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ค าน า 
 

ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ทุกองค์กรต้องปรับเปลี่ยนหรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้  กอปรกับรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนให้องค์กรทุกแห่งมีกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  นโยบายการปฏิรูประบบราชการเพ่ือปรับเปลี่ยน
ระบบบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ซึ่งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานโดยให้ความ 
ส าคัญกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดของการด าเนินงาน งานตรวจสอบภายใน          
ก็เช่นเดียวกัน เมื่อความต้องการของผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ข้อมูลข่าวสาร  การแข่งขัน และกฎหมายระเบียบต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป 
การตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ  นับตั้งแต่ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน  หน่วยรับตรวจหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการ
ใช้สารสนเทศของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตาม
วัตถุประสงค์  และการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน  และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ  จะท าให้องค์กรนั้นเป็นองค์กร
ทีม่ีความโปร่งใส  มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการก ากับดูแลกิจการที่ด ี สามารถพัฒนาองค์กรให้มีความ
แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่  ผู้เสนอผลงานได้ใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  เสนอเป็นแนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่สนใจ
ได้เข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน  บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในทั้งในเรื่องการ
บริการให้ความเชื่อมั่น และการบริการให้ค าปรึกษา ตลอดจนหลักการ แนวคิด และวิธีการ  เพ่ือให้เกิด
คุณค่าเพ่ิมต่อการด าเนินงานขององค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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สารบัญ 
  หน้า 

 ค าน า  
 สารบัญ  
 บทคัดย่อ  
บทที่  ๑ บทน า ๑ 
 ความเป็นมาและความส าคัญของผลงาน ๑ 
 วัตถุประสงค์ ๓ 
 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิด ๔ 
 วิธีการหรือข้ันตอนการด าเนินงาน ๕ 
 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ/การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ๕ 
บทที่  ๒ ความรู้ทางวิชาการ แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ๗ 
 ๑. แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  ๗ 
 ๒. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ๑๑ 
 ๓. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๒๔ 

 ๔. แนวคิดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
    ( Good Governance ) พ.ศ.๒๕๔๖ 

๔๓ 

 ๕. แนวคิดเก่ียวกับสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ๔๖ 

 ๖. ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

๕๑ 

 ๗. ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔ 

๕๔ 

บทที่  ๓ กระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๕๖ 
 ๑. หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ๕๖ 
 ๒. บริการของผู้ตรวจสอบภายใน ๕๘ 
 ๓. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ๖๐ 
 ๔.  ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ๖๑ 
 ๕. คุณภาพงานตรวจสอบภายใน ๖๑ 
 ๖. การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ๖๓ 

 ๗. ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
(Internal Audit Process) 

๖๔ 

 ๘. การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร ๗๕ 
   



 

สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 

บทที่  ๔ กรณีศึกษา ประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ 
ในการตรวจสอบ 

๘๙ 

 ๑. ผลการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่น ๙๐ 
 ๒. ผลการปฏิบัติงานด้านการให้ค าปรึกษา ๑๐๙ 
 ๓.  การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ๑๑๐ 
บทที่  ๕ ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ๑๑๑ 

 ๑. การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ๑๑๒ 
 ๒. บทบาทส าคัญของผู้ตรวจสอบภายในสมัยใหม่  ๑๑๓ 
 ๓. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response Auditing) ๑๑๔ 

 ๔. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง (High Value Services) 

๑๑๙ 

 ๕. บทสรุปการพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ ๑๒๐ 
บรรณานุกรม  ๑๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครฐัสมัยใหม ่

บทคัดย่อ 

รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้ส่วนราชการทุกแห่ง  มีการก ากับดูแลตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ( Good Governance ) การปฏิรูประบบราชการเพ่ือปรับเปลี่ยน
ระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานโดยให้ความส าคัญ
กับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
ดังนั้นบทบาทของการตรวจสอบภายในจึงมีความส าคัญและเป็นหัวใจของทุกองค์กร  คือการที่สามารถ
สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
ในทุกระดับของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายภายใต้การบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ  มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีกระบวนการก ากับดูแลที่ดี       
( Good Governance ) เพ่ือเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ 

การตรวจสอบภายใน  เป็นกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น  และการให้ค าปรึกษาอย่างอิสระ
และเที่ยงธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เป็นเครื่องมือส าคัญของฝ่าย
บริหารในการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายในส่วนราชการ จึงต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดทัศนคติจากการตรวจสอบข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องเป็นการส่งเสริมให้งานประสบความส าเร็จ 
หรือเพ่ิมคุณค่าการพัฒนางานให้ทันสมัยตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้
สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในฐานะที่เป็นเครื่องมือ หรือผู้ช่วยของผู้บริหารในการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ในองค์กร ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
(Warning Signals) และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน และกระบวนการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้การ
บริหารความเสี่ยงจ าเป็นต้องท าควบคู่กับการก ากับดูแล  และการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีมาตรฐานการตรวจสอบ  ในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์   

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่  จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต 
โดยได้ขยายขอบเขตหน้าที่ในการท างานภายในองค์กรเพ่ิมมากขึ้น  อันมีผลถึงความส าเร็จขององค์กรตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้  และอีกบทบาทที่ส าคัญ คือ บทบาทการเป็นที่ปรึกษา (Consultant)  เพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร ผู้รับตรวจ ให้มีความพึงพอใจเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้  ค าแนะน า ค าปรึกษา 
ไปใช้ประโยชน์  เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย  และ
เป้าหมายของกรมวิชาการเกษตร  ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  ระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล  และมีกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับองค์กรสอดคล้องกับการ



 

ปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารงานภาครัฐ ไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 



๑ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของผลงำน 

 
ด้วยรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการสนับสนุนให้องค์กรทุกแห่งในประเทศไทย         

มีกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี ( Good Corporate Governance ) ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการ  เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ซึ่งมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยให้ความส าคัญกับความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความประหยัด  
ของการด าเนินงาน ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
และพัฒนาด้านพืช  เครื่องจักรกลการเกษตร  และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร    
ด้านพืชในระดับสากล บนพ้ืนฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และมีค่านิยมองค์กร 
“ซื่อสัตย์ โปร่งใส  งานวิจัยมีคุณภาพ”  โดยได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ดังนั้นการตรวจสอบภายใน  จึงต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนให้สนองตอบต่อบทบาทภารกิจ
วิธีการท างานของกรมฯ  รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บังคับบัญชา เป็นหลักประกันของ
กรมวิชาการเกษตร  ในด้านการประเมินประสิทธิผล และความมีประสิทธิภาพ ของระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม  เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดการ
ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล  อันประกอบด้วยหลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า    
อีกทั้งเป็นการป้องกันการประพฤติมิชอบ หรือการทุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานของ     
กรมวิชาการเกษตร 

ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ท าให้ทุกองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงหรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้ งานตรวจสอบภายในก็เช่นเดียวกัน เมื่อความต้องการ
ของผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงสภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ข้อมูล
ข่าวสาร การแข่งขัน และกฎหมายระเบียบต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป การตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนับตั้ งแต่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจหรือ
หน่วยงานต่างๆ  ภายในองค์กร  และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศของงานตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์  ผู้ตรวจสอบ
ภายในและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจต้องมีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด  โดยผู้รับตรวจมีการ
ขอค าแนะน า  ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจาก
ภาระหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  จะต้องปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจต่างๆ       
ที่ก าหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงาน เน้นการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการบริหารพัสดุ ซึ่ง
จะต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับหน่วยรับตรวจ โดยผู้รับตรวจมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเตรียม
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เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตอบค าถาม ชี้แจงในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องการจะทราบ
ข้อมูล  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วมี ข้อบกพร่องเกิดขึ้น  ผู้ตรวจสอบภายในจะให้
ค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  หรือในกรณีเกิด
การทุจริต ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรายงาน ให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันที  เนื่องจากท าให้เกิด
ความเสียหายกับทางราชการ  บางครั้งการให้ค าแนะน าด้วยวาจาผู้รับตรวจไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า  
สาเหตุเนื่องจากการทีผู่้รับตรวจมีความคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในจ้องจับผิดการปฏิบัติงานของผู้รับตรวจ ซึ่ง
อาจท าให้ผู้รับตรวจ ไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  และหากมีการตรวจสอบครั้ง
ต่อไปอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ  หรือไม่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจสอบภายใน  และไม่ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ หรือผู้รับตรวจอาจมีทัศนคติที่ไม่ดี  ไม่มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการ
ตรวจสอบภายใน  และไม่เห็นความส าคัญของการตรวจสอบภายใน  อันจะมีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยรับตรวจ และกรมวิชาการเกษตร 

ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในนั้น  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องใช้ทักษะ
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือมีสายสัมพันธ์อันดีกับ
หน่วยงานต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาคุณค่าของความเป็นอิสระไว้เช่นกัน  และต้องการการยอมรับ
จากบุคลากรของส่วนราชการทุกระดับ  รวมทั้งเป็นงานที่ต้องมีการคิดนอกกรอบและมองการณ์ไกล       
มีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขององค์กร  เพ่ือที่จะ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการใช้เป็นเครื่องมือหรือข้อมูล ในการก าหนดแนวทางปรับปรุงระบบงาน 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายกับทางราชการ และมีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างประหยัด  คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  การ
ตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่ดีมีมาตรฐาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม 
มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี มีความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และเป็นผู้ให้ค าปรึกษา และให้
ความเชื่อมั่นกับหน่วยงาน เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติส่วนตน ตลอดจน
เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา 

การเสนอผลงาน การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ของกรมวิชาการเกษตร 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเป็นที่ทราบกันดี
ว่าการตรวจสอบภายใน  เป็นเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร  และคนทั่วๆ ไปมักเข้าใจว่า
ผู้ตรวจสอบภายในท างานจ ากัดอยู่เฉพาะการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชีเท่านั้น  แต่ความ
จริงแล้วการตรวจสอบภายในมีความหมายและขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางกว่านั้นมาก  กล่าวคือ 
การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ 
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน ช่วยให้
องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนกำรบริหำร
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ควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ เพ่ือช่วยในการก ากับดูแล  
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบภายใน จากลักษณะการปฏิบัติงานในอดีตที่เน้นการตรวจสอบด้าน
การเงินการบัญชี และการบริหารพัสดุ  ปัจจุบันงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้
เกิดการพัฒนางานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่เป็น
มาตรฐานสากลและใช้กันโดยทั่วไป คือ การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด การตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ การตรวจสอบการบริหาร 
และการตรวจสอบพิเศษ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยขยาย
ขอบเขตจากการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านการเงิน การบัญชี ไปสู่การตรวจสอบที่เน้นประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ ท าให้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเปลี่ยนแปลงไปจากการท างาน
ค้นหาข้อผิดพลาด มาเป็นการส่งเสริมให้งานประสบความส าเร็จหรือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร แนวคิดและ
วิธีปฏิบัติจะเปลี่ยนไป  ตามลักษณะและขอบเขตของงานซึ่งจะขยายกว้างและหลากหลายมากขึ้น  ต้อง
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน  ให้
ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การด าเนินงาน และการบริหารงาน รวมทั้งพัฒนาให้ทันสมัยและตรง
กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร เรียกว่า การตรวจสอบเพ่ือการบริหาร (Management 
– Oriented  Audit)  การตรวจสอบโดยใช้แนวความเสี่ยง  (Risk Base Approach ) การตรวจสอบแบบ
มีส่วนร่วม (Participative Audit) การตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ (Proactive and 
Constructive)  การติดตามแนวการคิดทางการบริหารใหม่  และการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยมีลักษณะการบริการ คือบริการให้ความเชื่อมั่น และบริการให้
ค าปรึกษา ซึ่งจะให้ประโยชน์โดยตรงต่อฝ่ายบริหารได้มากกว่า  ด้วยเหตุนี้จึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา  
ผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบภายในมากขึ้น เพ่ือลด
ปัญหาอุปสรรค ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  และแก้ไขปัญหา
ความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้รับตรวจกับผู้ตรวจสอบภายใน ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่จากทัศนคติ      
การจับผิดมาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล  ซึ่งงานตรวจสอบภายในที่มี
คุณภาพจะส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานของส่วนราชการ ช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของรัฐบาล  ภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร  การควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรมวิชาการเกษตร  

 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and 
Effectiveness of Performance) ของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   
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๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการดูแลก ากับที่ดี  (Good Corporate 
Governance) Check and Balance  ระหว่างฝ่ายบริหารของกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ 
ให้มีความรับผิดชอบและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 

๓. เป็นแนวทางในการพัฒนางานตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร ให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และมีความเข้มแข็ง
เพียงพอในการเป็นเครื่องมือทางการบริหาร  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร 

๔. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) กับฝ่ายบริหารของกรมวิชาการเกษตร 
๕. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

ภายในของกรมวิชาการเกษตร 

ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวควำมคิด 
       

ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวความคิดที่ ใช้ เป็นแนวทางทางการพัฒนาเพ่ิมคุณค่า           
การตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ครั้งนี้  ต้องอาศัยอ้างอิงความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ  แนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน : การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ  แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ : การตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบภายในส าหรับส่วนราชการ : คู่มือการรายงาน 

๒. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

๔. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่ พ.ศ.๒๕๔๖ 

๕. แนวคิดเก่ียวกับสายโซ่คุณค่า (Value Chain) 

๖. ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  และจริยธรรมของ 
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

๗. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔ 
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วิธีกำรหรือขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 

การด าเนินการพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการ
ปฏิบัติงานให้กรมวิชาการเกษตร  มีวิธีการข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

๑. ก าหนดขอบเขตการศึกษา และส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบภายใน 
๒. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลงานทางวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน หนังสือซ้อมความเข้าใจ การแก้ไขปรับปรุง  ระเบียบ
ข้อบังคับ  การบริหารความเสี่ยงและการจัดระบบควบคุมภายใน รวมถึงแนวทางการประเมินผล       
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  และข้อก าหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน แนวปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและวิธีการตรวจสอบ 

๓. ศึกษาค้นคว้า และท าความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงคู่มือแนวปฏิบัติ
ด้านการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

๔. ศึกษาข้อมูล แผนงาน โครงการต่างๆ ตามภารกิจของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือ
ประกอบการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

๕. ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ  ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
โดยแผนการตรวจสอบจัดท าขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม 

๖. รวบรวมสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ถือหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หาสาเหตุ  ผลกระทบ  แล้วจัดท ารายงานผลการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยรับตรวจ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือวิเคราะห์ความเหมาะสม 

๗. วิเคราะห์และสังเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม รวบรวมสรุปจัดท าเป็น
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการตรวจสอบภายใน 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ/กำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 
 

การตรวจสอบภายในเป็นงานด้านหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยกว่างานด้านอ่ืนๆ ในองค์กร
เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานในองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Efficiency and Effectiveness of Performance)  ถ้าองค์กรใด
มีการตรวจสอบภายในที่ดี ผู้บริหารย่อมมีเวลาในการคิดสร้างสรรค์และริเริ่มงานใหม่ๆ ได้มากขึ้น โดย
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากผลงาน ท าให้มั่นใจว่า  

๑. การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
ก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๒. ท าให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) แบ่งความรับผิดชอบงานที่ชัดเจน 
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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๓. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการประเมิน
วิเคราะห์ระบบงาน และเปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ 
มาตรการแก้ไขปรับปรุงที่ เป็นประโยชน์ต่อกรมวิชาการเกษตร 

๔. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจส่งผลเสียหายให้กับกรมวิชาการเกษตรได้ 

๕. สามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และองค์กรอ่ืน ๆ ในการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
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บทที่  ๒ 
 

ควำมรู้ทำงวิชำกำร แนวควำมคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 
 

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ เพ่ือมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ ได้
มีการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องในการท างาน  และแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่าง      
ผู้รับตรวจกับผู้ตรวจสอบภายใน  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาปรับบทบาทการตรวจสอบภายในของ        
กรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อกรมวิชาการเกษตร  ผู้เสนอผลงานได้ใช้ความรู้ทางวิชาการทั้งในเรื่อง
แนวความคิด  ทฤษฎี  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  พระราชบัญญัติ  กฎหมายและงานวิจัย       
ที่เก่ียวข้องมาด าเนินการ ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

 
๑. แนวคิดเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน  

 
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร  ในการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะ
ท าให้งานตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ  คือผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน 
ไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้เกิดคุณค่าเพ่ิมและความส าเร็จแก่องค์กร  โดย     
ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินผล  วิเคราะห์  เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาจากกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ปัจจุบันการตรวจสอบภายในได้พัฒนาบทบาทและรูปแบบการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นที่
จะเปลี่ยนทัศนคติที่บุคคลภายนอกมักมองในด้านลบ จากการจับผิดมาเป็นการส่งเสริมให้งานประสบ
ความส าเร็จหรือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร ดั่งค าที่ว่า " ท่านจะปลอดภัยและสบายใจ เมื่อพบกับการ
ตรวจสอบภายใน " You will happy with internal audit  
 

ควำมหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน 

การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)  หมายถึง  กิจกรรมการให้หลักประกันอย่าง
เที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซ่ึงจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้ดีขึ้น  การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้  ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบียบ (ที่มา : The Institute of Internal  Auditors : IIA)   
 



๘ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมาย งานตรวจสอบภายใน คือ การ
ให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน
ขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กร บรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 

กรมบัญชีกลาง ได้ให้ความหมาย การตรวจสอบภายใน คือ “กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและ
การให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการให้ดีข้ึน  การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ
การก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ” ซ่ึงตามความหมายข้างต้น  กรมบัญชีกลางได้จ าแนกงานตรวจสอบภายใน
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ    

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น ( Assurance Service ) เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
อย่างเที่ยงธรรม  เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง        
การควบคุม  และการก ากับดูแลของส่วนราชการ เช่นการตรวจสอบงบการเงิน  การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบ
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชีเป็นต้น 

๒. งานบริการให้ค าปรึกษา ( Consulting  Service )  เป็นการให้ค าปรึกษาและค าน า
ตลอดจนการให้บริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับ
ผู้รับบริการ   และมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ  โดยการปรับปรุงระบวนการ  การก ากับ
ดูแล  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วนราชการให้ดียิ่งขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน าใน
เรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างในการปฏิบัติงาน และการ
ฝึกอบรม เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน  
 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง

ในการท าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม 
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ประเภทของกำรตรวจสอบภำยใน  
 

ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลาย มีภารกิจที่แตกต่างกัน ท าให้
จ าเป็นต้องใช้วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง
กิจกรรมต่างๆ ในองค์กร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการ
ควบคุมภายในความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน   การควบคุมดูแลและการใช้
ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบค าสั่ง  การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการ
จัดการและการบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร  จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่างๆที่ตรวจพบ  น ามา
จัดท ารายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุง ต่อไป  

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วน
ส าคัญในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไป
เป็น  ๖ ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial  Auditing)  เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน  โดยครอบคลุมถึง
การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ  
ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี  รายงาน  ทะเบียน  และเอกสารต่างๆ ถูกต้อง  และ
สามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆ ได ้ 

๒. กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Auditing)  เป็นการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน  งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือ
หลักการที่ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและ
ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความ
เพียงพอ ความมีประสิทธิผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร
ประกอบด้วย  

๒.๑  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้
ทรัพยากรส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์
อย่างคุ้มค่า  

๒.๒  ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่ง
ท าให้ผลที่เกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร  

๒.๓  ความคุ้มค่า (Economy)  คือ  มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ย   
สุร่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดย
ยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย  
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๓. กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Auditing)  เป็นการตรวจสอบการ
บริหารงานด้านต่างๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ว่า
เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร  รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและ
หลักการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม 
และความโปร่งใส  

๔. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง                  
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  ที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรการตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะ
ท าการตรวจสอบโดยเฉพาะ หรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการ
ด าเนินงานก็ได้ 

๕. กำรตรวจสอบระบบงำนสำรสนเทศ (Information System Auditing)  เป็นการพิสูจน์
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบ
การเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน  ไม่ว่าจะ
เป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน  หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการตรวจสอบประเภทนี้ อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมา
ด าเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความช านาญไม่
เพียงพอ และต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจท าเกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้  
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  

๖. กำรตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)  หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ
กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการป้องกัน 
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ประโยชน์ของกำรตรวจสอบภำยใน 

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลด้านความเสี่ยง และจุดอ่อน อย่างครบถ้วน 
พร้อมทั้งให้ความเชื่อมั่นแก่ฝ่ายบริหาร อย่างตรงไปตรงมา ว่ามีการประเมินความเสี่ยงตามจริง และเป็น
หลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม  ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญดีแล้ว  เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าของ
องค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดัน
ความส าเร็จดังกล่าว ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน (Transparency)  ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต  และเป็นการลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability and Responsibility) แบ่ง
ความรับผิดชอบงานที่ชัดเจน ท าให้การท างานเป็นไปอย่างโปร่งใส (Transparency) และความสามารถ
ตรวจสอบได ้(Audittability) 

๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  (Efficiency and 
Effectiveness of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก 
รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็น
สื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 

๔. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการ
ใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ   เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 

๕. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals)  ของการประพฤติมิชอบหรือการ
ทุจริตในองค์กรให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 

๒. แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ในปัจจุบันทุกองค์กรต้องเผชิญกับการปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ อันเนื่อง 
มาจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต  ผู้บริหารจะประสบผลส าเร็จในการ 
บริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่  สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจ 
ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ความเสี่ยงจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามภารกิจ  แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ความเสี่ยงเป็นความไม่แน่นอน
ที่เมื่อเกิดข้ึนแล้วจะน าไปสู่ความสูญเสียหากองค์กรไม่สามารถรับมือหรือบริหารจัดการได้ทันเวลา องค์กร
ที่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง  จะช่วยให้เกิดความมั่นใจระดับหนึ่งว่า  การด าเนินงานจะเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารความเสี่ยงคือการคาดการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีหลักการ 
และก าหนดแนวทางป้องกัน หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการทีบุ่คลากรทุกระดับในองค์กรต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ผู้บริหารในปัจจุบันยอมรับว่า เหตุผลที่สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กรคือ การ
ที่ทุกองค์กรต้องพยายามสร้างหรือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง แม้ว่ามีความไม่แน่นอน
หลายประการที่อาจกระทบต่อการด าเนินงาน มูลค่าเพ่ิมขององค์กรจะเกิดขึ้นได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับความ 
สามารถของผู้บริหารในการตัดสินใจ การก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนั้นๆ  ความไม่แน่นอนใน
การด าเนินงานนี้เป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่องค์กร 
หรืออาจก่อให้ เกิดผลลัพธ์ในทางลบซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้บริหาร  ให้ต้อง
สามารถใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์องค์กร  หรือก าหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่
องค์กรสามารถยอมรับได้ 
 
ควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณห์รือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมี 
ผลกระทบท าให้การด าเนินงานขององค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความเสียหาย ความผิดพลาด 
การรั่วไหล ความสูญเปล่า ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงองค์กร 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้องค์กร
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้
อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) เพ่ือจะได้
วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  หมายถึง  กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัด 
ล าดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  โอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ผลกระทบ (Impact)  
หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความเสี่ยง  เมื่อท าการประเมิน
แล้วท าให้ทราบระดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน 
โอกาสและผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง)  
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร
และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน  โดยกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ  เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ได้โดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ท ำไมต้องบริหำรควำมเสี่ยง ? 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เนื่องจากความเสี่ยง
เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลในทางลบให้กับองค์กรได้ ทั้งในด้านชื่อเสียง ความเชื่อมั่น หากผลการ
ด าเนินงานล้มเหลว 
 
ประเภทของควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยงจ าแนกเป็น  ๔ ประเภทตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (S : Strategic Risk)  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผน 
กลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและการน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก (External Factor Risks) และความเสี่ยง
จากปัจจัยภายใน (Internal Factor Risks)  

