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สรุปสาระสาํคัญ 
 

 การควบคุมภายใน เปนกลไกพ้ืนฐานท่ีสําคัญของกระบวนการกํากับดูแลการดําเนิน 
กิจกรรมตาง ๆ ในองคกร และเปนเครื่องมือท่ีชวยปองกัน รักษาและดูแลการใชทรัพยากรขององคกร     
ใหเปนไปอยางคุมคา รวมทั้งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในสถานการณปจจุบันท่ีใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและการพัฒนาองคกร
อยางย่ังยืน มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเดินทาง          
ไปสูการควบคุมกํากับดูแลท่ีดี ซึ่งหากหนวยงานไมมีการจัดการหรือการกํากับดูแลท่ีดี ตลอดจนไมมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน       
ของหนวยงานยอมมีเพ่ิมมากขึ้นเชนกัน 
  การควบคุมภายใน ถือเปนระบบหรือกระบวนการท่ีฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของ
หนวยงานรวมกันกําหนดใหมีขึ้น โดยแทรกอยูในกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ นอกจากนี้ ยังเปน
เครื่องมือที่ผูบริหารนํามาใชเพ่ือใหความมั่นใจอยางสมเหตสุมผลวาการดาํเนนิงานจะบรรลุผลสําเรจ็ ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด ไดแก ดานการดาํเนินงาน (Operation) ดานการรายงานทางการเงิน (Financial) 
และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance )   

 สําหรับหนวยงานภาครัฐ กระทรวงการคลังไดกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สาระสําคัญ
ของมาตรฐานดังกลาว คือ กําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกแหงตองดําเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน ๒ ประการ ไดแก  
   ๑. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหนวย
รับตรวจตามระเบียบดังกลาว ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน      
ของสํานักงาน โดยมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาจัดวางระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามระเบียบ และได
จัดวางระบบการควบคุมภายในของสํานักงานแลวเสร็จ และประกาศใชตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
เปนตนไป  
  ๒. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ซึ่งตองมีการประเมินผลและจัดสงรายงาน
การประเมินผลใหกระทรวงการคลัง ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันส้ินปงบประมาณ (ภายในวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม) การประเมินผล แบงเปน ๒ สวน คือ สวนแรกคือการประเมินผลดวยตนเอง ซึ่งมี ๒ ระดับ 
ไดแกระดับองคกรหรือหนวยรับตรวจ ในระดับดังกลาวนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและจัดทํารายงานผลระบบการควบคุมภายใน ทําหนาท่ีดําเนินการติดตาม 
ประมวลผล จัดทํารายงานผลระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว และระดับสวนงานยอย  
และสวนที่ ๒ คือการประเมินผลโดยอิสระ ซึ่งประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน  

 ผูตรวจสอบภายใน มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของสํานักงานฯ ในฐานะผูประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกลาว โดยประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในท่ีสํานักงานได
กําหนด และใหความมั่นใจวาการประเมินผลการควบคมุภายในของสํานักงานเปนไปตามวธิีการท่ีกาํหนด 
พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของสํานักงานฯ        
เพ่ือเสนอตอเลขาธิการวุฒิสภาตอไป 
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 การจัดทํารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน เปนการประเมินผล    
การควบคุมภายในอยางอิสระ ซึ่งมีการประเมินผลแตละองคประกอบของการควบคุมภายในท้ัง ๕ 
องคประกอบ ไดแก สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามและประเมินผล การประเมินดังกลาว ทําใหทราบวา แตละ
สํานัก มีความเส่ียงในดานใดบาง และมีการควบคุมความเส่ียงอยางไร และจากการสอบทานรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ทําใหทราบวา ภาพรวมของสํานักงานไดมีการประเมินผลการควบคุม
ภายในเปนไปตามระเบียบหรือไม และระบบควบคุมภายในท่ีใชอยูมีความเพียงพอ เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม ผูตรวจสอบภายใน ไดสรุปประเด็นจุดออนหรือความเส่ียงท่ียังมีอยู 
ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากย่ิงขึ้น 
 

 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  มีประโยชนตอผูบริหาร ซึ่งสามารถ
นําขอมูล และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน โดยนําไปใชในการบริหารจัดการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงภายในองคกร และทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดคลองตัว 
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้ ผูตรวจสอบภายในยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบ โดยนําผลการประเมินดังกลาว มาเปนปจจัยหนึ่งประกอบการประเมินความเส่ียง เพ่ือวาง
แผนการตรวจสอบ และกําหนดแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบตอไป นอกจากนี้ขอมูลดังกลาว  
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ จะไดนําไปใชเปนขอมูลในการติดตามและสอบทานระบบควบคุมภายใน
ของสํานักงานวามีการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวหรือไม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

