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แนวทางแนวทาง  ::  การจัดวางระบบการควบคุมภายในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

และการประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

โดย

นางสาววิไลลักษณ  อัญมณีรัตน
และ

นางดวงพร  หมื่นนุช
23 เมษายน 2553
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เนื้อหาการนําเสนอเนื้อหาการนําเสนอ

1. ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ

2. ความหมาย วตัถปุระสงคและแนวคิดการควบคุมภายใน

3. บทบาทและความรบัผดิชอบของผูตรวจสอบภายใน

4. มาตรฐานการควบคุมภายใน

5. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

6. การตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน

7. รูปแบบรายงาน
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1.1.  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ
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1.11.1  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯฯ

คตง. ไดออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

ขอขอ  55 ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคมุภายในให

แลวเสร็จภายในหนึง่ป นับแตวันทีร่ะเบยีบใชบังคบั

ขอขอ  66 ประเมินการควบคมุภายในและรายงานผลการประเมิน

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นบัจากวันสิน้

ปงบประมาณ หรือปปฏิทิน
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1.21.2  สาเหตุที่ตองมีการปรับปรุงสาเหตุที่ตองมีการปรับปรุง

จํานวนแบบรายงานที่หนวยรับตรวจตองจัดทํามเีปน
จํานวนมาก ซ้าํซอนกัน เขาใจยาก

หนวยรับตรวจที่มหีนวยงานยอยภายใตสังกัดจํานวน
มาก มีปญหาในการนํารายงานมาประมวลเปน
ภาพรวมหนวยงาน

หนวยรับตรวจที่มรีูปแบบของตนเองใชไมสามารถใช
รูปแบบทีม่ีอยูได ตองทําตามรูปแบบในคําแนะนําฯ
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1.31.3  หลกัคดิในการปรับปรุงหลกัคดิในการปรับปรุง

ตองไมเปนภาระแกหนวยรับตรวจ

ตองไมเปนปญหาในทางปฏิบัติ

ตองมีความยืดหยุนตามสมควร
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1.41.4  ผลการปรับปรุงผลการปรับปรุง

มี  แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุม

ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

ฉบับใหม ใชแทน คําแนะนําฉบับเดิม



8

เดิม ทํา ใหม ทํา

1. ค.1 ความคืบหนาการจัดวางระบบฯ 

(องคกร)

2. ค.2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม (ยอย)

3. ค.3 แผนปรับปรุงการควบคุม (ยอย)

4. ค.4 แผนปรับปรุงการควบคุม (องคกร)

1. หนังสือรับรองการจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน

 การรายงานตามระเบยีบ ขอ 5

1.51.5  สาระสําคัญที่ปรับปรุงสาระสําคัญที่ปรับปรุง  ::  ปรับลดรูปแบบรายงานปรับลดรูปแบบรายงาน
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หนวยรบัตรวจ

เดิม ทํา ใหม ทํา

1. ปอ.1 ความเห็นการควบคุมฯ

2. ปอ.2 สรุปผลประเมินองคประกอบ

3. ปอ.2-1 ผลประเมินองคประกอบ

4. ปอ.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ

5. ติดตาม ปอ.3 ติดตามแผนปรับปรุง

1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมิน

2. ปอ.2 ผลการประเมินองคประกอบ

3. ปอ.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ

การรายงานตามระเบยีบฯ ขอ 6

จัดสงหนังสือรับรองการประเมินแบบ ปอ.1 ฉบับเดียว

1.51.5  สาระสําคัญที่ปรบัปรงุสาระสําคัญที่ปรบัปรงุ  ::  ปรับลดรปูแบบรายงานปรับลดรปูแบบรายงาน  ((ตอตอ))
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สวนงานยอย

เดิม ทํา ใหม ทํา

1. ปย.1 รับรองการควบคุมฯ

2. ปย.2 สรุปผลประเมินองคประกอบ

3. ปย.2-1 ผลประเมินองคประกอบ

4. ปย.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ

5. ติดตาม ปย.3

6. ปม. ประเมินการควบคุมฯ

1. ปย.1 ผลการประเมินองคประกอบฯ

2. ปย.2 การประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุมฯ

การรายงานตามระเบยีบฯ ขอ 6

1.51.5  สาระสําคัญที่ปรบัปรงุสาระสําคัญที่ปรบัปรงุ  ::  ปรับลดรปูแบบรายงานปรับลดรปูแบบรายงาน  ((ตอตอ))
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เจาหนาที่อาวุโสและผูตรวจสอบภายใน

