
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง 
การจัดท ารายงานการ

ควบคุมภายใน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 

ปีงบประมาณ 2561 
 
 
 
 

ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 



ค าน า 
 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (ค.ต.ง.) 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานจัดท ารายงานเกี่ยวกับ 
การควบคุมภายในเสนอต่อ ค.ต.ง. อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 90 ว ัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับปรุง แนวทาง :  การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม 
ภายในขึ ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้จริงตามความ 
เหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างแท้จริง 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้การควบคุมภายในเป็นตัวชี้วัด 
ภาคบังคับในตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 “ตัวชี้วัด 
ที่ 10 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน” โดยในส่วนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน ได้
ก าหนดให้การควบคุมภายในเป็นตัวชี ้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในระดับส านัก/กอง มีเกณฑ์การให้ 
คะแนนสัมพันธ์และสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดในระดับ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 

แนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่านเล่มนี้ จัดท า
ขึ ้นเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่านใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในในระดับ หน่วยงานย่อย (ส านัก/กอง) และระดับหน่วยรับตรวจ (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองน่าน) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไป ตามระเบียบฯของ ค.ต.ง. และตัวชี้วัดที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางเล่มนี้จะช่วยให้ หน ่วยงานมีความเข้าใจในการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบของ ค.ต.ง.ชัดเจนเพ่ิมขึ้น และสามารถ พัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง 
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ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดและมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

1. ความหมาย 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยรับ 

ตรวจ ก าหนดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 
2. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

2.1 การด าเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล การสิ้นเปล ืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

2.2 การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ภายใน 
และภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

2.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่การปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการ 
ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานทีอ่งค์กรไดก้ าหนดขึ้น 

 
3. แนวคิดของการควบคุมภายใน 

3.1 การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส ่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติที่มีการ 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน  (Built  in)  ประจ าวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ 
ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ 
การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามผล 

3.2  การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ  บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีบทบาท 
ส าคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล  ผู ้บริหารเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการก าหนด ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการ 
ควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น 

3.3 การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้  
ความมั่นใจว่าจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้เพราะ
การ ควบคุมภายในมีข้อจ ากัด เช่น โอกาสทีจ่ะเกิดข ้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระว ัง ไม่เข้าใจ
ค าสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ที่ส าคัญทีสุ่ด คือการทีผู่้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อ านาจในทางทีผ่ิด นอกจากนี้ 
การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนทีเ่กิดข้ึน 

 
4. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 



 

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของหน ่วยงาน ในความ 
รับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการควบคุมภายในอยู่แล้ว การก าหนดหรือออกแบบ 
การควบคุม โดยทั่วไปจะใช้วิธีปรับปรุงการควบคุมทีม่ีอยู่แล้ว 



 

 

4.1 การก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในทีมี่ประสิทธิผล 
1) ก าหนดวัตถุประสงค์ 
2) ค้นหาความเสี่ยงทีม่ีนัยส าคัญ 
3) พิจารณากิจกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่แล้ว ว่าสามารถทีจ่ะปูองกันหรือลดความเสี่ยงได้ในระดับ 

ใด 
4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่เพื่อปูองกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ในระดับที่ 

ยอมรับได ้  
5) ประมาณการต้นทุนทีต่้องใช้ของการด าเนินกิจกรรมซึ่งต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
6) จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมควบคุม 
7) ด าเนินกิจกรรมควบคุมและติดตามผล 

4.2 แนวทางการก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
หน่วยรับตรวจท าความเข้าใจโครงสร้างองค์กร ภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของส่วนงานย่อย 

ตามโครงสร้างองค์กร แล้วจึงก าหนดงานในความรับผิดชอบออกเป็นกิจกรรม โดยพิจารณาจากกระบวนงานที่ 
ปฏิบัติอยู่ในแต่ละส่วนงานย่อย โดยมีวิธีในการออกแบบระบบการควบคุมภายใน จาก 2 วิธี 

1) วิธีทั่วไป โดยเป็นการควบคุมส าหรับงาน/กิจกรรมทั ่วไป เช่น การบริหารงานนโยบาย การ 
แบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ซึ่งสามารถเลือกจากรายการควบคุมท่ัวไป เช่น แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

2) วิธีเฉพาะ โดยเป็นการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะส าหรับงาน/กิจกรรมที่แตกต่างจาก 
งาน/กิจกรรมท่ัวไป 

โดยทั้ง 2 วิธี ต้องเข้าใจกระบวนงานของกิจกรรมนั้นเป็นอย่างดี โดย จัดท าแผนผังกระบวนงาน 
แล้วพิจารณาว่า การควบคุมภายในที่ดีมีอะไรบ้างที่สามารถปูองกันหรือลดความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนตามแผนผัง 
กระบวนงานเพ่ือให้การด าเนินงานตามกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
5. มาตรฐานการควบคุมภายใน 

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
5.1 สภาพแวดล ้อมการควบค ุม หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

อ่ืนๆ   มีประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจ   หรือท าให้การควบคุมที่มีอยู ่มีประสิทธิผลยิ ่งขึ ้น   หรือท าให้บุคลากรให้ 
ความส าคัญกับการควบคุมมากขึ้น ในกรณีตรงข้ามสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลอาจท าให้ 
องค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลลดลง  สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในสะท้อนให้เห็นทัศนคติ 
และการรับรู้ถึงความส าคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรระดับต่าง ๆ  ในหน่วยรับตรวจ 

1) ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร 
2) ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
3) ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
4) โครงสร้างองค์กร 
5) การมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
6) นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
7) กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

5.2 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ส าคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี 



 

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและน าเอาวิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือ 
ลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ 

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในการ 
ตัดสินใจ รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญว่าเหตุการณ์ใดหรือเงื ่อนไขอย่างใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุ 



 

 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นและผลกระทบที่ 
ได้รับ และก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 

1) ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) 
๑.๒ ความเสี่ยงในการด าเนินงาน(Operational Risk) 
๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk) 
๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ(Compliance Risk) 

2) การจัดการความเสี่ยง การปูองกันหรือลดความเสี่ยงสามารถจัดการได้โดย 
๒.๑ การหลีกเลี่ยง (Avoiding) คือการหยุดการด าเนินการหรือหลีกเลี่ยงการด าเนินการ  

หรือ หลีกเลี่ยงเหตุการณท์ี่ก ่อให้เกิดความเสี่ยง 
๒.๒ การแบ่งความรับผิดชอบ(Sharing) คือการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู ้อื ่นมามีส่วนช่วย 

จัดการกับความเสี่ยง เช่น การท าประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) 
๒.๓ การลด (Reducing) คือการควบคุมเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบ 

จากความเสี่ยง  
๒.๔ การยอมรับ (Accepting) คือการยอมรับความเสี่ยงนั้น  โดยอาจจะเนื่องจากได้ลดความ 

เสี่ยงลงจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว หรือค่าใช้จ่ายในการลดความเสี่ยงไม่คุ้มค่าทีจ่ะด าเนินการ 
5.3 กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหาร 
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม 
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลปูองกันทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที ่เป็นต้น 

5.4 สารสนเทศและการส่ือสาร 
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลทีไ่ด้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น 

ประโยชน์ต่อการใช้งาน 
การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

หน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
5.5 การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน 

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง 
ข้อบกพร่อง ทีพ่บได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 



 

 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมที่รวมอยู่ในการบริหารจัดการและการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานตามปกติประจ าวันของแต่ละส่วนงานย่อยภายในหน่วยรับตรวจ ที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับ 
ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยที่ 
ตนเองรับผิดชอบ 

การประเมินผลเป็นรายครั ้ง เน้นที่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ ่ง 
เครื่องมือการประเมินผลมีหลายอย่าง เช่น ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ(Checklists) แบบสอบถามการควบคุม 
ภายใน (Internal Control Questionnaires) ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flowcharts) เทคนิคการประเมิน 
การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะต้องใช้วิธีการประเมินและเครื่องมือการ 
ประเมินทีเ่หมาะสมทีสุ่ดกับหน่วยรับตรวจ 

 
ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะท างานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ให้ชัดเจนและเป็นทางการ เพ่ือท าหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ โดยในระดับ 
ส่วนงานย่อย ให้หน่วยงานระดับส านัก/กองท าหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย และ 
ให้ผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าทีส่อบทานการประเมินของฝ่ายบริหารว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม ่

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่านมีการก าหนดผู ้รับผิดชอบในการประเมินผลแต่ละ ระดับ 
เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินงานการควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน ดังนี้ 

1) ระดับหน่วยรับตรวจ 
รับผิดชอบโดยคณะท างานพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ตามค าสั่งที่ 109/2554 ลงวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็นที่ปรึกษา ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหาร 
เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่านเป็นคณะท างาน และเจ้าหน้าที่
ส านักพัฒนาระบบบริหารเป็น เลขานุการและมีอ านาจหน้าที่อ านวยการและประสานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ทบทวนและปรับปรุง ระบบการควบคุมภายใน จัดท าแผนปฏิบัติงานประเมินผล และประสานงาน
ส่วนงานย่อยเพื่อติดตามการ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการควบคุมความเสี ่ยง รวมทั้งพิจารณาความ
เสี ่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถ ควบคุมได้หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ และเลือก หรือ
ค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพ่ือน าเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั ่งการ   ตลอดจนรวบรวมและจัดท ารายงาน
สรุปผลการประเมินระดับหน่วย รับตรวจเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์และคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) ระดับส่วนงานย ่อย 
รับผิดชอบโดยคณะท างานบริหารความเสี ่ยงของส านัก/กองซึ ่งเป็นไปตามมติการประชุม 



 

คณะท างานพัฒนาระบบการควบคุมภายในของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ วันที่ 
11 มีนาคม 2553 ประกอบด ้วย หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธาน ผู้แทนแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายเป็นคณะท างาน และ 
เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ  ท าหน้าทีว่ิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับ 



 

 

ความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง เสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลและจัดท ารายงานผล 
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

2. ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
การจัดวางระบบการควบคุมภายในของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน  เมื ่อ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (กรกฎาคม 2546) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน ได้ก าหนดขอบเขตการควบคุม
ภายใน ไว ้6 ด้าน ดังนี้ 

1) การควบคุมด้านการจัดการ (งานตามภารกิจหน้าที่หลักที่รับผิดชอบ) เป็นการด าเนินการ 
เกี ่ยวกับการวางแผนงาน/โครงการ การจัดองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ การก ากับและควบคุมงาน โดยเป็นการ 
ควบคุมกระบวนการส าคัญที่ท าให้งานภารกิจหลักของหน่วยงาน(ส านัก/กอง)ในบทบาทระดับกรม สามารถ 
ด าเนินงานและบรหิารจดัการงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน ได้ 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงานที่ 

ก าหนดไว้ มีการปฏิบัติตามโดยการวางแผนด าเนินงานทีเ่หมาะสม 

๒.เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
๓.เพ่ือให้มีการจัดโครงสร้างภายในองค์กรเหมาะสมกับภารกิจ 

2)  การควบคุมด้านงบประมาณ  เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ(จัดท าค าขอ) 
การบริหารและควบคุมงบประมาณ(การใช้จ่าย) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้การวางแผน และก าหนดวงเงินงบประมาณประจ าปี สอดคล้องกับภารกิจ 

วัตถุประสงค์ และแผนงานของหน่วยงาน 
๒.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถ 

บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
3) การควบคุมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (งานบริหารและพัฒนาบุคลากร) ด าเนินการ 

เกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การมอบหมายงาน 
และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การพิจารณา 
ค่าตอบแทนสวัสดิการและธ ารงรักษาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้มีการก าหนดนโยบายด้านบุคลากรที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์การ 

สร้างระบบการบริหารจัดการทีดี่ 
๒.เพ่ือให้กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล  
๓.เพ่ือให้กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับกฎหมาย  

ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ นโยบายของรัฐบาล และส านักงาน ก.พ. 
๔.เสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานมีจริยธรรมและจิตส านึกทีด่ีต่อการปฏิบัติงานและต่อ 

หน่วยงาน  
4) การควบคุมด้านการเงินและทรัพย์สิน ด าเนินการเกี ่ยวกับการวางระบบการควบคุม 



 

การรับ-จ่ายเงินทุกขั ้นตอน นับตั้งแต่การรับเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี และการรายงานข้อมูลทางการเงิน 
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน เป็นไปตามแผนและวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และการควบคุมทรัพย์สินตั ้งแต่กระบวนการ 
วางแผนจัดหา การจัดซื ้อจัดจ้าง การใช้ การเก็บรักษาและซ่อมบ ารุง ตลอดจนการจ าหน่ายทรัพย์สิน โดยด้าน 



 

 

การเงิน ได้แก่ การน าเงินส่งกองคลัง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
การรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน การยืมเงินราชการ 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้การรับ-จ่าย และการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามที่มี 

ระเบียบก าหนดไว้  
๒.เพ่ือให้มีการบันทึกรายการบัญชีเป็นด้วยความถูกต้อง และสามารถรายงานข้อมูลทาง 

การเงินได้ถกูต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้ 
๓.เพ่ือให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหา และการดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน 

ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.เพื่อให้การจัดหา การจ าหน่ายทรัพย์สินของหน่วยงานมีความโปร่งใส และเป็นไปตาม 

ระเบียบของทางราชการ 
๕.เพื่อให้มีการควบคุมการใช้ การเก็บรักษาทรัพย์สินของราชการเหมาะสม และเกิด 

ประโยชน์สูงสุด สามารถปูองกันความเสียหายทีอ่าจเกิดข้ึนได ้
5) การควบคุมด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เป็นการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ทางราชการก าหนดและมีการก ากับดูแลและปูองกันความเสียหาย  โดย 
ด าเนินการเก่ียวกับการก าหนดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การก ากับดูแลและปูองกันการเสียหาย 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้มีการก าหนดแนวทางการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่      

เหมาะสมเกิดประสิทธิผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๒.เพ่ือให้มีการก ากับดูแลมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายและ 

ระเบียบ ข ้อบังคับในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
๓.เพ่ือป ูองกันความเสียหายหรือความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับ 
6) การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการข้อมูลและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ Hardware, Application Software ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ด้าน 
ระบบงาน 

ว ัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจ ัดการที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน 
๒.เพ่ือให้อุปกรณ์ Hardware, Application Software ระบบเครือข ่าย มีความพร้อมใช้ 

งานและเพียงพอต ่อการปฏิบัติงาน 
๓.เพ่ือให้ระบบงานมีความปลอดภัย มีกระบวนการด าเนินงานทีช่ัดเจน สมบูรณ์ และ 

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
โดยในส่วนของด้านที่ 2 – 6 เป็นการด าเนินงานการบริหารจัดการงานด้านบริหารทั่วไปในระดับ 

กอง/ส านัก ซึ่งได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและทรัพย์สิน ด้านการปฏิบัติตาม 
ระเบยีบข้อบังคับ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 ศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน 



 

คณะท างานทุกระดับ ที่ท าหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายใน ศึกษาและท าความ 
เข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน วัตถุประสงค์วิธีการและรูปแบบของระบบการควบคุมภายใน เช่น เอกสาร 



 

 

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO โครงสร้างและบทบาทภารกิจขององค์กร เป็นต้น 

 
4. จัดท าแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน 

จัดท ารายละเอียดขั ้นตอนการด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้การด าเนินงาน 
เป็นไปอย่างมีระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

1) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในแต่ละระดับ 
2) ศึกษาและท าความเข้าใจระเบียบและแนวทางการด าเนินงานของระบบการควบคุมภายใน 
3) คณะท างานพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนว ทางการด าเนินงาน  ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การประเมิน รวมทั้ง
ระบบการติดตามประเมินผลและการ     รายงานผลการควบคุมภายใน 

4) หน่วยงานระดับส านัก/กอง ประเมินผลและจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงาน 
ย่อย(ส านัก/กอง)  

4.1) คณะท างานในระดับส านัก/กองประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 

และก าหนดระบบการประเม ินผลการควบคุมภายใน ระบบการติดตามผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงาน
การ ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย(ส านัก/กอง) 

4.2)      บุคลากรทุกคนในหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางและ  
แบบฟอร์มที่ก าหนด  

4.3) คณะท างานในระดับส านัก/กอง ติดตาม รวบรวมรายงาน วิเคราะห์ประมวลข้อมูล 
และประเมินผลตามแนวทางเพ่ือจัดท าร่างรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย(ส านัก/กอง) 

4.4) คณะท างานในระดับส านัก/กอง จัดท ารายงานผลการควบคุมภายในระดับส่วนงาน 
ย่อยเสนอหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนงานย่อย(ส านัก/กอง)พิจารณาลงนามและจัดส่งให้ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
และส าเนาให้ส านักตรวจสอบ ภายในเพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

5) ส านักพัฒนาระบบบริหารติดตาม รวบรวมรายงาน วิเคราะห์ประมวลข้อมูล และประเมินผล 
การควบคุมภายในตามแนวทาง เพ่ือจัดท าร่างรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจเสนอคณะท างาน 
พัฒนาระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน พิจารณา 

6) ส านักตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ผู ้ตรวจสอบภายใน(แบบ ปส.) เสนอหัวหน้าส่วนราชการประกอบการพิจารณารายงานการควบคุมภายในระดับ       
หน่วยรับตรวจ 

7) ส านักพัฒนาระบบบริหารเสนอรายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจต่อหัวหน้า  
ส่วนราชการเพ่ือพิจารณาลงนามรายงาน และจัดส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ส านักงาน ก.พ.ร. 
และค.ต.ป.ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5. การประเมินผลและจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
1) ระดับส่วนงานย่อย 

การประเมินผลระดับส่วนงานย่อยเป็นการประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่วนงานย่อย 



 

รับผิดชอบ   ควรท าบ่อยครั้งตามที่ก าหนดเพ่ือให้มีความมั่นใจพอควรเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ของกิจกรรมที่ถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยในการประเมินใช้แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ก) การสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู ้ปฏิบัติงานจริงและผู ้เกี ่ยวข้อง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ 
เกี ่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงซึ ่งบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การ 



 

 

ประชุมระดมความคิดเห็น และประเมินโดยใช้แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) โดยมีรายงาน 5 
แบบ คือ 

1.1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
เป็นการประเมินมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบของระดับส่วนงานย่อย 

(ส านัก/กอง) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม  การประเมินความเสี ่ยง  การก าหนดกิจกรรมควบคุม 
สารสนเทศและการสื ่อสาร การติดตามและประเมินผล โดยคณะท างานบริหารความเสี ่ยงของส านัก/กอง 
ด าเนินการดังนี้ 

๑.๑.๑ ประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบค ุมภายใน(แบบภาคผนวก ก) 
ใน แต่ละประเด็นย่อยของแต่ละองค์ประกอบ ว่า หน่วยงานให้ความส าคัญและมีการด าเนินการอย่างไรในแต่ละ
ประเด็น ย่อย โดยในตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบให้สรุปและระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติโดยรวมขององค์ประกอบ
นั้นๆ 

๑.๑.๒ ประมวลข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบจากแบบประเมินองค์ประกอบของ
การ ควบคุมภายใน(แบบภาคผนวก ก) มาระบุลงใน คอลัมน์ที ่1 ของแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การ ควบคุมภายใน(แบบ ปย.1) และระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต ่ละองค ์ประกอบลงในคอล ัมน ์ที่ 2 พร ้อม
จ ุดอ ่อน หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสรุปผลการประเมินโดยรวมของ 5 องค์ประกอบลงในตอนท้ายของแบบ
รายงาน โดย ข้อมูลความเสี่ยงที่ประเมินได้ให้น ามาระบุในแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปย.2) เพ่ือก าหนดกิจกรรมควบคุมต่อไป 

๑.๑.๓ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(กอง/ส านัก) ให้ความเห็นชอบและลงนามใน
แบบ ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน(แบบภาคผนวก ก) และแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการ ควบคุมภายใน(แบบ ปย.1) 

