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1. ¤ÇÒÁ í̈Òà»š¹ã¹¡ÒÃμÔ´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

  ระบบการควบคุมภายในถึงแมจะกําหนดไวอยางดีเพียงใด เมือ่ระยะเวลาผานไป ความมปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผลของมาตรการควบคุมดานตาง ๆ ที่กําหนดไวอาจเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกหนวยรับตรวจเปลี่ยนแปลงไป เชน มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูง เปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทําใหเกิดความมั่นใจวา

ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูยังคงสามารถปองกันหรือลดความเส่ียงตามสถานการณที่เปล่ียนแปลง

ใหอยูในระดับที่ยอมรับได หรือจําเปนตองปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃμÔ´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

  การติดตามประเมินผล ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการควบคุมภายในน้ีทําได 2 ลักษณะ คือ

การติดตามผลการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงานหรือการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง และการ

ประเมินผลการควบคุมเปนรายคร้ัง ซึ่งประกอบดวยการประเมินการควบคุมดวยตนเอง และการ

ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ ตามที่กลาวไวในบทท่ี 1 ตามรายละเอียดดังน้ี

 2.1 การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน 

  เปนกิจกรรมที่รวมอยูในการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติประจําวัน

ของแตละสวนงานยอยภายในหนวยรับตรวจ ที่ฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับตองมีความรับผิดชอบรวม

กันในการจัดใหมีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนงานยอยท่ีตนเองรับผิดชอบ

  ตัวอยางของกิจกรรมในการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน 

  1)  การกําหนดนโยบายและวิธีปฏบิตั ิเพ่ือใหฝายบริหารสามารถตดิตามความนาเชือ่ถอืของระบบ

การรายงาน  เชน 

   -  มีการสอบทานรายงานเปนคร้ังคราว เพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลในรายงานถูกตอง เชื่อถือได

    และรายงานน้ันใหขอมูลท่ีเปนประโยชนและเก่ียวของกัน

   -  มกีารสอบยนัหรอืกระทบยอดขอมลูดานการดําเนินงานกับขอมลูทีไ่ดจากระบบการรายงาน

    ทางการเงิน

   -  กําหนดใหบคุลากรระดบัปฏบิตัริบัผดิชอบตอความถกูตองของรายงานทางการเงิน โดยให

    ลงนามรบัรองความถกูตองของรายงานทางการเงินและรบัผดิชอบเมือ่มขีอผดิพลาดเกิดขึน้
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  2) การกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเพ่ือใหมั่นใจวาในการปฏิบัติงานตามปกติของบุคลากร 

ไดรับขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  เชน

   -  จดัใหมกีารสงสาํเนารายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานการประเมนิผลการควบคมุ

    ภายในใหกับเจาหนาท่ีที่เก่ียวของพิจารณานําไปใชประโยชน

   -  ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการควบคุมและประเมินระบบการควบคุมภายใน

  3)  การติดตามขอมูลที่ไดรับจากภายนอกวามีสวนสนับสนุนหรือชี้ใหเห็นถึงปญหาเก่ียวกับการ

ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ เชน

   -  ลกูหน้ีชาํระหน้ีแลวแตยังมกีารติดตามทวงถามหน้ี เปนการช้ีใหเห็นขอบกพรองในการบันทึก

    รายการเก่ียวกับลูกหน้ี ซึ่งควรตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุ

   -  ติดตอขอทราบขอมูลจากผูขายและรายงานประจําเดือนของบัญชีเจาหน้ีโดยตรวจสอบ

    สบืสวนขอรองเรยีนของผูขายหรือผูเสนอราคาในการไมไดรบัความเปนธรรมจากเจาหนาท่ี

    ฝายพัสดุ

   -  ใชประโยชนจากขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรงุการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

    และผูตรวจสอบภายนอก

   -  ใชขอมูลยอนกลับ ที่ไดจากการอบรม สัมมนา การประชุมวางแผน และการประชุมอื่น ๆ 

    เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

  4) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามปกติของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบงานท่ีมีความสําคัญโดย

   -  ติดตามวาเจาหนาท่ีลงลายมือชื่อในเอกสารการควบคุมภายในท่ีสําคัญตามท่ีกําหนดหรือ

    ไม  เชน การสอบยันความถูกตองของขอมูลการเงินท่ีมีจํานวนเงินสูงวามีการลงลายมือชื่อ

    รับรองความถูกตองแลว เปนตน

   -  สอบทานกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติงานในกิจกรรมน้ัน

    เปนระยะ ๆ เพ่ือใหมั่นใจวาการควบคุมภายในท่ีกําหนดยังใชอยูและยังเหมาะสม

   -  ควรใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ เสนอแนะการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 

    กิจกรรมการควบคุม
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  5)  การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในเปนระยะ ๆ โดย

   -  ใหความสาํคัญกับคณุสมบตัขิองผูตรวจสอบภายใน เชน ตองมคีวามรู ทกัษะ ความสามารถ

    และประสบการณในระดับที่เหมาะสม เปนตน

   -  ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี

   -  ผูตรวจสอบภายในตองเขาถึงผูบริหารระดับสูงได

   -  การวางแผนการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และความรับผิดชอบการตรวจสอบ

    ภายในจะตองสอดคลองกับความตองการของหนวยงานน้ัน ๆ

 2.2 การประเมินผลเปนรายคร้ัง

  ในขณะท่ีกิจกรรมการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานสงผลใหเกิดประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน การประเมินผลเปนรายคร้ังจะใหประโยชนโดยการเนนไปทีป่ระสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง 

ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง

  1)  ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน

   ขอบเขตการประเมินผลการควบคุมภายใน ขึน้อยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวาจะเนนการ

ประเมินไปท่ีวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานใด เชน ดานการดําเนินงาน ดานการรายงานทาง

