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สวนที่หนึง่ 
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

  
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6  แบงเปน 2 หัวขอ คือ 
I. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
II. การวางแผนและการดําเนนิการประเมินการควบคุมภายใน 

 
I. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 มาตรฐานการควบคุมภายในขอ 5  เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  กําหนดใหฝาย
บริหารจัดใหมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  (Monitoring) โดยการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate  Evaluation) เพื่อใหความ 
มั่นใจวา  

· ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง 
· การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 
· ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและ   

ทันเวลา 
· การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
ขอกําหนดตามมาตรฐานการควบคุมภายในนี้   เปนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการ     

ปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยบุคลากรที่เหมาะสม 
เนื่องจากระบบการควบคุมภายในจะแทรกอยูในระบบการปฏิบัติงานประจําวันของแตละ     

หนวยงาน  ดังนั้นเพื่อใหความมั่นใจวาการควบคุมภายในเหมาะสมและมีประสิทธิผลอยูเสมอ ผูบริหาร  
จึงตองติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง   เพื่อใหมีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในหรือเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในตามความเหมาะสม    ถึงแมวาผูบริหารรวมทั้งผูตรวจสอบ     
ภายในเปนผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในก็ตาม   บุคลากรระดับปฏิบัติหรือ
บุคลากรอื่นๆ ที่มิไดดํารงตําแหนงบริหารก็มีสวนสําคัญในการติดตามผลการควบคุมภายในระหวางการ
ปฏิบัติงานประจําวันดวย   เนื่องจากบุคลากรเหลานี้ตองปฏิบัติงานอยูเปนประจํา จึงอยูในฐานะที่จะบอก
ไดวา ควรจะปรับปรุงกระบวนการควบคุมจุดไหน  อยางไร 
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การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 การติดตามประเมินผล (Monitoring) ตามที่กําหนดในมาตรฐานการควบคุมภายในนี้  ทําได         
2  ลักษณะ คือ การติดตามผลการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงานหรือการติดตามผลอยางตอเนื่อง 
(Ongoing Monitoring)  และการประเมินผลการควบคุมเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) ซ่ึง
ประกอบดวยการประเมินการควบคุมดวยตนเอง  (Control Self - Assessment) และการประเมินการ
ควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) อยางไรก็ตาม การติดตามผลระหวางการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผลจะชวยใหความจําเปนในการประเมินผลเปนรายครั้งลดลง   โดยปกติถาการติดตามประเมินผล
จัดทําทั้งการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ง 
(Separate  Evaluation) จะทําใหเชื่อไดวาการควบคุมมีประสิทธิผลอยูเสมอ 
 

1.  การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)  
 กิจกรรมติดตามผลการควบคุมภายในในระหวางการปฏิบัติงาน (การติดตามผลอยางตอเนื่อง) จะ
รวมอยูในการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยงาน  เชน  การวิเคราะห
ผลตางระหวางแผนกับผลงานจริง  การทดสอบความถูกตอง  การกระทบยอดรายการตาง ๆ เปนตน       
ตัวอยางกิจกรรมการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน  เชน  ผูจัดการฝายผลิตตรวจสอบรายงานผลการ
ดําเนินงานแลวสอบถามถึงความแตกตางของรายงานผลการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวกับการผลิต  ถือวา
เปนการติดตามผลการควบคุมที่จะทําใหมีการสงเสริมประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน   ดังนั้น  
การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานมักจะมีประสิทธิผลมากกวาการประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate 
Evaluation) 

 
2. การประเมินผลเปนรายครั้ง  (Separate Evaluation) 

 ในขณะที่กิจกรรมการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานสงผลใหเกิดประสิทธิผลของการ     
ควบคุมภายใน   การประเมินผลเปนรายครั้งจะใหประโยชนโดยการเนนไปที่ประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในโดยตรง  ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

2.1 ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน 
 ขอบเขตการประเมินผลการควบคุมภายใน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวาจะ
เนนการประเมินไปที่วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานใด เชน ดานการดําเนินงาน    ดานการ     
รายงานทางการเงิน  หรือดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เปนตน   การประเมินระบบการควบคุมภายใน   
จะตองใหความสนใจกับแตละองคประกอบของการควบคุมภายในที่สัมพันธกับกิจกรรมที่สําคัญๆ  ดวย  
สวนความถี่ของการประเมินจะอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร  ซ่ึงขึ้นกับความเสี่ยงและการควบคุมเพื่อ     
ลดความเสี่ยง 



 

  

3

2.2 ผูประเมิน 
 บุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบกระบวนการปฏิบัติงานประเมินผลจะตองพิจารณาถึง
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ   นอกจากนี้ผูตรวจสอบภายในควร
ประเมินผลการควบคุมภายในโดยถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ   หรือประเมินการ   
ควบคุมภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร   ผูบริหารอาจใชทั้งการประเมินภายในหนวยงานและ
การประเมินภายนอกหนวยงานโดยใชบริการประเมินการควบคุมจากผูตรวจสอบภายนอก 

2.3 กระบวนการประเมิน 
การประเมินผลการควบคุมภายในเปนสิ่งที่ตองกระทําอยางเปนขั้นตอน  ถึงแมวิธีประเมิน

และเทคนิคการประเมินอาจแตกตางกันไปแตละหนวยงานแตก็ตองเปนไปตามรูปแบบของการประเมิน   
ในการประเมินผลผูประเมินจะตองทําความเขาใจหนวยงานและภารกิจหลักของหนวยงาน   รวมทั้ง
พิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่มีอยูวาทํางานจริงอยางไร   เมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานตามที่  
ออกแบบไว   (เนื่องจากระบบการควบคุมที่ออกแบบไวอาจมีการปฏิบัติจริงตางไปจากที่กําหนดหรือเลิก
ปฏิบัติตามที่ออกแบบไว  และบางครั้งอาจมีวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ  แตมิไดระบุไวในคําอธิบายวิธีการ
ปฏิบัติงาน)   และพิจารณาปรับปรุงแกไขจุดบกพรองที่พบ    ดําเนินการวิเคราะหการควบคุมภายใน และ
การทดสอบการปฏิบัติจริงกับเกณฑ หรือมาตรฐานที่ตั้งไว    ประเมินและพิจารณาผลการทดสอบเพื่อให
ความเห็นวาการควบคุมภายในใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
หรือไม 

