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เรียน เลขาธิการ ปปง. 

๑. ข้อกฎหมาย 
๑.๑ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม 

ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 
ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายใน ๙๐ วัน 
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี โดยให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในท่ีใข้อยู่มี 
มาตรฐานตามระเบียบๆ รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดรวมท้ังข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของ 
การควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการ 
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดย ตน.รับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในฐานะ 
ผู้ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ทราบว่าการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารได้ 
ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารแนวทางการจัดวาง 
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สตง. โดยจัดทำรายงานผลการสอบทาน 
การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปล.) เสนอหัวหน้าส่วนราขการ 

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราขการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมวด ๒ ขอ ๑๓ (๗) กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราขการ 
ภายในเวลาอันสมควร หรืออย่างน้อยทุก ๒ เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณี 
เร่ืองท่ีตรวจพบเป็นเร่ืองท่ีจะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

๒. ข้อเท็จจริง 
ตน. ได้สอบทานร่างรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ปอ. 

และระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย. จำนวน ๑๖ หน่วยงาน รวมท้ังลุ่มสอบทานการปฏิบัติตามแผนการ 
ปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย จำนวน ๗ หน่วยงาน ผลการสอบทานพบว่า สำนักงาน ปปง. 
ได้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ข้อ ๖ สรุปได้ดังน้ี 

๒.๑ นย. ฝ่ายเลขานุการ มีหนังสือเขิญประขุมคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุม 
ภายในและติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เพ่ือให้คำปรึกษา 
เก่ียวกับเร่ืองการควบคุมภายใน ตามหนังสือท่ี ปง ๐๐๐๙.๒/๑๙๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ที่ประขุมได้มีการทบทวนกระบวนการการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน 
ตามแบบ ปย.๒ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การให้คะแนนการวิเคราะห์ป้จจัยเส่ียงของกระบวนงาน 
เพ่ือดัดเสือกกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรในภาพรวม ซึ่งในเบื้องด้นกิจกรรมที่จะนำมาจัดทำ 

/เป็นรายงาน. 



-๒-

เป็นรายงานผลการควบคุมภายในของสำนักงาน ปปง. มี ๙ กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานที,เกี่ยวข้องจะต้องหารือกับ 
รอง ลปง.นร. อีกครั้ง เพ่ือให้ไต้ข้อมูลท่ีครบล้วนสมบูรณ์ นำไปสู่การจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 
ต่อไป และส่งข้อมูลให้ นย. ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๒.๒ ตามหนังสือท่ี ปง ๐๐๐๙.๒/ว ๒๐๗๗ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นย. ฝ่ายเลขานุการ 
แจ้งข้อเท็จจริงว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไต้ร่วมประชุมหารือกับ รอง ลปง.บร. เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ เพ่ือสรุปประเด็นการคัดเลือกกิจกรรม โดยเห็นควรให้บางหน่วยงานปรับเปล่ียนกิจกรรมให้มีความ 
เหมาะสม และนำไปจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกคัดเลือกมาจัดทำ 
เป็นรายงานผลการควบคุมภายในของสำนักงาน ปปง. 

นย. ฝ่ายเลขานุการ ไต้นำกิจกรรมท่ีถูกคัดเลือกมาจัดทำเป็นรายงานผลการ 
ควบคุมภายในของสำนักงาน ปปง. ประกอบด้วย 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และ 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) 

ส่งให้คณะกรรมการๆ เป็นการประขุมเวียนเพ่ือพิจารณาและแจ้งผลมายัง นย. ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันท่ี 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒.๓ ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี ปง ๐๐๐๙.๒/๓๐๑๑ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นย. 
ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการควบคุมภายใน ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ ตน. 
เพ่ือดำเนินการสอบทานและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ 
ภายใน (แบบ ปส.) 

๒.๔ จากการตรวจสอบพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง Control 
Self - Assessment CSA ระดับหน่วยรับตรวจ สำนักงาน ปปง. ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของ 
ระเบียบ คตง. ระดับส่วนงานย่อย สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามพบว่าบางส่วนงานย่อยมีความ 
เข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน ทำการประเมินไม'ครอบคลุมทุกกิจกรรมซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการประเมินผลในระดับ 
องค์กร ที่จะต้องนำผลการประเมินจากระดับส่วนงานย่อยมาสรุปประมวลผล ทำให้การประเมินผลการ 
ควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมภาระงานอาจส่งผลกระทบให้การจัดทำรายงานฯ 
ไม'สมบูรณ์ ครบถ้วน สัมพันธ์กัน 

