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คำนำ
ภายใต้สภาวะแวดล้อมในยุคโลกาภิวฒั น์ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการในปั จจุบนั ทาให้ทุกหน่วยงาน
ทั้งภาคเอกชน ราชการและรัฐวิสาหกิจ ต้องมีการปรับตัวและกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน
ใหม่ รวมทั้งจัดหาเครื่ องมือทางด้านการจัดการเข้ามาช่วยในการบริ หารงานมากขึ้น ระบบ
การควบคุ ม ภายใน เป็ นเครื่ อ งมื อ ด้านการจัด การประเภทหนึ่ งที่ ถู ก น ามาช่ ว ยในการ
บริ หารงาน และเป็ นกลไกพื้นฐานสาคัญของกระบวนการกากับดูแลการดาเนิ นกิจกรรมต่าง
ๆ ในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ เนื่ องจากระบบการควบคุมภายในเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการป้ องกันและ
รั ก ษาทรั พ ย์สิ น ของหน่ วยงาน ช่ ว ยให้ ก ารใช้ท รั พ ยากรของหน่ ว ยงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และช่วยให้การปฏิบตั ิงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็ นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปั จจุบนั หากหน่วยงานต่าง ๆ
ไม่มีการจัดการที่ดี หรื อไม่มีการกากับดูแลที่ ดี ( Good Governance ) ไม่มีระบบการ
ควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสม โอกาสเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดความผิดพลาดในการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานจะมีมาก ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีหลายกิจการไม่ว่าจะ
เป็ นสถาบันการเงิน สถานประกอบการ และธุ รกิจต่าง ๆ หรื อแม้รัฐวิสาหกิ จบางแห่ งเกิ ด
การรั่วไหล หรื อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงการล้มละลายของกิจการ สาเหตุ
สาคัญประการหนึ่ งก็คือขาดระบบการควบคุมภายในที่ ดี ขาดการประเมินความเสี่ ยง
และจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ตลอดจนการไม่สามารถตรวจ
พบข้อผิดพลาด ซึ่ งเหตุการณ์ เหล่านั้น ล้วนไม่เป็ นผลดี ต่อหน่ วยงาน ดังนั้น ผูบ้ ริ ห าร
ระดับ สู ง ซึ่ งมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดนโยบายและมาตรการการควบคุ ม ของ
หน่ ว ยงาน จึ ง ควรจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสม ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ทุกระดับในหน่ วยงาน ควรให้ความร่ วมมื อและสนับสนุ นปฏิ บตั ิตาม
ระบบการควบคุ มภายในของหน่ วยงานที่ กาหนดขึ้ น และพัฒนาให้ระบบการควบคุ ม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยูเ่ สมอ
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชี กลางพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้หน่ วยงาน
ของทางราชการมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในของตนให้เป็ นไปอย่างมี

ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิการ
ควบคุมภายในสาหรับภาคราชการขึ้น
โดยหวังว่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน อันจะเป็ นการช่วยให้
การบริ หารหรื อการจัดการของหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
แนวปฏิ บ ัติ ร ะบบการควบคุ ม ภายในภาคราชการนี้ ได้ก าหนดขึ้ น โดย
ป ระ ยุ ก ต์ จ าก ระ บ บ ก ารค วบ คุ ม ภ ายใน ข อ ง The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission ( COSO ) ซึ่ งเป็ นระบบการควบคุ ม
ภายในที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ในการบริ หารงานและเป็ นที่ ย อมรั บ กัน
โดยทัว่ ไป รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากผูเ้ ชี่ยวชาญและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในแนวปฏิบตั ิที่กาหนดขึ้น
เป็ นเพียงตัวอย่างกิจกรรมหลัก ๆ ซึ่ งไม่ใช่กิจกรรมทั้งหมดที่ภาคราชการมีอยู่ ดังนั้น แต่
ละส่ วนราชการซึ่ งมีกิจกรรมการดาเนินงานหลากหลายแตกต่างกัน สามารถนาไปประยุกต์
และกาหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เหมาะสมต่อไป
ใน การจั ด ท าแน วปฏิ บั ติ ระบ บการควบ คุ ม ภายใน ภาคราชการ นี้
กรมบัญชี กลางได้รับความร่ วมมือและช่วยเหลือทางวิชาการอย่างดียิ่งจากคณะกรรมการร่ าง
แนวปฏิบตั ิการควบคุมภายในภาคราชการ ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ท้งั จากหน่วยงานในภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่กรุ ณาแสดงความคิดเห็นทาให้แนวปฏิบตั ิเล่มนี้
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
กรมบัญชีกลาง
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ควำมรู้ พนื ้ ฐำนเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน

3

ควำมทั่วไป
ระบบการควบคุมภายใน
เป็ นกลไกที่สาคัญและเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานใน
หน่ วยงาน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดการในภาครัฐหรื อเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการ
ควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรื อลดความเสี่ ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทา
ให้การปฏิบตั ิงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมา การ

บริ หารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่ กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็ น
เรื่ อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยูใ่ นรู ปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสื อสั่งการ และหนังสื อตอบ
ข้อหารื อต่าง ๆ
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบตั ิใ ห้
ถูกต้องตามระเบียบหรื อกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็ นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็ นองค์รวมของหน่ วยงานนั้น
ๆ
ว่ามีการดาเนิ นงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลหรื อไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็ นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสี ยหายในหน่วยงาน และการ ดาเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ จากประสบการณ์ในภาครัฐ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการกาหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบตั ิงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอ ตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริ หารความเสี่ ยง
จากเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าวข้างต้น
กระทรวงการคลังจึงได้กาหนดแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคราชการ โดยประยุกต์ตาม
ระบบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission ( COSO ) ซึ่งเห็นว่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการบริ หารงานในแต่ละ
หน่วยงาน
อันจะเป็ นผลให้การใช้ทรัพยากรของรัฐเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและสมประโยชน์
ยิ4ง่ ขึ้น

ควำมหมำย
มีการกาหนดคานิยามของ “ การควบคุมภายใน ” ไว้หลายแห่ง เช่น
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission ( COSO ) ให้ ความหมายหรื อคานิยาม “ 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 ”
แปลความได้วา่

“ การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่คณะผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กร
ก าหนดขึ้ น ซึ่ งเป็ นการออกแบบในระดับ ที่ ส มเหตุ ส มผลเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มั่น ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในเรื่ องดังต่อไปนี้

ความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
• ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน
• การปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ”
•

The Canadian Institutes of Chartered Accountants ( CICA ) ใ ห้
ความหมายหรื อคานิยาม “ การควบคุมภายใน ” ไว้เช่ นกันดังนี้ 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 ”

แปลความได้วา่
“ การควบคุ ม ภายใน ประกอบด้วย องค์ป ระกอบต่าง ๆ ขององค์ก รรวมกัน (
รวมทั้งทรัพยากร ระบบ วัฒนธรรม โครงสร้าง และงานต่าง ๆ ) ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ5
ปฏิบตั ิงานได้สาเร็จบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรที่กาหนดไว้ ”
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 400
ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่ งประเทศไทย ได้ ให้ ความหมายหรื อคานิยาม “ ระบบการควบคุมภายใน ” ไว้ ดังนี้
“ ระบบการควบคุม ภายใน ” หมายถึง “ นโยบายและวิธี ก ารปฏิบ ตั ิ (การ
ควบคุม ภายใน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการกาหนดขึ้น เพื่อช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของผูบ้ ริ หารที่จะ
ให้เกิดความมัน่ ใจเท่าที่จะสามารถทาได้ว่าการดาเนิ นธุ รกิจเป็ นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิ ทธิภาพ
ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายของผูบ้ ริ หาร การป้ องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจ
พบทุจริ ตและข้อผิดพลาด ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดทาข้อมูลทาง
การเงินที่เชื่ อถือได้อย่า งทันเวลา นอกเหนื อจากเรื่ องที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของระบบบัญชี แล้ว
ระบบการควบคุ ม ภายในยังครอบคลุ ม ถึ ง สภาพแวดล้อ มของการควบคุ ม และวิ ธี ก ารควบคุ ม
……………..”
สาหรับความหมายของ การควบคุมภายใน ในแนวปฏิบัตินี้ หมายถึง ระบบการ
ควบคุมกระบวนการในการปฏิบตั ิ งานที่ คณะผูบ้ ริ หารและบุคลากรในหน่ วยงานร่ วมกันกาหนดขึ้น
เพื่ อ สร้ า งความมั่น ใจในระดับ ที่ ส มเหตุ ส มผลว่า การบริ ห ารและการปฏิ บ ัติ ง านจะสามารถบรรลุ
เป้ าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์ของการดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการในการจัดการ วิธีการ หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน มีดงั นี้
1. เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ทาให้การใช้
ทรัพยากรเป็ นไปอย่างประหยัดและคุม้ ค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ซ้ าซ้อนหรื อไม่จาเป็ น ลด
ความเสี่ ยงหรื อผลเสี ยหายด้านการเงินหรื อด้านอื่น ๆ ที่อาจมีข้ ึนในหน่ วยงาน ซึ่ งจะช่วยลดต้นทุนการ
ด6าเนินงานแก่หน่วยงานในที่สุด

2. เพื่อให้ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและเชื่อถือได้
สร้ างความมัน่ ใจแก่ผ้ บู ริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบตั ิงาน และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง
3. เพื่อให้ บคุ ลากรมีการปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา
ข้ อตกลง ระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน

องค์ ประกอบกำรควบคุมภำยใน
การควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ 5 ส่ วน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment )

2.
3.
4.
5.

การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )
กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities )
สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication )
การติดตามและประเมินผล ( Monitoring and Evaluation )

1. สภาพแวดล้ อมการควบคุม

สภำพแวดล้ อมกำรควบคุ ม หมายถึง สภาวการณ์ หรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่
ส่งผลให้ เกิดระบบการควบคุมในหน่วยงาน ในการดาเนินงานจะมีหลายปั จจัยที่ส่งผลให้
เกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ ้นในหน่วยงาน ซึ่งฝ่ ายบริหารจะมีอิทธิพลสาคัญต่อการ
สร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน เช่น จริ ยธรรมของ
การทางาน ความซื่อสัตย์ ความไว้ ใจได้ ความโปร่ งใส และการมี ภาวะผู้นาที่ดี ซึ่ง

รวมทังการก
้
าหนดนโยบาย โครงสร้ าง และระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสม สาหรับตัวอย่าง
สภาพแวดล้ อมการควบคุมในหน่วยงาน เช่น
1.1 ปรัชญำและลักษณะกำรทำงำนของผู้บริหำร
ปรัชญาและลักษณะการทางานของผูบ้ ริ หารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และ7
จะเป็ นปัจจัยที่ส่งผลถึงการกาหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ในการ
กาหนดนโยบาย มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริ หารต้อง
รับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวิธีการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลที่
เกิดขึ้น ผูบ้ ริ หารสามารถส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยดาเนินการ
ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การดาเนิ นงาน มาตรฐาน และแนวทาง
การปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ชดั เจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ

(2) ก าหนดโครงสร้ างการจัด หน่ ว ยงานให้ เหมาะสม มี ส ายการ
บังคับบัญ ชา และความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทัง้ มอบหมาย
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ แก่บคุ ลากรในแต่ละตาแหน่งอย่างเหมาะสม
(3) กาหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตาแหน่ง ( Job Description ) ของ
บุคลากรทุกตาแหน่งหน้าที่ และระดับของความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็ นต้องใช้ในแต่
ละงานอย่างชัดเจน

(4) กาหนดให้ มีนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หาร
บุคลากร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็ น
ธรรม รวมทังก
้ าหนดบทลงโทษทางวินยั ให้ ชดั เจน
(5) ก าหนดให้มีค ณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee ) และหน่วยตรวจสอบภายใน

