
 



ค ำน ำ 
 

อ.ส.พ. มีการน ากระบวนการควบคุมภายในมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานในทุกภารกิจ
ของ อ.ส.พ. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในจนเกิดวัฒนธรรมการ
ควบคุมภายในที่ดี 

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส่วนบริหารจัดการองค์กร จึงได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการ
ควบคุมภายในของ อ.ส.พ. ปี 2556 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและ
หลักการในการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน การรายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้อง และให้
พนักงานสามารถน าไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ น าไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำรบัญ 

 
เรื่อง                     หน้ำ 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมขององค์การ        ก 
วิสัยทัศน์การควบคุมภายใน/นโยบายการควบคุมภายใน/วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ข 
นิยามศัพท์เฉพาะ           ค 
บทน า            จ 
บทที่ 1  มาตรฐานการควบคุมภายใน        1 
- ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดของการควบคุมภายใน     1 
- ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน      1 
- การพัฒนาการควบคุมภายใน         2 
- การควบคุม           3 
- มาตรฐานการควบคุมภายใน         3 
บทที่ 2  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน       5 
- การก าหนดหรืออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล     5 
- แนวทางการก าหนดหรืออกแบบระบบการควบคุมภายใน      5 
- การก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน       6 
บทที่ 3  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน       7 
- ความจ าเป็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน      7 
- การด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน      7 
- การวางแผนและด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน      8 
- ข้อแนะน าในการวางแผนและด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน    8 
บทที่ 4  รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงานการควบคุมภายในของ อ.ส.พ.    11 
- การจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย       12 
- การจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร       32 
 
ภาคผนวก           50 
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม  
  ภายใน พ.ศ. 2544 
- ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (อสพ.) 
- ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส านัก 
- ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 
- ขั้นตอนการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์. 
- ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายในขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
To be Outstanding Botanical Garden in Southeast Asia 
 

พันธกิจ (Mission) 
1) สร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ 
2) เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 
ค่านิยมขององค์การ 

Devote and Preserve อุทิศและอนุรักษ์ 
 

Devote    =  อุทิศ เสียสละ เพื่อภารกิจขององค์กร 
 

 D= Develop   มุ่งม่ันพัฒนาหน้าที่การงาน  
 E= Encourage   ให้บริการด้วยความเต็มใจ  
 V= Value   มีความภาคภูมิใจในองค์กร  
 O= Organization  ท างานเพ่ือองค์กร  
 T= Team    ท างานเป็นทีม  
 E= Expertise   มีความรู้ความช านาญงานในหน้าที่  
 

Preserve   =  ปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างย่ังยืน  
 

 P= Participation  ทุกคนมีส่วนร่วม 
 R= Research    ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์  
 E= Environment  รักษาสิ่งแวดล้อม  
 S= Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม  
 E= Ethics   มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 R= Relationship  มีความผูกพันและสามัคคี  
 V= Very important  ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
 E= Education   ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  
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วิสัยทัศน์การควบคุมภายใน 

“การด าเนินงานทุกภารกิจของ อ.ส.พ. ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายและลดความสูญเสียขององค์การ” 

 
นโยบายการควบคุมภายใน 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

2. บริหารระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน มีความ
เชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน และเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

3. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการประมวลผลการรายงานและการสื่อข้อความ 

4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการควบคุม
ภายในจนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

1. ด้านการด าเนินงาน (Operation Objectives) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
กับดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 

2. ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial  Report Objectives) เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการ
เงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

3. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives) 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้ก าหนดขึ้น 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

หน่วยรับตรวจ หมายถึง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) 
ส่วนงานย่อย หมายถึง ส านัก 4 ส านัก คือส านักวิจัย และพัฒนา ส านักพัฒนาและปลูกบ ารุง ส านัก

บริหาร และส านักพัฒนาธุรกิจ ซึ่งแต่ละส านักประกอบด้วยส่วนต่างๆตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
(รวมถึง สวนสาขาและศูนย์รวมพรรณไม้ประจ าภูมิภาค) 

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หมายถึง ผู้อ านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ผู้อ านวยการส านักส านัก 
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส หมายถึง ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความช านาญ

เรื่องการควบคุมภายในและได้รับมอบมายให้อ านวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน การ
ปรับปรุงการควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในของ อสพ.  

ผู้ก ากับดูแล หมายถึง คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ อ.

ส.พ. จัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ อ.ส.พ. จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี   

สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้นภายใน อ.
ส.พ. หรือท าให้การควบคุมท่ีมีอยู่ได้ผลดีขึ้น หรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจท าให้การควบคุมย่อหย่อน
ลงได้  

ตัวอย่าง ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรูปแบบการท างานของ
ผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร โครงสร้างการจัดองค์กร 
การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร เป็นต้น 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่าหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ท่ีท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ อ.ส.พ. รวมทั้งการก าหนดแนวทางที่จ าเป็นต้องใช้ในการควบคุม
ความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากรของ อ.ส.พ. 
ปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม  
 ตัวอย่าง กิจกรรมการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การ
แบ่งแยกหน้าที่งาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมระบบสารสนเทศ การจัดท าเอกสารหลักฐาน การ
บันทึกรายการอย่างถูกต้องและทันเวลาเป็นต้น   
 
 
 
* อสพ.ก าหนดให้รองผู้อ านวยการ ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสโดยต าแหน่ง 
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สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของ 

อ.ส.พ. ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือจากภายนอก   
การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานภายในส านัก และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent  Assessment) เช่น 
การประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น 
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บทน า 

 
การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ อ.ส.พ. จัดให้มีขึ้น เพ่ือ

สร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ อ.ส.พ. จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ได้ก าหนดแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ 
คตง.ฯ ข้อ 5 เมื่อหน่วยงานจัดวางระบบฯ แล้วจะต้องรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ 
คตง.ฯ ข้อ 6 ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัด
วางระบบการควบคุมภายใน จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานและเป็นประโยชน์แก่การใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม 

ดังนั้น อ.ส.พ. จึงน ากระบวนการควบคุมภายในดังกล่าวมาช่วยในการบริหารงานและใช้เป็นกลไก
พ้ืนฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใน อ.ส.พ. ต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมี
คณะท างานการจัดวางระบบการควบคุมภายในด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติของทุกส านักฯ นอกจากนี้ ส านักตรวจสอบภายในยังได้ด าเนินการพัฒนาให้ความรู้ความ
เข้าใจ เรื่องการควบคุมภายในให้แก่บุคลากร อ.ส.พ. พร้อมทั้งให้ค าแนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามมาตรการควบคุม ปรับปรุง แก้ไขกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานของ อ.ส.พ. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กรต่อไป 
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บทที่ 1 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 
1. ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดของการควบคุมภายใน  
     1.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับของ  
อ.ส.พ. จัดให้มีข้ึน เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ อ.ส.พ. จะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1) การด าเนินงาน (Operation Objectives) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

2) เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial  Report Objectives)ได้แก่ 
การจัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

3) เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives)
ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้ก าหนดขึ้น 
     1.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน 
 1) การควบคุมภายในเป็นประบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ 
 2) การควบคุมภายในเกิดข้ึนได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ 
 3) การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนด 

 
2. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารน ามาใช้เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 ผู้บริหารระดังสูง  มีหน้าที่ในการก าหนดหรือออกแบบและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.ส.พ. 
รวมถึงการก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบให้มี
ประสิทธิผลในระดับที่น่าพอใจ โดยริเริ่มและด าเนินการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม มีการก าหนด
บทบาทของหน่วยงานตรวจสอบให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการควบคุมภายใน โดยท าหน้าที่สอบทานหรือ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจอย่างเป็นอิสระ ( Independent Assessment) เพ่ือให้ความ
มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหน้าที่ก าหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของส่วนงานที่
รับผิดชอบ โดยให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในที่ อ.ส.พ. ก าหนด และสอบทานหรือประเมินประสิทธิผล
การปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่น ามาใช้ การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self 
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Assessment) ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในให้
มีความรัดกุม การปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจ มองเห็นความส าคัญ มีวินัยและจิตส านึกที่ดีก็เป็นสิ่ง
ส าคัญที่ช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 “ผู้บริหารควรตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการควบคุมเพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ” 
 