อย่างไรก็ตาม สามารถประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ิมเติมได้จากแบบสอบถามการ 
ควบคุมภายใน(ภาคผนวก ข ของเอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ สตง.) ผลการสัมภาษณ์ 
หรือการประชุม การสังเกตการณ์ 

1.2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
เพ่ือบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่ การ 

ประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ โดยเป็นการ 
ประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู ่ของกิจกรรมต่างๆ ทั ้งหมดที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และก าหนดก ิจกรรมปร ับปร ุงการควบค ุมเพ่ือให ้ บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ ่งพิจารณาข้อมูลจากแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานจริง ผลการสัมภาษณ์หรือการประชุม การสังเกตการณ์ที่บันทึกไว้ 
มาวิเคราะหเ์พ่ือประเมินและจ าแนกระดับความเสี่ยง และคัดเลือกความเสี่ยงพร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาด าเนินการ โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง ด าเนินการดังนี้ 

๑.๒.๑ คณะท างานบร ิหารความเสี ่ยงของส านัก/กอง ร่วมกันประเมินการควบคุมที่
มีอยู่ ของกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งในที่นี้ ก าหนดให้จ าแนกขอบเขตการ
ประเม ิน เป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน ด้าน การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ระบุกระบวนการ



 

ปฏิบัติงานตามด้านที่ ก าหนดใน คอลัมน์ที่ 1 ของแบบรายงาน โดยในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานให้ระบุ
กิจกรรม/ขั ้นตอนการ ด าเนินงาน พร้อมทั ้งระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในแต่ละขั ้นตอนด้วย ทั้งนี ้แต่ละ
กิจกรรม/ขั ้นตอนการ ด าเนินงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 



 

 

๑.๒.๒ ให้ระบุกิจกรรมที่แสดงการควบคุมที่มีอยู่ลงในคอลัมน์ที่ 2 ในแต ่ละข ั้นตอน
การ ด าเนินงานของคอล ัมน ์ที ่1 โดยเป็นการวิเคราะห์การควบคุมเดิมทีม่ีอยู่ก่อนว่า ได้มีการจัดการควบคุมเพ่ือช่วย
ลด ความเสี่ยงไว้อย่างไร      อาจระบุในลักษณะสรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ 

๑.๒.๓ ประเมินผลการควบคุมว่า การควบคุมที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั ้น  ได้มีการ
น ามา ปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร โดยประเมินว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
หรือไม่และ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ลงในคอลัมน์ที ่3 

๑.๒.๔ หากการควบคุมที่มีอยู่ไม่เหมาะสมและไม่เพ ียงพอ ต้องว ิเคราะห ์และระบ ุได ้
ว ่ามีความเสี่ยงที่เหลืออยู่อะไรบ้างลงในคอลัมน์ที่ 4 ซึ่งการระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ให้พิจารณาวิเคราะห์เพิ่มเติมจากอีก2 
แหล่ง คือ 

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปย.1) 
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.2) โดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานตามแผน โดยตัด 
ยอด ณ วันสิ้นงวด (วันที่ 30 กันยายน 2554 : รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554) หากในแต่ละกิจกรรม 
ปรับปรุง ยังมีความเสี่ยงเหล ืออยู่ ให้น าความเสี่ยงมาระบุในคอลัมน์ที ่4 ด้วย 

โดยความเสี ่ยงจากทั ้ง 2 แหล่งให้น าไประบุให้ตรงและสอดคล้องกับ  
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและขัน้ตอนการด าเนินงานของคอลัมนท์ี ่1 

ความเสี ่ยงที่วิเคราะห์ได้ ควรมีการพิจารณาว่า มี โอกาสที่จะเกิดและมี 
ผลกระทบมากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นการจัดระดับความเสี่ยงและจ าแนกความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่สามารถบริหาร 
จดัการภายในกอง/ส านักได้ (ให ้ผอ.พ ิจารณาสั่งการและบริหารจ ัดการภายใน) และความเสี่ยงทีห่น่วยงานไม่สามารถ 
บริหารจัดการเองภายในได้ให้รายงานมาทีห่น่วยรับตรวจ โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเดียวกับคู่มือการ 
บรหิารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ก็ได้ 

ก าหนดกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมที่เหมาะสมและชัดเจนลงใน
คอลัมน์ที่ 5 โดยเป็นการระบุกิจกรรมปรับปรุงที่จะใช้ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงของคอลัมน์ที่ 4 ส าหรับ
กิจกรรมควบคุม หรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นนั้น  โดยปกติจะมีอยู่
ในทุกขั ้นตอนการ ปฏิบัติงานอยู่แล้ว  เช่น  การก าหนดนโยบาย  การสอบทาน  การบันทึกบัญชี การดูแลปูอง
กันทรัพย์สิน การ ควบคุมงาน การอนุมัติ การมอบอ านาจ การตรวจสอบ  การให้ค าปรึกษา/ค าแนะน า  การ
จัดท าเอกสาร หลักฐาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การให้รางวัลจูงใจ เป็นต้น เพียงแต่ต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมที่ท าให้ การด าเนินการควบคุมความเสี่ยงทีส่ามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เหมาะสมและ
ตอบสนองความ เสี่ยงได้ 

การก าหนดเสร็จและผู้รับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ
และ ผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมปรับปรุงลงในคอลัมน์ที ่6 โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้อง
กัน ระหว่างลักษณะของกิจกรรมปรับปรุงกับระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม เพื่อให้การ ด าเนินการควบคุม
ภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ เช่น  กิจกรรมปรับปรุงที่มีลักษณะ
ของการ ก าหนดทิศทาง/แนวทางการด าเนินงาน  เช่น การวางแผนการด าเนินงาน การชี ้แจงซักซ้อมความ
เข้าใจการ ด าเนินงาน ควรเร่งด าเนินการ ให้แล้วเสร็จตั้งแต่ในช่วงระยะ 3 เดือน หรือ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ หรือ กิจกรรมในลักษณะที่เกี ่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร การติดตามความก้าวหน้า 



 

การตรวจสอบความ ถูกต้องของการด าเนินงาน การรายงานผล ควรก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเป็นระยะตาม
รอบระยะเวลาของการ ด าเนินการ 

สาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน /ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล หรือผู้รักษาราชการแทนพิจารณาและลงนามในแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.2) 
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1.3)      รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ 
ปี 2553 ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม 
ภายในของงวดก่อน(ตามแผนที่จัดท ารอบสิ ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553) โดยคณะท างานบริหารความเสี ่ยงของ 
ส านัก/กองด าเนินการ ดังนี้ 

น าข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุม ภายใน (แบบ ปย.2) คอลัมน์ที่ 1 4 5 และ 6 ของรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 มาระบุลงในคอลัมน ์ที ่1 2 4 และ 5 ของแบบติดตาม ปย.2 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน 2 รอบรายงาน คือ 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยติดตามจากกลุ่ม/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และให้ระบุสถานะ การด าเนินการ
ว่า อยู่ใน สถานะ การด าเนินการใดลงในคอลัมน์ที ่6 ซ่ึงประกอบด้วย 

 = ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  = ด าเนินการแล้วเสรจ็แต่ล่าช้ากว่าก าหนด 

= อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 = ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ระบุรายละเอ ียดของวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อค ิดเห ็นของ การประเม ิน
ก ิจกรรมการควบค ุมลงในคอล ัมน ์ที ่7 โดยอธิบายถึงวิธีการทีค่ณะท างานใช้ในการติดตาม เช ่น สอบถาม จาก
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน เป็นต้น และประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม ควบคุมโดยสรุป พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม ซึ่งจะ
น าไปใช้เป็นแนวทาง ในการก าหนดกจิกรรมการควบคุมของความเสี่ยงที่ยงัเหลอือยู่ในปีงบประมาณตอ่ไปได ้

เสนอสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน /ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผู้รักษา
ราชการแทนพิจารณาและลงนามในแบบติดตาม ปย.2

  
1.4) รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของส่วนงานย่อย (แบบฟอรม์ที ่2) 
เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี ่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 

พ.ศ.2553 ทีย่ังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ค านวณร้อยละของจ านวนจุดอ่อน/ความเสี ่ยงของระบบการ
ควบคุม ภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเปรียบเทียบกับ
จ านวน จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งจ านวน
จุดอ่อน/ความ เสี ่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ยังคงปรากฏอยู ่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้พิจารณา
จากผลการ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบติดตาม ปย.2 
ว ่า มีจ านวน จุดอ่อน/ความเสี่ยงใดบ้างที่กิจกรรมปรับปรุงมีสถานะการด าเนินการเป็น 2 กรณี คือ (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) และ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

น าข้อมูลผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2553 ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาระบ ุลงใน ตารางแสดงการว ิเคราะห ์จ ุดอ ่อน/ความ
เสี ่ยง ของระบบการควบค ุมภายใน ป ีงบประมาณ พ.ศ.2553และย ังคงม ีอยู ่เมื ่อสิ  นป ีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใน
คอล ัมน ์ กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม และให้ระบุปัญหา
ทีพ่บจาก การด าเนินการที่ยังไม่สามารถท าให้แต่ละจุดอ่อน/ความเสี่ยงดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
รวมทั้งให้ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา(การปรับปรุงการควบคุม) โดยอาจจะน าข้อมูลมาจากผลการ
ประเมินของแบบ ติดตาม ปย.2 รอบ 12 เดือนได ้



 

 

เสนอสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน /ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผู้รักษาราชการแทนพิจารณาและ ลงนามในแบบรายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/
ความเสี ่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบฟอรม์ที ่2) 

 
2) ระดับหน่วยรับตรวจ 

เป็นข้อสรุปโดยรวมต่อฝ่ายบริหารว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานให้ความมั่นใจอย่าง 
สมเหตุสมผลว่า มีมาตรการที่จะท าให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุมภายใน โดยใช้ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยในการสรุปเป็นรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วย 
รับตรวจ และอาจต้องท าการประเมินเพิ่มเติมในส่วนของความเสี่ยงบางอย่าง ซึ่งควบคุมโดยหน่วยกลางหรือ 
ควบคุมโดยระดับหน่วยรับตรวจ โดยมีรายงาน 7 แบบ คือ 