(

1.2 ความซื่ อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน

การบริ หารและการปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์และมีจริ ยธรรม
เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญอย่างยิง่
ทั้งสองประการนี้ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งสนับสนุนส่ งเสริ มให้
เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึ กอบรม หรื อกาหนดสิ่ งจูงใจ และผูบ้ ริ หารต้องเป็ น
ตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารต้องมีการสื่ อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
หน่วยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์และมี
จริ ยธรรม จนเป็ นบรรทัดฐานหรื อข้อตกลงร่ วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบตั ิ
เพราะ
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ความซื
่ อสัตย์และจริ ยธรรมเป็ นปั จจัยพื้นฐานสาคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุม โดย
ผูบ้ ริ หารควรดาเนินการ ดังนี้
(1) กาหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้ชดั เจน และ
ทาตัวให้เป็ นตัวอย่างอย่างสม่าเสมอ ทั้งโดยคาพูดและการกระทา
(2) สื่ อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจ
ในหลักการของจริ ยธรรมดังกล่าว
(3) จัดทาข้อกาหนดจริ ยธรรมหรื อแนวทางที่พึงปฏิบตั ิของ
หน่วยงานไว้ให้ชดั เจน
โดยรวมถึงกรณี ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดว้ ย
(4) ลดวิธีการหรื อโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระทาผิด
ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรมเป็ นปัจจัยเบื้องต้นที่สาคัญ ซึ่งจะส่ งผลถึง
การจัดโครงสร้างของหน่วยงาน การจัดการและการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของ
ระบบการควบคุมภายในอื่น ๆ ด้วย
1.3 โครงสร้ างของหน่ วยงาน

โครงสร้ างของหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ไว้ เป็ น อย่ า งดี จะเป็ น
พื ้นฐานสาคัญที่ทาให้ ผ้ บู ริ หารสามารถวางแผนงาน สัง่ การ และควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ได้ ถูกต้ อง รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้ างของหน่วยงานให้ เหมาะสม
กับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนัน้ ๆ เช่น
(1) การรวมศูนย์อานาจหรื อกระจายศูนย์อานาจการตัดสิ นใจในระดับต่าง ๆ
หากกิจการเลือกใช้การรวมศูนย์อานาจในการตัดสิ นใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผูไ้ ด้รับอานาจย่อมมี
ความสาคัญ
กรณี วิธีกระจายศูนย์อานาจการตัดสิ นใจ ระบบและขั้นตอนการทางาน รวมถึง
กระบวนการในการติดตามผล ก็จะมีความสาคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล
(2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่ องจักร
อาจใช้
โครงสร้างและการควบคุมที่เป็ นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน อาจไม่
เหมาะสมกับกิจกรรมการบริ การหรื องานที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจยั ทางวิชาการ เป็ นต้น
(3) การมอบอานาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
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ปฏิบตั ิงาน และต้องชัดเจน

1.4 นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำด้ ำนบุคลำกร

ปั จจัยส าคัญ ที่ ช่ วยให้ ระบบการควบคุ มภายในมี ประสิ ทธิ ภ าพ คื อ
บุ คลากรในหน่ วยงานนั่นเองที่ เป็ นตัวจักรส าคัญ ดังนั้น การมี น โยบายและระบบการ
บริ หารบุคลากรที่ชดั เจนและเหมาะสม จะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น เช่น
(1) กาหนดหลัก เกณฑ์ ที่ ชัด เจนเกี่ ย วกับ การว่ าจ้ าง การพัฒ นา
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การเลื่ อ นขั น้ เลื่ อ นต าแหน่ ง รวมทั ง้ การจ่ า ย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
(2)
แต่ละตาแหน่งให้ชดั เจน
(3)
(4)
เป็ นระบบและสม่าเสมอ

กาหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน ( Job Description ) ของเจ้าหน้าที่ใน
เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับการปฏิบตั ิงาน
กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
มีระบบการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบตั ิงาน อย่าง

(5) กาหนดแนวปฏิบตั ิกรณีที่มีการขัดแย้ งของผลประโยชน์ (
Conflict of Interest ) ต่อหน่วยงาน
1.5 กำรกำหนดอำนำจหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
การกาหนดอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนัน้ ผู้บริ หารควร
กาหนดอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละตาแหน่งให้ ชดั เจน ดังนี ้
(1) กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งให้ ชดั เจน โดย
คานึงถึงการกระจายอานาจและระบบการสอบยันความถูกต้ องระหว่างกัน
(2) กาหนดคู่มือปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ
(3) ก าหนดระบบการติ ด ตามประเมิ น ผล ซึ่ งรวมถึ งการจั ด ท า
แผนงาน และระบบการรายงานผลงานอย่างสม่าเสมอ
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1.6 คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็ น กลไกและ
เครื่ องมื อชนิดหนึ่งในการช่วยตรวจสอบและสอบทานงานให้ เป็ น ไปตามแผนงานที่ ฝ่าย
บริ หารวางไว้ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็ นอิสระใน
การทางาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้ อมการควบคุมภายในหน่วยงานให้ ดี
ยิ่งขึ ้น
สภาพแวดล้อ มการควบคุ ม เป็ นองค์ป ระกอบเกี่ ย วกับ การสร้ างบรรยากาศใน
หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริ มองค์ประกอบการควบคุมอื่น ๆ ต่อไป

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์หรื อการกระทาใด ๆ อัน
จะก่อให้ เกิดผลลัพธ์ในด้ านลบหรื อเป็ นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ
ทาให้ งานไม่ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรื อกิจกรรมของหน่วยงาน
การ
ควบคุมภายใน การที่หน่วยงานตรวจไม่พบข้ อผิดพลาด ฯลฯ
(1) ความเสี่ ยงจากลักษณะงานหรื อกิจกรรมของหน่ วยงาน
ความเสี่ ยงลักษณะนี้ เป็ นความเสี่ ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เองเมื่อใดก็
ตามที่ตดั สิ นใจที่จะทางานหรื อกิจกรรม ก็ย่อมจะมีความเสี่ ยงเกิดขึ้น เช่น การทาธุรกิจการค้าขายกับ
ต่างประเทศหรื อการสั่งซื้ อของจากต่างประเทศของทางราชการ ความเสี่ ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่
อาจเปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ
(2) ความเสี่ ยงจากการควบคุมภายใน
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ความเสี่ ยงจากการควบคุมภายใน เป็ นความเสี่ ยงที่ระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานไม่ครอบคลุม และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดาเนินงานของหน่วยงานได้
อาจเป็ นเพราะหน่วยงานไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ ยงในการ
ดาเนินงาน หรื อหน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จดั ไว้ เป็ นต้น
(3) ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด
ความเสี่ ยงลักษณะนี้ เป็ นความเสี่ ยงที่การตรวจสอบไม่สามารถค้นพบความ
ผิดพลาดของรายการที่มีอยู่ เนื่องจากผูต้ รวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมใน หน่วยงานนี้ ได้