เครื่องมือการประเมินผลมีหลายอยาง  เชน   ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ  (Checklists)             
แบบสอบถาม (Questionaires)   ผังภาพ (Flowcharts)  รายการตาง ๆ  ที่แสดงวัตถุประสงคของการควบคุม
ของกิจกรรมตาง ๆ  และการทดสอบประสิทธิผลของการควบคุม เปนตน   ผูประเมินจะตองใชวิธีการ
ประเมินและเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมที่สุดกับหนวยงานที่จะประเมิน 

2.4 การทดสอบ 
การทดสอบความนาเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในเปนสวนสําคัญของการประเมินผล

การทดสอบนี้สามารถทําไดทั้งการประเมินผลแบบตอเนื่อง (Ongoing)  และแบบประเมินเปนครั้งคราว 
(Periodic)  เชน   การสอบทานรายการตาง ๆ   การทดสอบการปฏิบัติงาน  การทดสอบเพิ่มเติมจะรวมถึง
การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม   สังเกตการณการแบงแยกหนาที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการควบคุม   
และตรวจสอบความถูกตอง  เปนตน 

ผลการทดสอบเหลานี้   จะไดรับการสอบทานโดยฝายบริหารเพื่อประเมินความสําคัญของ
ขอบกพรองที่พบ และจัดทําแผนการปรับปรุงแกไข   และติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามแผน   เพื่อ    
ใหมั่นใจวาขอบกพรองหรือจุดออนไดรับการปรับปรุงแกไขแลว 
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ในการประเมินเปนรายครั้งควรเนนที่วัตถุประสงคระดับหนวยงาน   และวัตถุประสงค
ระดับกิจกรรมซึ่งวัตถุประสงคระดับหนวยงานควรเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคระดับกิจกรรมของหนวยงาน  
โดยวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับหนวยงาน 
 
แนวปฏิบัติในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

1. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)   
1.1 กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหฝายบริหารสามารถติดตามความนาเชื่อถือของ

ระบบการรายงาน  
ก. มีการสอบทานรายงานเปนครั้งคราว เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลในรายงานถูกตอง     

เชื่อถือได และรายงานนั้นใหขอมูลที่เปนประโยชนและเกี่ยวของกัน 
ข. มีการสอบยันหรือกระทบยอดขอมูลดานการดําเนินงานกับขอมูลที่ไดจากระบบ

การรายงานทางการเงิน 
ค.  กําหนดใหบุคลากรระดับปฏิบัติรับผิดชอบตอความถูกตองของรายงานทาง      

การเงินโดยใหลงนามรับรองความถูกตองของรายงานทางการเงินและรับผิดชอบ
เมื่อมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น 

1.2 กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหม่ันใจวา ในการปฏิบัติงานตามปกติของบุคลากร
ไดรับขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน    

ก. จัดใหมีการสงสําเนารายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในใหกับเจาหนาที่ 

ข. ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการควบคุมและประเมินระบบการควบคมุ
ภายใน 

1.3 จัดใหมีวิธีปฏิบัติเพื่อติดตามขอมูลท่ีไดรับจากภายนอกวามีสวนสนับสนุนหรือชี้ใหเห็น
ถึงปญหาเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหนวยงาน    

ก. ลูกหนี้ชําระหนี้แลวแตยังมีการติดตามทวงถามหนี้  เปนการชี้ใหเห็นขอบกพรอง
ในการบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหนี้  ซ่ึงควรสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ 

ข. ใชวิธีการติดตามประเมินผลเพื่อการติดตอขอทราบขอมูลจากผูขายและรายงาน
ประจําเดือนของบัญชีเจาหนี้  โดย  
· ตรวจสอบสืบสวนขอรองเรียนของผูขายหรือผูเสนอราคาในการไมไดรับ

ความเปนธรรมจากเจาหนาที่ฝายพัสดุ 
· ใหประเมินผลการควบคุมซ้ําสําหรับระบบการควบคุมแบบปองกันหรือแบบ

คนพบปญหา 
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ค. สนองตอบตอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการควบคุมภายในของ                 
ผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายนอก 

ง. รวบรวมขอคิดเห็นตางๆ จากการประชุมเจาหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนและการ
ประชุมอื่นๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาวาการควบคุมภายในมีประสิทธิผลหรือไม 

1.4  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามปกติของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญ   โดย  
ก.     ติดตามวาเจาหนาที่ลงลายมือช่ือในเอกสารการควบคุมภายในที่สําคัญตามที่

กําหนด  หรือไม  เชน การสอบยันความถูกตองของขอมูลการเงินที่มีจํานวนเงนิสงู 
วามีการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองแลว  เปนตน 

ข. สอบทานกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานใน      
กิจกรรมนั้นเปนระยะๆ   เพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมภายในที่กําหนดยังใชอยูและ
ยังเหมาะสม 

ค.    ควรใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ  เสนอแนะการปรับปรุงหรือ   
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุม 

1.5 สอบทานประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในเปนระยะๆ  โดย  
ก.   ใหความสําคัญกับคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน เชน ตองมีความรู  ทักษะ      

ความสามารถและประสบการณในระดับที่เหมาะสม เปนตน 
ข. ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
ค. ผูตรวจสอบภายในตองเขาถึงผูบริหารระดับสูงได 
ง. การวางแผนการตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบ  และความรับผิดชอบ            

การตรวจสอบภายในจะตองเหมาะสมกับความตองการของหนวยงานนั้น ๆ  
 

2. การประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) 
2.1 จัดทําแผนการประเมินผลการควบคุมภายในอยางเปนระบบ โดย  

ก. ทีมงานประเมินผลตองวางแผนอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนเพื่อใหมีการ
ประสานงานกันอยางดี 

ข. หัวหนาทีมงานควรเปนผูจัดทําแผน 
2.2 เจาหนาที่ผูมีความรู  ทักษะ  และความชํานาญ ควรเปนผูปฏิบัติงานประเมินผลการ     

ควบคุมภายใน 
ก. ผูปฏิบัติงานประเมินผลจะตองเขาใจกจิกรรมตางๆ ของหนวยงานอยางเพียงพอ 
ข. การประเมินผลควรใชเครื่องมือตางๆ เชน แบบสอบถาม  ตารางกิจกรรมที่ควร

ปฏิบัติ (Checklists) และเครื่องมืออ่ืนๆ 
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2.3 ขอบเขตการประเมิน    กิจกรรมที่จะประเมิน    และความถี่ของการประเมิน  มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

