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สวนที่หนึ่ง 
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

  
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   

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

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

· ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง 
· การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 
· ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและ   

ทันเวลา 
· การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
ขอกําหนดตามมาตรฐานการควบคุมภายในนี้    เปนเร่ืองเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการ     

ปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยบุคลากรที่เหมาะสม 
เน่ืองจากระบบการควบคุมภายในจะแทรกอยูในระบบการปฏิบัติงานประจําวันของแตละ     

หนวยงาน  ดังน้ันเพ่ือใหความมั่นใจวาการควบคุมภายในเหมาะสมและมีประสิทธิผลอยูเสมอ ผูบริหาร  
จึงตองติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง   เพ่ือใหมีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในหรือเปล่ียนแปลงการควบคุมภายในตามความเหมาะสม    ถึงแมวาผูบริหารรวมทั้งผูตรวจสอบ     
ภายในเปนผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในก็ตาม   บุคลากรระดับปฏิบัติหรือ
บุคลากรอื่นๆ ที่มิไดดํารงตําแหนงบริหารก็มีสวนสําคัญในการติดตามผลการควบคุมภายในระหวางการ
ปฏิบัติงานประจําวันดวย   เน่ืองจากบุคลากรเหลาน้ีตองปฏิบัติงานอยูเปนประจํา จึงอยูในฐานะที่จะบอก
ไดวา ควรจะปรับปรุงกระบวนการควบคุมจุดไหน  อยางไร 
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การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 การติดตามประเมินผล (Monitoring) ตามที่กําหนดในมาตรฐานการควบคุมภายในนี้  ทําได         
2  ลักษณะ คือ การติดตามผลการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงานหรือการติดตามผลอยางตอเน่ือง 
(Ongoing Monitoring)  และการประเมินผลการควบคุมเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) ซ่ึงประกอบ
ดวยการประเมินการควบคุมดวยตนเอง  (Control Self - Assessment) และการประเมินการควบคุมอยาง
เปนอิสระ (Independent Assessment) อยางไรก็ตาม การติดตามผลระหวางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลจะ
ชวยใหความจําเปนในการประเมินผลเปนรายคร้ังลดลง   โดยปกติถาการติดตามประเมินผลจัดทําทั้งการ
ติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate  
Evaluation) จะทําใหเชื่อไดวาการควบคุมมีประสิทธิผลอยูเสมอ 
 

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

 
2. การประเมินผลเปนรายครั้ง  (Separate Evaluation) 

 ในขณะที่กิจกรรมการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานสงผลใหเกิดประสิทธิผลของการ     
ควบคุมภายใน   การประเมินผลเปนรายครั้งจะใหประโยชนโดยการเนนไปที่ประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในโดยตรง  ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

2.1 ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน 
 ขอบเขตการประเมินผลการควบคุมภายใน ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวาจะ
เนนการประเมินไปที่วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานใด เชน ดานการดําเนินงาน    ดานการ     
รายงานทางการเงิน  หรือดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เปนตน   การประเมินระบบการควบคุมภายใน   
จะตองใหความสนใจกับแตละองคประกอบของการควบคุมภายในที่สัมพันธกับกิจกรรมที่สําคัญๆ  ดวย  
สวนความถี่ของการประเมินจะอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร  ซ่ึงขึ้นกับความเสี่ยงและการควบคุมเพ่ือ     
ลดความเสี่ยง 
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2.2 ผูประเมิน 
 บุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบกระบวนการปฏิบัติงานประเมินผลจะตองพิจารณาถึง
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ   นอกจากน้ีผูตรวจสอบภายในควร
ประเมินผลการควบคุมภายในโดยถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ   หรือประเมินการ   
ควบคุมภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร   ผูบริหารอาจใชทั้งการประเมินภายในหนวยงานและ
การประเมินภายนอกหนวยงานโดยใชบริการประเมินการควบคุมจากผูตรวจสอบภายนอก 

2.3 กระบวนการประเมิน 
การประเมินผลการควบคุมภายในเปนส่ิงที่ตองกระทําอยางเปนขั้นตอน  ถึงแมวิธีประเมิน

และเทคนิคการประเมินอาจแตกตางกันไปแตละหนวยงานแตก็ตองเปนไปตามรูปแบบของการประเมิน   
ในการประเมินผลผูประเมินจะตองทําความเขาใจหนวยงานและภารกิจหลักของหนวยงาน   รวมทั้ง
พิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่มีอยูวาทํางานจริงอยางไร   เม่ือเปรียบเทียบกับการทํางานตามที่  
ออกแบบไว   (เน่ืองจากระบบการควบคุมที่ออกแบบไวอาจมีการปฏิบัติจริงตางไปจากที่กําหนดหรือเลิก
ปฏิบัติตามที่ออกแบบไว  และบางครั้งอาจมีวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ  แตมิไดระบุไวในคําอธิบายวิธีการ
ปฏิบัติงาน)   และพิจารณาปรับปรุงแกไขจุดบกพรองที่พบ    ดําเนินการวิเคราะหการควบคุมภายใน และ
การทดสอบการปฏิบัติจริงกับเกณฑ หรือมาตรฐานที่ต้ังไว    ประเมินและพิจารณาผลการทดสอบเพื่อให
ความเห็นวาการควบคุมภายในใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
หรือไม 