2.1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
เป็นการรับรองการควบคุมภายใน เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มี 

ประสิทธิผล และมีความเพียงพอทีจ่ะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค ์ หรือไม่เพียงใด 
ซึ่งกรณีมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ให้คณะท างานพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองน่าน ระบุประเด็นจุดอ่อนลง ในแบบรายงาน และเสนอแนวทางแก้ไขประเด็นจุดอ่อนดังกล่าว และเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 
1) โดยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ของห ัวหน ้าส ่วนราชการจะพิจารณาร ่วมกับแบบรายงานผลการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ ตรวจสอบภายใน(แบบ ปส.) ของผู้ตรวจสอบภายใน 

2.2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 
เป็นการประเมินมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบของระดับหน่วยรับตรวจ 

ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การก าหนดก ิจกรรมควบค ุม สารสนเทศและการ 
สื่อสาร การติดตามและประเมินผล โดยคณะท างานพ ัฒนาระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองน่าน ด าเนินการดังนี้ 

ประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
(แบบ ภาคผนวก ก) ในแต่ละประเด็นย่อยของแต่ละองค์ประกอบ ว่า หน่วยงานให้ความส าคัญและมีการ
ด าเนินการ อย่างไรในแต่ละประเด็นย่อย โดยในตอนท้ายของแต่ละองค ์ประกอบให ้สร ุปและระบ ุว ิธ ีการที่ควรปฏิบัติ
โดยรวมของ      องค์ประกอบนั้นๆ 

เสนอประธานคณะท างานพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน ให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
(แบบภาคผนวก     ก) 

ประมวลข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบจากแบบประเม ินองค ์ประกอบ
ของ การควบคุมภายใน(แบบภาคผนวก ก) มาระบุลงใน คอลัมน์ที ่1 ของแบบรายงานผลการประเม ินองค ์ประกอบ
ของ การควบคุมภายใน(แบบ ปอ.2) ประกอบกับการประมวลสรุปมาจากรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการ ควบคุมภายใน(แบบ ปย.1) ของแต่ละส่วนงานย่อย และระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละ
องค์ประกอบลงใน คอลัมน์ที่ 2 พร้อมจุดอ่อนหรือความเสี ่ยงที่ยังมีอยู่ และสรุปผลการประเมินโดยรวมของ 5 
องค์ประกอบลงใน ตอนท้ายของแบบรายงาน โดยข้อมูลความเสี ่ยงที่ประเมินได้ให้น ามาระบุในแบบรายงาน



 

แผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) เพ่ือก าหนดกิจกรรมควบคุมต่อไป 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบ
รายงาน ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 

อย่างไรก็ตาม สามารถประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ิมเติมได้จากแบบสอบถามการ 
ควบคุมภายใน(ภาคผนวก ข ของเอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ สตง.) ผลการสัมภาษณ์ 
หรือการประชุม การสังเกตการณ์ 



 

 

2.3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) 
เป็นการน าเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี ่ยงที่ยังมีอยู่ พร้อม 

แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยจัดท ารายงานเฉพาะความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่ระบบการควบคุมภายใน 
ไม่สามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือความเสียหายในระดับที่ยอมรับได้ และฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจ 
พบได้ทันกับสถานการณ์ โดยคณะท างานพ ัฒนาระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
ด าเนินการดังนี้ 

ประมวลสรุปข้อมูลมาจาก 3 แหล่ง คือ 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ 

ปอ.2)  
-     รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม 

ภายในของป ี2553 ระดับหน่วยรับตรวจ(แบบติดตาม ปอ.3) รอบ 12 เดือน 
-     รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ 

ปย.2) ของแต่ละส่วนงานย่อย  
โดยพิจารณาจ     าแนกความเสี่ยงให้สอดคล้องกับขอบเขตการควบคุม 

ภายในที่ก าหนดไว้ 6 ด้าน คือ ด้านการจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและ 
ทรัพย์สิน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในแต่ละด้านถ้าเป็นกระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ ให้ระบุขั้นตอนหลักที่ส าคัญและก าหนดวัตถุประสงค์การควบคุมของแต่ละขั้นตอนหลัก ลง
ใน คอลัมน์ที ่1 ทั้งนี ้แต่ละกิจกรรม/ด้าน/ขัน้ตอนอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

การระบุความเสี ่ยงที่ยังมีอยู ่จากรายงานการประเมินผลและ
การ ปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปย.2)ของแต่ละส่วนงานย่อย ให้ประมวลความเสี่ยง โดยประเมินจาก 2 
กรณ ี คือ 

- ความถี่ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของส่วนงานย่อย โดยให้จัดกลุ่มความ 
เสี่ยงทีม่ีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน และเลือกกลุ่มความเสี่ยงทีม่ีความถ่ีสูง และประมวลเป็นความเสี่ยงขององค์กร 

- ระดับความรุนแรง/ผลกระทบ/ความเสียหายของความเสี ่ยงที่มีต่อ 
องค์กร     โดยการพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่องานภารกิจหลักขององค์กร 

งวด/เวลาทีพ่บจุดอ ่อนในคอลัมน์ที ่3 เป็นการระบุช่วงเวลาทีต่รวจพบ 
ความเสี่ยงดังกล่าว  

การปรับปรุงการควบคุมในคอลัมน์ที่ 4 ให้ประมวลกิจกรรมการ 
ควบค ุมของแต่ละส่วนงานย่อยตามหัวข้อความเสี่ยงที่ประมวลได้ในคอลัมน์ที่     2 

การก าหนดเสร็จและผู ้รับผิดชอบให้ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ
และ ผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมลงในคอลัมน์ที่ 6 โดยใช้ข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการ ควบคุมภายใน(แบบ ปย.2) ของแต่ละส่วนงานย่อย 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบ
รายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) 

2.4)      รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปี 
2553 ระดับหน่วยรับตรวจ(แบบติดตาม ปอ.3) (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม 



 

ภายในของงวดก่อน(ตามแผนที่จัดท ารอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553) โดยคณะท างานพัฒนาระบบการควบคุม 
ภายในของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่านด าเนินการ ดังนี้ 



 

 

น าข้อมูลจากแบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) คอลัมน์ที่ 1 - 5 ของรายงานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มา
ระบุลง ในคอลัมน์ที ่1 - 5 ของแบบติดตาม ปอ.3 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน 2 รอบรายงาน คือ 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยติดตามจากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ของปี 2553 ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) และให้ระบุสถานะการด าเนินการว่า อยู ่ใน
สถานะ การด าเนินการใดลงในคอลัมน ์ที ่6 ซ่ึงประกอบด้วย 

  = ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  = ด าเนินการแล้วเสรจ็แต่ล่าช้ากว่าก าหนด 

= อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 = ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ระบุรายละเอ ียดของวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อค ิดเห ็น
ของ การประเม ินก ิจกรรมการควบค ุมลงในคอล ัมน ์ที่ 7 โดยอธิบายถึงวิธีการที่คณะท างานใช้ในการติดตาม เช ่น 
สอบถาม จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน เป็นต้น และประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
ควบคุมโดย สรุป พร้อมทั ้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม ซึ ่งจะน าไปใช้เป็น
แนวทางในการ ก าหนดกิจกรรมการควบคุมของความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณตอ่ไปได ้

เสนอหัวหน้าส่วนราชการพ ิจารณาและลงนามในแบบติดตาม ปอ.3 
2.5) รายงานการประเม ินการควบค ุมภายในด ้วยตนเองของหน่วยร ับตรวจ (แบบฟอร ์ม 

ที ่1)  
เป็นการประเมินแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานรับตรวจและส่วนงานย่อย โดย 
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง โดยให้ประเมินตามแบบฟอร์มที ่1 ซ่ึง 

มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก ่ ออกเป็นก ิจกรรม/งาน 



 

 
ขั้นตอนที ่1 : ขั้นเตรียมการ 

ขั้นตอนที ่2 : ก าหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อย 
 

ขั้นตอนที ่3 : จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผล 
ขั้นตอนที ่4 : การด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและลงนามในแบบรายงานการ  
ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยรบัตรวจ (แบบฟอรม์ที ่1) 

2.6)      รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของหน่วยรบัตรวจ (แบบฟอร์มที ่2) 

เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี ่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยคณะท างานพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่านด าเนินการ ดังนี้ 

ค านวณร้อยละของจ านวนจุดอ่อน/ความเสี ่ยงของระบบการ
ควบคุม ภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเปรียบเทียบกับ
จ านวน จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งจ านวน
จุดอ่อน/ความ เสี ่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ยังคงปรากฏอยู ่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้พิจารณา
จากผลการ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบติดตาม ปอ.3 
ว ่า มีจ านวน 



 

 

จุดอ่อน/ความเสี่ยงใดบ้างที่กิจกรรมปรับปรุงมีสถานะการด าเนินการเป็น 2 กรณี คือ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
และ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

น าข้อมูลผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาระบ ุลงใน ตารางแสดงการว ิเคราะห ์จ ุดอ ่อน/ความ
เสี ่ยง ของระบบการควบค ุมภายใน ป ีงบประมาณ พ.ศ.2553 และย ังคงม ีอยู ่เมื ่อสิ  นป ีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใน
คอล ัมน์ กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมทีป่ระเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม และให้ระบุปัญหา
ทีพ่บจาก การด าเนินการที่ยังไม่สามารถท าให้แต่ละจุดอ่อน/ความเสี่ยงดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
รวมทั้งให้ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา(การปรับปรุงการควบคุม)  โดยอาจจะน าข้อมูลมาจากผลการ
ประเมินของแบบ ติดตาม ปอ.3 รอบ 12 เดือนได ้

เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและลงนามในแบบรายงานผล
การ วิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบฟอรม์ที ่2) 

 
6. กรอบระยะเวลาการส่งรายงาน 

6.1) ระดับส่วนงานย่อย 
ทุกส านัก/กอง จัดส่งรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยให้ส านักพัฒนาระบบ 

