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วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

1. เ พ่ือให เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดํา เนินงาน  (Operation 
Objectives)ไดแก การปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงาน 

2. เพ่ือใหเกิดความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน (Financial  Report 
Objectives)ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใชภายในและภายนอกหนวยงานใหเปนไป
อยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 

3. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance 
Objectives)ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของหนวยงาน รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่
หนวยงานไดกําหนดขึ้น 

 
นิยามศัพท 

หนวยรับตรวจ หมายถึง องคการสวนพฤกษศาสตร 
สวนงานยอย หมายถึง สํานัก 4 สํานัก คือสํานักวิชาการ-วิจัย สํานักพัฒนาและปลูก

บํารุง สํานักอํานวยการ และสํานักพัฒนาธุรกิจ ซึ่งแตละสํานักประกอบดวยฝายตางๆตาม
โครงสรางการบริหารงานขององคกร 

หัวหนาหนวยรับตรวจ หมายถึง ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
หัวหนาสวนงานยอย หมายถึง หัวหนาสํานักสํานัก 
เจาหนาที่ระดับอาวุโส หมายถึง ผูบริหารระดับสูง หรือผูเชี่ยวชาญ/ท่ีปรึกษา ท่ีมี

ความรูความชํานาญเรื่องการควบคุมภายในและไดรับมอบมายใหอํานวยการและประสานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน การปรับปรุงการควบคุมภายในและการรายงานการควบคุม
ภายในของ อสพ.  

 
 
 

* อสพ.กําหนดใหรองผูอํานวยการ ทําหนาที่เปนเจาหนาที่อาวุโสโดยตําแหนง 

 



-1- 

บทนํา 
 

การควบคุมภายใน เปนกระบวนการปฏิบัติงานที่ฝายบริหารและบุคลากรของ อสพ. 
จัดใหมีขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ อสพ. จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ท้ังในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงาน ดานความเชื่อถือไดของรายงานการเงิน และดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ไดกําหนดแนวทางในการจัดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยใหแตละ
หนวยงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ฯ ขอ 5 เมื่อหนวยงานจัดวาง
ระบบฯ แลวจะตองรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ฯ ขอ 6 ตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน อยางนอยปละ 1 ครั้ง นับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทิน โดยหวังเปน
อยางยิ่งวาการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินงานและเปนประโยชนแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม 

ดังนั้น อสพ. จึงนํากระบวนการควบคุมภายในมาชวยในการบริหารงานและใชเปน
กลไกพื้นฐานสําคัญของกระบวนการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน อสพ. ตอเนื่อง
มาโดยตลอด โดยมีคณะทํางานการจัดวางระบบการควบคุมภายในดําเนินการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในใหแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของทุกฝาย/สํานัก นอกจากนี้ สํานัก
ตรวจสอบภายในยังไดดําเนินการพัฒนาใหความรูความเขาใจ เรื่องการควบคุมภายในใหแก
บุคลากร อสพ. พรอมทั้งใหคําแนะนําสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินการตามมาตรการ
ควบคุม ปรับปรุง แกไขกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพ่ือใหการดําเนินงานของ อสพ. เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานขององคกรตอไป 
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ผูกํากับดูแล หมายถึง คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ

บุคลากรของ อสพ. จัดใหมีขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ 
อสพ. จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตางๆ ซึ่งรวมกันสงผลใหมีการควบคุม
ขึ้นภายใน อสพ. หรือทําใหการควบคุมที่มีอยูไดผลดีขึ้น หรือในทางตรงขามสภาพแวดลอม
อาจทําใหการควบคุมยอหยอนลงได  

ตัวอยาง ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เชน ปรัชญาและรูปแบบการ
ทํางานของผูบริหาร ความซื่อสัตยและจริยธรรม ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
โครงสรางการจัดองคกร การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหาร
ดานบุคลากร เปนตน 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญ
เปลาหรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนด 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุและการวิเคราะหความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ อสพ. รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่
จําเปนตองใชในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการตางๆ ท่ีฝายบริหารกําหนดให
บุคลากรของ อสพ. ปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง และไดรับการสนองตอบโดยมีการ
ปฏิบัติตาม  
 ตัวอยาง กิจกรรมการควบคุม เชน การอนุมัติ การสอบทานงาน การดูแลปองกัน
ทรัพยสิน การแบงแยกหนาที่งาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมระบบสารสนเทศ 
การจัดทําเอกสารหลักฐาน การบันทึกรายการอยางถูกตองและทันเวลาเปนตน   

สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน และขอมูลขาวสารอื่นๆ เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ อสพ. ไมวาจะเปนขอมูลจากแหลงภายในหรือจากภายนอก   

การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการ
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ติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ง 
(Separate Evaluation) ซึ่งแยกเปนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self 
Assessment) เชน การประเมินการควบคุมโดยกลุมผูปฏิบัติงานภายในฝาย/สํานัก และการ
ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent  Assessment) เชน การประเมินโดยผู
ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก เปนตน 
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องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ผูกํากับดูแลและ
ฝายบริหารจะตองจัดใหการดําเนินงานภายใน อสพ. ประกอบไปดวยองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ประการ ดังนี้ 

 
1.สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 
 ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ
บุคลากรของ อสพ. จะตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการ
ควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนใน อสพ. เกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้ง
ดํารงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี  

สภาพแวดลอมของการควบคุม สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
1.1  Soft Control เปนการควบคุมโดยการสรางจิตสํานึกและคุณภาพที่มองไมเห็น 

เชน ความซื่อสัตย ความโปรงใส การมีภาวะความเปนผูนํา การมีจริยธรรม 
1.2  Hard Control เปนการควบคุมโดยกําหนดโครงสราง นโยบาย และระเบียบ

วิธีปฏิบัติ 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยง
ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ อสพ. 
อยางเพียงพอและเหมาะสม 
 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น ทําใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรม
การควบคุม ในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาที่งานภายใน อสพ. อยางเหมาะสม ไมมอบหมาย
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความ
เสียหายตั้งแตตนจนจบ แตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสม
ทดแทน 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
 ในการดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร ฝายบริหารตองจัดใหมี
สารสนเทศอยางเพียงพอและสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ท่ีเหมาะสมทั้งภายใน
และภายนอก อสพ. ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 
 

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
 ในการดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล ฝายบริหารตองจัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผล ท้ังระหวางการปฏิบัติงาน และเปนรายครั้งอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
เพ่ือใหความมั่นใจวา 
 1.ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการ
ปฏิบัติจริง 
 2.การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 
 3.ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ไดรับการปรับปรุงแกไขอยาง
เหมาะสมและทันเวลา 
 4.การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
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สาระสําคัญของการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ขอ 5 หนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับจากวันที่
ระเบียบมีผลบังคับใช (27 ตุลาคม พ.ศ. 2544) ประกอบดวย 

รายละเอียดที่ตองรายงานตามระเบียบฯ ขอ 5 
1. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคระดับหนวยงานและระดับกิจกรรม 
2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม 
3. ระบุความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบวัตถุประสงค 
4. กิจกรรมการควบคุม/ปองกันเพื่อลดความเสี่ยง 
5. ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายในและวิธีการติดตามผล 
หนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับ

ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจทุก 60 วัน พรอมทั้งสงสําเนาให 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินดวย 

ขอ 6 ใหหนวยรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ (30 กันยายน) หรือปปฏิทิน (31 ธันวาคม) 

รายละเอียดที่ตองรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6 
1. การควบคุมภายในเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมหรือไม 
2. ผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ

ผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
3. จุดออน ขอเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงแกไข 

ขอ 7 หนวยรับตรวจไมสามารถปฏบัิติไดใหตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ขอ  8  การเจตนาปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยไมมี เหตุอันควร 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและรายงานตามลําดับขั้น อาจมีผลตอ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําป 
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แบบรายงานการควบคุมภายใน 