3. การพัฒนาการควบคุมภายใน 
 ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารทั้งภาครัฐ
และเอกชน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในจึงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะช่วยให้
หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีอีกด้วย 
กลไกภายนอกและกลไกภายในที่ใช้ในการพัฒนาการควบคุมภายในประกอบด้วย 
 3.1 กลไกภายนอก-องค์กรที่ก ากับดูแล 
 องค์กรที่ก ากับดูแลต้องเข้ามามีบทบาท โดยการก าหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือ
สนับสนุนและเสริมสร้างให้เกิดการจัดการด้านการควบคุมภายใน ซึ่งในปัจจุบันองค์กรก ากับดูแล อ.ส.พ. ได้แก่ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 3.2 กลไกภายในหน่วยงานของ อ.ส.พ. 
      1) คณะกรรมการ อ.ส.พ. และผู้บริหารระดับสูง  เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้มีการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญในการก าหนด
วัตถุประสงค์ แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจัดอ่อนของการควบคุม
ภายใน รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่ยึดผลประโยชน์ของ
ตนเองเป็นส าคัญ ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ให้กับตนเอง ซึ่งจะท าให้
สามารถลดข้อจ ากัดของการควบคุมภายในลงได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและน าพาองค์กรไปสู่การด าเนิน
กิจการอย่างยั่งยืน 
      2) หัวหน้าส่วนงานย่อยและผู้ปฏิบัติ เป็นผู้น าเอาวิธีการควบคุมต่างๆ ไปใช้ในการควบคุมงานและ
ก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ฝ่ายบริหารก าหนด นอกจากนี้หัวหน้าส่วนงานย่อยยังเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
      3) ผู้ตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายใน โดยกระ
ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนากระบวนการ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกระตุ้นบุคลากร
ทุกระดับภายในหน่วยงานให้เห็นความส าคัญของการควบคุมภายในและปฏิบัติตามระบบด้วยความเคร่งครัด
อย่างมีวินัย 
      4) วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช้  วิธีการควบคุมที่น ามาใช้ในปัจจุบันอาจเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในขณะที่ใช้ เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป วิธีการควบคุมที่ใช้อยู่อาจไม่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินผลการควบคุมภายในจะต้องคิดน าวิธีการควบคุมใหม่ๆ มาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้
ยังต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 
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4. การควบคุม 
 4.1 การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Control) หมายถึง การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตส านึก การ
กระท า ทักษะ ความสามารถ ของบุคลากรทุกระดับท่ีแสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วย
รับตรวจ ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับ
ตรวจ เช่น ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบเป็น
ต้น 

4.2 การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Control) หมายถึง การควบคุมที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ประสบผลส าเ ร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ผังโครงสร้าง นโยบาย และคู่มือปฏิบัติงานเป็นต้น 

การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยู่กับการควบคุมทั้งสองส่วนประกอบกัน หน่วยรับ
ตรวจที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะให้ความส าคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามธรรม แต่ก็ไม่ได้
ละเลยการควบคุมเชิงรูปธรรม 
 
5. มาตรฐานการควบคุมภายใน 

ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้อง
จัดให้การด าเนินงานภายใน อ.ส.พ. ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ประการ 
ดังนี้ 
 1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
 ในการด าเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ อ.
ส.พ. จะต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกคนใน อ.ส.พ. เกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งด ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ด ี 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.1  Soft Control เป็นการควบคุมโดยการสร้างจิตส านึกและคุณภาพที่มองไม่เห็น เช่น ความ
ซ่ือสัตย์ ความโปร่งใส การมีภาวะความเป็นผู้น า การมีจริยธรรม 

1.2  Hard Control เป็นการควบคุมโดยก าหนดโครงสร้าง นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ 
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ อ.ส.พ. อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 ในการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ท าให้สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส าหรับกิจกรรมการควบคุม ในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยก
หน้าที่งานภายใน อ.ส.พ. อย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
ที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามีความจ าเป็นให้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนที่
เหมาะสมทดแทน 
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 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
 ในการด าเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ. ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 

  5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
 ในการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผล ทั้งระหว่างการปฏิบัติงาน และเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอเพ่ือให้ความมั่นใจว่า 
 1.ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง 
 2.การควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
 3.ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืนๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา 
 4.การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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บทที่ 2 
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 
 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน เริ่มจากการท าความเข้าใจกับภารกิจ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับ
ตรวจและระดับกิจกรรม มาตรฐานการควบคุมภายใน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมภายใน หลังจากนั้นจึงสอบทานสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และ
ออกแบบการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือที่ยอมรับได้ 
 
1. การก าหนดหรืออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) การก าหนดวัตถปุระสงค์ ในการด าเนินงาน หน่วยรับตรวจต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งส าคัญท่ีช่วยให้ผู้บริหารด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือ การสร้างระบบ
การควบคุมภายในที่ดีช่วยท าให้ผู้บริหารมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถควบคุมดูแลการด าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 
ความส าเร็จที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ โดยวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
 -  วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจ เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยรับ
ตรวจ 
 - วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปส าหรับแต่
ละกิจกรรมของส่วนงานย่อย ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจ 
   ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร มีดังนี้ 
 - ก าหนดภารกิจขององค์กร 
 - ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 - ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 
 - ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 

2) ค้นหาความเสี่ยงต่างๆ ที่มีนัยส าคัญ ที่อาจท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
3) พิจารณาการควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว ว่าสามารถที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ในระดับใด 
4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่เพ่ือป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ระดังที่ยอมรับ

ได ้
5) ประมาณการต้นทุนที่จะต้องใช้ในการจัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมการควบคุม ต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการให้มีกิจกรรมการควบคุม 
6) จัดท าแผนในการน ากิจกรรมการควบคุมนั้นมาใช้ 
7) น ากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติและติดตามผล 

 
2. แนวทางการก าหนดหรืออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
 ในการก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจต้องท าความเข้าใจโครงสร้าง
องค์กร ภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของส่วนงานย่อยต่างๆ ตามโครงสร้างองค์กร แล้วจึงก าหนดงานในความ
รับผิดชอบออกเป็นกิจกรรม 
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3. การก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน อาจก าหนดจากวิธีการ ดังนี้ 
 1) วิธีทั่วไป ได้แก่ วิธีการควบคุมที่เหมาะสมส าหรับงาน/กิจกรรมทั่วไป เช่น การบริหารงานนโยบาย 
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งอาจเลือกจากรายการการควบคุมทั่วไป เช่น จากแบบสอบถาม
การควบคุมภายใน (ภาคผนวก 2) แล้วปรับแก้ไขเป็นกิจกรรมการควบคุม 
 2) วิธีเฉพาะ ได้แก่ วิธีการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะ ส าหรับงาน/กิจกรรมที่แตกต่างจาก
งาน/กิจกรรมท่ัวไป โดยเน้นที่รายละเอียดของหลักการและวิธีการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงหรือพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญมา
ก าหนดเป็นกิจกรรมการควบคุม 
 การก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน การออกแบบสอบถามจะต้องเข้าใจกระบวนงาน
ของกิจกรรมนั้นเป็นอย่างดี วิธีการอย่างง่ายคือ จัดท าแผนผังกระบวนงาน แล้วพิจารณาว่าการควบคุมภายใน
ที่ดีสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนตามแผนผังกระบวนงาน เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
กิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ มีอะไรบ้างแล้วน ามาจัดแบบสอบถาม 
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บทที่ 3 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
1. ความจ าเป็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ระบบการควบคุมภายในถึงแม้จะก าหนดไว้อย่างดี เมื่อระยะเวลาผ่านไป ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมด้านต่างๆ ที่ก าหนดไว้อาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเป็นต้น การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ
จ าเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
2. การด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 การติดตามประเมินผลมี 2 ลกัษณะ คือ การติดตามผลการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงานหรือการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้ง ซึ่งประกอบด้านการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 
 2.1 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมที่รวมอยู่กับการบริหารจัดการและการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติประจ าวันของแต่ละส่วนงานย่อย ฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับต้องมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง 
 2.2  การประเมินผลเป็นรายครั้ง มีประโยชน์ในการเน้นไปที่ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
โดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
    1) ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานย่อยประเมิน
งานของตนเอง โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการควบคุมในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้ง
หน่วยงานตรวจสอบซึ่งถือเป็นหน่วยงานย่อยหนึ่ง ควรประเมินผลการควบคุมภายในโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หรือประเมินการควบคุมภายในตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารอาจ
ใช้ทั้งการประเมนิภายในหน่วยรับตรวจและการประเมินภายนอกหน่วยรับตรวจโดยผู้ตรวจสอบภายนอก 
    2)  วิธีการประเมิน เป็นไปตามรูปแบบของการประเมิน โดยผู้ประเมินต้องท าความเข้าใจ ภารกิจ
หลัก วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งพิจารณาถึงการปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับรูปแบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดหรืออกแบบไว้ และพิจารณาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข วิธีการปรับปรุงการควบคุมท่ีเหมาะสม จะ
ช่วยให้มีความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด เครื่องมือการประเมินผล 
เช่น ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการด าเนินงาน แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
    3) การทดสอบการควบคุม สามารถท าได้ทั้งการประเมินผลแบบต่อเนื่อง และการประเมินผลเป็น
รายครั้ง เช่น การสอบทานรายการต่างๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น 
ผลการทดสอบนี้จะได้รับการสอบทานโดยฝ่ายบริหารเพื่อประเมินความส าคัญของข้อบกพร่องที่พบและจัดท า
แผนการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามแผน เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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3. การวางแผนและด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ระบุให้หน่วยรับตรวจต้องจัดให้มี
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
เป็นรายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
รวมทั้งการควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประมีสิทธิผล โดย อ.ส.พ. ต้องประเมินการควบคุมภายในและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 3.1 การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับองค์กร) การควบคุมภายในควรใช้ผลการประเมิน
ระดับส่วนงานย่อยในการสรุปเป็นการควบคุมภายในระดับองค์กร ทั้งนี้ อาจต้องท าการประเมินเพ่ิมเติมในส่วน
ของความเสี่ยงบางอย่าง ซึ่งควบคุมโดยหน่วยกลางหรือองค์กร เพราะผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยอาจไม่
ค านึงถึงวัตถุประสงค์หลายวัตถุประสงค์ที่จะไปเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
  3.2 การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย เป็นการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่ส่วนงานย่อยรับผิดชอบ
รายไตรมาส หรือท าบ่อยครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในระดับกิจกรรม หรือหัวหน้าส่วนงานย่อยมี
ความมั่นใจพอควรเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมที่ถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง ในการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยและระดับองค์กร ผู้บริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบในการ
พิจารณาประสิทธิผลของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของระดับส่วนงานย่อยและ
องค์กร 
 
