนสอดคลองและ

เชื่อมโยง

ไมมีกลไกในการระบุความเสี่ยง

จากปจจัยภายนอกและภายใน

อาจสงผลใหองคกรไดรับความเสียหาย

ทําใหการปฏิบัติงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค
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3. กิจกรรมการควบคุม

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ให

ความมัน่ใจวามีการควบคุมที่ดใีน

ภาพรวม

กิจกรรมการควบคุมมีการกําหนดเปน

ลายลักษรแตไมมีการตรวจสอบวามี           
การปฏิบัติตามระบบหรือไมทําให              
ความเสี่ยงยังคงมีอยูและสงผลให                
การปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค            
และเกิดผลเสียหายตอองคกร

ชื่อสวนงานยอย

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

 ณ วันที่...........เดือน.................. พ.ศ. ...........

แบบ ปย.1
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร

มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติงานเหมาะสมตอความ

ตองการของผูใชและมีการสื่อสารไปยัง

ฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของ

ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความ

เหมาะสมมีระบบสารสนเทศทีส่ามารถใช

งานไดครอบคลุม รวมทั้งจัดหารูปแบบ
การสื่อสารที่ชัดเจน

แบบ ปย.1

ชื่อสวนงานยอย

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

 ณ วันที่...........เดือน.................. พ.ศ. ...........
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แบบ ปย.1ชื่อสวนงานยอย

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

 ณ วันที่...........เดือน.................. พ.ศ. ...........

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ ขอสรุป

5. การติดตามประเมินผล

มีการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในและประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตาม

ระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง

มีการติดตามประเมินผลอยาง

ตอเนื่องและมีการตรวจสอบโดยผู

ตรวจสอบภายใน
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ผลการประเมินโดยรวม

มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบ มีประสิทธิผลและ
เพียงพอที่จะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแต

อยางไรก็ตามมีบางองคประกอบทีต่องปรับปรุงคือ

การฝกอบรม/มาตรฐานจริยธรรม ใหอธิบายวาจะแกไขอยางไร

การระบุความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกและภายในใหอธิบายวาจะแกไขอยางไร

ไมมีการตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามระบบใหอธิบายวาจะแกไขอยางไร

ลายมือชื่อ............................................

(.......................................)

ตําแหนง................สวนงานยอย..........

วันที่...........เดือน.............................พ.ศ........
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กระบวนการ

ปฏิบัติงานและ

วัตถุประสงค

ของการ

ควบคุม 

(1)

การ

ควบคุม

 ที่มีอยู

(2)

การ

ประเมนิ

ผลการ

ควบคุม

(3)

ความเสี่ยง

ที่ยัง

เหลืออยู

(4)

การ

ปรับปรงุ

การ

ควบคุม

(5)

กําหนด

เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)

ชื่อสวนงานยอย..................................................

รายงานการประเมินผลและการปรับปรงุการควบคุมภายใน

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. .............

แบบ  ปย.2

2
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กระบวนการ

ปฏิบัตงิาน

/วัตถปุระสงค (1)

การควบคุม

ที่มีอยู

(2)

การประเมิน

ผลการควบคุม

(3)

ความเสี่ยง

ที่เหลืออยู

(4)

แผนการปรับปรุง

(5)

ขั้นตอนการบริหาร

จัดการเครือขาย

วัตถปุระสงค  เพื่อให

การบริหารจัดการ

เครือขายมี

ประสิทธิภาพ

1. มีSoftware

ปองกัน

2. มีระบบ

Scan virus

3. มีเครื่อง

สํารองไฟ  2 

ชม.

1.เพียงพอปองกัน

การเขาถึงขอมูลได

2.ไมเพียงพอไม

สามารถปองกัน

virusได100%

3.ไมเพียงพอปกติ

ไฟฟาดับนาน 3-5 

ชม.

1.-

2.1มี virus ตัวใหม 

2.2Virus ติดมา

กับอุปกรณ ของ

ผูใช

3. ปกติไฟฟาดับ

3-4 ชม.

(ชอง2ปอ.3)

1. ไมตองปรับปรุง

2.1 UpdateระบบScan 

virus ทุกวันอังคาร

2.2 อบรมขาราชการ

3. ติดตั้งเครื่องสํารอง

ไฟฟา 5 ชม.