2.4  ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการของระบบการควบคุม  หรือทําความเขาใจวา
ระบบการควบคุมควรดําเนินไปอยางไร  และในทางปฏิบัติดําเนินไปเชนไร 

2.5 จัดเตรียมคูมือ นโยบาย แผนภูมิองคกร คูมือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ 
ใหกับทีมงานประเมินผล 

2.6 อาจจัดใหมีการประชุมเจาหนาที่หนวยงานยอยผูรับการประเมินตามความเหมาะสมและ
จําเปนเพื่อระดมสมองระบุปญหา สาเหตุของปญหา หรือความเสี่ยงที่ทําใหงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคหรือความเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดการเสียหาย การทุจริต การรั่วไหล และอื่นๆ 

2.7 ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการประเมิน 
2.8 บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการประเมินเปนลายลักษณอักษร 

 2.9 สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงาน 
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II. การวางแผนและการดําเนินการประเมินการควบคุมภายใน 
 
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินระบุใหหนวยรับตรวจจะตองจัด

ใหมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหวางการปฏิบัติงาน  (Ongoing)  และการ
ประเมินผลการควบคุมภายในเปนรายครั้ง (Separate  Evaluation)  เพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมภายในไดรับ
การปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งการควบคุมภายในดําเนินไป
อยางมีประสิทธิผล    

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวควรกําหนดใหผูบริหารระดับตาง ๆ  รับผิดชอบติดตาม     
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวา  ระบบการควบคุมภายในใหผลตามที่
กําหนดไว   ขอบเขตและความถี่ของการประเมินรายครั้งเปนเรื่องของการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพซ่ึงขึ้นกับ
การประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระหวางการ
ปฏิบัติงาน     อยางไรก็ตามหนวยรับตรวจจะตองประเมินการควบคุมภายในและรายงานตอ                   
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ในทางปฏิบัติการประเมินผลเปนรายครั้งของทุก
กิจกรรมอาจทําไดยาก    จึงควรจัดใหมีแผนรวมประกอบดวยการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ทั้งการติดตามประเมินผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้ง เพื่อใหมั่นใจอยาง  
สมเหตุสมผลวาการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยูเสมอ    และในการปฏิบัติตามแผนงานควรกําหนดให
มีการประเมินผลของกิจกรรมที่สําคัญ ๆ เปนรายครั้ง โดยใหความสําคัญตอวัตถุประสงคระดับหนวยงาน 
และวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม 
 

การประเมินผลระดับหนวยงาน 
 การประเมินผลระดับหนวยงานหรือระดับหนวยรับตรวจควรใหขอสรุปโดยรวมตอฝายบริหารวา
การควบคุมภายในของหนวยงานใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา มีมาตรการที่จะทําใหหนวยงาน
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในเชนกัน การควบคุมภายใน
ควรใชผลการประเมินระดับกิจกรรมในการสรุปเปนการควบคุมภายในระดับหนวยงาน   อยางไรก็ตาม
อาจตองทําการประเมินเพิ่มเติมในสวนของความเสี่ยงบางอยางซึ่งควบคุมโดยหนวยกลาง หรือควบคุมโดย
ระดับหนวยงาน เพราะผูบริหารระดับกิจกรรมอาจไมคํานึงถึงวัตถุประสงคหลายวัตถุประสงคที่จะไป 
เกี่ยวของสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
 

การประเมินผลระดับกิจกรรม 
 การประเมินผลระดับกิจกรรมควรทําบอยครั้งตามที่กําหนดเพื่อใหหัวหนากิจกรรม  หัวหนา   
สวนงานยอย หรือผูรับผิดชอบในระดับกิจกรรมมีความมั่นใจพอสมควรเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ   
ควบคุมภายในของกิจกรรมที่ถูกประเมินอยางตอเนื่อง ในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกิจกรรม 
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(รวมทั้งการประเมินผลฯ ระดับหนวยงาน)  ผูบริหารระดับตางๆ  รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผล
ของหาองคประกอบของการควบคุมภายใน และตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ         
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ซ่ึงจะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคระดับกิจกรรม (หรือระดับหนวยงาน) 
นั้น ๆ  
 

ขอแนะนําในการวางแผนและการดําเนินการประเมินการควบคุมภายใน    
เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งกําหนดในเอกสาร          

คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย     
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 ขอ 6  นี้   ควรดําเนินการ  ดังนี้ 

1. การกําหนดผูรับผิดชอบ 
2. การแบงหนวยงานออกเปนกิจกรรมตาง ๆ 
3. การจัดสรรทรัพยากรบุคคล 
4. การจัดใหมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานประเมนิผล 
5. กําหนดเวลาการประเมินผล 
6. การดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทําเอกสารการประเมิน 
 

1. การกําหนดผูรับผิดชอบ 
ระบบการควบคุมภายในไมใชระบบที่แบงแยกออกจากระบบการปฏิบัติงานในหนวยงาน      แต

ระบบการควบคุมภายในเปนกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องซึ่งแทรกหรือแฝงอยูในระบบงานที่      
หนวยงานใชในการดําเนินงานตาง ๆ   เชน งานในลักษณะโครงการ  และในลักษณะกิจกรรมตาง ๆ      ซ่ึง
อยูในความรับผิดชอบของผูบริหารระดับตาง ๆ  ในขณะที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544   กําหนดใหผูรับตรวจ (หัวหนาสวนราชการ หรือ    
หัวหนาหนวยงาน)  รับผิดชอบเสนอรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)   ผูกํากับดูแล   
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับสถานะของการควบคุมภายในในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ  แต    
หัวหนาสวนราชการ   หรือหัวหนาหนวยงานจะทราบสถานะการควบคุมภายในที่รับผิดชอบไมไดทันที    
จะตองมีการติดตามประเมินผลกอนจึงจะทราบสถานะของการควบคุม   จึงตองมีการมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบใหกับเจาหนาที่ระดับอาวุโสที่เหมาะสมไปดูแลในเรื่องนี้  เพื่อสรางความมั่นใจวา มีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล    การปรับปรุงการควบคุมภายใน   การรายงาน  และการทําคํารับรองเปน
ลายลักษณอักษรวาไดปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบแลว 

การกําหนดความรับผิดชอบเปนการเฉพาะในการติดตามประเมินผล   มีดังนี้ 
1.1 การอํานวยการเกี่ยวกับการประเมินผลโดยรวม 