1.แบบรายงานระดับสวนงานยอย (ฝาย/สํานัก) เปนแบบรายงานที่ฝาย/สํานักจะตองจัดทํา 

มี 6 แบบ ประกอบดวย 
 1. แบบ ปย. 1 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับฝาย/สํานัก 
 2. แบบ ปย. 2 สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย  
 3. แบบ ปย. 2-1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในระดับสวนงานยอย 
 4. แบบ ปย. 3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 5. แบบติดตาม-ปย.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับฝาย/สํานักของงวดกอน  
 6. แบบ ปม. แบบประเมินการควบคุมภายใน 
 
2.แบบรายงานระดับองคกร เปนแบบรายงานที่ อสพ. จะตองจัดทํามี 6 แบบ ประกอบดวย 
 1. แบบ ปอ. 1 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของผูอํานวยการองคการ
สวนพฤกษศาสตร 
 2. แบบ ปอ. 2 สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับองคกร 
 3. แบบ ปอ. 2-1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในระดับองคกร 
 4. แบบ ปอ. 3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 
 5. แบบติดตาม-ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับองคกรของงวดกอน  
 6. แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบ
ภายใน  
 และแบบ ปย. 1-ร : หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส 
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ข้ันตอนการประเมินผลการควบคมุภายในและการจดัทํารายงานตามระเบียบฯ 

 
1.การกําหนดผูรับผิดชอบ 
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษสาสตร. มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีการควบคุม
ภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งการสรางบรรยากาศภายใน อสพ. เพ่ือใหเกิด
สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี และทําใหสามารถมั่นใจไดวา อสพ. มีการควบคุมภายใน
เพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ดังนั้น ผูอํานวยการองคการสวน
พฤกษศาสตร จึงไดกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในขึ้น เพ่ือ
ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน อสพ. ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยูใน
ระดับที่นาพอใจ ดังนี้ 

 
เจาหนาที่ระดับอาวุโส ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร แตงตั้งให รองผูผูอํานวยการ
เปนเจาหนาที่ระดบัอาวุโส โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
 1.อํานวยการและประสานงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานโดยรวม 
 2.สอบทานและประเมินรายงานของฝายบริหารและฝายตรวจสอบภายในเพื่อนํามา
ประมวลเปนภาพรวมขององคกร 
 3. จัดทําหนังสือรับรองตามแบบ  ปย .1-ร  เสนอตอผูอํานวยการองคการสวน
พฤกษศาสตร. 
 
คณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ตามคําสั่งที่ 143/2550 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
 1. ประสานการประเมินผล รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายในของ ฝาย/สํานัก 
 2. ปรับปรุงขอมูลการควบคุมภายในใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 3. สรุปภาพรวมของการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. การจัดทํารายงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด 
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ฝายตรวจสอบภายใน  
 สํานักตรวจสอบภายในดําเนินการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent 
Assessment: IA) โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
 1.สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง (Control Self – 
Assessment: CSA) ของฝาย/สํานัก 
 2. การสอบทานรายงานการควบคุมภายในระดับองคกร 
 3. การจัดทํารายงานการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (แบบ ปส.)  
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การประเมินผลการควบคุมภายใน อสพ 
 ในขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในโดยฝายบริหารของ อสพ. นั้น 
คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายในไดประสานความรวมมือกับผูรับผิดชอบในเรื่องการ
ควบคุมภายในของแตละฝาย/สํานัก เพ่ือขอใหประเมินผลการควบคุมภายในดวยตนเอง 
(CSA) พรอมทั้งจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (แบบ ปย. 1, ปย. 2 และ 
2-1, ปย. 3, แบบติดตาม ปย. 3) ณ วันสิ้นปงบประมาณ (30 กันยายน ของป) และสงให
คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายใน ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือนตุลาคม ซึ่งคณะทํางานฯ 
จะดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการประเมินการควบคุมภายในของทุกฝาย/สํานัก เพ่ือจัดทํา
เปนรางรายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบปอ. 1, ปอ. 2 และ 2-1, ปอ. 
3, แบบติดตามปอ. 3) เสนอตอสํานักตรวจสอบภายในใหดําเนินการสอบทานรางรายงานฯ 
ดังกลาว ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน ท้ังนี้คณะทํางานฯ จะตองปรับปรุงแกไข
รางรายงานฯ ตามขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบภายในกอนนําเสนอ
เจาหนาที่ระดับอาวุโสพิจารณา ภายในสัปดาหที่ 1 ของเดือนธันวาคม พรอมทั้งสงสําเนาราง
รายงานฯ ใหสํานักตรวจสอบภายในดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-12- 

การประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
ระดับสวนงานยอย (ฝาย/สํานัก) 

1.1.การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน (แบบ
ติดตาม-ปย.3) 
วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3) ท่ีไดจัดทําไวในงวด
กอน 
 2.เพ่ือใหฝาย/สํานักบันทึกผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในเปนลายลักษณอักษรอยางเปนระบบในรูปแบบเดียวกัน 
 3.เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝาย/สํานัก 
ขั้นตอนการติดตามผล การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน(แบบ
ติดตาม-ปย.3) 
 1.ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน (ตาม
แบบ ปย.3 ของงวดกอน) โดยผูรับผิดชอบของฝาย/สํานักจะตองประเมินผลและสรุปความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ ของงวดกอน ดังตอไปนี้ 
  - สถานะการดําเนินการปรับปรุงตามแผนเปนอยางไร  
  - มีการสั่งการ สื่อสารใหทราบทั่วกันหรือไม 
  - เมื่อปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ แลว ไดรับผลตามวัตถุประสงคหรือไม 
  - สามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม 
  - มีความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางไร 
 2.นําผลการติดตามดังกลาวขางตน บันทึกเปนลายลักษณอักษร และสรุปผลลงใน
แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับงานยอย 
(แบบติดตาม-ปย.3) 
 3.ผูรับผิดชอบนําผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของงวดกอน เฉพาะในสวนของกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ ยังมีความเสี่ยงเหลืออยูไปใช
ประกอบการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) 
ตอไป 
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รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในแบบรายงานผล การติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม-ปย. 3) 
 1.แบบติดตาม-ปย.3 เปนแบบรายงานการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย (ฝาย/สํานัก) เพ่ือติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3) 
ท่ีไดจัดทําไวในงวดกอนของแตละฝาย/สํานัก มีท้ังหมด 7 คอลัมน ซึ่งการกรอกรายการตาม
แบบติดตาม-ปย. 3 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 - ชื่อหนวยงาน ใหระบุชื่อของฝาย/สํานัก 
 - ชื่อรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
งวดกอน - ระดับสวนงานยอย 
 - งวดรายงาน ใหระบุวันเริ่มตนและวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน เชน สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 25xx ถึงวันที่ 
30 เดือนกันยายน พ.ศ.  25xx 
 