และจาเป็ นต้องใช้ระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ่ มตัวอย่างหรื ออาจเนื่องจากผูต้ รวจสอบไม่มีความอิสระ
เพียงพอหรื อไม่อยูใ่ นวิสัยที่จะเข้าไปตรวจสอบได้
สาเหตุของความเสี่ ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่ วยงาน
- ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผูบ้ ริ หาร ความซื่ อสัตย์ จริ ยธรรม คุณภาพ
ของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
ผูบ้ ริ หารและเจ้า หน้า ที่บ่อยครั้ ง การควบคุม กากับ ดูแลไม่ท วั่ ถึง และการไม่ป ฏิบ ตั ิต ามกฎหมาย
ระเบียบ หรื อข้อบังคับของหน่วยงาน เป็ นต้น
- ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรื อสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
เป็ นต้น
การประเมินความเสี่ ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ ยง
วิเคราะห์ความเสี่ ยง และการกาหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรื อลดความเสี่ ยง

การ

การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน จะเป็ นการประเมินการปฏิบตั ิงานใน
ภาพรวมของหน่ว ยงาน เพื่ อให้ ทราบเหตุก ารณ์ ของความเสี่ย งและหาทางแก้ ไขและ
ควบคุมให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้ อยที่สดุ
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ความเสี่ ย งให้ อยู่ ใ นระดั บ ที่
12 วยงานยอมรับได้ สามารถดาเนินการเป็ น 4 ขันตอน
หน่
้
ดังนี ้
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของหน่ วยงาน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
จะต้องสอดคล้องกับภารกิจ (
Mission ) ของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งโดยทัว่ ไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ
คือ
1.1 วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นระดับ หน่ ว ยงาน ( Entity – Level objectives ) เป็ น
วัตถุประสงค์ของการดาเนิ นงานในภาพรวมของหน่ วยงาน โดยทัว่ ไปจะระบุ ไว้ในแผนกลยุทธ์ และ
แผนการปฏิบตั ิงานประจาปี ของหน่วยงาน เช่นเดียวกับภารกิจ ( Mission ) และกลยุทธ์ในภาพรวม
ของหน่ ว ยงาน เช่ น ภารกิ จ หลัก ของหน่ ว ยงาน โครงสร้ า งของหน่ ว ยงาน แนวโน้ ม การ

ดาเนิ นงานของหน่วยงานในอนาคต นโยบายการบริ หารงานหรื อนโยบายการเงินการคลัง เป็ น
ต้น
1.2 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม ( Activity – Level objectives ) เป็ น
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานที่เฉพาะเจาะจงสาหรับแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานกาหนด
เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน เช่น ระบบการประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชี เป็ น
ต้น
2. ระบุปัจจัยเสี่ ยง
ปัจจัยเสี่ ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั จากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่ งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อผลการดาเนินงานใน
หน่วยงาน เช่น การเปลี่ยนตัวผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่สาคัญ ๆ บ่อยครั้ง การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน เป็ นต้น
เนื่องจากปัจจัยเสี่ ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารต้องติดตามพิจารณา และระบุปัจจัยความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็น
ปัญหาที่คาดว่าจะเกิด ซึ่งควรครอบคลุมถึง
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(1) ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และ
สิ่ งแวดล้อมต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
(2) ปั จจัยความเสี่ ยงที่ ได้ระบุ ไว้ในการวางแผน และการประมาณการของ
หน่วยงาน
(3) ข้อตรวจพบที่ ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และ
ประเมินผล
(4) ปั จจัยอื่ น ๆ ที่ มี ผลกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่ วยงาน เช่ น
ปั จจัยที่ ท าให้การดาเนิ นงานในอดีตที่ ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบในการบริ หารหรื อปฏิบตั ิงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ
3. การวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยง
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ ยงที่มีต่อหน่วยงาน
ซึ่งโดยปกติปัจจัย
เสี่ ยงแต่ละปัจจัยมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงมีหลายวิธีแตกต่าง
กัน ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควร

พิจารณาเลือกใช้วิธีการหรื อเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการดาเนินงาน เพื่อให้
สามารถประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ ยงได้ท้ งั ในเชิงปริ มาณและคุณภาพ รวมทั้งผลเสี ยหายที่
อาจเกิดจากความเสี่ ยงนั้น โดยทัว่ ไปขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง จะเป็ นดังนี้
3.1 ประเมินระดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ ยง คือ การนาปัจจัยเสี่ ยงแต่ละ
ปัจจัยมาพิจารณาถึงความสาคัญว่า หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจ
วัดเป็ นระดับน้อย ปานกลาง สูง
3.2 ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ ยงที่ได้
เรี ยงลาดับความสาคัญไว้แล้ว มีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ ยงนั้น ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง
สูง
การวิเคราะห์โดยการประเมินความสาคัญและการประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ ยงจะ
เกิ14ดขึ้น อาจใช้ผสมผสานกัน เช่น ปัจจัยเสี่ ยงบางอย่างมีอตั ราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้ง
สูญเสี ยเงินน้อย แต่ถา้ เกิดบ่อย ๆ เข้า โดยรวมอาจมีจานวนเงินสูงก็จะทาให้เกิดความสาคัญได้
3.3 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่เหมาะสม โดยบางครั้งอาจไม่
จาเป็ นต้องวิเคราะห์ในรู ปตัวเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็ นระดับต่าง ๆ เช่น สาคัญมาก ปาน
กลาง หรื อน้อย เป็ นต้น

4. กำหนดวิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง
เมื่ อ หน่ ว ยงานสามารถวิ เคราะห์ แ ละจัด ล าดับ ความเสี่ ย งแล้ ว ฝ่ าย
บริหารควรพิจารณาหาวิธี เพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ ๆ โดยต้ องคานึงถึงค่าใช้ จ่ายที่ต้อง
ใช้ ว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้ รับหรื อไม่ ซึ่งในการกาหนดแนวทางในการป้องกันหรื อลด
ความเสี่ยง
ผู้บ ริ ห ารควรพิ จ ารณาว่ า ความเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ น้ นั น้ เป็ น ความเสี่ ย งใน
ลักษณะใด เช่น
4.1 กรณีที่เป็ นความเสี่ ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม ซึ่งเป็ นความเสี่ ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หาร การป้องกันหรื อลดความเสี่ ยงกระทาได้โดย
การบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี้
(1) กาหนดโครงสร้างพื้ นฐานของการบริ หารความเสี่ ยง ก าหนด
ผูร้ ับผิดชอบกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง และกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้า ที่การบริ หารความ
เสี่ ยงกับหน้าที่การประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพจะเริ่ มต้นด้วยการกาหนด
วัตถุประสงค์ ซึ่ งสัมพันธ์กบั กลยุทธ์และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญ เราจะประเมินความ

เสี่ ยงด้วยการระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดลาดับความสาคัญ และการวัดผลกระทบของความ
เสี่ ยงเหล่านั้นที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
(2) ประเมินความเสี่ ยงของหน่วยงาน กาหนดกรอบแนวคิด ซึ่ ง จะใช้
ระบุความเสี่ ยงทั้งหมดที่เป็ นไปได้ เพื่อใช้เป็ นจุดเริ่ มต้นในการประเมินความเสี่ ยง มองภาพรวมของ
ความเสี่ ยงที่มีความสาคัญที่สุดก่อน และจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม
(3) พัฒนากลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง
ที่จะประสบความสาเร็ จ ต้องมีความเกี่ยวเนื่ องหรื อสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง กล
ยุท ธ์การบริ หารความเสี่ ยง ต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับ ความเสี่ ย งแต่ล ะประเภท เช่น
กลยุท ธ์ก ารหลีกเลี่ ย งความเสี่ ยง การลดความเสี่ ยง การกระจายความเสี่ ย ง และการถ่ายโอน15
ความเสี่ ยง เป็ นต้น
(4) พัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการบริ หารความเสี่ ยง หน่วยงาน
ต้อ งพัฒ นาเทคนิ ค การบริ ห ารความเสี่ ย งอย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวปฏิ บัติ ข องหน่ า ยงาน
โดยเฉพาะการบริ หารความเสี่ ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ ยงเฉพาะเรื่ อง
(5) การติ ด ตามประเมิ น ผลกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง เป็ น
ขั้นตอนของหน่วยงาน ต้องอาศัยงานด้านตรวจสอบภายใน โดยในขั้นตอนนี้ รวมถึงการติดตาม
การปฏิ บ ัติ งานในหน้าที่ อื่น ๆ เช่ น การปฏิ บัติตามกฎหรื อระเบี ย บ และการให้ค วามส าคัญ ต่อ
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การบริ หารความเสี่ ยงที่สัมฤทธิ์ ผล หมาย
รวมถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น การเชื่อมโยงการประเมินผลตอบแทนที่เพิ่ม
ค่าให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ( สาหรับธุรกิจ ) และหน่วยงาน หน้าที่การติดตามประเมินผลจะมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับการประเมินความเสี่ ยงของหน่วยงานใน ข้อ (2) ดังกล่าว
(6) การพัฒ นาหรื อ ปรับ ปรุ ง กระบวนการบริ ห ารความเสี ่ ย ง การ
ปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามส าคัญ อย่างยิ่ง ต่ อการประสบ
ความสาเร็ จของหน่ วยงานในที่สุด แหล่งข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารความ
เสี่ ยงนั้น รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้และข้อมูลที่เกิดจากการสะท้อนความเสี่ ยงของ
หน่ วยงาน การปรับปรุ งต้องรวมถึงระบบการวัดเป็ นจานวนหน่ วยที่ใช้ได้ในระยะยาว เช่น จานวน
และผลกระทบจากความเสี่ ยงที่ ได้รับการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ ในการปรับปรุ งพัฒนาการ
บริ หารความเสี่ ยงนั้น ระบบการวัดผลที่เชื่อถือได้จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น และจะทาให้หน่วยงานสามารถ
ทราบขนาดความเสี่ ยง และผลกระทบ ที่หน่วยงานจะสามารถรับได้หรื อไม่เพียงใด

4.2 กรณีที่เป็ นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซี่งเป็ นความ
เสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยภายในและอยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หาร การป้องกันหรื อลด
ความเสี่ยงกระทาได้ โดยจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม

การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่ อจัดการให้ ความเสี่ย งอยู่ในสภาพที่เป็ น
ผลดีกบั หน่วยงานนัน้ จะมีลกั ษณะการจัดการได้ 5 ลักษณะ คือ
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(1) การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนัน้
(2) การจัด การในลัก ษณะที่ทาให้ ล ดความเสี่ย งจากระดับ ความ
เสี่ยงสูงไปสูร่ ะดับความเสี่ยงต่า
(3) การจัดการในลักษณะที่เป็ นการกระจายความเสี่ยง
(4) การจัดการในลักษณะที่เป็ นการถ่ายโอนความเสี่ยงหรื อโยกย้ าย
ความเสี่ยง
(5) การจัดการในลักษณะที่เป็ นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การจะใช้ วิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ น ขึ ้นอยู่กบั
สภาพแวดล้ อ มและความเหมาะสมของการด าเนิ น งานในหน่ วยงานนัน้ ๆ ด้ วย ทัง้ นี ้
การจัดการความเสี่ยงจะต้ องคานึงถึงเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ ชดั เจนว่าจะทาอะไร ณ จุดใด
(2) ต้ องปรั บ เปลี่ ย นระบบการบริ ห ารและระบบปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานหรื อไม่ อย่างไร ณ จุดใด
(3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็ นอย่ างไร ต้ องดาเนินการให้
เกิดความชัดเจน และต้ องสื่อสารให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในหน่วยงานทราบด้ วย
(4) ต้ องมีการรายงานผล เมื่อดาเนินการเสร็จสิ ้นแล้ ว
หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริ หาร
ความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ หรื อกาหนดมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมต่อไป
3. กิจกรรมการควบคุม
กิจ กรรมการควบคุม เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ งของระบบการควบคุ ม ภายในที่
หน่วยงานต้องจัดให้มีข้ นึ เพื่อลดความเสี่ ยงและทาให้เกิดความคุม้ ค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริ หารเกิดความ
มัน่ ใจในประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
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ประเภทกำรควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจาเป็ นและ
ลักษณะของการควบคุม ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมในการดาเนินงานของหน่วยงานนัน้
ๆ เช่น
(1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิ ดขึน้ ในทาง
ปฏิบตั ิ ( Preventive Control ) เป็ นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ ้น เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความ
เสี่ยงและข้ อผิดพลาดตังแต่
้ แรก โดยเหตุการณ์ ที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ ้น เช่น
การแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ รู ับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บนั ทึกบัญชี การกาหนดวงเงินสาหรับผู้มี
อานาจอนุมตั ิเงินในแต่ละระดับชัน้ เป็ นต้ น
(2) การควบคุ ม ในลั ก ษณะของการค้ นพบข้ อผิ ด พลาด ( Detective
Control ) เป็ น การควบคุ ม ที่ ก าหนดขึ น้ เพื่ อ ค้ น พบข้ อ ผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น การทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจนับพัสดุประจาปี การ
ทบทวนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็ นต้ น
(3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ ( Suggestive Control ) เป็ น
การควบคุมที่กาหนดขึ ้น เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุ ง และพัฒนาระบบการดาเนินงานและ
ระบบการควบคุมภายในให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
(4) อื่น ๆ ตามความจาเป็ นและเหมาะสมในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตั วอย่ ำงกิ จกรรมกำรควบคุ ม ที่ ค วรจั ด ให้ มี ขึ น้ ในขั ้น ตอนของกำร
ปฏิบัติงำนต่ ำง ๆ ได้ แก่
3.1 นโยบายและวิธีปฏิบัติ
ผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ มี บ ทบาทในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิ บัติ งาน แผน
งบประมาณ แนวทางการปฏิบตั ิงาน อานาจในการอนุ มตั ิ ฯลฯ ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่
ก่อให้เกิดการควบคุม เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธ์และตัวชี้ วดั ที่คาดหมาย
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อสามารถใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป
3.2 การกระจายอานาจความรับผิดชอบและการแบ่ งแยกหน้ าที่
ผูบ้ ริ หารควรจัดให้มีการกระจายอานาจและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
หน่วยต่าง ๆ หรื อบุคคลให้ชดั เจน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน สามารถ
สอบยัน กัน ได้ เช่ น อานาจในการอนุ มัติ การก าหนดขอบเขตของงาน เพราะเมื่ อผูบ้ ริ ห ารได้
กระจายอานาจไปแล้วก็จาต้องสร้างวิธีการควบคุมเพื่อให้การ ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้

3.3 การสอบยันและการกระทบยอด
ผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับ ควรจัดให้มีการสอบยันการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ทราบปัญหาในการปฏิบตั ิงานและหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งในแต่ละระดับ
อาจกาหนดวิธีการสอบยันและกระทบยอดได้หลายวิธี ดังนี้
(1) ผูบ้ ริ หารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบตั ิงาน
โดยการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบเป้าหมาย แผน และผลการดาเนินงาน ในภาพรวมกับข้อมูลในอดีตที่ผา่ นมา เพื่อให้
สามารถทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข และเตรี ยมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป
(2) ผูบ้ ริ หารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอดการปฏิบตั ิงานเฉพาะ
ด้าน จากรายงานผลการปฏิบตั ิงานจริ งกับเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎหรื อระเบียบที่
วางไว้ โดยอาจทาการสอบยันและหรื อกระทบยอดบ่อยครั้งตามลักษณะงาน และความเสี่ ยงที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
3.4 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล
การจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ซึ่งจะทาให้ผบู ้ ริ หาร
ได้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทันเวลา และเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสิ นใจในการ
บริ หารงานได้ทนั ต่อเหตุการณ์และมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดให้มีระบบการควบคุมระบบ
สารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ จะเป็ นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
และป้องกันความเสี ยหายที่อาจ
เกิดขึ้นในการนาข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร
3.5 การควบคุมทรัพย์ สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน
ทรัพย์สินที่มีตวั ตนและเอกสารหลักฐาน เช่น เครื่ องใช้สานักงาน วัสดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ เงินสดและเอกสารสิ ทธิต่าง ๆ ฯลฯ ควรจัดให้มีการควบคุม เช่น การกาหนด
สถานที่เก็บรักษา การเข้าถึงทรัพย์สินนั้น ๆ และการจัดให้ทาทะเบียนคุม และการตรวจนับอย่างเป็ น
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ระบบ เป็ นต้น
3.6 กาหนดดัชนีวัดผลการดาเนินงาน
ดัชนีวดั ผลการดาเนินงาน เป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่งที่ผบู ้ ริ หารสามารถใช้ในการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิ เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เพียงใด
นอกจากตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่กล่าวแล้วข้างต้น ยังมีกิจกรรม การควบคุม
ด้านการบริ หารและการปฏิบตั ิงานอีกหลายกิจกรรม ซึ่งผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจถึงลักษณะงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุม และต้องคานึงว่ากิจกรรม การควบคุมที่จดั ให้มีข้ นึ นั้น สามารถ

ครอบคลุมความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด
ต้องเสี ยไปเพียงใด