คํานํา 
 
  การควบคุมภายในนับเปนเครื่องมือสําคัญและมีประโยชนในการบริหารจัดการองคการ
ใหสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย
การบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมท้ังกระบวนการการดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุของแตละ
โอกาสท่ีกอใหเกิดความเสียหาย ท้ังนี้ เพ่ือใหระดับและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับองคการใน
อนาคตอยูในระดับที่องคการยอมรับได หรือควบคุมไดอยางเปนระบบทั่วทั้งองคการ 

  เทคนิคการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน กลุมตรวจสอบภายในจัดทํา
ภายใตแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน โดยจัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และเปนส่ือกลางท่ีชวยสรางความรู ความเขาใจใหกับผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเกีย่วกบัเรื่องการประเมินระบบควบคุมภายในและมีรูปแบบการรายงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  
ซึ่งผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาจะเปนประโยชนใหกับบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สนใจและ
ผูปฏิบัติงานดานการสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายในตอไป 
 
 
 
         กลุมตรวจสอบภายใน 
         สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
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เทคนิคการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
กลุมตรวจสอบภายใน 

 
บทนํา 
  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติใหรัฐตอง
รักษาวินัยการเงนิการคลังเพ่ือใหฐานะการเงินการคลังมีเสถยีรภาพมั่นคงและย่ังยืน โดยกฎหมายวาดวย
วินัยการเงินการคลังตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินการการคลังงบประมาณ วินัยรายได 
รายจาย ท้ังเงินงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ การรับทรัพยสินเงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนัน้ 
จึงไดกําหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน 
และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน     
และการบรหิารจัดการความเส่ียง โดยใหถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กาํหนด ซึ่งการ
ควบคุมภายในถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ประหยัด และชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความส้ินเปลือง ความสูญ
เปลาของการใชทรัพยสินหรือการกระทําอันเปนการทุจริต 
 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ไดกําหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรฐั” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2 0 1 3  
ซึ่งไดมีการปรับใหเหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการ
กําหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะทําใหการดําเนินงาน
และการบริหารงานของหนวยงานของรัฐบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 “การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแลหัวหนา
หนวยงานของรัฐ ฝายบริหาร และบุคลากรของหนวยงานของรัฐจัดใหมีขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดาํเนินงานของหนวยงานรัฐจะบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนนิงานดานการรายงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ หนวยงานของรัฐ ตองใหความสําคัญกับ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในแตละดาน ดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงคดานการดําเนินงาน (Operations Objectives) เปนวัตถุประสงคเกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมถึง การบรรลุเปาหมายดานการดําเนินงาน 
ดานการเงิน ตลอดจนการใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดของ
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
 ๒. วัตถุประสงคดานการรายงาน (Reporting Objectives) เปนวัตถุประสงคเกี่ยวกับการ
รายงานทางการเงินและไมใชทางการเงินท่ีใชภายในและภายนอกหนวยงานของรัฐ รวมถึง การรายงาน 
ที่เชื่อถือได ทันเวลา โปรงใส หรือขอกําหนดอื่นของทางราชการ 
 ๓. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ (Compliance 
Objectives) เปนวัตถุประสงคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน รวมทั้งขอกําหนดอื่นของทางราชการ 



๒ 
 
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

 หนวยงานของรัฐไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ซึ่งมีความแตกตาง
กันในแตละหนวยงาน การควบคุมภายในจะเปนเครื่องมือสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐสามารถ
ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด ท้ังนี้ การควบคุมภายในจะประกอบดวย               
๕ องคประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 

 องคประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องคประกอบ : 
 ๑. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
 ๒. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 ๔. สารสนเทศและการส่ือสาร (Informational and Communications) 
 ๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม  
 สภาพแวดลอมการควบคุมเปนปจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินงานท่ีสงผลใหมีการนํา             
การควบคุมภายในมาปฏิบัติท่ัวท้ังหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ ผูกํากับดูแลและฝายบริหารจะตองสราง
บรรยากาศใหทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้ง การดําเนินงานท่ีคาดหวัง
ของผูกํากับดูแล และฝายบริหาร ท้ังนี้ สภาพแวดลอมการควบคุมดังกลาวเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะสงผล
กระทบตอองคประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ 

 สภาพแวดลอมการควบคมุ ประกอบดวย ๕ หลักการ ดังนี้ 
 (๑) หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 (๒) ผูกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ แสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจากฝายบริหาร           
และมีหนาท่ีกํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับ 
การควบคุมภายใน 
 (๓) หัวหนาหนวยงานของรัฐจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐภายใตการกํากับดูแล        
ของผูกํากับดูแล 
 (๔) หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 
 (๕) หนวยงานของรัฐกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเส่ียงเปนกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนประจํา เพ่ือระบุ 
และวิเคราะหความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ รวมถึงกําหนด
วิธีการจัดการความเส่ียงนั้น ฝายบริหารควรคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและ
ภารกิจภายในท้ังหมดที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 