เดิม ทํา ใหม ทํา

1. ปย.1-ร หนังสือรับรองการควบคุม   

ภายในของเจาหนาที่อาวุโส

2. ปส. รายงานผลการสอบทานการ

ประเมินการควบคุมของผู

ตรวจสอบภายใน

1. -

2. ปส. รายงานผลการสอบทานการ

ประเมินการควบคุมของผู

ตรวจสอบภายใน

-

การรายงานตามระเบยีบฯ ขอ 6

1.51.5  สาระสําคัญที่ปรบัปรงุสาระสําคัญที่ปรบัปรงุ  ::  ปรับลดรปูแบบรายงานปรับลดรปูแบบรายงาน  ((ตอตอ))
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ปรับเนื้อหาและรปูเลมใหมีความกะทัดรดัขึ้น รวมทัง้ปรบั

หนังสือรับรองฯ ใหมีความกระชับมากขึ้น

เปดใหหนวยที่มีการประเมนิผลการควบคุมภายในของ

ตนเองใช สามารถประเมินผลการควบคมุภายในตามที่

ปฏิบตัิ และทาํหนังสือรับรองการประเมินฯ สงฉบับเดียว

หนวยงานยอยภายใตสังกัดที่มีโครงสรางการบริหารเปน

อิสระจากหนวยตนสงักัด การจัดทํารายงานถือเสมือนเปน

หนวยรับตรวจ

1.61.6  รายการปรับปรุงอืน่รายการปรับปรุงอืน่
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2.2.  ความหมายความหมาย  วัตถุประสงคและวัตถุประสงคและ

แนวคดิการควบคุมภายในแนวคดิการควบคุมภายใน
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หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝาย
บริหารและบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจ
กําหนดใหมีขึ้นและตองทําเพื่อใหมีความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ความหมาย

ความหมาย วตัถุประสงคและแนวคิดการควบคุมภายในความหมายความหมาย  วตัถุประสงคและแนวคิดการควบคุมภายในวตัถุประสงคและแนวคิดการควบคุมภายใน
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3 วัตถุประสงค

1. ประสทิธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน

2. ความเชื่อถือไดของรายงานการเงิน

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ

ความหมาย วตัถุประสงคและแนวคิดการควบคุมภายในความหมายความหมาย  วตัถุประสงคและแนวคิดการควบคุมภายในวตัถุประสงคและแนวคิดการควบคุมภายใน
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แนวคดิการควบคมุภายใน

ความหมาย วตัถุประสงคและแนวคิดการควบคุมภายในความหมายความหมาย  วตัถุประสงคและแนวคิดการควบคุมภายในวตัถุประสงคและแนวคิดการควบคุมภายใน
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3.3.  บทบาทและความรับผิดชอบบทบาทและความรับผิดชอบ

ของผูตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน
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รายงานและใหขอเสนอแนะผูบริหารเกี่ยวกับการแกไขหรือปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายในเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง

ศึกษา คนควา วิธีการควบคุมใหมๆ เพื่อนําเสนอฝายบริหารพิจารณา

ใชลดจุดออนของการควบคุมภายใน หรือปองกันความเสี่ยง

ติดตามผลการแกไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตาม

แผนปฏิบัติงานที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร

ประสานงานกับผูตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับผลการประเมินระบบ

การควบคุมภายในขององคกร

บทบาทของผูตรวจสอบภายในตอการควบคุมภายในบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอการควบคุมภายใน
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ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายใน งานในความรับผิดขอบของฝายตรวจสอบภายในเอง 

(CSA)

สอบทานการประเมินการควบคุมภายในและรายงานผลการ

ประเมินขององคกร

สรุปความเห็นและจัดทํารายงาน เสนอหัวหนาหนวยงานวาระบบ

การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม

ความรับผดิชอบของผูตรวจสอบภายในความรับผดิชอบของผูตรวจสอบภายใน

ตอการปฏิบัติตามระเบยีบฯตอการปฏิบัติตามระเบยีบฯ
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4.4.  มาตรฐานการควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายใน
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1. สภาพแวดลอมการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