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O : Operational Risk)  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
ระบบงาน  กระบวนการท างานโดยรวมขององค์กร ที่ส่งผลกระทบและท าให้องค์กรไม่บรรลุผลตาม
แผนงานที่ก าหนด เป็นความเสี่ยงที่ทุกองค์กรจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่องค์กรจะต้องหาวิธีการ
ในการจัดการ ป้องกัน หรือควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F : Financial Risk)  เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงิน ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ในอนาคต อันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมทางการเงินของฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในองค์กร ที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อมูลค่าขององค์กร  

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ (C : Compliance 
Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่
องค์กรได้ก าหนดขึ้น  
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โครงสร้ำงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) ได้
เสนอแนวทางใหม่ที่เรียกว่า การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในมุมมองของภาพที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการทั่วทั้ง
องค์กร  เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และด าเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร   
มีข้ันตอนวิธีการทีส่ าคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  

๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)  

๘. การติดตาม (Monitoring)  
 

วงจรกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
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๑. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 
 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และ
จัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในมีผลต่อการประเมิน และการด าเนินการในการก าหนดกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์ขององค์กร  การก าหนดกิจกรรมและการระบุความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการออกแบบและ
ก าหนดหน้าที่ของกิจกรรมในการควบคุมระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  กิจกรรมการติดตาม   
ก ากับดูแล  ในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมภายในนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากประวัติและวัฒนธรรมในอดีต
ขององค์กร 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น  ค่านิยมทางจริยธรรม
วิธีการท างาน ศักยภาพและการพัฒนาของผู้บริหารและบุคลากร  รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหาร และ
วิธีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการก าหนดร่วมกันกับบุคลากรใน
องค์กร  ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก  การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง  และการควบคุมแก่บุคลากร
ทุกคนในองค์กร  คณะกรรมการบริหารเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในและมีความส าคัญเป็น
อย่างมากในการก าหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน แม้ว่าทุกองค์ประกอบจะมีความส าคัญแต่ใน
องค์กรที่แตกต่างกันก็จะให้ความส าคัญท่ีแตกต่างกันกันออกไป 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรพิจารณาได้ดังนี้ 

๑. ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 เป็นปรัชญาที่คนในองค์กรมีความเข้าใจตระหนักถึงและสามารถน ามาใช้ในการจัดการกับ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรัชญาที่ว่าความเชื่อเกี่ยวกับความเสี่ยงและการเลือกวิธีจัดการกับ
ความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป จะสะท้อนให้เห็นค่านิยมที่องค์กรแสวงหาจาก ERM  (Enterprise Risk 
Management : การจัดการความเสี่ยงขององค์กร)  และมีอิทธิพลต่อวิธีการจัดการกับองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป จะต้องสะท้อนให้เห็นถึง
นโยบายขององค์กรและมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

๒. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้   

ระดับหรือมูลค่าของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณา
ความเสี่ยงในเชิงคุณภาพในแต่ละประเภทว่า สูง ปานกลาง หรือต่ า หรืออาจใช้วิธี การเชิงปริมาณ เพ่ือ
สะท้อนและสร้างความสมดุลของวัตถุประสงค์เพ่ือการเติบโต ผลตอบแทนและความเสี่ยง ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้จะต้องเกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ขององค์กรโดยตรง โดยการน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 
ผลตอบแทนที่ต้องการได้รับจากกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ต่างกันจะท าให้องค์กรมีความเสี่ยงที่ต่างกัน ERM จึงถูก
น ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ ช่วยผู้บริหารในการเลือกกลยุทธ์เพ่ือให้องค์กรมีความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้
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๓. ความเสี่ยงทางด้านวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงคือทัศนคติร่วมกันขององค์กร คุณค่าและแนวทางการปฏิบัติของ
องค์กรว่าองค์กรมีการพิจารณาความเสี่ยงแบบไหน ผู้บริหารองค์กรจะเป็นผู้ ปรับให้วัฒนธรรมทางด้าน
ความเสี่ยงขององค์กรไปในทิศทางเดียวกับปรัชญาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

๔. วัฒนธรรมย่อยด้านความเสี่ยง 

แต่ละหน่วยงานขององค์กร ความหมายต่างกัน สายงาน/ฝ่ายงานตามหน้าที่ และส่วนต่างๆ 
จะมีลักษณะงาน รวมทั้งวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการจึงต้องมีการ
เตรียมตัวในการเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น เช่น สายงานหนึ่งอาจเน้นไปยังยอดรายได้โดยไม่ได้ระวังใน
เรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ส่วนค่านิยมร่วมกันของสายงานอ่ืนอาจต้องการให้เน้นความสนใจเพ่ือให้เกิด
ความแน่ใจว่ามีการการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมย่อยๆ ที่แตกต่างกันนี้อาจส่งผลต่อ
องค์กรได้ แต่ถ้าสายงานเหล่านี้ท างานร่วมกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอาจสะท้อน
ออกมาเป็นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้และปรัชญาขององค์กร ส าหรับองค์กรทั่ วไป สายงานและฝ่าย
งานต่างๆ ก็มีคุณลักษณะในการบรรลุเป้าหมายและการจัดการกับความเสี่ยงที่ต้องแตกต่างกันด้วย ดังนั้น 
ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร และของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะถ่ายทอดไปสู่
แผนงานและโครงการต่างๆ เพ่ือก้าวไปสู่เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ จึงแตกต่างกัน 

๕. ความตระหนักถึงความเสี่ยงที่แท้จริง 

องค์กรทั่วไปที่มีประวัติ ที่ไม่เคยได้รับความสูญเสียและไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่สังเกต 
เห็นได้ อาจเชื่อว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น ในขณะที่องค์กรอาจมีพนักงานที่มีความสามารถ มีกระบวนการที่มี
ประสิทธิผลและเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือได้ มีความหลากหลายของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ฝ่ายบริหารควรตระหนักว่าการด าเนินการที่ดีนั้นย่อม
เกิดความอ่อนแอได้ ความอ่อนแอในมิติต่างๆ เป็นเรื่องของความเสี่ยง ซึ่งท าให้การบรรลุเป้าหมายอาจ
เบี่ยงเบนไปได ้

๖. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในที่ส าคัญยิ่งและมี
อิทธิพลต่อองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญ คณะกรรมการมีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร ประสบการณ์และภูมิความรู้ของบุคลากร ขอบเขตขององค์ประกอบและการพิจารณา
กิจกรรม และความเหมาะสมของการปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่ได้ผลไม่อาจเกิดขึ้นได้
หากคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน มีความเข้าใจที่แตกต่างกันในเรื่องการบริหาร
เชิงรุกหรือการบริหารความเสี่ยงในภาพโดยรวมทั้งองค์กร  
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๒. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) 

องค์กรควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  โดยการบริหาร
จัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 
 
๓. กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification) 

ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน แหล่งความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร  

สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพล
ต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร เช่น  

- วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมใน
การแข่งขันท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

- ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร  
- การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร  

 
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมาย

ขององค์กร เช่น  
- ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้  เช่น งบประมาณ บุคลากร 

เวลา กระบวนการ  ระบบและเทคโนโลยี  
- ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ  

- ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร  

- นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร  

- การรับรู้ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร  

- มาตรฐานและแบบจ าลองท่ีพัฒนาโดยองค์กร  

- โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  

การระบุเหตุการณ์อาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง หรือฝ่ายบริหารที่รับ   
ผิดชอบในแผนงานหรือการด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงส าคัญที่ได้รับความสนใจ หรือ
เป็นประเด็นที่กังวล เพ่ือน ามาจัดท าภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) 
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๔. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

ส าหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง 
โดยการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย  ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่  

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

เราจะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวกและ
ทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและ
กระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่ด าเนินการอยู ่ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย  

 

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที 

การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง  

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรของ
องค์กร โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมาย หรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ก ากับดูแลหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกอยู่  ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงของ
องค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยที่น ามาพิจารณาเพ่ือประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง  

- ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้น และแนวทางในการประเมินผล
กระทบ  

- แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดข้ึน  
- กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น  
- แนวทางในการก าหนดระดับความเสี่ยง  
- ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  
- ระดับของความเสี่ยงที่จะต้องจัดการ  
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โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)  

ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น ๕ 
ระดับ โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ระดับของความเสียหาย (Impact) 

ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังนี้  

๑. ผลกระทบด้านการเงิน  
๒. ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร  
๓. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
๔. ผลกระทบต่อบุคลากรส าคัญขององค์กร 
๕. ผลกระทบต่อความล่าช้าในการด าเนินงานโครงการทีส่ าคัญ  
แต่ละดา้นแบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

แผนภำพควำมเสี่ยง (Risk Map)  

แผนภาพความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการรายงานระดับความเสี่ยงที่ได้รับการ
ประเมิน โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง  โดย
ประกอบด้วย ๒ แกน ได้แก่  

 แกนผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Impact)  
 แกนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood) 

ระดับ ค ำอธิบำย 
5 ค่อนข้างแน่นอน 
4 น่าจะเกิด 
3 เป็นไปได้ที่จะเกิด 

2 ไม่น่าจะเกิด 
1 ยากท่ีจะเกิด 

ระดับ ค ำอธิบำย 
5 วิกฤต 
4 มีนัยส าคัญ 
3 ปานกลาง 

2 น้อย 
1 ไม่เป็นนัยส าคัญ 
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 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการจัดล าดับความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ม
ประเภทความเสี่ยงสูง (แดง) ค่อนข้างสูง (ส้ม) ปานกลาง (เหลือง) หรือต่ า (เขียว) 

     

 

 

 

 

 

                      

หลังจากได้รับผลการประเมินแล้ว ฝ่ายบริหารความเสี่ยง/ฝ่ายจัดการ จะด าเนินการ ดังนี้  
- วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน โดยใช้ Risk Map ข้างต้น และจัดล าดับความส าคัญของ 
  ประเด็นความเสี่ยง  
- น าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร  เพ่ือด าเนินการคัดเลือกประเด็น 
  ความเสี่ยงส าคัญท่ีต้องจัดการดูแลรวมถึงการก าหนดฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบ เพ่ือ 
  ด าเนินการ 
  จัดหามาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน  
- น าเสนอประเด็นความเสี่ยงและมาตรการต่างๆ ที่ก าหนดให้ต้องจัดการดูแลเพ่ิมเติมต่อ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารองค์กร เพ่ือทราบ  

๕. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือ เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมิน
ความส าคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยการพิจารณา
ทางเลือกในการด าเนินการ การก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหาร
อาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกันในการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมที่สุด  เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กร
สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อ
กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมหรือส่วนรวม 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กร
สามารถด าเนินงานตามภารกิจ และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 

5      
4      
3      
2      
1      
 1 2 3 4 5 

Impact 

Likelihood 
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กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์  การก าหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนขององค์กร 
หรือกระบวนการท างาน คือ ขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ดังกล่าวควรมีการก าหนดให้ชัดเจน และสื่อสารให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กรด้วย เพ่ือให้มี
ความเข้าใจตรงกัน  โดยมีขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

• ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ระดับองค์กร 

• ก าหนดกระบวนการ /โครงการ และกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ระดับองค์กร 

• ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกระบวนงาน /กิจกรรมและวัตถุประสงค์แต่ละระดับควร
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลได้ โดยเป็นไปตามหลักการ “SMART” คือ 

Specific (ชัดเจน) มีการระบุผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทุกคน
เข้าใจได ้

Measurable (วัดผลได้)  สามารถวัดผลและระบุหลักเกณฑ์ของการวัดผลได้ 
Achievable (บรรลุผลได้)  มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามสภาพ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา และทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร 
Realistic (สมเหตุผล)  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนอ่ืนๆ ในองค์กรและสัมพันธ์กับ

เป้าหมายในระดับที่สูงกว่า 
Timely (มีก าหนดเวลา)  มีการระบุเวลาที่ชัดเจนว่าต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เม่ือไร 

๒. กำรบ่งชี้ควำมเสี่ยง ความเสี่ยงและเหตุแห่งความเสี่ยง  ควรครอบคลุมความเสี่ยงส าคัญ 
คือ ความเสียหายหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร ความไม่แน่นอนที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร  และเหตุการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเสียโอกาส  
ในการได้สิ่งที่ด ี

๓. กำรประเมินควำมเสี่ยง คือ พิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนจะท าการควบคุมใดๆ  
หลังจากนั้นจึงพิจารณาดูว่า การปฏิบัติงานในปัจจุบันได้มีวิธีการอย่างไรในการจัดการความเสี่ยง ในการ
ประเมินความเสี่ยง ควรพิจารณาให้ครอบคลุมในเรื่องโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น และผลกระทบที่องค์กรจะ
ได้รับ 

๔. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง  การตอบสนองความเสี่ยง  อาจเลือกใช้เป็นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีร่วมกัน ดังนี้ 

 Avoid (การหลีกเลี่ยง) ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์ คือ การหลีกเลี่ยง หรือ
การไม่ยอมรับความเสี่ยงนั้นเลย เป็นการด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ใน
กรณีท่ีความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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 Share (การโอน) หมายถึงการถ่ายโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยัง
บุคคล/หน่วยงานภายนอกองค์กร ให้ช่วยแบกรับภาระความเสี่ยงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 

 Reduce (การลด) หมายถึง การหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผน
ฉุกเฉิน (Contingency plan) 

 Accept (การยอมรับ)  หมายถึง ใช้วิธีการเดิมต่อไปในการจัดการความเสี่ยง 
โดยความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ือลดโอกาสหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอีก มักใช้กับความเสี่ยงทีมี่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ 

๕. กำรติดตำมผลและกำรรำยงำน  องค์ประกอบหลักของการติดตามผล และการรายงาน 
คือ  การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยง  รวมไปถึงการระบุความ
เสี่ยงที่สามารถโอนย้ายออกไปภายนอกองค์กรได้ และการรายงานความเสี่ยงจากทุกองค์กรอย่างสม่ าเสมอ
สอดคล้องและต่อเนื่อง  องค์ประกอบส าคัญของการติดตาม คือ องค์ประกอบการสื่อสารที่ต้องด าเนินการ
อย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประชุม การจัดท ารายงานประจ าเดือน    
เป็นต้น  เพ่ือให้ผู้บริหารได้ท าการสอบทานสถานะของความเสี่ยงและแผนการด าเนินงาน   สิ่งเหล่านี้    
จะช่วยให้เกิดการบอกกล่าวข้อมูลที่ส าคัญ และท าให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลได้อย่างทันเวลา 

๖. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร
เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น
กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ  

๑. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก  

๒. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control)  เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่ได้เกิดข้ึนแล้ว  

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)  เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

๔. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต 
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ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุม ควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  

 วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)  

 การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น  ซึ่งควรมีความ
รับผิดชอบดังนี้ 

 (ก) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 (ข) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  

 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  
 
๗. ข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำร (Information and Communication) 

สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร  ควรได้รับการบันทึก
และสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น  

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง และระดับล่าง
ไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของ
เหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต  ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ
พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการควบคุมตามความจ าเป็นเพือ่ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๘. กำรติดตำม (Monitoring) 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการภายในองค์กร  มีความจ าเป็นต้องได้รับการ
สื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตาม
แนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า  

   เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และ
บริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม  

   ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงาน
ถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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  ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการ
น ามาปฏิบัติใช้จริง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุม
ภายในอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ยง  รายงานสถานะ
ความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ที่ประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการบริหารองค์กร เพ่ือทราบ/พิจารณาต่อไป  

ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์/ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนการจัดการความเสี่ยง
และการจัดล าดับความส าคัญ รวมถึงอาจน าไปใช้ในการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
 
๓. แนวคิดเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน  

ปัจจุบันการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับค าบอกกล่าวว่าเป็นไป
ในทางไม่สร้างสรรค์  เนื่องจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ โดยเน้นให้ความส าคัญกับ
ความไม่ถูกต้องความไม่พึงประสงค์  และความไม่โปร่งใสมากกว่าความถูกต้อง ความพึงประสงค์และความ
โปร่งใสของการเงิน การงาน และผลงานของหน่วยงานของรัฐ   ซึ่งผลงานของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินในปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงทั้งปวงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉ้อราษฎร์
บังหลวงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  รวมทั้งการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานของรัฐ  ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับบทบาทใหม่  โดยให้ความส าคัญกับการสนับสนุนหน่วยงาน 
ของรัฐ ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ   สามารถป้องกันหรือตรวจพบความไม่ถูกต้อง  ความไม่
พึงประสงค์ และความไม่โปร่งใสของการเงิน การงาน และการประเมินผลได้เองด้วยการสร้างกลไก      
การควบคุมและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากการตรวจสอบ เพ่ือป้องกัน
โดยอ้อมเป็นการตรวจสอบเพ่ือป้องกันโดยตรง   ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานของรัฐมีศักยภาพเข้มแข็งขึ้น  
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีระบบการป้องกันความไม่ถูกต้อง ไม่พึงประสงค์และไม่โปร่งใสที่เข้มแข็งแล้ว  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็สามารถน าทรัพยากรไปตรวจสอบเรื่องอ่ืนที่อาจส่งผลให้เกิดความ
เสียหายแก่การเงิน และทรัพย์สินของทางราชการได้มากขึ้น ซึ่งสามารถให้ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล รัฐสภา 
และประชาชน 

ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่ง ที่ถูกน ามาช่วยในการ
บริหารงาน และเป็นกลไกพ้ืนฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแล การด าเนินกิจกรรมต่างๆในหน่วยงาน  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากระบบการควบคุม
ภายใน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกัน และรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
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การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) ออกระเบียบ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔” เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงซึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย  และมาตรการการควบคุมของหน่วยงาน มาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทาง ส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 

๑. ควำมหมำย วัตถุประสงค์ แนวคิดและกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยใน 

๑.๑ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับ
ของหน่วยรับตรวจ ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๑) กำรด ำเนินงำน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็น 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

๒) กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

๓) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วย
รับตรวจรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 

๑.๒ แนวคิดของการควบคุมภายใน 

จากความหมายของการควบคุมภายในข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุม 
ภายใน ดังนี้ 

๑) กำรควบคุมภำยในเป็นกระบวนกำรที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำน
ตำมปกติ การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  และมิใช่ผลสุดท้ายของการกระท าแต่เป็น
กระบวนการ(Process) ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) 
ประจ าวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน (Planning) การด าเนินการ (Executing) และการ
ติดตามผล (Monitoring) 

๒) กำรควบคุมภำยในเกิดขึ้นได้โดยบุคลำกรของหน่วยรับตรวจ  บุคลากรทุกระดับเป็น
ผู้มีบทบาทส าคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล  
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลด้วยการสร้ าง
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บรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุม ก าหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
ติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอ่ืนของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น 

๓) กำรควบคุมภำยในให้ควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรปฏิบัติงำนจะบรรลุผล 
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม 
ก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ 
ตั้งใจไว้  ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายในมีข้อจ ากัด เช่น  โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจาก 
ความไม่ระมัดระวัง ไม่เข้าใจค าสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิด
กฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ที่ส าคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบ
การควบคุมภายในหรือใช้อ านาจในทางที่ผิด  นอกจากนี ้ การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องค านึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุน   
ที่เกิดขึ้น 

๒. ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรต่อกำรควบคุมภำยใน 

“การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารน ามาใช้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล 
ว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด” 

“กำรควบคุมภำยใน” หรือ “ระบบกำรควบคุมภำยใน” เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของ 
หน่วยรับตรวจทุกคน ควรให้ความส าคัญเพราะเป็นพันธกรณีท่ีส าคัญ  ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
ส าเร็จลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ   ดังนั้น  การออกแบบการควบคุมภายใน
อย่างเหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนด  รวมทั้ง
การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข
ให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหำรระดับสูง ของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก าหนดหรือออกแบบ 
และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  รวมถึงการก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุม 
ภายในของส่วนงานต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลในระดับที่น่าพอใจอยู่เสมอ โดยผู้บริหาร 
ริเริ่มและด าเนินการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม   และปฏิบัติตนให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารควรก าหนดบทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการควบคุมภายใน  
โดยท าหน้าที่สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจอย่างเป็นอิสระ  
(Independent Assessment) เพ่ือให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล   
มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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ผู้บริหำรระดับรองลงมำทุกระดับ  มีหน้าที่ก าหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของส่วน
งานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในที่หน่วยรับตรวจก าหนด และสอบทานหรือ
ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่น ามาใช้ การประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (Control Self Assessment) เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม การปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจ มองเห็น
ความส าคัญ มีวินัยและจิตส านึกที่ดีก็เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  
เช่น ผู้บริหารฝ่ายการเงินหรือหัวหน้าการเงินรับผิดชอบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี  ผู้บริหาร
ฝ่ายพัสดุรับผิดชอบการควบคุมภายในด้านพัสดุของส่วนงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น 

“ผู้บริหำรควรตระหนักว่ำโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในที่ดี เป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญของกำร 
ควบคุมเพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ” 

การจัดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอนั้น  ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร 
ของหน่วยรับตรวจ ต้องด าเนินการเพ่ือความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานของตน มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่ 
เหมาะสม ติดตามผล และปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้การควบคุมนั้นมี
ประสิทธิผลอยู่เสมอ ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน และการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญที่จะท า
ให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อ
องค์กร และควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายในและให้
ความส าคัญของการจัดให้มีการควบคุมภายใน การน าการควบคุมภายในไปปฏิบัติและการด ารงรักษาไว้ซึ่ง
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

ผู้บริหารควรก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กร  โดยมี
หน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ ทักษะและมีคุณสมบัติเหมาะสม หน่วยตรวจสอบภายในควรมีทรัพยากรที่เพียงพอและมี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จะท าหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศต่อผู้บริหารในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
๓. กำรพัฒนำกำรควบคุมภำยใน 

ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้หน่วยงาน
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในจึงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะ
ช่วยให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีอีกด้วย กลไกภายนอกและกลไกภายในที่ใช้ในการพัฒนาการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
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๓.๑ กลไกภำยนอก – องค์กรที่ก ำกับดูแล 

องค์กรที่ก ากับดูแลต้องเข้ามามีบทบาท โดยการก าหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างให้เกิดการจัดการด้านการควบคุมภายใน  ซึ่งในปัจจุบันองค์กรก ากับ
ดูแลทั้งภาครัฐและเอกชนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น 

 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อก าหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจ
น ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางและ
ประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพพร้อมรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตาม
ระเบียบฯ ได้ก าหนดให้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นตัวชี้วัดส่วนหนึ่งใน
การติดตามและประเมินผลส่วนราชการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก ากับ
ดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ 

๓.๒ กลไกภำยในหน่วยงำน ได้แก่ 

๑) คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยบริหำรระดับสูง 

คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารระดับสูง เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้มี
การพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  โดยให้ความส าคัญในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตย์  ไม่ยึด
ผลประโยชน์ของตนเองเป็นส าคัญ ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง รวมทั้งไม่ใช้โอกาสและช่องโหว่ในกฎ ข้อบังคับ แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ซึ่งจะท าให้
สามารถลดข้อจ ากัดของการควบคุมภายในลงได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและน าพาองค์กรไปสู่การด าเนิน
กิจการอย่างยั่งยืน 

๒) หัวหน้ำส่วนงำนย่อยและผู้ปฏิบัติ 

หัวหน้าส่วนงานย่อยเป็นผู้น าเอาวิธีการควบคุมต่างๆ ไปใช้ในการควบคุมงานและก ากับ 
ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ฝ่ายบริหารก าหนด  นอกจากนั้นหัวหน้าส่วนงานย่อยยังเป็นผู้ที่มี 
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ความรู้ ความเข้าใจปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนการควบคุมภายในและความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบเป็น 
อย่างดี  จึงเป็นบุคคลส าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น   อย่างไร  
ก็ตาม  หัวหน้าส่วนงานย่อยและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
ควบคู่ไปด้วย 