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

2.4 การทดสอบ 
การทดสอบความนาเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในเปนสวนสําคัญของการประเมินผล

การทดสอบนี้สามารถทําไดทั้งการประเมินผลแบบตอเน่ือง (Ongoing)  และแบบประเมินเปนครั้งคราว 
(Periodic)  เชน   การสอบทานรายการตาง ๆ   การทดสอบการปฏิบัติงาน  การทดสอบเพิ่มเติมจะรวมถึง
การสอบถามบุคคลท่ีเหมาะสม   สังเกตการณการแบงแยกหนาที่ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการควบคุม   
และตรวจสอบความถูกตอง  เปนตน 

ผลการทดสอบเหลาน้ี   จะไดรับการสอบทานโดยฝายบริหารเพ่ือประเมินความสําคัญของ
ขอบกพรองที่พบ และจัดทําแผนการปรับปรุงแกไข   และติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามแผน   เพ่ือ    
ใหม่ันใจวาขอบกพรองหรือจุดออนไดรับการปรับปรุงแกไขแลว 



 

  

4

ในการประเมินเปนรายครั้งควรเนนที่วัตถุประสงคระดับหนวยงาน   และวัตถุประสงค
ระดับกิจกรรมซึ่งวัตถุประสงคระดับหนวยงานควรเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคระดับกิจกรรมของหนวยงาน  
โดยวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับหนวยงาน 
 
แนวปฏิบัติในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

1. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)   
1.1 กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหฝายบริหารสามารถติดตามความนาเชื่อถือของ

ระบบการรายงาน  
ก. มีการสอบทานรายงานเปนครั้งคราว เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลในรายงานถูกตอง     

เช่ือถือได และรายงานนั้นใหขอมูลที่เปนประโยชนและเกี่ยวของกัน 
ข. มีการสอบยันหรือกระทบยอดขอมูลดานการดําเนินงานกับขอมูลที่ไดจากระบบ

การรายงานทางการเงิน 
ค.  กําหนดใหบุคลากรระดับปฏิบัติรับผิดชอบตอความถูกตองของรายงานทาง      

การเงินโดยใหลงนามรับรองความถูกตองของรายงานทางการเงินและรับผิดชอบ
เมื่อมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น 

1.2 กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวา ในการปฏิบัติงานตามปกติของบุคลากร
ไดรับขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน    

ก. จัดใหมีการสงสําเนารายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในใหกับเจาหนาที่ 

ข. ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการควบคุมและประเมินระบบการควบคมุ
ภายใน 

1.3 จัดใหมีวิธีปฏิบัติเพื่อติดตามขอมูลท่ีไดรับจากภายนอกวามีสวนสนับสนุนหรือช้ีใหเห็น
ถึงปญหาเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหนวยงาน    

ก. ลูกหน้ีชําระหนี้แลวแตยังมีการติดตามทวงถามหน้ี  เปนการช้ีใหเห็นขอบกพรอง
ในการบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหน้ี  ซ่ึงควรสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ 

ข. ใชวิธีการติดตามประเมินผลเพ่ือการติดตอขอทราบขอมูลจากผูขายและรายงาน
ประจําเดือนของบัญชีเจาหน้ี  โดย  
· ตรวจสอบสืบสวนขอรองเรียนของผูขายหรือผูเสนอราคาในการไมไดรับ

ความเปนธรรมจากเจาหนาที่ฝายพัสดุ 
· ใหประเมินผลการควบคุมซํ้าสําหรับระบบการควบคุมแบบปองกันหรือแบบ

คนพบปญหา 
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ค. สนองตอบตอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการควบคุมภายในของ                 
ผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายนอก 

ง. รวบรวมขอคิดเห็นตางๆ จากการประชุมเจาหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนและการ
ประชุมอื่นๆ  เพ่ือประกอบการพิจารณาวาการควบคุมภายในมีประสิทธิผลหรือไม 

1.4  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามปกติของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญ   โดย  
ก.     ติดตามวาเจาหนาที่ลงลายมือชื่อในเอกสารการควบคุมภายในที่สําคัญตามที่

กําหนด  หรือไม  เชน การสอบยันความถูกตองของขอมูลการเงินที่มีจํานวนเงินสูง 
วามีการลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองแลว  เปนตน 

ข. สอบทานกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานใน      
กิจกรรมนั้นเปนระยะๆ   เพ่ือใหมั่นใจวาการควบคุมภายในที่กําหนดยังใชอยูและ
ยังเหมาะสม 

ค.    ควรใหเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ   เสนอแนะการปรับปรุงหรือ   
เปล่ียนแปลงกิจกรรมการควบคุม 