มาตรฐานการควบคุมภายในที่มาตรฐานการควบคุมภายในที่  คตงคตง..  กําหนดกําหนด
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มาตรฐานการควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายใน

สภาพแวดลอมของการควบคุม

การประเมิน

ความเสี่ยง

สารสนเทศ
และ

การสื่อสาร

การติดตาม

ประเมินผล

กิจกรรม

การควบคมุ
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สภาพแวดลอมของการควบคุมสภาพแวดลอมของการควบคุม

ปจจัยต างๆ  ที่ส ง เสริมองคประกอบการควบคุม

ภายในอื่น หรือการควบคุมที่มีอยูใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เปนเรื่องการสรางความตระหนกั เนนที่จิตสํานึก 
และใหความสําคญักับคุณภาพของคน  เชน

ความซื่อสัตยและจริยธรรมในทกุระดับองคกร

 การพฒันาความรู ความสามารถของบุคลากร

ปรัชญาและรปูแบบการบริหาร

โครงสรางองคกรที่ดี
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การประเมนิความเสี่ยงการประเมนิความเสี่ยง

เพือ่ทราบความเสีย่งในการดาํเนินงาน มีความเสีย่ง
อะไร อยูในเรื่องใด ขั้นตอนใดของการปฏิบตัิงาน

ระดับความสําคัญ และโอกาสที่เกิด

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

ระบุปจจัยเสี่ยง

วิเคราะหความเสี่ยง

 การจัดการความเสี่ยง
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กิจกรรมการควบคมุกิจกรรมการควบคมุ

วิธีการตางๆ ที่ฝายบรหิารกําหนดหรือออกแบบ และ
นํามาใชในการปฏิบัตงิาน

เพือ่ปองกันหรือลดความเสี่ยง

ตวัอยางกจิกรรมการควบคุม

การกําหนดนโยบายและระเบียบวธิีปฏบิัตงิาน

การแบงแยกหนาที่

การอนุมัติ

การดแูลปองกันทรัพยสิน
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สารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศและการสื่อสาร

ลักษณะสารสนเทศที่ดี ทีอ่งคกรควรจัดใหมี

การจัดใหมีระบบการสื่อสารสองทาง เพื่อใหเกิดความ
เขาใจและความสัมพันธที่ดีภายในองคกร

เหมาะสมกบัการใช ทันเวลา

ถูกตอง สมบูรณ นาเชื่อถือ

เปนปจจุบนั
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การติดตามประเมนิผลการติดตามประเมนิผล

วัตถุประสงค / ความจําเปนในการติดตามประเมินผล

ระบบการควบคมุที่มีอยู เพียงพอ สามารถปองกันหรือ
ลดความเสีย่งหรือไม

การปฏิบัติตามระบบ ไดผลสําเร็จตามวัตถปุระสงค 
เปาหมายหรือไม

เพื่อใหมีการแกไขหรือปรับปรงุการควบคมุภายในอยาง
เหมาะสม ทันเวลา และสอดคลองกับสถานการณ
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การติดตามประเมนิผลการติดตามประเมนิผล  ((ตอตอ))

การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน

การประเมินผลเปนรายครั้ง

1. การประเมนิการควบคุมดวยตนเอง
(Control Self Assessment : CSA)

2. การประเมนิการควบคุมอยางเปนอิสระ
(Independent Assessment)

การรายงานผลการประเมินและการสั่งการแกไข     
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การประเมินการควบคุมดวยตนเองการประเมินการควบคุมดวยตนเอง  :: CSACSA

ลักษณะการประเมินที่ทํารวมกันระหวาง

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสายงานนั้น
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CSA เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ

มีหลายรูปแบบ เชน แบบประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop)  การออกแบบสอบถาม และแบบ

สํารวจการควบคุมภายใน

อาจใชหลายรูปแบบผสมกันตามทีเ่ห็นสมควร    

การประเมนิการควบคุมดวยตนเองการประเมนิการควบคุมดวยตนเอง  :: CSA CSA ((ตอตอ))
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ขอดีและขอจํากัดของการประเมนิผลการควบคุมขอดีและขอจํากัดของการประเมนิผลการควบคุม

การประเมินผลการควบคมุดวยตนเองการประเมินผลการควบคมุดวยตนเอง ( (CSA)CSA)