4. ข้อแนะน าในการวางแผนและด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
 

 
 
 

4.1 การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
     อ.ส.พ. มีการก าหนดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะท างาน โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง

เป็นทางการและชัดเจน ดังนี้ 
     1) ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีการควบคุม

ภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศภายใน อ.ส.พ. เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมที่ดี และท าให้สามารถมั่นใจได้ว่า อ.ส.พ. มีการควบคุมภายในเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในขึ้น เพ่ือด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน อ.ส.พ. ให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ ดังนี้ 

     2) เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แต่งตั้งให้ รองผู้อ านวยการ
เป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

 

ก าหนด
ผูรั้บผิดชอบ 

ก าหนด
ขอบเขตและ
วตัถุประสงค ์

ศึกษาและท าความ
เขา้ใจโครงสร้างการ
ควบคุมภายใน 

จดัท าแผนการ
ประเมินผล 

ด าเนินการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

สรุปผลการประเมิน
และจดัท าเอกสาร
การประเมิน 
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  1.อ านวยการและประสานงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 
  โดยรวม 

  2.สอบทานและประเมินรายงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อน ามาประมวล 
              เป็นภาพรวมขององค์กร 
  3.จัดท าหนังสือรับรองตามแบบ ปย.1-ร เสนอต่อผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์. 

     3) คณะท างานจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้
แต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ประสานการประเมินผล รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการติดตามและ 

   ประเมินผลการควบคุมภายในของ ฝ่ายส านัก 
  2. ปรับปรุงข้อมูลการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  3. สรุปภาพรวมของการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. การจัดท ารายงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 

     4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน   ส านักตรวจสอบภายในด าเนินการประเมินการควบคุมอย่างเป็น
อิสระ (Independent Assessment: IA) โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1.สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self – Assessment:  
     CSA) ของหน่วยงานย่อย (ส านัก) 
  2. การสอบทานรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  3. การจัดท ารายงานการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (แบบ ปส.)  

4.2 การก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
      เมื่อก าหนดผู้ท าการประเมินผลแล้ว ควรก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินให้
ชัดเจนว่าจะประเมินผลระบบการควบคุมภายในทั้งระบบทั่วทั้งองค์กรหรือจะประเมินผลเฉพาะบางส่วนงานที่
มีความเสี่ยงสูง และควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะประเมินเพ่ือให้ทราบสิ่งใด เช่น ด้าน
ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งคณะผู้ประเมิน
ควรร่วมประชุมพิจารณาแล้วเสนอเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/คณะท างาน เพ่ือน าเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้การก าหนดขอบเขตข้ึนอยู่กับความเหมาะสม ความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน 
 4.3 ศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน 
      เมื่อก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว ผู้ ประเมินควร
ศึกษาท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน รวมทั้งวัตถุประสงค์ วิธีการและรูปแบบของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ แล้วพิจารณาว่าการท างานจริงท าอย่างไร โดยอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสอบถาม 
สัมภาษณ์ ประชุมปรึกษา ศึกษาเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 4.4 จัดท าแผนการประเมินผล 
      เป็นการก าหนดรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลเป็นไปอย่างมีระบบขั้นตอน 
โดยก าหนดรายละเอียดในเรื่องที่จะท าการประเมิน วัตถุประสงค์ในการประเมิน ขอบเขตการประเมิน ผู้
ประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการประเมิน อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน เมื่อจัดท า
แผนการประเมินเสร็จแล้วอาจให้มีการประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับแผนและควรประชุมชี้แจง
แผนเพื่อท าความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
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 4.5 ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
      ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานย่อยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินในความ
รับผิดชอบด าเนินการโดยประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการสร้างความรับผิดชอบในการควบคุม
ภายในให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงาน โดยน ากระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ของงานนั้นมาเชื่อมโยงกัน 
แล้วท าการระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ของงานนั้นและประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ท าให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ถึงกระบวนการท างานและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของงาน สามารถก าหนดการควบคุมภายในที่จ าเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และสามารถก าหนดแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม 
 

     การประเมินผลการควบคุมภายใน อ.ส.พ. 
 ในขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหารของ อ.ส.พ. นั้น คณะท างานจัดวาง
ระบบควบคุมภายในประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบในเรื่องการควบคุมภายในของแต่ละส านัก เพ่ือให้
ประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) พร้อมทั้งจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
(แบบ ปย. 1, ปย. 2 และ 2-1, ปย. 3, แบบติดตาม ปย. 3) ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน ของปี) 
และส่งให้คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม ซึ่งคณะท างานฯ จะ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินการควบคุมภายในของทุกส านัก เพ่ือจัดท าเป็นร่างรายงานการติดตาม
ผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบปอ. 1, ปอ. 2 และ 2-1, ปอ. 3, แบบติดตามปอ. 3) เสนอต่อส านัก
ตรวจสอบภายในให้ด าเนินการสอบทานร่างรายงานฯ ดังกล่าว ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 
ทั้งนี้คณะท างานฯ จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานฯ ตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของส านักตรวจสอบ
ภายในก่อนน าเสนอเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสพิจารณา ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนธันวาคม พร้อมทั้งส่งส าเนา
ร่างรายงานฯ ให้ส านักตรวจสอบภายในด้วย  
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บทที่ 4  
รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงานการควบคุมภายในของ อ.ส.พ. 

1.แบบรายงานระดับส่วนงานย่อย เป็นแบบรายงานที่ส านักต่างๆจะต้องจัดท ามี 6 แบบ ประกอบด้วย 
 1. แบบ ปย. 1 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารส านักฯ 
 2. แบบ ปย. 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
 3. แบบ ปย. 2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ย่อย 
 4. แบบ ปย. 3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 5. แบบติดตาม-ปย.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
ส านักของงวดก่อน  
 6. แบบ ปม. แบบประเมินการควบคุมภายใน 
 
2.แบบรายงานระดับองค์กร เป็นแบบรายงานที่ อ.ส.พ. จะต้องจัดท ามี 6 แบบ ประกอบด้วย 
 1. แบบ ปอ. 1 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของผู้ อ านวยการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ 
 2. แบบ ปอ. 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 3. แบบ ปอ. 2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 4. แบบ ปอ. 3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 5. แบบติดตาม-ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
องค์กรของงวดก่อน  
 6. แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน  
 7. แบบ ปย. 1-ร : หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 
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การประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
ระดับสว่นงานย่อย (ส านักและสวนพฤกษศาสตร์สาขา) 

1.1.การติดตามผลการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
(แบบติดตาม-ปย.3) 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3) ที่ได้จัดท าไว้ในงวดก่อน 
 2.เพ่ือให้ส านัก บันทึกผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบในรูปแบบเดียวกัน 
 3.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินระบบการควบคุมภายในของส านัก 
ขั้นตอนการติดตามผล การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
(แบบติดตาม-ปย.3) 
 1.ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตามแบบ ปย.3 ของ
งวดก่อน) โดยผู้รับผิดชอบของส านัก จะต้องประเมินผลและสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงฯ ของงวดก่อน ดังต่อไปนี้ 
  - สถานะการด าเนินการปรับปรุงตามแผนเป็นอย่างไร  
  - มีการสั่งการ สื่อสารให้ทราบทั่วกันหรือไม่ 
  - เมื่อปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ แล้ว ได้รับผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
  - สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
  - มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไร 
 2.น าผลการติดตามดังกล่าวข้างต้น บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และสรุปผลลงในแบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับงานย่อย (แบบติดตาม-ปย.3) 
 3.ผู้รับผิดชอบน าผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
เฉพาะในส่วนของกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ไปใช้ประกอบการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) ต่อไป 
 
รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในแบบรายงานผล การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบติดตาม-ปย. 3) 
 1.แบบติดตาม-ปย.3 เป็นแบบรายงานการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ย่อย (ส านัก) เพ่ือติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3) ที่ได้จัดท าไว้ในงวดก่อนของแต่ละ
ส านัก มีทั้งหมด 7 คอลัมน์ ซ่ึงการกรอกรายการตาม(แบบติดตาม-ปย. 3) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - ชื่อหน่วยงาน ให้ระบุชื่อของส านัก 
 - ชื่อรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
 - งวดรายงาน ให้ระบุวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผน เช่น ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 25xx ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.  25xx 
คอลัมน์ที่ 1 วัตถุประสงค์ของการควบคุม ให้ระบุกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการที่ก าลังประเมินการควบคุมภายใน บรรทัดต่อมาให้ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้หนึ่ง
กิจกรรมหรือหนึ่งขั้นตอนอาจมีหลายวัตถุประสงค์ได้ (คัดลอกข้อมูลมาจากคอลัมน์ที่ 1 ในแบบ ปย. 3 ของงวด
ก่อน) 
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คอลัมน์ที่ 2 จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม (คัดลอกข้อมูลมาจากคอลัมน์ที่ 2 ในแบบ ปย. 3 ของ
งวดก่อน) 
คอลัมน์ที่ 3 งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน ให้ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (คัดลอก
ข้อมูลมาจากคอลัมน์ที่ 3 ใน แบบ ปย. 3 ของงวดก่อน) 
คอลัมน์ที่ 4 การปรับปรุง ให้ระบุข้อเสนอแนะ วิธีการ หรือแนวทางปรับปรุงวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด
จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (คัดลอกข้อมูลมาจากคอลัมน์ที่ 4 ในแบบ ปย. 3 ของงวด
ก่อน) 
คอลัมน์ที่ 5 ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุก าหนดเวลาที่สามารถด าเนินการปรับปรุงได้แล้วเสร็จ และ
ต าแหน่งของผู้รับผิดชอบสูงสุดในการด าเนินการ ทั้งนี้ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่ระบุง านที่ต้อง
ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (คัดลอกข้อมูลมาจากคอลัมน์ที่ 5 
ใน แบบ ปย. 3 ของงวดก่อน) 
คอลัมน์ที่ 6 สถานะการด าเนินการ สถานะการด าเนินการ ให้ใส่เครื่องหมายดังต่อไปนี้ 
 เครื่องหมาย  หมายถึง ส านักได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในช่องแผนการปรับปรุง แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแบบ ปย. 3 
 เครื่องหมาย  หมายถึง ส านักได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในช่องแผนการปรับปรุง แต่ล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแบบ ปย. 3  
 เครื่องหมาย X หมายถึง ส านักยังไม่ได้เริ่มด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในช่องแผนการปรับปรุง  
 เครื่องหมาย O หมายถึง ส านักได้เริ่มด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในช่องแผนการปรับปรุง แต่ ณ วันที่
ประเมินยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
คอลัมน์ที่ 7 วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น ให้ระบุวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ 4 (การปรับปรุง) และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
ติดตามผล พร้อมทั้งระบุผลการประเมินและข้อคิดเห็นของผู้ติดตามประเมินผล โดยอาจพิจารณาแยกตาม
สถานะของการด าเนินการที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ 6 ดังนี้ 
 กรณีด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปรับปรุงฯ ให้สรุปผลการติดตามว่า การด าเนินการปรับปรุง
สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ได้หรือไม่ ปฏิบัติแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
กิจกรรมควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ จุดอ่อนหรือความเสี่ยงยังมีเหลืออยู่หรือไม่ ถ้าหากด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วแต่กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ระบุไว้ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ให้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจกรรม
การควบคุม  
 กรณียังไม่ได้เริ่มด าเนินการ ให้ระบุเหตุผลที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 กรณีที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ ให้ระบุร้อยละของงานที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
โดยประมาณ 
 ชื่อผู้จัดท า ต าแหน่ง และวันที่ ให้ระบุชื่อผู้บริหารส านัก พร้อมทั้งระบุต าแหน่ง และลงวันที่ เดือน 
และปีพ.ศ. ที่จัดท ารายงานเสร็จสิ้น 
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ชื่อหน่วยงาน ส านัก............................................................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับส่วนงานย่อย 

 ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่........  เดือน  ...........พ.ศ ………...  ถึงวันที่  …….. เดือน .........กันยายน พ.ศ. ......... 

 

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

 

การปรับปรุง 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ด าเนนิการ* 

(6) 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น 

(7) 

กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 

ความเสี่ยง 
 
ปัจจัยเสี่ยง 

     

 
 

ช่ือผู้รายงาน......…………....................… 
ต าแหน่ง...……………………….........… 
วนัที่..…..../…………../.……….....…….. 

  สถานะการด าเนินการ : 
     =  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 
  =  ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

    X    =  ยงัไม่ด าเนินการ 
    O    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

แบบติดตาม - ปย.3 



 
 

คู่มือการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน อ.ส.พ. (ฉบับปรับปรุงปี 2556)       15 
 

1.2 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2-1 และ 
ปย.2) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ฝ่าย/ส านักประเมินความเสี่ยง ความเหมาะสมและความเพียงพอของ 5 
องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่ 

1)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
2)  การประเมินความเสี่ยง 
3)  กิจกรรมการควบคุม 
4)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
5)  การติดตามประเมินผล 

ขั้นตอนการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ซึ่งควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม โดยอาจก าหนดให้มีผู้ประเมินคน
เดียวหรือก าหนดเป็นกลุ่มก็ได้ 
 2) ผู้รับผิดชอบในการประเมินควรศึกษาแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน เพ่ือท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการประเมิน 
 3) ผู้รับผิดชอบในการประเมิน ด าเนินการประเมินแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามแบบ ปย. 2-1 ซึ่งข้อค าถามในแบบ ปย. 2-1 จะเป็นข้อค าถามชุดเดียวกับค าถามที่อยู่ในแบบ
ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (เอกสารแนะน า : การจัดท าค าแนะน าการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ) 
 4) น าผลสรุป/วิธีการที่ควรปฎิบัติในแต่ละด้านจาก(แบบ ปย. 2-1) มาอธิบายลงในคอลัมน์ที่ 2 
ของแบบ ปย. 2  เพ่ือประเมินดูว่าองค์ประกอบใดที่ยังพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงอยู่ และน าจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงที่พบจากการประเมินไปใช้ประกอบการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปม.)  
 
รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.2-1 และ ปย. 2) 
 การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้วยแบบรายงาน 2 แบบ 
คือ แบบ ปย. 2-1 และแบบ ปย. 2 โดยที่ผู้รับผิดชอบจะต้องประเมินองค์ประกอบฯในแบบ ปย. 2-1 ก่อน 
เพ่ือสรุปผลการประเมินที่ได้ลงใน แบบ ปย. 2 ซึ่งรายละเอียดในการกรอกแบบรายงาน มีดังนี้ 
 1.แบบ ปย. 2-1 เป็นแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับองค์กรระดับส่วนงานย่อย  
ซึ่งประกอบด้วย 
  ชื่อหน่วยงาน ให้ระบชุื่อส านัก 
  ชื่อรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ย่อย 
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  งวดรายงาน ให้ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน เช่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 
คอลัมน์ที่ 1 จุดที่ประเมินให้ระบุรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง 5 
องค์ประกอบ คือ  
  1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
  2) การประเมินความเสี่ยง  
  3) กิจกรรมการควบคุม  
  4) สารสนเทศและการสื่อสาร  
  5) การติดตามประเมินผล  
คอลัมน์ที่ 2 ช่อง “มี/ใช่”และ “ไม่มี/ไม่ใช่” 
 ช่อง “มี/ใช่” 
-กรณีมีการปฏิบัติตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 1 ให้ใส่เครื่องหมาย “”  
-กรณีมีการปฏิบัติตามท่ีระบุในคอลัมน์ที่ 1 แต่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมให้ใส่เครื่องหมาย “” 
 ช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่” 
-กรณีไม่มีการปฏิบัติตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 1 ให้ใส่เครื่องหมาย “X” 
-กรณีไม่มีเรื่องเก่ียวกบัการปฏิบัติตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 1 ให้ใส่เครื่องหมาย “N/A” 
คอลัมน์ที่ 3 ค าอธิบายเพ่ิมเติม ให้ระบุผลการประเมินตามรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในโดยภาพรวมและวิธีการที่ควรปฏิบัติในแต่
ละองค์ประกอบ โดยที่แต่ละองค์ประกอบจะต้องสรุปผลตามล าดับต่อไปนี้ 
 1.ให้น าหัวข้อที่ใส่เครื่องหมาย “X” ทุกข้อมาสรุป 
 2.น าหัวข้อที่ใส่เครื่องหมาย “” มาสรุป แต่ไม่ต้องน ามาสรุปทุกหัวข้อ ให้เลือกเฉพาะข้อที่
ส าคัญมาสรุป 
 3.ให้น าหัวข้อที่ใส่เครื่องหมาย “” เฉพาะที่ส าคัญมาใส่สรุปเพ่ือแสดงให้เห็นจุดแข็งของแต่ละ
องค์ประกอบ 
 4.หัวข้อที่ใส่เครื่องหมาย “N/A” ไม่ต้องน ามาสรุป  
ชื่อผู้ประมวล ให้ระบุผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประมวลผลการประเมินองค์ประกอบจากผู้อ านวยการส านัก 
พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่ประมวล 
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แบบ ปย. 2-1 
ชื่อหน่วยงาน ส านัก............................................  