1.5 สอบทานประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในเปนระยะๆ  โดย  
ก.   ใหความสําคัญกับคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน เชน ตองมีความรู  ทักษะ      

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

การตรวจสอบภายในจะตองเหมาะสมกับความตองการของหนวยงานนั้น ๆ  
 

2. การประเมินผลเปนรายคร้ัง (Separate Evaluation) 
2.1 จัดทําแผนการประเมินผลการควบคุมภายในอยางเปนระบบ โดย  

ก. ทีมงานประเมินผลตองวางแผนอยางเปนระบบและเปนข้ันตอนเพื่อใหมีการ
ประสานงานกันอยางดี 

ข. หัวหนาทีมงานควรเปนผูจัดทําแผน 
2.2 เจาหนาที่ผูมีความรู  ทักษะ  และความชํานาญ  ควรเปนผูปฏิบัติงานประเมินผลการ     

ควบคุมภายใน 
ก. ผูปฏิบัติงานประเมินผลจะตองเขาใจกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานอยางเพียงพอ 
ข. การประเมินผลควรใชเคร่ืองมือตางๆ เชน แบบสอบถาม  ตารางกิจกรรมที่ควร

ปฏิบัติ (Checklists) และเครื่องมืออื่นๆ 
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2.3 ขอบเขตการประเมิน    กิจกรรมที่จะประเมิน    และความถี่ของการประเมิน  มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

2.4  ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการของระบบการควบคุม  หรือทําความเขาใจวา
ระบบการควบคุมควรดําเนินไปอยางไร  และในทางปฏิบัติดําเนินไปเชนไร 

2.5 จัดเตรียมคูมือ นโยบาย แผนภูมิองคกร คูมือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เก่ียวของอ่ืนๆ 
ใหกับทีมงานประเมินผล 

2.6 อาจจัดใหมีการประชุมเจาหนาที่หนวยงานยอยผูรับการประเมินตามความเหมาะสมและ
จําเปนเพ่ือระดมสมองระบุปญหา สาเหตุของปญหา หรือความเสี่ยงที่ทําใหงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคหรือความเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดการเสียหาย การทุจริต การร่ัวไหล และอื่นๆ 

2.7 ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการประเมิน 
2.8 บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการประเมินเปนลายลักษณอักษร 

 2.9 สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงาน 
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II. การวางแผนและการดําเนินการประเมินการควบคุมภายใน 
 
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินระบุใหหนวยรับตรวจจะตองจัด

ใหมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหวางการปฏิบัติงาน  (Ongoing)  และการประเมิน
ผลการควบคุมภายในเปนรายคร้ัง (Separate  Evaluation)  เพ่ือใหม่ันใจวาการควบคุมภายในไดรับการ
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งการควบคุมภายในดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิผล    

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวควรกําหนดใหผูบริหารระดับตาง ๆ  รับผิดชอบติดตาม     
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพื่อใหมั่นใจวา  ระบบการควบคุมภายในใหผลตามที่
กําหนดไว   ขอบเขตและความถี่ของการประเมินรายครั้งเปนเรื่องของการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพซ่ึงข้ึนกับ
การประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระหวางการ
ปฏิ บัติ งาน     อยางไรก็ตามหนวยรับตรวจจะตองประเมินการควบคุมภายในและรายงานตอ                   
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ในทางปฏิบัติการประเมินผลเปนรายคร้ังของทุก
กิจกรรมอาจทําไดยาก    จึงควรจัดใหมีแผนรวมประกอบดวยการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ทั้งการติดตามประเมินผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้ง เพ่ือใหม่ันใจอยาง  
สมเหตุสมผลวาการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยูเสมอ    และในการปฏิบัติตามแผนงานควรกําหนดให
มีการประเมินผลของกิจกรรมที่สําคัญ ๆ เปนรายครั้ง โดยใหความสําคัญตอวัตถุประสงคระดับหนวยงาน 
และวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม 
 

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

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

ขอแนะนําในการวางแผนและการดําเนินการประเมินการควบคุมภายใน    
เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งกําหนดในเอกสาร          

คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย     
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 ขอ 6  น้ี   ควรดําเนินการ  ดังน้ี 

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

1. การกําหนดผูรับผิดชอบ 
ระบบการควบคุมภายในไมใชระบบที่แบงแยกออกจากระบบการปฏิบัติงานในหนวยงาน      แต

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

การกําหนดความรับผิดชอบเปนการเฉพาะในการติดตามประเมินผล   มีดังน้ี 
1.1 การอํานวยการเกี่ยวกับการประเมินผลโดยรวม 

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

· ดําเนินการใหมีการแบงหนวยงานเปนกิจกรรมตาง ๆ   เพ่ือประโยชนในการประเมิน
การควบคุมภายใน 

· รับผิดชอบในการพิจารณาวาขอบกพรองของการควบคุมภายในใดมีนัยสําคัญ 
· จัดใหมีหนังสือรับรองการควบคุมภายในจากผูบริหารระดับสวนงานตาง ๆ   (ตาม  

