
ตามระเบยีบตามระเบยีบ    สตงสตง ..  ขอขอ    66

สรุปแนวทางการจัดทํารายงานสรุปแนวทางการจัดทํารายงาน



ฝตน.

สรุปการปฏิบัติตามแนวทางสรุปการปฏิบัติตามแนวทาง  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

  และและ  การจัดทํารายงานตามระเบียบฯการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ  ขอขอ  66

สรุปการดําเนินการ  ตามแนวทางการติดตามประเมินผล และ รายงานที่เกี่ยวของ

หัวหนาสวนราชการ 
หรือหนวยงาน

การติดตามผล

ระหวางการ

ปฏิบัติงาน
(Ongoing

 

Monitoring )

หัวหนาสวนราชการ

หรือหนวยงาน

รางรายงาน

ของหนวยงาน

รายงานของ

ฝายตรวจสอบภายใน

รายงานของ

สวนงานยอย

การประเมิน

การควบคุมอยางเปนอิสระ

(Independent

 
Assessment)

การสอบทานราง

รายงานของหนวยงาน

การสอบทานการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

การประเมินผล

เปนรายครั้งดวย

ตนเอง (CSA)

ฝายบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน

รายงานตามระเบียบฯ ขอ 6

รายงานของ

เจาหนาที่ ระดับ อาวุโส

การติดตามผล

ระหวางการ

ปฏิบัติงาน
(Ongoing

 

Monitoring)

หัวหนาสวนราชการ

หรือหนวยงาน

รางรายงาน

ของหนวยงาน

รายงานของ

ฝายตรวจสอบภายใน

รายงานของ

สวนงานยอย

การประเมิน

การควบคุมอยางเปนอิสระ

(Independent

 
Assessment)

การสอบทานราง

รายงานของหนวยงาน

การสอบทานการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

การประเมินผล

เปนรายครั้งดวย

ตนเอง(CSA)

ฝายบริหารฝายบริหาร ฝายตรวจสอบภายในฝายตรวจสอบภายใน

รายงานตามระเบียบฯ ขอ 6

รายงานของ

เจาหนาที่ ระดับ อาวุโส

ฝายบริหารหนวยงานยอย

( ระดบั รองฯ ฝาย กอง แผนก )

ผวก.

รวฟ./โรงไฟฟา/

 เขื่อน

คณะฯ

สาํนัก 
ตรวจสอบ

อธิการ

ภาคฯ

(Control Self-Assessment)



ฝายบริหารสวนงานยอยฝายบริหารสวนงานยอย  ((ตามโครงสรางองคกรตามโครงสรางองคกร))

มีหนาที่มีหนาที่    ::--

1.1.
 

ติดตามผลติดตามผล  ระหวางปฏิบัติงานระหวางปฏิบัติงาน  (  (Ongoing  Monitoring)Ongoing  Monitoring)

2.2.
 

จัดประเมินผลจัดประเมินผล  เปนรายเปนราย  ครั้งดวยตนเองครั้งดวยตนเอง ( (Control Self Assessment : CSA)Control Self Assessment : CSA)

3.3.
 

จัดทํารายงานจัดทํารายงาน  การควบคุมภายในการควบคุมภายใน  ของสวนงานที่รับผิดชอบของสวนงานที่รับผิดชอบ

4.      4.      นาํเสนอรายงานนาํเสนอรายงาน  ตามลําดับชั้นตามลําดับชั้น



การประเมินผล
เปนรายครั้งดวยตนเอง

(CSA)

การประเมินผล

เปนรายครั้ง ดวยตนเอง
(CSA)

การประเมินผล

การควบคมุภายในตามแบบประเมิน

การควบคมุภายใน (แบบ ปม . )

ปย . 2, 2-1 และ

ปอ . 2, 2-1

แบบติดตาม ค .3 และค .4

และแบบติดตาม ปย . 3

และปอ .3

รายงานของสวนงานยอย

(ปย . 1 และ ปย . 3)

การติดตามผลการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุงการควบคมุฯ

(งวดแรก ค .3 และ ค .4

งวดตอไป ปย . 3 และ ปอ .3)

1

การประเมินตาม
แบบสอบถาม

การควบคมุภายใน

3
การประเมินตาม

แบบประเมินองคประกอบ
ของมาตรฐาน

การควบคมุภายใน

2

กระดาษทําการสรุปจุดออน

ที่พบจากการประเมินตาม
1 2 3

4 การประเมินผล

การควบคุมภายใน ตามแบบประเมิน

การควบคุมภายใน ( แบบ ปม )