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

จุดที่ประเมิน 
 

(1) 

มี/ใช่ 
 

(2) 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 
(2) 

 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 

(3) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ฯลฯ  
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................... 

   

2. การประเมินความเสี่ยง 
    ฯลฯ 
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................... 

   

3. กิจกรรมการควบคุม 
   ฯลฯ 
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................... 

   

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ฯลฯ 
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
.................................................... 

   

5. การติดตามประเมินผล 
    ฯลฯ 
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................... 

   

ชื่อผู้ประมวล...................................
ต าแหน่ง.......................................... 

วันที.่........./....................../.............. 
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แบบปย. 2  เป็นแบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ย่อย  
ซ่ึงประกอบด้วย 
 ชื่อหน่วยงาน ให้ระบุชื่อส านัก 
 ชื่อรายงาน สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ย่อย 
 งวดรายงาน ให้ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน เช่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 
คอลัมน์ที่ 1 องค์ประกอบการควบคุมภายใน ให้ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 
(น าข้อมูลจากคอลัมน์ที่ 3 (ความเห็น/ค าอธิบาย) มาสรุปไว้ด้านล่างของแต่ละองค์ประกอบ) 
คอลัมน์ที่ 2 ผลการประเมิน/ข้อสรุป ให้ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปในแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในพร้อมทั้งจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (คัดลอกข้อสรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติของแต่ละ
องค์ประกอบจากแบบ ปย. 2-1 มาใส่ในคอลัมน์นี้) 
 สรุปผลการประเมิน ให้สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 ชื่อผู้รายงาน ให้ระบุชื่อผู้บริหารส านัก พร้อมระบุต าแหน่ง และวันที่รายงาน 
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แบบ ปย. 2 
ชื่อหน่วยงาน ส านัก...................................................... 

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

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
 ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(2) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ฯลฯ  
 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    ฯลฯ 
 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
   ฯลฯ 
 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ฯลฯ 
 

 

5. การติดตามประเมินผล 
    ฯลฯ 
 

 

สรุปผลการประเมิน :- 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

ชื่อผู้รายงาน......................................
ต าแหน่ง............................................วันที่
......../....................../................. 
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1.3 การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ทั้งหมดของส านักว่าเป็นไปตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพหรือไม่ และทราบจุดอ่อน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการ
ควบคุมภายในให้สามารถป้องกันหรือลดจุดอ่อน ความเสี่ยง 
ขั้นตอนการประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 1. ผู้บริหารส านัก ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินงาน/กิจกรรมตามแบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการประเมินตามแบบสอบถามควรเป็นผู้ที่รับผิดชอบหรือมีความเข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงานกิจกรรมนั้นๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้แบบสอบถามการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 4 ชุด 
คือ  
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหาร 

1. พันธกิจ 
2. กระบวนการปฏิบัติงาน 
3. ทรัพยากร 
4. สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 

  ชุดที่ 2 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี 
1. การเก็บรักษาเงินโดยทั่วไป 
2. การรับเงิน 
3. การจ่ายเงิน 
4. การจ่ายเงิน 
5. การฝากธนาคาร 
6. เงินฝากคลัง 
7. เงินยืมทดรอง 

  ชุดที่ 3 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. เรื่องท่ัวไป 
2. การก าหนดความต้องการ 
3. การจัดหา 
4. การตรวจรับ 
5. การควบคุมและการเก็บรักษา 
6. การจ าหน่ายพัสดุ 

  ชุดที่ 4 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. การสรรหา 
2. ค่าตอบแทน 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. การพัฒนาบุคลากร 
5. การปฏิบัติงานของบุคลากร 
6. การสื่อสาร 
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 2.ผู้รับผิดชอบในการประเมินควรศึกษาแบบสอบถามการควบคุมภายในเพ่ือท าความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการประเมิน 
 3.ด าเนินการประเมินแต่ละกิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ได้ออกแบบไว้ 
 4.สังเกตการณก์ารปฏิบัติจริง การสอบถาม วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน เพ่ือสนับสนุนข้อมูลที่ได้
จากการสอบถาม 
 5.สรุปผลการประเมินโดยน าจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบจากการประเมินไปใช้ประกอบการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) 
 
รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในแบบสอบถามการควบคุมภายใน 

แบบสอบถามการควบคุมภายในมีทั้งหมด 4 ชุด (เอกสารแนะน า การจัดท าค าแนะน าการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  และในแต่ละชุดจะต้องให้หัวส านัก/ฝ่าย ที่รับผิดชอบในแต่ละด้านเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามดังกล่าว โดยแบบสอบถามการควบคุมภายในจะประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆ 4 คอลัมน์ ซึ่ง
การกรอกรายการตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
คอลัมน์ที่ 1 ค าถาม 
รายละเอียดของการควบคุมภายในในแต่ละด้าน 
คอลัมน์ที่ 2 มี/ใช่  
 กรณีมีการปฏิบัติตามค าถาม แสดงถึง การควบคุมภายในที่ดี ให้ท าเครื่องมือ “” 
 กรณีมีการปฏิบัติตามค าถาม แต่ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมให้ท าเครื่องหมาย “” 
คอลัมน์ที่ 3 ไม่มี/ไม่ใช่ 
 กรณีไม่มีการปฏิบัติตามค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ให้ท าเครื่องหมาย “X”  
 กรณีไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถาม ให้ใส่เครื่องหมาย “N/A” 
ค าอธิบาย/ค าตอบ ให้สรุปและอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของค าถาม เพ่ือใช้ในการพิจารณาประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรม 
สรุป 
 ในท้ายหัวข้อย่อยของแต่ละกิจกรรม ให้สรุปโดยภาพรวมว่าฝ่าย/ส านักมีการปฏิบัติต่อเรื่องนั้น 
ๆ อย่างไร และในตอนท้ายสุดของแบบประเมินแต่ละชุดให้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดย
ภาพรวมของกิจกรรม ซ่ึงจะท าให้ทราบว่าการควบคุมภายในในแต่ละกิจกรรมมีเพียงพอหรือไม่ 
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 การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) 
 
วัตถุประสงค ์  
 เพ่ือให้ส่วนงานย่อยทราบ จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงและ
แนวทางปรับปรุง 
 
ขัน้ตอนการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน 
 1.ผู้รับผิดชอบน ากิจกรรมที่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ จากแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม-ปย. 3) การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 2) และแบบสอบถามการควบคุมภายในมาประเมินการควบคุมภายในตามแบบ ปม.  
 2.น าผลประเมินตามแบบ ปม. เฉพาะกิจกรรมที่ยังพบจุดอ่อนการควบคุมหรือมีความเสี่ยง
เหลืออยู่ มาจัดท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยตามแบบ ปย.3 
 
รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) 
 แบบ ปม.เป็นแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของส านัก ประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆ 8 
คอลัมน์ ซึ่งการกรอกรายการในแบบประเมินการควบคุมภายใน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ชื่อหน่วยงาน ให้ระบุชื่อของฝ่าย/ส านัก 
 ชื่อรายงาน  แบบประเมินการควบคุมภายใน 
 งวดรายงาน ให้ระบุวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินการควบคุม
ภายใน เช่น ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 25xx ถึงวันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 25xx  
คอลัมน์ที่ 1  วัตถุประสงค์ของการควบคุม ให้ระบุกระบวนงานหรือโครงการ กิจกรรม/ขั้นตอน ทั้งที่เป็น
กิจกรรมเดิม ซึ่งเป็นงานที่พบว่ายังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงเหลืออยู่จากปีที่แล้ว และกิจกรรมใหม่ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เริ่มท าเป็นครั้งแรกหรืองานที่เคยท าแล้วในอดีต พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 
ทั้งนี้ในหนึ่งกิจกรรมหรือข้ันตอน อาจมีหลายวัตถุประสงค์ก็ได้ 
คอลัมน์ที่ 2 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ ให้ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านคือ 
 - ด้านการด าเนินงาน  (Operation) = O 
 - ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน (Financial Reporting) = F 
 - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C 
คอลัมน์ที่ 3 วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน.ให้ระบุอักษรภาษาอังกฤษ O, F, C ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ ด้านการด าเนินงาน (Operation) = O ด้านความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน (Financial Reporting) = F และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C  
คอลัมน์ที่ 4  ระดับความเสี่ยง ให้ระบุระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง หรือต่ า 
โดยระดับความเสี่ยงสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ ดังนี้ ระดับความเสี่ยง  =  โอกาสการเกิดความเสี่ยง 
X ผลกระทบ  ซึ่งโอกาสการเกิดความเสี่ยงมี 3 ระดับ คือ สูง=3  ปานกลาง=2  ต่ า=1 และผลกระทบมี 3 
ระดับ คือ สูง=3  ปานกลาง=2  ต่ า=1 และน าผลคูณของโอกาสและผลกระทบที่ได้มาประเมินระดับความ
เสี่ยง ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 ระดับได้แก ่5 - 9 = สูง  3 - 4 = ปานกลาง  1-2 = ต่ า 
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คอลัมน์ที่ 5  การควบคุมท่ีมีอยู่ สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่เชื่อว่าจะลดแต่ละความ
เสี่ยงในคอลัมน์ที่ 4 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ 
คอลัมน์ที่ 6  การประเมินผลการควบคุม ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ที่ 5 เพียงพอและมี
ประสิทธิผลหรือไม่โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.การควบคุมเหมาะสมมีเหตุผลที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ที่ 2 ไดห้รือไม่ 
2.มีการสื่อสารหรือสั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ 
3.มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
4.ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 
5.ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ให้ระบผุลการประเมินการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 -เพียงพอ หมายถึง การควบคุมที่ระบุไว้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 -เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม หมายถึง การควบคุมท่ีระบุไว้ขาดการสื่อสารหรือสั่งการให้ปฏิบัติตาม 
 -ไม่เพียงพอ การควบคุมที่ระบุไว้ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
คอลัมน์ที่ 7  จุดอ่อนและสาเหตุ ให้ ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุมในคอลัมน์ที่ 6 เฉพาะ
ความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินว่าไม่เพียงพอ หรือเพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งระบุสาเหตุ (ปัจจัย
เสี่ยง) ด้วย 
 