แบบ ปย.1)  เพ่ือนํามาประมวลเปนภาพรวมขององคกร 
· ทําคํารับรองการควบคุมภายในเปนลายลักษณอักษรตอหัวหนาสวนราชการ หรือ       

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

ในขณะที่ เจาหนาท่ีระดับอาวุโสมีหนาที่ รับผิดชอบระบบการติดตามประเมินผลการ       
ควบคุมภายในของหนวยงานโดยรวม   ผูบริหารระดับสวนงาน  เชน  หัวหนาสวนงาน  หัวหนาสวนงาน
ยอย  เปนตน ซ่ึงรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานจะรับผิดชอบประเมินการควบคุมภายในของ    
กิจกรรมตาง ๆ ในความรับผิดชอบ  รวมทั้งรับผิดชอบในการดํารงไวซ่ึงประสิทธิผลของการควบคุม     
ภายใน  และการติดตามประสิทธิผลการควบคุมภายในในสวนงานที่ตนรับผิดชอบอยางตอเน่ือง  เพ่ือความ
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการควบคุมภายในของกิจกรรมที่รับผิดชอบมีประสิทธิผลอยูเสมอ 

เจาหนาที่ระดับอาวุโสที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบระบบการติดตามประเมินผล       
โดยรวม   ควรใชการประเมินผลของผูบริหารระดับสวนงานตาง ๆ   ในการวางแผนและการดําเนินการ
ประเมินผลการควบคุมระดับหนวยงาน 

1.3 ผูตรวจสอบภายใน 
ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

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

กิจกรรมที่ตนรับผิดชอบแลวบันทึกผลเปนลายลักษณอักษร   การติดตามผลนี้ควรกระทําอยางตอเน่ืองและ
รวมเขาเปนงานประจําวันของฝายบริหาร 

คําวา “กิจกรรม” (Activity) ในที่น้ีอาจประกอบดวยองคประกอบหนึ่ง หรือหลายองคประกอบ 
(สวนหนึ่งหรือหลายสวนของงาน)  ในหนวยงานหรือในองคกรซึ่งมุงบรรลุวัตถุประสงคเดียวกันของ
หนวยงาน  หรืออีกนัยหน่ึงกิจกรรมอาจเก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงานหลักขององคกร ซ่ึงครอบคลุม
หลายงาน   บางกิจกรรมมีเพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมของสวนงานอื่นดวย  เชน   
กิจกรรมบริหารทั่วไป   กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล    กิจกรรมการควบคุมสําหรับระบบ           
สารสนเทศ   เปนตน   ดังน้ัน  กิจกรรมจึงอาจหมายรวมถึง  สวนงาน  หรือสวนงานยอย  หรืองานดาน   
ตาง ๆ  เชน  ดานการเงินการบัญชี   ดานการจัดซ้ือจัดจาง  เปนตน    

เน่ืองจากแตละองคกรมีโครงสราง  และลักษณะของกิจกรรมที่แตกตางกัน   จึงไมมีวิธีใดในการ
แบงหนวยงานออกเปนกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือวัตถุประสงคในการประเมินการควบคุมภายใน อยางไรก็ตาม          
การแบงหนวยงานเปนกิจกรรมตาง ๆ   มีสวนสําคัญทําใหการประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิผลและ    
ประสิทธิภาพ  จึงควรแจกแจงหนวยงานเปนกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือประโยชนในการประเมินผลการควบคุม 
โดยอาจใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ  เชน  เอกสารงบประมาณ  ผังแบงสวนงาน  นโยบายและคูมือปฏิบัติงาน  
และระบบขอมูลเพ่ือการบริหาร  เปนตน 

การแบงหนวยงานออกเปนกิจกรรมตาง ๆ   มีประโยชนชวยใหการมอบหมายความรับผิดชอบใน
การดํารงไวซ่ึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในสามารถทําไดท่ัวทั้งองคกร 

ประโยชนของการแบงหนวยงานออกเปนกิจกรรม  ยังรวมถึง 
· ชวยใหผูบริหารสามารถระบุกิจกรรมที่สําคัญ   ซ่ึงมีสวนสนับสนุนการบรรลุวัตถุ

ประสงคของภารกิจหลักและวัตถุประสงคขององคกรโดยตรง 
· ชวยใหผูบริหารมุงความสนใจไปทุกสวนของกิจกรรมจากเริ่มตนจนจบ (ครบวงจรของ

งาน)   ซ่ึงจะทําใหทราบปญหาท่ีแทจริง  สามารถแกไขปญหาไดตรงกับสาเหตุของปญหา
ไมใชทราบแคอาการของปญหา 

· ทําใหบุคลากรจากตางสวนงานในองคกรเขาใจวัตถุประสงคของภารกิจหลักขององคกร
และบทบาทของบุคลากรตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือหนวยงานมากขึ้น    
จึงทําใหเกิดความรวมมือระหวางตางสวนงาน  สงผลใหมีการปรับปรุงงานจากผลของ
การประเมินการควบคุมภายใน 

· ทําใหการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในขององคกรมีประสิทธิภาพและ         
ประสิทธิผลมากขึ้น 
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กิจกรรมเพื่อประโยชนในการประเมินผล  ควรคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 
· ลักษณะและขนาดของกิจกรรมในองคกร 
· จํานวนกิจกรรมยอยในกิจกรรมหลัก 
· สวนประกอบอื่น ๆ ในองคกรที่เกี่ยวกับการบริหารงานในกิจกรรมนั้น ๆ 
· ระดับความเปนอิสระของกิจกรรมนั้น ๆ 
· ระดับการรวมอํานาจ และการกระจายอํานาจของกิจกรรมน้ัน ๆ 
· งบประมาณ  และจํานวนบุคลากรของกิจกรรมนั้น ๆ 

ปจจัยเหลาน้ีควรไดรับการพิจารณาวาเก่ียวของกับภารกิจหลัก   วัตถุประสงคขององคกร       
ความเสี่ยง  และกิจกรรมการควบคุมอยางไร    และแตละกิจกรรมควรเช่ือมโยงโดยตรงกับวัตถุประสงคใด
วัตถุประสงคหน่ึงขององคกร 

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

หลังจากระบุกิจกรรมหลักแลว   ควรแจกแจงสวนที่จะประเมินการควบคุมเพ่ือนํามาพิจารณา
ดําเนินการประเมินการควบคุมภายในตอไป 

 
3. การจัดสรรทรัพยากรบุคคล 

ควรจัดสรรอัตรากําลังในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในลักษณะติดตามผลใน
ระหวางการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ    และควรแยกกิจกรรมที่ทําตอเน่ืองออกจากกิจกรรมที่ทําเปนชวง
เวลา   การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานหรือการติดตามผลอยางตอเน่ือง  เปนความรับผิดชอบ     
ทั่วไปของฝายบริหารในการดํารงไวซ่ึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในและติดตามประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของทุกกิจกรรมในองคกร   สวนการประเมินผลเปนชวงเวลา  มีประโยชนทําใหทราบถึง
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  รวมท้ังประสิทธิผลของกิจกรรมที่ทํา        
ตอเน่ือง  

ควรมอบหมายหนาท่ีความผิดชอบใหกับหัวหนากิจกรรมที่จะถูกประเมินและผูประเมินทั้งสอง
กลุมน้ี ควรเขาใจกิจกรรมที่จะถูกประเมินเพ่ือใหขอวินิจฉัยที่ถูกตอง   อยางไรก็ตามเพื่อใหการประเมินผล
การควบคุมภายในมีคุณภาพ  ควรดําเนินการ  ดังน้ี 

· การปฐมนิเทศและการฝกอบรม  -   เพ่ืออธิบายวัตถุประสงคและวิธีปฏิบัติในการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
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· การมอบหมายผูปฏิบัติ  -   ควรมอบหมายบุคลากรใหทํางานในลักษณะเปนทีมในการ
ประเมินการควบคุมภายใน  เพ่ือใหขอจํากัดของบุคคลหนึ่งอาจชดเชยไดโดยจุดแข็งของ
อีกคนหน่ึง 

· การควบคุม  -   ตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินการควบคุม   และมีการสอบทานการปฏิบัติงานประเมินผลอยางเพียงพอ 

· การชวยเหลือทางดานเทคนิค  -    ควรจัดใหมีผูใหความชวยเหลือเจาหนาที่ผูทําการ
ประเมิน   ผูตรวจสอบภายในขององคกรควรใหความชวยเหลืออยางสม่ําเสมอ   การ
ประชุมเปนระยะ ๆ ของบุคลากรหลักที่เก่ียวของกับการประเมินการควบคุมจะทําใหมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชน 

· การติดตามผล -   ควรมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานประเมินเพ่ือใหมั่นใจวา   มี
การปฏิบัติงานประเมินอยางเพียงพอ    โดยอาจมอบหมายใหมีบุคคลหน่ึง   หรือกลุม
บุคคลเล็ก ๆ  ทดสอบกิจกรรมการประเมิน หรืออาจใหผูตรวจสอบภายในสอบทาน
กระบวนการประเมินผล 

 

4. การจัดใหมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานประเมินผล 
ควรมีระบบติดตามความสําเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายใน   เพ่ือใหความมั่นใจกับ    

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   

หลักดังตอไปน้ี   1)  ทรัพยากรที่มีอยู    2)  ประสิทธิผลของการติดตามประเมินผล    และ  3)  ลักษณะ    
วงจรกิจกรรม   เพ่ือใหม่ันใจวามีการกําหนดระยะเวลาไวเพียงพอที่จะปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน  1 ป   
เพ่ือใหมีขอมูลในการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ  ขอ 6 
 

6. การดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทําเอกสารการประเมิน 
6.1 ขอแนะนําในการปฏิบัติงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ในการปฏิบัติงานประเมินผลการควบคุมภายใน  ประกอบดวยข้ันตอนหลัก ๆ  5  ขั้นตอน  ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 :   การเลือกกิจกรรมท่ีจะประเมินเพื่อทําความเขาใจ กิจกรรม หนวยงาน
และโครงสรางการควบคุมภายใน 

• เลือกกิจกรรมท่ีจะประเมินของแตละสวนงาน    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   

• ทําความเขาใจกิจกรรมท่ีจะประเมิน โดยการสอบถาม   ศึกษาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ   
สอบทานเอกสารการประเมินคร้ังกอน   เพ่ือใหทราบการเปลี่ยนแปลงไปจากงวดกอน 

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

- ทําความเขาใจหนวยงานโดยสอบทานนโยบาย  ระเบียบปฏิบัติที่มีและเอกสารที่
เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาวาสอดคลองกับเปาหมาย  วัตถุประสงคของหนวยงานและเปนไปตามกฎหมาย   
ระเบียบ   ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

- สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระเบียบปฏิบัติที่มีเปนระยะๆ  เพ่ือให       
ม่ันใจวา  รายการธุรกรรมตาง ๆ  มีการอนุมัติ   มีการดําเนินการตามกฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับ   และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

• ทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน     อาจใชวิธีสอบถามผูเกี่ยวของกับการ
กําหนดระบบการควบคุมภายใน   และสอบทานเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  เชน คูมือการ      
ปฏิบัติงาน  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   รวมทั้ งเอกสารการรายงานตามระเบียบฯ   ขอ  6          
(แบบ ปอ.  แบบ ปย. และแบบ ปส.) เปนตน 

 

ข้ันตอนที่ 2 : จัดเตรียมเคร่ืองมือการประเมินการควบคุมภายใน   
   ควรจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินการควบคุมภายใน  เชน  การจัดทําตารางกิจกรรมที่
ควรปฏิบัติ (Checklist)  แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  (Internal Control Questionaires)  แบบ
ประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน   ผังภาพ (Flowchart) เกี่ยวกับการประเมินการ  
ควบคุมภายใน  และเครื่องมืออื่น ๆ  ที่จําเปนและเหมาะสม เปนตน 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
   การจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในลวงหนามีประโยชนในดานสามารถ
ครอบคลุมทุกจุดที่มีการควบคุมในแตละวงจรของกิจกรรมตาง ๆ ของสวนงานที่จะประเมินและงายแกการ
ใชและทราบผลไดทันที  ในการตั้งคําถามผูประเมินตองเขาใจคําถามเปนอยางดี  มิฉะนั้นจะไมพบ          
ขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ   ผูประเมินเปนผูถามตามแบบสอบถาม   คําตอบวาไมมีหรือไมใช  หมายถึง        
มิไดปฏิบัติตามคําถามแสดงถึงจุดออนของระบบการควบคุมภายในซึ่งควรทดสอบและหาสาเหตุและ
พิจารณาวามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม    ขอบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายในดังกลาว จะ
นําไปพิจารณาวามีนัยสําคัญหรือไมตอไป   สวนคําตอบวาไมมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ถาม  แสดงถึงการ
ออกแบบสอบถามที่ไมมีประสิทธิภาพ   ผูจัดทําควรระวังในเรื่องน้ี    ในแบบสอบถามควรมีชอง               
คําอธิบาย/คําตอบ เพ่ือจดขอความวาผูประเมินมีการทดสอบการปฏิบัติงานจริง  หรือสังเกตการปฏิบัติงาน
จริงและมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพ่ือทดสอบความถูกตองของคําตอบที่ไดรับจากการ
สอบถาม  และเพ่ือสรุปคําตอบ  รวมทั้งอธิบายวิธีปฏิบัติในแตละขอ      
   หนวยงานสามารถนําตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน ในภาคผนวก ง   มา    
ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับแตละเร่ืองหรือแตละกิจกรรมท่ีจะทําการประเมินและ       
สอดคลองกับขอเท็จจริงที่เปนอยู และสามารถออกแบบสอบถามการควบคุมภายในกิจกรรมเฉพาะของ
สวนงานที่ไมไดปรากฎในภาคผนวก  ง  ขึ้นมาเอง   แบบสอบถามการควบคุมภายในดังกลาวจะมี
ประโยชนทําใหทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  และใช
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
   แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามตัวอยางในภาคผนวก  ค 
ของเอกสารน้ีนอกจากจะมีประโยชนในการประเมินการควบคุมภายใน  เพราะคําถามจะเกี่ยวของกับการ
บรรลุวัตถุประสงคหลักของการควบคุมภายในทั้ง 3  ดาน  คือ (1)  ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนินงาน     (2)  ความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงินรวมท้ังรายงานการดําเนินงาน   และ             
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(3)  มีการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ ฯลฯ แลว    เคร่ืองมือน้ียังมีประโยชนเกี่ยวกับการประเมินการ
ดูแลรักษาทรัพยสินจากการทุจริต   การสูญเสีย   การนําไปใชโดยมิชอบ    และยังใชในการพิจารณาการ
ควบคุมของกิจกรรมตาง ๆ เชน  การบริหารจัดการ   การบริหารการเงิน  การจัดซ้ือจัดจาง   เปนตน 