แตงตั้งเจาหนาท่ีระดับอาวุโสทําหนาท่ีรับผิดชอบ  
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· อํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน การปรับปรุงการควบคุม
ภายในและการรายงานของหนวยงานโดยรวม    ตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในซึ่งกําหนดในเอกสาร คําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุม  
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ  ขอ 6      

· ดําเนินการใหมีการแบงหนวยงานเปนกิจกรรมตาง ๆ   เพื่อประโยชนในการประเมิน
การควบคุมภายใน 

· รับผิดชอบในการพิจารณาวาขอบกพรองของการควบคุมภายในใดมีนัยสําคัญ 
· จัดใหมีหนังสือรับรองการควบคุมภายในจากผูบริหารระดับสวนงานตาง ๆ   (ตาม  

แบบ ปย.1)  เพื่อนํามาประมวลเปนภาพรวมขององคกร 
· ทําคํารับรองการควบคุมภายในเปนลายลักษณอักษรตอหัวหนาสวนราชการ หรือ       

หัวหนาหนวยงาน  (ตามแบบ  ปย.1-ร) 
1.2 ผูบริหารระดับสวนงานตาง ๆ  

ในขณะที่เจาหนาที่ระดับอาวุโสมีหนาที่รับผิดชอบระบบการติดตามประเมินผลการ       
ควบคุมภายในของหนวยงานโดยรวม   ผูบริหารระดับสวนงาน  เชน  หัวหนาสวนงาน  หัวหนาสวนงาน
ยอย  เปนตน ซ่ึงรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานจะรับผิดชอบประเมินการควบคุมภายในของ    
กิจกรรมตาง ๆ ในความรับผิดชอบ  รวมทั้งรับผิดชอบในการดํารงไวซ่ึงประสิทธิผลของการควบคุม     
ภายใน  และการติดตามประสิทธิผลการควบคุมภายในในสวนงานที่ตนรับผิดชอบอยางตอเนื่อง  เพือ่ความ
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการควบคุมภายในของกิจกรรมที่รับผิดชอบมีประสิทธิผลอยูเสมอ 

เจาหนาที่ระดับอาวุโสที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบระบบการติดตามประเมินผล       
โดยรวม   ควรใชการประเมินผลของผูบริหารระดับสวนงานตาง ๆ   ในการวางแผนและการดําเนินการ
ประเมินผลการควบคุมระดับหนวยงาน 

1.3 ผูตรวจสอบภายใน 
ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546   หนาที่นี้สวนหนึ่งเปนหนาที่ตรวจสอบประจําของ          
ผูตรวจสอบภายในและบางสวนเกี่ยวกับการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน ในสวนที่เกี่ยวกับ
การประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดใน
เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ  
ขอ 6  ผูตรวจสอบภายในตองสอบทานการประเมินโดยฝายบริหารและรายงานผลการประเมินของฝาย
บริหารและสรุปความเห็นตอหัวหนาหนวยงานวา  การประเมินการควบคุมภายในของฝายบริหารได
ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินการควบคุมภายใน นี้หรือไม  ขอสรุปดังกลาวควรขึ้นกับการสอบทานของ
ผูตรวจสอบภายในซึ่งตองปฏิบัติงานสอบทานอยางระมัดระวังรอบคอบ โดยใช แบบ ปส. 
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2. การแบงหนวยงานออกเปนกิจกรรมตาง ๆ 
เจาหนาที่ระดับอาวุโสดําเนินการใหผูบริหารระดับสวนงานยอยติดตามประเมินผลการควบคุมใน

กิจกรรมที่ตนรับผิดชอบแลวบันทึกผลเปนลายลักษณอักษร   การติดตามผลนี้ควรกระทําอยางตอเนื่องและ
รวมเขาเปนงานประจําวันของฝายบริหาร 

คําวา “กิจกรรม” (Activity) ในที่นี้อาจประกอบดวยองคประกอบหนึ่ง หรือหลายองคประกอบ 
(สวนหนึ่งหรือหลายสวนของงาน)  ในหนวยงานหรือในองคกรซึ่งมุงบรรลุวัตถุประสงคเดียวกันของ
หนวยงาน  หรืออีกนัยหนึ่งกิจกรรมอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานหลักขององคกร ซ่ึงครอบคลุม
หลายงาน   บางกิจกรรมมีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมของสวนงานอื่นดวย  เชน   
กิจกรรมบริหารทั่วไป  กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล    กิจกรรมการควบคุมสําหรับระบบ           
สารสนเทศ   เปนตน   ดังนั้น  กิจกรรมจึงอาจหมายรวมถึง  สวนงาน  หรือสวนงานยอย  หรืองานดาน   
ตาง ๆ  เชน  ดานการเงินการบัญชี   ดานการจัดซื้อจัดจาง  เปนตน    

เนื่องจากแตละองคกรมีโครงสราง  และลักษณะของกิจกรรมที่แตกตางกัน   จึงไมมีวิธีใดในการ
แบงหนวยงานออกเปนกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อวัตถุประสงคในการประเมินการควบคุมภายใน อยางไรก็ตาม          
การแบงหนวยงานเปนกิจกรรมตาง ๆ   มีสวนสําคัญทําใหการประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิผลและ    
ประสิทธิภาพ  จึงควรแจกแจงหนวยงานเปนกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อประโยชนในการประเมินผลการควบคุม 
โดยอาจใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ  เชน  เอกสารงบประมาณ  ผังแบงสวนงาน  นโยบายและคูมือปฏิบัติงาน  
และระบบขอมูลเพื่อการบริหาร  เปนตน 

การแบงหนวยงานออกเปนกิจกรรมตาง ๆ   มีประโยชนชวยใหการมอบหมายความรับผิดชอบใน
การดํารงไวซ่ึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในสามารถทําไดทั่วทั้งองคกร 

ประโยชนของการแบงหนวยงานออกเปนกิจกรรม  ยังรวมถึง 
· ชวยให ผูบ ริหารสามารถระบุกิจกรรมที่ สําคัญ   ซ่ึงมีสวนสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงคของภารกิจหลักและวัตถุประสงคขององคกรโดยตรง 
· ชวยใหผูบริหารมุงความสนใจไปทุกสวนของกิจกรรมจากเริ่มตนจนจบ (ครบวงจรของ

งาน)   ซ่ึงจะทําใหทราบปญหาที่แทจริง  สามารถแกไขปญหาไดตรงกับสาเหตุของปญหา
ไมใชทราบแคอาการของปญหา 