รายงาน ของสวนงานยอย

การติดตามผลการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุงการควบคมุฯ

(งวดแรก ค .3 และ ค .4

งวดตอไป ปย . 3 และ ปอ .3)

1

การติดตามผล  การปฏบิัติตามแผน

การปรับปรุงการควบคุมฯ ( ปย. 3)

1

การประเมินตาม
แบบสอบถาม
การควบคุมภายใน

3
การประเมินตาม

แบบประเมินองคประกอบ
ของมาตรฐาน

การควบคมุภายใน

2
การประเมินตาม

แบบประเมิน องคประกอบ

ของมาตรฐาน การควบคุมภายใน

2

กระดาษทําการสรุปจุดออน

ที่พบจากการประเมินตาม
1 2 3

กระดาษทําการ สรุปจุดออน

ที่พบจากการ ประเมินตาม
1 2 3

ฝายบริหารหนวยงานยอย
( ระดับ รองฯ ฝาย กอง แผนก )

แบบติดตาม ปย 3
ปย 2 และ ปย 2-1

การติดตามระหวาง

 ปฏิบัติงาน
คณะฯ

ปย.1 และ ปย.3

( ปย 3 เดิม )

4

4

ภาค ฯ

ทบทวนความเสี่ยง

(รายละเอียดภาคผนวก ค)

(รายละเอียดภาคผนวก ง)



 ลําดับ แบบฟอรม / สิ่งที่ตองทํา 
1. ปย.2, ปย 2-1 ( องคประกอบการควบคุมภายใน )
2. แบบสอบถามการควบคุมฯ ( การบริหาร การเงินการบญัชี  จัดซื้ อจัดจาง  

บริหารทรัพยากรบคุคล )

3

 
แบบติดตาม  ปย. 3

4 กระดาษทด

5

 
แบบรายงานผลการประเมิน  ปม.

6        ปย. 3 แผนการปรบัปรงุการควบคุม  ฯ

7        ปย. 1 ใบรับรอง ของผูบริหาร

* หนวยงานยอย ปย.
 
องคกรองคกร ปอ.

(รายละเอียดภาคผนวก ค)

(รายละเอียดภาคผนวก ง)



ชื่อหนวยงาน  (ระดับฝาย หรือสายงาน/กลุมงาน    คณะฯ / ภาคฯ )
รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในระดับหนวยงานยอย

ณ  วันที ่……..กันยายน  25.....

จุดที่ประเมนิ มี/ใช ไมมี/ 
ไมใช

คําอธบิายเพิ่มเติม

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

1.1 ความซื่อสัตยและจริยธรรม
- กําหนดจริยธรรมที่บุคลากรควรปฏิบัติไวเปนลายลักษณ

 



อักษร และสื่อสารใหทราบโดยทั่วถึงอยางสม่ําเสมอและจริงจงั

-ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนวฒันธรรมองคกรที่มุงเนน

 ความสําคัญของความซื่อสัตยและ

 จริยธรรม โดยสื่อสารทางวาจาในการประชุม หรือพดูคุยกับ

 บุคลากรในหนวยงาน

แบบ ปย.2-1

ใหหนวยงานกรอก แลวตรวจหาขอสงสยั

(รายละเอียดภาคผนวก ค)

1



ชื่อหนวยงาน  ( ระดับฝาย หรือ ระดับสายงาน/กลุมงาน คณะฯ / ภาคฯ )
สรปุผลการประเมนิองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย

 ณ วันที ่ 30 กันยายน  25...

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ขอสรปุ

1สภาพแวดลอมการควบคุม

ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อตอการควบคุมภายใน 

ผูบริหารใหความสําคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความ

 ซื่อสัตย และมีการพจิารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ถาพบวา

 บุคลากรประพฤตปิฏิบัติที่ไมเหมาะสม การยอมรับความร

 

ู

ความสามารถของผูปฏิบัติงาน การรับทราบขอมูลและการวนิิจฉัยสิ่งท

 

ี่

ตรวจพบหรือสิ่งที่ตองตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของ        

ผูบริหารเหมาะสมตอการพฒันาการควบคุมภายในและดํารงไวซึ่งการ

 ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสรางองคกร การมอบอํานาจ

 หนาที่ความรับผิดชอบและจํานวนผูปฏิบัตงิานเหมาะสมกับงานท

 