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

 

ข้ันตอนที่ 3 :  การดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน   
การประเมินในระดับกิจกรรม 
ก. จะประเมินเกี่ยวกับการมีอยูและความเหมาะสมของหาองคประกอบของการควบคุม

ภายในและการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในของกิจกรรมตางๆ ที่จะประเมินโดยใชขอมูล
ความเสี่ยงตางๆ  ที่ไดจากการประชุมระดมสมองของเจาหนาที่ในสวนงานนั้นและแบบประเมิน             
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  และแบบสอบถามการควบคุมภายใน  (ใหศึกษาการใช
แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  และแบบสอบถามการควบคุมภายในในภาค
ผนวก  ค  และ ง  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการทดสอบคําตอบที่ไดจากการสอบถามวาเปนไปตามที่
ปฏิบัติจริง)   

ข. ทดสอบการมีอยูจริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน  โดยอาจใช
วิธีสอบถามหรือสัมภาษณผูปฏิบัติงานจริงและผูเกี่ยวของ   รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่    
เกี่ยวของกับวงจรปฏิบัติงานของกิจกรรมที่ทดสอบกับการสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง   แลวบันทึกไว
เปนลายลักษณอักษร 

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

ง. การวิเคราะหความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะตองพิจารณาวา 
· โครงสรางและรูปแบบการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพียงพอ  และครอบคลุมทุก

กิจกรรมที่ สํ าคัญ    รวมทั้ งมีองคประกอบการควบคุมภายในทั้ งห า           
องคประกอบหรือไม   และอยูในเกณฑพอใจหรือไม 

· การควบคุมภายในที่ กําหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม  และสามารถ       
ลดความเสี่ยงตามที่ระบุหรือไม   กรณีมิไดปฏิบัติงานจริง  ในทางปฏิบัติมี
การใชวิธีการอ่ืนทดแทนการควบคุมภายในที่กําหนดหรือไม 
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· ถามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู  ระบบการ     
ควบคุมภายในไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไว  และไดรับผลสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคหรือไม 

จ . ผลจากการวิ เคราะห ใหสรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม               
โดยพิจารณาวา 

· ถาระบบการควบคุมที่มีอยูและใชจริง  ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดโดยได
สรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ  
เปาหมายที่กําหนดไว   ถือวาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล      
COSO ระบุวาการควบคุมภายในตองมีครบทั้งหาองคประกอบของการ  
ควบคุมภายใน   และในแตละองคประกอบทําหนาที่ไดตามท่ีกําหนด         
ในภาพรวมจะถือวาหนวยงานมีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิผล   ตอเม่ือ
ใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา 
- ผูกํากับดูแลและฝายบริหารทราบถึงระดับความสําเร็จของผลงานจริง  

เม่ื อ เที ยบ กับ เป าหมาย   หรือวัต ถุประสงคที่ กํ าหนด  (Operation 
Objectives) 

- รายงานการเงินไดจัดทําอยางเชื่อถือได (Financial Objectives) 
- มีการปฏิบัติใหสอดคลองตามที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับกําหนด 

(Compliance Objectives) 
· ถาระบบการควบคุมตาง ๆ ไดรับการปฏิบัติตามหนาที่ตามที่มุงหวังและชวย

ใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย   รวมทั้งเพ่ือเสนอแนวการ    
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ถือวามีความ
เพียงพอ  อน่ึง  ความเพียงพอจะเกิดขึ้นเมื่อฝายบริหารไดวางแผนและออก
แบบการควบคุม   เพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา    หนวยงานจะ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
และโดยประหยัด   

ฉ. ผลการประเมินระดับสวนงานยอยนอกจากบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรแลว         
ใหบันทึกในแบบรายงานเพื่อเก็บไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและนํามาประมวลเปน 
รายงานตามระเบียบฯ ขอ  6  ตอไป  คือ 

1. แบบ ปย.1   หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับ 
       สวนงานยอย (ซึ่งรวมถึงรายงานความเพียงพอและ   
      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     รายงานผลการติดตามการปฏิบั ติ ตามแผนการ      

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

  การประเมินในระดับหนวยงาน 
  นําผลการประเมินระดับกิจกรรมมาประมวลเพื่อสรุปเปนการควบคุมภายในระดับ   
หนวยงาน  และอาจทําการประเมินความเสี่ยงบางอยางท่ีจําเปนเพ่ิมเติม    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
การควบคุมเปนรายคร้ังจะแตกตางกันไปของแตละกิจกรรม   ไมมีวิ ธีใดวิธีหน่ึงที่จะใชไดกับทุก              
กิจกรรม   เน่ืองจากแตละกิจกรรมจะแตกตางกันในลักษณะการปฏิบัติงาน   ความแตกตางของกฎหมาย     
ระเบียบ  ขอบังคับที่เก่ียวของ   วิธีการปฏิบัติงาน  และความสําคัญของแตละกิจกรรมตอการสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานโดยรวม 