๓) ผู้ตรวจสอบภำยใน 

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายใน  โดย
การประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนา
กระบวนการการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
กระตุ้นบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานให้เห็นความส าคัญของการควบคุมภายในและปฏิบัติตามระบบ
ด้วยความเคร่งครัดอย่างมีวินัย 

๔) วิธีกำรควบคุมและเครื่องมือที่ใช ้

วิธีการควบคุมที่น ามาใช้ในปัจจุบันอาจเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะที่ใช้  เมื่อ
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป วิธีการควบคุมที่ใช้อยู่อาจไม่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการ
ควบคุมภายในจะต้องคิดน าวิธีการควบคุมใหม่ๆ มาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องปรับเปลี่ยน
เครื่องมือที่ใช้ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔. กำรควบคุม แบ่งได้เป็น  ๒ ประเภท ดังนี้ 

๔.๑ กำรควบคุมเชิงนำมธรรม (Soft Controls) 

หมายถึง การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตส านึก การกระท า ทักษะ ความสามารถ ของบุคลากร
ทุกระดับที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ  ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ 
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ  เช่น ความซื่อสัตย์ ความ
โปร่งใส ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เป็นต้น 

๔.๒ กำรควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls) 

หมายถึง การควบคุมที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส าหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น 
ผังโครงสร้างหน่วยรับตรวจ นโยบาย และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมทั้งสองส่วนประกอบกัน  
หน่วยรับตรวจที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะให้ความส าคัญในเรื่องการควบคุมเชิง
นามธรรม แต่ก็ไม่ได้ละเลยการควบคุมเชิงรูปธรรม 
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๕. ทฤษฎีกำรควบคุมภำยในตำมแนว  COSO (Committee of Sponsoring Ogranization of the 
Tradeway Commission – COSO) 

การควบคุมภายในองค์กร เป็นการควบคุมเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การท างานเพ่ือลดความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน โดยการควบคุมภายในที่เหมาะสมเป็นความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารระดับสูงขององค์กรที่ต้องจัดวางการควบคุมภายในให้เพียงพอ การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือซึ่ง
องค์กรก าหนดขึ้นเพ่ือให้ความมั่นใจว่า กิจกรรมในการด าเนินการของหน่วยงานจะประสบความส าเร็จและ
ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  แนวคิดการควบคุมที่ส าคัญของ  COSO  เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
มี  ๔  ประการ  ดังนี้ 

      ๑.  การเปลี่ยนแนวความคิดว่า  การควบคุมภายในเป็น  “กระบวนการ  (process) “  เป็น
สิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอน  แต่มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า  (means  not  an  end)   

     ๒.  การควบคุมภายในไม่ใช่เพียงแต่การก าหนดนโยบาย  แบบฟอร์มที่สวยงามและไม่ใช่ระบบ
ที่จะไปจ้างคนมาท าให้  หรือไม่ใช่คู่มือที่วางไว้บนหิ้งหนังสือ  แต่เป็นกระบวนการที่ทุกคนในองค์กรต้อง
ร่วมมือกันท าและอย่างต่อเนื่อง 

     ๓.   การควบคุมให้ความเชื่อมั่นในระดับสมเหตุสมผล  (Reasonable  Assusance)  เท่านั้น   
เพราะการควบคุมมีข้อจ ากัดท่ีแฝงอยู่  (Inherent  Limitations) 

       ๔.  เป็นการกระท าเพ่ือความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ๓  ประการของการควบคุม  ได้แก่ 
-  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  (Operation) 
-  ความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน  การบัญชี  (Financial) 
-  การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  (Compliance)   

โครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในตำมแนว COSO (Internal Control–COSO Framework) 

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการการตรวจสอบกิจกรรมในการด าเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ใช้ระบบของ COSO  ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลักของการควบคุมภายใน ทั้งหมด  ๕  องคป์ระกอบ 

ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน  ได้แก่ 

 ๑.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  (Control  Environment) 

 ๒.  การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment) 

 ๓.  กิจกรรมการควบคุม  (Control  Activities) 

 ๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information  and  Communication) 

 ๕.  การติดตามผล  (Monitoring) 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 

 

องค์ประกอบกำรควบคุม  ๕  ประกำรตำมแนว COSO อธิบำยได้ดังนี้ 

๑. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม  (Control Environment) 

การจัดบรรยากาศการควบคุมในองค์กรโดยบุคคล องค์ประกอบด้านแรก เป็นองค์ประกอบ
เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึก (Control  Consciousness) และบรรยากาศ (Atmosphere) ของการควบคุม
ในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์กร เกิดความเข้าใจและมีจิตส านึกที่ดีในการควบคุม และการปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบโดยเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูง (Tone at the top) COSO ถือว่า
บุคลากรเป็นองค์ประกอบแรกและส าคัญที่สุด  เพราะเป็นพ้ืนฐานและมีอิทธิพลส าคัญต่อบรรยากาศของ
การควบคุมภายในองค์กรนั้นทั้งหมด  การมีบุคลากรดีเป็นแกนของจักรกลส าคัญ ในการผลักดันสิ่งดีอ่ืนๆ 
ให้เกดิขึ้นภายในองค์กร 

 
 
 

2. การประเมิน
ความเสี่ยง 
 

 
 
 

วิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ระบุปัจจัยเส่ียง 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ปรัชญำ 

โครงสร้ำง 

3. กิจกรรม 
การควบคุม 

บุคลำกร 
 

อ ำนำจหน้ำท่ี 
 

4. สารสนเทศ 
และการสือ่สาร 
 
 
 
 

กำรบริหำรงำนบุคคล 
 

จริยธรรม 
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

นโยบำย/วิธีปฏิบัต ิ
 กำรกระจำยอ ำนำจ 
 กำรสอบทำน 
 

5. การตดิตามประเมินผล 
 
 

สารสนเทศมีคุณภาพ 

การสื่อสาร 
ภายในและภายนอก 
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COSO  ระบุองค์ประกอบย่อยด้านสภาพแวดล้อมหลายประการ  เช่น 

๑.๑ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Integrity  and  Ethical  Values) 

        ผู้บริหารควรแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่า  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่ง และไม่ยินยอมให้มีการต่อรอง หรือผ่อนปรนในเรื่องนี้ การประเมิน
องค์ประกอบด้านนี้มักจะพิจารณาจาก 

   การจัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรม แนวทางที่พึงปฏิบัติ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะ ข้อที่พึงปฏิบัติในกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีใดที่ห้ามปฏิบัติ
อย่างเด็ดขาด ข้อก าหนดเหล่านี้ต้องแจ้งให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดอย่างชัดเจน ในบางองค์กรอาจให้พนักงานลงนามรับทราบเป็นประจ าทุกปี  
เมื่อไม่ท าตามจึงควรได้รับโทษและไม่อาจอ้างว่าไม่ทราบ 

 การจัดการ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดี  เช่น  แนวการปฏิบัติต่อพนักงาน  คู่ค้า  
ลูกค้า ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ ผู้รับประกัน คู่แข่งขัน ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายไว้ให้ชัดเจน 
ซึ่งในบางองค์กร อาจลงโทษถึงขั้นไล่ออกเม่ือพบว่าไม่ยอมปฏิบัติตาม 

 ผู้บริหารท าตัวให้เป็นตัวอย่างอย่างสม่ าเสมอ ทั้งโดยค าพูดและการกระท า ไม่ให้เป็นดัง
ทัศนคติท่ี “พูดอย่าง-ท าอย่าง” ( Do as I say not Do as I Do ) 

 ลดวิธีการหรือแรงจูงใจที่เปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้เกิดการกระท าผิด เช่น การไม่กดดัน
ให้พนักงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สูงเกินจริง การให้รางวัลผู้กระท าดี การ
ลงโทษผู้กระท าผิด 

๑.๒ ความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากร (Commitment to comtence) 

       ผู้บริหารควรก าหนดระดับของความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานแต่ละงาน 
ระดับความรู้ความสามารถในยุคปัจจุบัน ต้องเป็นความรู้ความสามารถเชิงแข่งขันที่พนักงานต้องมี  เพ่ือให้
องค์กรแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้ องค์ประกอบหรือจุดควบคุมย่อยในด้านนี้อาจเริ่มพิจารณาจาก 

 การจัดท าเอกสารก าหนดลักษณะงาน  (Job Description) และคุณสมบัติที่ต้องการใน
แต่ละต าแหน่งงาน 

  การวิเคราะห์ด้านพ้ืนความรู้ทางการศึกษา และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ 

๑.๓ คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ (Board of Directors or             
                         Audit Committee) 

        COSO เน้นว่าฝ่ายบริหารระดับสูง   มีบทบาทส าคัญยิ่งในการสร้างบรรยากาศการควบคุม
ของกิจการ (Tone at the top)  หรือตามค ากล่าวที่มักได้ยินว่า “ หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก ”  ส่วนคณะ 
กรรมการตรวจสอบเป็นคณะบุคคลส าคัญ ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมบรรยากาศของการควบคุม โดยเฉพาะ    
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การส่งเสริมให้การตรวจสอบ  ทั้งการตรวจสอบภายในและการสอบบัญชีเป็นไปโดยอิสระและได้มาตรฐาน
ของการปฏิบัติงาน องค์ประกอบหรือจุดควบคุมย่อยในด้านนี้อาจเริ่มพิจารณาจาก 

  ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การตั้ง
ค าถาม  ที่ตรงประเด็นและลึกซึ้งเก่ียวกับงานท่ีฝ่ายบริหารปฏิบัติ  การติดตามวิเคราะห์
ค าตอบที่ได้ ( probing  questions are raised ) 

  ความถี่และการมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมกับ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน   
           ฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 

  ความเพียงพอและทันกาลของสารสนเทศที่จัดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่จะติดตามความสัมฤทธิ์ผลของแผนกลยุทธ์ เป้าหมายของฝ่ายบริหาร ฐานะ
การเงินขององค์การ ผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามสัญญาที่ส าคัญ 

 ความเพียงพอและทันกาลของสารสนเทศที่จัดให้คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่เกี่ยวกับข้อมูลพิเศษและอ่อนไหว ตัวอย่างของสารสนเทศ เช่น ค่าใช้จ่าย
เดินทางของผู้บริหารระดับสูง ค่าฟ้องร้องในคดีความหรือการผิดสัญญาที่ส าคัญ    
รายงานสืบสวนจากสถาบันก ากับดูแล การฉ้อฉล การจ่ายเงินให้นักการเมือง และการ
จ่ายเงินที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น 

๑.๔ ปรัชญาและสไตล์การท างานของผู้บริหาร  (Management Philosophy  and   
         Operating Styles) 

       ความแตกต่างในแนวความคิดและวิธีการท างานของนักบริหารย่อมมีผลส าคัญต่อการ
ควบคุมภายในขององค์การ เพราะผู้บริหารมีหน้าที่โดยตรงในการจัดให้มีนโยบาย มาตรการและวิธีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์  รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ปรัชญาและสไตล์
การท างานของผู้บริหารอาจขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงสร้างของกิจการ เช่น เป็นเครือข่ายต่างประเทศหรือเป็น
กิจการภายในประเทศ เป็นกิจการที่มีสาขาหรือไม่มีสาขา รวมถึงเป็นกิจการขนาดเล็กหรือใหญ่ เป็นต้น  
องค์ประกอบหรือจุดควบคุมย่อยในด้านนี้อาจเริ่มพิจารณาจาก 

  ลักษณะในการยอมรับความเสี่ยงขององค์กร เช่น กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย หรือชอบ
ความระมัดระวัง 

 ความถี่ในการติดตามงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่อยู่ห่างไกล 

  ทัศนคติของฝ่ายบริหารที่มีต่อการเลือกนโยบายบัญชี ความระมัดระวังในการก าหนด
ประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลบัญชี  และการแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จ  รวมทั้ง
การส่งเสริมในงานบัญชี การพัฒนาความรู้ของฝ่ายบัญชี 
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๑.๕ โครงสร้างการจัดองค์กร ( Organizational Structure ) 

  โครงสร้างขององค์กรที่ได้รับการจัดไว้ดีย่อมเป็นพ้ืนฐานส าคัญ  ที่ท าให้ผู้บริหารสามารถ
วางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัด
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กรธุรกิจนั้นๆ องค์ประกอบ หรือจุดควบคุมย่อยในด้านนี้ 
อาจเริ่มพิจารณาจาก 

  การจัดโครงสรา้งที่เหมาะสมท าให้การไหลเวียนของระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างทัน
กาลระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 

 มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในต าแหน่งส าคัญๆ อย่างเพียงพอชัดเจน 
และทุกคนเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบ ของแต่ละต าแหน่งนั้น 

  ความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอของผู้บริหารในต าแหน่งส าคัญนั้น 

๑.๖ วิธีมอบอ านาจและความรับผิดชอบ (Assignment of Authority and   
      Responsibility ) 

 องค์ประกอบนี้หมายถึงการมอบอ านาจในระดับปฏิบัติการ  การก าหนดวิธีการรายงาน  
และอ านาจในการอนุมัติ  ซึ่งควรมอบในระดับที่ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความริเริ่ม หรือสามารถแก้ไขปัญหาให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน 

          องค์กรยุคใหม่นิยมการกระจายอ านาจในการบริหาร (Empowerment)  โดยกระจาย
อ านาจบริหารตัดสินใจในกิจกรรมประจ าวัน จากส่วนกลางสู่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า (front line) ที่
รับผิดชอบโดยตรงท าให้ลดชั้นการบริหารแบบแนวดิ่ง (VerticalOrganization) มาสู่การบริหารแบบ
แนวราบ (Flat Organization)  ท าให้เกิดความคล่องตัว  และมีการตอบสนองความต้องการได้ดีกว่า   
อย่างไรก็ตาม ยิ่งมีการกระจายอ านาจลงสู่เบื้องล่างมากเท่าไร องค์กรอาจพบความเสี่ยงกับสถานการณ์ที่
ไม่คาดมาก่อนมากขึ้น หรือมีผู้กล่าวว่าการกระจายอ านาจอาจเพ่ิมการกระจายกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ   
ดังนั้นท าให้องค์กรต้องการระบบการควบคุม และระบบการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  
(accountability) ที่มีประสิทธิผลและทันกาลมากขึ้น ซึ่งรวมถึงมาตรการการติดตามผล การระบุชื่อ
ผู้รับผิดชอบในงานต้องชัดเจน  การให้รางวัล  และการลงโทษต้องกระท าอย่างทันกาล  องค์ประกอบหรือ
จุดควบคุมย่อยในด้านนี้อาจเริ่มพิจารณาจาก 

  ความชัดเจนในการระบุความรับผิดชอบและอ านาจในการอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติการฝ่าย
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายขององค์กร  รวมทั้งความ
รับผิดชอบในระบบการรายงานสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

  ความเหมาะสมของมาตรฐานการควบคุมและวิธีการควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร
ระบุลักษณะความรับผิดชอบในต าแหน่งงาน 

  ความเหมาะสมของจ านวนพนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการ
บัญชี  ซึ่งจะต้องมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับปริมาณงาน  และความซับซ้อนของ
กิจกรรม และระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
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๑.๗ นโยบายและวิธีบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human  Resource  Policy and   
Practices) 

    บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ และมีอิทธิพลที่สุดต่อการปฏิบัติงานทุกด้าน รวมทั้งต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  ดังนั้นฝ่ายบริหารควรก าหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  เช่น  การว่าจ้าง  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้  ทักษะ พฤติกรรม  และ
อุปนิสัยที่เหมาะสมกับงาน และเมื่อได้บุคลากรที่เหมาะสมต้องมีนโยบายในการจูงใจ  และการพัฒนาให้
ความรู้และความสามารถที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน  องค์ประกอบ
หรือจุดควบคุมย่อยในด้านนี้อาจเริ่มพิจารณาจาก 

 นโยบายและวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือก  การฝึกอบรม  การเลื่อนต าแหน่ง  
การจ่ายผลตอบแทนบุคลากร 

 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ เมื่อมีการประพฤติแตกต่างจากนโยบายและวิธีปฏิบัติ  
ที่ก าหนด 

   ความเพียงพอในการตรวจสอบภูมิหลังของบุคลากรที่จะรับ โดยเฉพาะกิจกรรม
บางอย่างที่องค์กรเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญและยอมรับไม่ได้ 

 ความเพียงพอในการใช้นโยบายการเลื่อนต าแหน่งและความดีความชอบ โดยใช้เกณฑ์ 
ประเมินผลงานและข้อก าหนดทางจริยธรรมและแนวทางท่ีพึงปฏิบัติที่ก าหนดขึ้น 

๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

             การประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารนิยมใช้          
เนื่องจากการด าเนินงานในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูง และต้องการความเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ เพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า  และการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มีผลกระทบต่อองค์การ หรือหน่วย      
ที่รับผิดชอบในระดับที่ยอมรับได้ 

ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง  คือ  (๑) การก าหนดวัตถุประสงค์  (๒) การระบุปัจจัย
ความเสี่ยง  (๓) การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง  (๔) การบริหารความเสี่ยง และความเปลี่ยนแปลง
ให้มีผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ 

๒.๑  การก าหนดวัตถุประสงค์  (Objectives Setting) 

ผู้บริหารในยุคใหม่ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงานที่ต้องการไว้ล่วงหน้า
ก่อนการปฏิบัติงาน  ไม่ใช่ปฏิบัติงานไปแล้วจึงมาก าหนดตามผลงานที่เกิด ส่วนความเสี่ยง คือโอกาสที่อาจ
เกิดเหตุการณ์ที่มีผลให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ต้องการ เช่น การ
ตัดสินใจผิด การท างานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การขาดประสิทธิภาพ ทรัพย์สินสูญหาย เสื่อมค่า การ
ทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ส าคัญ 

 วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร แบ่งเป็นระดับใหญ่ๆได้  ๒ ระดับ คือ 
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน (Entity Level) ซึ่งก าหนดโดยฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารระดับสูง และ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม (Activity Level) ซึ่งก าหนดโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ  
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วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน ย่อมเป็นเป้าหมายหลักของวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับ
รองๆ ลงมา และต้องก าหนดให้สอดคล้องกัน เพ่ือป้องกันการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ขัดแย้งกัน 
การก าหนดวัตถุประสงค์จึงควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้  เพ่ือใช้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
แต่ละระดับ ซึ่ง COSO  เน้นเป้าหมายที่ระบุปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ (Key Success Factors) และการ
ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ (Key Performance Indicators : KPI)  

๒.๒  การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Risk Identification) 

  ความเสี่ยงของหน่วยงาน มีสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน  ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการปฏิบัติงานของ ท้ังใน
ระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม 

๒.๓  การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง 
- การประเมินระดับความส าคัญของความเสี่ยง (Significant  of  Risk) 
- การก าหนดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หรือความถ่ี (Frequency) ที่จะเกิด 
- การพิจารณาวิธีการที่จะจัดการ กับความเสี่ยงที่มีความส าคัญ   หรือมีโอกาส

 จะเกิดสูง 

เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธี ซึ่งผู้บริหารอาจต้องเลือกใช้อย่างมีดุลพินิจและ
รอบคอบ  เช่น การวิเคราะห์อย่างง่าย การใช้คะแนนถ่วงน้ าหนัก การพิจารณาทั้งจากผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิด ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งควร
พิจารณาเลือกวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงให้เหมาะสมกับขนาด  และลักษณะการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้ง
ผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น 

 ๒.๔ การบริหารความเสี่ยงหรือความเปลี่ยนแปลง (Risk or Change Management) 

      การบริหารความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารยุคปัจจุบันต้องให้ความสนใจ  เพราะอาจ
มีผลกระทบต่อกิจกรรมอย่างร้ายแรง ผู้บริหารควรพิจารณาหาวิธีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นๆ  ว่า
หากเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้นจริง จะมีผลเสียหายหรือเกิดผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลง
สามารถด าเนินการได ้๔ ลักษณะ ดังนี้ 

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoiding)  การด าเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

๒) การแบ่งปัน (Sharing) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนร่วมรับความเสี่ยง 
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๓)  การลด (Reducing)  เป็นการลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู่ระดับ 
 ความเสี่ยงต่ าการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

๔)  การยอมรับ (Accepting)  หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงนั้น  ซึ่งกรณีท่ีหน่วยงานอาจ
มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

การก าจัดความเสี่ยงให้หมดไปนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งหรือเป็นไปได้น้อยมาก 
ดังนั้นที่ดีที่สุด ก็คือ พยายามลดความเสี่ยงให้น้อยลงจนอยู่ในระดับที่ผู้บริหารก าหนดว่าอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ และปรับเปลี่ยนมาตรการ
ควบคุมภายในให้มีความสัมพันธ์เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ย่อมถือได้ว่าปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหารอย่างเหมาะสม และถือเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการควบคุมภายใน 

 

๓.  กิจกรรมกำรควบคุม  (Control  Activities) 

         องค์ประกอบที่ ๓ ของการควบคุมภายใน คือ กิจกรรมการควบคุม หมายถึง การกระท า  
(Action) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และค าสั่งต่างๆ ที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนด ซึ่งเมื่อกระท าอย่างถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสมแล้ว ควรเพ่ิมความมั่นใจในความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด หรือคือกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน ค้นพบ หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
ตามผลการประเมินความเสี่ยงที่กล่าวไปแล้ว 

         ประเภทของการควบคุม สามารถแบ่งได้เป็น  ๕  ประเภท คือ 

   ๑. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การใช้
พนักงานที่มีความรู้และจริยธรรม การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร  

๒. การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การ
รายงานข้อบกพร่อง การตรวจสอบ 

๓. การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

 ๔. การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control)  เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  การควบคุมแบบนี้จะท าให้บรรลุเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น ผู้บริหารก าหนดระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย คู่มือ หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรถือปฏิบัติ  ผู้บริหารจัดให้บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ เป็นต้น 
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๕. การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Control) เป็นการควบคุมเพื่อช่วยลดระดับ
ความเสี่ยงจากการท่ีไม่มีการควบคุมบางอย่างท่ีดีอยู่ในกิจกรรมนั้น  เช่น การควบคุมโดยการแบ่งแยกหน้าท่ี
งาน ส่วนใหญ่มักพบในหน่วยงานใหญ่ๆ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานเล็กๆ อาจไม่สามารถจ้างบุคลากรจ านวนมากได้ 
จึงจ าเป็นต้องอาศัยการควบคุมโดยผู้บริหารอย่างใกล้ชิด เป็นต้น 

ผู้บริหารควรก าหนดและออกแบบการควบคุมท่ีดี โดยการแฝงแทรกลงเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมปฏิบัติงานจริง และจะมีการควบคุมมากหรือน้อยเพียงไร  ควรขึ้นอยู่กับความส าคัญและ
ระดับความเสี่ยง เพราะการควบคุมมากไป (Over Control) ย่อมเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและก าลังใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน  แต่การควบคุมน้อยไป (Under Control) ท าให้เกิดความเสี่ยงและเปิดโอกาสการทุจริต 
ดังนั้น COSO จึงเน้นว่าผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการจัดการควบคุมการท างานของตนอย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิผล  ควรก าหนดให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงานในแต่ละกิจกรรม/หน่วยงานนั้น และ
สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งต้องท าอย่างสม่ าเสมอและตลอดไป 

 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) 

๔.๑  สารสนเทศ  (Information) หมายความถึงสารสนเทศทางการบัญชี และ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นสารสนเทศจากแหล่งภายใน และแหล่งภายนอก  
ผู้บริหารยุคใหม่จ าเป็นต้องตื่นตัวและใช้สารสนเทศ โดยเฉพาะที่มีลักษณะเป็นสิ่งบอกเหตุ (Warning 
signals) ประกอบการพิจารณาสั่งการแก้ไข ส่วนปฏิบัติงานมักใช้สารสนเทศที่ออกมาจากฝ่ายบริหาร เป็น
เครื่องชี้น าทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ ลักษณะสารสนเทศที่ดีซึ่งทุกองค์กรควรจัดให้มีและใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ มีดังนี้ 