๓ 
 
 การประเมินความเส่ียง ประกอบดวย ๔ หลักการ ดังนี้ 
 (๖) หนวยงานของรัฐระบุวัตถปุระสงคการควบคมุภายในของการปฏิบัตงิานใหสอดคลองกบั
วัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวของ
กับวัตถุประสงค 
 (๗) หนวยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน
อยางครอบคลุม ทั้งหนวยงานของรัฐ และวิเคราะหความเส่ียงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
 (๘) หนวยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเส่ียง
ท่ีสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 
 (๙) หนวยงานของรัฐระบุและประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอระบบการควบคมุภายใน 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการควบคุมเปนการปฏิบัติท่ีกําหนดไวในนโยบายและกระบวนการดําเนินงาน 
เพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติตามการส่ังการของฝายบริหารจะลดหรือควบคุมความเส่ียงใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุมควรไดรับการนําไปปฏิบัติท่ัวทุกระดับของหนวยงานของรัฐ                 
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 

 กิจกรรมการควบคมุ ประกอบดวย ๓ หลักการ ดังนี้  
 (๑๐) หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเส่ียงในการบรรลุ
วัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
 (๑๑) หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดานเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค 
 (๑๒) หนวยงานของรัฐจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวย
ผลสําเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  
 สารสนเทศเปนส่ิงจําเปนสําหรับหนวยงานของรัฐท่ีจะชวยใหมีการดําเนินการตาม                 
การควบคุมภายในท่ีกําหนด เพ่ือสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ การส่ือสารเกิดขึ้นได 
ทั้งจากภายในและภายนอก และเปนชองทางเพ่ือใหทราบถึงสารสนเทศท่ีสําคัญในการควบคุมการดําเนินงาน
ของหนวยงานของรัฐ การส่ือสารจะชวยใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจถึงความรับผิดชอบ          
และความสําคัญของการควบคุมภายในท่ีมีตอการบรรลุวัตถุประสงค 

 สารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดวย ๓ หลักการ ดังนี้ 
 (๑๓) หนวยงานของรัฐจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศท่ีเกี่ยวของและมีคุณภาพ  
เพ่ือสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 (๑๔) หนวยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและ
ความรับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุมภายในซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนด 



๔ 
 
 (๑๕) หนวยงานของรัฐมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
 กิจกรรมการติดตามผลเปนการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน การประเมินผลเปน       
รายครั้ง หรือเปนการประเมินผลท้ังสองวิธีรวมกัน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการ         
ในแตละองคประกอบของการควบคุมภายในท้ัง ๕ องคประกอบ กรณีท่ีผลการประเมินการควบคุม
ภายในจะกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ ใหรายงานตอฝายบริหาร และผูกํากับดูแล        
อยางทันเวลา 
 กิจกรรมการติดตามผล ประกอบดวย ๒ หลักการ ดังนี้ 
 (๑๖) หนวยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน        
และหรือการประเมินผลเปนรายครั้งตามท่ีกําหนด เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตาม
องคประกอบของการควบคุมภายใน 
 (๑๗) หนวยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสารขอบกพรอง หรือจุดออนของการควบคุม
ภายในอยางทันเวลาตอฝายบริหารและผูกํากับดูแล เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถส่ังการแกไขไดอยาง
เหมาะสม 

 กลุมตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสอบทานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยกลุม
ตรวจสอบภายใน ไดกําหนดแนวทางการประเมินผลโดยการสอบทานรายงานผลการควบคุมภายใน
ระดับหนวยรับตรวจ ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและจัดทํารายงานผลระบบการควบคุมภายใน            
ไดนําเสนอประกอบกับการจัดทําแบบสอบถามการประเมินผลการควบคุมภายใน การสัมภาษณ
เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหประกอบการจัดทํารายงานผลการสอบทาน       
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖) เพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามระบบ 
การควบคุมภายในท่ีหนวยงานกําหนดขึ้น และนําเสนอขอมูลแกผูบริหาร เพ่ือสรางความมั่นใจวา 
  ๑. การดําเนินงานซึ่งปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวสามารถปองกัน หรือลด
ความเส่ียงไดหรือไม 
  ๒. เพ่ือใหทราบถึงการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด ไดผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา หรือไม เพียงใด 
  ๓. เพ่ือใหมีการปรับปรุงหรือแกไขระบบการควบคุมภายในไดอยางเหมาะสม ทันเวลา 
และสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

ประเด็นหลกัในการสอบทานและประเมินผล  
 ๑) ความครบถวนสมบูรณของรายงาน  
     (๑) มีรายงานครบถวนตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ไดแก แบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ 
แบบ ปค.๕ ปค.๖ ทั้งระดับสวนงานยอย และภาพรวมระดับหนวยงานของรัฐ  
     (๒) ขอความในรายงานแตละฉบับมีความสมบูรณ โดยมีการระบุประเด็นท่ีตองรายงาน ในแตละ
แบบรายงานไดอยางครบถวน ดังนี้  