การเงิน หรือดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เปนตน การประเมินระบบการควบคุมภายในจะตองใหความ

สนใจกับแตละองคประกอบของการควบคุมภายในท่ีสัมพันธกับกิจกรรมที่สําคัญ ๆ ดวย สวนความถ่ีของ

การประเมินจะอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร ซึ่งขึ้นกับความเส่ียงและการควบคุมเพ่ือลดความเส่ียง โดยแตละ

หนวยรับตรวจจะมีความถ่ีที่แตกตางกันไป

   หัวหนาหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผูบริหารและผูปฏิบัติงานใน

แตละสวนงานยอยประเมินงานของตนเอง โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการควบคุมในกิจกรรมที่

ตนรับผิดชอบ รวมท้ังหนวยงานตรวจสอบภายในซ่ึงถือเปนหนวยงานยอยหน่ึง ควรประเมินผลการ

ควบคุมภายในโดยถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ หรือประเมินการควบคุมภายใน

ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร ผูบริหารอาจใชทั้งการประเมินภายในหนวยรับตรวจและการประเมิน

ภายนอกหนวยรับตรวจโดยใชบริการประเมินการควบคุมจากผูตรวจสอบภายนอก
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  2) วิธีการประเมิน 

   การประเมินผลการควบคุมภายในเปนส่ิงท่ีตองกระทําอยางเปนข้ันตอน ถึงแมวิธีประเมินและ

เทคนิคการประเมินอาจแตกตางกันไปแตละหนวยรับตรวจ  แตก็ตองเปนไปตามรูปแบบของการประเมิน

โดยผูประเมินจะตองทําความเขาใจ ภารกิจหลัก  วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมทั้งพิจารณาถึงการ

ปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับรูปแบบการควบคุมภายในที่กําหนดหรือออกแบบไวและพิจารณาจุดออนที่

ตองปรับปรุงแกไข วิธีการปรับปรุงการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล

วาบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด

   เคร่ืองมือการประเมินผลมีหลายอยาง เชน ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ (Checklists) 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (Internal Control Questionnaires) ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(Flowcharts)  เทคนิคการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment) ทั้งน้ี ผูประเมินจะตอง

ใชวิธีการประเมินและเคร่ืองมือการประเมินท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับหนวยรับตรวจ

  3)  การทดสอบการควบคุม

   การทดสอบความนาเช่ือถือของระบบการควบคุมภายในเปนสวนสําคัญของการประเมินผล 

การทดสอบน้ีสามารถทําไดทั้งการประเมินผลแบบตอเน่ือง และการประเมินผลเปนรายคร้ังเชน การสอบทาน

รายการตาง ๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบถามบุคคลท่ีเหมาะสม สังเกตการณการแบงแยกหนาท่ี

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการควบคุมและตรวจสอบความถูกตอง เปนตน

      ผลการทดสอบเหลาน้ีจะไดรับการสอบทานโดยฝายบริหารเพ่ือประเมินความสําคัญของขอ

บกพรองที่พบและจัดทําแผนการปรับปรุงแกไข  และติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามแผน เพ่ือใหมั่นใจวา

ขอบกพรองหรือจุดออนไดรับการปรับปรุงแกไขแลว

3. ¡ÒÃÇÒ§á¼¹áÅÐ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

  มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ระบุใหหนวยรับตรวจจะตองจัด

ใหมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท้ังในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุม

ภายในเปนรายคร้ัง เพ่ือใหมั่นใจวาการควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่

เปล่ียนไป รวมท้ังการควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล

  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานดงักลาวควรกําหนดใหผูบรหิารระดับตาง ๆ  รบัผดิชอบตดิตามประสทิธิผล

ของการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือใหมั่นใจวา ระบบการควบคุมภายในใหผลตามท่ีกําหนดไว ขอบเขต

และความถ่ีของการประเมินรายคร้ัง เปนเร่ืองของการใชดลุยพินจิทางวิชาชพี ซึง่ขึน้กับการประเมินความเส่ียง
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และประสิทธิผลของวิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระหวางการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตาม

หนวยรับตรวจจะตองประเมินการควบคุมภายในและรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอย

ปละหน่ึงคร้ัง ในทางปฏิบัติการประเมินผลเปนรายคร้ังของทุกกิจกรรมอาจทําไดยาก จึงควรจัดใหมีแผนรวม

ประกอบดวยการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท้ังการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน และ

การประเมินผลเปนรายคร้ัง เพ่ือใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยู

เสมอ  และในการปฏิบัติตามแผนงานควรกําหนดใหมีการประเมินผลของกิจกรรมที่สําคัญ ๆ เปนรายคร้ัง

โดยใหความสําคัญตอวัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจและวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม

 3.1 การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ

  การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ ควรใหขอสรุปโดยรวมตอฝายบริหารวาการควบคุมภายใน

ของหนวยงานใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา มีมาตรการท่ีจะทําใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค

ของหนวยงานและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในเชนกัน การควบคุมภายในควรใชผล

การประเมินระดับสวนงานยอยในการสรุปเปนการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ อยางไรก็ตามอาจ

ตองทําการประเมินเพ่ิมเติมในสวนของความเสี่ยงบางอยาง ซึ่งควบคุมโดยหนวยกลางหรือควบคุมโดยระดับ

หนวยรับตรวจ เพราะผูบริหารระดับสวนงานยอยอาจไมคํานึงถึงวัตถุประสงคหลายวัตถุประสงคที่จะไป

เก่ียวของสัมพันธซึ่งกันและกัน

 3.2 การประเมินผลระดับสวนงานยอย

  การประเมินผลระดับสวนงานยอยเปนการประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ ที่สวนงานยอยรับผิดชอบ