(ชอง4ปอ.3)

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของศนูยคอมพิวเตอร  ณ  กันยายน  2550 (ปกอน) ปย.2

ชอง 6  กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ   และชอง 7 หมายเหตุ   ไมไดแสดงไว
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กระบวนการ

ปฏิบัตงิาน

/วัตถปุระสงค (1)

การควบคุม

ที่มีอยู

(2)

การประเมิน

ผลการควบคุม

(3)

ความเสี่ยง

ที่เหลืออยู

(4)

แผนการปรับปรุง

(5)

1. สภาพแวดลอมการ

ควบคุม

1.1ความรู ทักษะ 

ความสามารถในการ

ปฏิบัตงิาน

1.1 มีแผนการ

ฝกอบรม

พนักงาน

1.1 มีแผนการ

ฝกอบรมใหกับ

พนักงานแตไมตรง

กับความตองการ

และไมสามารถ

นําไปใชในการ

ปฏิบัตงิานได

1.1พนักงานยัง

ขาดความรูทักษะ

ความสามารถใน

การปฏิบตัิงาน

1.1 จะดําเนนิการแกไข

ปรับปรุงอยางไร?

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของศนูยคอมพิวเตอร  ณ  กันยายน  2550 (ปกอน) ปย.2



3939

กระบวนการ

ปฏิบัตงิาน

/วัตถปุระสงค (1)

การควบคุม

ที่มีอยู

(2)

การประเมิน

ผลการควบคุม

(3)

ความเสี่ยง

ที่เหลืออยู

(4)

แผนการปรับปรุง

(5)

1. สภาพแวดลอมการ

ควบคุม

1.2 ความซื่อสัตยและ

จริยธรรม

1.2  มีการ

กําหนด

มาตรฐาน

จริยธรรม

1.2  มาตรฐาน

จริยธรรมไมมีการ

เผยแพรให

พนักงานไดทราบ

จึงไมเกิดการ

นําไปสูการปฏิบัติ

1.2  พนักงานไม

ทราบและไมเขาใจ

ในจริยธรรมที่

องคกรกําหนดจึง

ไมมีการปฏิบัติ

ตาม

1.2 จะดําเนนิการแกไข

ปรับปรุงอยางไร?

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของศนูยคอมพิวเตอร  ณ  กันยายน  2550 (ปกอน) ปย.2
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กระบวนการ

ปฏิบัตงิาน

/วัตถปุระสงค (1)

การควบคุม

ที่มีอยู

(2)

การประเมิน

ผลการควบคุม

(3)

ความเสี่ยง

ที่เหลืออยู

(4)

แผนการปรับปรุง

(5)

2. การประเมินความ

เสี่ยง

2.1 การระบุปจจัย

เสี่ยง

2.1 ไมมี 2.1 ไมมีการระบุ

และประเมินความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งจากปจจัย

ภายในและ

ภายนอก

2.1 ทําใหการ

ดําเนินงานอาจไม

บรรลุวัตถปุระสงคที่

กําหนดไวเกิดการ

รั่วไหลสูญเปลา

2.1จะดําเนินการแกไข

ปรับปรุงอยางไร?

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของศนูยคอมพิวเตอร  ณ  กันยายน  2550 (ปกอน) ปย.2
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กระบวนการ

ปฏิบัตงิาน

/วัตถปุระสงค (1)

การควบคุม

ที่มีอยู

(2)

การประเมิน

ผลการควบคุม

(3)

ความเสี่ยง

ที่เหลืออยู

(4)

แผนการปรับปรุง

(5)

3. กิจกรรมการ

ควบคุม

3.1 มีนโยบายและ

วิธีการปฏิบัตงิาน 

3.1 มีคูมือและ

หลักเกณฑการ

ปฏิบัตงิาน

3.1 พนักงานขาด

ความเขาใจใน

คูมือจึงไมมีการ

ปฏิบัติตาม

3.1 คูมือและ

หลักเกณฑการ

ปฏิบัตงิาน

พนักงานไมปฏิบัติ

ตาม

3.1 จะดําเนนิการแกไข

ปรับปรุงอยางไร?

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของศนูยคอมพิวเตอร  ณ  กันยายน  2550 (ปกอน) ปย.2
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แบบ ปอ.2
ชื่อหนวยรับตรวจ

รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............

องคประกอบของ

การควบคุมภายใน 
(1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(2)

1. สภาพแวดลอมการควบคุม จากตัวอยางภาคผนวก  ก หนา 85-96

(หนงัสือแนวทางเลมเหลือง)

2. การประเมินความเสี่ยง

3.กิจกรรมการควบคุม

4.สารสนเทศและการสื่อสาร

5.การติดตามประเมินผล

3
เปนการ

รวบรวม

ปย.1 

ของ

สวนงาน

ยอย

และการ

ประเมิน

เพิ่มเติม

ของฝาย

บริหาร
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ปอ.3

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

และ

วัตถุประสงค

การควบคุม

(1)

ความเสี่ยง

ทีม่ีอยู

(2)

งวด/เวลาที่

พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุง

การควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)

มาจาก

ชองที่ 4

ปย. 2

มาจาก

ชองที่  5

ปย. 2

รายการปรับปรุงทีส่ําคัญที่สวนงานยอยไมสามารถดําเนินการแกไขได

ถาสวนงานยอยแกไขเองไดไมตองนํามาลงในชองนี้

4
ชื่อหนวยรับตรวจ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............
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ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานตอง

ปรับปรุง 3 ขอ คือ
1.มี virus ตัวใหม 

2.Virus ติดมากับอุปกรณของผูใช

3. ติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟา 5 ชม.