คอลัมน์ที่ 8  การปรับปรุงการควบคุม  เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ตามคอลัมน์ที่ 2 หรือคอลัมน์ที่ 7 ถ้าเสนอแนะโดยใช้การอบรมควรระบุด้วยว่าอบรมในด้านใด 
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แบบ ปม. 
ชื่อหน่วยงาน (ระดับหน่วยส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ) 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ.  ............... ถึงวันที ่....... เดือน .......................... พ.ศ.  ............... 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และ
สาเหตุ 

 

 

(2) 

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุมด้าน

... 

 

 (3) 

ระดับความเสี่ยง 
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ) 

 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 

 

 

 

(5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและ
สาเหตุ 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

(8) 

กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 

ความเสี่ยง 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
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การจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 3) 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1) น าผลประเมินตามแบบ ปม. ที่ยังพบจุดอ่อนหรือยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ มาจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3) 
2) กรณีแผนปรับปรุง ตามแบบ ปย.3 มีระยะเวลาเกิน 1 ปี ให้ระบุกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นรายปี 
 
รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 3) 
 แบบ ปย. 3 เป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่พบว่า
ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่จากงวดก่อน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆ 7 คอลัมน์ 
ส าหรับการกรอกรายการในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 ชื่อส่วนงานย่อย ให้ระบุชื่อของส านัก 
 ชื่อรายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 งวดรายงาน ให้ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
เช่น ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 
คอลัมน์ที่ 1 วัตถุประสงค์ของการควบคุม ให้ระบุวัตถุประสงค์ โดยคัดลอกข้อมูลมาจากแบบ ปม. 
คอลัมน์ที่ 1 
คอลัมน์ที่ 2  จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ให้ระบุจุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยคัดลอกข้อมูลมาจากแบบ  ปม. คอลัมน์ที่ 7 
คอลัมน์ที่ 3 งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน ให้ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ตามท่ีระบุในคอลัมน์ที่ 2 
คอลัมน์ที่ 4 การปรับปรุง ให้ระบุวิธีการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดย
สรุปผลมาจากแบบ ปม. คอลัมน์ที่ 8  
คอลัมน์ที่ 5 ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ก าหนดวันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ และระบุต าแหน่ง
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในการด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
คอลัมน์ที่ 6 หมายเหตุ ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ   เช่น  วิธีด าเนินการ และเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รายงาน ให้ระบุชื่อผู้บริหารส านัก และต าแหน่ง พร้อมทั้งวันที่รายงาน 
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ชื่อหน่วยงาน   (ระดับส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ) 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

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

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 

 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหตุ 

 

 

(7) 

กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 

ความเสี่ยง 
 
ปัจจัยเสี่ยง 

    

 
 
 

ช่ือผู้จัดท า.........…………....................… 
ต าแหน่ง...……………………….........… 
วนัที่..…..../…………../.……….....…….. 

แบบ ปย.3 
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การจัดท าหนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.1) 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือรายงานความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดหรือไม่ มีประสิทธิผลและความเพียงพอหรือไม่ 
ขั้นตอนการจัดท าหนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 
 1) น าผลการประเมินฯ ตามแบบ ปม. มาจัดท าหนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหาร
ระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.1) 
 2) หน่วยงานย่อยส่งแบบรายงานระดับหน่วยงานย่อย (ส านัก) ให้คณะท างานจัดวางระบบ
การควบคุมภายในเพ่ือจัดท าการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมขององค์กร และส่งให้ส านัก
ตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่าย/ส านัก 
 3) ส าหรับการประเมินการควบคุมภายในปีต่อไป ให้น าแผนการปรับปรุงฯ ตามแบบ ปย.3 
มาติดตามต่อ หากยังมคีวามเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ให้น ามาใส่แบบติดตาม ปย.3 ของงวดต่อไป 
 
รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในหนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วน
งายย่อย (แบบ ปย. 1) 
 แบบ ปย. 1 เป็นแบบรายงานเกี่ยวกับผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่าย/
ส านัก และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ สามารถแบ่งออกได้เป็น2 แบบ ดังนี้  
แบบที่ 1 กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ  
แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ  
ซึ่งการกรอกรายการในหนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 -ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย (ตามระเบียบ
ฯ  ข้อ 6) 
 -ผู้รับรายงาน ให้เรียนถึง ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
วรรคแรก  
 ระบุงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
 ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
วรรคสอง ระบุแนวคิดการควบคุมภายในและข้อจ ากัดที่มี 
วรรคสาม 
 แบบที่  1 กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ให้สรุปผลถึงความเพียงพอและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
 แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ให้สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
พร้อมจุดอ่อนที่มนีัยส าคัญ  ซึ่งจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญให้คัดลอกมาจากช่องที่ 2 ของแบบ ปย.3 (กรณีที่
พบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญมากกว่า 2 ประเด็น ให้คัดเลือกประเด็นที่ส าคัญๆ 2 ประเด็นเท่านั้น ส่วน
ประเด็นที่เหลือให้จัดท าเป็นเอกสารแนบ) 
วรรคสี่ ให้ระบถุึงรายงานและข้อมูลเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฯ 
ผู้รายงาน ให้ลงชื่อหัวหน้าส านัก พร้อมระบุต าแหน่ง และวันที่รายงาน 
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        แบบ ปย. 1 
 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 

 
แบบท่ี 1  กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

 
เรียน (ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์) 

การประเมินการควบคุมภายในของ  (ส านัก.....................................องค์การสวน
พฤกษศาสตร์)  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...... เดือน...................  พ.ศ. .......   ถึงวันที่ ...... เดือน
...........….. พ.ศ. ....... ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า :  การจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  พ . ศ .  2 5 4 4   ข้ อ  6  ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง  ( ส า นั ก
...........................................) ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ  (ชื่อส่วนงานย่อย)  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบั ติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผล
อย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด   นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจ
สืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ
ละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทาง
ราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป   
 จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (ส านัก................................ )   
ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน....................  พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ..... เดือน....................  พ.ศ. 
.......   เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  มีความ
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจ ากัดตามวรรค
สอง     
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ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐาน  การควบคุมภายใน  มาพร้อมนี้แล้ว 

 
 
    ลายมือชื่อ...................................................… 
                (ชื่อ หัวหน้าส่วนงานย่อย) 
                 ต าแหน่ง….........................................……... 

      วันที่....... เดือน....…...............  พ.ศ. ............. 
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       แบบ ปย. 1 
 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 

 
แบบท่ี 2  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

 
เรียน (ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ  (ส านัก.................................................
องค์การสวนพฤกษศาสตร์)  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...... เดือน...................  พ.ศ. .......   ถึงวันที่ 
...... เดือน...........….. พ.ศ. ....... ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า :  การจัดท ารายงาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  พ . ศ .  2 5 4 4   ข้ อ  6    ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง  ( ส า นั ก
................................................... ) ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ  (ส านัก...............................................................) จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและ
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการ
ด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่ง
รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผล 
อย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้  
ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบ
ทราบได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ
ละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทาง
ราชการ   อีกท้ังประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และ
สภาพแวดล้อม  เปลี่ยนแปลงไป   
  จ าก ผล กา ร ปร ะ เ มิ น ดั ง ก ล่ า ว เ ชื่ อ ว่ า ก า รคว บคุ มภ าย ใ นข อ ง  ( ส า นั ก
...............................................) ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน.....................  พ.ศ. ....... ถึงวันที่ 
..... เดือน....................  พ.ศ. ......   เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก
ภายใต้ข้อจ ากัดตามวรรคสอง   อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ  ดังนี้ :- 
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1............................................................................................................................ ......
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ...……………… 
.............................................................. .......................................................………………………… 

 2............................................................................................................................ ......
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...……………… 
.....................................................................................................................………………………… 
 

ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐาน  การควบคุมภายใน  มาพร้อมนี้แล้ว 

 
    ลายมือชื่อ...................................................… 
      (ชื่อ หัวหน้าส่วนงานย่อย) 
                   ต าแหน่ง................................................ 

              วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx  
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2 ข้ันตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ระดับ
องค์กร 

คณะท างานจัดวางระบบการควบคุมภายในรวบรวมข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อยจาก ฝ่าย/ส านัก และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญของ 
อสพ. เพ่ือจัดท าร่างรายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจ าปี พ.ศ. 25xx  เพ่ือ
เสนอส านักตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส (รองผู้อ านวยการ อสพ.) ให้ด าเนินการสอบ
ทานร่างรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ร่างรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ประกอบด้วย 
 1) รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน (ปอ. 1) 
 2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  (แบบ 
ปอ.2-1) 
 3) รายงานสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
(แบบ ปอ.2) 
 4) แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.3) 
 5) แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
องค์กร (แบบติดตาม-ปอ. 3) 

ตัวอย่างแบบรายงานทั้ง 5 แบบ มีดังนี้ 
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แบบ ปอ.1 
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน 

(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 
 

แบบท่ี 1 กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 
 
เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์)  ส าหรับงวดตั้งแต่
วันที่......   เดือน.................... พ.ศ. …... ถึงวันที่....… เดือน.................... พ.ศ. ..…... ได้ด าเนินการ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    ซึ่ง
ก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า :  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6  ระบบการ
ควบคุมภายในของ  (องค์การสวนพฤกษศาสตร์ )  ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของ (องค์การสวน
พฤกษศาสตร์)  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการด าเนินงาน   และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผล 
อย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้   โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย   และความผิดปกติที่ไม่อาจ
สืบทราบได้  เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ
ละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทาง
ราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (องค์การสวน
พฤกษศาสตร์)   ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่...... เดือน....................  พ.ศ. ....... ถึงวันที่....... เดือน
....................  พ.ศ. ......  เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้
ข้อจ ากัดตามวรรคสอง     
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ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน   แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  มาพร้อมนี้แล้ว 
 
 
     ลายมือชื่อ...................................................… 
                           (ชื่อ ผอ.อ.ส.พ. ....................................) 
      ต าแหน่ง…........................................……... 
     วันที่....... เดือน....…...............  พ.ศ. ...……   
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แบบ ปอ.1 
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน 

(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 
 

แบบท่ี 2  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 
 
เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์)   ส าหรับงวด
ตั้งแต่วันที่......   เดือน.................... พ.ศ. …... ถึงวันที่....… เดือน...................... พ.ศ. ..…... ได้
ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน   ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร  ค าแนะน า :  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6  
ระบบการควบคุมภายในของ  (ชื่อหน่วยรับตรวจ)  ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของ (องค์การสวน
พฤกษศาสตร์)  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผล 
อย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติที่ไม่อาจ
สืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ
ละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทาง
ราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (องค์การสวน
พฤกษศาสตร์)   ส าหรับงวดตั้งแต่ วันที่...... เดือน....................  พ.ศ. .......  ถึงวันที่...... เดือน
.....................  พ.ศ. ....... เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้
ข้อจ ากัดตามวรรคสอง  อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ  ดังนี้:- 

1......................................................................................................……………… 
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……............................................................................................................................. .........................…
……....................................................................................................................................... ........…….....
.................................................................................................................... ............................ 

2............................................................................................……………………… 
............................................................................................................................ ...........................…......
............................................................................................................................. ....................…….........
.................................................................. ......................................................................…….... 
 

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนรวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว 
 
 
 
      ลายมือชื่อ...................................................… 
                  (ชื่อ ผอ.อ.ส.พ................................) 
      ต าแหน่ง…........................................……... 
      วันที่....... เดือน....…...............  พ.ศ. ...….… 
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แบบ ปอ. 2-1 
ชื่อหน่วยงาน   (องค์การสวนพฤกษศาสตร์)  

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

จุดที่ประเมิน 
 

(1) 

มี/ใช่ 
 

(2) 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 
(2) 

 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 

(3) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ฯลฯ  
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................... 

   

2. การประเมินความเสี่ยง  ฯลฯ 
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................... 

   

3. กิจกรรมการควบคุม   ฯลฯ 
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................... 

   

4. สารสนเทศและการสื่อสาร    ฯลฯ 
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
.................................................... 

   

5. การติดตามประเมินผล     ฯลฯ 
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................... 

   

 
ชื่อผู้ประมวล........................................ 
ต าแหน่ง............................................... 
วันที.่........./....................../................... 
ชื่อผู้สอบทาน....................................... 

 (ชื่อเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส       ) 
ต าแหน่ง............................................... 
วันท ี่.........../....................../.................. 
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แบบ ปอ. 2 
ชือ่หน่วยงาน  (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) 

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

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
 ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(2) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ฯลฯ  
 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    ฯลฯ 
 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
   ฯลฯ 
 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ฯลฯ 
 

 

5. การติดตามประเมินผล 
    ฯลฯ 
 

 

สรุปผลการประเมิน :- 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้รายงาน......................................
ต าแหน่ง............................................
วันที.่......./....................../................. 
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ชื่อหน่วยงาน   (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

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

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

 

(7) 

กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 

ความเสี่ยง 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

    

 
 
 

 

 

 

ช่ือผู้จัดท า.........…………....................… 
ต าแหน่ง...……………………….........… 
วนัที่..…..../…………../.……….....…….. 

แบบ ปอ. 3 
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ชื่อหน่วยงาน   (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับองค์กร 

 ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ …..  เดือน ......................พ.ศ. .........  ถึงวันที่ …..  เดือน ......................พ.ศ. ......... 

 

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

 

การปรับปรุง 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ด าเนนิการ* 

(6) 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น 

(7) 

กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 

ความเสี่ยง 
 
ปัจจัยเสี่ยง 

     

 

 
ช่ือผู้รายงาน......…………....................… 
ต าแหน่ง...……………………….........… 
วนัที่..…..../…………../.……….....…….. 

  สถานะการด าเนินการ : 
     =  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 
  =  ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

    X    =  ยงัไม่ด าเนินการ 
    O    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

แบบติดตาม- ปอ. 3 
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การประเมินผลโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

ส านักตรวจสอบภายในติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. โดยการสอบ
ทานร่างรายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับองค์กร เช่น สอบทานว่าลักษณะการจัดท า
รายงานและการประเมินตนเองเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดหรือไม่ เป็นต้น และสอบทานการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เช่น สอบทานว่ารายงานสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ มีการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในตามที่รายงานหรือไม่ เป็นต้น และจัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินการ
ควบคุมภายในดังกล่าว (แบบ ปส.) เสนอต่อผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมทั้งจัดส่ง
ส าเนาแบบ ปส. เสนอเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่วมกับรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
ต่อไป 
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แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 
โดย 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) 

 

แบบท่ี 1  กรณีไม่พบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ 
 
เรียน (ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์) 
 

ข้าพเจ้า (หรือชื่อหน่วยตรวจสอบภายใน) ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุม   
ภายในของ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์)  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน..................  พ.ศ. .... ถึง
วันที่ ..... เดือน................  พ.ศ. ..…..  ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า : การจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6   การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม 
ผลการสอบทานไม่พบว่า (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) ไม่ด าเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกล่าว  และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 

 
 
    ลายมือชื่อ...................................... 
        (ชื่อ ผู้ตรวจสอบภายใน) 
    ต าแหน่ง.................................................. 
    วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 
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แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 
โดย 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) 

แบบท่ี 2  กรณีพบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ 
 
เรียน (ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์) 
 

ข้าพเจ้า (หรือชื่อหน่วยตรวจสอบภายใน) ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุม   
ภายในของ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์)  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน..................  พ.ศ. .... ถึง
วันที่ ..... เดือน................  พ.ศ. ....  ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการ   ตรวจเงินแผ่นดิน   ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า :  การจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม   
ผลการสอบทานไม่พบว่า (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) ไม่ด าเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกล่าว และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544   อย่างไรก็ตามมีข้อตรวจพบ / ข้อสังเกตที่มี
นัยส าคัญ    ดังนี้ 

............................................................................................................................. .......
................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 

 
 
    ลายมือชื่อ...................................... 
        (ชื่อ ผู้ตรวจสอบภายใน) 
    ต าแหน่ง.................................................. 
    วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 
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การสอบทานและประเมินรายงานโดยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 
เจ้าหน้าที่อาวุโสมีหน้าทีส่อบทาน และประเมินรายงานการควบคุมภายในของทั้งฝ่ายบริหาร 

(แบบ ปอ.1, ปอ. 2, ปอ. 3 และแบบติดตาม-ปอ. 3)  และฝ่ายตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)  เพ่ือสรุป
ความเห็นเสนอต่อผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์. ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคม 
โดยใช้แบบรายงาน ปย.1-ร หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส  
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   แบบ ปย. 1-ร 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 

(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 
 

แบบท่ี 1  กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 
 
เรียน (ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) ส าหรับงวดตั้งแต่
วันที่ .....   เดือน.......................  พ.ศ. .......  ถึงวันที่ ..... เดือน.......................  พ.ศ. ......  ได้
ด าเนินการตามแนวทาง   การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า :  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย  การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 
6  ระบบการควบคุมภายในของ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ (องค์การสวน
พฤกษศาสตร์) จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่า
ตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควร
เกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่อ งจากมี
ข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม 
รวมทั้งข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้ง
ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป   
 จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์)  
ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...... เดือน....................  พ.ศ. .......  ถึงวันที่...... เดือน...................  พ.ศ. 
.......  เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจ ากัดตามวรรคสอง     
 ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน   
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
มาพร้อมนี้แล้ว 
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    ลายมือชื่อ.................................................. 