ควรทําบอยคร้ังตามท่ีกําหนดเพ่ือใหหัวหนากิจกรรม  หัวหนาสวนงานยอยหรือผูรับผิดชอบในระดับ

กิจกรรมมีความมั่นใจพอควรเก่ียวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมที่ถูกประเมินอยาง

ตอเน่ือง ในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (รวมท้ังการประเมินผลฯ ระดับหนวยรับตรวจ) 

ผูบริหารระดับตาง ๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของหาองคประกอบของการควบคุมภายใน และ

ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งจะทําใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคระดับสวนงานยอย (หรือระดับหนวยรับตรวจ) นั้น ๆ

  การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจและระดับสวนงานยอย ผูบรหิารระดับ

ตาง ๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของหาองคประกอบของการควบคุมภายใน และตอง

ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งจะทําใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจและระดับสวนงานยอย
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  เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในซ่ึงกําหนดในเอกสาร

แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ควรดําเนินการ ดังนี้

  4.1  กําหนดผูรับผิดชอบ

  4.2  กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมิน

  4.3  ศึกษาและทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน

  4.4  จัดทําแผนการประเมินผล

  4.5  ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน

  4.6  สรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารการประเมิน

ภาพที่ 1 การวางแผนและดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน

กําหนด

ผูรับผิดชอบ

กําหนดขอบเขต

และวัตถุประสงค

ของการประเมิน

ดําเนินการ

ประเมินผล

การควบคุมภายใน

จัดทําแผน

การประเมินผล

ศึกษาและ

ทําความเขาใจ

โครงสรางการ

ควบคุมภายใน

 4.1 กําหนดผูรับผิดชอบ

  เบ้ืองตนกอนทําการประเมินผลการควบคุมภายใน  ควรมีการกําหนดและแตงตัง้ผูรบัผิดชอบบคุคล

ใดบุคคลหน่ึงหรือคณะทํางานและหนาท่ีความรับผิดชอบใหชัดเจนและเปนทางการโดยอาจประกอบดวย

  1)  เจาหนาที่ระดับอาวุโสหรือคณะทํางาน  เพ่ือทําหนาท่ี

   -  อํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน

   -  จัดทําแผนปฏิบัติงานประเมินผล ในภาพรวมของหนวยรับตรวจและขออนุมัติผูบริหาร

   -  ประสานงานสวนงานยอยเพ่ือติดตามการประเมินผลและปรับปรุงแกไขวิธีการควบคุม

   -  รวบรวมผลการประเมินระดับสวนงานยอยและสรุปภาพรวมของหนวยรับตรวจ

   -  พิจารณาความเสี่ยงท่ีสวนงานยอยไมสามารถควบคุมไดหรือความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในภาพ

    รวมของหนวยรับตรวจและเลือกหรือคนหาวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมเพ่ือนําเสนอฝาย

    บริหารพิจารณาส่ังการ

   -  จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินระดับหนวยรับตรวจเสนอฝายบริหาร

สรุปผลการ

ประเมินและ

จัดทําเอกสาร

การประเมิน
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  เจาหนาท่ีระดับอาวุโสหรอืคณะทํางานท่ีไดรบัมอบหมายใหรบัผดิชอบการติดตามประเมินผลโดยรวม

ควรใชผลการประเมินของผูบริหารระดับสวนงานยอยตาง ๆ ในการสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน

ระดับหนวยรับตรวจ

  2)  ผูบริหารระดับสวนงานยอย และผูปฏิบัติงานในสวนงานยอยท่ีจะประเมิน

   ผูบริหารระดับสวนงานยอย เชน หัวหนาสํานัก หัวหนาฝายรับผิดชอบประเมินการควบคุม

ภายในของสวนงานยอยท่ีรบัผดิชอบรวมกับผูปฏบิตังิานในสวนงานยอยน้ัน ๆ  รวมท้ังรบัผดิชอบในการดาํรงไว

ซึ่งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการติดตามประสิทธิผลการควบคุมภายในในสวนงานยอยที่ตน

รบัผดิชอบอยางตอเน่ือง เพ่ือความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการควบคุมภายในของสวนงานยอยท่ีรบัผดิชอบ

มีประสิทธิผลอยูเสมอ

  3)  ผูตรวจสอบภายใน

   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน

พ.ศ. 2546 ผูตรวจสอบภายในมีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอและ

ความมปีระสทิธิผลของมาตรการควบคุมภายในท่ีฝายบริหารกําหนดโดยสอบทานการประเมินของฝายบริหาร

และรายงานผลการประเมินดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือสรุปความเห็นและจัดทํารายงานเสนอตอ

หัวหนาหนวยรับตรวจวา  ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือ

ไม รวมทั้งตองประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงคที่

หนวยรับตรวจกําหนด 

ภาพที่ 2 ผังภาพการกําหนดผูรับผิดชอบ

ผูบริหารสูงสุด

พิจารณาผลการประเมินระดับหนวยรับตรวจ

เจาหนาท่ีระดับอาวุโส/

คณะทํางาน

ผูบริหารระดับสวนงานยอย

 และผูปฏิบัติงานในสวนงานยอย

ผูตรวจสอบภายใน

• อํานวยการและประสานงาน

• จัดทําแผนการประเมินผลองคกร        

• ติดตามการประเมินผล

• สรุปภาพรวมการประเมินผล

• จดัทาํรายงานระดับหนวยรับตรวจ

• ประเมินการควบคุมดวย

   ตนเอง (CSA)

• ติดตามผล

• สรุปผลการประเมิน

• จัดทํารายงานระดับสวน

   งานยอย

• ประเมินการควบคุมดวย

   ตนเอง (CSA)

• สอบทานการประเมินผล

• สอบทานรายงาน

• จัดทํารายงานแบบ ปส.
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 4.2  กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมิน

  เมื่อกําหนดคณะผูทําการประเมินผลแลว ผูประเมินควรกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของ

การประเมินใหชัดเจนวาจะประเมินผลระบบการควบคุมภายในท้ังระบบท่ัวท้ังหนวยรับตรวจหรือจะประเมิน

ผลเฉพาะบางสวนงานท่ีมีความเส่ียงสูงซึ่งสงผลกระทบตอหนวยรับตรวจเปนอยางมากและควรกําหนด

วัตถุประสงคของการประเมินวาจะประเมินเพ่ือใหทราบส่ิงใด เชน ดานความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล

รายงาน ดานการปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมาย ขอบงัคบั  มตคิณะรฐัมนตร ี เปนตน ซึง่การกําหนดขอบเขตและ

วัตถุประสงคของการประเมินผลน้ัน  คณะผูประเมินควรรวมประชุมพิจารณาแลวเสนอเจาหนาท่ีระดับอาวุโส/

คณะทํางานเพ่ือนําเสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป  ทั้งน้ีการกําหนดขอบเขต

วัตถุประสงคในการประเมินครั้งแรกและคร้ังตอ ๆ ไปขึ้นอยูกับความเหมาะสม  ความจําเปน  ซึ่งแตละหนวย

รับตรวจมีความแตกตางกัน

 4.3  ศึกษาและทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน

  เมือ่ไดกําหนดขอบเขตและวตัถุประสงคของการประเมนิผลการควบคมุภายในชดัเจนแลว ขัน้ตอไป

ผูประเมินควรศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน รวมทั้งวัตถุประสงค  วิธีการและรูปแบบ

ของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูตามท่ีไดออกแบบไว แลวดูวาการทํางานจริงทําอยางไร เปนไปตามท่ี

ออกแบบไวหรือไม โดยอาจใชเทคนิคตางๆ เชน การสอบถาม สมัภาษณผูทีเ่ก่ียวของกับการกําหนดการควบคุม

ภายใน  หรือการประชุมปรึกษากับผูบริหารและการศึกษาเอกสารท่ีมีอยู เชน เอกสารการแบงสวนงานภายใน

หนวยรับตรวจ การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ  แผนงานงบประมาณ  คูมือการปฏิบัติงาน แผนภาพแสดง

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ระเบียบ  ขอบงัคบัรวมทัง้เอกสารแนวทางการจดัวางระบบการควบคมุภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน เปนตน

 4.4  จัดทําแผนการประเมินผล

  เปนขั้นตอนการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินการประเมินผลเปนไปอยางมีระบบ

 มีขั้นตอน ในรายละเอียดของแผนอาจกําหนดรายละเอียดในเร่ืองตางๆ ตอไปนี้

   -  เร่ืองที่จะทําการประเมิน

   -  วัตถุประสงคในการประเมิน

   -  ขอบเขตการประเมิน

   -  ผูประเมิน

   -  ระยะเวลาในการประเมิน

   -  วิธีการประเมิน

   -  อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน 
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  ทัง้น้ีเม่ือจดัทําแผนการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว อาจจดัใหมกีารประชุมผูทีเ่ก่ียวของเพ่ือขอความเห็น

เก่ียวกับแผนและควรประชุมชี้แจงแผนเพ่ือทําความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันอีกคร้ังกอนดําเนินการตามแผน

 4.5  ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน

  ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในแตละสวนงานยอยท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมินงานในความ

รับผิดชอบดําเนินการโดยประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment) หรือท่ีเรียกส้ัน ๆ

วา CSA เปนกระบวนการสรางความรับผิดชอบในการควบคุมภายในใหแกทุกคนท่ีเปนเจาของงานน้ัน

วิธีการก็คือ นํากระบวนการปฏิบัตงิานกับวัตถุประสงคของงานน้ันมาเช่ือมโยงกัน แลวทําการระบุการควบคุม

ภายในท่ีมีอยูของงานน้ันและประเมินความเส่ียงท่ียังมีอยู ซึ่งผลท่ีไดจาก CSA  คือ

   -  ทําใหผูปฏิบัติเขาใจอยางถองแทถึงกระบวนการทํางานและวัตถุประสงคของงานน้ันๆ

   -  เขาใจถึงความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอวัตถุประสงคของงาน

   -  สามารถกําหนดการควบคุมภายในท่ีจําเปน เพ่ือลดความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

   -  สามารถกําหนดแผนปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสม

  การทํา CSA จึงเปนการประเมินผลการควบคุมโดยผูบริหารและพนักงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง

ในงานน้ัน ซึ่งทําใหผูรับผิดชอบในงานไดพิจารณาการปฏิบัติงานของตนเองอยางแทจริง และยอมรับที่จะทํา

การปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสม มิฉะน้ัน ผลกระทบของการทํางาน เชน การไมบรรลุวัตถุประสงค

ของงานก็จะเกิดกับผูปฏิบัติงานโดยตรง

ภาพที่ 3 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA)

CSA
ประเมินการควบคุม

ดวยตนเอง
วัตถุประสงค
ของงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมควบคุมท่ีมี

ปจจัยเส่ียงที่ยังมีอยู

แผนปรับปรุง
การควบคุม



ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹ Ố¹38

  1)  ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน  มีดังตอไปนี้

   ขั้นตอนท่ี 1  : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

   (1) เจาหนาท่ีระดับอาวุโสหรอืคณะทํางานท่ีไดรบัแตงตัง้จากผูบรหิารสูงสดุในการประเมินผล

การควบคุมภายใน จัดประชุมเฉพาะระดับฝายบริหารของสวนงานยอยตาง ๆ เพ่ือรวมกันพิจารณากําหนด

แนวทางการประเมินและแผนปฏิบัติงานการประเมินในภาพรวมท้ังองคกร

   (2) ฝายบริหารสวนงานยอยท่ีเขารวมประชุมกับเจาหนาท่ีระดับอาวุโสหรือคณะทํางานแลว

ตองจัดประชุมรวมระหวางผูปฏิบัติงานในสวนงานยอยท่ีรับผิดชอบ โดยอาจใชวิธีประชุมกลุม ทั้งน้ีการ