ประเมิน 5 องคประกอบตองปรับปรุง 

3 องคประกอบ  4 ขอ คือ

1.การอบรมไมตรงตามความตองการ

2.มาตรฐานจริยธรรมไมเผยแพร

3.ไมมกีลไกการประเมินความเสี่ยง

4.ไมมกีารปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนด

สวนงานยอย ปย.1 ปย.2 องคกร ปอ.2 ปอ.3

เหนืออํานาจสวนยอย

อยูในอํานาจสวนยอยจัดการเองได

อยูในอํานาจสวนยอยจัดการเองได
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ชื่อหนวยรับตรวจ...............................................

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2550

กระบวนการปฏิบตัิงาน

วัตถปุระสงคของ  

 การควบคุม
(1)

ความเสี่ยง

ที่ยังมีอยู

(2)

งวด/เวลา

ที่พบ

จุดออน

(3)

การปรับปรุง

การควบคุม

(4)

กาํหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(5)

หมาย

เหตุ

(6)

ขั้นตอนการบริหารจัดการ

เครือขาย

วัตถปุระสงค  เพื่อใหการ

บริหารจัดการเครือขายมี

ประสิทธิภาพ

1.Virus ติดมา

กับ

อุปกรณ

ผูใช

2. ปกติไฟฟา

ดับ 3-4 

ชม.

มิ.ย.50 1. อบรมขาราชการ

2.  ติดตั้งเครื่องสํารอง

ไฟฟา 5 ชม.

1. ฝาย

ฝกอบรม 

-1รุนในป51

-2รุนในป 52

2 ฝายพัสดุ

30 กย.54

แบบ ปอ. 3
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ชื่อหนวยรับตรวจ...............................................

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2550

กระบวนการปฏิบตัิงาน

วัตถปุระสงคของ  

 การควบคุม
(1)

ความเสี่ยง

ที่ยังมีอยู

(2)

งวด/เวลา

ที่พบ

จุดออน

(3)

การปรับปรุง

การควบคุม

(4)

กาํหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(5)

หมาย

เหตุ

(6)

1. สภาพแวดลอมการ

ควบคุม

1.1ความรู ทักษะ 

ความสามารถในการ

ปฏิบัตงิาน

1.1พนักงานยัง

ขาดความรู

ทักษะ

ความสามารถ

ในการ

ปฏิบัตงิาน

1.1 จะดําเนนิการแกไข

ปรับปรุงอยางไร?
ว.ด.ป.

ฝาย

ฝกอบรม

แบบ ปอ. 3
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ชื่อหนวยรับตรวจ...............................................

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2550

กระบวนการปฏิบตัิงาน

วัตถปุระสงคของ  

 การควบคุม
(1)

ความเสี่ยง

ที่ยังมีอยู

(2)

งวด/เวลา

ที่พบ

จุดออน

(3)

การปรับปรุง

การควบคุม

(4)

กาํหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(5)

หมาย

เหตุ

(6)

1. สภาพแวดลอมการ

ควบคุม

1.2ความซื่อสัตยและ

จริยธรรม

1.2  พนักงาน

ไมทราบและไม

เขาใจใน

จริยธรรมที่

องคกรกําหนด

จึงไมมีการ

ปฏิบัติตาม

1.2 จะดําเนนิการแกไข

ปรับปรุงอยางไร?
ว.ด.ป.

ฝาย ?

แบบ ปอ. 3
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ชื่อหนวยรับตรวจ...............................................

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2550

วัตถปุระสงคของ  

 การควบคุม
(1)

ความเสี่ยง

ที่ยังมีอยู

(2)

งวด/เวลา

ที่พบ

จุดออน

(3)

การปรับปรุง

การควบคุม

(4)

กาํหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(5)

หมาย

เหตุ

(6)

2. การประเมินความเสี่ยง

2.1 การระบุปจจัยเสี่ยง 2.1 ทําใหการ

ดําเนินงานอาจ

ไมบรรลุ

วัตถปุระสงคที่

กําหนดไวเกิด

การรั่วไหลสูญ

เปลา

2.1  จะดําเนนิการแกไข

ปรับปรุงอยางไร?
ว.ด.ป.

สวนงาน?