 ความเหมาะสมกับการใช้ หมายถึง สารสนเทศบรรจุเนื้อหาสาระที่จ าเป็นส าหรับ
การตัดสินใจ 

 ความถูกต้องสมบูรณ์ หมายถึง สารสนเทศที่สะท้อนผลตามความเป็นจริงและมี
รายละเอียดที่จ าเป็นครบถ้วน 

 ความเป็นปัจจุบัน หมายถึง สารสนเทศที่ให้ตัวเลขและข้อเท็จจริงล่าสุดหรือ
ใกล้เคียงวันที่ใช้ตัดสินใจมากที่สุด 

 ความทันเวลา หมายถึง จัดท าอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ผู้ตัดสินใจได้รับทันเวลาที่ต้องการ
ใช้สารสนเทศนั้น 

 ความสะดวกในการเข้าถึง หมายถึง ความยากง่ายในการเข้าถึง   ซึ่งควรง่ายส าหรับ
ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง แต่มีระบบรักษาความปลอดภัยมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเข้าถึงสารสนเทศได ้
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 ๔.๒ การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การจัดให้มีความเข้าใจอันดีระหว่าง
บุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน  การจัดระบบสื่อสารให้สนเทศที่มีส่งถึงผู้ที่ควรได้รับ
หรือมีไว้พร้อมอย่างทันกาล และการสื่อสารที่ดีต้องเป็นการสื่อสารสองทาง ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการก็ตาม ระบบการสื่อสารที่ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร  โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็น
สัญญาณบอกเหตุอันจะท าให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน 

๕. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) 

          การติดตามผล เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายใน 
มีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล 

กำรติดตำมประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้  เนื่องจากมาตรการ
ต่างๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมี
การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอ
และเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริงข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา และท าให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง มีดังต่อไปนี้ 

๑) กำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน  โดยทั่วไปการควบคุมภายในจะได้รับการ
ออกแบบเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่ามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นส่วนเดียวกันและอยู่ในการด าเนิน 
งานด้านต่างๆ ตามปกติของหน่วยรับตรวจ  การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและต่อเนื่องตลอดระยะ 
เวลาของการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบความถูกต้องและการเปรียบเทียบข้อมูล
ต่างๆ และกิจกรรมอ่ืนซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจ าของบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 

๒) กำรประเมินผลเป็นรำยครั้ง คือ การประเมินเป็นครั้งคราวตามงวดเวลาที่ก าหนด
หรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง  ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล  การ
ประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถท าได้ ดังนี้ 

๒.๑)  กำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้วยการให้ผู้มีความช านาญในกิจกรรมนั้นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมิน โดยก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยนั้น ๆ ร่วมกันพิจารณาถึงความ
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เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของงานในความ
รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่  ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๒.๒)  กำรประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ  เป็นการประเมินผลที่กระท าโดยผู้ที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน การประเมินผลอย่างเป็นอิสระอาจกระท าโดยผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้ตรวจสอบภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
มีความเที่ยงธรรมมากขึ้น การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมและ
สนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

 

ลักษณะของกำรควบคุมภำยในที่ด ี

การควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการมักจะแตกต่างกันไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
แต่โดยทั่วๆ ไปแล้วการควบคุมภายในที่ดีจะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกัน ดังนี้ 

๑) มีแผนการจัดแบ่งส่วนงาน ซึ่งก าหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ  ไว้อย่าง  
ชัดแจ้ง และให้เป็นอิสระจากกัน เพ่ือให้มีการควบคุมสอบทานกันได้  แต่ขณะเดียวกันก็ให้มีการ
ประสานงานที่ดีด้วย 

๒) มีระบบควบคุมทางบัญชีที่ดี มีการอนุมัติรายการบัญชี คู่มือการบัญชี การควบคุม
งบประมาณและต้นทุนที่เหมาะสม เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลทางบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถน า
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้ 

๓) มีแนวทางปฏิบัติงานที่ดี โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่งไว้ครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน การมอบหมายหน้าที่ และการก าหนด
นโยบายต่างๆ เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การโต้แย้งหรือปัดความรับผิดชอบของบุคลากร 

๔) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างหนึ่ งของผลส าเร็จของงาน เพราะ
หน่วยงานอาจได้รับความเสียหาย หากมอบหมายให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับงานที่มอบหมาย หรือ
หากมอบหมายให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติสูงกว่างานที่มอบหมายก็จะเป็นการสูญเปล่า และไม่ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในการก าหนดระบบการควบคุม ผู้บริหารที่รับผิดชอบควร
พิจารณาลักษณะของการควบคุมที่ดี  ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ  ดังนี้ 

๑. ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินควร  การควบคุมที่มากเกินไป  ย่อมสิ้นเปลืองทั้งเวลา  ค่าใช้จ่าย
โดยไม่คุ้มค่าและเสียขวัญต่อการปฏิบัติงาน 

๒. ควบคุมในจุดที่ส าคัญ หากไม่แก้ไขให้ตรงจุดนี้จะมีผลกระทบส าคัญ ความเสียหายสูง 
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๓. เหมาะสมและเข้าใจง่าย สามารถสะท้อนสถานการณ์ที่ประเมินได้ดี  และผู้ถูกประเมิน
เข้าใจและยอมรับผลการประเมิน   

๔. สอดคล้องกับเป้าหมาย  เป็นการควบคุมที่ตรงเป้าหมายและให้ผลการประเมินที่แม่นย า 

๕. ทันกาล ผลการประเมินที่ล่าช้า ไม่ทันกาล ย่อมไม่เกิดประโยชน์ การควบคุมภายใน  
ปัจจุบันจึงนิยมการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงาน  (Concurrent Controls)   สามารถทราบผล และ
แก้ไขทันท่วงที 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จ 

ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน จะส าเร็จได้ ต้องมีปัจจัยเกื้อหนุน และปัจจัยผลักดัน 
ดังนี้ 

๑. ปัจจัยเกื้อหนุน 

๑.๑  ผู้บริหารระดับสูง  ต้องเป็นผู้ริเริ่มในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นใน
หน่วยงาน และระบบการควบคุมภายในนั้นต้องได้รับการยอมรับในระดับปฏิบัติ 

๑.๒  มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
๑.๓  มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
๑.๔  ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

๒. ปัจจัยผลักดัน 

 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้แก่ 

๒.๑ วัตถุประสงค์ ( Purpose )  หน่วยงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าก าลังจะ
ท าอะไร  เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางการท างานและความก้าวหน้าของหน่วยงานได้ 

๒.๒  ข้อตกลงร่วมกัน (Commitment)  เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลงร่วมกันที่
จะปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้  เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพ่ิมคุณค่าแก่หน่วยงาน 

๒.๓ ความสามารถในการบริหารงาน (Capability) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ   สามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้  ผู้บริหารของหน่วยงานควรเพ่ิมขีดความสามารถ
ในด้านต่างๆ  เช่น  การบริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
ให้มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น 

๒.๔ ปฏิบัติการ (Action) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และ
สม่ าเสมอ 

๒.๕  การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Learning) หน่วยงานต้องเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น หรือพัฒนาระบบการ
ควบคุมใหม่ๆ ให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 
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ข้อจ ำกัดของระบบกำรควบคุมภำยใน 

๑. กำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร  ในบางครั้งแม้ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม   
แต่หากฝ่ายบริหารตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง  อันเนื่องจากระบบข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น  หรือ
เหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะช่วยได้ใน
สถานการณ์เช่นนั้น 

๒. กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร การที่บุคลากรละเว้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในที่
วางไว้ ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ดังกล่าวก็ไม่สามารถเป็นกลไกและเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานได้ 

๓. เหตุกำรณ์ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ อาจไม่สามารถ
รองรับเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือบางกรณีเกิด
เหตุการณ์พิเศษที่มิได้คาดคิดมาก่อน 

๔. กำรทุจริตในหน่วยงำน ในบางกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือทุจริตเพ่ือหาประโยชน์
ร่วมกันซึ่งจะเป็นการท าลายระบบการควบคุมท่ีก าหนดไว้ได้ 

๕. ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยเม่ือเทียบกับผลตอบแทนที่ได้  บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับในอัตรา
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่า
ผลตอบแทนที่จะได้รับ 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่เป็นข้อจ ากัดของระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ดี  
ระบบการควบคุมภายใน เป็นเพียงกลไกที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการบริหารงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรมีระบบควบคุมภำยใน 

หน่วยงานจะได้รับประโยชน์จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  ดังนี้ 
๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้  ลดโอกาสความ

ผิดพลาด  ความเสียหาย  ความสิ้นเปลือง  สูญเปล่า และการทุจริตในหน่วยงาน  สามารถน าไปใช้ใน       
การตัดสินใจ 

๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับท่ีวางไว้ 

๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง ท าให้ผู้บริหารได้ 
รับทราบข้อมูล หรือผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงที่เสนอ  ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในหน่วยงานมาด าเนินการ 
อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ 
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๔. แนวคิดหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ( Good Governance ) พ.ศ. ๒๕๔๖   

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นการเสริมสร้างหลักธรรมมาภิบาลและจริยธรรมใน
องค์กร โดยมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร ซึ่งเป็นการจัดให้มีโครงสร้างที่ดีของการจัดการและการด าเนินการขององค์กร รวมทั้งความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การก ากับดูแลที่ดีมีวัตถุประสงค์หลักในการติดตาม ก ากับควบคุม 
และก ากับดูแลให้องค์กรมีการจัดกระบวนการด าเนินงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยรูปแบบกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น จะมีผลต่อการควบคุมและ
การจัดการขององค์กร เพ่ือจัดระเบียบให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดและมีประสิทธิผลเท่าที่จะท าได้ โดยการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพขององค์กรจะช่วยให้องค์กร
สามารถจัดการในทุกๆ ด้าน เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

ธรรมำภิบำล กับ กำรบริหำรแนวใหม่  

ธรรมาภิบาล จัดเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลก
ปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์ และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี มากขึ้น 
แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความส าคัญ
กระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสาร การด าเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่องของ
การเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน การมุ่งด าเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆโดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความ 
ส าคัญและเริ่มมีการน าไปปฏิบัติกันมากขึ้น 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Government)  เป็นแนวคิดสากล
ที่ได้น ามาใช้ในสังคมไทย เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการ และ
พนักงานบริษัทเอกชน เพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่
บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีจิตส านึกในการท างาน มีความ
รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า พร้อมตอบค าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพร้อมรับผิด  มี
ศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน การค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้  ตัดสินใจ  ด าเนินการและ
ประเมินผล  ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้น  โดยมีความหมายรวมถึงระบบโครงสร้าง 
กระบวนการต่างๆท่ีวางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ  เพ่ือที่
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมจะพัฒนา  และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข “ธรรมาภิบาล” เป็นทั้งเป้าหมายและ
วิธีการในการพัฒนา ถ้าพิจารณาในฐานะ วิธีการอันจะน าไปสู่เป้าหมายก็จะหมายถึง เครื่องมือหรือกลไก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรม ใน
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สังคม เป็นต้น ในขณะที่ถ้าพิจารณาในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนานั้น จะหมายถึงระบบบริหาร
จัดการที่มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ มีความเป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ ให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในความสุจริต 
ความถูกต้องดีงาม และโปร่งใส ดังนั้น ธรรมาภิบาลจึงประกอบด้วย หลักการส าคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 

๑) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  เป็นหลักที่ถือเป็นกฎ  กติกาในสังคมที่ทุกคนมีส่วน
เกี่ยวข้อง ดังนั้น การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของสมาชิก  ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดี มีความเป็นธรรมและมีความชัดเจน มี
ระบบลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบังคับใช้ที่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะช่วยควบคุมการใช้
อ านาจของรัฐให้เป็นไปอย่างชอบธรรม  พร้อมกับช่วยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ให้ถูก
ละเมิดโดยการใช้อ านาจรัฐ และจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามหากกฎหมายและระบบยุติธรรมอ่อนแอ จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อกฎหมายและแพร่กระจายกว้างขวางน าไปสู่การทุจริต
ในระดับการใช้อ านาจหน้าที่อย่างไม่ระมัดระวัง กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและกระทบต่อการ
ลงทุนทางเศรษฐกิจ 

๒) หลักคุณธรรม  (Morality)  เป็นการพัฒนาให้บุคลากรของภาครัฐ  ยึดมั่นในความ
ถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต การบริหารจัดการที่ดีภาครัฐเป็นการบริหารที่ไม่เพียงแต่ให้
ความส าคัญกับประสิทธิภาพ แต่ต้องให้ความส าคัญกับการด ารงรักษาไว้ซึ่งหลักการอันถูกต้อง การยึดถือ
ระบบคุณธรรม คุณค่าและความดีงามทั้งหลาย ทั้งนี้ เพราะระบบคุณค่าและค่านิยมต่าง ๆ ในระบบ
ราชการจะเป็นปัจจัยก าหนดพฤติกรรมของข้าราชการและชี้น าวิธีการให้บริการแก่ประชาชนด้วย 

๓)  หลักควำมโปร่งใส  (Accountability)  การท างานที่เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ 
จะส่งผลให้การทุจริตคอรัปชั่นและความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลง ดังนั้น 
ถ้าภาครัฐจัดระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและเปิดเผยให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับรู้ในวิธีการ
และขั้นตอนการท างาน ได้มีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการด าเนินงานจะส่งผลให้
ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อการท างานและผลของงาน มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า 
ข้าราชการมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน 

๔) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
รับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด าเนินการของโครงการ รวมถึงได้รับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่ประชาชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ของชุมชนและของชาติ โดยมีการแสดงทัศนะต่างๆ  ต่อการด าเนินงานที่มีผลต่อชีวิต  ความเป็นอยู่  
เพ่ือให้รัฐบาลน าไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย การให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ 
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รวมตลอดจนควบคุมการด าเนินงาน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นการ สื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับประชาชน  ซึ่งเป็นกระบวนการที่เสริมสร้าง
ความสามัคคีในชาติ  ในขณะเดียวกันจะก่อให้เกิดกระบวนการติดตามตรวจสอบนโยบาย  และ
การด าเนินงานของรัฐ ให้ด าเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 

๕) หลักควำมคุ้มค่ำ (Cost – effectiveness or Economy)  การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้อง
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ค านึงถึงความประหยัด 
ความคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการท างาน 
ดังนั้น ภาครัฐซึ่งยังคงฐานะเป็นแกนส าคัญในกระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศและการ
ให้บริการแก่ประชาชน จึงอาจจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและกลไกการท างาน  ให้ค านึงถึงความ
คุ้มค่าและประสิทธิภาพมากขึ้น 

๖) หลักควำมส ำนึกรับผิดชอบ (Responsibility) เป็นกระบวนการท างานที่จะช่วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น ความส านึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องมี
ลักษณะส าคัญ ๖ ประการ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การปฏิบัติการอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดการรับผิดชอบ การท างานอย่างไม่หยุดยั้ง การมี
แผนส ารองการติดตามประเมินผลการท างาน เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
กิจการของรัฐในทุกระดับ ดังนั้น จึงต้องสร้างเครื่องมือและวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบให้เกิดแก่ข้าราชการ
อย่างกว้างขวาง ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จะเป็นการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของ
ข้าราชการให้รับผิดชอบต่อภารกิจ ต่อสังคม กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของประชาชน เคารพความ
คิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระท าของตนเอง 

หลักกำรส ำคัญของธรรมำภิบำล 
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๕. แนวคิดเกี่ยวกับสำยโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) 

การที่จะสร้างคุณค่าอ่ืนๆ  หรือประโยชน์อื่นมาประกอบกันให้เป็นประโยชน์สุดท้ายที่ลูกค้า
หรือผู้รับบริการต้องการ จะมีขั้นตอนของกระบวนการสร้างคุณค่าที่ต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ  เหมือนห่วงโซ่
ของกิจกรรมที่มีความเก่ียวพันกัน  เพ่ือสร้างประโยชน์สุดท้ายในผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพ่ือน าส่งต่อไปให้
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ  กระบวนการเหล่านี้เรียกว่า Value Chain หรือ สำยโซ่แห่งคุณค่ำ 

สำยโซ่แห่งคุณค่ำ (value chain) 

การจัดการกระบวนการเป็นการจัดการกิจกรรมที่เปลี่ยนปัจจัยน าเข้า (input) ให้เป็นผลิตผล 
(output) เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการผลิตหรือการบริการให้แก่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ กระบวนการแบ่งออกเป็น  ๒ กระบวนการ คือ กระบวนการสร้างคุณค่า 
และกระบวนการสนับสนุน กระบวนการก าหนดขั้นตอนมีระเบียบปฏิบัติ และข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์
อักษร มีการควบคุมและข้ันตอนการวัดและประเมินกระบวนการ 

ในเรื่องโซ่แห่งคุณค่าเป็นแนวความคิดที่พัฒนาโดย Michael E. Porter (๑๙๘๕) ได้ให้
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสายโซ่คุณค่า (Value Chain) นี้ว่า จะเน้นกิจกรรมหลัก และกิจกรรมรอง ที่เพ่ิม
มูลค่าให้กับสินค้า/บริการของกิจการ  ทั้งนี้โดยกิจการอาจน าระบบสารสนเทศในกิจกรรมเหล่านั้นมาสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น โมเดลนี้จึงให้ความส าคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แข่งขัน โดยแนวคิดนี้จะแบ่งกิจกรรมขององค์การ โดยใช้มิติทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เป็น
พ้ืนฐานในการแบ่งประเภทของกิจกรรมต่างๆ  ที่ท าภายในองค์การ  และเรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่า 
“กิจกรรมที่มีมูลค่า” (Value Activities) โดยที่ 

●  มูลค่ำ (Value) ที่องค์การสร้างขึ้น วัดจากจ านวนของผู้ค้าที่เต็มใจจะซื้อสินค้า/บริการ
องค์การจะมีก าไร  ถ้ามูลค่าที่สร้างขึ้นเกินกว่าต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมเหล่านั้นในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน องค์การจะต้องท ากิจกรรมต่างๆ  เหล่านี้ด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่งหรือด าเนินการ
ในลักษณะที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันและด้วยราคาพรีเมียม (มีมูลค่ามากกว่า) 

●  สำยโซ่แห่งคุณค่ำ (value chain) ของหน่วยงานจึงหมายถึง ระบบของกิจกรรมที่มี
ความ สัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงกัน  ความเชื่อมโยงนี้ หมายถึง เมื่อด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปจะมี
ผล กระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิผลของกิจกรรมอ่ืนด้วย ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ จึงต้องมีการ
เปรียบเทียบ (trade-offs) ในการท างานของแต่ละกิจกรรมเพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมโดยรวมของกิจการจะ
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น หากต้นทุนในการออกแบบสินค้ามีราคาสูง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคา
แพง ก็จะท าให้ต้นทุนหลังการขายลดลงด้วย เพราะสินค้าได้รับการออกแบบมาอย่างดีและผลิตด้วย
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปัญหาที่ติดตามมาย่อมจะน้อยลงด้วย ปัญหาจึงอยู่ที่กิจการด้วยว่าจะพิจารณาในเรื่อง
การเปรียบเทียบ (trade-offs) นี้อย่างไรจึงจะเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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ใน Porter’s Value Chain ซึ่งเป็นทัศนะของ Porter นั้นความสามารถในการแข่งขัน
(competitiveness) ขององค์การสามารถสร้างได้ด้วย ๒ วิธีหลัก คือ 

๑. การท าให้ต้นทุนในการผลิตและการให้การบริการที่ต่ ากว่าคู่แข่ง (low relative cost) 
๒. การท าให้สินค้าและบริการของตนเองแตกต่างจากคู่แข่ง (differentiation)  

โดยกิจกรรมหลักในการสร้างมูลค่า Value Activities ออกเป็น ๒ ชนิดใหญ่ๆ คือ  

  Primary Activities หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตสินค้า/
บริการโดยตรง การส่งมอบให้กับลูกค้า รวมทั้งบริการหลังการขาย และ  

  Support Activities หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คอยสนับสนุน หรือท าให้ Primary 
Activities ด าเนินไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ
สร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ (Service) การตลาดและการขนส่งสินค้าหรือบริการ (Service) ไปยังผู้บริโภค 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่มีการด าเนินติดต่อกันเป็นล าดับอีก ๕ กิจกรรมได้แก ่

๑)   Inbound Logistics กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการการเลือกสรร การรับ การเก็บ Inputs 
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า/บริการ กิจกรรมเหล่านี้จึงรวมถึงการขนส่ง การจัดเก็บ และ การจัดการสินค้า
คงเหลือ 

๒)    Operation (Manufacturing) เป็นกิจกรรมการแปรสภาพ Inputs ต่างๆ ให้เป็น
สินค้า/บริการ การบ ารุงรักษาเครื่องจักร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการน าส่ง
สินค้า/บริการไปให้กับลูกค้า  

๓)    Outbound Logistics กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจ าหน่ายสินค้า 
และบริการ (Service) ไปยังลูกค้า 

๔)   Marketing and Sales กิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ 
(Service) เช่น การโฆษณา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

๕)    Services กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้า รวมถึงการ
บริการหลังการขาย การแนะน าการใช้ การติดตั้ง การซ่อมบ ารุง บริการอะไหล่ และการรับประกันต่าง ๆ 

 

๒. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกิจกรรมที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อทุก 
Primary Activities  ในทุกขั้นตอนสามารถด าเนินไปได้  ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าแต่ละ Support 
Activities  เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทุก   Primary Activities ในทุกขณะ ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยส าคัญ ๔ กิจกรรม คือ 
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๑)   Procurement กิจกรรมการสรรหาสินทรัพย์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในแต่ละ Primary 
Activities ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแหล่งวัตถุดิบ การเจรจา ต่อรองกับ Supplier การเลือกวิธีการในการส่ง
มอบสินค้า/บริการแก่ลูกค้า  

๒)  Technology Development กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยากร (know-how) การพัฒนา
เทคโนโลยีที่ช่วยในการเพ่ิมคุณค่าให้สินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต 

๓)   Human Resource Management กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหาและคัดเลือก พัฒนา ฝึกอบรม ประเมินผล รวมทั้งการให้ผลตอบแทน
และรางวัล 

๔)  Firm Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการเงิน การ
บริหารจัดการขององค์กร และฝ่ายกฎหมายแนวทางดังกล่าวได้เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการท าให้
กิจกรรมต่างด าเนินไปอย่างสอดคล้อง รวมทัง้การวางกรอบ Value Chain 

กิจกรรมหลักข้างต้นจะท างานประสานงานกันได้ดีจนก่อให้เกิดคุณค่าได้นั้น  จะต้องอาศัย
กิจกรรมสนับสนุนทั้ง ๔ กิจกรรม ซึ่งได้แก่ โครงสร้างองค์กร (Firm Infrastructure) ได้แก่ ระบบบัญชี 
ระบบการเงิน  การบริหารจัดการ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)     
การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development)  และการจัดหา  (Procurement)  นอกจาก
กิจกรรมสนับสนุนจะท าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักแล้ว  กิจกรรมสนับสนุนยังจะต้องท าหน้าที่สนับสนุน
ซึ่งกันและกันอีก 

ค าว่าคุณค่าอาจมีความหมายที่แตกต่างกันโดยมุมมองของคนที่ต่างกัน เช่นในมุมมองลูกค้า 
คุณค่าอาจหมายถึง สินค้ามีราคาถูก สินค้ามีคุณภาพดีกว่าเดิม การให้บริการที่ดีกว่าเดิม หรือความเป็น
เอกลักษณ์และเป็นหนึ่งเดียวของสินค้า เป็นต้น โดยคุณค่าได้มาจากความรู้ ประสบการณ์ ความถนัด เวลา 
และพลังงานที่องค์กรลงทนุลงแรงไปในผลิตภัณฑ์ (Products) หรือกิจกรรมนั้นๆ  

สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)  มีบทบาทและมีความส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก 
ไม่เฉพาะกับการผลิตสินค้าเท่านั้น  แต่ครอบคลุมถึงการให้บริการที่ดีขึ้น การเพ่ิมใส่คุณค่าจ านวนมากๆ  
ลงไปในผลิตภัณฑ์ (Products) หรือบริการ (Service) องค์กรจะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานทันที 