คอลัมนท่ี 1 วัตถุประสงคของการควบคุม ใหระบุกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการที่กําลังประเมินการควบคุมภายใน บรรทัดตอมาใหระบุ
วัตถุประสงคของแตละขั้นตอน ท้ังนี้หนึ่งกิจกรรมหรือหนึ่งขั้นตอนอาจมีหลายวัตถุประสงค
ได (คัดลอกขอมูลมาจากคอลัมนท่ี 1 ในแบบ ปย. 3 ของงวดกอน) 
คอลัมนท่ี 2 จุดออนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู ใหระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุม (คัดลอกขอมูลมาจาก
คอลัมนท่ี 2 ในแบบ ปย. 3 ของงวดกอน) 
คอลัมนท่ี 3 งวด/เวลาที่พบจุดออน ใหระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบจุดออนหรือความเสี่ยงที่
ยังมีอยู (คัดลอกขอมูลมาจากคอลัมนท่ี 3 ในแบบ ปย. 3 ของงวดกอน) 
คอลัมนท่ี 4 การปรับปรุง ใหระบุขอเสนอแนะ วิธีการ หรือแนวทางปรับปรุงวิธีการควบคุม
เพ่ือปองกันหรือลดจุดออนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู (คัดลอกขอมูลมาจาก
คอลัมนท่ี 4 ในแบบ ปย. 3 ของงวดกอน) 
คอลัมนท่ี 5 กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ ใหระบุกําหนดเวลาที่สามารถดําเนินการปรับปรุงได
แลวเสร็จ และตําแหนงของผูรับผิดชอบสูงสุดในการดําเนินการ ท้ังนี้ควรมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่ระบุงานที่ตองดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ
อยางชัดเจน (คัดลอกขอมูลมาจากคอลัมนท่ี 5 ในแบบ ปย. 3 ของงวดกอน) 
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คอลัมนท่ี 6 สถานะการดําเนินการ สถานะการดําเนินการ ใหใสเครื่องหมายดังตอไปนี้ 
 เครื่องหมาย  หมายถึง ฝาย/สํานักไดดําเนินการตามที่กําหนดไวในชองแผนการ
ปรับปรุง แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแบบ ปย. 3 
 เครื่องหมาย  หมายถึง ฝาย/สํานักไดดําเนินการตามที่กําหนดไวในชองแผนการ
ปรับปรุง แตลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในแบบ ปย. 3  
 เครื่องหมาย X หมายถึง ฝาย/สํานักยังไมไดเริ่มดําเนินการตามที่กําหนดไวในชอง
แผนการปรับปรุง  
 เครื่องหมาย O หมายถึง ฝาย/สํานักไดเริ่มดําเนินการตามที่กําหนดไวในชองแผนการ
ปรับปรุง แต ณ วันที่ประเมินยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
คอลัมนท่ี 7 วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น ใหระบุวิธีการหรือเทคนิคที่ใช
ในการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงที่ระบุไวในคอลัมนท่ี 4 (การปรับปรุง) และ
เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการติดตามผล พรอมทั้งระบุผลการประเมินและขอคิดเห็นของ
ผูติดตามประเมินผล โดยอาจพิจารณาแยกตามสถานะของการดําเนินการที่ระบุไวในคอลัมน
ท่ี 6 ดังนี้ 
 กรณีดําเนินการแลวเสร็จตามแผนการปรับปรุงฯ ใหสรุปผลการติดตามวา การ
ดําเนินการปรับปรุงสามารถลดจุดออนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยูไดหรือไม 
ปฏิบัติแลวไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม กิจกรรมควบคุมภายในเพียงพอหรือไม จุดออน
หรือความเสี่ยงยังมีเหลืออยูหรือไม ถาหากดําเนินการเสร็จสิ้นแลวแตกิจกรรมหรือขั้นตอนที่
ระบุไวยังมีความเสี่ยงเหลืออยู ใหเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม  
 กรณียังไมไดเริ่มดําเนินการ ใหระบุเหตุผลท่ียังไมไดดําเนินการ 
 กรณีที่อยูระหวางดําเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ ใหระบุรอยละของงานที่ได
ดําเนินการแลวเสร็จโดยประมาณ 
 ชื่อผูจัดทํา ตําแหนง และวันที่ ใหระบุชื่อหัวหนาฝาย/สํานัก พรอมทั้งระบุตําแหนง 
และลงวันที่ เดือน และปพ.ศ. ท่ีจัดทํารายงานเสร็จสิ้น 
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ชื่อหนวยงาน สํานัก............................................................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับสวนงานยอย 

 สําหรับงวดตั้งแตวันที่ …..  เดือน ......................พ.ศ. .........  ถึงวันที่ …..  เดือน ......................พ.ศ. ......... 
 

วัตถุประสงคของ
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

 

การปรับปรงุ 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(6) 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น 

(7) 

กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค 
 
 

ความเสี่ยง 
 
ปจจัยเสี่ยง 

     

 
 

ชื่อผูรายงาน......…………....................… 
ตําแหนง...……………………….........… 
วันที่..…..../…………../.……….....…….. 

∗  สถานะการดําเนินการ : 
     =  ดําเนนิการแลว เสร็จตามกําหนด 

  =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    O    =  อยูระหวางดําเนินการ 

แบบติดตาม - ปย.3 
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1.2 การประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2-1 
และ ปย.2) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหฝาย/สํานักประเมินความเสี่ยง ความเหมาะสมและความเพียงพอของ 5 
องคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ไดแก 

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

ข้ันตอนการประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 1) กําหนดตัวผู ร ับผิดชอบในการประเม ินตามแบบประเม ินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งควรเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณเหมาะสม โดยอาจ
กําหนดใหมีผูประเมินคนเดียวหรือกําหนดเปนกลุมก็ได 
 2) ผูรับผิดชอบในการประเมินควรศึกษาแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน เพ่ือทําความเขาใจวัตถุประสงค ขอบเขต และวิธีการประเมิน 
 3) ผูรับผิดชอบในการประเมิน ดําเนินการประเมินแตละองคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปย. 2-1 ซึ่งขอคําถามในแบบ ปย. 2-1 จะเปนขอคําถามชุดเดียวกับ
คําถามที่อยูในแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (เอกสารแนะนํา : การ
จัดทําคําแนะนําการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ภาคผนวก ก) 
 4) นําผลสรุป/วิธีการที่ควรปฎิบัติในแตละดานจากแบบ ปย. 2-1 มาอธิบายลงในคอลัมน
ท่ี 2 ของแบบ ปย. 2  เพ่ือประเมินดูวาองคประกอบใดที่ยังพบจุดออนหรือความเสี่ยงอยู และนํา
จุดออนหรือความเสี่ยงที่พบจากการประเมินไปใชประกอบการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)  
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รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.2-1 และ ปย. 2) 
 การประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดวยแบบรายงาน 2 
แบบ คือ แบบ ปย. 2-1 และแบบ ปย. 2 โดยท่ีผูรับผิดชอบจะตองประเมินองคประกอบฯในแบบ 
ปย. 2-1 กอน เพ่ือสรุปผลการประเมินที่ไดลงใน แบบ ปย. 2 ซึ่งรายละเอียดในการกรอกแบบ
รายงาน มีดังนี้ 
 1.แบบ ปย. 2-1 เปนแบบรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในระดับองคกรระดับสวนงานยอย  
ซึ่งประกอบดวย 
  ชื่อหนวยงาน ใหระบุชื่อของฝาย/สํานัก 
  ชื่อรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับ
สวนงานยอย 
  งวดรายงาน ใหระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน เชน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 
คอลัมนท่ี 1 จุดที่ประเมินใหระบุรายละเอียดของแตละองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในทั้ง 5 องคประกอบ คือ  
  1) สภาพแวดลอมของการควบคุม  
  2) การประเมินความเสี่ยง  
  3) กิจกรรมการควบคุม  
  4) สารสนเทศและการสื่อสาร  
  5) การติดตามประเมินผล  
คอลัมนท่ี 2 ชอง “มี/ใช”และ “ไมมี/ไมใช” 
 ชอง “มี/ใช” 
-กรณีมีการปฏิบัติตามที่ระบุในคอลัมนท่ี 1 ใหใสเครื่องหมาย “ ”  

-กรณีมีการปฏิบัติตามที่ระบุในคอลัมนท่ี 1 แตควรปรับปรุงเพิ่มเติมใหใสเครื่องหมาย “θ” 
 ชอง “ไมมี/ไมใช” 
-กรณีไมมีการปฏิบัติตามที่ระบุในคอลัมนท่ี 1 ใหใสเครื่องหมาย “X” 
-กรณีไมมีเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่ระบุในคอลัมนท่ี 1 ใหใสเครื่องหมาย “N/A” 
คอลัมนท่ี 3 คําอธิบายเพิ่มเติม ใหระบุผลการประเมินตามรายละเอียดของแตละองคประกอบ
ของการควบคุมภายในพรอมจุดออนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
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สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 ประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในโดยภาพรวมและวิธีการที่ควร
ปฏิบัติในแตละองคประกอบ โดยที่แตละองคประกอบจะตองสรุปผลตามลําดับตอไปนี้ 
 1.ใหนําหัวขอท่ีใสเครื่องหมาย “X” ทุกขอมาสรุป 

 2.นําหัวขอท่ีใสเครื่องหมาย “θ” มาสรุป แตไมตองนํามาสรุปทุกหัวขอ ใหเลือกเฉพาะ
ขอท่ีสําคัญมาสรุป 
 3.ใหนําหัวขอท่ีใสเครื่องหมาย “ ” เฉพาะที่สําคัญมาใสสรุปเพื่อแสดงใหเห็นจุดแข็ง
ของแตละองคประกอบ 
 4.หัวขอท่ีใสเครื่องหมาย “N/A” ไมตองนํามาสรุป  
ชื่อผูประมวล ใหระบุผูท่ีไดรับมอบหมายใหประมวลผลการประเมินองคประกอบจาก
ผูอํานวยการฝาย/สํานัก พรอมระบุตําแหนงและวันที่ประมวล 
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แบบ ปย. 2-1 
ช่ือหนวยงาน สํานัก............................................  