๒.๕ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับองค์กร นย. ฝ่ายเลขานุการๆ เป็นผู้รวบรวม 
แบบ ปย.๑ ปย.๒ ของแต่ละส่วนงานย่อยมาจัดทำรายงานผล ปอ.๑ ปอ.๒ ปอ.๓ ระดับองค์กรโดยพิจารณา 
ดัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

๑. มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราขการ 
๒. เป็นกระบวนงาน/กิจกรรมท่ีสามารถทำเป็นการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เสร็จส้ิน 

ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. เป็นกระบวนงาน/กิจกรรม ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗) ที่สำนักงาน ปปง. ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
๒.๖ การดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีส่วนงานย่อยดำเนินการในปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าได้มีการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงท่ีกำหนดไว้ ซึ่งผลการดำเนินการ 
ช่วยลดจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในระดับที่ผู้บริหารยอมรับไต้ ส่วนใหญ่เสร็จภายในกำหนดเวลา บางกิจกรรม 
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่บางกิจกรรมต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในปีงบประมาณต่อไปเพ่ือช่วยให้การ 
ควบคุมภายในมีประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนด 

/๒.๗ สรุปผล. 



๒.๗ สรุปผลการสอบทานการประเมินตนเองส่วนงานย่อยมีจุดอ่อนหรือความเส่ียง ณ 
๓0 กันยายน ๒๕๕๘ โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกับกระบวนงาน ระบบงาน ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เทคโนโลยี 
บุคลากร และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ตน. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจุดอ่อนความเส่ียง ข้อบกพร่องตามกล่าวข้างต้นส่วนงานย่อย 
ไต้วิเคราะห์ความเส่ียงและตรวจพบจุดอ่อนด้วยตนเอง และจัดทำแผนปรับปรุงเพ่ือแกไขหรือมีการควบคุม 
เพียงพอท่ีจะลดความเส่ียงไต้ ตน. จึงจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) ที่ไม่Iพบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ 

แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าส่วนงานย่อยยังจัดการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ไม'ครอบคลุมทุกส่วนงานย่อย/กิจกรรม อาจทำให้การจัดทำรายงานไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง 
สัมพันธ์กันตามที่กล่าวแล้วในข้อ ๒.๔ 

๓. ข้อพิจารณา 
เพ่ือประโยขน์การประเมินผลและจัดทำรายงานของสำนักงาน ปปง. ในคร้ังต่อไปเห็นควร 

พิจารณา ดังนี้ 
๓.๑ สั่งการให้ นย. ฝ่ายเลขานุการ แจ้งส่วนงานย่อยให้รับทราบผลการสอบทาน 
๓.๒ในการประเมินผลทุกคร้ังควรพิจารณาให้มีการทบทวนประเมินซ้ําทุกกิจกรรมว่ายังมี 

ความเส่ียงเหลืออยู่หรือไม่ เน่ืองจากบีจจัยเส่ียงอาจเปล่ียนแปลงหรือการควบคุมท่ีมีอยู่เดิมอาจไม่Iเหมาะสม 
และเป็นปิจจุบัน 

๓.๓ สำหรับส่วนงานย่อยท่ียังจัดทำรายงานไม'ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้พิจารณา 
ทบทวนควบคู่กับการศึกษาข้ันตอนและแนวทางวิธีการประเมิน รวมท้ังจัดทำรายงานให้เป็นไปตามแนวทาง 
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สตง. ตามระเบียบ คตง. 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

๓.๔ ส่วนงานย่อยควรพิจารณาเอกสารสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการควบคุม 
ภายในท่ี ตน. จัดทำ ควบคู่กับแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลๆ เพ่ือให้การประเมินผล 
และจัดทำรายงานในคร้ังต่อไปมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิผล 

๔. ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
๔.๑ สั่งการตามข้อ ๓ 
๔.๒ รับทราบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) (เอกสารแนบ) โดย ตน. จะได้จัดส่งแบบรายงาน ปส. ฉบับดังกล่าวให้ นย. 
ฝ่ายเลขานุการ เพ่ือใข้เป็นเอกสารประกอบรายงานตามเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าส่วน 
ราชการ แบบ ปอ.๑ ต่อไป 

( 7 ^ 
(นางวรรณภา โพธ้ิทอง) 

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจลอบภายใน 

(ส่ีหนาท ประบู•ณ์y$ 
เลขาธิการ ปป 

2 5 ร.ท. 2558 