ขอดี

1. มีความคุนเคยกับระบบงานเปนอยางดี

2. เขาใจพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน และ

วัฒนธรรมของหนวยงาน

3. มีความเปนกนัเอง

4. ยอมรับความเห็นหรือขอเสนอแนะของ

การประเมินไดงาย

5. เสียคาใชจายนอย

6. เปนการเสริมสรางการเรียนรู

7. สามารถประเมินผลในสวนของ

Soft Controls ไดอยางเต็มที่

ขอจํากัด

1. เกิดความลําเอียงในการประเมินผล

2. อาจเกิดความขัดแยงทําใหไมยอมรบั

ขอบกพรองหรอืปญหาหรืออุปสรรค

ทีม่ีผลตอการปฏิบัติงาน

3. ไมคอยมีเวลาในการประเมินผลอยาง

เต็มที่

4. ขาดทักษะในการประเมินผลที่ดหีรอื

ไมมีประสบการณในการประเมินผล

มากเทาที่ควร
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ขอดีและขอจํากัดของการประเมนิผลการควบคุมขอดีและขอจํากัดของการประเมนิผลการควบคุม  ((ตอตอ))

การประเมินผลการควบคมุอยางเปนอิสระการประเมินผลการควบคมุอยางเปนอิสระ

ขอดี

1. ไมมีความลําเอียงในการประเมินผล

สามารถวิจารณไดอยางตรงไปตรงมา

2. ไมมีสวนเกี่ยวของหรือสวนไดสวนเสียกับ

หนวยงาน

3. มีเวลาดําเนินการประเมินผลอยางเต็มที่

4. มีความชํานาญและประสบการณใน

การประเมินผลเปนอยางดี

ขอจํากัด

1. ตองใชเวลาในการทาํความเขาใจ

ระบบงานที่นํามาประเมนิผล

2. อาจไมไดรับขอมูลทีแ่ทจริงในการ

นํามาประเมินผล

3. เสียคาใชจายมาก

4. อาจเกิดการไมยอมรบัผลที่ไดจาก

การประเมิน

5. ไมสามารถประเมินผลในสวนของ

Soft Controls ไดอยางเต็มที่
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5.5.  การจัดวางระบบการควบคุมภายในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
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คือ 

การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุม

ภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และ

ภารกิจของหนวยงานและนํามาใช

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การจัดวางระบบการควบคุมภายในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
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ใชสําหรับหนวยรับตรวจที่กอตั้งใหม

เมื่อจัดวางระบบฯเสร็จ  หัวหนาหนวยรับตรวจจัดทําหนังสือ

รับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในสงสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน / สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
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6.6.  การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในการควบคุมภายใน
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 ประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self 

Assessment : CSA)

 รายงานผลการประเมิน ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นป 

งบประมาณหรือปปฏิทิน

 จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

(Representation Letter)

 สงสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน/ ผูกํากับดูแล/ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (ถาม)ี

การประเมินผลการควบคุมภายในการประเมินผลการควบคุมภายในการประเมินผลการควบคุมภายใน
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 การประเมินผลระดับสวนงานยอย  
- ประเมินผลกิจกรรม/งาน/กระบวนการปฏบิัตงิานและ

พิจารณาองคประกอบทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน
 การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ 
- ใชผลการประเมินสวนงานยอย และประเมินเพิ่มเติม 
เพื่อสรุปภาพรวมของหนวยงาน

การประเมินผลการควบคุมภายในการประเมินผลการควบคุมภายในการประเมินผลการควบคุมภายใน
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7.7.  รูปแบบรายงานรูปแบบรายงาน
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มี  2 แบบ

1. รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน - ปย.1

2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ปย.2

รูปแบบรายงานระดับสวนงานยอยรูปแบบรายงานระดับสวนงานยอย  ––  ปยปย..
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องคประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

1. สภาพแวดลอมการควบคุม
.......................................
2. การประเมินความเสี่ยง
.......................................
3. กิจกรรมการควบคุม
.......................................
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
.......................................
5. การติดตามประเมินผล
.......................................

ผลการประเมนิ/ ขอสรุป
(2)

ผลการประเมิน .................................................................
.......................................................................................... ชื่อผูรายงาน

ตําแหนง
วัน    เดือน   พ.ศ.