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

จุดที่ประเมิน 
 

(1) 

มี/ใช

 
(2) 

ไมมี/
ไมใช
(2) 

 คําอธิบายเพิ่มเติม 

 
(3) 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ฯลฯ  
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................... 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

ช่ือผูประมวล...................................
ตําแหนง.......................................... 
วันที่........../....................../.............. 
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แบบปย. 2  เปนแบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับ
สวนงานยอย  
ซึ่งประกอบดวย 
 ชื่อหนวยงาน ใหระบุชื่อสํานัก/ฝาย 
 ชื่อรายงาน สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับ
สวนงานยอย 
 งวดรายงาน ใหระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน เชน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 
คอลัมนท่ี 1 องคประกอบการควบคุมภายใน ใหระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละ
องคประกอบ (นําขอมูลจากคอลัมนท่ี 3 (ความเห็น/คําอธิบาย) มาสรุปไวดานลางของแตละ
องคประกอบ) 
คอลัมนท่ี 2 ผลการประเมิน/ขอสรุป ใหระบุผลการประเมิน/ขอสรุปในแตละองคประกอบของ
การควบคุมภายในพรอมทั้งจุดออนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู (คัดลอกขอสรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
ของแตละองคประกอบจากแบบ ปย. 2-1 มาใสในคอลัมนนี้) 
 สรุปผลการประเมิน ใหสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบการควบคุม
ภายใน 
 ชื่อผูรายงาน ใหระบุชื่อผูหัวหนาสํานัก พรอมระบุตําแหนง และวันที่รายงาน 
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แบบ ปย. 2 
ช่ือหนวยงาน สํานัก...................................................... 

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

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

 ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ฯลฯ  
 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    ฯลฯ 
 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
   ฯลฯ 
 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ฯลฯ 
 

 

5. การติดตามประเมินผล 
    ฯลฯ 
 

 

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

ช่ือผูรายงาน......................................
ตําแหนง............................................
วันที่......../....................../................. 
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1.3 การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยูท้ังหมดของสํานักวาเปนไปตาม
หลักการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพหรือไม และทราบจุดออน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขการควบคุมภายในใหสามารถปองกันหรือลดจุดออน ความเสี่ยง 
ข้ันตอนการประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 1.หัวหนาสํานัก กําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินงาน/กิจกรรมตามแบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน ซึ่งผูท่ีรับผิดชอบในการประเมินตามแบบสอบถามควรเปนผูท่ีรับผิดชอบหรือมี
ความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานกิจกรรมนั้นๆ เปนอยางดี ท้ังนี้แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน มีท้ังหมด 4 ชุด คือ  
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามการควบคุมภายในดานการบริหาร 

1. พันธกิจ 
2. กระบวนการปฏิบัติงาน 
3. ทรัพยากร 
4. สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน 

  ชุดที่ 2 แบบสอบถามการควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี 
1. การเก็บรักษาเงินโดยทั่วไป 
2. การรับเงิน 
3. การจายเงิน 
4. การจายเงิน 
5. การฝากธนาคาร 
6. เงินฝากคลัง 
7. เงินยืมทดรอง 

  ชุดที่ 3 แบบสอบถามการควบคุมภายในดานการจัดซื้อจัดจาง 
1. เรื่องทั่วไป 
2. การกําหนดความตองการ 
3. การจัดหา 
4. การตรวจรับ 
5. การควบคุมและการเก็บรักษา 
6. การจําหนายพัสดุ 
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  ชุดที่ 4 แบบสอบถามการควบคุมภายในดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. การสรรหา 
2. คาตอบแทน 
3. หนาที่ความรับผิดชอบ 
4. การพัฒนาบุคลากร 
5. การปฏิบัติงานของบุคลากร 
6. การสื่อสาร 

 2.ผูรับผิดชอบในการประเมินควรศึกษาแบบสอบถามการควบคุมภายใน(ภาคผนวกค) 
เพ่ือทําความเขาใจวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการประเมิน 
 3.ดําเนินการประเมินแตละกิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ไดออกแบบ
ไว 
 4.สังเกตการณการปฏิบัติจริง การสอบถาม วิเคราะหเอกสารหลักฐาน เพ่ือสนับสนุน
ขอมูลท่ีไดจากการสอบถาม 
 5.สรุปผลการประเมินโดยนําจุดออนหรือความเสี่ยงที่พบจากการประเมินไปใช
ประกอบการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) 
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รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
แบบสอบถามการควบคุมภายในมีท้ังหมด 4 ชุด (เอกสารแนะนํา การจัดทําคําแนะนําการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  และในแตละชุดจะตองใหหัวสํานัก/ฝาย ท่ีรับผิดชอบในแตละดานเปนผูตอบ
แบบสอบถามดังกลาว โดยแบบสอบถามการควบคุมภายในจะประกอบดวยคอลัมนตางๆ 4 
คอลัมน ซึ่งการกรอกรายการตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
คอลัมนท่ี 1 คําถาม 
รายละเอียดของการควบคุมภายในในแตละดาน 
คอลัมนท่ี 2 มี/ใช  
 กรณีมีการปฏิบัติตามคําถาม แสดงถึง การควบคุมภายในที่ดี ใหทําเครื่องมือ “ ” 

 กรณีมีการปฏิบัติตามคําถาม แตควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมใหทําเครื่องหมาย “θ” 
คอลัมนท่ี 3 ไมมี/ไมใช 
 กรณีไมมีการปฏิบัติตามคําถาม  แสดงถึงจุดออนของการควบคุมภายใน  ใหทํา
เครื่องหมาย “X”  
 กรณีไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ถาม ใหใสเครื่องหมาย “N/A” 
คําอธิบาย/คําตอบ ใหสรุปและอธิบายวิธีปฏิบัติในแตละขอของคําถาม เพ่ือใชในการพิจารณา
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแตละกจิกรรม 
สรุป 
ในทายหัวขอยอยของแตละกิจกรรม ใหสรุปโดยภาพรวมวาฝาย/สํานักมีการปฏิบัติตอเรื่องนั้น ๆ 
อยางไร และในตอนทายสุดของแบบประเมินแตละชุดใหสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน
โดยภาพรวมของกิจกรรม ซึ่งจะทําใหทราบวาการควบคุมภายในในแตละกิจกรรมมีเพียงพอ
หรือไม 
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การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) 
วัตถุประสงค   
 เพ่ือใหสวนงานยอยทราบ จุดออนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง
และแนวทางปรับปรุง 
ข้ันตอนการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน 
 1.ผูรับผิดชอบนํากิจกรรมที่พบจุดออนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ จากแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน (แบบติดตาม-ปย. 3) การประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) และแบบสอบถามการควบคุมภายในมาประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปม.  
 2.นําผลประเมินตามแบบ ปม. เฉพาะกิจกรรมที่ยังพบจุดออนการควบคุมหรือมีความ
เสี่ยงเหลืออยู มาจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอยตามแบบ ปย.3 
 
รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) 
 แบบ ปม.เปนแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของฝาย/สํานัก ประกอบดวย
คอลัมนตางๆ 8 คอลัมน ซึ่งการกรอกรายการในแบบประเมินการควบคุมภายใน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 ชื่อหนวยงาน ใหระบุชื่อของฝาย/สํานัก 
 ชื่อรายงาน  แบบประเมินการควบคุมภายใน 
 งวดรายงาน ใหระบุวันเริ่มตนและวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินการ
ควบคุมภายใน เชน สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 25xx ถึงวันที่ 30  เดือนกันยายน  
พ.ศ. 25xx  
คอลัมนท่ี 1  วัตถุประสงคของการควบคุม ใหระบุกระบวนงานหรือโครงการ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ท้ังที่เปนกิจกรรมเดิม ซึ่งเปนงานที่พบวายังมีจุดออนหรือความเสี่ยงเหลืออยูจากปท่ีแลว และ
กิจกรรมใหมซึ่งเปนกิจกรรมที่เริ่มทําเปนครั้งแรกหรืองานที่เคยทําแลวในอดีต พรอมทั้งระบุ
วัตถุประสงคของแตละกิจกรรม ท้ังนี้ในหนึ่งกิจกรรมหรือขั้นตอน อาจมีหลายวัตถุประสงคก็ได 
คอลัมนท่ี 2 ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและสาเหตุ ใหระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ท่ีมี
ผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานคือ 
 - ดานการดําเนินงาน  (Operation) = O 
 - ดานความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลรายงาน (Financial Reporting) = F 
 - ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C 
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คอลัมนท่ี 3 วัตถุประสงคของการควบคุมดาน.ใหระบุอักษรภาษาอังกฤษ O, F, C ซึ่งเปน
วัตถุประสงคของการควบคุมดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน คือ ดานการดําเนินงาน (Operation) = 
O ดานความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลรายงาน (Financial Reporting) = F และดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C  
คอลัมนท่ี 4  ระดับความเสี่ยง ใหระบุระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นวาอยูในระดับสูง ปานกลาง 
หรือตํ่า โดยระดับความเสี่ยงสามารถหาไดจากความสัมพันธ ดังนี้ ระดับความเสี่ยง  =  โอกาสการ
เกิดความเสี่ยง X ผลกระทบ  ซึ่งโอกาสการเกิดความเสี่ยงมี 3 ระดับ คือ สูง=3  ปานกลาง=2  ตํ่า=1 
และผลกระทบมี 3 ระดับ คือ สูง=3  ปานกลาง=2  ตํ่า=1 และนําผลคูณของโอกาสและผลกระทบที่
ไดมาประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งแบงไดเปน 3 ระดับไดแก 5 - 9 = สูง  3 - 4 = ปานกลาง  1-2 = ตํ่า 
คอลัมนท่ี 5  การควบคุมที่มีอยู สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑท่ีเชื่อวาจะลดแต
ละความเสี่ยงในคอลัมนท่ี 4 ใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได 
คอลัมนท่ี 6  การประเมินผลการควบคุม ประเมินวาการควบคุมที่มีอยูตามคอลัมนท่ี 5 เพียงพอ
และมีประสิทธิผลหรือไมโดยตอบคําถามตอไปนี้ 
1.การควบคุมเหมาะสมมีเหตุผลท่ีจะปองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมนท่ี 2 ไดหรือไม 
2.มีการสื่อสารหรือสั่งอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม 
3.มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม 
4.ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม 
5.ประโยชนท่ีไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไมใหระบุผลการประเมินการควบคุม
ภายใน ดังนี้ 
 -เพียงพอ หมายถึง การควบคุมที่ระบุไวสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
 -เพียงพอแตไมปฏิบัติตาม หมายถึง การควบคุมที่ระบุไวขาดการสื่อสารหรือสั่งการให
ปฏิบัติตาม 
 -ไมเพียงพอ การควบคุมที่ระบไุวยังไมสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
หรือไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
คอลัมนท่ี 7  จุดออนและสาเหตุ ให ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูจากการควบคุมในคอลัมนท่ี 6 
เฉพาะความเสี่ยงที่ไดรับการประเมินวาไมเพียงพอ หรือเพียงพอแตไมปฏิบัติตาม พรอมทั้งระบุ
สาเหตุ (ปจจัยเสี่ยง) ดวย 
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คอลัมนท่ี 8  การปรับปรุงการควบคุม  เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อปองกันหรือลด
ความเสี่ยงตามคอลัมนท่ี 2 หรือคอลัมนท่ี 7 ถาเสนอแนะโดยใชการอบรมควรระบุดวยวาอบรม
ในดานใด 
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แบบ ปม. 
ชื่อหนวยงาน (ระดับหนวยสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ) 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ.  ............... ถึงวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ.  ............... 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
สาเหตุ 

 

 

(2) 

วัตถุประสงคของ
การควบคุมดาน... 

 

 (3) 

ระดับความเสี่ยง 
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ) 

 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

 

 

 

(5) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 

 

(6) 

จุดออนและ
สาเหตุ 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

(8) 

กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค 
 
 

ความเสี่ยง 
 
ปจจัยเสี่ยง 
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การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 3) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือปรับปรุงแกไขการควบคุมภายในใหสามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 
 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1) นําผลประเมินตามแบบ ปม. ท่ียังพบจุดออนหรือยังมีความเสี่ยงเหลืออยู มาจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3) 
2) กรณีแผนปรับปรุง ตามแบบ ปย.3 มีระยะเวลาเกิน 1 ป ใหระบุกิจกรรมที่ตองปฏิบัติเปน
รายป 
 
รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 3) 
 แบบ ปย. 3 เปนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งจะประกอบไปดวยกิจกรรมที่
พบวายังมีความเสี่ยงเหลืออยูจากงวดกอน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม ประกอบดวยคอลัมน
ตางๆ 7 คอลัมน สําหรับการกรอกรายการในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 ชื่อสวนงานยอย ใหระบุชื่อของฝาย/สาํนัก 
 ชื่อรายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 งวดรายงาน ใหระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน เชน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 
คอลัมนท่ี 1 วัตถุประสงคของการควบคุม ใหระบุวัตถุประสงค โดยคัดลอกขอมลูมาจากแบบ 
ปม. คอลัมนท่ี 1 
คอลัมนท่ี 2  จุดออนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู ใหระบุจุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู โดยคัดลอกขอมลูมาจากแบบ  ปม. คอลัมนท่ี 7 
คอลัมนท่ี 3 งวด/เวลาที่พบจุดออน ใหระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบจุดออน/ความเสี่ยงที่ยังมี
อยูตามที่ระบุในคอลัมนท่ี 2 
คอลัมนท่ี 4 การปรับปรุง ใหระบุวิธีการแกไขปรับปรุง เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมี
อยู โดยสรุปผลมาจากแบบ ปม. คอลัมนท่ี 8  
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คอลัมนท่ี 5 กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ กําหนดวันที่ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ และระบุ
ตําแหนงผูรับผิดชอบสูงสุดในการดําเนินการแกไขปรับปรุง 
คอลัมนท่ี 6 หมายเหตุ ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ   เชน  วิธีดําเนินการ และเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ 
ผูรายงาน ใหระบุชื่อผูอํานวยการฝาย/สํานัก และตําแหนง พรอมทั้งวันที่รายงาน 
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ชื่อหนวยงาน   (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ) 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

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

วัตถุประสงคของการควบคมุ 

 

 

(1) 

จุดออนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

 

(3) 

การปรับปรงุ 

 

 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหตุ 

 

 

(7) 

กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค 
 
 

ความเสี่ยง 
 
ปจจัยเสี่ยง 

    

 

 
 

ชื่อผูจัดทํา.........…………....................… 
ตําแหนง...……………………….........… 
วันที่..…..../…………../.……….....…….. 

