
 
 
 
 

 
แนวปฏิบติั 

ระบบการควบคมุภายในภาคราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกับญัชีและตรวจสอบภายใน 

กรมบญัชีกลาง    กระทรวงการคลงั 
ISBN  974 – 7700 – 29 – 8 

 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มในยคุโลกาภิวฒัน์     การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว   ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบนั   ท าให้ทุกหน่วยงาน
ทั้งภาคเอกชน ราชการและรัฐวิสาหกิจ  ตอ้งมีการปรับตวัและก าหนดกลยทุธ์ในการท างาน
ใหม่  รวมทั้งจดัหาเคร่ืองมือทางดา้นการจดัการเขา้มาช่วยในการบริหารงานมากข้ึน ระบบ
การควบคุมภายใน เป็นเคร่ืองมือด้านการจัดการประเภทหน่ึงท่ีถูกน ามาช่วยในการ
บริหารงาน และเป็นกลไกพื้นฐานส าคญัของกระบวนการก ากบัดูแลการด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ในหน่วยงาน  เพื่ อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    และบรรลุ
วตัถุประสงค์     เน่ืองจากระบบการควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการป้องกนัและ
รักษาทรัพยสิ์นของหน่วยงาน   ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   และช่วยให้การปฏิบติังานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานการณ์ท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งขนัในปัจจุบนั  หากหน่วยงานต่าง ๆ 
ไม่มีการจดัการท่ีดี    หรือไม่มีการก ากบัดูแลท่ีดี ( Good Governance )  ไม่มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม   โอกาสเส่ียงท่ีอาจเกิดความผิดพลาดในการด าเนินงานของ
หน่วยงานจะมีมาก     ดงัจะเห็นไดจ้ากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน    มีหลายกิจการไม่ว่าจะ
เป็นสถาบนัการเงิน สถานประกอบการ และธุรกิจต่าง ๆ หรือแมรั้ฐวิสาหกิจบางแห่งเกิด
การร่ัวไหล  หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน    ซ่ึงรวมถึงการลม้ละลายของกิจการ  สาเหตุ
ส าคญัประการหน่ึงก็คือขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี      ขาดการประเมินความเส่ียง
และจดักิจกรรมควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม    ตลอดจนการไม่สามารถตรวจ
พบขอ้ผิดพลาด     ซ่ึงเหตุการณ์เหล่านั้นล้วนไม่เป็นผลดีต่อหน่วยงาน  ดังนั้น  ผูบ้ริหาร
ระดับสูงซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและมาตรการการควบคุมของ
หน่วยงาน    จึงควรจัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน ท่ี เหมาะสม       ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  
รวมทั้งเจา้หน้าท่ีทุกระดบัในหน่วยงาน    ควรให้ความร่วมมือและสนับสนุนปฏิบติัตาม
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีก าหนดข้ึน       และพฒันาให้ระบบการควบคุม
ภายในดงักล่าวทนัสมยัอยูเ่สมอ 

กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลางพิจารณาเห็นว่า      เพื่อให้หน่วยงาน
ของทางราชการมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในของตนให้เป็นไปอย่างมี



ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในหน่วยงาน     จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัการ
ควบคุมภายในส าหรับภาคราชการข้ึน           โดยหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการน าไปประยกุต์ใชใ้นการจดัวางระบบการควบคุมภายใน  อนัจะเป็นการช่วยให้
การบริหารหรือการจดัการของหน่วยงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการน้ี ได้ก าหนดข้ึนโดย
ป ระยุ กต์ จ าก ระบบการค วบ คุ ม ภ ายใน ของ   The  Committee  of  Sponsoring  

Organization  of  the  Treadway  Commission  ( COSO )    ซ่ึงเป็นระบบการควบคุม
ภายในท่ีครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการบริหารงานและเป็นท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไป   รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากผูเ้ช่ียวชาญและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การควบคุมภายใน   อยา่งไรก็ตาม  ตวัอยา่งกิจกรรมการควบคุมในแนวปฏิบติัท่ีก าหนดข้ึน
เป็นเพียงตวัอยา่งกิจกรรมหลกั ๆ ซ่ึงไม่ใช่กิจกรรมทั้งหมดท่ีภาคราชการมีอยู ่  ดงันั้น  แต่
ละส่วนราชการซ่ึงมีกิจกรรมการด าเนินงานหลากหลายแตกต่างกนั  สามารถน าไปประยกุต์
และก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานใหเ้หมาะสมต่อไป 

ในการจัดท าแนวป ฏิบั ติ ระบบการควบ คุมภายในภาคราชการ น้ี     
กรมบญัชีกลางไดรั้บความร่วมมือและช่วยเหลือทางวิชาการอย่างดียิ่งจากคณะกรรมการร่าง
แนวปฏิบติัการควบคุมภายในภาคราชการ    ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีทั้งจากหน่วยงานในภาค
ราชการ   รัฐวิสาหกิจ   และภาคเอกชน   ท่ีกรุณาแสดงความคิดเห็นท าให้แนวปฏิบติัเล่มน้ี
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน      จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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ส่วนที่  1 

ควำมรู้พืน้ฐำนเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควำมทั่วไป 

 
ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกท่ีส าคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานใน

หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการจดัการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่   ระบบการ
ควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้    ซ่ึงจะท า
ใหก้ารปฏิบติังานและการจดัการของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์   ในอดีตท่ีผ่านมา การ
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บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ไดมี้การควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลงัประกาศใหใ้ชเ้ป็น
เร่ือง ๆ ไป   ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของกฎหมาย     ระเบียบ  ระบบบญัชี   หนงัสือสั่งการ    และหนงัสือตอบ
ขอ้หารือต่าง ๆ      โดยส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีการควบคุมดา้นการเงินและบญัชี    และการปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี์ทางราชการก าหนดไว ้     ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจดัการดา้นอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากดา้นการเงินและบญัชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะทอ้นภาพถึงผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได ้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดา้น
และสามารถสะทอ้นภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  เพียงใด   การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยงัไม่ครอบคลุม   
ทุกระบบงาน   อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลท าใหเ้กิดความเสียหายในหน่วยงาน  และการ    ด าเนินงานไม่
สัมฤทธ์ิผล    ทั้งน้ี   จากประสบการณ์ในภาครัฐ   สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากการก าหนดหนา้ท่ีและ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบติังานทั้งกระบวนการใหบุ้คคลใดบุคคล
หน่ึงเพียงคนเดียว   การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ    ตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียง 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าวขา้งตน้    กระทรวงการคลงัจึงไดก้ าหนดแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคราชการ    โดยประยกุตต์าม
ระบบการควบคุมภายในของ  The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of   the  
Treadway   Commission  ( COSO )   ซ่ึงเห็นวา่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานในแต่ละ
หน่วยงาน   อนัจะเป็นผลใหก้ารใชท้รัพยากรของรัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสมประโยชน์
ยิง่ขึ้น 