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

.......................................
สวนหัวรายงาน

ปยปย..11

  แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
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กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม/ ดานของงานทีป่ระเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม

(1)

การควบคุมที่
มีอยู

(2)

การประเมินผล
การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

(4)

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

........................................
สวนหัวรายงานมี  7 คอลัมน

ปยปย..22

  แบบประเมนิผลและปรับปรุงการควบคุมภายในแบบประเมนิผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
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ชื่อผูรายงาน
ตําแหนง
วัน.......เดือน..........พ.ศ.........

ปยปย..22

  แบบประเมนิผลและปรับปรงุการควบคุมภายในแบบประเมนิผลและปรับปรงุการควบคุมภายใน ((ตอตอ))

การปรบัปรุงการควบคุม
(5)

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)
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รูปแบบรายงานระดับหนวยรับตรวจรูปแบบรายงานระดับหนวยรับตรวจ  ––  ปอปอ..

มี  3 แบบ 

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – ปอ.1

2. รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคุม

ภายใน – ปอ.2

3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ปอ.3
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เปนหนังสือรับรองทีห่นวยรับตรวจรับรองตนเองเกี่ยวกับการควบคมุภายใน
เรียน........ ........

....(ชื่อหนวยรับตรวจ)......ไดประเมินผลการควบคมุภายในสําหรับปสิ้นสุดวันที่

.....เดือน.......พ.ศ.......ดวยวิธีการที่ ....(ชื่อหนวยรับตรวจ)......กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคดาน.................

...................................................................................................................ซึ่งรวมถึงระเบียบ

ปฏิบัติของฝายบริหาร

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ....................สําหรับป

สิ้นสุดวันที่.....................เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและ

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก
__________________
__________________
__________________

ปอปอ.1.1

  แบบรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายในแบบรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน  
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ขอมูลที่รายงาน  ไดมาจาก
1. สรุปผลจากแบบ ปย.1 ของสวนงานยอยตางๆ 

(รูปแบบเดียวกันกับ ปย.1)
2. การประเมินเพิ่มเติมในระดับองคกร

ปอปอ..22

  แบบประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายในแบบประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน  ((ตอตอ))
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กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/ กิจกรรม/ ดานของงาน
ที่ประเมนิและวัตถุประสงคของ

การควบคุม
(1)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(2)

งวด/ เวลาที่
พบจุดออน

(3)

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

........................................
สวนหัวรายงานมี  6 คอลัมน

ปอปอ.3.3

  แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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ชื่อผูรายงาน
ตําแหนง
วัน.......เดือน..........พ.ศ.........

ปอปอ.3.3

  แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ((ตอตอ))

การปรบัปรุงการควบคุม
(4)

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
(5)

หมายเหตุ
(6)
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รายงานผลการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

รูปแบบรายงานของผูตรวจสอบภายในรูปแบบรายงานของผูตรวจสอบภายใน  ––  ปสปส..
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เปนการประเมินการควบคมุอยางอิสระโดยผู
ตรวจสอบภายใน
เพื่อรายงานผูบริหารถึงผลการสอบทานการประเมิน
ของหนวยงานและสวนงานยอย เปนไปตามที่องคกร
กําหนดหรือไมเพียงใด

ปสปส..

  แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในแบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายใน
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เรียน (หัวหนาหนวยรับตรวจ/ ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ)
ขาพเจาไดสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ).......

สําหรับปสิ้นสดุวันที่........เดือน...........พ.ศ.........การสอบทาน.................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................ภายใน

 ชื่อผูรายงาน
ตําแหนง
วันที่.....เดือน............พ.ศ.........

รายงาน............................................

ปสปส..

  แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ((ตอตอ))
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สรปุรายงานที่หนวยรับตรวจจัดทําและจัดสงสรปุรายงานที่หนวยรับตรวจจัดทําและจัดสง  สตงสตง..  

ตามระเบยีบขอตามระเบยีบขอ  66

ชื่อรายงาน จัดทํา จัดสง

หนวยรับตรวจ

1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

2. ปอ.2 ผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมฯ

3. ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สวนงานยอย

1. ปย.1 ผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมฯ

2. ปย.2 การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมฯ

ผูตรวจสอบภายใน

1. ปส. ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมฯ ของผูตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-
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