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

เจาหนาที่ระดับอาวุโสควรใชระบบการติดตามการปฏิบัติงานประเมินผล  เพ่ือสรุปผล   
การตรวจทานระดับกิจกรรม   ขอสรุปน้ีจะชวยในการระบุปญหารวมของแตละกิจกรรม   จุดออนของการ 
ควบคุมภายในที่ มีสาระสําคัญและขอบกพรองหรือจุดออนอื่นๆ   ของแตละกิจกรรมหรือแตละ                 
กิจกรรมยอย   ขอมูลเหลาน้ียังใชเพ่ือสนับสนุนกลยุทธการประเมินผลระดับหนวยงานโดยรวม 

6.2.2   การประเมินผลในระดับหนวยงานโดยรวม 
ในการประเมินผลในระดับหนวยงาน  หรือระดับหนวยรับตรวจควรประเมินกิจกรรมหลัก  

ซ่ึงมีผลสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจหลักและวัตถุประสงคโดยรวมของหนวยงาน          
โดยรวมผลการประเมินระดับกิจกรรม  และถาจําเปนใหประเมินเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระดับหนวยงานโดยรวม 

6.2.3   การบันทึกการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
เจาหนาที่ระดับอาวุโสจัดใหมีศูนยจัดเก็บเอกสาร เก่ียวกับการติดตามประเมินผลการ    

ควบคุมภายใน โดยจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวของไวในแหลงเดียวกันและควรปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ   
เพ่ือประโยชนในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการควบคุมและวิธีการประเมิน  และประกอบการทํา   
ความเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในดวย   เอกสารเหลาน้ีนอกจากประกอบดวยเอกสาร
ตามที่ระบุในขอ 6.1  ขั้นตอนท่ี 3 ขอ  ฉ. แลว  ควรประกอบดวย 

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

· คําอธิบายเกี่ยวกับหนวยงานและกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน  ควรจัดทําในระหวาง
ที่มีการแบงหนวยงานเปนกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือประโยชนในการประเมินการควบคุม
ภายใน   และความสัมพันธของกิจกรรมเหลาน้ีตอวัตถุประสงคของหนวยงาน        
(ขอมูลสวนใหญมีอยูแลวในการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ ขอ 5 และมีอยูใน         
ผังแบงสวนงาน) 

· รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของแตละกิจกรรมหรือแตละสวนงานที่    
ผูบริหารระดับสวนงานตาง ๆ  รับผิดชอบ (แบบ ปม.) 

· เอกสารการมอบหมายความรับผิดชอบในการประเมินผลระดับหนวยงานโดยรวม 
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เอกสารเหลาน้ีปกติจะจัดทําโดยผูบริหารระดับตางๆ  โดยจัดทําในสวนที่เก่ียวของกับงาน
ที่ตนรับผิดชอบ    เอกสารเหลาน้ีควรระบุดวยวาในสวนงานที่ผูบริหารระดับตางๆ  รับผิดชอบมีมาตรการ
ตางๆ ที่ใชอยูเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  เอกสารดังกลาวที่มีประสิทธิผลจะชวย 
ฝายบริหาร 

· ในการรวบรวมและสอบทานหลักฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายใน 

· ทําใหมีการริเร่ิมพัฒนากิจกรรมควบคุมใหม ๆ  เมื่อระบบการควบคุมหรือกิจกรรม
เปลี่ยนแปลงไป 

· ใหความรูและการอบรมเจาหนาที่เพ่ือใหทราบความสําคัญของการควบคุมภายใน  
และใหเจาหนาที่เหลาน้ีทราบวาผลการปฏิบัติงานที่เขารับผิดชอบอยูจะสงผลถึง  
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอยางไร 

 

กลาวโดยสรุป  ใหมีการบันทึกและเก็บรักษาเอกสารการปฏิบัติงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน  ขอมูลเหลาน้ีจะมีประโยชนในการสอบทานความถูกตองของขอสรุปการควบคุม    
ภายใน  และจะเปนประโยชนในการประเมินผลงานของผูปฏิบัติงานประเมินผล 

เจาหนาที่ระดับอาวุโสรับผิดชอบในการจัดใหมีการบันทึกการประเมินดังกลาว    เพ่ือให
ความมั่นใจวามีเอกสารสนับสนุนขอสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในอยางเพียงพอ และควรอางอิงถึง
เอกสารที่เกี่ยวของโดยไมจําเปนตองทําเอกสารซ้ํา  เชน  อางถึงชื่อระเบียบปฏิบัติ   เปนตน 

 
 
 
 
 
 