แบบ ปย.3 



-32- 

การจัดทําหนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย (แบบ ปย.1) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือรายงานความเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่ใชอยูเปนไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดหรือไม มีประสิทธิผลและความ
เพียงพอหรือไม 
ข้ันตอนการจัดทําหนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย 
 1) นําผลการประเมินฯ ตามแบบ ปม. มาจัดทําหนังสือรับรองการควบคุมภายในของ
ผูบริหารระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.1) 
 2) หนวยงานยอยสงแบบรายงานระดับหนวยงานยอย (ฝาย/สํานัก) ใหคณะทํางานจัด
วางระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดทําการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมขององคกร 
และสงใหสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือดําเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของฝาย/สํานัก 
 3) สําหรับการประเมินการควบคุมภายในปตอไป ใหนําแผนการปรับปรุงฯ ตามแบบ 
ปย.3 มาติดตามตอ หากยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู ใหนํามาใสแบบติดตาม ปย.3 ของงวด
ตอไป 
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รูปแบบรายงานและการกรอกรายการในหนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับ
สวนงายยอย (แบบ ปย. 1) 
 แบบ ปย. 1 เปนแบบรายงานเกี่ยวกับผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝาย/
สํานัก และขอบกพรองหรือจุดออนที่มีนัยสําคัญ สามารถแบงออกไดเปน2 แบบ ดังนี้  
แบบที่ 1 กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ  
แบบที่ 2 กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ  
ซึ่งการกรอกรายการในหนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 -ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย (ตาม
ระเบียบฯ  ขอ 6) 
 -ผูรับรายงาน ใหเรียนถึง ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
วรรคแรก  
 ระบุงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
 ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
วรรคสอง ระบุแนวคิดการควบคุมภายในและขอจํากัดที่มี 
วรรคสาม 
 แบบที่ 1 กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ ใหสรุปผลถึงความเพียงพอและการบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  
 แบบที่ 2 กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ ใหสรุปผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน พรอมจุดออนที่มีนัยสําคัญ  ซึ่งจุดออนที่มีนัยสําคัญใหคัดลอกมาจากชองที่ 2 ของแบบ 
ปย.3 (กรณีท่ีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญมากกวา 2 ประเด็น ใหคัดเลือกประเด็นที่สําคัญๆ 2 
ประเด็นเทานั้น สวนประเด็นที่เหลือใหจัดทําเปนเอกสารแนบ) 
วรรคสี ่ใหระบุถึงรายงานและขอมูลเอกสารที่แนบมาพรอมหนังสือฯ 
ผูรายงาน ใหลงชื่อหัวหนาฝาย/สํานัก พรอมระบุตําแหนง และวันที่รายงาน 
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        แบบ ปย. 1 
 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย 
(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 

 

แบบที่ 1  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 
เรียน (ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร) 

การประเมินการควบคุมภายในของ  (สํานัก.....................................องคการสวน
พฤกษศาสตร)  สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ...... เดือน...................  พ.ศ. .......  ถึงวันท่ี ...... เดือน
...........….. พ.ศ. ....... ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  ขอ 6 ระบบการควบคุมภายในของ (สํานัก...........................................) ไดจัดใหมีขึ้น
ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงาน
ของ  (ชื่อสวนงานยอย)  จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล  และ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผล
อยางคุมคาตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจใน
การประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้
คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด   นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจ
สืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยง
หรือละเลยการควบคุม รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
ทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  
และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป   
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 จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ (สํานัก................................)   
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ..... เดือน....................  พ.ศ. ....... ถึงวันท่ี ..... เดือน....................  พ.ศ. .......   
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง     

 

ทั้งนี้ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน และรายงานผลการประเมินองคประกอบของ
มาตรฐาน  การควบคุมภายใน  มาพรอมนี้แลว 

 
 
    ลายมือชื่อ...................................................… 
                (ชื่อ หัวหนาสวนงานยอย) 
                 ตําแหนง….........................................……... 

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

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย 
(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 

 

แบบที่ 2  กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 

เรียน (ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ  (สํานัก.................................................
องคการสวนพฤกษศาสตร)  สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ...... เดือน...................  พ.ศ. .......  ถึงวันท่ี ...... 
เดือน...........….. พ.ศ. ....... ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  ขอ 6   ระบบการควบคุมภายในของ (สํานัก...................................................) ไดจัดใหมี
ขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุ
ภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ  
(สํานัก...............................................................) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝาย
บริหาร 

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผล 
อยางคุมคาตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจใน
การประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้  
คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจ
สืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยง
หรือละเลยการควบคุม รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
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ทางราชการ   อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  
และสภาพแวดลอม  เปลี่ยนแปลงไป   
  จ ากผลก า รประ เ มิ นดั ง กล า ว เ ชื่ อ ว า ก า รควบคุ มภ า ย ในของ  (สํ านั ก
...............................................) สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ..... เดือน.....................  พ.ศ. ....... ถึงวันท่ี 
..... เดือน....................  พ.ศ. ......   เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรค
แรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง   อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ  ดังนี้ :- 

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

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

 
ทั้งนี้ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน และรายงานผลการประเมินองคประกอบของ
มาตรฐาน  การควบคุมภายใน  มาพรอมนี้แลว 

 
    ลายมือชื่อ...................................................… 
      (ชื่อ หัวหนาสวนงานยอย) 
                   ตําแหนงหัวหนาฝาย/สํานัก ............... 

              วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx  
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2 ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน ระดับองคกร 

คณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายในรวบรวมขอมูลรายงานการควบคุม
ภายในระดับสวนงานยอยจาก ฝาย/สํานัก และนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาจุดออนที่มี
นัยสําคัญของ อสพ. เพ่ือจัดทํารางรายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับองคกร 
ประจําป พ.ศ. 25xx  เพ่ือเสนอสํานักตรวจสอบภายในและเจาหนาที่ระดับอาวุโส (รอง
ผูอํานวยการ อสพ.) ใหดําเนินการสอบทานรางรายงานดังกลาว ท้ังนี้รางรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ประกอบดวย 
 1) รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน (ปอ. 1) 
 2) รายงานผลการประเมินองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร  
(แบบ ปอ.2-1) 
 3) รายงานสรปุผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับ
องคกร (แบบ ปอ.2) 
 4) แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.3) 
 5) แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับองคกร (แบบติดตาม-ปอ. 3) 

ตัวอยางแบบรายงานทั้ง 5 แบบ มีดังนี ้
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แบบ ปอ.1 

รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 
(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 

 

แบบที่ 1 กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (องคการสวนพฤกษศาสตร)  สําหรับงวด
ตั้งแตวันท่ี......   เดือน.................... พ.ศ. …... ถึงวันท่ี....… เดือน.................... พ.ศ. ..…... ได
ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน   ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6  
ระบบการควบคุมภายในของ  (องคการสวนพฤกษศาสตร)  ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของ (องคการสวน
พฤกษศาสตร)  จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน   และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผล 
อยางคุมคาตามตนทุนที่ใช   โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจ
ในการประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ 
ทั้งนี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไม
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด  นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหาย   และความผิดปกติที่
ไมอาจสืบทราบได  เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการ
หลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
เนื่องจากสถานการณ  และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 



-40- 

จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ  (องคการสวน
พฤกษศาสตร)   สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี...... เดือน....................  พ.ศ. ....... ถึงวันท่ี....... เดือน
....................  พ.ศ. ......  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก
ภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง     

 
ทั้งนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู

ตรวจสอบภายใน   แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน  รวมทั้งสรุปผลการประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  มาพรอมนี้แลว 
 
 
     ลายมือชื่อ...................................................… 
      (ชื่อ ผอ.อสพ....................................) 
      ตําแหนง…........................................……... 
     วันท่ี....... เดือน....…...............  พ.ศ. ...……   
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แบบ ปอ.1 

รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 
(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 

 

แบบที่ 2  กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (องคการสวนพฤกษศาสตร)   สําหรับงวด
ตั้งแตวันท่ี......   เดือน.................... พ.ศ. …... ถึงวันท่ี....… เดือน...................... พ.ศ. ..…... ได
ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน   ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสาร  คําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6  
ระบบการควบคุมภายในของ  (ชื่อหนวยรับตรวจ)  ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของ (องคการสวน
พฤกษศาสตร)  จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผล 
อยางคุมคาตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจใน
การประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้ 
คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติที่ไมอาจ
สืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยง
หรือละเลยการควบคุม รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
ทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  
และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 
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จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ  (องคการสวน
พฤกษศาสตร)   สําหรับงวดตั้งแต วันท่ี...... เดือน....................  พ.ศ. .......  ถึงวันท่ี...... เดือน
.....................  พ.ศ. ....... เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  ตามที่กลาวในวรรคแรก
ภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ  ดังนี้:- 

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

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

ทั้งนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู
ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอนรวมทั้งสรุปผลการประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน มาพรอมนี้แลว 
 
 
 
      ลายมือชื่อ...................................................… 
        (ชื่อ ผอ.อสพ.................................) 
      ตําแหนง…........................................……... 
      วันท่ี....... เดือน....…...............  พ.ศ. ...….… 
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แบบ ปอ. 2-1 
ช่ือหนวยงาน   (องคการสวนพฤกษศาสตร)  

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

จุดท่ีประเมิน 
 

(1) 

มี/ใช

 
(2) 

ไมมี/
ไมใช
(2) 

 คําอธิบายเพิ่มเติม 

 
(3) 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม ฯลฯ  
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................... 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

ชื่อผูประมวล........................................ 
ตําแหนง............................................... 
วันที ........../....................../................... 
ชื่อผูสอบทาน....................................... 