เสี ยหายได้หรื อไม่

และคุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายที่

กิจกรรมการควบคุม ต้ องทาอย่างสม่าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้ องสอดคล้ องกับนโยบายและสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบการ
ควบคุม ภายในของหน่วยงานเป็ นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ การจะใช้ การควบคุม
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะรวมกัน
ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจในการพิจารณา
ความเหมาะสมและความซับซ้ อนของงานในแต่ละหน่วยงานนัน้ ๆ ซึง่ รายละเอียดของ
กิจกรรมการควบคุมจะปรากฎในตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในส่วนที่ 2 ต่อไป
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำรสนเทศ หมายถึง ข้ อมูลข่าวสารที่ใช้ ในการบริ หาร ซึง่ เป็ นข้ อมูล
เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินรวมทังข้
้ อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทังจากแหล่
้
งภายในและ
ภายนอก
กำรสื่อสำร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจอันดีระหว่างบุคคลที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในงานที่สมั พันธ์กนั การสื่อสาร
20 ดได้ ทงภายในและภายนอกหน่
จะเกิ
ั้
วยงาน
ระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ควรเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทัว่ ถึงครบถ้ วน
หน่วยงานควรจัดให้ มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้ องการของ
ผู้ใช้ ข้อมูลอย่างเพียงพอ และเหมาะสมทันต่อการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่ถกู ต้ อง เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์ และสะดวกในการเข้ าถึง
และปลอดภัย รวมทังมี
้ การจัดลาดับความสาคัญ และมีระบบการสื่อสารที่ดีจะส่งผลถึง
การบริหารงานของผู้บริ หาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็ นสัญญาณบอกเหตุ อันจะทาให้ ผ้ บู ริ หาร
สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ทนั กาล และบริหารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน
การสื่อสารจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ผ้ บู ริหารต้ องจัดให้ มีขึ ้นและควรเป็ นระบบ
การสื่อสารสองทาง การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชดั เจน ไม่ว่าจะเป็ นทางการหรื อไม่ก็
ตาม จะเป็ นผลดีต่อการปฏิบตั ิงานให้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึง่ ปั จจัยสาคัญที่
ทาให้ การสื่อสารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ

(1) เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของตน
อย่างชัดเจนและทันกาล ทั้งจากภายในหรื อภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความ
เสี่ ยงที่อาจเกิดกับหน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ
(2) การกาหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งงานต้องชัดเจน
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผูอ้ ื่น รวมทั้งให้ความร่ วมมือ
ในการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมที่กาหนดไว้
(3) การจัดให้มีช่องทางการสื่ อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน ทา
ให้สามารถทาความเข้าใจ และประสานงานกันได้เป็ นอย่างดี
ในทานองเดียวกัน ควรให้ความสาคัญกับการสื่ อสารภายนอกหน่วยงาน
ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการบริ หารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็นสาคัญที่ควร ดาเนินการ คือ
(1) กาหนดช่องทางการสื่ อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ง่ายขึ้น
(2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
ต้องเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
(3) ผูบ้ ริ หารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรื อข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ
ภายนอก
(4) การติดต่อสื่ อสารกับบุคคลภายนอก
ต้องมีขอ้ มูลข่าวสารที่เพียงพอและ
สัมพันธ์กนั ในอันที่จะทาให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น 21
สาหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทัว่ ไปมักจะเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ การแบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้องใน การประมวลผล
การควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต เป็ นต้น
5. การติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามผล หมายถึ ง การสอดส่ องดู แลกิ จกรรมที่ อยู่ระหว่างการด าเนิ นงาน
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า การดาเนินงานเป็ นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด
การประเมินผล หมายถึง การเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับระบบการควบคุม
ภายในที่กาหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรื อไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่า
ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั หรื อไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความ
แตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดาเนินงาน สรุ ปผลและเสนอ ข้อแนะนา เพื่อให้การดาเนินงาน
มีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
การติดตามและประเมินผล
เป็ นกระบวนการประเมินความมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อ

ข้อบังคับ และการปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในหน่ วยงาน
ทั้งนี้
เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรื อต้องพัฒนา
ตลอดเวลา
ผูบ้ ริ หารจึงจาเป็ นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุ บนั
เพียงใด
สาหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับผลการประเมิน
ความเสี่ ยงในเบื้องต้นและผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของหน่วยงานนั้นเอง
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การติดตามประเมินผลจะได้ผลดี ควรมีการปฏิบัติดังนี้
5.1 มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิ ทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ในทุกๆ ด้านอย่างสม่าเสมอ
ซึ่งเป็ นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก
เช่น ผูต้ รวจสอบ ผูต้ รวจราชการ ผูม้ าติดต่อ โดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2 จาแนกเรื่ องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด
เช่น การประเมินประสิ ทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ การประเมินบุคคล เป็ นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของ
การประเมินด้วย เพื่อให้มนั่ ใจถึงประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่ องนั้น ๆ ว่า
สามารถป้องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดย เครื่ องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบ
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ นอกจากนี้ ตัวชี้วดั และการเปรี ยบเทียบกับผลงานของ
หน่วยงานอื่น หรื อมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป ก็เป็ นเครื่ องมือช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน
5.3 รายงานผลตามข้อเท็จจริ งอย่างเป็ นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่ งผิดปกติ
5.4 สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยูเ่ สมอ
สาหรับการกาหนดรู ปแบบการติ ดตามประเมิ นผล ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบตั ิงาน และควรทาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด กฎหมาย ระเบียบ
การบริ ห ารงาน และที่ ป รึ ก ษาต่าง ๆ โดยมี วิธีก าร เช่ น การเปรี ยบเที ยบผลการดาเนิ น งาน การ
ตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ สาหรับบางโครงการอาจกาหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผล
โดยเฉพาะ แยกต่างหากจากที่ได้กาหนดการติดตาม ประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผล
โครงการที่เป็ นกรณี เฉพาะ อาจใช้แบบประเมินตนเอง การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ
หรื ออาจจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อ
ผูต้ รวจสอบภายนอกมาดาเนินการได้
การติ ดตามประเมิ น ผลจะมี ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น หากมี ก ารสื่ อสารกับ บุค ลากรที่
รับ ผิด ชอบงานนั้ น ๆ ในหน่ว ยงาน และกรณี มีเรื่ อ งที่ส าคัญ ควรรายงานต่อ ผูบ้ ังคับบัญ ชา
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ระดับ สู งด้วย นอกจากนี้ การติ ดตามประเมิ นผลในระบบการควบคุ มภายใน ควรหมายรวมถึ งการ
ประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบ ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วย เพื่อให้มนั่ ใจว่า
(1) ได้มีการกาหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและถูกต้อง และเป็ น
ผลดีต่อการบริ หารงานของหน่วยงาน
(2) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผูต้ รวจสอบที่ได้สอบทาน
งาน และตั้งข้อสังเกตไว้ต่อผูบ้ ริ หารของหน่ วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบตั ิตามใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
(3) การดาเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้
(4) การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้
เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผูป้ ระเมินผลจะต้องจัดทารายงานเสนอผูบ้ ริ หาร
ที่รับผิดชอบ โดยการจัดทารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดาเนินงานเป็ นระยะ ๆ โดยควร
จัดทาคาชี้ แจงหรื ออธิ บายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการดาเนิ นงานจริ ง กับตัวเลขตามประมาณ
การเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และผูใ้ ดจะต้องรับผิดหรื อชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไข
ที่เหมาะสมต่อไป
การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่ องและเป็ นประจา และมีการสั่งการให้แก้ไข
ข้อผิดพลาดอยูเ่ สมอ เป็ นหัวใจสาคัญของการควบคุมทางการบริ หาร
การติดตามและประเมินผล ไม่ควรจัดทาเฉพาะกับระบบ หรื อมาตรการ ควบคุม
ภายในเท่านั้น แต่ควรจัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบตั ิงานด้านอื่น ๆ ทุกด้าน จาก
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ
หรื อโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรการหรื อ
ออกแบบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ เช่น จากการ
ตรวจสอบภายใน
อันเป็ นเครื่ องมือของฝ่ ายบริ หารในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นต้น
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ปั จจัยสำคัญที่ทำให้ ระบบกำรควบคุมภำยในของหน่ วยงำนประสบควำมสำเร็จ
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะสาเร็ จได้ ต้ องมีปัจจัยเกื ้อหนุน
และปั จจัยผลักดัน ดังนี ้
1. ปั จจัยเกือ้ หนุน