พิจารณาผูเขารวมประชุมตองคัดเลือกผูที่มีประสบการณในสายงานของสวนงานยอยน้ัน เพ่ือทําความเขาใจ

การประเมินการควบคุมดวยตนเองรวมท้ังสามารถดําเนินการประเมินผลตามข้ันตอนตาง ๆ ไดผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคในการประเมินผลการควบคุมภายใน

   ขั้นตอนท่ี 2  : กําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอยออกเปนกิจกรรม/งาน 

เพื่อทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจกรรม/งาน

   (1) กําหนดงานท่ีปฏิบัติในสวนงานยอยออกเปนกิจกรรม

    การแบงสวนงานยอยเปนกิจกรรมตาง ๆ มีสวนสําคัญทําใหการประเมินเปนไปอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงควรแจกแจงสวนงานยอยเปนกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการประเมิน

ผลการควบคุม ซึ่งการแบงสวนงานยอยเปนกิจกรรมตาง ๆ นั้น ผูบริหารและผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ

งานน้ันเปนผูกําหนดไดดีที่สุด  เพราะเปนผูปฏิบัติงานน้ันอยูเปนประจํา

   (2) ทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจกรรมนั้น  ซึ่งวัตถุประสงคระดับ

กิจกรรมจะตองสอดรับและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ เพ่ือใหการดําเนินงานในแตละ

สวนงานยอยบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ หากผูประเมินกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของกิจกรรมผิดไปจากที่ควรจะเปน อาจทําใหผูประเมินระบุความเสี่ยงท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายผิดพลาดไปดวย

   (3) สอบทานข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม  เพ่ือทําความ

เขาใจโครงสรางการควบคุมภายในของกิจกรรมนั้น

   ขั้นตอนท่ี 3  : จัดเตรียมเคร่ืองมือการประเมิน

   ผูประเมินควรจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน  เชน การจัดทําตาราง

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ แบบสอบถามเก่ียวกับการควบคุมภายใน แบบประเมินองคประกอบของการควบคุม

ภายใน  ผังภาพเก่ียวกับการประเมินการควบคุมภายใน และเคร่ืองมืออื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม เปนตน
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   แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

	 	 	 การจดัทำาแบบสอบถามเกีย่วกบัการควบคมุภายในลว่งหนา้	ทำาใหท้ราบขอ้มลูครอบคลมุทกุจดุ 

ที่มีการควบคุมในแต่ละวงจรของกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของส่วนงานย่อยที่จะประเมินและง่ายแก่การใช้และ

ทราบผลได้ทันที	 ในการตั้งคำาถามผู้ประเมินต้องเข้าใจคำาถามเป็นอย่างดี	 มิฉะนั้นจะไม่พบข้อบกพร่องที่มี 

นัยสำาคัญ	 ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม	 ผู้ให้ข้อมูลตอบเพียงใช่/ไม่ใช่	 หรือ	 มี/ไม่มี	 คำาตอบ 

ว่าไม่ใช่หรือไม่มี	 หมายถึงมิได้ปฏิบัติตามคำาถามแสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน	 ซึ่งควร 

ทดสอบและหาสาเหตุและพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม่	 ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการ 

ควบคุมภายในดังกล่าวจะนำาไปพิจารณาว่ามีนัยสำาคัญหรือไม่ต่อไป	 ส่วนคำาตอบว่าไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ 

เรื่องที่ถาม	แสดงถึงการออกแบบสอบถามที่ไม่มีประสิทธิภาพ	ผู้จัดทำาควรระวังในเรื่องนี้	 ในแบบสอบถาม 

ควรมีช่องคำาอธิบาย/คำาตอบ	 เพื่อจดข้อความว่า	 ผู้ประเมินมีการทดสอบการปฏิบัติงาน	หรือสังเกตการณ์ 

ปฏิบัติงานจริง	 หรือมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบความถูกต้องของคำาตอบที่ 

ได้รับจากการสอบถาม	และเพื่อสรุปคำาตอบ	รวมทั้งอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อ

	 	 				 หนว่ยรบัตรวจสามารถนำาตวัอยา่งแบบสอบถามการควบคมุภายใน	ในภาคผนวก ข มาปรบัปรงุ

แก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับแต่ละเรื่องหรือแต่ละกิจกรรม	ที่จะทำาการประเมินและสอดคล้องกับ 

ขอ้เทจ็จรงิทีเ่ปน็อยู	่และสามารถออกแบบสอบถามการควบคมุภายในกจิกรรมเฉพาะของสว่นทีไ่มไ่ดป้รากฏใน

ภาคผนวก	ข	ขึน้มาเอง		แบบสอบถามการควบคมุภายในดงักลา่วจะมปีระโยชน์	ทำาใหท้ราบความเสีย่งทัว่ไปที่

มผีลกระทบตอ่วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน	และใชป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

สำาหรบัหนว่ยรบัตรวจทีม่มีาตรฐานการปฏบิตังิานเฉพาะเรือ่ง สามารถนำามาตรฐานการปฏบิตั ิ

งานเฉพาะเรื่อง/กิจกรรม เช่น ISO HA เป็นต้น มาใช้เป็นแบบสอบถามได้ 

   แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

	 	 	 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามตัวอย่างในภาคผนวก ก	 ของหนังสือนี้	

นอกจากจะมีประโยชน์ในการประเมินการควบคุมภายในแล้ว	 ยังมีประโยชน์เกี่ยวกับการประเมินการดูแล 

รักษาทรัพย์สินจากการทุจริต		การสูญเสีย		การนำาไปใช้โดยมิชอบ	และยังใช้ในการพิจารณาการควบคุมของ