บริหาร รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 11 เมษายน 2554 และรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ใน รูป
เอกสารและไฟล์ข้อมูลในแผ่นบันทึกข ้อมูล ตามแบบฟอรม์ดังนี้ 
 รายงาน การจัดส่ง 
1.รอบ 6 เดือน - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ 

ปรับปรุงการควบคุมภายในของปี 2553 ระดับส่วน 
งานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) 

จัดส่งให้ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในวันที่ 11 เมษายน 2554 

2. รอบ 12 เดือน - รายงานการควบคุมภายในของปี 2554 ระดับ 
ส่วนงานย่อย 
1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ 
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน(แบบ ปย.2) 
3) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุม  
ภายใน(แบบภาคผนวก ก) 
4) รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของ 
ระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ตามแบบฟอรม์ที ่2 

จัดส่งให้ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในวันที่ 17ตุลาคม 2554 

 

6.2) ระดับหน่วยรับตรวจ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน จัดส่งรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วย รับตรวจ 

ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และค.ต.ป.ประจ ากระทรวง ตามแบบฟอรม์ดังนี้ 
 รายงาน การจัดส่ง 



 

1. รอบ 6 เดือน - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ 
ปรับปรุงการควบคุมภายในของปี 2553 ระดับ 
องค์กร (แบบติดตาม ปอ.3) 

จัดส่งให้ 
- ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 
29 เมษายน 2554 



 

 
 รายงาน การจัดส่ง 
  - ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ภายในก าหนดของ 
แ น ว ท า ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ 
ประเมินผลภาคราชการ 

2. รอบ 12 เดือน - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.1) 

- แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุม 
ภายในด้วยตนเอง (แบบฟอรม์ที ่1) 

- รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี ่ยงของ 
ระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 (แบบฟอรม์ที ่2) 

จัดส่งให้ 
- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที ่
30 ธันวาคม 2554 

 - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ  
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 

- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบ ปอ.3) 

- แบบประเม ินองค ์ประกอบของการควบค ุมภายใน 
(แบบภาคผนวก ก.) 

- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการ 
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 

จัดส่งให้ 
- ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงเกษตร 
แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ภ า ย ใ น วั น ที่ 
30พฤศจิกายน 2554 



 

แนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 16 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 



 

 

ส่วนที ่3 
แผนการด าเนินงานการควบคุมภายใน 

 
 

ในการประเมินผลและจัดท ารายงานการควบคุมภายในของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และเป็นตามแนวทางการจัดวาง 
ระบบการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่านได้ก าหนด 
แผนการด าเนินงานการควบคุมภายในของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดังนี้ 

 

กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ/ 
เกี่ยวข้อง 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจระเบียบ คตง. ว ่าด้วยมาตรฐานการควบคมุ 
ภายใน พ.ศ. 2544 และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ต.ค.53 - ม.ค.54 ค ณ ะ ท า ง า น ฯ 
ส า นั ก ง า น
ส า ธ า รณสุ ข
อ า เภอ เมื อง
น่าน/ สพบ. 

2. ก าหนดผู้รับผ ิดชอบ(ปรับปร ุงคณะท างาน) ก.พ.54 สพบ./หน่วยงาน 
ส านัก/กอง 

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ก.พ.54 ค ณ ะ ท า ง า น ฯ 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองน่าน 

4. ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดท ารายงานผลการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน) 

มี.ค.-เม.ย.54 คณะท างานฯระดบั 
ส านัก/กอง 

5. ติดตาม รวบรวมรายงานระด ับส่วนงานย่อย และวิเคราะห์ ประมวล 
ข้อมูลจัดท าเป็นร ่างรายงานของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง
น่าน (รอบ 6 เดือน) 

11 เม.ย.54 สพบ. 

6. ประชุมพิจารณาร่างรายงานควบคุมภายในของ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองน่าน(รอบ 6เดือน) 

เม.ย.54 ค ณ ะ ท า ง า น ฯ 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองน่าน 

7. จัดท ารายงานการควบคุมภายในของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง
น่านเสนอหัวหน้าส ่วนราชการ 

(รอบ 6 เดือน) 

เม.ย.54 สพบ. 

8. ส่งรายงานการควบคุมภายในให้ส านักงาน ก.พ.ร. และ ค.ต.ป.ประจ า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รอบ 6 เดือน) 

29 เม.ย.54 สพบ. 

9. ประชุมซักซ้อมแนวทางการด าเนินงาน ส.ค.54 ค ณ ะ ท า ง า น ฯ 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองน่าน 

10. ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทา  รายงานผลการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน) 

ก.ย. – ต.ค.54 คณะท างานฯระดบั 
ส านัก/กอง 

11. ติดตาม รวบรวมรายงานระดับส่วนงานย่อย (รอบ 12 เด ือน) 17 ต.ค.54 สพบ. 
12. วิเคราะห์ ประมวลข้อมูล จัดท าร่างรายงานของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองน่าน (รอบ12เดือน) 

ต.ค. – พ.ย.54 สพบ. 
13. ประชุมพิจารณาร่างรายงานควบคุมภายใน ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ
เมืองน่าน (รอบ 12 เดือน) 

พ.ย.54 ค ณ ะ ท า ง า น ฯ 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองน่าน 

14. ส่งร่างรายงานควบคุมภายในของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนา่น
ให้ส านักตรวจสอบภายใน 

พ.ย.54 สพบ. 
15. จัดท ารายงานการควบคุมภายในของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง

น่านเสนอหัวหน ้าส่วนราชการ พิจารณาลงนาม (รอบ 12 เดือน) 
พ.ย.54 สพบ. 

16. จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน 
1) ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2) ส านักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
30 พ.ย.54 
30 ธ.ค. 54 

สพบ. 



 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น. คู ่มือการจัดท ารายงานเกี ่ยวกับการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ ่น. กรุงเทพฯ : หน่วยตรวจสอบภายในและส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน 
ท้องถิ่น, 2551 
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ภาคผนวก 
 

ค าสั่งคณะท างานพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544 

ขอบเขตการควบคุมภายในของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
ร ะ ดั บ ห น่ ว ย รั บ

ตรวจ 
ระดับส่วนงานย่อย 

แบบฟอร์มรายงานการควบค ุมภายใน 
ร ะ ดั บ ห น่ ว ย รั บ

ตรวจ 
ระดับส่วนงานย่อย 
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ขอบเขตการควบคุมภายในของส    านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่านได้ก าหนดขอบเขตส าหรับการควบคุมภายในในด้านต่างๆ รวม 6 
ด้าน ดังนี้ 

 
ระดับหน่วยรับตรวจ 
1) การควบคุมด้านการจัดการ ด าเนินการเก่ียวกับ 

1.1) การวางแผน 
1.2) การจัดองค ์กร 
1.3) การก ากับ ควบคุมงาน 

2) การควบคุมด้านงบประมาณ ด าเนินการเก่ียวกับ 
2.1) การตั้งงบประมาณ 
2.2) การบริหารและควบคุมงบประมาณ 

3) การควบคุมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการเก่ียวกับ 
3.1) การวางแผนอัตราก าลังคน 
3.2) การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 
3.3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.4) การมอบหมายงานและก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของบุคลากร 
3.5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3.6) การพิจารณาค่าตอบแทนสวัสดิการและธ ารงรักษาบุคลากร 

4) การควบคุมด้านการเงินและทรัพย์สิน ด าเนินการเก่ียวกับ 
4.1) ด้านการเงิน ได้แก่ การน าเงินส่งคลัง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การจัดท ารายงานการเงิน 

การยืมเงินราชการ 
4.2) ด้านทรัพย์สิน ได้แก่ การจัดหาทรัพย์สิน การควบคุมการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมแซม 

และบ ารุงรักษา 
5) การควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ด าเนินการเก่ียวกับ 

5.1) การก าหนดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
5.2) การก ากับด ูแลและป ูองกันการเสียหาย 

6) การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.1) การบริหารจัดการ 
6.2) ด้าน Hardware, Application Software และเครือข่าย 6.3) 
ระบบงาน 



 

แนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 28 
 

ระดับหน่วยงานย่อย(ส านัก/กอง) 
1) การควบคุมด้านการจัดการ ด าเนินการเก่ียวกับ 

1.1) การวางแผน 
1.2) การจัดองค ์กร 
1.3) การก ากับ ควบคุมงาน 

2) การควบคุมด้านงบประมาณ ด าเนินการเก่ียวกับ 
2.1) การตั้งงบประมาณ 
2.2) การบริหารและควบคุมงบประมาณ 

3) การควบคุมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการเก่ียวกับ 
3.1) การวางแผนอัตราก าลังคน 
3.2) การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 
3.3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.4) การมอบหมายงานและก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของบุคลากร 
3.5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3.6) การพิจารณาค่าตอบแทนสวัสดิการและธ ารงรักษาบุคลากร 

4) การควบคุมด้านการเงินและทรัพย์สิน ด าเนินการเก่ียวกับ 
4.1) ด้านการเงิน ได้แก่ การน าเงินส่งกองคลัง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การรายงานผลการใช้ 

จ่ายงบประมาณประจ าปี การรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน การยืมเงินราชการ 
4.2) ด้านทรัพย์สิน ได้แก่ การจัดหาทรัพย์สิน การควบคุมการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมแซม 

และบ ารุงรักษา 
5) การควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ด าเนินการเก่ียวกับ 

5.1) การก าหนดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
5.2) การก ากับด ูแลและป ูองกันการเสียหาย 

6) การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.1) การบริหารจัดการ 
6.2) ด้าน Hardware, Application Software และเครือข่าย 6.3) 
ระบบงาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยร ับตรวจ 



 

 

แบบ ปอ. 1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX ด้วยวิธีการที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่านก าหนดโดยมี วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ ปู
องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของ 
รายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ 
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ ส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้     
มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

 
 
 

ลายมือชื่อ......................................................  
( ................................................ ) 

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



 

 
 

 

กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายในสามารถรายงานจุดอ่อนทีม่ีนัยส     าคัญ โดยอธิบายเพิ ่มเติมดังตัวอย่าง 
ด้านล่างนี้ 

 
 
 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

แบบ ปอ. 1 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX ด้วยวิธีการที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่านก าหนดโดยมี วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ ปู
องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของ 
รายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ 
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มี 
ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก อนึ่ง  การควบคุมภายใน 
ยังคงมีจุดอ่อนทีม่ีนัยส าคัญดังนี้ ................................................................................................................................. 
จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 

 
 
 

ลายมือชื่อ.............................................. ........ 
( ................................................ ) 

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



 

 

 

ชื่อ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน รายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่.....30...
เดือน...กันยายน....พ.ศ. ......25XX.... 

