
1

โดย นายสาคร ชนะไพฑูรย์

แนวทาง: 
การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) และ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2)
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ประเด็นในการอบรม
1. ความจ าเป็นในการรายงานผล ปย.1-ปย.2

2. การควบคุมภายใน
3. การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ที่เก่ียวข้อง

4. รูปแบบรายงาน ปย. 1 – ปย. 2
5. รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อยและค าอธิบายรายงาน

6. ตัวอย่างรายงานระดับส่วนงานย่อย
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจวางระบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน
และรายงานผลการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ระเบียบข้อ 6) จากระเบียบดังกล่าว ท าให้
หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง การติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในจะท าให้ทราบว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมยังคงสามารถ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส่งผล ให้องค์กรประสบความส าเร็จ จึงมี
ความจ าเป็นต้องให้หน่วยงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544)

1. ความจ าเป็นในการรายงานผล ปย.1-ปย.2
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ข้อ  6 ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  หรือ  ปีปฏิทิน  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้
กระท าภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

(1)  ท าความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่
(2)   รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  รวมทั้งข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ประกอบด้วย

(ก)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(ข)  การประเมินความเสี่ยง
(ค)  กิจกรรมการควบคุม
(ง)  สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ)  การติดตามประเมินผล

(3)  จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.  2544

1. ความจ าเป็นใน
การรายงานผล ปย.1-ปย.2
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หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล 
ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจก าหนดให้มีขึ้น 
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วย
ตรวจรับ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

2. การควบคุมภายใน
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3. การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระดับส่วนงานย่อย ระดับส่วนหน่วยตรวจรับ ผู้ตรวจสอบภายใน

1. แบบ ปย. 1

2. แบบ ปย. 2

1. แบบ ปอ. 1

2. แบบ ปอ. 2
3. แบบ ปอ. 3

1. แบบ ปส.
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4. รูปแบบรายงาน ปย. 1 – ปย. 2

วัตถุประสงค์:
ให้ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจใช้
ประกอบในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
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4. รูปแบบรายงาน ปย. 1 – ปย. 2 (ต่อ)

ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 2 แบบ คือ

1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1

2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2

เพื่อน าเสนอผลการประเมินแต่ละองคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายในของสว่นงานย่อย

เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่  การ
ประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การ
ควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ



5. รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อยและค าอธิบายรายงาน



1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1

5. รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อยและค าอธิบายรายงาน (ต่อ)



ค าอธิบายรายงาน แบบ ปย. 1
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

3. งวดรายงาน – ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน

4. Column (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน – ระบุข้อมูลสรุปการควบคุม
ภายในของแต่ละองค์ประกอบ

5. Column (2) ผลการประเมิน/ข้อสรุป – ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อมจุดอ่อน หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของกสรควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุต าแหน่ง และวันท่ีรายงาน

5. รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อยและค าอธิบาย
รายงาน (ต่อ)



2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2

5. รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อยและค าอธิบายรายงาน (ต่อ)



ค าอธิบายรายงาน แบบ ปย. 2
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน – ระบุส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25XX (กรณีรายงาน

ตามปีงบประมาณ) หรือวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 25XX (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน)
4. Column (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ….. และวัตถุประสงค์ของการควบคุม – ระบุ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจ
มีได้หลายวัตถุประสงค์

5. Column (2) การควบคุมที่มีอยู่ – สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติ
อยู่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ  

5. รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อยและค าอธิบายรายงาน (ต่อ)



ค าอธิบายรายงาน แบบ ปย. 2

8. Column (5) การปรับปรุงการควบคุม – เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงตาม Column (4)
9. Column (6) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ – ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และ
วันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
10. Column (7) หมายเหตุ – ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีด าเนินการและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
11. ชื่อผู้รายงาน ต าแหน่งและวันที่ – ระบุหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท า 
พร้อมทั้งต าแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดท าเสร็จสิ้น

5. รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อยและค าอธิบายรายงาน (ต่อ)



6. ตัวอย่างรายงานระดับส่วนงานย่อย

ตัวอย่าง
ปย. 1

ตัวอย่าง
ปย. 2

ตัวอย่างจาก สตง.
ตัวอย่างจาก อพวช.

ตัวอย่างจาก องค์การสะพานปลา.



ตัวอย่าง
ปย. 1

6. ตัวอย่าง
รายงาน

ระดับส่วน
งานย่อย

ตัวอย่าง
จาก สตง.



ตัวอย่าง
ปย. 2

6. ตัวอย่าง
รายงาน

ระดับส่วน
งานย่อย

(ต่อ)

ตัวอย่าง
จาก สตง.



ตัวอย่าง
ปย. 2

6. ตัวอย่าง
รายงาน

ระดับส่วน
งานย่อย

(ต่อ)

ตัวอย่าง
จาก สตง.



ตัวอย่าง
ปย. 2

6. ตัวอย่าง
รายงาน

ระดับส่วน
งานย่อย

(ต่อ)

ตัวอย่าง
จาก สตง.