การจัดการสายโซ่คุณค่า มีองค์ประกอบ ๒ อย่างที่มีบทบาทที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดการสาย
โซ่อุปทาน (Supply chain management : SCM) และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
relationship management : CRM)  โดยสายโซ่อุปทาน (SCM) จะช่วยในเรื่องต่างๆ เช่น การตัดสินใจ
ว่าทรัพยากรหรือวัตถุดิบใดที่ควรจะสั่งเข้ามาในสายโซ่คุณค่า  สั่งเข้ามาด้วยปริมาณเท่าใด  ทรัพยากรหรือ
วัตถุดิบเหล่านั้นจะถูกจัดการหรือบริหารอย่างไรเพ่ือแปลงให้เป็นสินค้าหรือบริการได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 
และจะส่งสินค้าไปให้ลูกค้าได้อย่างไร  มีก าหนดการการส่งเป็นอย่างไร  การตรวจติดตามและควบคุม  
การส่งสินค้า 
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 ส่วนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)  เป็น
การช่วยเหลือและเผชิญหน้ากับลูกค้า ทั้งในส่วนของการขาย การตลาดและโฆษณา บริการหลังการขาย 
และการท าให้ลูกค้าซื่อสัตย์และจงรักภักดีกับผลิตภัณฑ์ (Products)  ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์เพ่ือจัดการ
เกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์  โดยที่ซอฟต์แวร์จะเก็บข้อมูลลูกค้า ประวัติการซื้อของลูกค้า ข้อแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าใหม่ เป็นต้น  
 
กลยุทธ์สำยโซ่แห่งคุณค่ำที่ประสพผลส ำเร็จ 

ในกระบวนการสร้างคุณค่าในงานเพ่ิมผลผลิตขององค์การ  มีสิ่งที่ต้องค านึงถึงที่เป็นส่วน 
ประกอบส าคัญของการด าเนินการสร้างคุณค่าในสายโซ่แห่งคุณค่าข้างต้น  ดังต่อไปนี้ 

๑. วัฒนธรรมองค์กำร (organization culture)  เมื่อโซ่แห่งคุณค่าเป็นระบบของ
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกัน  คนในองค์การจะต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง
เดียวกันจนถึงข้ันเป็นวัฒนธรรมองค์การ การด าเนินกิจกรรมการสร้างมูลค่าจะต้องมีการสร้าง วัฒนธรรม
องค์กำร (organization culture)  เป็นแบบอย่างเดียวกัน  การสร้างวัฒนธรรมองค์การ ก็เหมือนกับการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ให้แก่ผู้คนในสังคม ผู้บริหารจ าเป็นต้องสื่อสาร เน้น
ย้ า ท าตัวเป็นตัวอย่างว่ากล่าวตักเตือนเมื่อไม่ปฏิบัติตาม และให้รางวัลเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๒. ทรัพยำกรบุคคล (human resource) ทรัพยากรมนุษย์ คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่มีอยู่ใน
ตัวของมนุษย์ นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีเกียรติภูมิ ทรัพยากรที่ว่านั้น ได้แก่ความรู้ 
ความสามารถ ความคิดต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์  ซึ่งข้ึนอยู่กับว่าจะน าทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้อย่างไร
ให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพ  ความส าคัญของทรัพยากรบุคคล (ทุนมนุษย์) ที่น ามาสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานและเป็นสิ่งที่ท าได้ยากเมื่อเทียบกับสิ่ง
อ่ืน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องพัฒนาเป็นแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือที่จะสร้างคุณค่าให้กับองค์การได้ 
เพราะทรัพยากรบุคคล (human resource) เป็นสิ่งที่มีค่ามากท่ีสุดขององค์การ 

๓. ภำวะผู้น ำ (leadership) ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการใช้อ านาจในการจูง หรือใช้ความ 
สามารถในการจูงใจและอิทธิพลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ บุคลกรที่จะน าแนวทางนโยบายปฏิบัติกระบวนการสร้างคุณค่าในงานเพ่ิมผลผลิต
ขององค์การจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผู้น าที่สามารถจูงใจ และการติดต่อสื่อสารในองค์การให้ความส าคัญ
และปฏิบัติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจูงใจจึงเป็นสิ่งที่คู่กับผู้น าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้น าโดยพ้ืนฐานแล้ว
จะต้องมีทักษะการจูงใจให้คนได้ดี คือ พนักงานมีความต้องการหรือความเต็มใจภายในที่ผลักดันบุคลากร
แสดงพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมาย หรือผลส าเร็จของงานและองค์การ 

๔. กระบวนกำรต่ำงๆ ภำยในองค์กำร (business process) เป็นขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่การลงทุนในกิจการเพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องจักร  วัสดุอุปกรณ์  วัตถุดิบ  ค่าแรง  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านต่างๆ แล้วจ าหน่ายสินค้าหรือบริการออกไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งผล
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ก าไรหรือขาดทุนสุทธิ แล้วจึงน าก าไรนั้นมาใช้เพ่ือด าเนินธุรกิจต่อไป การสร้างคุณค่าในงานต้องค านึงถึง
ทุกกระบวน การในระบบงานว่าเป็นอย่างไร เพราะแต่ละองค์กรมีขนาดศักยภาพต่างกัน การด าเนิน
กิจกรรมการสร้างคุณค่าในงานอาจมีแนวทางที่ต่างกันบ้าง 

๕. กำรลงทุนในเทคโนโลยี (technology investment) การด าเนินงานในปัจจุบัน ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
มาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถเกื้อกูลให้งานสร้างคุณค่าขององค์กรมีความก้าวหน้า และ
สร้างความสามารถในทางการแข่งขันได้ ไม่ว่าจะมีความสลับซับซ้อนใดๆ ในงาน 

๖. ควำมร่วมมือ และกำรประสำนงำน (co-operation) สิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้ใน
กระบวนการสร้างคุณค่า คือความร่วมมือและการประสานงานที่ดีของทุกแผนกในองค์กรจะต้องร่วมมือกัน 
ตลอดจนมีความเข้าใจในการท างานเป็นอย่างดีจึงจะประสพผลส าเร็จได ้ 
 

ภำพกิจกรรมสำยโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firm Infrastructure : การบริหารงานตรวจสอบ การเงิน การบัญช ีการงบประมาณ และการพัสดุ 

Human Resource Management :  การพัฒนาบุคลากร  ฝึกอบรม การประเมินผล 
 
Technology  Development : การพัฒนางานตรวจสอบ การใช้เทคโนโลยชี่วยในการตรวจสอบ  

 การจัดเก็บข้อมูล 

Procurement : แหล่งข้อมูล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง มติครม. 

Inbound 
Logistics 
การส ารวจ
ข้อมูล 
ประเมิน  
ความเส่ียง  
การวางแผน
ตรวจสอบ 

Operation 
จัดท าแผนปฏบิัติงาน 
ปฏิบัติงานตรวจสอบ  
เทคนิคที่ใช้ 
ในการตรวจสอบ  
กระดาษท าการ 

Outbound 
Logistics 
รายงานผล 
การตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะ 
 

Marketing  
and Sales 
การติดตามผล    
การด าเนินการ 
ของหน่วย 
รับตรวจ 

Service 
การให้
ค าปรึกษา 
การบริหาร 
ความเส่ียง 
การควบคุม 
การก ากับดูแล 

กิจกรรม
สนับสนุน 
(Support 
Activities) 

กิจกรรมหลกั (Primary  Activities) 

มูลค่ำเพิ่ม
M

argin 
มูลค่ำเพิ่ม
M

argin 
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๖.  ควำมรู้ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับ มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน  และจริยธรรมของ 
     ผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

การตรวจสอบภายในนับเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีมาตรฐาน 
สากลที่ก าหนดโดยสถาบันวิชาชีพ เรียกว่า  สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal 
Auditors ; IIA)  ท าหน้าที่ก ากับดูแลการตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ  ส่วนในภาคราชการไทย 
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการตรวจสอบภายในได้ก าหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรม เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นการก าหนดข้อ
ปฏิบัติหลักๆ  ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เป็นกรอบการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายใน จ าเป็น 
ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม เพ่ือให้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สรุปไดด้ังนี้ 

๑. มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ  ประกอบด้วย 
๑)  การก าหนดถึงวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจ 

 ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในควรก าหนดวัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่  และความ
รับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้เป็นกรอบ 
อ้างอิงและเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่ส าคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน 

๒)  การก าหนดถึงความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระและผู้ตรวจสอบภายในควร 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม 
๓)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 

 ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

๔)  การสร้างหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของงาน

ตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านและติดตามดูแล
ประสิทธิภาพ ของงานอย่างต่อเนื่อง 

๒. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน โดยกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑)  การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ควรบริหารงานตรวจสอบภายในให้เกิด 
สัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 
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๒)  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุม 
และการก ากับดูแล 

๓)  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน 
ด้านการให้หลักประกันและการให้ค าปรึกษา โดยควรค านึงถึง 

๓.๑ วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการด าเนินงานตรวจสอบภายใน  อันจะท าให้การ 
ปฏิบัติงานบรรลุผล 

๓.๒ ความเสี่ยงที่ส าคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ และความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ  
ทีย่อมรับได ้

๓.๓ ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และระบบการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.๔ โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม 
ภายในให้ดีขึ้น 

๔)  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์  ประเมิน และบันทึกข้อมูลให้เพียงพอ  

ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควร
ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในด้วย  

๕) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันกาล  โดยรายงานดังกล่าว 

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์  ขอบเขต  การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทาง 
ในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม
สร้างสรรค์และรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่เก่ียวข้องและเหมาะสมได้รับทราบ 

๖) การติดตามผล 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรก าหนดระบบการติดตามผลว่าได้มีการน า 

ข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ 
๗) การยอมรับสภาพความเสี่ยง 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรน าเรื่องความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับผู้บริหาร 
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จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน 

เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน   ให้ได้รับการยกย่องและ    
การยอมรับจากบุคคลทั่วไป  รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ตรวจสอบภายใน 
จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม  ในอันที่จะน ามาซึ่งหลักประกันความ
เชื่อมั่นที่เท่ียงธรรม และท่ีปรึกษาท่ีเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

แนวปฏิบัติ 

๑. หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  เป็นหลักการพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญส านึก และวิจารณญาณอันเหมาะสม 

๒. ผู้ตรวจสอบภายใน ควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๓. ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ควำมมีจุดยืนที่ม่ันคง (Integrity) : ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผู้ตรวจสอบภายใน  
จะช่วยให้เกิดความเชื่อถือ และยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

๓.๒ ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) : ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องรวบรวมข้อมูล
ประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าที่ประเมิน
อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์  และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว  หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่น
เข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมิน นั้น 

๓.๓ กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่า 
และสิทธิแห่งข้อมูลที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน  ยกเว้นในกรณีทีมีพันธะในแง่ของงานอาชีพ และเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายเท่านั้น 

๓.๔ ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) : ผู้ตรวจสอบภายใน  จะต้องน าความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่างเต็มที ่

หลักปฏิบัติงำน 

๑. ควำมมีจุดยืนที่ม่ันคง (Integrity) 
๑.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมี

ความรับผิดชอบ 
๑.๒  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย 

หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท า ที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้าง
ความเสียหายต่อส่วนราชการ 

๑.๓  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องให้ความเคารพ  และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ 
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๒. ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) 

๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ  ที่จะน าไปสู่
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ   รวมทั้งกระท าการใดๆ  ที่จะท าให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้  
ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พึงรับสิ่งของใดๆ  ที่จะท าให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่
เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมด  
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะท าให้รายงานการตรวจสอบ
บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

๓. กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) 

๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือ
ตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ 

๔. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) 

๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ ์

๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ 

๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
๗.  ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยวินัยทำงงบประมำณและกำรคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 

โดยที่มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ 
เพ่ือให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย 

“มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ” หมายความว่าข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดอ่ืนใด ซึ่งการฝ่าฝืนเป็น
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง และมีโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้ 
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“ความเสียหายแก่รัฐ” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 
เนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไม่ว่าจะสามารถค านวณความเสียหายนั้น
เป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ตาม 

หมวด ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๑ การบังคับใช้ ข้อ ๕  ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจฝ่าฝืน
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามที่ก าหนดในหมวด ๒ นี้ ถือว่ากระท าความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง ต้องรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้ และข้อ ๘ ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใด
กระท าความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบนี้ และเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนด้วย แม้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะได้รับโทษตามกฎหมายอื่นแล้ว ก็ยังคงต้องรับโทษในการกระท านั้นตามระเบียบนี้ด้วย 

ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง มีอัตราโทษปรับทางปกครอง ๔ ชั้น ดังนี้ 

(๑)  โทษชั้นที่ ๑  โทษปรับไม่เกินเงินเดือน  ๑  เดือน 

(๒)  โทษชั้นที่ ๒  โทษปรับเท่ากับเงินเดือน ตั้งแต่  ๒  เดือน ถึง    ๔ เดือน 

(๓)  โทษชั้นที่ ๓  โทษปรับเท่ากับเงินเดือน ตั้งแต่  ๕  เดือน ถึง    ๘ เดือน 

(๔)  โทษชั้นที่ ๔  โทษปรับเท่ากับเงินเดือน ตั้งแต่  ๙  เดือน ถึง  ๑๒ เดือน 

หมวด  ๒  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง  มีดังนี้ 

ส่วนที่  ๑ : ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่ง 

ส่วนที่  ๒ : ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน 

ส่วนที่  ๓ : ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพัน 

ส่วนที่  ๔ : ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได ้

ส่วนที่  ๕ : ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม 

ส่วนที่  ๖ : ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ 

ส่วนที่  ๗ : ความผิดอ่ืน 

ระเบียบฯ ได้ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ข้อ ๕๒ ว่า
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดท าการบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่
พึงคาดหมายไว้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทาง
ปกครองชั้นที่ ๔  
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บทที่  ๓ 
 

กระบวนกำร และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 
๑. หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

การตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้งานตรวจสอบ
ภายในประสบความส าเร็จ  คือผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน ไปใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าเร็จแก่องค์กร  ดังนั้น  ผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวม
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  มีความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากลและตามที่ก าหนดโดยหน่วยงาน
กลางที่เก่ียวข้องของทางราชการ 

ควำมส ำคัญของงำนตรวจสอบภำยใน 

งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ  ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานภายในส่วนราชการ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
บทบาทที่ส าคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของ
หน่วยงานในส่วนราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance)         
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

ควำมหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน 

การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม   และการให้ 
ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีข้ึน การ 
ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ (ที่มา : 
The Institute of Internal Auditors : IIA) 
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พัฒนำกำรของกำรตรวจสอบภำยในของประเทศไทย 

พ.ศ. เหตุกำรณ์ส ำคัญ 
๒๕๐๕ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.๒๕๐๕ ข้อ ๕๐ ระบุให้ส่วนราชการ

แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
๒๕๑๙ มติคณะรัฐมนตรี เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ให้มีอัตราก าลังเพื่อท าหน้าที่

เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัดโดยเฉพาะ 
๒๕๒๑ กระทรวงการคลังก าหนดคู่มือการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๒๕๓๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

พ.ศ.๒๕๓๒ 
๒๕๔๒ ระเบียบการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒๕๔๕ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๒๕๔๖ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้

ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ 
๒๕๕๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒๕๕๔ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการ 

 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน  คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง 
ในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ภายในองค์กร  ด้วยการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับของ องค์กร  สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
เมื่อมกราคม พ.ศ.๒๕๔๕ และได้แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้ 

“การตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ
การก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ” 
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พัฒนำกำรของวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน 

ช่วงที่ ๑  ก่อน พ.ศ.๒๕๑๕  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบทาง
การเงิน เพ่ือมุ่งตรวจพบความผิดพลาด และจับการทุจริตของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน 

ช่วงที่ ๒  ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๔๑  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การ
ขยายการตรวจสอบกิจกรรมด้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงิน เพ่ือมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
การให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 

ช่วงที่ ๓  ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๕๐  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การ
ตรวจสอบ ประเมิน และให้ค าปรึกษา  เพื่อเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้ดีข้ึน 

ช่วงที่ ๔  ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๑  จนถึงปัจจุบัน  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ 
การให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน 
 
๒. บริกำรของผูต้รวจสอบภำยใน 

“ การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายใน
ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร  
ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ ”  จากค านิยามดังกล่าว  
การตรวจสอบภายใน มี  ๒ ประเภทของบริการ คือ 

(๑)  การให้ความเชื่อม่ัน 

(๒)  การให้ค าปรึกษา 

๒.๑  กำรบริกำรให้ควำมเชื่อม่ัน (Assurance Services)   

“การบริการให้ความเชื่อมั่น  (Assurance Services)  คือ  การตรวจสอบหลักฐานอย่าง
เที่ยงธรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินอย่างเป็นอิสระ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ
การก ากับดูแลขององค์กร” 

ประเภทของการบริการให้ความเชื่อมั่น  ภารกิจการให้ความเชื่อมั่น แบ่งออกเป็นประเภท
ต่างๆ ดังนี้ 

๑. การให้ความเชื่อมั่นทางการเงิน (Financial Assurance)  เป็นการตรวจสอบเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินว่ามีการแสดง
รายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และเชื่อถือได้ ตลอดจนประเมินการควบคุมภายในของ
ระบบงานบัญชี และการเงินว่ามีความรัดกุม และเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
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๒. การให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุม (Control Assurance) เป็นการตรวจสอบเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กร ว่านโยบายและวิธี ปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นช่วยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารในเรื่องความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นการตรวจสอบเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงาน โดยการรวบรวมหลักฐานและประเมินหลักฐานที่ได้  
เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สิน การรักษาความลับ การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศทางด้าน
คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๔. การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance) เป็นการตรวจสอบเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อก าหนดทั้งจากภายในและ
ภายนอกหรือไม่เพียงใด 

๕. การด าเนินงาน (Operation) เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานหรือ
ขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ 

๒.๒  กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ (Consulting Services) 

“การบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) คือ กิจกรรมการให้ค าปรึกษา แนะน า 
และบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้น
ร่วมกันกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมขององค์กร โดยไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร” 

บทบำทของผู้ตรวจสอบภำยในในฐำนะผู้ให้ค ำปรึกษำ 

ปัจจุบันบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต โดยมีบทบาทหน้าที่
กว้างขวางมากขึ้น  และมีบทบาทส าคัญที่มีผลถึงความส าเร็จขององค์กรตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้บทบาทที่ส าคัญของผู้ตรวจสอบภายใน คือ ในฐานะเป็นที่ปรึกษา 
(Consultant)  ซึ่งเป็นการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในประเด็นต่างๆ ตาม 
ที่องค์กรต้องการและได้มีการตกลงระหว่างกัน 

ผู้ตรวจสอบภายในในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีทักษะ ความรู้ในหลายๆด้านที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ และจะต้องสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  รวมทั้งจะต้องอาศัยประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ให้ค าปรึกษา             
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งในฐานะผู้ให้ค าปรึกษา คือ จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณ นอกจากนี้ควรต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพของการให้บริการค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ประเภทของการบริการให้ค าปรึกษา  ภารกิจการให้ค าปรึกษา แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ 
ดังนี้ 

๑. ภารกิจบริการใหค้ าปรึกษาอย่างเป็นทางการ  บริการให้ค าปรึกษาลักษณะนี้ ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรวางแผนและมีข้อตกลงกับผู้รับบริการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๒. ภารกิจบริการให้ค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ  บริการให้ค าปรึกษาลักษณะนี้จะ
เกี่ยวข้องกับงานประจ า เช่น การเข้าร่วมในคณะกรรมการประจ า งานโครงการที่มีก าหนดเวลา เป็นต้น 

๓. ภารกิจบริการให้ค าปรึกษาพิเศษ เป็นบริการที่เกิดขึ้นในกรณีที่องค์กรมีโครงการพิเศษ
หรือการปรับโครงสร้างขององค์กร เช่นการเข้ามีส่วนร่วมในทีมงานที่ใช้ระบบใหม่ เป็นต้น 

๔. ภารกิจบริการให้ค าปรึกษากรณีมีเหตุฉุกเฉิน เป็นบริการให้ค าปรึกษาภายหลังเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์พิเศษอ่ืนเกี่ยวกับองค์กร 
 
๓. ขอบเขตกำรตรวจสอบภำยใน 

ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 

๑.  การสอบทานความเชื่อถือได้ และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน 
และการด าเนินงาน 

๒.  การสอบทานเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และวิธี
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ และแสดงผลกระทบส าคัญท่ีเกิดข้ึน 

๓.  การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินว่าเหมาะสม  และสามารถพิสูจน์ความ   
มีอยู่จริงของทรัพย์สินเหล่านั้นได้ 

๔.  ประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
๕.  สอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ว่าได้ผลตาม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
๖.  สอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม 

ภายในขององค์กร 
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๔.  ควำมรับผิดชอบและอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน 

งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน  ในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่
ควรมีอ านาจสั่งการหรือมีอ านาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ  และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรม
ที่ตรวจสอบ   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระ  ทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ 
ความเป็นอสิระมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ส่วน ได้แก่ 

๑.  สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
ได้รับจากฝ่ายบริหาร  นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ  และคุณค่าของบริการ  
ที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพ่ือที่จะสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพ่ือให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการ 
ให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

การก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด  จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
อิสระในการตรวจสอบ และท าให้สามารถเข้าถึงเอกสาร  หลักฐาน  และทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ 

๒.  ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย  หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร 
ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้ง
ในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น  จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ใดๆ ขององค์กร หรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็น 

๕. คุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 

คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน หมายถึง งานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามมาตรฐานและผลการปฏิบัติงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ  การน าระบบการ
ประกันคุณภาพมาใช้กับงานตรวจสอบภายใน  จึงเป็นวิธีการที่จะท าให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการมีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพ่ือเป็นสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไปต่อผล
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายในจะสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการได้ หากผู้ตรวจสอบ
ภายในทราบ และเข้าใจดีว่าคุณค่าของงานราชการคืออะไร  งานตรวจสอบภายในจึงมีส่วนช่วยผู้บริหาร 
ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล  รวมทั้งต้องพยายามตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหารและผู้รับตรวจที่ต้องการข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแล  เพ่ือให้การบริหารจัดการภายใน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบสัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวังอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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คุณภาพของการให้บริการงานตรวจสอบภายในที่ท าให้ผู้รับบริการ  ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและ
ผู้รับตรวจยอมรับถึงคุณภาพ สามารถจ าแนกองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้อง ได้ดังนี้ 

๑. คุณภาพงาน (Quality 
๑.๑ คุณภาพของผลการตรวจสอบภายใน 
   -  รายงานผลการตรวจสอบมีประโยชน์ในการบริหารจัดการงานของส่วนราชการ เช่น  
      มีข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
๑.๒ คุณภาพของบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
   -  ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ 
   -  คุณสมบัติเฉพาะ 
๑.๓ คุณภาพของการบริหารจัดการในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

๒.  ค่าใช้จ่าย (Cost)  ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่
จะได้รับจากการตรวจสอบ 

๓.  การส่งมอบงาน (Delivery) 
 ๓.๑ การเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ  และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
          อย่างรวดเร็วทันกาล 
 ๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน และถูกต้อง 

๔.  ความปลอดภัย (Safety) 
 ๔.๑ ความสามารถในการช่วยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของส่วนราชการ 
 ๔.๒ ความสามารถในการช่วยลดความเสี่ยงในการด าเนินงานของส่วนราชการ 

๕.  ความมีศีลธรรมและคุณธรรม (Morale) 
 ๕.๑ ความประพฤติที่ดีงามตามกรอบจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๕.๒ บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีขวัญและก าลังใจ มีวินัย และกระตือรือร้น 
           ในการปฏิบัติงาน 

๖.  ความรู้ (Education)  
 ๖.๑ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ระดับ 