กจิกรรมตา่ง	ๆ 	เชน่		การบรหิารจดัการ		การบรหิารการเงนิ		การจดัซือ้จดัจา้งเปน็ตน้		เพราะคำาถามจะเกีย่วขอ้ง

กับ	การบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการควบคุมภายในทั้ง	3	ด้าน		คือ

	 	 	 (1)		ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน	

	 	 	 (2)		ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินรวมทั้งรายงานการดำาเนินงานและ

	 	 	 (3)		มีการปฏิบัติตามกฎ		ระเบียบ		ข้อบังคับ		ฯลฯ
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   ขั้นตอนท่ี 4  : การดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน

   การประเมินผลระดับสวนงานยอย

   (1) ผูประเมินทําการประเมินเก่ียวกับการมีอยูและความเหมาะสมของหาองคประกอบของ

การควบคุมภายใน และการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในของกิจกรรมตาง ๆ ของสวนงานยอย

โดยใชแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ใหศึกษาการใชแบบประเมินองคประกอบของการ

ควบคุมภายในในภาคผนวก ก โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการทดสอบคําตอบท่ีไดจากการสอบถามวาเปน

ไปตามที่ปฏิบัติจริง)

   (2) ผูประเมินรวมกันประเมินการควบคุมภายในท่ีมีอยูของกิจกรรมตาง ๆ ที่ตนเอง

รับผิดชอบโดยการทดสอบการมีอยูจริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน โดยอาจใชวิธี

สอบถามหรือสัมภาษณผูปฏิบัติงานจริงและผูเก่ียวของ รวมท้ังการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ

กับวงจรปฏิบัติงานของกิจกรรมท่ีทดสอบกับการสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง แลวบันทึกไวเปน

ลายลักษณอักษร

   (3) ผูประเมินรวมกันประเมินความเส่ียงท่ียังมีอยูที่เก่ียวของกับการบรรลุวัตถุประสงคของ

กิจกรรมตาง ๆ โดยเร่ิมดวยการระบุปญหา  อุปสรรค  เหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นแลวสงผลให

ไมบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดกําหนดไวในข้ันตอนท่ี 2 โดยอาจพิจารณาใชแบบสอบถามการควบคุม

ภายในตามภาคผนวก  ข

      การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ

   การประเมินผลในระดับหนวยรับตรวจ เจาหนาท่ีระดับอาวุโส/คณะทํางานควรประเมิน

กิจกรรมหลัก ซึ่งมีผลสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจหลัก และวัตถุประสงคโดยรวมของ

หนวยรับตรวจ โดยรวมผลการประเมินระดับสวนงานยอย และถาจําเปนใหประเมินเพ่ิมเติมตามขั้นตอน

ที่กลาวขางตน เพ่ือสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระดับหนวยรับตรวจ

โดยรวม

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน

ขั้นตอนท่ี 3

จัดเตรียมเคร่ืองมือการประเมิน

1. แบบประเมินองคประกอบ

 ของการควบคุมภายใน

 (ภาคผนวก ก)

2. แบบสอบถามการควบคุม

 ภายใน (ภาคผนวก ข) 

ขั้นตอนท่ี 2

1. กำหนดงานในความรับผิดชอบ

 ออกเปนกิจกรรม/งาน

2. ทำความเขาใจวัตถุประสงค

   และเปาหมายหลักของ

   กิจกรรม/งาน 

ขั้นตอนท่ี 4

ประเมินผลการควบคุมภายใน

1. ระดับสวนงานยอย

2. ระดับหนวยรับตรวจ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. เจาหนาที่ระดับอาวุโส/

 คณะทำงานกับฝายบริหาร

 สวนงานยอย

2. ฝายบริหารสวนงานยอยกับ

 ผูปฏิบัติ

ขั้นตอนท่ี 1
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 4.6 สรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารการประเมิน

  ระดับสวนงานยอย

  ผูประเมินควรสรุปผลการประเมินการควบคุมดวยตนเอง และนําขอมูลสรุปผลมาจัดทํารายงาน

ของสวนงานยอย โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี

  1) จากขอมูลทั้งหมดที่ไดจากผลการประเมินจุดออนหรือความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ ใหวิเคราะห

ความมีอยู ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุและเสนอมาตรการปรับปรุงแกไขตาม

ความเหมาะสมและจําเปน ผลการประเมินใหบันทึกเปนลายลักษณอักษรและสอบทานโดยผูบริหารและ

เก็บไวในแฟมของหนวยรับตรวจ

  2) การวิเคราะหความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะตองพิจารณาวา

   -  โครงสรางและรูปแบบการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพียงพอ และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่

    สําคัญ รวมทั้งมีองคประกอบของการควบคุมภายในท้ังหาองคประกอบหรือไม และอยูใน

    เกณฑพอใจหรือไม

   -  การควบคุมภายในท่ีกําหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม และสามารถลดความเส่ียงตาม

    ที่ระบุหรือไม กรณีมิไดปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใชวิธีการอ่ืนทดแทนการควบคุม

    ภายในท่ีกําหนดหรือไม

   -  ถามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู ระบบการควบคุมภายในได

    ปฏิบัติหนาท่ีตามที่กําหนดไวและไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม

  3) ผลจากการวิเคราะหใหสรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม โดยพิจารณาวา

   - ถาระบบการควบคุมทีม่อียูและใชจรงิ ไดปฏบิตัหินาท่ีตามทีกํ่าหนดโดยไดสรางความมัน่ใจ

    อยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว ถือวาระบบ

    การควบคุมภายในมีประสิทธิผล

  4) ผูประเมินควรเสนอวิธีการแกไขขอบกพรองหรือจุดออนท่ีพบ รวมทั้งการปรับปรุงแกไขท่ีตอง