 (ชื่อเจาหนาท่ีระดับอาวุโส       ) 
ตําแหนง............................................... 
วันที .........../....................../.................. 
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แบบ ปอ. 2 
ช่ือหนวยงาน  (องคการสวนพฤกษศาสตร) 

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

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

 ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ฯลฯ  
 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    ฯลฯ 
 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
   ฯลฯ 
 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ฯลฯ 
 

 

5. การติดตามประเมินผล 
    ฯลฯ 
 

 

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

ช่ือผูรายงาน......................................
ตําแหนง............................................
วันที่......../....................../................. 
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ชื่อหนวยงาน   (องคการสวนพฤกษศาสตร) 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

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

วัตถุประสงคของการควบคมุ 

 

(1) 

จุดออนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรงุ 

 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

 

(7) 

กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค 
 
 

ความเสี่ยง 
 
ปจจัยเสี่ยง 
 
 
 

    

 

 
 

ชื่อผูจัดทํา.........…………....................… 
ตําแหนง...……………………….........… 
วันที่..…..../…………../.……….....…….. 

แบบ ปอ. 3 
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ชื่อหนวยงาน   (องคการสวนพฤกษศาสตร) 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน – ระดับองคกร 

 สําหรับงวดตั้งแตวันที่ …..  เดือน ......................พ.ศ. .........  ถึงวันที่ …..  เดือน ......................พ.ศ. ......... 
 

วัตถุประสงคของ
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

 

การปรับปรงุ 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(6) 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น 

(7) 

กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค 
 
 

ความเสี่ยง 
 
ปจจัยเสี่ยง 

     

 

 
ชื่อผูรายงาน......…………....................… 
ตําแหนง...……………………….........… 
วันที่..…..../…………../.……….....…….. 

∗  สถานะการดําเนินการ : 
     =  ดําเนนิการแลว เสร็จตามกําหนด 

  =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    O    =  อยูระหวางดําเนินการ 

แบบติดตาม- ปอ. 3 
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การประเมินผลโดยฝายตรวจสอบภายใน 
สํานักตรวจสอบภายในติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. โดย

การสอบทานรางรายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับองคกร เชน สอบทานวา
ลักษณะการจัดทํารายงานและการประเมินตนเองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดหรือไม เปน
ตน และสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เชน สอบทานวารายงานสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงหรือไม มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในตามที่รายงานหรือไม เปนตน และ
จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในดังกลาว (แบบ ปส.) เสนอตอ
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษสาสตร พรอมทั้งจัดสงสําเนาแบบ ปส. เสนอเจาหนาที่ระดับ
อาวุโส ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือนธันวาคม เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารวมกับ
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปส. 
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รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 
โดย 

ผูตรวจสอบภายใน 
(ตามระเบียบฯ ขอ 6) 

 

แบบที่ 1  กรณีไมพบขอบกพรอง หรอืขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

 

เรียน (ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษสาสตร) 
 

ขาพเจา (หรือช่ือหนวยตรวจสอบภายใน) ไดสอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุม   ภายในของ (องคการสวนพฤกษสาสตร)  สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ..... เดือน..................  
พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ..... เดือน................  พ.ศ. ..…..  ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6   การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม 
ผลการสอบทานไมพบวา (องคการสวนพฤกษศาสตร) ไมดําเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกลาว  และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 

 
    ลายมือชื่อ...................................... 
        (ชื่อ ผูตรวจสอบภายใน) 
    ตําแหนง.................................................. 
    วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 
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แบบ ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

โดย 
ผูตรวจสอบภายใน 

(ตามระเบียบฯ ขอ 6) 

แบบที่ 2  กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

 

เรียน (ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศษสตร) 
 

ขาพเจา (หรือช่ือหนวยตรวจสอบภายใน) ไดสอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุม   ภายในของ (องคการสวนพฤกษสาสตร)  สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ..... เดือน..................  
พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ..... เดือน................  พ.ศ. ....  ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการ   ตรวจเงินแผนดิน   ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํา
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6 การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบและ
เหมาะสม   ผลการสอบทานไมพบวา (องคการสวนพฤกษศาสตร) ไมดําเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกลาว และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544   อยางไรก็ตามมีขอตรวจพบ / ขอสังเกตที่
มีนัยสําคัญ    ดังนี้ 

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

    ลายมือชื่อ...................................... 
        (ชื่อ ผูตรวจสอบภายใน) 
    ตําแหนง.................................................. 
    วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 
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การสอบทานและประเมินรายงานโดยเจาหนาที่ระดับอาวุโส 
เจาหนาที่อาวุโสมีหนาที่สอบทาน และประเมินรายงานการควบคุมภายในของทั้งฝาย

บริหาร (แบบ ปอ.1, ปอ. 2, ปอ. 3 และแบบติดตาม-ปอ. 3)  และฝายตรวจสอบภายใน (แบบ 
ปส.)  เพ่ือสรุปความเห็นเสนอตอผูอํานวยการองคการสวนพฤกษสาสตร. ภายในสัปดาหที่ 3 
ของเดือนธันวาคม โดยใชแบบรายงาน ปย.1-ร หนังสือรับรองการควบคุมภายในของ
เจาหนาที่ระดับอาวุโส  
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   แบบ ปย. 1-ร 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส 
(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 

 

แบบที่ 1  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 

เรียน (ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (องคการสวนพฤกษศาสตร) สําหรับงวดตั้งแต
วันท่ี .....   เดือน.......................  พ.ศ. ....... ถึงวันท่ี ..... เดือน.......................  พ.ศ. ...... ไดดําเนินการ
ตามแนวทาง   การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึง
กําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวย  การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6  ระบบการ
ควบคุมภายในของ  (องคการสวนพฤกษศาสตร)  ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ (องคการสวน
พฤกษศาสตร) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 
 แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยาง
คุมคาตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการ
ประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้ 
คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจ
สืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยง
หรือละเลยการควบคุม รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
ทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  
และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป   
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 จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ (องคการสวนพฤกษศาสตร)  
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ...... เดือน....................  พ.ศ. .......  ถึงวันท่ี...... เดือน...................  พ.ศ. .......  
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง     
 ทั้งนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน   
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดกอน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  มาพรอมนี้แลว 

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

(ชื่อ เจาหนาท่ีระดับอาวุโสผูไดรับมอบหมาย   
        ใหประมวลความเห็นในภาพรวม) 

                 ตําแหนง  ................................................ 
    วันท่ี  …... เดือน.............…...  พ.ศ……. 
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       แบบ ปย.1-ร 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส 
(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 

 