๕ 
 
  มีการระบุสถานะความ กาวหนา สาระสําคัญของวิธี ติดตาม ปญหาอุปสรรค การให
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม งวดเวลาในการติดตาม ผูรับผิดชอบดําเนินการ และการลงนามของหัวหนาสวนราชการ  
  แบบ ปค.๑ มีการสรุปผลการควบคุมภายในวาเปนอยางไร พรอมท้ังระบุงวดเวลา          
และการลงนามของหัวหนาสวนราชการ  
  แบบ ปค.๔ มีการสรุปวิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายในพรอมผล การประเมิน
ครบ ๕ องคประกอบ (สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรม การควบคุม 
สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามประเมินผล) พรอมทั้ง มีสรุปการประเมินโดยรวม  
  แบบ ปค.๕ มีการระบุกระบวนการปฏิบัติ/กิจกรรมโครงการท่ีพบความเส่ียง ระบุ
วัตถุประสงคการควบคุม จุดออนความเส่ียงและงวดเวลาที่พบ ระบุแผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ        
และกําหนดเวลาแลวเสร็จ  
  แบบ ปค.๖ มีสรุปผลการสอบทาน/การประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผูตรวจสอบ
ภายใน และผูตรวจสอบภายในลงนามรับรอง  

 ๒) ความนาเชื่อถือของรายงาน  
     (๑) ขอมูลในรายงานมีความเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือประโยชนตอการบริหาร      
และการควบคุมใหบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานของหนวยงานได  
     (๒) ขอมูลมคีวามสมเหตุสมผล  
     (๓) ขอมูลในแบบรายงานตาง ๆ มีความสอดคลองไมขัดแยงกัน (ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ       
ปค.๖ ไมมีความขัดแยงกัน) 

 ๓) ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  
     (๑) แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในมีการระบุประเด็นตาง ๆ ท่ีตองดําเนินการ              
อยางเหมาะสม มีการกําหนดเวลาแลวเสร็จและผูรับผิดชอบไดเหมาะสม  
     (๒) พิจารณาผลสําเร็จในการปฏิบัติไดตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 

ขอบเขตและระยะเวลาในการสอบทานและประเมินผล  

 ขอบเขตการสอบทานและประเมินผล  
      การสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในเปนการสอบทานการดําเนินงานตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 ระยะเวลาในการสอบทานและประเมินผล  
 ไดกําหนดใหมีการสอบทานและประเมินผลเพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ รอบประจําป
งบประมาณ (๑๒ เดือน)  
 (๑) การสอบทานและประเมินผลรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดอืน)  
 เปนการสอบทานและประเมินผลในลักษณะการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน    
ดานการควบคุมภายในของสวนราชการในรอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ และประเมินความสําเร็จ        
ในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผล การติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการ  
 



๖ 
 
 
 รูปแบบการจัดทํารายงาน การควบคุมภายในที่หนวยรับตรวจตองปฏิบัติตามระเบียบฯ เปนดังนี้  
 รายงานระดับหนวยรับตรวจ  
 (๑) แบบ ปค.๑ หนงัสือรับรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน  
 (๒) แบบ ปค.๔ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  
 (๓) แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 (๔) แบบ ปค.๖ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 
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รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ตามหลกัเกณฑปฏิบัตกิารควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
(หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลกัเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองการจัดวาง 

ระบบควบคุมภายใน 

(แบบ วค.๑) 

หนังสือรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.๑/ปค.๒/ปค.๓) 

รายงานการประเมินองคประกอบ

ของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.๑/ปค.๒/ปค.๓) 

รายงานการจัดวาง 

ระบบควบคุมภายใน 

(แบบ วค.๒) 

รายงานการสอบทาน 

การประเมินผลการควบคุม

ภายในของผู้ตรวจสอบ 

(แบบ ปค.๖) 

รายงานการประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.๕) 
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เทคนิคและขั้นตอนการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
 ในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานภาครัฐ และใชเทคนิคการตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