 
ควำมหมำย 

 

มีการก าหนดค านิยามของ “ การควบคุมภายใน ”  ไวห้ลายแห่ง    เช่น 
The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of   the  Treadway   

Commission  ( COSO )   ให้ความหมายหรือค านิยาม   “ การควบคุมภายใน ”   ไว้ดังนี้ 
“ Internal  Control  is  a  process , effected  by  an  entity’s board  of  

directors ,  management  and  other  personnel ,  designed  to  provide  reasonable  
assurance  regarding  the  achievement  of  objectives  in  the  following  categories : 

• Effectiveness  and  efficiency  of  operations 
• Reliability  of  financial  reporting 
• Compliance  with  applicable  laws  and  regulations ” 

แปลความไดว้า่ 
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“ การควบคุมภายใน    หมายถึง   กระบวนการท่ีคณะผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์ร
ก าหนดขึ้ น  ซ่ึงเป็นการออกแบบในระดับท่ีสมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในการบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
• ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและรายงานทางการเงิน 
• การปฏิบติัตามกฎหมาย   ระเบียบ  ขอ้บงัคบั ” 

The  Canadian  Institutes  of  Chartered  Accountants  ( CICA )  ใ ห้
ความหมายหรือค านิยาม   “ การควบคุมภายใน ”   ไว้เช่นกนัดังนี ้  คือ 

“ Control  comprises  those  elements  of  an  organization  ( including  its  
resources , systems , culture , structure  and  tasks )  that  taken  together  support  people  
in  the  achievement  of  the  organizations  objectives ” 

แปลความไดว้า่ 
“ การควบคุมภายใน   ประกอบด้วย   องค์ประกอบต่าง ๆ  ขององค์กรรวมกัน  ( 

รวมทั้งทรัพยากร  ระบบ  วฒันธรรม  โครงสร้าง  และงานต่าง ๆ )   ซ่ึงสนบัสนุนให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีก าหนดไว ้” 

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส  400     ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย    ได้ให้ความหมายหรือค านิยาม  “ ระบบการควบคุมภายใน ” ไว้ดังนี ้

“ ระบบการควบคุมภายใน ”    หมายถึง      “ นโยบายและวิธีการปฏิบตัิ    (การ
ควบคุมภายใน)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการก าหนดขึ้น  เพื่อช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ของผูบ้ริหารท่ีจะ
ให้เกิดความมัน่ใจเท่าท่ีจะสามารถท าไดว้่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหาร  การป้องกนัรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัและการตรวจ
พบทุจริตและขอ้ผิดพลาด ความถูกตอ้งและครบถว้นของการบนัทึกบญัชี  และการจดัท าขอ้มูลทาง
การเงินท่ีเช่ือถือได้อย่างทนัเวลา   นอกเหนือจากเร่ืองท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับงานของระบบบญัชีแล้ว  
ระบบการควบคุมภายในยงัครอบคลุมถึง  สภาพแวดล้อมของการควบคุม    และวิธีการควบคุม  
……………..” 

 

ส าหรับความหมายของ  การควบคุมภายใน  ในแนวปฏิบัตินี้  หมายถึง   ระบบการ
ควบคุมกระบวนการในการปฏิบติังานท่ีคณะผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันก าหนดขึ้น  
เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าการบริหารและการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุ
เป้าหมาย  และให้เกิดผลลพัธ์ของการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ซ่ึงครอบคลุมถึง
กระบวนการในการจดัการ   วิธีการ   หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัองคก์ร 
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วัตถุประสงค์ 

 
วตัถุประสงคข์องระบบการควบคุมภายใน      มีดงัน้ี 
1. เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้

ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยดัและคุม้ค่า    โดยลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีซ ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น   ลด
ความเส่ียงหรือผลเสียหายดา้นการเงินหรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีขึ้นในหน่วยงาน   ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนการ
ด าเนินงานแก่หน่วยงานในท่ีสุด 

 

2. เพ่ือให้มีข้อมลูและรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้      
สร้างความมัน่ใจแก่ผู้บริหารในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบตัิงาน     และ
บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

3. เพ่ือให้บคุลากรมีการปฏิบตัิตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสญัญา  
ข้อตกลง  ระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถกูต้องและครบถ้วน 
 
องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 

 
การควบคุมภายใน    มีองคป์ระกอบ  5  ส่วน     ดงัน้ี 
1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม  ( Control  Environment ) 

2. การประเมินความเสี่ยง  ( Risk  Assessment ) 
3. กิจกรรมการควบคมุ  ( Control  Activities ) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  ( Information  and  Communication ) 
5. การติดตามและประเมินผล  ( Monitoring and Evaluation ) 

 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภำพแวดล้อมกำรควบคุม    หมายถึง  สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่
ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมในหน่วยงาน   ในการด าเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดมาตรการการควบคมุภายในขึน้ในหน่วยงาน    ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลส าคญัต่อการ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคมุภายในในหน่วยงาน     เช่น    จริยธรรมของ
การท างาน    ความซื่อสัตย์  ความไว้ใจได้  ความโปร่งใส  และการมีภาวะผู้ น าที่ดี   ซึ่ง
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รวมทัง้การก าหนดนโยบาย  โครงสร้าง  และระเบียบวิธีปฏิบตัิที่เหมาะสม   ส าหรับตวัอย่าง
สภาพแวดล้อมการควบคมุในหน่วยงาน    เช่น 

1.1 ปรัชญำและลักษณะกำรท ำงำนของผู้บริหำร 
ปรัชญาและลกัษณะการท างานของผูบ้ริหารแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนั   และ

จะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลถึงการก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  เพราะผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการ
ก าหนดนโยบาย    มาตรการ    และระบบการควบคุมภายใน   แต่อยา่งไรก็ตาม      ผูบ้ริหารตอ้ง
รับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวิธีการท างานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลท่ี
เกิดขึ้น    ผูบ้ริหารสามารถส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดสภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีดี    โดยด าเนินการ   
ดงัน้ี 

(1) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงาน  มาตรฐาน  และแนวทาง
การปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจน  และแจง้ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

(2) ก าหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม  มีสายการ   
บังคับบัญชา    และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน   รวมทัง้มอบหมาย
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บคุลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสม 

(3) ก าหนดคุณลกัษณะงานเฉพาะต าแหน่ง  ( Job  Description ) ของ
บุคลากรทุกต าแหน่งหนา้ท่ี   และระดบัของความรู้   ความสามารถ    และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นแต่
ละงานอยา่งชดัเจน 

(4) ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิงานด้านการบริหาร
บุคลากร    ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน    และเป็น
ธรรม      รวมทัง้ก าหนดบทลงโทษทางวินยัให้ชดัเจน 

(5) ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ      ( 
Audit  Committee )   และหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

การบริหารและการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรม    
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่   ทั้งสองประการน้ี   เป็นส่ิงท่ีตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมให้
เกิดข้ึน  โดยการประชาสัมพนัธ์    ฝึกอบรม    หรือก าหนดส่ิงจูงใจ    และผูบ้ริหารตอ้งเป็น
ตวัอยา่งของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน    ทั้งน้ี  ผูบ้ริหารตอ้งมีการส่ือสารให้เจา้หนา้ท่ีทุกคนใน
หน่วยงานรับทราบ  และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละมี
จริยธรรม  จนเป็นบรรทดัฐานหรือขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีให้หน่วยงานถือปฏิบติั    เพราะ
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ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัของสภาพแวดลอ้มการควบคุม  โดย
ผูบ้ริหารควรด าเนินการ     ดงัน้ี 

(1) ก าหนดนโยบาย   มาตรฐานการปฏิบติังานให้ชดัเจน   และ    
ท าตวัให้เป็นตวัอยา่งอย่างสม ่าเสมอ    ทั้งโดยค าพูดและการกระท า 

(2) ส่ือสารและแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนไดรั้บทราบ   ตลอดจนเขา้ใจ
ในหลกัการของจริยธรรมดงักล่าว 

(3) จดัท าขอ้ก าหนดจริยธรรมหรือแนวทางท่ีพึงปฏิบติัของ
หน่วยงานไวใ้หช้ดัเจน    โดยรวมถึงกรณีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ดว้ย 

(4) ลดวิธีการหรือโอกาสท่ีจะจูงใจใหเ้กิดการกระท าผิด 
ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั   ซ่ึงจะส่งผลถึง

การจดัโครงสร้างของหน่วยงาน การจดัการและการติดตามประเมินผลองคป์ระกอบของ
ระบบการควบคุมภายในอ่ืน ๆ ดว้ย 

 
1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 

โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้ รับการจัดไว้เป็นอย่างดี      จะเป็น
พืน้ฐานส าคญัที่ท าให้ผู้บริหารสามารถวางแผนงาน   สัง่การ  และควบคมุการปฏิบตัิงาน
ได้ถูกต้อง รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสม
กบัลกัษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนัน้ ๆ   เช่น 

(1) การรวมศูนยอ์  านาจหรือกระจายศูนยอ์  านาจการตดัสินใจในระดบัต่าง ๆ  
หากกิจการเลือกใชก้ารรวมศูนยอ์  านาจในการตดัสินใจ   คุณสมบติัเฉพาะตวัของผูไ้ดรั้บอ านาจยอ่มมี
ความส าคญั      กรณีวิธีกระจายศูนยอ์  านาจการตดัสินใจ    ระบบและขั้นตอนการท างาน  รวมถึง
กระบวนการในการติดตามผล  ก็จะมีความส าคญัมากกวา่คุณสมบติัของตวับุคคล 

(2) การจดัโครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีการผลิตโดยเคร่ืองจกัร   อาจใช้
โครงสร้างและการควบคุมท่ีเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน   แต่โครงสร้างท่ีมีรูปแบบแน่นอน  อาจไม่
เหมาะสมกบักิจกรรมการบริการหรืองานท่ีเก่ียวกบัการคน้ควา้วิจยัทางวิชาการ     เป็นตน้ 

(3) การมอบอ านาจตอ้งให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน   และตอ้งชดัเจน 
 

1.4 นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร 
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ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ  คือ
บุคลากรในหน่วยงานนั่นเองท่ีเป็นตัวจักรส าคัญ   ดังนั้ น  การมีนโยบายและระบบการ
บริหารบุคลากรท่ีชดัเจนและเหมาะสม    จะช่วยใหร้ะบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิง่ข้ึน      เช่น 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเก่ียวกับการว่าจ้าง   การพัฒนา  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน     การเลื่อนขัน้    เลื่อนต าแหน่ง    รวมทัง้การจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 

(2) ก าหนดคุณสมบติัและลกัษณะงาน ( Job  Description )  ของเจา้หนา้ท่ีใน
แต่ละต าแหน่งใหช้ดัเจน        เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติังาน 

(3) ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการประกนัความซ่ือสัตยข์องพนกังาน 
(4) มีระบบการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง และติดตามผลการปฏิบติังาน  อยา่ง

เป็นระบบและสม ่าเสมอ 
(5) ก าหนดแนวปฏิบตัิกรณีที่มีการขดัแย้งของผลประโยชน์ ( 

Conflict  of  Interest ) ต่อหน่วยงาน 
 

1.5 กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน   

เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน    ดังนัน้   ผู้บริหารควร
ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบคุลากรแต่ละต าแหน่งให้ชดัเจน    ดงันี ้

(1) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งให้ชดัเจน   โดย
ค านึงถึงการกระจายอ านาจและระบบการสอบยนัความถกูต้องระหว่างกนั 

(2) ก าหนดคู่มือปฏิบตัิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(3) ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล   ซึ่งรวมถึงการจัดท า

แผนงาน     และระบบการรายงานผลงานอย่างสม ่าเสมอ 
 
 
 

1.6 คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรตรวจสอบภำยใน 
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คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและ      
เคร่ืองมือชนิดหนึ่งในการช่วยตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่าย
บริหารวางไว้  คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระใน
การท างาน    จะช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุสภาพแวดล้อมการควบคมุภายในหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึน้ 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุม   เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับการสร้างบรรยากาศใน
หน่วยงาน    เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีจะไปเสริมองคป์ระกอบการควบคุมอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยง   หมายถึง   เหตกุารณ์ที่ไม่พงึประสงค์หรือการกระท าใด ๆ อนั
จะก่อให้เกิดผลลพัธ์ในด้านลบหรือเป็นผลลพัธ์ที่ไม่ต้องการ   ท าให้งานไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเปา้หมายที่ก าหนด 

                        ความเสี่ยงอาจเกิดจากลกัษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน  การ
ควบคมุภายใน  การที่หน่วยงานตรวจไม่พบข้อผิดพลาด  ฯลฯ 
 

(1) ความเส่ียงจากลกัษณะงานหรือกจิกรรมของหน่วยงาน 
ความเส่ียงลกัษณะน้ี  เป็นความเส่ียงท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เองเม่ือใดก็

ตามท่ีตดัสินใจท่ีจะท างานหรือกิจกรรม  ก็ย่อมจะมีความเส่ียงเกิดขึ้น  เช่น  การท าธุรกิจการคา้ขายกบั
ต่างประเทศหรือการสั่งซ้ือของจากต่างประเทศของทางราชการ        ความเส่ียงก็คืออตัราแลกเปลี่ยนท่ี
อาจเปล่ียนแปลงไป  ฯลฯ 