            (ชื่อ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส) 
                 ต าแหน่ง  ................................................ 
    วันที่  …... เดือน.............…...  พ.ศ……. 
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    แบบ ปย.1-ร 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 

(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 
 

แบบท่ี 2  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 
 
เรียน (ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) ส าหรับงวดตั้งแต่
วันที่ .....   เดือน.......................  พ.ศ. .......  ถึงวันที่ ..... เดือน.......................  พ.ศ. ......  ได้
ด าเนินการตามแนวทาง   การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6 
ระบบการควบคุมภายในของ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด  มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของ (องค์การสวน
พฤกษศาสตร์) จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผล  
อย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้   โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ   ทั้งนี้  
ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบ
ทราบได้  เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ
ละเลยการควบคุม  รวมทั้งข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทาง
ราชการ   อีกท้ังประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป   

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (องค์การสวน
พฤกษศาสตร์)  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...... เดือน.....................  พ.ศ. .......  ถึงวันที่ ..... เดือน
.....................  พ.ศ. ......  เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรกภายใต้
ข้อจ ากัดตามวรรคสอง    อย่างไรก็ตาม  ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ  ดังนี้:- 

1......................................................................................................... ....................... 
....…..…............................................................................................................................. .......................
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............................................................................ ....................................................................................

............................................................................................................................. ........................ 
2..................................................................................................................................

..…..…............................................................................................................................. .........................

............................................................................................................................. ...................................

....................................................................................... ............................................................ 
 
ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

ภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  มาพร้อมนี้แล้ว 

 
    ลายมือชื่อ.............................................….. 

(ชื่อ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส) 
                 ต าแหน่ง  .......................................….. 

      วันที่  …... เดือน.............…...  พ.ศ. ….… 
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การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์. 
ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สอบทานรายงานที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 

และฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือให้มั่นใจก่อนให้ความเห็นชอบลงนามรายงานความเห็นเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน และจัดส่งรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.1 
แบบ ปอ. 2 แบบ ปอ. 3 แบบติดตาม-ปอ. 3 และแบบ ปส.) ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
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ภาคผนวก 
 

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม  
  ภายใน พ.ศ. 2544 
- ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (อสพ.) 
- ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส านัก 
- ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจ้าหน้าท่ีระดับอาวุโส 
- ขั้นตอนการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์. 
- ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายในขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
____________________ 

  โดยที่สมควรก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทาง
ในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานและแก่การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึง
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “หน่วยรับตรวจ”หมายความว่า 
 (๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น กระทรวง   ทบวง  หรือ
กรม 

(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๕) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๖) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับ

ตรวจตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔) หรือ (๕)  
(๗) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 

 “หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น”หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
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 “ผู้ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล
หรือบังคับบญัชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ 

“ผู้รับตรวจ”หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า   ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ 
 “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ หรือ 
ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
 “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร
และบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี   

 ข้อ ๔ ให้ผู ้ก ากับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการน ามาตรฐาน
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน 

 ข้อ  ๕  ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายใน  ท้ายระเบียบนี้เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  โดยอย่าง
น้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้ 

(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรับตรวจ และ
ระดับกิจกรรม 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม  โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์  และ
จริยธรรมของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 

(๓) ความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ส าคัญตาม  (๓) 
 (๕)  ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล 

ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้
ก ากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี)  ทุกหกสิบวัน  พร้อมทั้งส่งส าเนา
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย  เว้นแต่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็น
อย่างอ่ืน 

ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปี
ปฏิทิน แล้วแต่กรณี  เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระท าภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุม
ภายในแล้วเสร็จโดยมีรายละเอียด    ดังนี้ 
 (๑) ท าความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตาม
ระเบียบนี้หรือไม่ 
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 (๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
   (ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
   (ข) การประเมินความเสี่ยง  
       (ค) กิจกรรมการควบคุม 
  (ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 
  (จ) การติดตามประเมินผล 

 (๓) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

ข้อ ๗  ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้ขอท าความตก
ลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ข้อ ๘  ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้  หรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุ
อันควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของ
หน่วยรับตรวจนั้น  ให้กระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมก ากับ หรือรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ  แล้วแต่กรณี  เพ่ือก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ 
 ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินสามารถรายงานต่อประธานรัฐสภา  เพ่ือแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  และแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของรัฐสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 ข้อ ๙   ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้  และให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ 

 ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

     ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘    กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
 
           
             (นายปัญญา   ตันติยวรงค์) 
                ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
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ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (อสพ.) 
โดยคณะท างานจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (CSA) 

การติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงฯ 
(ปอ.3 ของงวดก่อน) 

ประเมินการควบคุม
ภายในโดยภาพรวม

ขององค์กร 
 

การประเมินตามแบบ
ประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุม

ภายใน      
 

รายงานตาม 
แบบติดตาม-ปอ.3  

 

รายงานตาม 
แบบ ปอ.1 และ ปอ.3  

 

รายงานตาม 
แบบ ปอ.2 และ ปอ.2-1  
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ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส านัก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (CSA) 

การตดิตามผลการปฏบิัตติาม
แผนการปรับปรุงฯ 
(ปย.3 งวดก่อน) 

การประเมนิตามแบบประเมนิ
องค์ประกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน 

การประเมนิตาม
แบบสอบถามการควบคุม

ภายใน 

รายงานตาม 
แบบตดิตาม-ปย.3  

รายงานตาม 
แบบ ปย.2  และ ปย.2-1 

การประเมนิผลการควบคุม
ภายในตามแบบ ปม.  

รายงานตามแบบ ปย.1 
และ ปย.3   
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ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินการควบคุมอย่าง
เป็นอสิระ (IA) 

การสอบทานการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของ

ฝ่ายบริหาร 
 

การสอบทานรายงานของฝ่ายบริหาร 
แบบ ปอ.1, ปอ.2,ปอ.2-1,ปอ.3, 

แบบติดตาม-ปอ.3 และแบบ ปย.1, ปย.2, 
ปย.2-1,ปย.3, แบบติดตาม-ปย.3  

รายงานผลการสอบทานการ
ประเมินการควบคุมภายในตาม

แบบ ปส. 
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ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในตามแบบ ปส. 

รายงานของฝ่ายบริหาร 
แบบ ปอ. 1,แบบ ปอ.2,ปอ.2-

1,ปอ.3,แบบติดตาม-ปอ.3 
 

หนังสือรับรองการควบคุมภายใน 
ตามแบบ ปย.1-ร รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ปอ. 1, ปอ.2,

ปอ.2-1,ปอ.3,แบบติดตาม-ปอ.3, แบบ ปส. 

ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

การสอบทาน 
และประเมินรายงาน 
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ขั้นตอนการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6  
โดยผูอ้ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

รายงานการควบคุมภายในตาม
แบบ ปอ.1, ปอ.2,ปอ.3,แบบ
ติดตาม-ปอ.3 และแบบ ปส 

คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการ องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ 
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ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายในของ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 

ร่างรายงานของ อ.ส.พ. 
(ปอ. 1,ปอ.2 และ  2-1, ปอ.3 
และแบบตดิตาม-ปอ.3) 

 

รายงานฉบบัส าเนา 
รายงานฉบบัจริง 

สปัดาห์ท่ี 3 ของเดือนตุลาคม 

สปัดาห์ท่ี 1 
ของเดือนธนัวาคม 

สปัดาห์ท่ี 2 ของเดือนธนัวาคม 

รายงานของเจ้าหน้าที ่
ระดบัอาวุโส (ปย.1-ร) 

สปัดาห์ท่ี 1 
ของเดือนธนัวาคม 

สปัดาห์ท่ี 3 
ของเดือน ธนัวาคม 

ร่างรายงานของ อ.ส.พ. 
(ปอ.1, ปอ.2 และ 2-1, ปอ.3 และ 
แบบตดิตาม-ปอ.3) ทีส่อบทานแล้ว 

ผู้อ านวยการองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ 

 

รายงานของ 
ส านักตรวจสอบภายใน 

(ปส.) 
 

ส านักตรวจสอบ 

ภายใน 
 

เจ้าหน้าที่ 
ระดบัอาวุโส 

 

ทุก ส านัก ของ 
อ.ส.พ. 

 

จดัท ารายงานการควบคุมภายในของ ส านัก 
(ปย.1, ปย.2 และ 2-1, ปย.3, แบบตดิตาม-ปย.3 และ ปม.) 

ณ ส้ินปีงบประมาณ 30 กนัยายน 

คณะท างานจดัวางระบบการควบคุมภายใน 

ประมวลผลในภาพรวม 

สปัดาห์ท่ี 2 
ของเดือนธนัวาคม 