แบบที่ 2  กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 

เรียน (ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (องคการสวนพฤกษศาสตร) สําหรับงวดตั้งแต
วันท่ี .....   เดือน.......................  พ.ศ. ....... ถึงวันท่ี ..... เดือน.......................  พ.ศ. ...... ไดดําเนินการ
ตามแนวทาง   การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ซ่ึง
กําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6 ระบบการ
ควบคุมภายในของ  (องคการสวนพฤกษศาสตร) ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด  มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของ (องคการสวน
พฤกษศาสตร) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงาน   และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผล  
อยางคุมคาตามตนทุนที่ใช   โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจ
ในการประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   
ทั้งนี้  คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไม
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่
ไมอาจสืบทราบได  เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการ
หลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม  รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของทางราชการ   อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
เนื่องจากสถานการณ  และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป   
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จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ  (องคการสวน
พฤกษศาสตร)  สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ...... เดือน.....................  พ.ศ. ....... ถึงวันท่ี ..... เดือน
.....................  พ.ศ. ......  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใต
ขอจํากัดตามวรรคสอง    อยางไรก็ตาม  ยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ  ดังนี้:- 

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

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

 
ทั้งนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู

ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  มาพรอมนี้แลว 

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

(ชื่อ เจาหนาที่ระดับอาวุโสผูไดรับมอบหมาย 

 ใหประมวลความเห็นในภาพรวม) 

                 ตําแหนง  .......................................….. 
      วันที่  …... เดือน.............…...  พ.ศ. ….… 
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การรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6 โดยผูผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร. 
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร สอบทานรายงานที่ไดรับจากเจาหนาที่ระดับ

อาวุโส และฝายตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจกอนใหความเห็นชอบลงนามรายงานความเห็น
เกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน และจัดสงรายงานการควบคุมภายในระดับ
องคกร  (แบบ  ปอ .1 แบบ  ปอ .  2 แบบ  ปอ .  3 แบบติดตาม-ปอ .  3 และแบบ  ปส .) ให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
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ภาคผนวก 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
 มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

____________________ 

  โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจมี
แนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของ
ประเทศชาติโดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “หนวยรับตรวจ”หมายความวา 
 (๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน กระทรวง   ทบวง  
หรือกรม 

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ 
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(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจาก
หนวยรับตรวจตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔) หรือ (๕)  

(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมาย
กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 

 “หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น”หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น 
 “ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ
กํากับดูแลหรือบังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ 

“ผูรับตรวจ”หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานหรือผูบริหาร
ระดับสูง ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

“ฝายบริหาร” หมายความวา   ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 
 “ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับ
ตรวจ หรือ ดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 
 “การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝาย
บริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา 
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรล ุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี   

 ขอ  ๔  ใหผู กํากับดูแล  และหรือฝายบริหารเปนผู ร ับผิดชอบในการนํา
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปน
แนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

 ขอ  ๕  ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ทายระเบียบนี้เปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับ  โดยอยางนอยตองแสดงขอมูล ดังนี้ 
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(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับหนวยรับตรวจ 
และระดับกิจกรรม 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม  โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย  
และจริยธรรมของผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ 

(๓) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายใน 
 (๔) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญ
ตาม  (๓) 
 (๕)  ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล 

ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตอผูกํากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี)  ทุกหกสิบวัน  พรอม
ท้ังสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดวย  เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะ
ขอใหดําเนินการเปนอยางอื่น 

ขอ ๖ ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบ   เกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอย ปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวัน
สิ้นปงบประมาณ หรือปปฏิทิน แลวแตกรณี  เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอยสี่สิบวัน
นับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จโดยมีรายละเอียด    ดังนี้ 
 (๑ )  ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูมี
มาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม 
 (๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งขอมูลสรุปผลการ
ประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 
   (ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   (ข) การประเมินความเสี่ยง  
       (ค) กิจกรรมการควบคุม 
  (ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 
  (จ) การติดตามประเมินผล 

 (๓ )  จุดอ อนของระบบการควบค ุมภายในพรอมขอ เสนอแนะและ
แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
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ขอ ๗  ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหขอทํา
ความตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 ขอ ๘  ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้  หรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินโดยไมมีเหตุอันควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็น
พรอมทั้งพฤติการณของหนวยรับตรวจนั้น  ใหกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชาหรือผู
ควบคุมกํากับ หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ  แลวแตกรณี  เพ่ือกําหนดมาตรการที่จําเปน
เพ่ือใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ 
 ในกรณีกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา  หรือผูควบคุมกํากับหรือ
รับผิดชอบของหนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร  
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถรายงานตอประธานรัฐสภา   เ พ่ือแจงไปยัง
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่  และแจงไป
ยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 ขอ ๙   ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช
ระเบียบนี้ 

 ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอน
ผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 

     ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘    กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
 
           (นายปญญา   ตันติยวรงค) 
                ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
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ข้ันตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร (อสพ.) 
โดยคณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง (CSA) 

การติดตามผลการปฏิบตัิ
ตามแผนการปรับปรุงฯ 

(ปอ.3 ของงวดกอน) 

ประเมินการควบคุม
ภายในโดยภาพรวม

ขององคกร 

การประเมินตามแบบ
ประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคม

รายงานตาม 
แบบติดตาม-ปอ.3  

 

รายงานตาม 
แบบ ปอ.1 และ ปอ.3  

 

รายงานตาม 
แบบ ปอ.2 และ ปอ.2-1  
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ข้ันตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับฝาย/สํานัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง (CSA) 

การติดตามผลการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงฯ 

(ปย.3 งวดกอน) 

การประเมินตามแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน 

การประเมินตาม
แบบสอบถามการควบคุม

ภายใน 

รายงานตาม 
แบบติดตาม-ปย.3  

รายงานตาม 
แบบ ปย.2  และ ปย.2-1 

การประเมินผลการควบคุม
ภายในตามแบบ ปม.  

รายงานตามแบบ ปย.1 
และ ปย.3   



-64- 

 

ข้ันตอนการสอบทานและประเมนิรายงานโดยฝายตรวจสอบภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินการควบคุมอยาง
เปนอิสระ (IA) 

การสอบทานการประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง (CSA) ของ

ฝายบริหาร การสอบทานรายงานของฝายบริหาร 
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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ข้ันตอนการสอบทานและประเมนิรายงานโดยเจาหนาที่ระดับอาวุโส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานของฝายตรวจสอบ
ภายในตามแบบ ปส. 

รายงานของฝายบริหาร 
แบบ ปอ. 1,แบบ ปอ.2,ปอ.2-

1,ปอ.3,แบบตดิตาม-ปอ.3 

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

ปอ.2-1,ปอ.3,แบบติดตาม-ปอ.3, แบบ ปส. 

ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

การสอบทาน 
และประเมินรายงาน 
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ข้ันตอนการรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6  
โดยผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

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

คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ องคการ
สวนพฤกษศาสตร 
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ข้ันตอนการรายงานการควบคุมภายในของ 
องคการสวนพฤกษศาสตร 

 

รางรายงานของ อสพ. 
(ปอ. 1,ปอ.2 และ  2-1, ปอ.3 
และแบบติดตาม-ปอ.3) 

รายงานฉบับสําเนา 
รายงานฉบับจริง 

สัปดาหที่ 3 ของเดือนตุลาคม 

สัปดาหที่ 1 
ของเดือนธันวาคม 

สัปดาหที่ 2 ของเดอืนธันวาคม 

รายงานของเจาหนาที่ 
ระดับอาวุโส (ปย.1-ร) 

สัปดาหที่ 1 
ของเดือนธันวาคม 

สัปดาหที่ 3 
ของเดือน ธันวาคม 

รางรายงานของ อสพ. 
(ปอ.1, ปอ.2 และ 2-1, ปอ.3 และ 
แบบติดตาม-ปอ.3) ท่ีสอบทานแลว 

ผูอํานวยการองคการ
สวนพฤกษศาสตร 

รายงานของ 
สํานักตรวจสอบภายใน 

(ปส.) 

สํานักตรวจสอบ 

ภายใน 
เจาหนาที่ 

ระดับอาวุโส 

ทุก สํานัก ของ 
อสพ. 

จัดทํารายงานการควบคุมภายในของ สํานัก 
(ปย.1, ปย.2 และ 2-1, ปย.3, แบบติดตาม-ปย.3 และ ปม.) 

ณ สิ้นปงบประมาณ 30 กันยายน 

คณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ประมวลผลในภาพรวม 

สัปดาหที่ 2 
ของเดือนธันวาคม 