· ทําใหบุคลากรจากตางสวนงานในองคกรเขาใจวัตถุประสงคของภารกิจหลักขององคกร
และบทบาทของบุคลากรตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือหนวยงานมากขึ้น    
จึงทําใหเกิดความรวมมือระหวางตางสวนงาน  สงผลใหมีการปรับปรุงงานจากผลของ
การประเมินการควบคุมภายใน 

· ทําใหการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในขององคกรมีประสิทธิภาพและ         
ประสิทธิผลมากขึ้น 
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กิจกรรมเพื่อประโยชนในการประเมินผล  ควรคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
· ลักษณะและขนาดของกิจกรรมในองคกร 
· จํานวนกิจกรรมยอยในกิจกรรมหลัก 
· สวนประกอบอื่น ๆ ในองคกรที่เกี่ยวกับการบริหารงานในกิจกรรมนั้น ๆ 
· ระดับความเปนอิสระของกิจกรรมนั้น ๆ 
· ระดับการรวมอํานาจ และการกระจายอํานาจของกิจกรรมนั้น ๆ 
· งบประมาณ  และจํานวนบุคลากรของกิจกรรมนั้น ๆ 

ปจจัยเหลานี้ควรไดรับการพิจารณาวาเกี่ยวของกับภารกิจหลัก   วัตถุประสงคขององคกร       
ความเสี่ยง  และกิจกรรมการควบคุมอยางไร    และแตละกิจกรรมควรเชื่อมโยงโดยตรงกับวัตถุประสงคใด
วัตถุประสงคหนึ่งขององคกร 

ระดับความเปนอิสระ  ระดับการรวมอํานาจ  และระดับการกระจายอํานาจของกิจกรรมหนึ่ง ๆ  
หรือสวนงานหนึ่งมีความสําคัญมาก   เพราะงานของกิจกรรมนั้น ๆ  อาจจะตั้งอยูตามสถานที่ตาง ๆ กัน  จึง
อาจมีความจําเปนตองแยกประเมินแตละกิจกรรมที่ตั้งอยูตางสถานที่ 

หลังจากระบุกิจกรรมหลักแลว   ควรแจกแจงสวนที่จะประเมินการควบคุมเพื่อนํามาพิจารณา
ดําเนินการประเมินการควบคุมภายในตอไป 

 
3. การจัดสรรทรัพยากรบุคคล 

ควรจัดสรรอัตรากําลังในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในลักษณะติดตามผลใน
ระหวางการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ    และควรแยกกิจกรรมที่ทําตอเนื่องออกจากกิจกรรมที่ทําเปน
ชวงเวลา   การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานหรือการติดตามผลอยางตอเนื่อง  เปนความรับผิดชอบ     
ทั่วไปของฝายบริหารในการดํารงไวซ่ึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในและติดตามประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของทุกกิจกรรมในองคกร   สวนการประเมินผลเปนชวงเวลา  มีประโยชนทําใหทราบถึง
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  รวมทั้งประสิทธิผลของกิจกรรมที่ทํา        
ตอเนื่อง  

ควรมอบหมายหนาที่ความผิดชอบใหกับหัวหนากิจกรรมที่จะถูกประเมินและผูประเมินทั้งสอง
กลุมนี้ ควรเขาใจกิจกรรมที่จะถูกประเมินเพื่อใหขอวินิจฉัยที่ถูกตอง   อยางไรก็ตามเพื่อใหการประเมินผล
การควบคุมภายในมีคุณภาพ  ควรดําเนินการ  ดังนี้ 

· การปฐมนิเทศและการฝกอบรม  -   เพื่ออธิบายวัตถุประสงคและวิธีปฏิบัติในการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
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· การมอบหมายผูปฏิบัติ  -   ควรมอบหมายบุคลากรใหทํางานในลักษณะเปนทีมในการ
ประเมินการควบคุมภายใน  เพื่อใหขอจํากัดของบุคคลหนึ่งอาจชดเชยไดโดยจุดแข็งของ
อีกคนหนึ่ง 

· การควบคุม  -   ตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินการควบคุม   และมีการสอบทานการปฏิบัติงานประเมินผลอยางเพียงพอ 

· การชวยเหลือทางดานเทคนิค  -    ควรจัดใหมีผูใหความชวยเหลือเจาหนาที่ผูทําการ
ประเมิน   ผูตรวจสอบภายในขององคกรควรใหความชวยเหลืออยางสม่ําเสมอ   การ
ประชุมเปนระยะ ๆ ของบุคลากรหลักที่เกี่ยวของกับการประเมินการควบคุมจะทําใหมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชน 

· การติดตามผล -   ควรมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานประเมินเพื่อใหมั่นใจวา   มี
การปฏิบัติงานประเมินอยางเพียงพอ    โดยอาจมอบหมายใหมีบุคคลหนึ่ง   หรือกลุม
บุคคลเล็ก ๆ  ทดสอบกิจกรรมการประเมิน หรืออาจใหผูตรวจสอบภายในสอบทาน
กระบวนการประเมินผล 

 

4. การจัดใหมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานประเมินผล 
ควรมีระบบติดตามความสําเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายใน   เพื่อใหความมั่นใจกับ    

เจาหนาที่ระดับอาวุโสวา 
· ผูบริหารระดับสวนงาน  หรือหัวหนาสวนงานยอย    มีการติดตามประเมินผลและ     

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในในสวนงานที่ตนรับผิดชอบ 
· ผูบริหารระดับสวนงาน   หรือหัวหนาสวนงานยอยจัดทําเอกสารเกี่ยวกับหาองคประกอบ

ของการควบคุมภายในอยางเพียงพอที่จะแสดงถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  
และสรุปผลการประเมินหาองคประกอบของการควบคุมภายใน 

· ในระหวางการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสวนงาน  หรือระดับสวนงานยอย     
มีการบันทึกเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมของแตละกิจกรรมเปนลายลักษณอักษร 

· มีแผนงานที่มีรายละเอียดเพียงพอแสดงระยะเวลาที่จะปรับปรุงแกไขขอบกพรองการ
ควบคุมภายใน หรือจุดออนของการควบคุมภายใน    และการติดตามผลการปรับปรุง   
แกไขขอบกพรอง ดังกลาว 

· มีการสรุปขอมูลผลการติดตามประเมินผลของผูสอบทานอิสระดวย  เชน   ผูตรวจสอบ
ภายใน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  เปนตน 

· มีการรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
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5. กําหนดเวลาการประเมินผล 
การกําหนดระยะเวลาประเมินการควบคุมภายในระดับหนวยงาน  ควรพิจารณา  3  ประเด็น   

หลักดังตอไปนี้   1)  ทรัพยากรที่มีอยู    2)  ประสิทธิผลของการติดตามประเมินผล    และ  3)  ลักษณะ    
วงจรกิจกรรม   เพื่อใหมั่นใจวามีการกําหนดระยะเวลาไวเพียงพอที่จะปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน  1 ป   
เพื่อใหมีขอมูลในการจัดทํารายงานตามระเบยีบฯ  ขอ 6 
 

6. การดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทําเอกสารการประเมิน 
6.1 ขอแนะนําในการปฏิบัติงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ในการปฏิบัติงานประเมินผลการควบคุมภายใน  ประกอบดวยขั้นตอนหลัก ๆ  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 :   การเลือกกิจกรรมที่จะประเมินเพื่อทําความเขาใจ กิจกรรม หนวยงาน
และโครงสรางการควบคุมภายใน 

• เลือกกิจกรรมที่จะประเมินของแตละสวนงาน    โดยการประเมินงวดแรก (งวดที่ตอง   
รายงานภายในเดือนธันวาคม  2547)  ใหเลือกกิจกรรมที่สําคัญจากแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
สวนงานยอย (แบบ  ค.3)   และเลือกประเมินผลการควบคุมของกิจกรรมอื่น ๆ  ที่สําคัญ  ซ่ึงมิไดปรากฏใน
แบบ ค.3   สวนงวดตอไปใหเลือกจากแบบ ปย.3    และเลือกประเมินผลการควบคุมของกิจกรรมอื่นๆ  ที่
สําคัญและมิไดปรากฏในแบบ  ปย. 3  ดวย   

• ทําความเขาใจกิจกรรมที่จะประเมิน โดยการสอบถาม   ศึกษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ   
สอบทานเอกสารการประเมินครั้งกอน   เพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลงไปจากงวดกอน 

• ทําความเขาใจหนวยงาน (หนวยรับตรวจ)     ทีมงานประเมินผลควรเขาใจภารกิจหลัก  
วัตถุประสงค  เปาหมาย  ลักษณะการดําเนินงาน  และกิจกรรมตางๆ  ของหนวยงาน  โดย 

- ทําความเขาใจหนวยงานโดยสอบทานนโยบาย  ระเบียบปฏิบัติที่มีและเอกสารที่
เกี่ยวของเพื่อพิจารณาวาสอดคลองกับเปาหมาย  วัตถุประสงคของหนวยงานและเปนไปตามกฎหมาย   
ระเบียบ   ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

- สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระเบียบปฏิบัติที่มีเปนระยะๆ  เพื่อให       
มั่นใจวา  รายการธุรกรรมตาง ๆ  มีการอนุมัติ   มีการดําเนินการตามกฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับ   และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

• ทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน     อาจใชวิธีสอบถามผูเกี่ยวของกับการ
กําหนดระบบการควบคุมภายใน  และสอบทานเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  เชน คูมือการ      
ปฏิบัตงิาน  แผนผังการแบงสวนงาน  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  แผนงาน  งบประมาณ  แผนภาพ
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน    เอกสารรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามที่กําหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 5  
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(แบบ ค. 1 ถึง แบบ ค.4)  และเอกสารประกอบ  รวมทั้งเอกสารการรายงานตามระเบียบฯ  ขอ 6          
(แบบ ปอ.  แบบ ปย. และแบบ ปส.) เปนตน 

 

ขั้นตอนที่ 2 : จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินการควบคุมภายใน   
   ควรจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินการควบคุมภายใน  เชน  การจัดทําตารางกิจกรรมที่
ควรปฏิบัติ (Checklist)  แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  (Internal Control Questionaires)  แบบ
ประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน   ผังภาพ (Flowchart) เกี่ยวกับการประเมินการ  
ควบคุมภายใน  และเครื่องมืออ่ืน ๆ  ที่จําเปนและเหมาะสม เปนตน 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
   การจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในลวงหนามีประโยชนในดานสามารถ
ครอบคลุมทุกจุดที่มีการควบคุมในแตละวงจรของกิจกรรมตาง ๆ ของสวนงานที่จะประเมินและงายแกการ
ใชและทราบผลไดทันที  ในการตั้งคําถามผูประเมินตองเขาใจคําถามเปนอยางดี  มิฉะนั้นจะไมพบ          
ขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ   ผูประเมินเปนผูถามตามแบบสอบถาม   คําตอบวาไมมีหรือไมใช  หมายถึง        
มิไดปฏิบัติตามคําถามแสดงถึงจุดออนของระบบการควบคุมภายในซึ่งควรทดสอบและหาสาเหตุและ
พิจารณาวามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม    ขอบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายในดังกลาว จะ
นําไปพิจารณาวามีนัยสําคัญหรือไมตอไป   สวนคําตอบวาไมมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ถาม  แสดงถึงการ
ออกแบบสอบถามที่ไมมีประสิทธิภาพ  ผูจัดทําควรระวังในเรื่องนี้   ในแบบสอบถามควรมีชอง               
คําอธิบาย/คําตอบ เพื่อจดขอความวาผูประเมินมีการทดสอบการปฏิบัติงานจริง  หรือสังเกตการปฏิบัติงาน
จริงและมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อทดสอบความถูกตองของคําตอบที่ไดรับจากการ
สอบถาม  และเพื่อสรุปคําตอบ  รวมทั้งอธิบายวิธีปฏิบัติในแตละขอ      
   หนวยงานสามารถนําตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน ในภาคผนวก ง   มา    
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับแตละเรื่องหรือแตละกิจกรรมที่จะทําการประเมินและ       
สอดคลองกับขอเท็จจริงที่เปนอยู และสามารถออกแบบสอบถามการควบคุมภายในกิจกรรมเฉพาะของ
สวนงานที่ไมไดปรากฎในภาคผนวก ง  ขึ้นมาเอง   แบบสอบถามการควบคุมภายในดังกลาวจะมี
ประโยชนทําใหทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  และใช
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
   แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามตัวอยางในภาคผนวก  ค 
ของเอกสารนี้นอกจากจะมีประโยชนในการประเมินการควบคุมภายใน  เพราะคําถามจะเกี่ยวของกับการ
บรรลุวัตถุประสงคหลักของการควบคุมภายในทั้ง 3  ดาน  คือ (1)  ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนินงาน    (2)  ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินรวมทั้งรายงานการดําเนินงาน  และ             
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(3)  มีการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ ฯลฯ แลว    เครื่องมือนี้ยังมีประโยชนเกี่ยวกับการประเมินการ
ดูแลรักษาทรัพยสินจากการทุจริต   การสูญเสีย   การนําไปใชโดยมิชอบ    และยังใชในการพิจารณาการ
ควบคุมของกิจกรรมตาง ๆ เชน  การบริหารจัดการ   การบริหารการเงิน  การจัดซื้อจัดจาง   เปนตน 

นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังมีประโยชนในการใหขอมูลสําหรับใชจัดทํารายงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน ในการทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจเปนไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  หรือไม   รวมทั้งการรายงานเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในดวย 

 

ขั้นตอนที่ 3 :  การดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน   
การประเมินในระดับกิจกรรม 
ก. จะประเมินเกี่ยวกับการมีอยูและความเหมาะสมของหาองคประกอบของการควบคุม

ภายในและการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในของกิจกรรมตางๆ ที่จะประเมินโดยใชขอมูล
ความเสี่ยงตางๆ ที่ไดจากการประชุมระดมสมองของเจาหนาที่ในสวนงานนั้นและแบบประเมิน             
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  และแบบสอบถามการควบคุมภายใน  (ใหศึกษาการใช
แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  และแบบสอบถามการควบคุมภายในใน
ภาคผนวก  ค  และ ง  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการทดสอบคําตอบที่ไดจากการสอบถามวาเปนไป
ตามที่ปฏิบัติจริง)   

ข. ทดสอบการมีอยูจริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน  โดยอาจใช
วิธีสอบถามหรือสัมภาษณผูปฏิบัติงานจริงและผูเกี่ยวของ   รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่    
เกี่ยวของกับวงจรปฏิบัติงานของกิจกรรมที่ทดสอบกับการสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง   แลวบันทึกไว
เปนลายลักษณอักษร 

ค. จากขอมูลทั้งหมดที่ไดจากผลการประเมินดังกลาวใหวิเคราะหความมีอยู   ความ    
เพียงพอ  และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน   ระบุขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ   และเสนอมาตรการ  
ปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมและจําเปน   ผลการประเมินใหบันทึกเปนลายลักษณอักษรและ       
สอบทานโดยผูบริหาร และเก็บไวในแฟมของหนวยรับตรวจ 

ง. การวิเคราะหความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะตองพิจารณาวา 
· โครงสรางและรูปแบบการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพียงพอ  และครอบคลุมทุก

กิจกรรมที่ สําคัญ    รวมทั้ งมีองคประกอบการควบคุมภายในทั้ งหา           
องคประกอบหรือไม   และอยูในเกณฑพอใจหรือไม 

· การควบคุมภายในที่กําหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม  และสามารถ       
ลดความเสี่ยงตามที่ระบุหรือไม   กรณีมิไดปฏิบัติงานจริง  ในทางปฏิบัติมี
การใชวิธีการอื่นทดแทนการควบคุมภายในที่กําหนดหรือไม 
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· ถามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู  ระบบการ     
ควบคุมภายในไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไว  และไดรับผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคหรือไม 

จ .  ผลจากการวิ เคราะหใหสรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม               
โดยพิจารณาวา 

· ถาระบบการควบคุมที่มีอยูและใชจริง  ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดโดยได
สรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ  
เปาหมายที่กําหนดไว   ถือวาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล      
COSO ระบุวาการควบคุมภายในตองมีครบทั้งหาองคประกอบของการ  
ควบคุมภายใน  และในแตละองคประกอบทําหนาที่ไดตามที่กําหนด         
ในภาพรวมจะถือวาหนวยงานมีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิผล   ตอเมื่อ
ใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา 
- ผูกํากับดูแลและฝายบริหารทราบถึงระดับความสําเร็จของผลงานจริง  

เมื่ อ เทียบกับเป าหมาย   หรือวัตถุประสงคที่ กํ าหนด  (Operation 
Objectives) 

- รายงานการเงินไดจัดทําอยางเชื่อถือได (Financial Objectives) 
- มีการปฏิบัติใหสอดคลองตามที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับกําหนด 

(Compliance Objectives) 
· ถาระบบการควบคุมตาง ๆ ไดรับการปฏิบัติตามหนาที่ตามที่มุงหวังและชวย

ใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย   รวมทั้งเพื่อเสนอแนวการ    
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ถือวามีความ
เพียงพอ  อนึ่ง  ความเพียงพอจะเกิดขึ้นเมื่อฝายบริหารไดวางแผนและ
ออกแบบการควบคุม    เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา    
หนวยงานจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  และโดยประหยัด   

ฉ. ผลการประเมินระดับสวนงานยอยนอกจากบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรแลว         
ใหบันทึกในแบบรายงานเพื่อเก็บไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและนํามาประมวลเปน 
รายงานตามระเบียบฯ ขอ  6  ตอไป  คือ 

1. แบบ ปย.1   หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับ 
       สวนงานยอย (ซ่ึงรวมถึงรายงานความเพียงพอและ   
      ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน) 
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2. แบบ ปย.2    สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน       
   การควบคุมภายใน 

3. แบบ ปย. 2-1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน       
   การควบคุมภายใน 

4. แบบ ปย.3    แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
5. แบบติดตาม ปย. 3     รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ      

   ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน 
6. แบบ ปม.    แบบประเมินการควบคุมภายใน 
7.    แบบ ปย. 1-ร    หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ 
    ระดับอาวุโส 
 

  การประเมินในระดับหนวยงาน 
  นําผลการประเมินระดับกิจกรรมมาประมวลเพื่อสรุปเปนการควบคุมภายในระดับ   
หนวยงาน  และอาจทําการประเมินความเสี่ยงบางอยางที่จําเปนเพิ่มเติม    แลวสรุปเปนผลการประเมินการ
ควบคุมภายในระดับหนวยงานโดยรวมและบันทึกในแบบ ปอ. ตาง ๆ   

(คําแนะนําการใชรูปแบบรายงาน รวมทั้งรูปแบบรายงานตางๆ  ระดับสวนงานยอย และ 
ระดับหนวยงานหรือระดับหนวยรับตรวจ  และตัวอยางใหดู ภาคผนวก  ข) 