แบบ ปอ. 2 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

2. การประเมินความเสี่ยง  

3. กิจกรรมการควบคุม  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

5. การติดตามประเมินผล  

ผลการประเมินโดยรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ลายมือชื่อ............................................................. 
( ....................................................) 

ต าแหน่ง....ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์....... 
วันที.่............. เดือน................…..พ.ศ. ................. 
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แบบ ปส. 

 

 
 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

แบบที ่1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง หรือข ้อส ังเกตทีมี่น ัยส าคญั 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ) 

ข้าพเจ้า (หรือชื ่อหน่วยตรวจสอบภายใน) ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุม ภายใน 
ของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ) ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน.................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน................ 
พ.ศ. ..….. ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ซึ่ง 
ก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า :  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง 
ระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม ผลการสอบทานไม่พบว่า (ชื่อหน่วยรับตรวจ) ไม่ด าเนินการตามแนวทางการ 
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกล่าว และตามระเบียบ    คณะกรรมการตรวจเง ินแผ ่นด ินว่าด ้วย 
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

 
 

ลายมือชื่อ...................................... 
(ช ื่อ ผู้ตรวจสอบภายใน) 

ต าแหน่ง.................................................. 
วันที.่.........เดือน.....................พ.ศ. ........ 



แบบ ปส. 

 

 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
แบบที่ 2 กรณีพบข้อบกพร ่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ) 

ข้าพเจ้า (หรือชื ่อหน่วยตรวจสอบภายใน) ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุม ภายใน 
ของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ) ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน.................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน................ 
พ.ศ. .... ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการ  ตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่ง 
ก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า :  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง 
ระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม ผลการสอบทานไม่พบว ่า (ชื่อหน่วยรับตรวจ) ไม่ด าเนินการตามแนวทางการ 
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกล่าว และตามระเบียบ     คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544   อย่างไรก็ตามมีข้อตรวจพบ / ข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ 
ดังนี้ 

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

 
 
 

ลายมือชื่อ...................................... 
(ช ื่อ ผู้ตรวจสอบภายใน) 

ต าแหน่ง.................................................. 
วันที.่.........เดือน.....................พ.ศ. ........ 



 

 

แบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 
 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการ 
ควบคุมเพ่ือพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล ้อมการควบคุม 
ทีดี่ หรือไม ่

1.1ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 

มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้ง 
การติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั ้งจากการ 
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

มีทัศนคติที่ดีเหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณและ 
การด าเนินงาน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอ านาจ 
มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี ่ยงจากการวิเคราะห์ 
ความเสี ่ยงที่เกี ่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลด 
หรือปูองกันความเสี่ยง 

 มีความมุ่งมั่นทีจ่ะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
( Performance – Based Management ) 

 

1.2ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
มีข ้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
และ เวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 

พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ 
ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้านจริยธรรมและแนว 
ทางการปฏิบัติงานทีถู่กต้อง 

ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ ่งเน้น 
ความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี เมื ่อไม่มีการปฏิบัติ 
ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้าง 
ความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่เป็นไปได ้

ฝ่ายบริหารก าหนดสิ ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น เพ่ือให้มั ่นใจว่า 
พนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถ ือปฏิบัติตามจริยธรรม 

ฝ่ายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหา 
เรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น 

 

1.3ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 

 



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละต าแหน่ง 
และเป็นปัจจุบัน 

มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี ่ยวกับความรู ้ทักษะและ 
ความสามารถทีต่้องการส าหรับการปฏิบัติงาน 

มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั ้งหมดอย่าง 
เหมาะสม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มี 
ผลต่อความส  าเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนใน
ส่วน พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนทีต่้องมีการปรับปรุง 

 

1.4โครงสร้างองค์กร 
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ 
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจ 

 มีการประเมินผลโครงสร้างเปูนครั ้งคราวและปรับเปลี ่ยนที ่จ 
าเป็น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงาน 
ทุกคนทราบ 

 

1.5การมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่ 
เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน 
ทราบ 

ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการด าเนินงาน
ที ่มอบหมาย 

 

1.6นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่ 
เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซื ่อสัตย์และมี 
จริยธรรม 

มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุก 
คนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

การเลื ่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ ้นอยู ่กับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความ 
ซื่อสัตย์และจริยธรรม 

มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื ่อมีการไม่ปฏิบัติตาม 
นโยบายหรือข ้อก าหนดด้านจริยธรรม 

 

1.7กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ประเม ินผลภาคราชการ    และม ีการก   าก ับด ูแล   การ
ปฏิบัติงาน ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดอย่าง ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
 มีผู้ตรวจสอบภายใน    และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ 
หัวหน้าส่วนราชการ 

 

1.8อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………. . . 
สรุป / วิธีการทีค่วรปฎิบัติ 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 

 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน ................................... 
ต าแหน่ง ........................................... 
วันที ่ .............../.............../............... 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
ก่อนการประเมินความเสี ่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเ กี ่ยวกับ 

วัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม 
(เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) 

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบ 
กระบวนการระบุความเสี ่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี ่ยงว่า 
เหมาะสม เพียงพอ หรือไม ่

2.1วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของ 
หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 

 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน 

 

2.2วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรม 
และวัตถุประสงค์นี ้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับ 
หน่วยรับตรวจ 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได ้ และวัดผลได้ 
บุคลากรทุกคนที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้การ 
ยอมรับ 

 

2.3การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 

มีการระบุและประเมินความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากปัจจัยภายใน 
และภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยี 
สมัยใหม่  การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง 

 



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  

2.4การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของความ 
เสี่ยง 

 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบของ 
ความเสี่ยงและความถ่ีทีจ่ะเกิดหรือโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 

 

2.5การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ ้นและก าหนด 
วิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

 มีการพิจารณาความคุ ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ ้นจากการก าหนด 
วิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อปูองกัน 
หรือลดความเสี่ยง 

 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนดเพื่อปูองกัน 
หรือลดความเสี่ยง 

 

2.6อ่ืน ๆ (โปรดระบ ุ) 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………. . . 
สรุป / วิธีการทีค่วรปฎิบัติ 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 

 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน ................................... 
ต าแหน่ง ........................................... 
วันที ่ .............../.............../............... 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
ในการประเมินความเพ ียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร 

พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญเหมาะสม เพ ียงพอและมี 
ประสิทธิผลหรือไม ่

 

3.1 กิจกรรมการควบค ุมได้ก   าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ   
ประเมินความเสี่ยง 

 

3.2 บคุลากรท ุกคนทราบและเข ้าใจวัตถุประสงค ์ของก ิจกรรมการควบค ุม  

3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร 
แต่ละระด ับไว้อย ่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อ ักษร 

 

3.4    มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ  



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าทีก่ารปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานทีเ่สี่ยงต่อความ 

เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุม ัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลร ักษา 
ทรัพย์สิน 

 

3.6 มีข ้อก าหนดเป็นลายลักษณ ์อ ักษร  และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนในเรื่อง    
การมีผลประโยชน์ทับซ ้อนโดยอาศ ัยอ านาจหน้าที ่

 

3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กร 
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 

3.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

 

สรุป/วิธีการปฏิบัติ 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

 
 

ชื่อผู้ประเมิน ................................... 
ต าแหน่ง ........................................... 
วันที ่ .............../.............../............... 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
การด    าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่ 

เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ 
สารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุ  
วัตถุประสงค ์ของการควบคุมภายใน 

 

4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหาร 
และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

 

4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมต ิคณะร ัฐมนตรีไว้อย่าง 
ถูกต ้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 

4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก 
บัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

 

4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอก
ให้ ผู้บริหารทุกระดับ 

 

4.5 มีระบบการติดต ่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันกาล 

 

4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ 
บทบาทหน้าทีข่องตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ ่อนของ 

 



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
การควบคุมภายในทีเ่กิดข้ึนและแนวทางการแก้ไข  

4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

 

4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร ้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา 
ประชาชน ส ื่อมวลชน 

 

4.9 อ่ืน ๆ (โปรดระบ ุ) 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 

สรุป/วิธีการทีค่วรปฏิบัติ 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

 
 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................... 
ต าแหน่ง ............................................. 
วันที ่.........../....................../............... 

 

5. การติดตามประเมินผล 
ผู้ประเม ินควรพ ิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผล 

การควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมภายใน 

 

5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้ 
ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่    าเสมอ 

 

5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไข 
อย่างทันกาล 

 

5.3 มีการก    าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง    
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม 
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต ่อเนื ่องและสม่ าเสมอ 

 

5.5    มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม 
ภายในและประเมินการบรรล ุตามวัตถุประสงค์ขององค ์กรในลักษณะการ 
ประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็น 
อิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

5.6    มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้  
ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับด ูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5.7    มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและ 
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

 



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันที ในกรณีที่ 

มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ 
องค ์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

 

5.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 

สรุป/วิธีการปฏิบัติ 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 
 

 
ชื่อผู้ประเมิน ................................... 
ต าแหน่ง ........................................... 
วันที ่ .............../.............../............... 

 



 

 

แบบฟอร ์มที่ 1 แบบฟอร ์มรายงานการประเมินผลการควบค ุม
ภายในด้วยตนเอง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 

ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

การประเมินผลการควบคุมภายใน ผลการด าเนินการ ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 
ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นเตรียมการ 

ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจแต่งตั้ง/มอบหมาย

ให้  คณะท างาน/ เจ้ าห น้ าที่ ร ะดั บอา วุ โส 

ร ับผ ิดชอบการ ก าหนดแนวทางการประเมินผล

การควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ 

☐มีการด าเนินการ 

☐ไม่มีการด าเนินการ 

• ค าสั่งแตง่ตั้ง พร้อมระบุอ านาจหน้าที ่

คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสมีการ

สื ่อสาร สร ้างความรู ้ความเข ้าใจในแนวทางการ

ประเม ินผล การควบคุมภายในในภาพรวมของ

หน่วยรับตรวจ ให้กับแต่ละส่วนงานย่อยที่

รับผิดชอบได้รับทราบ และสามารถด าเนินการ

ประเมินการควบคุมด้วย ตนเองได้ตามแนว

ทางการประเมินผลการควบคุม ภายในที่ก าหนด 

☐มีการด าเนินการ 

☐ไม่มีการด าเนินการ 

• แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ในภาพรวม 

• ช ่องทางการสื่อสารตา่ง ๆ เช ่น 

- การจัดอบรมสัมมนา 

- หนังสือซ้อมความเข้าใจ 

- หนังสือเวียนหลักเกณฑ์แนวทางการ 

ปฏิบัติในการประเมินผลเกี่ยวกับการ 

ควบคุมภายใน 
- Intranet 

ขั้นตอนที่ 2 : ก าหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม/งาน 

ส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง/ฝ่าย ตาม

โครงสร้าง ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) มี

การก าหนด งานออกเป็นก ิจกรรมหล ักหรือ

ก ิจกรรมทีส่น ับสน ุน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของหน่วยรับตรวจ 

☐มีการด าเนินการ 

☐ไม่มีการด าเนินการ 

• มีการก าหนดกิจกรรมและรายงานไว้ใน 
แบบ ปย. 2 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

หลักหรือ กิจกรรมที่สนับสนุนให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ ของหน่วยรับตรวจ 

☐มีการด าเนินการ 

☐ไม่มีการด าเนินการ 

• ม ีการก าหนดว ัตถ ุประสงค ์และรายงานไว ้ใน 
แบบ ปย. 2 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผล 
หน่วยรับตรวจมีการจัดเตรียมเครื ่องมือ

การ ประเมินผลการควบคุมภายในไว้ล่วงหน้า เช่น 

1)  จัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของการ 

ควบคุมภายใน 

2)  จัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายใน 

3)  อื่น ๆ ได้แก่ 

☐ ตารางแผนการด าเนินงาน 
☐ การประชุมระดมสมอง 
☐ ........................................................ 

☐มีการด าเนินการ 

(ตอบได้มากกว่า 1 

ข้อ) 

❍ข้อ 1) 

❍ข้อ 2) 

❍ข้อ 3) 

☐ไม่มีการด าเนินการ 

• แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุม 

ภายใน (โปรดดูภาคผนวก ก ตามหนังสือ 

แนวทาง : การจ ัดวางระบบการควบค ุมภายใน 

และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 

• แบบสอบถามการควบคุมภายใน (โปรดดู 

ภาคผนวก ข ตามหนังสือแนวทาง : การจัด 

วางระบบการควบคุมภายในและการประเม ินผล 

การควบคุมภายใน  ของส านักงานการตรวจ 



 

 

 

การประเมินผลการควบคุมภายใน ผลการด าเนินการ ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 
  เงินแผ่นดิน) 

• ตารางแผนการด าเนินงาน 

• การประช ุมและระบุประเดน็ในการระดมสมอง 

• ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 4 : การด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
การประเมินผลระดับส่วนงานย ่อย โดยว ิธีการข ้อใดข้อหนึ่งด ังต่อไปนี ้

ส่วนงานย ่อยน าแบบประเมินองค์ประกอบของ 

การควบคุมภายในที่จัดเตรียมไว้มาท าการ 

ประเมินเกี ่ยวกับการมีอยู ่และความเหมาะสม 

ของห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้ว 

น าผลที่ได้มาจัดท าเป็นรายงานผลการประเมิน 

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วน 

งานย่อย (แบบ ปย.1) และน าจุดอ่อน/ความ 

เสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจัดท าเป็นแผนการปรับปรุงการ 

ควบคุมภายในซึ ่งจะเป็นส่วนหนึ ่งของรายงาน 

การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม 

ภายใน (แบบ ปย. 2) 

☐มีการด าเนินการ 

☐ไม่มีการด าเนินการ 

• แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุม 

ภายในของส่วนงานย่อย 

• รายงานผลการประเม ินองค ์ประกอบของการ 

ควบคุมภายในของสว่นงานย่อย (แบบ ปย.1) 

• รายงานการประเม ินผลและการปร ับปร ุงการ 

ควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 

ส ่วนงานย ่อยท าการประเม ินก ิจกรรมต ่าง ๆ ด้วย 

แบบสอบถามการควบคุมภายในที่จัดเตรียมไว้ 

เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/ความเสี ่ยงของ 

การควบคุมภายในที่เป็นอยู่  แล้วน าผลที่ได้มา 

จัดท าเป็นส ่วนหนึ ่งของรายงานการประเม ินผลและ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 

☐มีการด าเนินการ 

☐ไม่มีการด าเนินการ 

• แบบสอบถามการควบคุมภายในของ  ส่วน 

งานย่อย 

• รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 

ส่วนงานย่อยท าการประเมินผลการควบคุมด้วย 

ตนเอง แล้วน าผลที่ได้มาจัดท าเป็นรายงานผล 

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุม  

ภ าย ใน ( แบบ ปย.  1) และ ร าย งา นกา ร 

ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปย. 2) โดยใช้เครื ่องมือการประเมินผล 

อื่น ๆ ได้แก่ 

☐ ตารางแผนการด าเนินงาน 

☐ การประชุมระดมสมอง 

☐ ........................................................ 

☐มีการด าเนินการ 

☐ไม่มีการด าเนินการ 

• แบบเครื ่องมือการประเมินผลการควบคุม 
ภายในต่าง ๆ เช่น 

-   ตารางแผนการด าเนินงานของส่วนงาน 
ย่อย 

-   การประชุมและระบุประเด็นในการ 
ระดมสมองของส่วนงานย่อย 

-   ฯลฯ 
• รายงานผลการประเม ินองค ์ประกอบของการ 
ควบคุมภายในของสว่นงานย่อย (แบบ ปย.1) 

• รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 



 

 

 

การประเมินผลการควบคุมภายใน ผลการด าเนินการ ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 
การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ 

คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับ 

มอบหมายจากผู ้บริหารมีการประมวลผลการ 

ประ เมิ นของส่ วนง านย่ อย  เ พื่ อท า การ

ประเมินผล การควบค ุมภายในของหน ่วยร ับตรวจ 

และน าผลที่ ได้มาจัดท า เ ป็น ร าย งานผล

การประ เมิน  องค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน (แบบ ปอ. 2) และรายงานแผนการ

ปรับปรุงการควบคุม ภายใน (แบบ ปอ. 3) 

☐มีการด าเนินการ 

☐ไม่มีการด าเนินการ 

• รายงานผลการประเมินองค ์ประกอบของการ 

ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 

• รายงานแผนการปร ับปร ุงการควบค ุมภายใน 

(แบบ ปอ. 3) 

 
 
 

 

ลายมือชื่อ......................................................  
( ................................................ ) 

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



 

 

แบบฟอร์มที่ 2 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ของป ีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 

1.   ร้อยละของจ านวนจุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ยังคง 
ปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนจุดอ่อน/ความเสี ่ยงของ 
ระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

จ านวนจุดอ่อน/ความเสี ่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณพ.ศ. 2553 และยังคง 
  มีอยู่เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   

= จ านวนจุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
X 100 

 

2.    ด าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามที่ระบุในข้อ 1 โดยให้ระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินการที่ยังไม่สามารถท าให้จุดอ่อน/ความเสี ่ยงดังกล่าวบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม และให้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อหัวหน้าส่วนราชการสั ่งการ ในการน า 
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมตอ่ไป โดยกรอกข้อมูลลงในตารางข้างล่างนี้ 

 
ตารางแสดงการวิเคราะห ์จุดอ ่อน/ความเสี ่ยง ของระบบการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และยังคงมีอยู่เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมทีป่ระเมนิ 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ปัญหาทีพ่บจากการด าเนินการ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

(การปรับปรุงการควบคุม) 
1.   

2.   

3.   

4.   

 
 
 
 
 

 

ลายมือชื่อ......................................................  
( ................................................ ) 

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



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน ระดับ
ส ่วนงานย่อย 



 

 

 

ชื่อ............(ส่วนงานย่อย).............. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 25XX 

แบบ ปย. 1 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล ้อมการควบค ุม  

1.1..............................................................  

1.2 .............................................................  

ฯลฯ  

2. การประเมินความเสี่ยง  

2.1..............................................................  

2.2 .............................................................  

ฯลฯ  

3. กิจกรรมการควบคุม  

3.1..............................................................  

3.2 .............................................................  

ฯลฯ  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

4.1..............................................................  

4.2 .............................................................  

ฯลฯ  

5. การติดตามประเมินผล  

5.1..............................................................  

5.2 .............................................................  

ฯลฯ  

ผลการประเมินโดยรวม 
.............................................................................................................................     ................................ 
.................................................................................................. ........................................................... 

 
 
 

ชื่อผู้รายงาน........................................................ 
(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 

ต าแหน่ง............................................................... 
วันที.่............... เดือน..................พ.ศ. ................. 



 

._, 

"" ;:s; 

c: ' ;i:::  11 
-"

 
(!;'; ti:;; 

 

 
 

 
£) e;; 

o;:i _,, ,......,. 
<i'.('.) 1'; r "-' 

;:> ;;:! 

 

 

'G> ;;i 
1111"' r.:i 

t_to,, 
p ........ 

a;: G>: ..Q 

;;l a;;:i:: .._, 
r 
"C: 

:! 
"::> 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---··-···---------------·· · - ·- -- ---r---+-------t·--- -t---- +-----1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
r,,.,. 
((;; 

;;l 
r 
."...7.... .-.'7' 

 
 

 
,......., 

....... 
;;::i Ir' 

;:t :;::> a ls:; 
au;; Ir' "..::> r.:i 11:;:> Ir'

 

IJ"O r.., c:: ;:> ;:t 
lr"' )!f'> (? V" r Ir' 

ct: 
:;;;;: ' ;i "(G r 

? 



 

? ctr> ) !/"'    .._, 

r <!""   'llP  G  ·p 

;;::> '-P 

a ;;::i· Q:•    r '(r:;; 

r ;lr' r .u:;; 
G: r.,,. 'llw 

;l ri  Ir' :!ii 
...., :;:::: d(!:: 

•;;::i ;l 
ti;; 

ii-" 

H 

11" ;i::: a:> ? _,, 
;;:> ;;::i r •;:i r 

"7 ;;l  
lfO c:: ;i c: ;;i 

r r r r 4."..7., r "7 r 

"GE:: "(ij;: "'c£ lfO  "w;; ;;::i   ..(!j; 

jj 6 41/"> '\J r.:i .ci 



 

 

แบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) ชื่อ
หน ่วยงาน.....................................ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการ 
ควบคุมเพ่ือพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล ้อมการควบคุม 
ทีดี่ หรือไม ่

1.9ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 

มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้ง 
การติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั ้งจากการ 
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

มีทัศนคติที่ดีเหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณและ 
การด าเนินงาน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอ านาจ 
มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี ่ยงจากการวิเคราะห์ 
ความเสี ่ยงที่เกี ่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลด 
หรือปูองกันความเสี่ยง 

 มีความมุ่งมั่นทีจ่ะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
( Performance – Based Management ) 

 

1.10  ความซ ื่อสัตย์และจริยธรรม 
มีข ้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
และ เวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 

พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ 
ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้านจริยธรรมและแนว 
ทางการปฏิบัติงานทีถู่กต้อง 

ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ ่งเน้น 
ความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี เมื ่อไม่มีการปฏิบัติ 
ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้าง 
ความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่เป็นไปได ้

ฝ่ายบริหารก าหนดสิ ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น เพื่อให้มั ่นใจ
ว่า พนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถ ือปฏิบัติตามจริยธรรม 

ฝ่ายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหา 
เรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น 

 

1.11 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 

 



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละต าแหน่ง 
และเป็นปัจจุบัน 

มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี ่ยวกับความรู ้ทักษะและ 
ความสามารถทีต่้องการส าหรับการปฏิบัติงาน 

มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั ้งหมดอย่าง 
เหมาะสม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มี 
ผลต่อความส  าเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนใน
ส่วน พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนทีต่้องมีการปรับปรุง 

 

1.12 โครงสร้างองค์กร 
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ 
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจ 

 มีการประเมินผลโครงสร้างเปูนครั ้งคราวและปรับเปลี ่ยนที ่จ 
าเป็น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงาน ทุก
คนทราบ 

 

1.13 การมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่ 
เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน 
ทราบ 

ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการด าเนินงาน
ที ่มอบหมาย 

 

1.14  นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่ 
เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซื ่อสัตย์และมี 
จริยธรรม 

มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุก 
คนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

การเลื ่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ ้นอยู ่กับ 
การประเมินผลการปฎิบัติงาน 

การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความ 
ซื่อสัตย์และจริยธรรม 

มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื ่อมีการไม่ปฎิบัติตาม 
นโยบายหรือข ้อก าหนดด้านจริยธรรม 

 

1.15   กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฎิบัติงาน 
มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ประเม ินผลภาคราชการ    และม ีการก   าก ับด ูแล   การ
ปฎิบัติงาน ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดอย่าง ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
 มีผู้ตรวจสอบภายใน    และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ 
หัวหน้าส่วนราชการ 

 

1.16 อ่ืน ๆ (โปรดระบ ุ) 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………. . . 
สรุป / วิธีการทีค่วรปฎิบัติ 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 

 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน ................................... 
ต าแหน่ง ........................................... 
วันที ่ .............../.............../............... 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
ก่อนการประเมินความเสี ่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี ่ยวกับ 

วัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม 
(เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) 

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบ 
กระบวนการระบุความเสี ่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี ่ยงว่า 
เหมาะสม เพียงพอ หรือไม ่

2.7วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของ 
หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 

 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน 

 

2.8วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรม 
และวัตถุประสงค์นี ้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับ 
หน่วยรับตรวจ 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได ้ และวัดผลได้ 
บุคลากรทุกคนที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้การ 
ยอมรับ 

 

2.9การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 

มีการระบุและประเมินความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากปัจจัยภายใน 
และภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยี 
สมัยใหม่  การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง 

 



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  

2.10 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของความ 
เสี่ยง 

 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบของ 
ความเสี่ยงและความถ่ีทีจ่ะเกิดหรือโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 

 

2.11 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ ้นและก าหนด 
วิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

 มีการพิจารณาความคุ ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ ้นจากการก าหนด 
วิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อปูองกัน 
หรือลดความเสี่ยง 

 มีการติดตามผลการปฎิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนดเพื่อปูองกัน 
หรือลดความเสี่ยง 

 

2.12 อ่ืน ๆ (โปรดระบ ุ) 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………. . . 
สรุป / วิธีการทีค่วรปฎิบัติ 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 

 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน ................................... 
ต าแหน่ง ........................................... 
วันที ่ .............../.............../............... 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
ในการประเมินความเพ ียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร 

พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญเหมาะสม เพ ียงพอและมี 
ประสิทธิผลหรือไม ่

 

3.1 กิจกรรมการควบค ุมได้ก   าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ   
ประเมินความเสี่ยง 

 

3.2 บคุลากรท ุกคนทราบและเข ้าใจวัตถุประสงค ์ของก ิจกรรมการควบค ุม  

3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร 
แต่ละระด ับไว้อย ่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อ ักษร 

 

3.4    มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ  



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าทีก่ารปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานทีเ่สี่ยงต่อความ 

เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุม ัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลร ักษา 
ทรัพย์สิน 

 

3.6 มีข ้อก าหนดเป็นลายลักษณ ์อ ักษร  และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนในเรื่อง    
การมีผลประโยชน์ทับซ ้อนโดยอาศ ัยอ านาจหน้าที ่

 

3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กร 
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 

3.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

 

สรุป/วิธีการปฏิบัติ 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

 
 

ชื่อผู้ประเมิน ................................... 
ต าแหน่ง ........................................... 
วันที ่ .............../.............../............... 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
การด    าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่ 

เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ 
สารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุ  
วัตถุประสงค ์ของการควบคุมภายใน 

 

4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหาร 
และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

 

4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมต ิคณะร ัฐมนตรีไว้อย่าง 
ถูกต ้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 

4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก 
บัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

 

4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอก
ให้ ผู้บริหารทุกระดับ 

 

4.5 มีระบบการติดต ่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันกาล 

 

4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ 
บทบาทหน้าทีข่องตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ ่อนของ 

 



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
การควบคุมภายในทีเ่กิดข้ึนและแนวทางการแก้ไข  

4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

 

4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร ้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา 
ประชาชน ส ื่อมวลชน 

 

4.9 อ่ืน ๆ (โปรดระบ ุ) 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 

สรุป/วิธีการทีค่วรปฏิบัติ 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

 
 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................... 
ต าแหน่ง ............................................. 
วันที ่.........../....................../............... 

 

5. การติดตามประเมินผล 
ผู้ประเม ินควรพ ิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผล 

การควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมภายใน 

 

5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้ 
ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่    าเสมอ 

 

5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไข 
อย่างทันกาล 

 

5.3 มีการก    าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง    
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม 
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต ่อเนื ่องและสม่ าเสมอ 

 

5.5    มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม 
ภายในและประเมินการบรรล ุตามวัตถุประสงค์ขององค ์กรในลักษณะการ 
ประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็น 
อิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

5.6    มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้  
ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับด ูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5.7    มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและ 
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

 



 

 
 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันที ในกรณีที่ 

มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ 
องค ์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

 

5.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 

สรุป/วิธีการปฏิบัติ 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 
 

 
ชื่อผู้ประเมิน ................................... 
ต าแหน่ง ........................................... 
วันที ่ .............../.............../............... 

 



 

 

แบบฟอร์มที่ 2 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ของป ีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ของ................................................................ 

1.    ร้อยละของจ านวนจุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ยังคง 
ปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนจุดอ่อน/ความเสี ่ยงของ 
ระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

จ านวนจุดอ่อน/ความเสี ่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณพ.ศ. 2553 และยังคง 
  มีอยู่เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   

= จ านวนจุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
X 100 

 

2.    ด าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามที่ระบุในข้อ 1 โดยให้ระบุปัญหาที่พบจากการด าเนินการที่ยังไม่สามารถท าให้จุดอ่อน/ความเสี ่ยงดังกล่าวบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม และให้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อหัวหน้าส่วนราชการสั ่งการ ในการน า 
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมตอ่ไป โดยกรอกข้อมูลลงในตารางข้างล่างนี้ 

 
ตารางแสดงการวิเคราะห ์จุดอ ่อน/ความเสี ่ยง ของระบบการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และยังคงมีอยู่เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมทีป่ระเมนิ 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ปัญหาทีพ่บจากการด าเนินการ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

(การปรับปรุงการควบคุม) 
1.   

2.   

3.   

4.   

 
 
 
 
 

 

ชื่อผู้รายงาน ................................................ 
(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)  

ต า แ ห น่ ง 
...................................................... 
วันที ่....... เดือน........................... พ.ศ. ........ 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

* 



 

ผูจ้ัดท า 
 
 

ผู้พิจารณา คณะท างานพัฒนาระบบการควบคุมภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
 

 
ผู้ตรวจ 1. นายสุรพงษ ์ เจียสกุล ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหาร 

2. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
 

 

ผู้เรียบเรียง 1. นางสาวนฤมล อดิเรกโชติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

2. นางสาวดวงพร ศรีไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 