แบบ ปอ. 3
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กระบวนการ

ปฏิบัตงิานและ

วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

(1)

การ

ควบคุม

 ที่มีอยู

(2)

การประเมิน

ผลการ

ควบคุม

(3)

ความเสี่ยง

ที่ยังเหลืออยู

(4)

การ

ปรับปรุง

การ

ควบคุม

(5)

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)

กระบวนการ

ปฏิบัตงิานและ

วัตถปุระสงค

การควบคุม

(1)

ความเสี่ยง

ที่มีอยู

(2)

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน

(3)

การปรับปรงุ

การควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)

ปย2

ปอ3 
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5 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน

วรรคที่ 1   (ชื่อหนวยรับตรวจ) ไดประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับปสิ้นสดุวันที่............เดอืน................พ.ศ. .............ดวยวิธกีารที่ 

(ชื่อหนวยรับตรวจ)กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ใจ

อยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

และการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกนัหรือ

ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ

ทุจริตดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน

และดานการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบขอบงัคับ มติคณะรัฐมนตรแีละ

นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

ปอ.1



5151

วรรคที่ 2 จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ 

(ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับปสิ้นสดุวันที.่...........เดอืน................พ.ศ.

.............เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความ

เพียงพอและบรรลุวัตถปุระสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวใน

วรรคแรก

วรรคที่ 3 อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมจีดุออนที่มนีัยสําคัญดงันี้

1……………………………………………….

2……………………………………………….
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แผนการปรับปรุงงวดกอน

A B  C D

ระหวาง

ป 51

ปรับปรุง

ลดจุดออนได A

ปรับปรุง

ลดจุดออนไมได B

ไมไดปรับปรุง C

ระหวางปรับปรุง D
แผน

ปรับปรงุ

งวดปจจุบัน

ปย.2 ปอ.3  ป 51

ความเสี่ยงที่พบใหม

งวดปจจุบัน E F

B

C

D

E

F

ปย.2 ปอ. 3 ป  50
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ระดับองคกร

ปอ.1  ปอ.2 ปอ.3

ระดับสวนงานยอย

ปย.1  

ปย.2 

ระดับสวนงานยอย

ปย.1  

ปย.2 

การรวบรวม

รายงาน
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หนวยรับตรวจ

ปอ.1,ปอ2 และปอ.3

ปส.

สวนยอย

ปย.1

ปย.2

สวนยอย

ปย.1

ปย.2

สวนยอย

ปย.1

ปย.2

สวนยอย

ปย.1

ปย.2

สวนยอย

ปย.1

ปย.2

สงสตง.

ปอ.1

เจาหนาที่อาวุโสหรือคณะทํางาน
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รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

(กรณีไมมีขอตรวจพบหรือขอสังเกต)

เรียน (หัวหนาหนวยรบัตรวจ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ)

ขาพเจาไดสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของ....(ชื่อหนวยรับตรวจ)

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ ......เดือน.............พ.ศ..........การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผล

และระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายใน

เปนไปตามวิธีการที่กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญดังนี้.................................................................
.........................................................................................................................................................

ชื่อผูรายงาน........................................................

(ชื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน)

ตําแหนง...............................................................

วันที.่............... เดือน..................พ.ศ. .................

ปส.
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ผูบริหารสูงสุด

พิจารณาผลการประเมนิระดับหนวยรบัตรวจ

เจาหนาที่ระดับอาวุโส/

คณะทํางาน

ผูบริหารระดับสวนงานยอย

และผูปฏิบัติงานในสวนงานยอย
ผูตรวจสอบภายใน

1.อํานวยการและประสานงาน

2. จัดทําแผนการประเมินผลองคกร

3.ติดตามการประเมินผล

4.สรุปภาพรวมการประเมินผล

5.จัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ

ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3

1.ประเมินการควบคุม

ดวยตนเอง (CSA)

2. ติดตามผล

3.สรุปผลการประเมิน

4.จัดทํารายงานระดับ

สวนงานยอย ปย.1 ปย.2

1.ประเมินการควบคุมดวย

ตนเอง (CSA)

2.สอบทานการประเมินผล

3.สอบทานรายงาน

4.จัดทํารายงานแบบ ปส.
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.......การสรางระบบตองคํานึงถึง “คน” เปนอนัดบัแรก

......คนสรางวัฒนธรรมใหกับองคกร

.....คนดีทําระบบเลวใหดีขึ้นได

....คนเลวทําระบบดีใหเลวลงได

ดังนัน้ “คน” คือหัวใจสําคัญที่จะผลกัดนัใหระบบการควบคุม

ภายในที่ดีเกดิขึ้นได และประสบความสําเร็จ

ancharee_55@hotmail.com ...........081- 5838555........