      การศึกษา ความถี่ในการเข้ารับการอบรมต่อปี) 
๖.๒ การชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแก่ผู้บริหาร ผู้รับตรวจ และ 
      ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานตรวจสอบ      
      ภายใน) 

๗. ภาพลักษณ์ (Image) ภาพลักษณ์โดยรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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๖. กำรบริหำรคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 

การบริหารคุณภาพ  เป็นกิจกรรมต่างๆที่ประสานกันเพ่ืออ านวยการและควบคุมให้การ
ด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลทางด้านคุณภาพ เช่น การก าหนดนโยบายคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ และกลไกของการปรับปรุงการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพที่ได้รับการยอมรับและมีการน าไปปฏิบัติ ได้แก่ วงจร
การจัดการแบบ Deming  หรือเรียกกันทั่วไปว่าวงจร P - D - C - A หรือ Plan - Do - Check- Act ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลัก ที่เป็นจักรเฟืองส าคัญ มีความหมายดังนี้  

P : Plan (การวางแผน)  เป็นการวางแผนร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนในการด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมและวิธีการที่จ าเป็น เพ่ือให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

D : Do (การด าเนินการ) เป็นการร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
การด าเนินการต่าง ๆ จะเป็นไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือก าหนดไว้ โดยหน่วยงานนั้น ๆ 
และจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

C : Check (การตรวจสอบ) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของระบบกลไกของการ
ด าเนินงาน รวมทั้งผลปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ หรือไม่ หากมี
ปัญหาหรือจุดอ่อนของการด าเนินงาน เพ่ือค้นหาสาเหตุข้อบกพร่องและและวางมาตรการในการปรับปรุง
แก้ไข ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน  

A : Act (การปรับปรุงพัฒนา) เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต้อง
ร่วมกันวางมาตรการในการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกในการด าเนินการ ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดและเอ้ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่ใช้ใน
การวางแผนการด าเนินการในปีต่อไป 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3263M58jKAhVJbY4KHephDdgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F571069&psig=AFQjCNEvmGhiQiB3atuX4jovYbRGQQWxEw&ust=1453943417434471
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๗. ขั้นตอนวิธีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Process) 

กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Process) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      - แผนการตรวจสอบระยะยาว 

            - แผนการตรวจสอบประจ าป ี
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การรวบรวมหลักฐาน 
       - การรวบรวมกระดาษท าการ 

    - การสรุปผลการตรวจสอบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

- การจัดท ารายงาน 
 - รูปแบบรายงาน 

 
 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น กำรวำงแผนตรวจสอบ 

การประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบตัิงาน 

ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหว่างปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น 
งานตรวจสอบ 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

กำรจัดท ำรำยงำนและ
ติดตำมผล 

รายงานผลการปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบ 

 

การติดตามผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษ
ท าการ 
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การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้ ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

๑. การวางแผนตรวจสอบ 
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๓. การจัดท ารายงานและติดตามผล 

๑. การวางแผนการตรวจสอบ (Planning) 

การวางแผน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก  ต้องมีการวางแผนการตรวจสอบไว้เป็นการล่วงหน้า
เพราะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในหลายๆ ช่วงของการด าเนินงาน  และยังเกี่ยวเนื่องถึงการ
คาดการณ์ หรือการก าหนดแผนการตรวจสอบอีกด้วย  ซึ่งถ้าหากตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
เพียงพอแล้ว อาจท าให้การตรวจสอบนั้นไม่ประสบความส าเร็จได้  ดังนั้น จึงต้องให้ความส าคัญกับขั้นตอน
การวางแผนอย่างมาก  เพ่ือให้เหมาะสมกับจ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลา และงบประมาณที่จะใช้ใน
การตรวจสอบ และในการด าเนินงานยังคงมีข้อจ ากัดอ่ืนๆ เช่น  อัตราก าลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วัสดุ เครือ่งมืออุปกรณ์ต่างๆ ระยะเวลาในการด าเนินงานและจ านวนหน่วย
รับตรวจภายในหน่วยงาน  รวมทั้งการปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม ท าให้การปฏิบัติงาน
และการวางแผนการตรวจสอบไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกภารกิจ กิจกรรม หรือเรื่องที่ส าคัญ
ขององค์กร  เพ่ือให้การตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญและ
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัด จึงใช้การประเมินความ
เสี่ยงเป็นกระบวนการส าคัญในการวางแผนการตรวจสอบ 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
ในการประเมินความเสี่ยง  มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  รวมทั้งก าหนดวิธีและ

แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์  และเพียงพอส าหรับการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการวางแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่  

๑. มีการศึกษาท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร  ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างการจัดองค์กร  สายการบังคับบัญชาและการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ระบบงานหรือการปฏิบัติงานต่างๆที่ส าคัญ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และนโยบายผู้บริหาร 

๒. ศึกษาวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ได้แก่ วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity – 
Level objectives) และวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity – Level objectives) 

๓. รวบรวมผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Mapping) ของแต่ละหน่วยงาน และแต่
ละกิจกรรม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรวบรวมความเสี่ยงจากการกระบวนการปฏิบัติงานที่พบอยู่เสมอ 
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๔. สอบทานระบบการควบคุมภายในที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละหน่วยงาน  โดยสอบทานจากผล
การประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 

๕. จัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงกับผู้รับตรวจ โดยจัดท าเกณฑ์ความเสี่ยง
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบใช้ในการประเมิน 

การระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ ที่ใช้ในการการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบ
ก าหนดเป็น ๕ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์  ด้านการด าเนินงาน  ด้านการบริหารความรู้ ด้านการเงิน  และด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ โดยใช้แบบสอบถามเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้
สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 

๑.๑ ประเภทของกำรวำงแผนตรวจสอบ  

๑.๑.๑  กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan)  

การวางแผนการตรวจสอบ งาน/ โครงการ จัดท าขึ้นภายหลังตามผลการประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการวางแผน โดยพิจารณาคัดเลือกหน่วยรับตรวจ แผนงาน งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ ซึ่งจะจัดท าในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกๆ ปี  ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบ (Audit 
Plan) จะประกอบด้วย แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี และแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว  

เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลา ๓ – ๕ ปี  ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบทั้งหมด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการก าหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของส่วนราชการ และสนับสนุนให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ในแผนการตรวจสอบจะประกอบด้วย ชื่อหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน  เรื่องที่จะตรวจสอบ  ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบ  จ านวนคน/วันที่ใช้ในการ
ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ  รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายที่
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบระยะยาวอาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  

ข. แผนการตรวจสอบประจ าปี  

เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา ๑ ปี ตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบ ด้วย ๑) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  ๒) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ๓) ผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ  ๔) งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้หากขอบเขตการ
ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง  
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๑.๑.๒  กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan)  

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดท าแผนการตรวจสอบตามข้อ ๑.๑.๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้
ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่วางไว้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้า (Engagement Plan) เป็นลายลักษณ์อักษร และมีลักษณะยืดหยุ่น  
สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวะการณ์ได้ตลอดเวลา และผ่านการสอบทานความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนการตรวจสอบว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด 
ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ และ
เทคนิควิธีการตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๒ ขั้นตอนของกำรวำงแผนตรวจสอบ 

การวางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
๑.๒.๑  การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
๑.๒.๒  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
๑.๒.๓  การประเมินความเสี่ยง 
๑.๒.๔  การวางแผนการตรวจสอบ 
๑.๒.๕  การวางแผนการปฏิบัติงาน 

๑.๓ กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบ 

หลังจากท่ีได้วางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งแผนการตรวจสอบระยะยาว และ
แผนการ ตรวจสอบประจ าปี ได้มีการเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด  เพ่ือให้พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงาน ถ้า
พบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบได้  หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในก็จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งด้วย  ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เมื่อมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจเสร็จเรียบร้อย  ก็ได้เสนอแผนการ
ปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้งที่จะด าเนินการตรวจสอบใน
ขั้นตอนต่อไป 
 

๒. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน 
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน  
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ๓ ขั้นตอน ดังนี้  

๑) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  

หลังการจัดท าแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าตารางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม  และท าความตกลงกับ
หน่วยรับตรวจในเรื่องความพร้อม  ขอบเขตของการตรวจสอบ  ก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ การด าเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีดังนี้  

• การแจ้งผู้รับการตรวจ โดยการติดต่อกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนดวันและระยะเวลา
ที่ใช้ในการตรวจสอบ  

• การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน  

• การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพ่ือให้ทีมตรวจสอบ
รับทราบถึงวัตถุประสงค ์ระยะเวลาในการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ  

• หัวหน้าทีมตรวจสอบ ก าหนดให้บุคคลหนึ่งในทีมตรวจสอบเป็นหัวหน้าทีมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

• การเตรียมการเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้  
- สอบทานงานตรวจสอบที่ท ามาแล้ว เพ่ือก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ  
- ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ  
- ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ  

๒) ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีม
ตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ด าเนินการประชุม อธิบายวัตถุประสงค์
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ การด าเนินการระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
มีดังนี ้ 

• การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบจะมอบหมายงานตามที่ผู้
ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความรู้ ความช านาญ รวมถึงการเลือกงานที่สามารถพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบ
ภายในแต่ละคนได ้

• วิธีปฏิบัติงาน จะมีการเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม
แก่งานและกิจกรรมที่ตรวจสอบ  

• การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หัวหน้าทีมตรวจมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมทีม เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ก าหนดไว้  
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• การน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  

• การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดย
พิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่า  

• การประชุมปิดงานตรวจ เป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบได้จัดท า
สรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ประชุม  

๓) การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ  

หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบจะต้อง
ท าการสอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  เสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบด้วย  

• การรวบรวมหลักฐาน  หลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง  เอกสารข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่างท า
การตรวจสอบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจสอบในการพิสูจน์
ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น มีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด  

• การรวบรวมกระดาษท าการ กระดาษท าการ คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
จัดท าขึ้นในระหว่างการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการท างาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรายงานผล
การปฏิบัติงาน  

• การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้ท าการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ หรือเป็นเรื่องที่เห็นว่า
จ าเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ 
ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ  เพ่ือสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบ  ทั้งด้านดีและปัญหาข้อบกพร่องที่
เห็นว่ามคีุณค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

 
๓. กำรจัดท ำรำยงำนและติดตำมผล  

หลังจาการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้น และมีการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ ที่
ได้ระหว่างการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือ
พิจารณาสั่งการให้ผู้รับตรวจด าเนินการ และมีการติดตามผลการด าเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ การจัดท ารายงาน  

การจัดท ารายงาน  เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและข้อมูลผลการตรวจสอบทั้งหมดทุกข้ันตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็น
ความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ปรับปรุง เพ่ือเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
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การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเอาใจ
ใส่ระมัดระวังเป็นพิเศษ  เพราะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด
ลักษณะของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงาน เรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็น
เรื่องท่ีตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้  

ลักษณะท่ีดีของรำยงำนกำรตรวจสอบ  

  ผู้อ่านรายงานจะตระหนักถึงคุณค่าของรายงานการตรวจสอบภายใน ก็ต่อเมื่อรายงาน
นั้นมีข้อความและสาระที่เป็นประโยชน์หรือน่าสนใจ ครอบคลุมสาระส าคัญที่ต้องการรายงานทั้งหมด ใช้
ศัพท์และภาษาที่เข้าใจง่าย แต่มีความกระชับหรือกะทัดรัดและชัดเจน มีข้อความจูงใจให้ผู้อ่านเกิ ดความ
สนใจที่จะน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ การรายงานควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ลักษณะที่
ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  สามารถน าเสนอได้ทันเวลาที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้  ลักษณะ
รายงานการตรวจสอบภายในที่ดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  

๑. ความถูกต้อง (Accuracy) 

 ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ที่ได้จากการตรวจสอบ 

 การใช้ค า/ภาษา ตัวสะกด ถูกต้อง ผู้ตรวจสอบได้รวบรวม ประเมิน และ 
สรุปน าเสนออย่างระมัดระวัง 

๒. ความชัดเจน (Clearity) 

 สื่อให้ผู้ได้รับรายงานเข้าใจและทราบเหตุการณ์ต่างๆ เสมือนว่าผู้อ่านอยู่ใน
เหตุการณ์นั้นเอง 

 หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่วกวน หรือข้อความที่เยิ่นเย้อ/ศัพท์เฉพาะทาง 
ถ้าจ าเป็นต้องใช้ต้องมีค าอธิบายด้วย 

 ล าดับเนื้อเรื่องให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน แสดงข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลกัน 

 ใช้แผนผัง กราฟ ตารางตัวเลขต่างๆ ประกอบส่วนที่มีความซับซ้อน 

๓. ความกระชับ (Conciseness)  

 กระชับ ไม่ได้หมายความว่า “เขียนให้สั้น”  แต่ต้องเข้าใจ  ต้องรู้เรื่อง  

 ตัดเนื้อหาที่ไม่จ าเป็น หรือไร้สาระออกไป มุ่งชี้ประเด็นปัญหาโดยหลีกเลี่ยง
รายละเอียดที่ไม่จ าเป็น 

 ตัดค าท่ีฟุ่มเฟือยออก เมื่อเขียนแล้วให้อ่านสอบทาน  พิจารณาการใช้ภาษา 

๔. ความทันต่อเวลา (Timeliness) 

 ไม่ชักช้า จัดท าโดยเร็วในเวลาที่เหมาะสม 

 ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด สามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที 



๗๑ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

๕. ความสร้างสรรค์ (Constructive Criticism) 

 ท าให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงทีด่ีขึ้น ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์ข้อบกพร่องเท่านั้น ควร 
มีข้อเสนอแนะ และเป็นข้อเสนอแนะที่กระท าได้ด้วย 

 เนื้อหาที่น าเสนอและน้ าหนักที่เหมาะสม (Content and Tone) ชี้ให้เห็นถึง
ปัญหา สาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่มี ซึ่งอาจเป็นข้อผิดพลาดที่ปรากฏแล้ว 
หรือความเสี่ยงที่ไม่ได้ถูกจัดการ 

 ควรให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ เป็นการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบ
หรือวิธีการปฏิบัติงาน รายงานในเชิงสร้างสรรค์ 

๖. ความจูงใจ (Pursuance) 

 ผู้ ใช้/ผู้ อ่านเกิดความสนใจ จับประเด็นที่ส าคัญได้  กระตือรือร้นที่จะน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมอย่างทันต่อเหตุการณ์ 

 รูปแบบของรายงาน ถ้อยค า และภาษาที่ใช้ท าให้ผู้อ่านยอมรับ และเกิดความรู้สึก
ต้องการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะในรายงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ลักษณะของรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในที่ดี 

 

 

ลักษณะของ
รายงานการ
ตรวจสอบท่ีดี 

1. ความ
ถูกต้อง 

2. ความ
ชัดเจน 

3. ความ
กระชับ 

4. ความ
ทันต่อเวลา 

5. ความ
สร้างสรรค์ 

6. ความ
จูงใจ 
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รำยงำนที่ดีประกอบด้วย 

๑. ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบที่ดี (Good Information) ประกอบด้วย  ๔ ประการคือ 
  ๑)  เพียงพอ (Sufficient)  คือข้อมูลที่บุคคลอ่ืนอ่านแล้วเข้าใจ  ตัดสินเหมือนกับที่    

ผู้ตรวจสอบตัดสิน เช่น ผู้ตรวจสอบรายงานว่า นาย ก เป็นเจ้าของที่ดินที่มีปัญหา ข้อมูลที่สนับสนุน    
อย่างเพียงพอคือ ตรวจสอบจากภาพถ่ายโฉนด  มีจ านวนเนื้อที่ชัดเจน  ข้อมูลที่ว่านี้ถือว่าเพียงพอ 

๒)  เชื่อถือได้ (Reliable) คือข้อมูลมาจากแหล่งที่เชื่อถือ แหล่งข้อมูลจากภายนอก
หรือแหล่งอิสระ น่าเชื่อถือกว่าข้อมูลที่ได้จากหน่วยรับตรวจ ข้อมูลจากหน่วยงานที่ระบบควบคุมภายในดี
ย่อมน่าเชื่อถือกว่าหน่วยงานที่มีระบบการควบคุมภายในไม่ดี เช่น Statement และสลิปเงินเดือน ที่น ามา
ขอท าบัตรเครดิตมีการปลอมกันมาก เมื่อผู้ตรวจสอบน าข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบต้องพิจารณาเหล่ง
ที่มาด้วยว่ามาจากไหน  

๓)  เกี่ยวข้อง (Relevant)  คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
๔)  มีประโยชน์ (Useful)  คือมีสาระส าคัญในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ ทันเวลา 

ในการน าไปใช้งาน 

๒. ประเด็นที่ดี (Good Finding)  สนับสนุนรายงานตรวจสอบ  มีองค์ประกอบ  ๕  ประการ  

  ๒.๑) สิ่งที่เป็นอยู่/สภาพที่เป็นจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผล
ข้อเท็จจริงจากการสังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูล
หลักฐานที่แน่ชัด 

๒.๒)  สิ่งที่ควรเป็น/เกณฑ์/มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้
ในการตรวจสอบ โดยอาจก าหนดจากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่ก าหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี 

๒.๓)  สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหานั้นเกิดจาก
ระบบการควบคุมภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่
หน่วยงานก าหนด 

๒.๔)  ผลกระทบ (Impact) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะเกิด
จากปัญหานั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จ านวนความเสียหาย จ านวนวันที่ล่าช้า การระบุผลกระทบที่ชัดเจน
มีสาระส าคัญๆ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบเสนอขึ้น 
โดยอาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะควรท าในลักษณะสร้างสรรค์ และค านึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าท่ีจะปฏิบัต ิ 
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๑. กำรรำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็น
ทางการ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร 

๒. กำรรำยงำนด้วยวำจำ (Oral Report) แยกเป็น 

๒.๑ การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ  ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระท าโดย
เร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่
ตรวจพบเพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น 

๒.๒ การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการ 
น าเสนอด้วยวาจาประกอบ  

นอกจากนี้ การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้า หรือผลการ
ตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 
หรือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค เช่น ผู้รับ
ตรวจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพ่ือการตรวจสอบ 

รายงานแบบเป็นทางการและรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. บทคัดย่อ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดท าบทคัดย่อไว้ด้านหน้าของรายงานที่จะ 
น าเสนอผู้บริหาร เป็นการย่อเนื้อความของรายงานอย่างสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความครอบคลุม 
เนื้อหาของรายงานทั้งหมด แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีต่อองค์กร และข้อ 
เสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ แต่เป็นข้อมูลที่เพียงพอให้ผู้บริหารเข้าใจ
และสั่งการได ้

๒. บทน า (Introduction) คือส่วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่า ผู้ตรวจสอบภายในได้ 
ตรวจสอบเรื่องอะไรในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ หรือเป็นการ
ตรวจสอบกรณีพิเศษ 

๓. วัตถุประสงค์ (Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้อ่านรายงาน 
ติดตามประเด็นได้สะดวก และคาดการณ์ได้ว่าจะทราบข้อมูลใดบ้างเมื่ออ่านรายงานจบ 

๔. ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ท าการตรวจสอบมีมาก
น้อยเพียงใด มีข้อจ ากัดอะไรบ้างที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือต้องชะลอการตรวจสอบ
ไว้ก่อนพร้อมเหตุผลประกอบ 

รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ  และความ
ต้องการของฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี ้              
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๕. สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เป็นส่วนส าคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึง 
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการด าเนินการแก้ไข รวมทั้งความเห็นของ
ผู้รับการตรวจ 

๖. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะต่อ 
ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพ่ือสั่งการแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะควรมีลักษณะสร้างสรรค์ 
และสามารถน าไปปฏิบัติได ้

๗. ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มีหลักฐาน 
สนับสนุนเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นเท่านั้น 

๘. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเป็นเพียงการสรุปผล 
ดังนั้น รายงานควรเสนออย่างกะทัดรัด ข้อมูลใดที่จ าเป็นต้องอ้างถึง แต่เป็นข้อมูลยาว หรือมีรายละเอียด
มากควรแสดงเป็นเอกสารประกอบแนบท้ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ควรมีมากจนเกินไปจนท า
ให้รายงานไม่น่าสนใจ 

๓.๒ การติดตามผล (Follow Up) 

การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่า
ผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด และผู้รับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เพ่ือให้
แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผล
การติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่า
ผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต ซึ่งข้ันตอนการติดตามผลมีดังนี้ 

(๑)  วางแผนการติดตามผล   
  ผู้ตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่ในการติดตามผล มีการวางแผนหรือจัดให้มีกระบวนการ
ติดตามผลการตรวจสอบ  เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล หรือผู้บริหารได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว  ซึ่ งมีการก าหนดวิธีการติดตามผล
ให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีจะติดตาม โดยค านึงถึงปัจจัย  ดังนี้ 

 ๑.๑)  สาระส าคัญของข้อตรวจพบที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส่วนราชการ 
  ๑.๒) ระยะเวลาในการติดตามผล พิจารณาจากข้อเสนอแนะว่าจะต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินงานเพียงใด หากไม่สามารถก าหนดระยะเวลาได้แน่นอน ควรก าหนดระยะเวลาการติดตามผลเป็น
ช่วงเวลา เช่น ๑ เดือน  ๓ เดือน หรือ ๖ เดือนต่อครั้ง แต่หากเป็นข้อตรวจพบที่เป็นปัญหาส าคัญและ
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ซึ่งปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดผลเสียหายอย่างมาก ก็จะก าหนดระยะเวลาการ
ติดตามให้เร็วขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น 
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  ๑.๓) บุคลากรที่ใช้ในการติดตามผล พิจารณามอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ผลเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เนื่องจากจะท าให้การติดตามผลด าเนินการได้รวดเร็ว และมีการศึกษา      
รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการที่จะติดตามผลก่อน  เพ่ือให้การติดตามผลเป็นไปด้วยดี 

     ๑.๔) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล  พิจารณาว่าค่าใช้จ่ายในการติดตามผล มีความคุ้มค่ากับ
เรื่องท่ีจะติดตามหรือไม่  เพ่ือก าหนดวิธีการติดตามผลให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 

(๒)  ด าเนินการติดตามผล  เมื่อวางแผนการติดตามผลเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตามแผน โดยกรณีผู้บริหารสั่งการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน จะติดตามผลโดยสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามการสั่งการหรือไม่  หรือถ้า
กรณีผู้บริหารสั่งการเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งมิได้สั่งการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน ก็จะติดตาม
ผลโดยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้
หรือไม่ อย่างไร  หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาและยังคงมีความเสี่ยงในการด าเนินงาน ก็จะรายงานเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบด้วย  แต่ถ้ากรณีหัวหน้าส่วนราชการมิได้สั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
อาจแสดงว่าผู้บริหารยอมรับความเสี่ยง  ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตจากการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะได ้

(๓)  รายงานผลการติดตาม  เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้ตรวจสอบภายในจะสรุปผลการติดตาม
โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้อ ๒) มาจัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบและหรือ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 
๘. กำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในของกรมวิชำกำรเกษตร 

ประวัติควำมเป็นมำของกรมวิชำกำรเกษตร 

เพ่ือให้การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ของกรมวิชาการเกษตร      
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้เสนอผลงานจะขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาภารกิจหลัก หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร  พอสังเขปดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารส่วนราชการของไทยใหม่  โ ดย ได้มีพ ระบรมราช โอง การ โปรด เกล้าฯ  ให้ป ระกาศตั้ ง
กระทรวง เกษตราธิการขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒  ต่อจากนั้นตั้ง กรมช่างไหม  เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ ขึ้นใน
กระทรวงเกษตราธิการ  ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๙ กรมช่างไหม  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “กรมเพาะปลูก” และปี 
พ.ศ. ๒๔๗๔  เปลี่ยนชื่อ กรมเพาะปลูก เป็น “กรมตรวจกสิกรรม”  โดยย้ายไปสังกัดกระทรวงพาณิชย์
และคมนาคม 
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      ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๗๕  ได้รวมกระทรวงเกษตราธิการ  และกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม 
เข้าเป็นกระทรวงเดียวกันเรียกว่า “กระทรวงเกษตรพาณิชยการ” โดยกรมตรวจกสิกรรมได้สังกัดใน
กระทรวงนี้ ต่อมา พ.ศ.๒๔๗๖ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงทบวงกรม เปลี่ยนชื่อ 
กระทรวงเกษตรพาณิชยการ เป็นกระทรวงเศรษฐการ  และเปลี่ยนชื่อกรมตรวจกสิกรรม เป็น“กรมเกษตร” 
สังกัดกระทรวงเศรษฐการ  และได้จัดแบ่งหน้าที่ราชการในกระทรวงเศรษฐการ ออกเป็นทบวงเกษตราธิการ 
และทบวงพาณิชย์และคมนาคม ใน พ.ศ.๒๔๗๗  โดยกรมเกษตรคงสังกัดในทบวงเกษตราธิการ 

ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๗๘ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ได้ยกฐานะ
ทบวงเกษตราธิการ ขึ้นเป็น กระทรวงเกษตราธิการ กรมเกษตรสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ กรมการ
ประมงถูกยุบลงเป็นกองรวมอยู่ในกรมเกษตร และเปลี่ยนชื่อ กรมเกษตร เป็น “กรมเกษตรและการ
ประมง” ปี พ.ศ.๒๔๘๔ แยกกรมเกษตรและการประมงเป็น ๒ กรมคือ “กรมเกษตร และกรมการประมง”  
สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ 

ปี พ.ศ.๒๔๙๕ เปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตราธิการ เป็น “กระทรวงเกษตร”  และเปลี่ยนชื่อ 
กรมเกษตร เป็น “กรมการกสิกรรม” กองการข้าวและการทดลองเดิมสังกัดอยู่กับกรมการกสิกรรม ต่อมา
ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ ได้ยกฐานะกองการข้าวและการทดลอง แยกจากกรมการกสิกรรมไปตั้งเป็น  “กรมการ
ข้าว” หลังจากนั้น ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้เปลี่ยนชื่อ กรมการกสิกรรม เป็น “กรมกสิกรรม” โดยการแบ่งส่วน
ราชการคงเหมือนเดิมในช่วง ปี พ.ศ.๒๕๑๐ ได้ตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีหน้าที่ราชการในการ
ส่งเสริม  และเผยแพร่การเกษตรงานปราบโรคและศัตรูพืช  กสิกรรมจังหวัด กสิกรรมอ าเภอ จากกรม
กสิกรรมและงานข้าวจังหวัด งานข้าวอ าเภอ  จากกรมการข้าวไปรวมไว้ในกรมส่งเสริมการเกษตร 

ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รวม กรมการข้าว และ กรมกสิกรรม ตั้งเป็น กรมวิชำกำรเกษตร  สังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมวิชาการเกษตร ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือปรับปรุงงานด้านพัฒนา  
บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตรงกับความต้องการของเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร แบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ  ตามรายละเอียด  ดังนี้   

  ๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
  ๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
  ๓) กองคลัง 
  ๔) กองแผนงานและวิชาการ 
  ๕) กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
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  ๖) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค   ๑  ศูนย ์  

  ๗) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
  ๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๙) สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค   ๓  ศูนย ์  
๑๐) สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
      มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค  ๗  ศูนย ์  
๑๑) สถาบันวิจัยพืชสวน 
      มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค   ๘  ศูนย ์  
๑๒) สถาบันวิจัยยาง 

มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค   ๕  ศูนย ์
๑๓) ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
      มีด่านตรวจพืชในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค  ๓๗  ด่าน   
๑๔) ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
๑๕) ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
๑๖) ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
๑๗) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  ๑  จังหวัดเชียงใหม่ 
      มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค  ๖   ศูนย ์  
๑๘) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตท่ี  ๒   จังหวัดพิษณุโลก 
      มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค  ๕   ศูนย ์  
๑๙) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  ๓   จังหวัดขอนแก่น 
      มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค  ๙   ศูนย ์  
๒๐) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  ๔   จังหวัดอุบลราชธานี 
      มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค   ๙  ศูนย ์  
๒๑) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  ๕  จังหวัดชัยนาท 
      มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค   ๙  ศูนย ์  
๒๒) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  ๖  จังหวัดจันทบุรี 
      มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค   ๔  ศูนย ์  
๒๓) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  ๗  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค   ๗  ศูนย ์  
๒๔) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  ๘  จังหวัดสงขลา 
      มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค   ๗  ศูนย ์  
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ในกรมวิชาการเกษตร ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 
การด าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 
โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
(๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได ้ 
      รับมอบหมาย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกล
การเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล บนพ้ืนฐานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค่ำนิยม (Core Value) 

ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ 

วัฒนธรรม (Culture) 

รักองค์กร ท างานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

พันธกิจ (Mission) 

ให้กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืช โดยศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกล
การเกษตร และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
เกษตรกรบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช รวมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับดิน 
น้ า ปุ๋ยพืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชเพ่ือพัฒนา
ผลผลิตพืชให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล และเพ่ือให้บริการการส่งออกสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับพืช 
(๓) ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และให้

ค าแนะน าเก่ียวกับเรื่องดิน น้ า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออกสินค้า
เกษตร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๔) ให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 
เอกชนและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรกรมวิชำกำรเกษตร ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในของกรมวิชำกำรเกษตร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร  มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูลฝ่าย
บริหารทั้งการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและส่งเสริมให้ กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรมีการก ากับดูแลที่ดี มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส
ผลงานวิจัยถูกต้อง เชื่อถือได้ ตามค่านิยมขององค์กรที่ยึดถือปฏิบัติ  ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมวิชำกำรเกษตร 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มวิจัยและ 
พัฒนาพ้ืนท่ี 

๑. ส านักวจิัยและพัฒนา 
    การเกษตรเขตที่ ๑ (.๖) 
๒. ส านักวจิัยและพัฒนา 
    การเกษตรเขตที่ ๒ (๕) 
๓. ส านักวจิัยและพัฒนา 
    การเกษตรเขตที่ ๓ (๙) 
๔. ส านักวจิัยและพัฒนา 
    การเกษตรเขตที่ ๔ (๘) 
๕. ส านักวจิัยและพัฒนา 
    การเกษตรเขตที่ ๕ (๗) 
๖. ส านักวจิัยและพัฒนา 
    การเกษตรเขตที่ ๖ (๔) 
๗. ส านักวจิัยและพัฒนา 
    การเกษตรเขตที่ ๗ (๗) 
๘. ส านักวจิัยและพัฒนา 
    การเกษตรเขตที่ ๘ (๗) 
 
 
 
 

 

กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการผลิต 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
วิชาการเฉพาะด้าน 

กลุ่มอ านวยการ 

๑. สถาบันวจิัยพืชไร่และ 
   พืชทดแทนพลังงาน (๗) 
๒. สถาบันวจิัยพืชสวน (๘) 
๓. กองการยาง* (๕) 
๔. กองวิจยัพัฒนาเมล็ด 
    พันธุพ์ืช* (๑๐) 
 
 
 

 

๑. ส านักวิจัยพัฒนา 
    การอารักขาพืช 
๒. ส านักวิจัยพัฒนา   
    เทคโนโลยีชีวภาพ 
๓. ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
๔. ส านักควบคุมพืชและ 
    วัสดุการเกษตร (๓๗) 
๕. กองวิจัยพัฒนาปัจจัย 
    การผลิตทางการเกษตร (๑) 
๖. กองวิจัยและพัฒนา 
    วิทยาการหลังการเก็บ 
    เกี่ยวและแปรรูป 
     ผลิตผลเกษตร 
๗. กองพัฒนาระบบและ 
   รับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
๘. สถาบันวจิัยเกษตร 
    วิศวกรรม (๓) 
 
 
 
 
 
 

 

๑. ส านักงานเลขานกุารกรม 
๒. กองการเจา้หน้าที ่
๓. กองคลัง 
๔. กองแผนงานและวิชาการ 
๕. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    และการส่ือสาร 
 
 
 

 * หน่วยงานตั้งใหม่   
  เป็นการภายใน 



๘๐ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

การบริการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการ
เกษตร มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk based 
Approach) โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติดังนี้  

นโยบำยกำรตรวจสอบภำยใน  

๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม 
โปร่งใส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ทาการ
ตรวจสอบ  

๒. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ท าการตรวจสอบ งานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือด าเนินการ 
ภายใน หนึ่งปี หรืองานที่ บิดา มารดา สามี ภรรยา ญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือนสนิท เป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือมิให้
เสียความเป็นอสิระและเท่ียงธรรมในการตรวจสอบ  

๓. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผิดกฎมาย และการด าเนินการใน
ลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

๔. เสริมสร้างความสามัคคี มีการท างานเป็นทีม  ผลส าเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน  
๕. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ

ปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในลักษณะการให้ค าปรึกษา  

๖. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  
มีการ ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

๗. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร  และปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรม
การตรวจสอบภายใน  

๘. ให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือจะได้ทราบปัญหาจากการ
ตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง  

๙. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ 
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อเสนอแนะ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

 

 

 



๘๑ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  มีนโยบายการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
การตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และตามมาตรฐานสากลทั่วไป  ซึ่งการตรวจสอบโดยทั่วไป
มีหลายประเภท และผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน จึงก าหนดให้ด าเนินการงานตรวจสอบ
ภายใน ๓ ประเภท  คือ ะ 

๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Auditing)  

๒. การตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Auditing)  

๓. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) 

       เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบทั้ง  ๓ ประเภท ของผู้ตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบแต่ละประเภท
เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงานให้ผู้ตรวจสอบ  
 

๑. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำย (Compliance Auditing) 

       วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ ประเภทนี้ มุ่งเน้นเพ่ือที่จะ 

 พิสูจน์ว่า ผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

 ป้องปรามการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด มีข้อบกพร่อง  

การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  จึงเป็นการตรวจสอบพ้ืนฐานที่ผู้ตรวจสอบ
มุ่งใช้เพ่ือพิสูจน์ ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า  การปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และยังเป็นการป้องปรามให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวัง 
รอบคอบเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด และการทุจริตได ้ 

๒. กำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี  (Financial Auditing) 

         วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบประเภทนี้ มุ่งเน้นเพ่ือที่จะ 
 พิสูจน์ว่า ควำมครบถ้วน สมเหตุสมผล และถูกต้องเที่ยงตรง  ของการบันทึก

รายการทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน  

 พิสูจน์ความมีอยู่จริง ความมีตัวตนของสินทรัพย์ต่างๆ ว่า มีอยู่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่
บันทึกบัญชี  

 พิสูจน์ว่า ระบบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
         และเพียงพอ 



๘๒ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

การตรวจสอบการเงินการบัญชี เป็นการตรวจสอบที่มุ่งจะพิสูจน์ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ทางการเงินการบัญชีว่า รายการที่บันทึกและ รายงานที่ปรากฏ ครบถ้วน สมเหตุสมผล และถูกต้องตรงกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนที่มีอยู่ และเป็นของหน่วยรับตรวจ อีกทั้งเป็นการท าให้มั่นใจว่า ระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดในแต่ละระบบการปฏิบัติงาน (เช่น ระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ระบบควบคุม
การรับจ่ายเงิน ระบบควบคุมการน าส่ง/น าฝากและการเก็บรักษาเงิน ระบบงบประมาณ และระบบ
สินทรัพย์ ฯลฯ) มีความเหมาะสมเพียงพอ ที่จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ
ก าหนด และสามารถป้องกันการทุจริตได ้

เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันในนโยบายและ วัตถุประสงค์ของ
การตรวจ สอบการเงินการบัญชี จ าเป็นต้องนิยำมควำมหมำยการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทาง
การเงินการบัญชี ดังนี้ 

ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชี  

การที่ผู้ตรวจสอบจะท าการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน  การบัญชี ให้
พิจารณาตามล าดับดังนี้คือ 

(๑) ความครบถ้วน (Completeness)  
(๒) ความสมเหตุสมผล (Validity)  
(๓) ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy) 

เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึนในการนิยามความหมาย ได้ยกตัวอย่าง ข้อมูลทางการเงินการ
บัญชีของหน่วยรับตรวจที่จัดท าตามบัญชีเกณฑ์คงค้างตามระบบมือ (Manual) ประกอบนิยาม ดังนี้ 

ควำมครบถ้วน (Completeness)  
ความครบถ้วน เป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของ ข้อมูลทางการเงินการบัญชี ซึ่งการยืนยัน

ความครบถ้วนพิจารณาจาก  
(๑)  รำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงิน  รายการในรายงานทางการเงินจะถือว่าครบถ้วน       

ก็ต่อเมื่อทุกรายการที่ปรากฏในงบทดลองได้ถูกรวมไว้ในรายการในรายงานทางการเงินแล้ว 
(๒)  งบทดลอง งบทดลองจะถือว่า ครบถ้วน ก็ต่อเมื่อรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ 

และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่หน่วยงานมีอยู่และเป็น ของหน่วยงาน ได้ถูกแสดงไว้ในงบทดลองแล้ว 
(๓)  กำรบันทึกรำยกำร การบันทึกรายการจะถือว่าครบถ้วน ก็ต่อเมือ่ทุกรายการที่เกิดขึ้นใน

รอบระยะเวลาทางบัญชีได้ถูกบันทึกไว้ใน บัญชีที่เก่ียวข้องครบถ้วนทุกรายการแล้ว 

ควำมสมเหตุสมผล (Validity)  

  ความสมเหตุสมผล เป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินการบัญชี  ซึ่งการ
ยืนยันความสมเหตุสมผล พิจารณาจาก 



๘๓ 
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(๑)  รำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงิน  รายการในรายงานทางการเงินจะถือว่าสมเหตุสมผล  
ก็ต่อเมื่อทุกรายการทางบัญชีที่รวมอยู่ในรายงานทางการเงินเป็นรายการที่เกิดขึ้น/มีอยู่ และเป็นกิจกรรม
ของหน่วยงานในรอบระยะเวลาบัญชี 

(๒)  งบทดลอง งบทดลองสมเหตุสมผล ก็ต่อเมื่อรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รวมอยู่ในงบทดลองทุกรายการเป็นรายการที่มีอยู่จริง เป็นของหน่วยงานหรือควบคุม
โดยหน่วยงานในรอบระยะเวลาบัญชี 

(๓)  กำรบันทึกรำยกำร การบันทึกรายการจะสมเหตุสมผลก็ ต่อเมื่อทุกรายการที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชีที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง และเป็นกิจกรรมของ
หน่วยงาน 

ควำมถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy)  

 ความถูกต้องเที่ยงตรง เป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินการบัญชี ซึ่งการ
ยืนยันความความถูกต้องเที่ยงตรง พิจารณาจาก 

(๑) รำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงิน จะถูกต้องเที่ยงตรงก็ต่อเมื่อทุกรายการที่ปรากฏในงบ
ทดลองได้ถูกรวมไว้ในรายงานทางการเงิน  ถูกต้องทั้งในส่วนของมูลค่าการแสดงรายการ และการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(๒) งบทดลอง จะถูกต้องก็ต่อเมื่อทุกรายการ ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่แสดงไว้ในงบทดลอง ถูกต้อง ทั้งในส่วนของมูลค่า และการแบ่งประเภท 

(๓) กำรบันทึกรำยกำร  จะถูกต้องก็ต่อเมื่อทุกรายการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาทางบัญชี 
ได้ถูกบันทึกไว้ในบัญชีที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง ทั้งในส่วนของจ านวนเงิน รายการ และเวลา 

ควำมไม่น่ำเชื่อถือของข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชี 
 รายการที่บันทึกในบัญชี หรือแสดงในรายงานทางการเงินจะไม่น่าเชื่อถือ หาก 

(๑) การที่รายการนั้นควรรวมอยู่ในบัญชี แต่ไม่รวมไว้ในบัญชี  
(๒) การที่รายการนั้นไม่ควรรวมอยู่ในบัญชี แต่มีการน ามารวม ไว้ในบัญชี  
(๓) การที่รายการนั้นควรรวมอยู่ในบัญชี และมีการน ามารวมไว้ในบัญชี แต่รายการ   
     ที่น ามารวมไม่ถูกต้อง 

ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่า ความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลทางบัญชีที่เกิด เป็นความไม่
น่าเชื่อถือที่เกิดจากการทุจริต (โดยตั้งใจ) การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคู่มือการบัญชี ระเบียบ กฎหมาย (ทั้ง
โดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ) หรือเกิดจากข้อผิดพลาด (โดยไม่ตั้งใจ) 

๓. กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Auditing) 
         วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบประเภทนี้ มุ่งเน้นเพ่ือที่จะ 

 ประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนด  

 ประเมินประสิทธิภำพในการด าเนินงาน/โครงการ และการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
         และเป็นไปโดยประหยัด  
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การตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบที่มุ่งวัด/ประเมินผล การด าเนินงาน/
โครงการ  แกไขเหตุปัจจุบันเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนด หรือเพ่ือแจงเตือนใหผู้บริหาร
ทราบลวงหนาถึงจุดออนที่ควรแกไข เปนการตรวจสอบที่เพ่ิมคุณคาแกองคกร ทั้งนี้ด้วยการให้ค าปรึกษา
แนะน าเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และด้วยเหตุที่การตรวจสอบด าเนินงานเป็นการ
ตรวจสอบที่มุ่งการประเมินผลของการด าเนินงานวามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดหรือไม่  จึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนด ตัวชี้วัด และเกณฑ์ที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของผู้รับตรวจ  

เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบมีความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันในนโยบายและ วัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน จ าเป็นต้องนิยามความหมายของค าต่อไปนี้ 

ประสิทธิภำพ  
ประสิทธิภาพ หมายถึง การด าเนินงาน/โครงการที่ให้ผลผลิตมำกกว่ำเป้ำหมำย ที่ก าหนด 

(อย่างมีนัยส าคัญ) โดยใช้งบประมำณเท่ำกับ หรือน้อยกว่ำงบประมาณที่ตั้งไว้ (อย่างมีนัยส าคัญ) ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ประหยัด  
ประหยัด หมายถึง การด าเนินงาน / โครงการที่ให้ผลผลิตเท่ำกับเป้ำหมำยที่ก าหนดโดยใช้

งบประมำณน้อยกว่ำงบประมาณท่ีตั้งไว้ (อย่างมีนัยส าคัญ) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  จึงได้ก าหนดนโยบายและขั้นตอน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑  ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ และ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน  

ขั้นตอนที่ ๒  ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ  โดยระบุความเสี่ยงระดับกิจกรรม และระดับ
หน่วยรับตรวจโดยการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ ๓  จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตามผลการประเมิน 
                 ความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ ๔  เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน  

ขั้นตอนที่ ๕  จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  ซึ่งได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  

ขั้นตอนที่ ๖  การวางแผนปฏิบัติงานก่อนเข้าตรวจสอบ โดยจัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบกระดาษท าการ 
และข้อมูลหน่วยรับตรวจ (เตรียมการเดินทาง และยืมเงินราชการในกรณีที่ไปต่างจังหวัด)  
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ขั้นตอนที่ ๗  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

- ชี้แจงหน่วยรับตรวจถึงเรื่องที่ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
  และอ่ืนๆ  
- ด าเนินการตรวจสอบ โดยเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบ    
  แต่ละกรณี  เพื่อให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากเทคนิค  

การตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่าย ต่างกัน และการได้มาซึ่งหลักฐานความน่าเชื่อถือ
ไม่เท่ากัน เมื่อใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน  แล้วรวบรวมเอกสารหลักฐานกระดาษ  
ท าการ เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ และให้ข้อเสนอแนะ  

- ประชุมปิดตรวจแจ้งข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ ร่วมพิจารณากับหน่วยรับตรวจ และรับ
ฟังค าชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

- หน่วยรับตรวจรายงานผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือความก้าวหน้าเบื้องต้น ภายใน  
  ระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน  
- สอบทานความถูกต้อง และครบถ้วนของการปรับปรุงแก้ไข หรือความก้าวหน้าของการ

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อตกลง  
- หลังจากสรุปผลการตรวจสอบกับผู้รับตรวจแล้ว จึงจัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบจาก  
  หลักฐานเอกสาร กระดาษท าการ ประเด็นข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ 

รายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและทันเวลา 
และจัดเก็บอย่างเหมาะสม และมีการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน โดย
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน น าร่างรายงานหารือกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือสื่อสารผลการ
ตรวจสอบให้ทราบ หากต้องการปรับปรุงแก้ไขก็สามารถส่งเอกสารหรือค าชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอกรมฯ ต่อไป  

ขั้นตอนที่ ๘  รายงานผลการตรวจสอบเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพ่ือให้ความเห็นชอบหรือสั่งการ 
                 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

- กรณีเรื่องทั่วไป ให้หน่วยงานด าเนินการให้ถูกต้อง  
- กรณีเรื่องที่สร้างความเสียหายให้แก่กรมวิชาการเกษตร เช่น เงินขาดบัญชี ทรัพย์สินสูญหาย    
  เสียหาย ให้เสนอกรมฯ พิจารณาสั่งการให้ ส านัก/กอง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
- กรณีส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงาน ให้กรมฯ ลงนามหนังสือซ้อมความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์      

หรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ  

ขั้นตอนที่ ๙  แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่
เสนอรายงานผลการตรวจสอบ หากไม่มีข้อสังเกต หรือไม่มีข้อเสนอแนะ จะแจ้งให้หน่วยรับ
ตรวจเพื่อทราบผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ หากเรื่องที่ตรวจสอบเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด 
จะแจ้งให้ทราบหรือถือปฏิบัติ 
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ขั้นตอนที่ ๑๐  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะโดยมีระบบ/
หลักเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

- ติดตามผลการด าเนินการของหน่วยรับตรวจหลังจากอธิบดีสั่งการแล้ว ๑๕ วันท าการ 
- ผู้รับผิดชอบติดตามการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขความก้าวหน้าในส่วนที่หน่วยรับ

ตรวจยังด าเนินการไม่เรียบร้อยครบถ้วน 
- ผู้รับผิดชอบติดตามผล ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการปรับปรุงแก้ไขใน   

แตล่ะประเด็น 
- กรณีหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการด าเนินการ ให้ผู้รับผิดชอบติดตามผล ติดต่อ

สอบถามหน่วยรับตรวจถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขและชี้แจงท าความเข้าใจเพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ได้ หรือรวบรวมข้อเสนอแนะท าบันทึกเสนอให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการด าเนินการ 
แล้วส่งกลับกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๗ วันท าการ 

- รวบรวม และสรุปผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ เสนออธิบดี
อย่างน้อยเดือนละครั้ง 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ มีวิธปีฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานดังนี้ 

๑. กำรตรวจสอบเอกสำร  เป็นการตรวจสอบการบันทึกรายการ  และเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการว่า รายการที่บันทึกครบถ้วน สมเหตุสมผล และถูกต้องเที่ยงตรง 
และเอกสารหลักฐาน ที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ เป็นเอกสารจริง ไม่มีการปลอมแปลงแก้ไข 

การตรวจสอบเอกสารถือว่าเป็นการตรวจสอบเชิงสาระโดยละเอียด (Substantive test)  
ส่วนใหญ่ใช้ในกรณีที่ต้องการรับรองรายงานทางการเงิน  หรือกรณีที่สอบทานการควบคุมภายในแล้ว 
พบว่า หน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงสูง และขาดการควบคุมภายในที่ดี  โดยเฉพาะการควบคุมด้านการบัญชี  
ซึ่งอาจส่งผลต่อการป้องกันสินทรัพย์ (เงินสด เงินฝากธนาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ) ของหน่วยงานจากการ
ทุจริตหรือผิดพลาด ท าให้รายงานทางการเงิน ไม่น่าเชื่อถือหรือทันต่อเหตุการณ์ และอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