 (2) ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน 
ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน  เป็นความเส่ียงท่ีระบบการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานไม่ครอบคลุม     และไม่สามารถป้องกนัขอ้ผิดพลาดจากการด าเนินงานของหน่วยงานได ้   
อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมเพียงพอท่ีจะลดความเส่ียงในการ
ด าเนินงาน  หรือหน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีไดจ้ดัไว ้  เป็นตน้ 

(3) ความเส่ียงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด 
ความเส่ียงลกัษณะน้ี    เป็นความเส่ียงท่ีการตรวจสอบไม่สามารถคน้พบความ

ผิดพลาดของรายการท่ีมีอยู ่  เน่ืองจากผูต้รวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมใน หน่วยงานน้ีได ้    

11 



และจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตวัอย่างหรืออาจเน่ืองจากผูต้รวจสอบไม่มีความอิสระ
เพียงพอหรือไม่อยูใ่นวิสัยท่ีจะเขา้ไปตรวจสอบได ้

 

สาเหตุของความเส่ียงอาจเกดิจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 

- ปัจจัยภายใน    เช่น   นโยบายของผูบ้ริหาร   ความซ่ือสัตย ์ จริยธรรม  คุณภาพ
ของบุคลากร   การเปล่ียนแปลงระบบงาน  ความเช่ือถือไดข้องระบบสารสนเทศ   การเปล่ียนแปลง
ผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่บ่อยคร้ัง  การควบคุมก ากบัดูแลไม่ทัว่ถึง  และการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย   
ระเบียบ  หรือขอ้บงัคบัของหน่วยงาน   เป็นตน้ 
                       - ปัจจัยภายนอก     เช่น   กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัของทางราชการ  การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขนั  สภาวะแวดลอ้มทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง     
เป็นตน้ 

 

การประเมินความเส่ียง  หมายถึง  กระบวนการท่ีใชใ้นการระบุความเส่ียง   การ
วิเคราะห์ความเส่ียง   และการก าหนดแนวทางการควบคุม  เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียง 

การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบตัิงานใน
ภาพรวมของหน่วยงาน    เพ่ือให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและ
ควบคมุให้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่เกิดความเสียหายน้อยท่ีสดุ     

 
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่

หน่วยงานยอมรับได้  สามารถด าเนินการเป็น  4  ขัน้ตอน    ดงันี ้
 

1. ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหน่วยงาน    จะตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกิจ   ( 

Mission )  ของหน่วยงานนั้น ๆ    ซ่ึงโดยทัว่ไปวตัถุประสงคข์องหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น  2   ระดบั     
คือ 

1.1 วตัถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน  ( Entity – Level  objectives )  เป็น
วตัถุประสงค์ของการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  โดยทัว่ไปจะระบุไวใ้นแผนกลยุทธ์   และ
แผนการปฏิบติังานประจ าปีของหน่วยงาน  เช่นเดียวกบัภารกิจ ( Mission )  และกลยุทธ์ในภาพรวม
ของหน่วยงาน    เช่น    ภารกิจหลักของหน่วยงาน    โครงสร้างของหน่วยงาน   แนวโน้มการ
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ด าเนินงานของหน่วยงานในอนาคต      นโยบายการบริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลงั       เป็น
ตน้ 

1.2 วตัถุประสงคใ์นระดบักิจกรรม  ( Activity – Level objectives )  เป็น
วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกิจกรรมท่ีหน่วยงานก าหนด   เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน ซ่ึงวตัถุประสงคข์องแต่ละกิจกรรมจะตอ้งสนบัสนุน และสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคใ์นระดบัหน่วยงาน   เช่น  ระบบการประมวลขอ้มูลทางการเงินและบญัชี      เป็น
ตน้  

 

2. ระบุปัจจัยเส่ียง 
ปัจจยัเส่ียงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นไดท้ั้งจากปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอก   ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบถึงวตัถุประสงค ์  เป้าหมาย หรือผลการด าเนินงานใน
หน่วยงาน    เช่น   การเปล่ียนตวัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งท่ีส าคญั ๆ บ่อยคร้ัง   การ
เปล่ียนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ  ของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของหน่วยงาน    เป็นตน้ 

เน่ืองจากปัจจยัเส่ียงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานไม่เท่ากนั   บางชนิดมีผลกระทบทนัที   บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว    
ดงันั้น   ผูบ้ริหารตอ้งติดตามพิจารณา  และระบุปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหค้รอบคลุมทุกประเด็น
ปัญหาท่ีคาดวา่จะเกิด      ซ่ึงควรครอบคลุมถึง 

(1) ผลกระทบจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  อุตสาหกรรม     และ
ส่ิงแวดลอ้มต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

(2) ปัจจัยความเส่ียงท่ีได้ระบุไวใ้นการวางแผน  และการประมาณการของ
หน่วยงาน 

(3) ขอ้ตรวจพบท่ีได้รับจากการตรวจสอบ  การสอบทาน  การติดตาม  และ
ประเมินผล 

(4) ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน  เช่น  
ปัจจยัท่ีท าให้การด าเนินงานในอดีตท่ีผ่านมาไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์  คุณภาพของบุคลากร  การ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบติังาน  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเง่ือนไขตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน   ฯลฯ 

 

3. การวิเคราะห์และจัดระดับความเส่ียง 
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจยัเส่ียงท่ีมีต่อหน่วยงาน   ซ่ึงโดยปกติปัจจยั

เส่ียงแต่ละปัจจยัมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากนอ้ยไม่เท่ากนั  การวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงมีหลายวิธีแตกต่าง
กนั  ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั   และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควร
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พิจารณาเลือกใชว้ิธีการหรือเทคนิคท่ีใชว้ิเคราะห์ให้เหมาะสมกบัขนาด   ลกัษณะการด าเนินงาน เพื่อให้
สามารถประเมินระดบัความส าคญัของความเส่ียงไดท้ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งผลเสียหายท่ี
อาจเกิดจากความเส่ียงนั้น    โดยทัว่ไปขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียง     จะเป็นดงัน้ี 

3.1 ประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง    คือ   การน าปัจจยัเส่ียงแต่ละ
ปัจจยัมาพิจารณาถึงความส าคญัวา่ หากเกิดขึ้นแลว้มีผลกระทบต่อหน่วยงานมากนอ้ยแค่ไหน   โดยอาจ
วดัเป็นระดบันอ้ย     ปานกลาง     สูง 

3.2 ประเมินความถ่ีท่ีปัจจยัเส่ียงจะเกิดขึ้น   คือ   การพิจารณาวา่ปัจจยัเส่ียงท่ีได้
เรียงล าดบัความส าคญัไวแ้ลว้   มีโอกาสท่ีจะเกิดปัจจยัเส่ียงนั้น   ในระดบันอ้ยมาก   นอ้ย   ปานกลาง   
สูง 