กอนการดําเนินงาน 
 ๑) ศึกษาและทําความเขาใจขอมูลเบ้ืองตน  
    ๑.๑)  ศกึษาและทําความเขาใจ ระบบการควบคุมภายใน องคประกอบการควบคมุภายใน 
กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ คือ มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัตกิารควบคุมภายใน 
สําหรบัหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๑.๒) ศึกษารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ของปท่ีผานมารวมถึงระบบควบคุม
ภายในของสํานักงาน ซึ่งไดจัดวางระบบไว ๗ ดาน คือ 
  (๑) ดานงานประชุม 
  (๒) ดานวิชาการและขอมูล 
  (๓) ดานการตางประเทศ 
  (๔) ดานการประชาสัมพันธ 
  (๕) ดานการบริหารจัดการ 
  (๖) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  (๗) ดานการคลังและงบประมาณ 
โดยศึกษาวา แตละดานมีกิจกรรมอะไร มีปจจัยเส่ียงจากการปฏิบัติงานอยางไร กิจกรรมท่ีควบคุม 
รวมทั้ง สํานักที่รับผิดชอบ ปที่ผานมานั่นยังมีความเส่ียงใดบางท่ียังตองติดตามผลการควบคุม เปนตน 
 ๑.๓) ศึกษาเทคนิคในการประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหการประเมินระบบการควบคุม
ภายในมีความถูกตอง ซึ่งทั่วไปมีเทคนิค ดังนี้ 
  (๑) แบบสอบถาม 
  (๒) การสัมภาษณ 
  (๓) การสังเกตการณ 
  (๔) การจัดทําแผนภาพ 
  (๕) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 การเลือกใชเทคนิคดังกลาวขางตน เปนส่ิงจําเปนท่ีผูตรวจสอบภายในควรศึกษาและทําความ
เขาใจ เนื่องจากเทคนิคแตละขอมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกัน ดังนั้น จึงไดเลือกใชเทคนิคการสัมภาษณ 
และการใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนเทคนิคท่ีนิยมใชในปจจุบัน มีขั้นตอนท่ีไมซับซอน ประหยัดเวลา        
และสอดคลองกับระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน 
     ๑.๔) ศึกษาแผนปฏิบัติการการบริหารความเส่ียงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยศึกษา
ประเด็นความเส่ียง การบริหารความเส่ียง และความเส่ียงท่ียังคงอยู สํานักท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใชประกอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
 ๒) จัดทําแผนปฏิบัติงาน จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการประเมินผลระบบควบคุมภายในท่ีกําหนด ตามขั้นตอนดังนี้ 
      ๒.๑) รวบรวมขอมูลท่ีไดศึกษาดังกลาวมาวิเคราะห เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีตรวจ เกณฑการ
ตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน คณะผูตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ 
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     ๒.๒) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยในแผน 
ปฏิบัติงานประกอบดวย ระบุหนวยรับตรวจ ๑๘ สํานัก กิจกรรมท่ีตรวจ ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค
การตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการตรวจสอบ คณะผูตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ  
  ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ไดกําหนดขอบเขตในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาประเภท
ของการประเมินผลใหเหมาะสมกับองคกร การเลือกประเด็นในการประเมินผลไดพิจารณาจากความ
เส่ียงขององคกร กิจกรรมท่ีผูบริหารใหความสําคัญ และพิจารณาตามภารกิจหลัก สวนการพิจารณา
ประเภทของการประเมินผล ใชการประเมินผลเกี่ยวกับวัตถุประสงคการควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลเกี่ยวกับองคประกอบการควบคุมภายใน  
     ๒.๓) เมื่อจัดทําแผนดังกลาวเสร็จ ไดเสนอตอผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน เพ่ือให
ความเห็นชอบในแผนดังกลาว 