1.1 ผู้บริหำรระดับสูงต้ องเป็ นผู้ริเริ่ม ในกำรจัดให้ มีระบบกำร
ควบคุมภำยในขึน้ ในหน่ วยงำน
และระบบกำรควบคุมภำยในนัน้ ต้ องได้ รับกำร
ยอมรับในระดับปฏิบัติ
1.2 มีการประเมินความเสี่ ยงและบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
1.3 มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
1.4 ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่การงาน
2. ปัจจัยผลักดัน
ปัจจัยที่เป็ นแรงผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ได้แก่
2.1 วัตถุประสงค์ ( Purpose ) หน่วยงานจะต้องมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนว่า
กาลังจะทาอะไร เพื่อให้สามารถกาหนดทิศทางการทางานและความก้าวหน้าของหน่วยงานได้
2.2 ข้อตกลงร่ วมกัน ( Commitment ) เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลง
ร่ วมกันที่จะปฏิบตั ิงานตามระบบที่วางไว้ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพิ่มคุณค่าแก่หน่วยงาน
2.3 ความสามารถในการบริ หารงาน ( Capability ) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถแข่งขันกับผูอ้ ื่นได้ ผูบ้ ริ หารของหน่วยงานควรเพิ่มขีด
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การบริ หารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้มีการนาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น
2.4 ปฏิบตั ิการ ( Action ) เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบต้องลงมือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
และสม่าเสมอ
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2.5 การเรี ยนรู ้ต่อเนื่อง ( Learning ) หน่วยงานต้องเสริ มสร้างหรื อสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนางานให้ดีข้ นึ หรื อพัฒนา
ระบบการควบคุมใหม่ ๆ ให้กบั หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนได้ทนั เหตุการณ์

ประโยชน์ ท่ีได้ รับ
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้ รับ จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การใช้ ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนและเชื่อถือได้
สามารถนาไปใช้ ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบตั ิในหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่วางไว้
5. เป็ นเครื่ องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานได้ อย่างดียิ่ง

ข้ อจำกัดของระบบกำรควบคุมภำยใน
1. กำรตัดสินใจของฝ่ ำยบริหำร ในบางครัง้ แม้ ว่ามีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
แต่หากฝ่ ายบริหารตัดสินใจโดยใช้ ดลุ ยพินิจที่ไม่ถกู ต้ อง
อัน
เนื่องจากระบบข้ อมูลที่มีอยู่ในขณะนัน้ หรื อเหตุจาเป็ นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ระบบ
การควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยได้ ในสถานการณ์เช่นนัน้
2. กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
การที่บคุ ลากรละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตาม
วิธีการควบคุมภายในที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ดงั กล่าวก็ไม่สามารถเป็ น
กลไกและเครื่ องมือช่วยในการปฏิบตั ิงานได้
3. เหตุกำรณ์ ท่ อี ยู่นอกเหนือกำรควบคุม ระบบการควบคุมภายในที่มี
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อยู
อาจไม่สามารถรองรับเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
โดยผลสืบ
เนื่องมาจากปั จจัยภายนอกหรื อบางกรณีเกิดเหตุการณ์พิเศษที่มิได้ คาดคิดมาก่อน
4. การทุจริตในหน่ วยงาน ในบางกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่ วมมือทุจริ ตเพื่อหา
ประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะเป็ นการทาลายระบบการควบคุมที่กาหนดไว้ได้
5. ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งผูบ้ ริ หารต้องยอมรับใน
อัตราความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสี ยไปในการป้องกันความเสี่ ยง
มากกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับ
นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอีกมากมายที่เป็ นข้อจากัดของระบบการควบคุมภายใน อย่างไร
ก็ดี ระบบการควบคุ มภายใน เป็ นเพียงกลไกที่ ส ร้ างความมัน่ ใจแก่ ผูบ้ ริ หารในการบริ หารงานให้
บรรลุตามเป้าหมายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
…………………….
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