6. ตัวอย่างรายงานระดับส่วนงานย่อย (ต่อ)

ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



ตัวอย่างจาก อพวช.



รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การสะพานปลา ไตรมาส 4 ปี 2560
ฝ่าย ส านักงาน กลุ่มงาน/แผนก ความเสี่ยงที่พบ วิธีการลดความเสี่ยง/ข้อผิดพลาด ผลการประเมินหลังปรับปรุงการควบคุม

บริหาร 1. อ านวยการ 1.1 กลุ่มงาน
บริหารการ
ประชุม/(กบป.)

- กรรมการบางท่านติดภารกิจ
จ าเป็นเร่งด่วน

- การจัดท าวาระเสนอ คกอ. ล่าช้า
เนื่องจากคณะอนุกรรมการด้าน
ยุทธศาสตร์หรือคณะท างานด้าน
ต่าง ๆ ไม่สามารถจัดประชุมและ
จัดส่งวาระได้ในช่วงต้นเดือน

- การสรรหากรรมการ อสป.
ทดแทนต าแหน่งท่ีลาออกล่าช้า

- กบป. จัดท าปฏิทินการประชุมล่วงหน้า
ตลอดปี

- การจัดส่งวาระและก าหนดให้
อนุกรรมการคณะท างานจัดประชุมช่วง
ต้นเดือนเพื่อให้สามารถจัดส่งวาระให้แก่
ที่ประชุม คกอ. ได้ทันตามก าหนด

- เร่งรัดประสานกรรมการสรรหา สคร. 
และ สป.กษ. เพื่อด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกว่าด้วยการก าหนด
นโยบายและการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ

- ด าเนินการจัดประชุมได้ตาม ปฏิทินและ
แผนท่ีก าหนด 

1.2 แผนก
เลขานุการ

- เอกสารบางเรื่องไม่ผ่านกลุ่มงาน
เลขาฯ สร้างปัญหาในการติดตาม

- พบข้อผิดพลาดในเอกสารที่ไม่ได้มี
การตรวจทาน/จัดท าอย่าง
รอบคอบ

- จัดส่งเอกสารผ่านกลุ่มงานเลขาเพื่อลง
รับและป้องกันการสูญหายและช่วยให้
การติดตามเอกสารท าได้ง่ายข้ึน

- ตรวจสอบเอกสารโดยละเอยีดก่อน
น าเสนอ

- เอกสารผิดพลาดและสูญหายน้อยลง

1.3 แผนกสาร
บรรณ (ผสบ.)

- การบันทึกข้อมูลผิดพลาด
- เอกสารสูญหาย

- น าระบบ  e-Document มาใช้ใน
ระบบงานสารบรรณ

e-Document ถูกน ามาใช้ในงานสาร
บรรณแล้วไม่น้อยกว่า …. %
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ฝ่าย ส านักงาน กลุ่มงาน/แผนก ความเสี่ยงที่พบ วิธีการลดความเสี่ยง/ข้อผิดพลาด ผลการประเมินหลังปรับปรุงการควบคุม

บริหาร 1. อ านวยการ 1.4 แผนก
ประชาสัมพันธ์ 
(ผปส.)

- ขาดบุคลากรด้าน Graphic 
Design การออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ การผลิตสื่อประสม 
Graphic Design การ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิต
สื่อประสม (Multimedia)
การเขียนข่าวและบทความ 
(ปกิณกะ วิชาการ สาระ
นิพนธ)์

- พัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญของ
พนักงานในแผนกประชาสัมพันธ์ในด้าน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

- จ้างเหมาเอกชนผลิตสื่อที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ที่มีความซับซ้อนหรือจ าเป็นเร่งด่วน

- บูรณาการการผลิตสื่อร่วมกับบุคลากรของ
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
หน่วยงานใน อสป.

- อสป. สาร มีคุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง
- พนักงานมีทักษะในการผลิตสื่อ ประสมดี

ขึ้น (เช่น VTR งานวันเกษียณอายุราชการ
พนักงาน อสป. ปี 2560) และ สทส. ร่วม
สนับสนุน ผออ. และที่ปรึกษาร่วมเขียน 
บทความลงใน อสป. สาร

- มีทักษะในการจัดนิทรรศการร่วมกับ
หน่วยงานอีกมากขึ้น

2. บริหาร
ทรัพยากร

2.1 แผนกการ
เจ้าหน้าที่ 
(ผจท.)

- เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความ
ดีความชอบยังขาดความ
น่าเชื่อถือผู้ประเมินยังขาด
ความเที่ยงธรรม

- ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานโดยใช้เกณฑ์ประเมินเฉพาะ
ส าหรับพนักงานและผู้บริหาร

- ฝึกอบรมผู้ประเมินให้เข้าใจและตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบผลลัพธ์และและ
ผลกระทบของการท าหน้าที่

- อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์ท่ี
ใช้ในการประเมินในปี 2561 

- จัดท าโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

2.2 แผนก
ฝึกอบรม 
(ผอร.)

- ผู้บริหาร อสป. มีนโยบายเพิ่ม
จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมแค่
ปรับลดงบประมาณ

- ……………………………………………. - …………………………………………….