การวิเคราะห์โดยการประเมินความส าคญัและการประเมินความถ่ีท่ีปัจจยัเส่ียงจะ
เกิดขึ้น   อาจใชผ้สมผสานกนั   เช่น    ปัจจยัเส่ียงบางอยา่งมีอตัราความถ่ีสูง     เม่ือเกิดขึ้นแต่ละคร้ัง
สูญเสียเงินนอ้ย  แต่ถา้เกิดบ่อย ๆ เขา้  โดยรวมอาจมีจ านวนเงินสูงก็จะท าใหเ้กิดความส าคญัได้ 

3.3 เลือกใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเหมาะสม   โดยบางคร้ังอาจไม่
จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ในรูปตวัเลข   แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดบัต่าง ๆ   เช่น    ส าคญัมาก    ปาน
กลาง    หรือนอ้ย    เป็นตน้ 

 
4. ก ำหนดวิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ฝ่าย
บริหารควรพิจารณาหาวิธี  เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงนัน้ ๆ   โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่   ซึ่งในการก าหนดแนวทางในการป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง 

ผู้ บริหารควรพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึน้นัน้เป็นความเสี่ยงใน
ลกัษณะใด   เช่น 

4.1 กรณีท่ีเป็นความเส่ียงเก่ียวกบัหน่วยงานโดยรวม   ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเกิด
จากปัจจยัภายนอกท่ีมิไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร   การป้องกนัหรือลดความเส่ียงกระท าไดโ้ดย
การบริหารความเส่ียง    ซ่ึงมีกลยทุธ์    ดงัน้ี 

(1) ก าหนดโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารความเส่ียง        ก าหนด
ผูรั้บผิดชอบกระบวนการบริหารความเส่ียง   และก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างหนา้ ท่ีการบริหารความ
เส่ียงกบัหน้าท่ีการประเมินความเส่ียง   การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนด
วตัถุประสงค ์ ซ่ึงสัมพนัธ์กบักลยุทธ์และโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั  เราจะประเมินความ
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เส่ียงดว้ยการระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  การจดัล าดบัความส าคญั  และการวดัผลกระทบของความ
เส่ียงเหล่านั้นท่ีอาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 

(2) ประเมินความเส่ียงของหน่วยงาน  ก าหนดกรอบแนวคิด   ซ่ึงจะใช้
ระบุความเส่ียงทั้งหมดท่ีเป็นไปได ้   เพื่อใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ในการประเมินความเส่ียง  มองภาพรวมของ
ความเส่ียงท่ีมีความส าคญัท่ีสุดก่อน    และจดัสรรทรัพยากรให้อยา่งเหมาะสม 

(3) พฒันากลยุทธ์การบริหารความเส่ียง  กลยุทธ์การบริหารความเส่ียง
ท่ีจะประสบความส าเร็จ  ตอ้งมีความเก่ียวเน่ืองหรือสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง   กล
ยุทธ์การบริหารความเส่ียง  ตอ้งได้รับการพฒันาให้เหมาะสมกับความเส่ียงแต่ละประเภท     เช่น     
กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความเส่ียง    การลดความเส่ียง  การกระจายความเส่ียง      และการถ่ายโอน
ความเส่ียง      เป็นตน้ 

(4) พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง หน่วยงาน
ต้องพัฒนาเทคนิคการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่ าเสมอ  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่ายงาน   
โดยเฉพาะการบริหารความเส่ียงในกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงเฉพาะเร่ือง 

(5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียง     เป็น
ขั้นตอนของหน่วยงาน      ตอ้งอาศยังานดา้นตรวจสอบภายใน      โดยในขั้นตอนน้ีรวมถึงการติดตาม
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีอ่ืน ๆ   เช่น  การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ   และการให้ความส าคญัต่อ
สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั     อย่างไรก็ตาม    การบริหารความเส่ียงที่สัมฤทธ์ิผล     หมาย
รวมถึง      การเสาะแสวงหาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น        การเช่ือมโยงการประเมินผลตอบแทนท่ีเพิ่ม
ค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น ( ส าหรับธุรกิจ )  และหน่วยงาน       หนา้ท่ีการติดตามประเมินผลจะมีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัการประเมินความเส่ียงของหน่วยงานใน    ขอ้ (2)   ดงักล่าว 

(6) การพฒันาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ปรับปรุง   และพัฒนาการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง   มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประสบ
ความส าเร็จของหน่วยงานในท่ีสุด  แหล่งขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความ
เส่ียงนั้น  รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละขอ้มูลท่ีเกิดจากการสะทอ้นความเส่ียงของ
หน่วยงาน  การปรับปรุงตอ้งรวมถึงระบบการวดัเป็นจ านวนหน่วยท่ีใช้ได้ในระยะยาว  เช่น  จ านวน  
และผลกระทบจากความเส่ียงท่ีได้รับการจดัการภายในกระบวนการ ฯลฯ  ในการปรับปรุงพฒันาการ
บริหารความเส่ียงนั้น  ระบบการวดัผลท่ีเช่ือถือได้จึงเป็นส่ิงจ าเป็น     และจะท าให้หน่วยงานสามารถ
ทราบขนาดความเส่ียง     และผลกระทบ  ท่ีหน่วยงานจะสามารถรับไดห้รือไม่เพียงใด 

4.2 กรณีที่เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการควบคมุภายใน    ซี่งเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร  การป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงกระท าได้โดยจดัให้มีกิจกรรมการควบคมุอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในสภาพที่เป็น
ผลดีกบัหน่วยงานนัน้    จะมีลกัษณะการจดัการได้   5   ลกัษณะ     คือ 

 
 
(1) การจดัการในลกัษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนัน้ 
(2) การจดัการในลกัษณะที่ท าให้ลดความเสี ่ยงจากระดบัความ

เสี่ยงสงูไปสูร่ะดบัความเสี่ยงต ่า 
(3) การจดัการในลกัษณะที่เป็นการกระจายความเสี่ยง 
(4) การจดัการในลกัษณะที่เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโยกย้าย

ความเสี่ยง 
(5) การจดัการในลกัษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

 

การจะใช้วิธีการใดในการจดัการความเสี่ยงดงักล่าวข้างต้น  ขึน้อยู่กบั
สภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของการด าเนินงานในหน่วยงานนัน้  ๆ ด้วย   ทัง้นี ้       
การจดัการความเสี่ยงจะต้องค านึงถึงเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(1) ต้องก าหนดวตัถปุระสงค์ให้ชดัเจนว่าจะท าอะไร   ณ  จดุใด 
(2) ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติ งานใน

หน่วยงานหรือไม่   อย่างไร  ณ  จดุใด 
(3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร   ต้องด าเนินการให้

เกิดความชดัเจน    และต้องสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 
(4) ต้องมีการรายงานผล   เมื่อด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว 

 
หน่วยงานจึงตอ้งจดัให้มีการประเมินความเส่ียงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหาร

ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้หรือก าหนดมาตรการการควบคุมท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

3. กจิกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม      เป็นองค์ประกอบหน่ึงของระบบการควบคุมภายในท่ี
หน่วยงานตอ้งจดัให้มีขึ้นเพื่อลดความเส่ียงและท าใหเ้กิดความคุม้ค่า  ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความ
มัน่ใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู ่
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ประเภทกำรควบคุม  กิจกรรมการควบคมุอาจแยกตามความจ าเป็นและ
ลกัษณะของการควบคมุ   ทัง้นี ้  ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนัน้ 
ๆ   เช่น 

(1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ในทาง
ปฏิบตัิ ( Preventive  Control )   เป็นวิธีการควบคมุที่ก าหนดขึน้    เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความ
เสี่ยงและข้อผิดพลาดตัง้แต่แรก   โดยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยงัไม่เกิดขึน้   เช่น   
การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ รับเงิน    ผู้จ่ายเงิน   และผู้ บนัทึกบญัชี   การก าหนดวงเงินส าหรับผู้มี
อ านาจอนมุตัิเงินในแต่ละระดบัชัน้   เป็นต้น 

(2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด  ( Detective 
Control )   เป็นการควบคุมที่ก าหนดขึน้ เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ในการ
ปฏิบตัิงาน เช่น     การท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร   การตรวจนบัพสัดปุระจ าปี   การ
ทบทวนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานในภาพรวม   เป็นต้น 

(3) การควบคมุในลกัษณะการเสนอแนะ ( Suggestive  Control )   เป็น
การควบคุมที่ก าหนดขึน้  เพ่ือเสนอแนะ  ปรับปรุง  และพฒันาระบบการด าเนินงานและ
ระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

(4) อื่น ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ตัวอย่ำงกิจกรรมกำรควบคุมท่ีควรจัดให้มีขึน้ในขั ้นตอนของกำร

ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  ได้แก่ 
3.1 นโยบายและวิธีปฏิบัติ 

ผูบ้ริหารทุกระดับมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย  แผนปฏิบัติงาน แผน
งบประมาณ    แนวทางการปฏิบติังาน  อ านาจในการอนุมติั  ฯลฯ    ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดการควบคุม เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลพัธ์และตวัช้ีวดัท่ีคาดหมาย
ไวอ้ยา่งชดัเจน   เพื่อสามารถใชใ้นการติดตามประเมินผลต่อไป 

3.2 การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ 
ผูบ้ริหารควรจดัใหมี้การกระจายอ านาจและแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่ง

หน่วยต่าง ๆ หรือบุคคลให้ชดัเจน   เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและชดัเจนในการปฏิบติังาน   สามารถ
สอบยนักันได้  เช่น  อ านาจในการอนุมัติ  การก าหนดขอบเขตของงาน      เพราะเม่ือผูบ้ริหารได้
กระจายอ านาจไปแลว้ก็จ าตอ้งสร้างวิธีการควบคุมเพื่อให้การ       ปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและ
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
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3.3 การสอบยันและการกระทบยอด 
ผูบ้ริหารในแต่ละระดบั ควรจดัให้มีการสอบยนัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

ในระดบัต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบปัญหาในการปฏิบติังานและหาแนวทางในการแกไ้ข   ซ่ึงในแต่ละระดบั
อาจก าหนดวิธีการสอบยนัและกระทบยอดไดห้ลายวิธี   ดงัน้ี 

(1) ผูบ้ริหารระดบัสูงอาจสอบยนัการปฏิบติังาน โดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเป้าหมาย  แผน และผลการด าเนินงาน ในภาพรวมกบัขอ้มูลในอดีตท่ีผา่นมา  เพื่อให้
สามารถทราบปัญหาและหาแนวทางการแกไ้ข  และเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 

(2) ผูบ้ริหารระดบักลางอาจสอบยนัและกระทบยอดการปฏิบติังานเฉพาะ
ดา้น   จากรายงานผลการปฏิบติังานจริงกบัเป้าหมายท่ีก าหนด  รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหรือระเบียบท่ี
วางไว ้   โดยอาจท าการสอบยนัและหรือกระทบยอดบ่อยคร้ังตามลกัษณะงาน    และความเส่ียงท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้น 

3.4 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 
การจดัใหมี้กระบวนการประมวลผลขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริหาร

ไดข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์   ทนัเวลา    และเช่ือถือได ้  สามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจในการ
บริหารงานไดท้นัต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ   นอกจากน้ี  การจดัใหมี้ระบบการควบคุมระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล     และป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นในการน าขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีไม่สมควร 

3.5 การควบคุมทรัพย์สินท่ีมีตัวตนและเอกสารหลกัฐาน 
ทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและเอกสารหลกัฐาน  เช่น  เคร่ืองใชส้ านกังาน  วสัดุ

อุปกรณ์   ครุภณัฑ ์ เงินสดและเอกสารสิทธิต่าง ๆ ฯลฯ   ควรจดัใหมี้การควบคุม  เช่น       การก าหนด
สถานท่ีเก็บรักษา การเขา้ถึงทรัพยสิ์นนั้น ๆ และการจดัใหท้ าทะเบียนคุม  และการตรวจนบัอยา่งเป็น
ระบบ  เป็นตน้ 

 

3.6 ก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 
ดชันีวดัผลการด าเนินงาน เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริหารสามารถใชใ้นการ

ติดตามผลการปฏิบติั  เพื่อใหท้ราบวา่การปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เพียงใด 

 
นอกจากตวัอย่างกิจกรรมการควบคุมท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้   ยงัมีกิจกรรม  การควบคุม

ดา้นการบริหารและการปฏิบติังานอีกหลายกิจกรรม ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจถึงลกัษณะงาน  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งความเส่ียงและการควบคุม   และตอ้งค านึงวา่กิจกรรม การควบคุมท่ีจดัใหมี้ขึ้นนั้น สามารถ
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ครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดความผิดพลาด    เสียหายไดห้รือไม่     และคุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายท่ี
ตอ้งเสียไปเพียงใด 

กิจกรรมการควบคมุ   ต้องท าอย่างสม ่าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องสอดคล้องกบันโยบายและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการ
ควบคมุ    ภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ การจะใช้การควบคมุ
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะรวมกนั   ขึน้อยู่กบัดลุพินิจในการพิจารณา
ความเหมาะสมและความซบัซ้อนของงานในแต่ละหน่วยงานนัน้ ๆ  ซึง่รายละเอียดของ
กิจกรรมการควบคมุจะปรากฎในตวัอย่างกิจกรรมการควบคมุในสว่นท่ี  2    ต่อไป 
 
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

สำรสนเทศ    หมายถึง   ข้อมลูข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร   ซึง่เป็นข้อมลู
เก่ียวกบัการเงินและไม่ใช่การเงินรวมทัง้ข้อมลูข่าวสารอื่น ๆ ทัง้จากแหลง่ภายในและ
ภายนอก 