 ๓) ดําเนินการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
     วิธีดําเนินการตรวจสอบ/สอบทาน 
     ประเด็นท่ีตรวจ ๑ การดําเนินงานของสํานักงานตามกิจกรรมการควบคุมเปนไปตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน มีวิธีดําเนินการสอบทาน ดังนี้ 
     (๑) รวบรวมและวิเคราะหรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับสวนงานยอย 
(แบบ ปย. ๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับสํานัก โดยพิจารณาถึงวัตถปุระสงค
การควบคุม จุดออนหรือความเส่ียงท่ีรายงานไวมีความสอดคลองกับกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม
หรือไม ไดมีการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่กําหนดไวหรือไม  
      (๒) ใชเทคนิคการประเมินโดยสุมสัมภาษณผูรับผิดชอบของแตละสํานัก เพ่ือสอบถามถึงความ
เส่ียงจากการปฏิบัติงาน วิธีการควบคุมความเส่ียงนั้น และเมื่อดําเนินการตามวิธีการควบคุมแลวความ
เส่ียงนั้นหมดไปหรือไม อยางไร   
      (๓) นําขอมูลท่ีไดจากขอ ๑ และขอ ๒ มาวิเคราะหถึงความสอดคลองและสรุปผลไวใน
กระดาษทําการ การสรุปผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งผล
ดังกลาว สามารถแสดงใหเห็นวาสํานักงานดําเนินกิจกรรมการควบคุมเปนไปตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดและเปนไปตามเกณฑการตรวจสอบหรือไม 
     ประเด็นท่ีตรวจ ๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มีความถูกตอง ครบถวนเปนไปตามระเบียบฯ มีวิธีดําเนินการประเมินผล ดังนี้ 
      (๑) ศึกษาและสอบทาน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยสอบทานวาสํานักงานไดมีการจัดทํารายงานเปนไปตามระเบียบหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้
ผูตรวจสอบภายในไดสรางกระดาษทําการ การสอบทานการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของสํานักงาน และไดกําหนดแนวทางการสอบทานไว ๒ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑.๑) การจัดวางระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน ซึ่งจะสอบทานวาสํานักงานมี
การมอบหมายผูรับผิดชอบใหจัดวางระบบความคุมภายในหรือไม คณะทํางานประกอบไปดวยผูแทนจาก
ทุกสํานักหรือไมและการจัดวางระบบความคุมภายในครอบคลุมภารกิจหลักของสํานักงานหรือไม 
    ๑.๒) ดานการติดตามการจัดทํารายงานตามท่ีระเบียบกําหนด ซึ่งจะสอบทานวา       
ในระดับสวนงานยอย และระดับหนวยรับตรวจ มีการทํารายงานครบถวน ถูกตองตามกําหนดเวลาหรือไม 
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     (๒) สอบทานรายงานผลการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน ระดับสํานักและรายงาน
ผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวย (แบบ ปอ.๑ และ ปอ.๔) โดยสอบทาน
ท้ังในระดับสํานักและระดับองคกร การสอบทานจะใชหลักความถูกตอง ความสมบูรณ ความสมเหตุสมผล 
ความเหมาะสมและความนาเชื่อถือของขอมูลในรายงาน โดยเริ่มพิจารณาขอมูลในรายงานวาแตละ
องคประกอบมีผลการประเมินหรือขอสรุปอยางไร มีความสมเหตุสมผล นาเชื่อถือเพียงใด และมีจุดออน
ในดานใด ซึ่งจากการสอบทานดังกลาวทําใหทราบวาองคประกอบการควบคุมภายใน ท้ัง ๕ ดาน องคกรไดมี
ระบบควบคุมภายในเปนเชนไร มีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ หรือไมพบจุดออนท่ีมีนัยสําคัญอยางไรบาง 
รายงานมีความสอดคลองกันหรือไม โดยผูตรวจสอบภายในไดสรุปผลไวในการดาษทําการ 
     (๓) เพ่ือเปนการสอบทานความเชื่อถือไดของการประเมินผลองคประกอบการควบคุมภายใน
ขององคกร และสวนงานยอย ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในจึงใชเทคนิคในการประเมินผล คือจัดทํา
แบบสอบถามระบบควบคุมภายใน มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  (๓.๑) วิเคราะหรูปแบบและคําถามใหเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะการควบคุม
ภายในขององคกร ซึ่งแบบสอบถาม จะใชภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย และครอบคลุมองคประกอบของ
การควบคมุภายใน ท้ัง ๕ องคประกอบ ไดแก 

 - สภาพแวดลอมของการควบคุม   
     - การประเมินความเส่ียง  

    - กิจกรรมการควบคมุ   
- สารสนเทศและการส่ือสาร   
- การติดตามและประเมินผล   

    (๓.๒) สงแบบสอบถามไปยังแตละสํานัก เพ่ือใหแตละสํานักไดตอบ โดยจะแนบคํา
ชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม   

ท้ังนี้ แบบสอบถามมีเกณฑการคดิคะแนนของการประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระดบั
คะแนนดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

คําอธิบาย 

๑ - ยังไมมีระบบการควบคุมภายใน 
   หมายถงึ  ยังไมมีกําหนดเปนนโยบายและวธิกีารปฏิบตัิตามหวัขอท่ีประเมนิ 

๒ - มรีะบบการควบคุมภายในยังไมดีพอตองปรบัปรงุ 
   หมายถงึ มกีารกําหนดเปนนโยบายและวธิีการปฏิบตัยัิงไมชดัเจนและยังไมเปน 
   ลายลักษณอกัษร แตมีการปฏิบัตติามที่ผูปฏิบตัิคนกอนๆ เคยปฏิบตัิมา 

๓ - มรีะบบการควบคุมภายในดีพอสมควร แตยังบกพรองอยูบาง 
   หมายถงึ มกีารกําหนดเปนนโยบายและวธิีปฏิบตัิในรปูของระเบียบ คําส่ัง หรือ 
   ประกาศชดัเจนเปนลายลักษณอักษร และส่ือสารใหพนักงานทราบ 

๔ - มรีะบบการควบคุมภายในท่ีด ี
   หมายถงึ มกีารกําหนดเปนนโยบายและวธิีการปฏิบตัใินรูปของระเบียบ คาํส่ัง หรอื 
   ประกาศชดัเจนและส่ือสารใหบุคลากรทราบและมีการปฏิบัตติามระเบียบ คําส่ัง  
   หรือประกาศดงักลาว 
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    (๓.๓) รวบรวมแบบสอบถาม โดยจะนําคําตอบท่ีไดรับจากแบบสอบถามการประเมนิผล
ระบบการควบคุมภายในของแตละสํานัก มาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลตามระดับคะแนนขางตนลง
ในกระดาษทําการ ผลการวิเคราะหแบบสอบถามการประเมินผลเกี่ยวกับองคประกอบการควบคมุภายใน 
พรอมทั้งสรุปผลจุดออนหรือความเส่ียงที่ยังมีอยูของแตละองคประกอบ  
     (๔) นําผลสรุปของขอ ๒ คือ สรุปการสอบทานรายงานผลการประเมินองคประกอบการ
ควบคุมภายใน ระดับสวนงานยอย และระดับองคกร กับผลสรุปจากขอ ๓ คือ สรุปผลการตอบแบบสอบถาม
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยนํามาพิจารณาเปรียบเทียบวาขอมูลท่ีไดมีความสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือขัดแยงกันหรือไม สํานักงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  
เปนไปตามเกณฑการตรวจสอบท่ีกําหนดไวหรือไม มีความคิดเห็นตอระบบควบคุมภายในอยางไร        
และจัดทําสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องคประกอบ เพ่ือใชประกอบการจัดทํารายงาน
ผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายใน (แบบ ปส.) 
  ในการวิเคราะหและประมวลผล ผูตรวจสอบภายในมีหลักการพิจารณา เพ่ือใหทราบวา
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดขึ้น ยังมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม อยางไร 
โดยอาศัยหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้  

   • การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดขึ้นหรือ วิธีการควบคุมอื่น         
ท่ีนํามาชดเชยนั้นสามารถปองกันหรือลดความเส่ียง ความเสียหาย ที่คาดวาจะเกิดใหอยูในระดับที่
ผูบริหารยอมรับได  

   • การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดขึ้นหรือ วิธีการควบคุมอื่นที่       
นํามาชดเชย ชวยใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยจะตองพิจารณาถึงความ    
มีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความประหยัด ดังนี้  
      - ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness ) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจริง จากการดําเนนิงาน
เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว เชน การสอบทาน ความมีประสิทธิผลของระบบการจัดซื้อ
จัดจาง ใหพิจารณาวาผลการดําเนินงานเปนไป ตามวัตถุประสงคหรือแผนงานท่ีวางไวหรือไม เปนตน  
       - ความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency ) หมายถึง ความสามารถ ในการดําเนินงาน เพ่ือใหได
ผลลัพธมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปจจัยการผลิตที่ใช โดยให มีของเสียหรือความสูญเปลานอยท่ีสุด  
       - ความประหยัด ( Economy ) หมายถึง การใชจายเงินดวย ความระมัดระวังรอบคอบ 
ซึ่งสงผลใหสามารถจัดซื้อหรอืจัดหาทรัพยากรท้ังหมดได อยางมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมในราคา
ตนทุนที่ต่ํา  

   • ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดหรือ วิธีการควบคุมอื่นท่ีนํามา
ชดเชย โดยการพิจารณาโครงสรางและรูปแบบของระบบ การควบคุมภายในท่ีกําหนดขึ้นครอบคลุม
ภารกิจสําคัญท่ีมีอยู รวมท้ัง มีองคประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีถือ
ปฏิบัติ และอยูในระดับที่ยอมรับได 
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ขั้นตอนสุดทายของการดําเนินงาน 
 จัดทําสรุปผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ดําเนินการดังนี้ 
 ๑) รวมรวมขอมูลท่ีวิเคราะหและสรปุผลจากกระดาษทําการ ของประเด็นท่ีตรวจ ๑ และประเดน็
ที่ตรวจ ๒ มาจัดรูปแบบรายงานผล เพ่ือใหผูอานเขาใจไดงาย โดยแบงออกเปน ๔ สวน ดังนี้ 
      สวนที ่๑ :  หลักการประเมนิผลการควบคมุภายใน  
    สวนที ่๒ :  วิธกีารประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
    สวนที ่๓ :  ผลการวิเคราะหการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