ี่

ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัตดิานบุคลากร    เหมาะสมในการจูงใจ

 และสนับสนุนผูปฏิบัติงาน

แบบ ปย.2

ใหหนวยงานกรอก  โดยสรุปจาก ปย.2-1

 
แลวตรวจหาขอสงสยั

2 การประเมินความเสี่ยง

1



แบบสอบถาม การควบคุมภายใน

- ดานการบริหาร 
- ดานการเงินการบัญชี  
- ดานการจัดซื้อจัดจาง  
- ดานบรหิารทรัพยากรบุคคล 

(รายละเอียดภาคผนวก ง)

2



แบบสอบถาม ดานการบริหาร



แบบสอบถาม ดานการเงินการบัญชี



แบบสอบถาม ดานการจัดซื้ อจัดจาง



แบบสอบถาม ดานบริหารทรัพยากรบุคคล



ชื่อหนวยงาน   (ระดับฝาย หรือ สายงาน/กลุมงาน คณะฯ ภาคฯ )

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน – ระดับสวนงานยอย

สําหรบัปสิ้นสดุวันที ่30 กันยายน 25.....
วัตถุประสงค

 



ของการ

 ควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม    

หรือความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

(2)

งวด/เวลาท

 

ี่

พบจุดออน

(3)

การปรับปรุง

(4)
กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะการ

 ดําเนนิการ *
(6)

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

 ประเมิน

 ขอคิดเห็น

(7)

แบบติดตาม - ปย.3

ติดตามจาก ปย.3 เดิม

*
 

 สถานะการดําเนินการ :

=  ดําเนินการแลว  เสร็จตามกําหนด

=  ดําเนินการแลว  เสร็จลาชากวากําหนด

X =

 

ยงัไมดําเนินการ

O  =

 

อยูระหวางดาํเนินการ

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

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

วันที่              ...........................

3



กระดาษทด:-
-

 
จดุออน หรือความเสี่ยงที่ได  จากการ Monitoring

-
 

จดุออน หรือความเสี่ยงที่ได  จากแบบ ปย.2-1 / ปย. 2
-

 
จดุออน หรือความเสี่ยงที่ได  จากแบบประเมินควบคุมฯ 4 ชุด

-
 

จดุออน หรือความเสี่ยงที่ได  จากแบบติดตาม ปย. 3
-

 
จดุออน หรือความเสี่ยงที่ได  จากการทบทวนความเสี่ยง

สรปุเรียงลําดับ  ตามความเสี่ยง หรือจุดออนที่มีนัยสําคัญ

เพื่อนําไปกรอกในแบบ  ปม.

4



ชื่อหนวยงาน   (ระดับฝาย หรือ สายงาน/กลุมงาน)

แบบประเมนิการควบคุมภายใน

สําหรบังวดตั้งแตวันที ่1 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที ่30 กันยายน 2547
(การรายงานครั้งตอไปใหระบุวา สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 25....)

กระบวนการปฏิบตัิงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม/ ดานของงานที่ประเมิน

 
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

(1)

ความ

 
เสีย่งที่ยัง

 
มีอยู       

และ

 
สาเหตุ

(2)

วตัถุประสงค

 



ของการ

 
ควบคุมดาน

 ...
(3)

ระดบั

ความเสี่ยง 

(พจิารณาโอกาส

 
และผลกระทบ)

(4)

การควบคุม

 
ที่มีอยู 

(5)

การประเมินผล

 
การควบคุม 

(6)

จุดออนและ

 
สาเหตุ

(7)

การปรับปรุง

 
การควบคุม

(8)

แบบ ปม.

ที่พบและจะ

 ปรับปรุงนัยสําคัญ

การดําเนินงาน O

ขอมูล          F

กฏ ระเบียบ    C

5



ชื่อหนวยงาน   (ระดับฝาย หรือ สายงาน/กลุมงาน)

แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย

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

วัตถุประสงคของ  

 การควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม 

หรือความเสี่ยงที่ยงัม

 

ี

อยู

(2)

งวด/ 
เวลาท

 

ี่

พบ

 จุดออน

(3)

การปรับปรุง

(4)
กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)

ลายมือชื่อ............................................
(ชื่อ ผูอํานวยการฝาย หรือ ผูบริหารสูงสุดของสายงาน/กลุมงาน )

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

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

แบบ ปย.36



แบบ ปย. 17



จบการนําเสนอจบการนําเสนอ
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