กำรสื่อสำร    หมายถึง   การรับและสง่ข่าวสารระหว่างกนั   เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจอนัดีระหว่างบคุคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานท่ีสมัพนัธ์กนั  การสื่อสาร
จะเกิดได้ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน   ระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ    
ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง     และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทัว่ถึงครบถ้วน 

หน่วยงานควรจดัให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของ     
ผู้ใช้ข้อมลูอย่างเพียงพอ   และเหมาะสมทนัต่อการปฏิบตัิงาน   ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ  ข่าวสารที่ถกูต้อง  เช่ือถือได้  ทนัเหตกุารณ์  และสะดวกในการเข้าถึง         
และปลอดภยั  รวมทัง้มีการจดัล าดบัความส าคญั  และมีระบบการสื่อสารที่ดีจะสง่ผลถึง
การบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็นสญัญาณบอกเหต ุอนัจะท าให้ผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนักาล  และบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงาน 

การสื่อสารจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผู้บริหารต้องจดัให้มีขึน้และควรเป็นระบบ
การสื่อสารสองทาง  การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชดัเจน  ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็
ตาม   จะเป็นผลดีต่อการปฏิบตัิงานให้สามารถบรรลเุปา้หมายที่วางไว้ ซึง่ปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   คือ 
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(1) เจา้หนา้ท่ีทุกคน   ตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของตน
อยา่งชดัเจนและทนักาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผลต่อความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดกบัหน่วยงาน   เช่น  นโยบายของรัฐบาล    การเปลี่ยนแปลงดา้นกฎหมายใหม่ ๆ   ฯลฯ 

(2) การก าหนดภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานตอ้งชดัเจน  
เจา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้งเขา้ใจถึงบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของตนและของผูอ่ื้น   รวมทั้งใหค้วามร่วมมือ
ในการปฏิบติัตามระบบการควบคุมท่ีก าหนดไว ้

(3) การจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารขอ้มูลท่ีดีระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน     ท า
ใหส้ามารถท าความเขา้ใจ   และประสานงานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในท านองเดียวกนั ควรใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารภายนอกหน่วยงาน      ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงานดว้ย  ดงันั้น  ประเด็นส าคญัท่ีควร    ด าเนินการ   คือ 

(1) ก าหนดช่องทางการส่ือสารกบับุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งใหง้่ายขึ้น 
(2) เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอก  ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
(3) ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจในขอ้สังเกตหรือขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ

ภายนอก 
(4) การติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายนอก   ตอ้งมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอและ

สัมพนัธ์กนั  ในอนัท่ีจะท าให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  และเขา้ใจถึงสภาพความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
ส าหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ   โดยทัว่ไปมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการ

ควบคุมการน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ   การแบ่งแยกงาน   การสอบทานความถูกตอ้งใน การประมวลผล    
การควบคุมการรับส่งขอ้มูลระหวา่งระบบงาน   และการควบคุมทางดา้นผลผลิต     เป็นตน้ 
 

5. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามผล    หมายถึง  การสอดส่องดูแลกิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน   

เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่    การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
การประเมินผล     หมายถึง    การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัระบบการควบคุม

ภายในท่ีก าหนดไวว้่ามีความสอดคลอ้งหรือไม่  เพียงใด   และประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ว่า
ยงัมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์  การหาสาเหตุของความ
แตกต่างระหวา่งแผนงานกบัผลการด าเนินงาน  สรุปผลและเสนอ   ขอ้แนะน า     เพื่อให้การด าเนินงาน
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 
การติดตามและประเมินผล   เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย   ระเบียบ  หรือ
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ขอ้บงัคบั  และการปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน     
ทั้งน้ี   เน่ืองจากมาตรการต่าง ๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปล่ียนแปลงหรือตอ้งพฒันา
ตลอดเวลา   ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีการติดตามและประเมินผล เพื่อใหท้ราบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั     
เพียงใด 

ส าหรับความถ่ีในการติดตามประเมินผลจะมีมากนอ้ยเพียงใด   ขึ้นกบัผลการประเมิน
ความเส่ียงในเบ้ืองตน้และผลท่ีไดจ้ากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง 

 
 
 

การติดตามประเมินผลจะได้ผลดี       ควรมีการปฏิบัติดังนี ้
5.1 มีการสอบทานและรายงานผลเก่ียวกบัประสิทธิผลของแต่ละองคป์ระกอบของการ

ควบคุมภายใน ในทุกๆ ดา้นอยา่งสม ่าเสมอ     ซ่ึงเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก    
เช่น   ผูต้รวจสอบ    ผูต้รวจราชการ   ผูม้าติดต่อ   โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีปฏิบติังานจริง    

5.2 จ าแนกเร่ืองท่ีจะประเมินผล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด   
เช่น   การประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน    การประเมินระบบงาน    การประเมินการบรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์  การประเมินบุคคล  เป็นตน้  ซ่ึงการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของ
การประเมินดว้ย  เพื่อใหม้ัน่ใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเร่ืองนั้น  ๆ  วา่   
สามารถป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได ้  โดย  เคร่ืองมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบ
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  นอกจากน้ี  ตวัช้ีวดัและการเปรียบเทียบกบัผลงานของ
หน่วยงานอ่ืน  หรือมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป   ก็เป็นเคร่ืองมือช่วยในการประเมินผลไดเ้ช่นกนั 

5.3 รายงานผลตามขอ้เทจ็จริงอยา่งเป็นอิสระ  ไม่ปิดบงัส่ิงผิดปกติ 
5.4 สั่งการใหมี้การแกไ้ขและติดตามผลอยูเ่สมอ 

 
ส าหรับการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล  ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการ

ปฏิบติังาน และควรท าอยา่งต่อเน่ือง   ทั้งน้ีรวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด กฎหมาย  ระเบียบ  
การบริหารงาน  และท่ีปรึกษาต่าง ๆ   โดยมีวิธีการ  เช่น  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน   การ
ตรวจสอบ    การกระทบยอด ฯลฯ    ส าหรับบางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล
โดยเฉพาะ  แยกต่างหากจากท่ีไดก้ าหนดการติดตาม     ประเมินผลโดยปกติ   การติดตามประเมินผล
โครงการท่ีเป็นกรณีเฉพาะ  อาจใชแ้บบประเมินตนเอง   การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ   การทดสอบ   
หรืออาจจา้งผูเ้ช่ียวชาญ  หรือ          ผูต้รวจสอบภายนอกมาด าเนินการได ้

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการส่ือสารกับบุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานนั้น ๆ   ในหน่วยงาน       และกรณีมีเร่ืองที่ส าคญัควรรายงานต่อผูบ้ ังคับบัญชา
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ระดับสูงด้วย  นอกจากน้ีการติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน  ควรหมายรวมถึงการ
ประเมินผลนโยบาย   กฎระเบียบ   ระบบงานต่าง ๆ  ของหน่วยงานดว้ย  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 

(1) ไดมี้การก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง  และเป็น
ผลดีต่อการบริหารงานของหน่วยงาน 

(2) ไดมี้การตรวจสอบและติดตามผล  รวมทั้งรายงานของผูต้รวจสอบท่ีไดส้อบทาน
งาน   และตั้งขอ้สังเกตไวต่้อผูบ้ริหารของหน่วยงาน   ขอ้สังเกตเหล่านั้น ไดมี้การแกไ้ขปฏิบติัตามใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

(3) การด าเนินงานต่าง ๆ  สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์หน่วยงานตั้งไว ้
(4) การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือได ้
 
เม่ือไดติ้ดตามและประเมินผลแลว้      ผูป้ระเมินผลจะตอ้งจดัท ารายงานเสนอผูบ้ริหาร

ท่ีรับผิดชอบ   โดยการจดัท ารายงานแสดงผลความคลาดเคล่ือนของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ   โดยควร
จดัท าค าช้ีแจงหรืออธิบายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริง กบัตวัเลขตามประมาณ
การเกิดขึ้นเพราะเหตุใด   และผูใ้ดจะตอ้งรับผิดหรือชอบกบัการท่ีเกิดผลต่างนั้น    และหาวิธีการแกไ้ข
ท่ีเหมาะสมต่อไป 

 การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและเป็นประจ า    และมีการสั่งการให้แกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดอยูเ่สมอ     เป็นหวัใจส าคญัของการควบคุมทางการบริหาร 

 
การติดตามและประเมินผล  ไม่ควรจดัท าเฉพาะกบัระบบ หรือมาตรการ    ควบคุม

ภายในเท่านั้น  แต่ควรจดัใหก้ารติดตามและประเมินผลกบัการปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ ทุกดา้น  จาก
ผูรั้บผิดชอบโดยตรงและอยา่งอิสระ   หรือโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดมาตรการหรือ
ออกแบบระบบการควบคุมภายใน  เพื่อใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ เช่น  จากการ
ตรวจสอบภายใน อนัเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบติังาน  
เป็นตน้ 
 
 
ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จ 

 
ระบบการควบคมุภายในของหน่วยงานจะส าเร็จได้ ต้องมีปัจจยัเกือ้หนนุ

และปัจจยัผลกัดนั   ดงันี ้
1. ปัจจัยเกือ้หนุน 
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1.1 ผู้บริหำรระดับสูงต้องเป็นผู้ ริเร่ิม ในกำรจัดให้มีระบบกำร
ควบคุมภำยในขึน้ในหน่วยงำน และระบบกำรควบคุมภำยในนัน้ต้องได้รับกำร
ยอมรับในระดับปฏิบัติ 

1.2 มีการประเมินความเส่ียงและบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

1.3 มีการจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 
1.4 ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัมีความซ่ือสัตย ์ รับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน 

2. ปัจจัยผลกัดัน 
 ปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัใหร้ะบบการควบคุมภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น   
ไดแ้ก่ 

2.1 วตัถุประสงค ์ ( Purpose )   หน่วยงานจะตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนวา่
ก าลงัจะท าอะไร  เพื่อใหส้ามารถก าหนดทิศทางการท างานและความกา้วหนา้ของหน่วยงานได ้

2.2 ขอ้ตกลงร่วมกนั  ( Commitment )  เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัควรมีการตกลง
ร่วมกนัท่ีจะปฏิบติังานตามระบบท่ีวางไว ้ เพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเพิ่มคุณค่าแก่หน่วยงาน 

2.3 ความสามารถในการบริหารงาน ( Capability )   เพื่อให้หน่วยงานมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ     สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้     ผูบ้ริหารของหน่วยงานควรเพิ่มขีด
ความสามารถในดา้นต่าง ๆ  เช่น  การบริหารงบประมาณ    การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ   การ
จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หมี้การน าไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   เป็นตน้ 

2.4 ปฏิบติัการ  ( Action )   เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบตอ้งลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั
และสม ่าเสมอ 

2.5 การเรียนรู้ต่อเน่ือง ( Learning )  หน่วยงานตอ้งเสริมสร้างหรือสนบัสนุน
ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบัใหมี้การศึกษาต่อเน่ือง   เพื่อใหมี้การเรียนรู้ท่ีจะพฒันางานให้ดีขึ้น  หรือพฒันา
ระบบการควบคุมใหม่ ๆ ใหก้บัหน่วยงาน  ทั้งน้ี   เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและปรับเปล่ียนได้ทนัเหตุการณ์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ     จากการมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี 
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลวุตัถปุระสงค์ที่วางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ประหยดั   และคุ้มค่า  
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3. มีข้อมลูและรายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้ 
สามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจ 

4. การปฏิบตัิในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบงัคบัที่วางไว้ 

5. เป็นเคร่ืองมือช่วยผู้บริหารในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานได้อย่างดียิ่ง 
 
ข้อจ ำกัดของระบบกำรควบคุมภำยใน 

 
1. กำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร    ในบางครัง้แม้ว่ามีระบบการควบคมุ

ภายในท่ีเหมาะสม     แต่หากฝ่ายบริหารตดัสินใจโดยใช้ดลุยพินิจท่ีไม่ถกูต้อง      อนั
เน่ืองจากระบบข้อมลูที่มีอยู่ในขณะนัน้   หรือเหตจุ าเป็นท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้   ระบบ
การควบคมุภายในก็ไม่สามารถเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยได้ในสถานการณ์เช่นนัน้ 

2. กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร   การท่ีบคุลากรละเว้นไม่ปฏิบตัิตาม
วิธีการควบคมุภายในท่ีวางไว้   ระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่ดงักลา่วก็ไม่สามารถเป็น
กลไกและเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบตัิงานได้ 

3. เหตุกำรณ์ท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุม ระบบการควบคมุภายในท่ีมี
อยู่      อาจไม่สามารถรองรับเหตกุารณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม    โดยผลสืบ
เน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกหรือบางกรณีเกิดเหตกุารณ์พิเศษท่ีมิได้คาดคิดมาก่อน 

4. การทุจริตในหน่วยงาน  ในบางกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือทุจริตเพื่อหา
ประโยชน์ร่วมกนัซ่ึงจะเป็นการท าลายระบบการควบคุมท่ีก าหนดไวไ้ด้ 

5. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีได้     บางคร้ังผูบ้ริหารตอ้งยอมรับใน
อตัราความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเม่ือพิจารณาเห็นวา่ตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปในการป้องกนัความเส่ียง
มากกวา่ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอีกมากมายท่ีเป็นขอ้จ ากดัของระบบการควบคุมภายใน   อย่างไร
ก็ดี  ระบบการควบคุมภายใน   เป็นเพียงกลไกท่ีสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริหารในการบริหารงานให้
บรรลุตามเป้าหมายไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น 

 

……………………. 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  4 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ: แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 
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