สวนที ่๔ :  สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 ๒) เสนอผลการสอบทานใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง และเมื่อพิจารณา
เรียบรอยแลว จะไดลงลายมือชื่อ เพ่ือแสดงความเห็นในรายงานดังกลาว ในการแสดงความเห็นใน
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  กรณีไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลว มีขอตรวจพบหรือขอสังเกตเกี่ยวกับ
ความเส่ียงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สําหรับความเส่ียงดังกลาวให
รายงานขอตรวจพบหรือขอสังเกตไวในรายงานวรรคท่ี ๓  
 ๓. เสนอผลการสอบทาน เสนอตอเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือรับทราบในผลการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน   
 ๔. เมื่อเลขาธิการวุฒิสภารับทราบแลว หลังจากนั้นจัดทํารูปเลมเพ่ือเผยแพรผลการตรวจสอบให
บุคคลภายในสํานกังาน ไดแก 
 -  คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมนิระบบควบคุมภายใน  
     ของสํานักงาน 
 -  ผูบริหารของสํานักงาน     
  -  ผูรับผิดชอบของแตละสํานัก 
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บทสรุป 
 ระบบราชการ และการบริหารจัดการภาครัฐในปจจุบัน อยูภายใตกระแสการเปล่ียนแปลง
ของโลกาภิวัตนสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารภาครฐัใหมีการปฏิรูปไปสูรูปแบบการบริหาร
ภาครัฐแนวใหมท่ีเปนการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญผลลัพธ (Outcome) เปนหลัก โดยมีการวัดผล
ลัพธอยางเปนรูปธรรม ยึดหลักความโปรงใส และมอบความรับผิดชอบตอผูปฏิบัติทําใหมีการปรับปรุง
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ตลอดจน
มีการปฏิรูปบทบาทหนาท่ีโครงสราง และกระบวนการทํางานของหนวยงานและกลไกการบริหารจัดการ
ภาครัฐใหเปนกลไกการบริหารทรัพยากรท่ีมีระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีโปรงใส เนนหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) เพ่ีอเปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
หนวยงานวาไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด 
  หนวยงานภาครัฐจึงตองมีการปรับเปล่ียนและกําหนดยุทธศาสตรในการทํางานใหม        
รวมทั้ง จัดหาเครื่องมือทางดานการจัดการเขามาชวยในการบริหารงานมากขึ้น ระบบการควบคุมภายใน
เปนเครื่องมือสําคัญท่ีถูกนํามาชวยในการบริหารงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ       
และบรรลุตามวัตถปุระสงคท่ีวางไว เนื่องจากระบบควบคุมภายในจะชวยปองกันหรือลดความเส่ียงอันจะ
เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานและเปนแนวทางหรือมาตรการในการใชทรัพยากรของหนวยงานเปนไป
อยางคุมคา รวมทั้งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม อยางไรก็ตามแมวาหนวยงาน
จะจัดใหมีระบบการควบคุมภายในขึ้นภายในหนวยงานก็ตาม แตการควบคุมภายในจะสมบูรณไมไดหาก
หนวยงานไมมีการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากกระบวนการดังกลาวเปนส่ิงสําคัญท่ีทํา
ใหผูบริหารทราบวาการดําเนินงานของหนวยงานประสบความสําเร็จจากการลดโอกาสความเส่ียงได       
ในระดับใด รวมท้ังระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูมีความเหมาะสมกับบริบททางการบริหารจัดการ     
ในปจจุบันหรือไมเพียงใด ซึ่งจะใชการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือกลไกท่ีสําคัญของผูบริหารในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีหนวยงานกําหนดและเปนเครื่อง
สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารระดับสูงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา สมประโยชน 
ตลอดจนผูบริหารสามารถนําขอมูลท่ีถูกตองไปใชประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือนําไปสูกระบวนการบริหารกิจการที่ดีตอไป 
 จากความสําคัญดังของการประเมินผลระบบควบคุมภายในดังกลาว อันเปนหนาท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงของกลุมงานตรวจสอบภายใน ในการประเมินผลระบบควบคุมภายในอยางอิสระ ซึ่งปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ การประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงมีความสําคัญอยางย่ิง เพ่ือใหทราบวา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการประเมินระบบความคุมภายในท่ีเปนไปมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม ตลอดจนเพ่ือนําไปสูแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในของสํานักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับ
สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานซึ่งปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ไดผลสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกร ระบบการควบคุมภายในขององคกรมีการปรับปรุงเหมาะสมกับสภาพแวดลอม   
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ในปจจุบัน ขอมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง และนาเชื่อถือเพียงพอท่ีผูบริหารสามารถนํามา
ประกอบการตัดสินใจ 
 
การนําไปใชประโยชน 
 ๑. สํานักงานสามารถนํารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน จัดสง
ใหกับกระทรวงการคลังไดตรงตามกําหนด 
  ๒. ผูบริหารสามารถนําขอมูลของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน          
และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ไปใชในการบริหารจัดการควบคุมและบริหารความเส่ียง และใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของสํานัก ใหมคีวามเหมาะสมตอไป 
 ๓. บุคลากรสามารถนําผลการประเมินการควบคุมภายในมาปรับปรงุปฏิบัติงานใหเกิดความ
คลองตัวมากขึ้น เกิดการติดตอส่ือสารที่ดี สงผลใหมีการทํางานเปนทีมที่สอดคลองกันมากขึ้น  
  ๔. ผูตรวจสอบภายในสามารถใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ โดยนําผลท่ีไดจากการ
ประเมินดังกลาว มาเปนปจจัยหนึ่งประกอบการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ และกําหนด
แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบตอไป  

 ๕. สามารถนําไปใชเปนแนวทางใหแกผูตรวจสอบภายใน ในการดําเนินการตรวจสอบ        
ในเรื่องตาง ๆ   หรือบุคคลท่ีมีความสนใจศึกษาเพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในเรื่องนี้
ตอไป 
 
 
  



15 
 

บรรณานุกรม 
 
กระทรวงการคลัง. มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัตกิารควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรฐั 

กรงุเทพมหานคร, ๒๕๖๑ 
 
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา. ระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธกิารวฒิุสภา            

(ฉบับปรับปรุง).    กรุงเทพมหานคร , ๒๕๕๒ 
 
 
 