ดําเนินการตอไป อยางไรก็ตาม ในการเสนอการปรับปรุงแกไขน้ัน ควรผานการพิจารณาอยางระมัดระวัง 

รอบคอบวาการปรับปรุงน้ันมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติไดและประโยชนที่ไดรับเกิดความคุมคา

เมื่อเทียบกับตนทุนท่ีตองเสียไปจากการดําเนินการแกไขปรับปรุง

  5) ผลการประเมินระดับสวนงานยอยนอกจากบันทึกไวเปนลายลักษณอกัษรแลวใหบนัทึกในแบบ

รายงานและสงใหผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานท่ีหนวยรับตรวจแตงตั้งขึ้น รวบรวมรายงานเพ่ือประมวลเปน

รายงานระดับหนวยรับตรวจ พรอมจัดเก็บรายงานไวที่หนวยรับตรวจ รายงานของสวนงานยอยประกอบดวย

   (1) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ  ปย.1

   (2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ  ปย.2
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  ระดับหนวยรับตรวจ

  ผลการประเมินระดับหนวยรับตรวจ เปนการนําเอาผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับสวนงานยอย และผลการประเมินจากผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนการรายงานในฐานะผูประเมิน

อิสระเพ่ือนําเสนอหัวหนาหนวยรับตรวจวิเคราะห เปรียบเทียบผลสรุปการประเมินของเจาหนาท่ีอาวุโส/

คณะทํางานกับผูตรวจสอบภายในเพ่ือพิจารณาส่ังการตอไป

  1)  การรายงานโดยฝายบริหาร

   การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ จะตองใหขอมูลเบื้องตนกับหัวหนาหนวยรับตรวจ

ในการสรุปความเห็นวาการควบคุมภายในไดรับการออกแบบเพ่ือปองกันหรือตรวจพบความเส่ียงท่ี

อาจเกิดขึ้นหรือไม และทํางานไดผลตามที่ออกแบบไวหรือไม เพ่ือนํามาจัดทําเปนรายงานโดยผูบริหารระดับ

สูงสุดของหนวยรับตรวจ ดังน้ี

   (1) หนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

    หวัหนาหนวยรับตรวจตองจดัทาํหนังสอืเพ่ือใหความเห็นเก่ียวกับระบบการควบคมุภายใน

ที่ใชอยู วามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม เพียงใด ซึ่งถือเปนหนังสือรายงานภายนอก โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินการควบคุมระดับ

หนวยรับตรวจ

   (2) ขอพิจารณาเกี่ยวกับขอบกพรองหรือจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ

    เจาหนาท่ีระดับอาวุโส/คณะทํางานตองพิจารณาวามีจดุออนหรือขอบกพรองท่ีมนียัสําคัญ

ในรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในท่ีไดรับจากผูบริหารระดับสวนงานยอยตางๆ หรือไม

   (3) การดําเนินการกรณีไดรับรายงานจุดออนของการควบคุมภายใน

    - เรื่องท่ีควรรายงานภายในหนวยรับตรวจ ถาขอตรวจพบที่ไดรับรายงานจาก

ผูบริหารระดับสวนงานยอยตาง ๆ เปนเร่ืองที่ผูบริหารระดับสูงใหความสนใจ และไดใชดุลยพินิจแลวเห็นวา

ควรส่ือสารใหทราบภายในหนวยรับตรวจเทาน้ัน เน่ืองจากเร่ืองเหลาน้ีจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขของ

ฝายบริหารเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  ใหสัง่การตามควรแกกรณี

ใหถือเปนเร่ืองรายงานภายใน รายงานเหลาน้ีควรเสนอผานเจาหนาท่ีอาวุโส/คณะทํางานท่ีรับผิดชอบการ

ประเมินผลฯ  ในภาพรวมทราบดวย

    -  เรื่องเกี่ยวกับจุดออนหรือขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญ เปนเร่ืองที่รายแรงกวาเร่ือง

ที่ควรรายงานภายในดังกลาวขางตน ซึ่งเปนเร่ืองเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูไมสามารถลด

ความเส่ียงจากขอผิดพลาด หรือความเสียหายในระดับท่ียอมรับได รวมทั้งฝายบริหารไมสามารถตรวจพบ

ขอผิดพลาด ความผิดปกติ หรือความเสียหายไดทันกับสถานการณ เร่ืองเหลาน้ีจะรายงานในหนังสือ

รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
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    เมือ่ประเมนิความรายแรงของขอบกพรองหรอืจดุออนของการควบคมุภายใน ควรประเมนิ

ถึงลักษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายอันเน่ืองจากขอบกพรองเหลาน้ันดวย นอกจากน้ีโอกาสที่จะเกิด

การทุจริตจะเปนปจจัยสําหรับพิจารณาวาเปนจุดออนหรือขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ

  2) การรายงานโดยผูตรวจสอบภายใน

   ผูตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในฐานะ

ผูประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ เพ่ือใหความม่ันใจวาการประเมินผลการควบคุมภายในของฝายบริหาร

ไดดําเนินไปอยางเท่ียงธรรม จากผลการสอบทานน้ี ผูตรวจสอบภายในตองรายงานตอหัวหนาหนวยรับตรวจ

วาการประเมินผลการควบคุมภายใน เปนไปอยางสมเหตุสมผลและระมดัระวังอยางรอบคอบ (ตามแบบ ปส.)

  3) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ

   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจที่ตองจัดทํา ประกอบดวย

    (1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1

    (2) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ. 2

    (3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ. 3

ภาพที่ 5 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูท่ีเกี่ยวของ

การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ผูตรวจสอบภายในระดับสวนงานยอย ระดับหนวยรับตรวจ

1. แบบ ปย. 1

2. แบบ ปย. 2

1. แบบ ปอ. 1

2. แบบ ปอ. 2

3. แบบ ปอ. 3

1. แบบ ปส. 

การรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามระเบียบฯ ขอ 6 ใหจัดสงเฉพาะหนังสือ

รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับรายงานแบบอ่ืนใหจัดเก็บไวท่ีหนวยรับ

ตรวจ เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินและบุคคลอ่ืน

ท่ีเกี่ยวของเรียกดูและสอบทานตอไป
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5. ¢ŒÍá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑºà Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèÃÐ´ÑºÍÒÇØâÊ/¤³Ð·íÒ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
 â´ÂÃÇÁ

  การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจควรประกอบดวยการติดตามประเมินผลระดับ

สวนงานยอยและการประเมินผลระดับหนวยรับตรวจโดยรวม

  5.1 การติดตามประเมินผลระดับสวนงานยอย

  ลักษณะขอบเขตและความถี่ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย ซึ่ง

รวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุมเปนรายคร้ัง

จะแตกตางกันไปแตละกิจกรรมของสวนงานยอย เจาหนาท่ีระดับอาวุโส/คณะทํางานควรใหความสําคัญการ

ประเมินประสิทธิผลของหาองคประกอบของการควบคุมภายใน (สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมิน

ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสารและการติดตามประเมินผล)

  ในสวนงานยอยท่ีผูบริหารระดับตาง ๆ รับผิดชอบ องคประกอบเหลาน้ีเปนท้ังมาตรฐานและเกณฑ

การวัดประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ควรใชขอสรุปของแตละองคประกอบมาประมวลเปนขอสรุป

โดยรวมของการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้น ๆ และการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

เพ่ือสรุปผลการประเมินระดับสวนงานยอย ขอสรุปนี้จะชวยในการระบุปญหารวมของแตละกิจกรรม

จุดออนของการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญและขอบกพรองหรือจุดออนอื่นๆ  ของแตละกิจกรรม

ขอมูลเหลาน้ียังใชเพ่ือสนับสนุนการประเมินผลระดับหนวยรับตรวจโดยรวม

 5.2  การบันทึกการประเมินเปนลายลักษณอักษร

  เจาหนาท่ีระดับอาวุโส/คณะทํางานจัดใหมีศูนยจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายใน โดยจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของไวในแหลงเดียวกันและควรปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

อยูเสมอ เพ่ือประโยชนในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงการควบคุมและวิธีการประเมินและประกอบ

การทําความเห็นเก่ียวกับประสทิธิผลของการควบคุมภายในดวย เอกสารเหลาน้ีนอกจากประกอบดวยเอกสาร

รายงานการประเมินผลระดับสวนงานยอย รายงานการประเมินผลระดับหนวยรับตรวจแลว ควร

ประกอบดวย

  -  ขอมูลเก่ียวกับภารกิจและวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจโดยรวม

  -  คําอธิบายเก่ียวกับหนวยรับตรวจและกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ ควรจัดทําในระหวาง

   มกีารกําหนดกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือประโยชนในการประเมนิการควบคมุภายใน และความสมัพนัธ

   ของกิจกรรมเหลาน้ีตอวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ

  -  รายงานการประเมินผลการควบคมุภายในของแตละกิจกรรมหรอืแตละสวนงานยอยท่ีผูบรหิาร

   ระดับสวนงานยอยตาง ๆ รับผิดชอบ 

  -  เอกสารการมอบหมายความรับผิดชอบในการประเมินผลระดับหนวยรับตรวจโดยรวม
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6. Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¢Í§μ¹àÍ§

  ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 

ขอ 6 กําหนดใหหนวยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายใน โดยหนวยรับตรวจบางหนวย มีการประเมินผล

การควบคุมภายในและมีรปูแบบการประเมินของตนเองใชอยูกอนระเบียบฯ นีม้ผีลบงัคบั อยางเชน รฐัวสิาหกิจ

บางแหง ดังนั้น ใหหนวยรับตรวจดังกลาว ประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ปฏิบัติอยู และจัดทํา

หนังสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายในเรยีนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยสงสาํนกังาน

การตรวจเงินแผนดิน/สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตามกําหนดในระเบียบฯ

7. Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨·ÕèÁÕË¹‹ÇÂ§Ò¹Â‹ÍÂÀÒÂãμŒÊÑ§¡Ñ´

  หนวยรับตรวจท่ีมีหนวยงานยอยภายใตสังกัด การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัด

ทํารายงานตามระเบียบขอ 6 ใหพิจารณาจากโครงสรางการบริหาร ซึ่งไดกระจายอํานาจการบริหาร

ใหหนวยงานยอยภายใตสังกัด หากโครงสรางการบริหารทําใหหนวยงานยอยภายใตสังกัดมีอิสระ

ทางการบรหิาร หนวยงานยอยภายใตสงักัดน้ันจะมีอิสระในการกําหนดหรือออกแบบและประเมินผล

การควบคุมภายในของตนเอง หนวยงานยอยภายใตสังกัดท่ีเปนอิสระถือเสมือนเปนหนวยรับตรวจ

การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในใหจัดทําทั้งระดับสวนงานยอยและระดับ

หนวยรับตรวจ เชน โรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน หากโรงพยาบาลและ

สถานศึกษาดังกลาว มีอิสระในการบริหารแยกจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง

ศึกษาธิการ โรงพยาบาลและสถานศึกษาสามารถประเมินผลการควบคุมภายใน โดยสวนงานยอยภายใน

โรงพยาบาล สถานศึกษา ประเมินการควบคุมดวยตนเองและจัดทํารายงานในระดับสวนงานยอย แลวนําผล

การประเมินในระดับสวนงานยอยมาประมวลผลเปนภาพรวมของโรงพยาบาล สถานศึกษา เพือ่จัดทาํหนังสอื

รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยสงสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน/สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคโดยตรง






