
กระบวนการจัดวางระบบการควบคมุภายใน 

วัตถุประสงค์   :  1. เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างถูกต้องและเพียงพอตามแนวทาง 
    : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2552  
    ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 2. เพ่ือให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 3. เพื่อทดสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

   4. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผล  
     และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

            ผู้รับผิดชอบ     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
    

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

ผู้บริหาร 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________  

_________ 

ผู้บริหาร หรือ
คณะท างานด้าน
การจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน 

คณะท างานด้าน
การจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน
ของกลุ่มงาน 

2.สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้
บุ ค ล ากร ในองค์ ก รทุ ก คน ได้
รับทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
ของการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน 

3. ก าหนดให้บุคลากรทุกคนจัดท า
ขั้ น ตอนการปฏิบั ติ ง าน  ( Flow 
Chart) ตามระบบการควบคุมภายใน
ของตนเองให้ครบทุกกระบวนงาน 

4. ทุกกลุ่มงานจัดเก็บ Flow Chart 
เข้าแฟ้ม 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ด้านการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน  และค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะ 
กรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

_________ 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

_________ 

_________ 

คณะท างานด้าน
การจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน 
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7.คณะท างานด้านการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน รวบรวมผลการ
ด าเนินงานของส่วนงานย่อยทั้งหมด
น ามาสรุปประเมินผลภาพรวม 

6. ทุกกลุ่มงาน (ส่วนงานย่อย) 
ด าเนินการประเมิน 5 องค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน โดยจัดท า
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข จัดท า
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
จัดท าแบบ ปย. 1 และแบบ ปย.2 

5. จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารและแจ้ง
เวียนให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติตามผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chart)  
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_________ 

8.ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน
สอบทานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ ของ
ทุกส่วนงานย่อย  และสอบทานแบบ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
 

คณะท างานด้าน
การจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน
ระดับองค ์

บุคลากรทุกคน    
ในกลุ่มงาน 

คณะท างานด้าน
การจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน
ของกลุ่มงาน 

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายใน หรือ         

ผู้อาวุโสทีไ่ดร้ับ  
การแต่งตั้ง 



________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

หัวหน้า
หน่วยงาน 

หัวหน้า
หน่วยงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 
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รวม     _______นาที 

 

10. แจ้งเวียนบุคลากรทราบและน า
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด
ไปสู่การปฏิบัติ   

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

_________ 

9. หัวหน้าหน่วยงาน
พิจารณาลงนาม 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

11.จัดส่งแบบ ปยอ.1 แบบ ปย.2  
 

_________ 

_________ 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

_________ 

12. คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ด าเนินการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในเป็นรายครั้ง (6 
เดือน : ครั้ง) และสรุปรายงานผล
เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งจังหวัด 



ระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ ากัน 

2.0ผู้บริหารและคณะท างานด้านการจัดวางการควบคุมภายใน ควรมีการสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้บุคลากรในองค์กรทุกคนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นการส ารวจระบบการปฏิบัติงานและส ารวจความเป็นอยู่จริง
ในองค์กรในทุกๆ ด้านเพ่ือท าการประเมินตนเอง ซึ่งตามแนวทาง0:0การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. 2552  ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    

3. ก าหนดให้บุคลากรทุกคนจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบควบคุม
ภายในของตนเองให้ครบทุกกระบวนงาน โดยมีการก าหนด ชื่อผู้รับผิดชอบขั้นตอนการปฏิบัติงานจุดควบคุม
ความเสี่ยง และระยะเวลา (ในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน) ให้ครบทุกกระบวนงานในแต่ละกลุ่มงานและให้
เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง เมื่อ
ด าเนินการได้ครบทุกกระบวนงานในแต่ละกลุ่มงานแล้วให้หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มงานประชุม
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาให้ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร 

4.ให้ทุกกลุ่มงานจัดเก็บ Flow Chart เข้าแฟ้ม โดยจัดท าสารบัญและจัดเก็บเอกสารเรียง
ตามล าดับให้ครบถ้วนทุกกระบวนงานไว้ที่กลุ่มงานของตน จ านวน ๑ ชุด จัดส่งให้คณะท างานระดับองค์กร 
จ านวน 1 ชุด และก าหนดให้มีระบบการจัดเก็บงานไว้ในอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์และมีมาตรการควบคุมมิให้เกิด
ความเสียหาย 

5. จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตาม
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของแต่ละกระบวนงานโดยเคร่งครัด 

6.0ทุกกลุ่มงาน (ส่วนงานย่อย) ด าเนินการประเมิน 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
โดยจัดท าภาคผนวก ก ภาคผนวก ข จัดท าตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง จัดท าแบบรายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1)และ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 2) 

7. คณะท างานด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร (หน่วยรับตรวจ) รวบรวม
ผลการด าเนินงานของส่วนงานย่อยทั้งหมด เพ่ือน ามาสรุปประเมินผลภาพรวมในระดับองค์กรจัดท าตาราง
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ระดับองค์กร รวมทั้งหามาตรการควบคุม
ความเสี่ยงที่พบ จัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 2) รายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) และจัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.๑) ส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

 



8. ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานสอบทาน แบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ ของทุกส่วนงานย่อย  
และสอบทาน แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.๒ แบบ ปอ.๓ ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในของ
หน่วยงานหรือไม่ และจัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปส.) เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

9. หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาลงนามใน แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 และแบบปอ.3 

10. ผู้บริหารแจ้งเวียนระบบการควบคุมภายในทุกระดับให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง หากพบว่ามีสิ่งใดที่มีความจ าเป็นต้องได้รับ
การปรับปรุงเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็สามารถกระท าได้ และต้องแจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 

11. คณะท างานด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร (หน่วยรับตรวจ) จัดส่ง
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส่งรายงาน
ระดบัองค์กร แบบ ปอ. 1  แบบ ปอ. 2  แบบ ปอ. 3 และแบบ ปส. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
(คตป.) ประจ ากระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) / ประจ าจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน ๑ ชุด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี 

12. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในด าเนินการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง (6 เดือน : ครั้ง) และสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารและจัดส่ง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ประจ ากระทรวง / ประจ าจังหวัด เพ่ือให้คณะกรรมการ
จัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่อไป 

    