 
 6.2 ขอแนะนําสําหรับเจาหนาที่ระดับอาวุโสที่รับผิดชอบการประเมินโดยรวม 

การประเมินการควบคุมภายในระดับหนวยงานควรประกอบดวยการติดตามประเมินผลระดับ   
กิจกรรม  และการประเมินผลระดับหนวยงานโดยรวม 

6.2.1   การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม 
ลักษณะ ขอบเขตและความถี่ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับกิจกรรม   

ซ่ึงรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing  Monitoring)    และการประเมินผล
การควบคุมเปนรายครั้งจะแตกตางกันไปของแตละกิจกรรม  ไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใชไดกับทุก              
กิจกรรม   เนื่องจากแตละกิจกรรมจะแตกตางกันในลักษณะการปฏิบัติงาน   ความแตกตางของกฎหมาย     
ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของ   วิธีการปฏิบัติงาน  และความสําคัญของแตละกิจกรรมตอการสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานโดยรวม 

ในการตรวจทานการติดตามประเมินผลของแตละสวนงานในระดับกิจกรรมยอย           
เจาหนาที่ระดับอาวุโสควรใหความสําคัญกับการประเมินประสิทธิผลของหาองคประกอบของการ       
ควบคุมภายใน (สภาพแวดลอมการควบคุม    การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรมการควบคุม  สารสนเทศ
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และการสื่อสาร  และการติดตามประเมินผล)  ในสวนงานที่ผูบริหารระดับตาง ๆ  รับผิดชอบ  (เชน         
หัวหนาสวนงาน  หรือหัวหนาสวนงานยอย  เปนตน)  องคประกอบเหลานี้เปนทั้งมาตรฐานและเกณฑการ
วัดประสิทธิผลของการควบคุมภายใน    ควรใชขอสรุปของแตละองคประกอบนี้มาประมวลเปน             
ขอสรุปโดยรวมของการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้น ๆ  และการบรรลุวัตถุประสงคของการ     
ควบคุมภายใน 

เจาหนาที่ระดับอาวุโสควรใชระบบการติดตามการปฏิบัติงานประเมินผล  เพื่อสรุปผล   
การตรวจทานระดับกิจกรรม   ขอสรุปนี้จะชวยในการระบุปญหารวมของแตละกิจกรรม   จุดออนของการ 
ควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญและขอบกพรองหรือจุดออนอื่นๆ   ของแตละกิจกรรมหรือแตละ                 
กิจกรรมยอย   ขอมูลเหลานี้ยังใชเพื่อสนับสนุนกลยุทธการประเมินผลระดับหนวยงานโดยรวม 

6.2.2   การประเมินผลในระดับหนวยงานโดยรวม 
ในการประเมินผลในระดับหนวยงาน  หรือระดับหนวยรับตรวจควรประเมินกิจกรรมหลกั  

ซ่ึงมีผลสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจหลักและวัตถุประสงคโดยรวมของหนวยงาน          
โดยรวมผลการประเมินระดับกิจกรรม  และถาจําเปนใหประเมินเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระดับหนวยงานโดยรวม 

6.2.3   การบันทึกการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
เจาหนาที่ระดับอาวุโสจัดใหมีศูนยจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการ    

ควบคุมภายใน โดยจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของไวในแหลงเดียวกันและควรปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ   
เพื่อประโยชนในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการควบคุมและวิธีการประเมิน  และประกอบการทํา   
ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในดวย   เอกสารเหลานี้นอกจากประกอบดวยเอกสาร
ตามที่ระบุในขอ 6.1  ขั้นตอนที่ 3 ขอ  ฉ. แลว  ควรประกอบดวย 

· ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจและวัตถุประสงคของหนวยงานโดยรวม (ซ่ึงจัดทําใน แบบ ค.1 
ตามระเบียบฯ ขอ 5 อยูแลว) 

· คําอธิบายเกี่ยวกับหนวยงานและกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน  ควรจัดทําในระหวาง
ที่มีการแบงหนวยงานเปนกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อประโยชนในการประเมินการควบคุม
ภายใน  และความสัมพันธของกิจกรรมเหลานี้ตอวัตถุประสงคของหนวยงาน        
(ขอมูลสวนใหญมีอยูแลวในการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ ขอ 5 และมีอยูใน         
ผังแบงสวนงาน) 

· รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของแตละกิจกรรมหรือแตละสวนงานที่    
ผูบริหารระดับสวนงานตาง ๆ  รับผิดชอบ (แบบ ปม.) 

· เอกสารการมอบหมายความรับผิดชอบในการประเมินผลระดับหนวยงานโดยรวม 
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เอกสารเหลานี้ปกติจะจัดทําโดยผูบริหารระดับตางๆ  โดยจัดทําในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
ที่ตนรับผิดชอบ    เอกสารเหลานี้ควรระบุดวยวาในสวนงานที่ผูบริหารระดับตางๆ  รับผิดชอบมีมาตรการ
ตางๆ ที่ใชอยูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  เอกสารดังกลาวที่มีประสิทธิผลจะชวย 
ฝายบริหาร 

· ในการรวบรวมและสอบทานหลักฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายใน 

· ทําใหมีการริเร่ิมพัฒนากิจกรรมควบคุมใหม ๆ  เมื่อระบบการควบคุมหรือกิจกรรม
เปลี่ยนแปลงไป 

· ใหความรูและการอบรมเจาหนาที่เพื่อใหทราบความสําคัญของการควบคุมภายใน  
และใหเจาหนาที่เหลานี้ทราบวาผลการปฏิบัติงานที่เขารับผิดชอบอยูจะสงผลถึง  
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอยางไร 

 

กลาวโดยสรุป  ใหมีการบันทึกและเก็บรักษาเอกสารการปฏิบัติงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน  ขอมูลเหลานี้จะมีประโยชนในการสอบทานความถูกตองของขอสรุปการควบคุม    
ภายใน  และจะเปนประโยชนในการประเมินผลงานของผูปฏิบัติงานประเมินผล 

เจาหนาที่ระดับอาวุโสรับผิดชอบในการจัดใหมีการบันทึกการประเมินดังกลาว    เพื่อให
ความมั่นใจวามีเอกสารสนับสนุนขอสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในอยางเพียงพอ และควรอางอิงถึง
เอกสารที่เกี่ยวของโดยไมจําเปนตองทําเอกสารซ้ํา  เชน  อางถึงชื่อระเบียบปฏิบัติ   เปนตน 

 
 
 
 
 
 