๒. กำรสอบทำน (Review)  หากหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่ดีในระดับหนึ่ง       
ผู้ตรวจสอบอาจเลือกใช้วิธีการสอบทานในการเก็บข้อมูล โดยสามารถสอบทานได้ทั้งในส่วนของกระบวน 
การปฏิบัติงาน และการบันทึกรายการ เช่น การสอบทานกระบวนการเบิกจ่ายเงิน ว่าเป็นไปตามระบบ
ควบคุมภายในที่ก าหนด การสอบทานกระบวนการรับ-จ่ายเงิน ว่าเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่
ก าหนด หรือการสอบทานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร การสอบทานการบันทึกรายการในบัญชีเงินสด 
เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการสอบทานเพ่ือยืนยันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ซึ่งการสอบทานอาจท าให้
พบข้อสังเกต ความผิดปกติ หรือสิ่งที่ไม่เป็นตามท่ีควร 
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๓. กำรตรวจหำรำยกำรที่มีลักษณะเฉพำะ (Scanning)  เป็นการตรวจสอบโดยการ
พิจารณาเอกสารหลักฐาน และหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือค้นหารายการที่มีลักษณะเฉพาะหรือความ
ผิดปกติ หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่ควร  การตรวจสอบประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการส ารวจหรือตรวจสอบ
เบื้องต้น ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลปริมาณมากๆ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว จึงต้องใช้ผู้ตรวจสอบที่มีความรู้
ความช านาญสูง โดยเฉพาะการตรวจหารายการที่ผิดปกติ เนื่องจากหากผู้ตรวจสอบไม่ทราบว่าปกติเป็น
อย่างไร ก็จะไม่สามารถหารายการที่ผิดปกติได้ 

๔. กำรวิเครำะห์  (Analytical procedure) เป็นการตรวจสอบ โดยการเปรียบเทียบและ
ประเมิน ความสัมพันธ์ ซึ่งการประเมินเปรียบเทียบ อาจเป็นการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล ณ เวลา
ปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต เพ่ือพิจารณาแนวโน้มในอนาคต 
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๑. ผู้ตรวจสอบภำยใน                                                                      
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
๒. ผู้ตรวจสอบภำยใน                                                                       
 
 
                                                                                                                
                                                                                                                  
                                                                                                                
                                                                                                                  

๑. การวางแผนการตรวจสอบ 
(Planning) 

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 
เห็นชอบอนุมัติ 

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

๒. การปฏิบัติตามแผนการ 

ตรวจสอบ (Examination) 

- การส ารวจข้อมลูเบื้องต้น 

- การวางแผนการตรวจ 
- การประเมินประสิทธิภาพ 
- การควบคุมภายใน 

- การท าแผนปฏิบตัิงาน ตรวจสอบ
โดยก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์  
การตรวจสอบ, ขอบเขต,แนวทาง 
การตรวจสอบ 

- การประชุมเปดิตรวจ 
- การจัดเก็บรวบรวมข้อมลูหลักฐาน  
  และจัดท ากระดาษท าการ 
- การสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ระบ ุ 
  ผลกระทบ และข้อเท็จจริง สาเหตุ 
  ข้อเสนอแนะ 
- การวิเคราะห์สาเหต ุ
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๓. ผู้ตรวจสอบภำยใน                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                              
                                                                                                                
                                                                                                                                                              
                                                                                                                
                                                                                                           
  
                                                                                                           
                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                            
                                                                                                               
 
                                                                                              
                                                                                                           
 
 
๔. ผู้ตรวจสอบภำยใน                                                                  
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                             
                                                                                                           
                                                                                                              

 
 
 

 
 
 
 

๓. การรายงานผลการตรวจสอบ 
(Reporting) 

แจ้งหน่วยรับตรวจ     
ที่เก่ียวข้อง 

๔. การติดตามผลการตรวจสอบ 

เสนออธิบดี 

- สรุปรายงานผลการตรวจสอบ  
  ระบุวัตถุประสงค,์ขอบเขตการ 
  ตรวจสอบ,ระยะเวลา, ข้อเท็จจรงิ,  
  ข้อตรวจพบ,สาเหต,ุ ผลกระทบ  
  และข้อเสนอแนะ 
- รายงานผลการด าเนินงานต่ออธิบดี 
  และ คตป. รอบ ๖ เดือนและรอบ  
  ๑๒  เดือน ระบุปัญหาอุปสรรค 
  ข้อเสนอแนะ 

- แจ้งผลการตรวจสอบที่อธิบดี เหน็ชอบ   
  ต่อผู้รับตรวจและผู้ที่เกีย่วข้อง 

เสนออธิบดี 

อธบิดเีหน็ชอบและสั่งการ 

สรุปผลการด าเนินการของ
หน่วยรับตรวจเสนออธิบด ี
เพื่อทราบ 
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บทที่  ๔ 
 

กรณีศึกษำ : ประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะในกำรตรวจสอบ 
 

การตรวจสอบภายในเป็นกลไกอย่างหนึ่ งในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ   และเข้ามา
มีบทบาทส าคัญในการเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากองค์กรของรัฐจะมีหน่วยงานในสังกัดจ านวนมาก สายการบังคับบัญชา 
การพัฒนาหลายชั้น  ส่งผลต่อการก ากับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน โดยเฉพาะด้านการป้องกัน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ เป็นที่ยอมรับกันว่า การตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพอิสระอีกแขนงหนึ่ง 
ซึ่งปัจจุบันการตรวจสอบภายในนอกจากตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและการบัญชีแล้ว   ยังตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ด้วย ดังนี้ 

๑. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และครบถ้วนของข้อมูลด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 
ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการวินิจฉัยและวัดผลการด าเนินงาน 

๒. สอบทานการด าเนินงานหรือแผนงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด            
มีกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและเหมาะสม 

๓. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบส าคัญต่อการด าเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๔. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง 
๕. ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าจะเห็นได้ว่า

หน้าที่หลักของผู้ตรวจสอบภายในได้แก่ การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน  ด้วยการใช้
เทคนิคการตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ส าหรับผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน คือ รายงานผลการตรวจสอบที่ได้รายงานให้ผู้บริหาร 
ทราบทุกครั้งเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน  ในกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีความเสียหายอย่าง
ร้างแรงต่อทางราชการ  ก็จะรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบทันที  โดยจะรายงานด้วยวาจาก่อนใน
เบื้องต้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขมิให้ราชการเสียหาย ส่วนรายงานผลการตรวจสอบที่พบข้อผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานจะจัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งรายงานดังกล่าวจะเป็นการสรุปผล
ที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ มีสาเหตุเกิดจาก
อะไร แล้วส่งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไร พร้อมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข   
ดังนั้น จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากรายงานผลการตรวจสอบในการบริหารงาน และเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในก ากับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายก าหนดไว้ได ้
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การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  กรมวิชาการเกษตร ได้ด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ภายในระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าแต่ละปี โดยมีแผนการตรวจสอบด้านการเ งิน การบัญชี 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านพัสดุและทรัพย์สิน ด้านการด าเนินงาน ด้านการให้
ค าปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินการของหน่วยรับตรวจ และสรุปผลเสนอผู้บริหารระดับสูง 

๑. ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้ควำมเชื่อม่ัน 

การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน มีข้อตรวจพบที่
มีนัยส าคัญและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจเป็นรายหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบ โดยได้รวบรวม
สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยส าคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาของหน่วยรับตรวจ ป้องกันมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 

ด้ำนกำรเงิน : กำรรับเงิน 

๑. ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน / ไม่ได้
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

ให้หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ เ พ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุม และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้จัดท า
รายงานการใช้ใบเสร็จ รับเงินประจ าปี ตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๖ และ ข้อ ๖๙ 

๒.  สิ้ นปี งบประมาณไม่ ได้ ปรุ  เ จ าะรู หรื อ
ประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินที่เหลือในเล่ม 
หรือยกเลิกการใช้ไม่ถูกต้อง โดย ปรุ เจาะทั้งส่วน
ที่ใช้แล้วและส่วนที่เหลืออยู่ หรือปรุเล่มที่เบิกมา
ในปีงบประมาณนั้นซึ่งยังไม่ได้ใช้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือในเล่ม (ยัง
ไม่ได้ใช้) ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตรา เลิกใช้ เพ่ือให้เป็นที่
สังเกตมิให้น ามา ใช้รับเงินได้อีกต่อไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๐ 

๓. ยกเลิกใบเสร็จรับเงินโดยใบเสร็จรับเงินอยู่ไม่
ครบชุด 

การยกเลิกใบเสร็จรับเงินให้น าต้นฉบับที่ยกเลิกมาเย็บติด
รวมไว้กับใบเสร็จรับเงินในเล่ม (โดยใบเสร็จฉบับที่ยกเลิก
จะต้องอยู่ครบชุด) ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๑ 

๔. เจ้าหน้าที่ผู้ลงนามในใบเสร็จรับเงินไม่ใช่
เจ้าหน้าที่การเงิน และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่รับเงิน 

กรณีมอบหมายเจ้าหน้าที่อ่ืนซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงินโดย
ต าแหน่งหรือหน้าที่ เป็นผู้จัดเก็บเงิน ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

๕. ใบเสร็จรับเงินบางฉบับ เจ้าหน้าที่ลงลายมือ
ชื่อรับเงินไว้ล่ วงหน้า หรือระบุวันที่ รับ เงิน
ย้อนหลัง 

การลงนามในใบเสร็จรับเงินให้ลงนามต่อเมื่อได้รับช าระเงิน 
การลงลายมือชื่อไว้ล่วงหน้าเป็นความเสี่ยงของระบบการ
ควบคุมภายในด้านการเงิน 

๖. มีการรับเงินและน าส่งคลัง แต่ไม่ได้ออก
ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน เช่น เงินยืมราชการ 

ในการจัดเก็บหรือรับช าระเงิน ให้ผู้มีหน้าที่จัดเก็บออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๔ 



๙๑ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๗. ไม่มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ
กับหลักฐานการน าส่ง และรายการท่ีบันทึกไว้ใน
ระบบ GFMIS /ลงนามตรวจสอบโดยหัวหน้าฝ่าย
บริหารมิใช่หัวหน้าหน่วยงานตามท่ีกรมฯมีค าสั่ง
มอบอ านาจ 

ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบจ านวนเงินท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ
และน าส่งกับหลักฐาน และรายการท่ีบันทึกไว้ในระบบว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ผู้ตรวจ
สอบแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได้รับ
ในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือ
ชื่อก ากับไว้ด้วยตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๗๘ และค าสั่งกรมฯ ท่ี ๕๐๒/๒๕๕๖ ลว.๒๕ 
เม.ย.๒๕๕๖ ข้อ ๒.๔ วรรคสอง ค าสั่งกรมฯ ท่ี ๕๐๓/๒๕๕๖ 
ลว.๒๕ เม.ย.๒๕๕๖  ขอ้ ๓ วรรคสอง 

๘. ไม่มีตู้นิรภัยประจ าส านักงาน /เก็บรักษาเงิน
คงเหลือของส่วนราชการไว้ในตู้เอกสารหรือใน
ลิ้นชักโต๊ะท างาน 

ต้องจัดให้มีตู้นิรภัยประจ าส านักงานส าหรับเก็บรักษาเงิน
ของราชการและให้ตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น 
กรณีไม่มีตู้นิรภัยต้องน าส่งคลังทุกวันที่มีการรับเงิน ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๙ 

๙. ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
หรือมีการแต่งตั้งแต่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ /คณะ
กรรมการฯไม่ได้ตรวจสอบตัวเงิน และเอกสาร
แทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
หรือมีผู้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ โดยคณะกรรมการฯ
ร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน เมื่อปรากฎว่าถูกต้องแล้ว ให้
กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานฯ ไว้
เป็นหลักฐาน 

๑๐. ไม่ได้จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน /
จัดท าไม่ถูกต้อง / ไม่สอดคล้องกับบัญชีเงินสด /
ไม่ได้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน และส่วนท้ายใน
รายงานฯ เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ลงนามรับมอบ
เงินเพ่ือไปด าเนินการวันถัดไป 

ให้จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นประจ าทุกวัน 
กรณีที่วันใดไม่มีการรับ -จ่ายเงิน จะไม่ท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันส าหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุไว้ใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินของวัน
ถัดไป โดยหน่วยเบิกจ่าย เงินคงเหลือจะต้องสอดคล้องกับ
บัญชีเงินสด ส าหรับหน่วยงานย่อย เงินคงเหลือจะต้อง
เท่ากับยอดคงเหลือจากทะเบียนต่างๆ รวมกัน และรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ข้อ ๘๘ และ ๙๓ หรือตามระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย และส่วนท้ายในรายงานฯ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเงินสดลงลายมือชื่อรับเงินจากคณะกรรมการฯ 
ในวันท าการถัดไป   

๑๑. น าเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังเกินระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด คือ เกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท ไม่ได้
น าส่งภายใน ๓ วันท าการถัดไป 

เงินรายได้แผ่นดินให้น าส่งคลังอย่างน้อยเดือนละครั้ง แต่ 
ถ้ามีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทก็
ให้น าเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันท าการ
ถัดไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๙๗ (๒) 



๙๒ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 

ด้ำนกำรเงิน : กำรจ่ำยเงิน /หลักฐำนกำรจ่ำย 

๑. การจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้บางกรณี  เจ้าหน้าที่
การเงินไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 

การจ่ายเงินทุกกรณี ส่วนราชการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่
จะต้องหักภาษีใดๆ ไว้ ณ ที่จ่าย ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ และตามประมวล
รัษฎากร มาตรา ๕๐ (๔) 

๒. หน่วยงานด าเนินการขอเบิกเงินให้เจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิล่าช้าเกินเวลาที่ก าหนด 

การซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ด าเนิน 
การขอเบิกเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
ห้ำวันท ำกำร นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจ
รับงานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
ย่อย ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ข้อ ๒๔ (๒) วรรคสอง 

๓. ผู้มีอ านาจไม่ได้ลงนามอนุมัติในหลักฐานการ
จ่าย 

ให้ผู้มีอ านาจสั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อใน
หลักฐานการจ่ายหรือหลักฐานการขอรับช าระหนี้ทุกฉบับ
หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้ 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๓ 

๔. การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและ
เงินประกันสังคมไม่ได้แนบหลักฐานการน าเงิน
เข้าบัญชี/ใบเสร็จรับเงินของ สนง.ประกันสังคม 

การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานการจ่ายประกอบเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๓๔ 

๕. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ลงนามรับรองการจ่ายใน
หลักฐานการจ่าย 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า "จ่ายเงินแล้ว" 
โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วย
ตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปีที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐาน
การจ่ายเงินทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๗ 

๖. เงินประกันสัญญา/มัดจ าซองจ่ายคืนโดยไม่มี
หลักฐานการจ่าย (ใบเสร็จรับเงิน /ใบส าคัญรับ
เงิน) รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพ่ิมเติมไม่มีหลักฐานประกอบการจ่าย 

การจ่ายเงินกรณีจ่ายคืนเงินประกันสัญญา/มัดจ าซองและ
เบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต้องจัดให้มีหลักฐานประกอบการจ่าย
ทุกครั้ง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๔ 

๗. การจ่ายคืนเงินประกันสัญญาไม่มีหลักฐาน
แสดงการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องฯ 

การจ่ายคืนเงินประกันสัญญาทุกครั้งให้หน่วยงานตรวจสอบ
ความช ารุดบกพร่องฯ ตามข้อผูกพันในสัญญา โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
ข้อ ๑๔๔() และหนังสือที่ นร.(กวพ)๑๓๐๕/ว ๘๖๐๐๘ ลว.
๕ ต.ค.๒๕๔๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืน
หลักประกันสัญญาอย่างเคร่งครัด 
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ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๘. จ่ายเงินสดให้บุคคลภายนอกเกิน ๕,๐๐๐.- 
บาท โดยไม่ได้สั่งจ่ายเป็นเช็ค 

การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงินทด
รองราชการที่เก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบ านาญหรือเบี้ย
หวัด หรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ ากว่า ๕,๐๐๐.-บาท จะ
จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๗ 

๙. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  
กรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของหรือเช่าทรัพย์สิน 
ออกเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดย
ไม่ได้ขีดฆ่าค าว่า ”หรือผู้ถือ” ออกและไม่ได้     
ขีดคร่อม 

กรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของหรือเช่าทรัพย์สิน ให้ออกเช็ค
สั่ งจ่ายแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าค าว่า          
”หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมด้วย เว้นแต่การจ่าย
นอกจากกรณีข้างต้น จะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ ตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๘ 

๑๐. การยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ มีการอนุมัติ
ให้ยืมเงินโดยผู้ยืมยังมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่า
ให้เสร็จสิ้นก่อน 

ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จ าเป็น และ
ห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมยังมิได้ช าระคืน
เงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นก่อน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๕๔ 

๑๑. สัญญายืมเงินไม่ได้ระบุวันครบก าหนดส่งใช้ 
ผู้รับคืนไม่ได้ออกใบรับใบส าคัญให้ผู้ยืมเป็น
หลักฐาน และไม่ได้บันทึกการรับคืนในสัญญาการ
ยืมเงิน 

ให้ระบุวันครบก าหนดส่งคืนเงินยืม ในสัญญาการยืมเงิน 
เพ่ือให้ผู้ยืมทราบก าหนดระยะเวลาส่งคืนเงินยืม โดยกรณี
เดินทางไปราชการให้ส่งใช้เงินยืมภายในสิบห้าวันนับจากวัน
กลับมาถึง ส าหรับกรณีอ่ืนให้ส่งใช้เงินยืมภายในสามสิบวัน
นับจากวันที่ได้รับเงิน และเมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่าย
ชดใช้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืม
เงิน และออกใบเสร็จรับเงินและหรือออกใบรับใบส าคัญ 
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๐ 
และข้อ ๖๑ 

๑๒. ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ผู้มีอ านาจเร่งรัดลูกหนี้ชดใช้ตามเงื่อนไขในสัญญาให้เสร็จ
สิ้นโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด 
เพ่ือประโยชน์ของราชการ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังพ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๓ 

๑๓. การส่งใบส าคัญชดใช้เงินยืมราชการ ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ยืม  น า ใบส าคัญ
ค่าใช้จ่ายของบุคคลและช่วงเวลาอ่ืนมารวมส่ง
หักล้างเงินยืมราชการ 
 

เงินยืมราชการให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการยืมเงิน ห้าม
น าค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่เก่ียวข้องมารวมส่งใช้เงินยืมราชการ 
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ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๑๔. การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ยกเว้นเดือน
กันยายน) /ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ซึ่ งเป็นค่าใช้จ่ายปีก่อน น ามา
เบิกจ่ ายในปีงบประมาณปัจจุบัน เนื่ องจาก
งบประมาณปีก่อนหมด 

ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจาก
งบประมาณรายจ่ายของปีนั้น ส าหรับค่าใช้จ่ายปีก่อน 
หน่วยงานต้องท าหนังสือถึงกองคลัง เพ่ือยืนยันยอดเงิน
งบประมาณปีก่อนเหลือจ่าย และต้องได้รับอนุมัติจากกรมฯ 
จึงจะน ามาเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณปัจจุบันได้ 

๑๕. การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขออนุมั ติ
เบิกให้กับผู้ถือครองตามต าแหน่ง ไม่ได้ระบุเป็น
ตัวบุคคล 

การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับข้าราชการผู้ถือครอง
นั้นไม่ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวที่จะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง แต่พิจารณาลักษณะงาน
ในต าแหน่งและหน้าที่นั้นมีความจ าเป็นต้องติดต่อนอกเวลา
ราชการ หรือนอกที่ตั้งส านักงานเป็นการประจ า เพ่ือมิให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยมอบให้ข้าราชการเป็น
ผู้ถือครอง ตามหนังสือ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๑ ลว. ๒๙ พ.ย.
๒๕๕๓ 

๑๖. การจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน 
ค านวณการจ่ายเงินเป็นรายวัน กรณีผู้รับจ้างไม่
ปฏิบัติงานตามเงื่อนไข มิได้ค านวณค่าปรับตาม
เงื่อนไข แต่ใช้วิธีการหักค่าจ้างเป็นรายวันแทน 

การจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน ต้องจ่ายตามเงื่อนไข
การจ้าง หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงได้ จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๑๓๘ 

๑๗. การจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน เนื้อ
งานที่จ้างมีลักษณะเดียวกันหรือเป็นเนื้องานเดิม 
ในแต่ละเดือนวงเงินการจ้างไม่เท่ากัน 

การจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน เนื้องานที่จัดจ้างมี
ลักษณะเดียวกัน หรือเป็นเนื้องานเดิม ในแต่ละเดือนวงเงิน
การจัดจ้างควรเท่ากัน หากมีเหตุอันควรที่จ่ายไม่เท่ากัน 
ต้องระบุรายละเอียดลักษณะงานจ้างให้ชัดเจน หากผู้
รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้จะต้องมี
การปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

๑๘ .  กา ร เบิ กค่ า อาหารท า กา รนอก เวลา 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจริงไม่เป็นไปตามจ านวนวัน/
เวลาที่ได้รับอนุมัติโดยไม่ชี้แจงเหตุผล 

หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ได้รับ
อนุมัติไว้ให้ท าบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติทุก
ครั้ง เนื่องจากการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้อง
พิจารณาเพ่ือประโยชน์ของงานราชการเป็นส าคัญ และให้
ค านึงถึงระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

19. ใบส าคัญคู่จ่ายตามกิจกรรมของหน่วยงาน
เครือข่าย ส่งเบิกที ่สวพ.ซึ่งเป็นต้นสังกัด 

ใบส าคัญคู่จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมของหน่วยงาน
ในเครือข่าย ควรตัดโอนเงินงบประมาณไปให้แต่ละ
หน่วยงานโดยตรง เพ่ือจะได้แสดงต้นทุนผลผลิตตาม
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจริง 
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ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๒๐. เบิกค่าสาธารณูปโภคหรือค่าตอบแทน
วิทยากรจัดท ารายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนวิทยากร ไม่
ต้องท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยค่าสาธารณูปโภคเมื่อได้รับ
ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนให้ท าบันทึกขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้เจ้าหนี้  ส าหรับค่าตอบแทนวิทยากรให้แนบ
หลักฐานหนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับประกอบการเบิก
จ่ายเงิน 

๒๑. ใบส าคัญการเบิกค่าวัสดุในโครงการอบรม
สัมมนา ไม่ได้จัดท ารายงานการขอซื้อขอจ้าง  

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ได้แก่  การจัดหาอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักเท่านั้น  ตามหนังสือที่ 
กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๙๓ ลว.๘ มิ.ย.๕๒ เรื่องการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 

๒๒. ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม แต่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเบิกค่าเบี้ย
เลี้ยงเต็มจ านวน 

ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อให้ในระหว่าง
การฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ค านวณได้ในอัตรา
มื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๘ (๒) 

๒๓. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม
สัมมนา ผู้ขอเบิกไม่ได้แนบหลักสูตรการอบรม 
ตารางก าหนดการฝึกอบรม หนังสือส่งตัวเข้าร่วม
อบรม  

การเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ให้ผู้ขอเบิกแนบหลักสูตรการ
อบรม ตารางก าหนดการฝึกอบรม หนังสือส่งตัวเข้าร่วม
ฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือประโยชน์ในการค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  

๒๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาเบิกค่าที่
พักเหมาจ่าย 

การเบิกจ่าย ค่าเช่าที่ พักของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ให้
เบิกจ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๖ ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒๕. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย
ให้พนักงานขับรถยนต์ (ยกเว้นจ้างเหมาบริการ) 

การให้พนักงานขับรถยนต์  ร่วมเดินทางไปกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ถือเป็นเจ้าหน้าที่ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๕  และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖/ 
ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๐ 

๒๖. การเบิกเงินชดเชยพาหนะส่วนตัวในการ
เดินทางไปราชการ ไม่ได้ระบุรายละเอียดเส้นทาง
ให้ชัดเจน/เบิกตามระยะทางของเลขไมล์/ขอ
อนุมัติเบิกภายหลังกลับจากการเดินทาง 

การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้พาหนะประจ าทาง
และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัดไม่เกิน
สิทธิที่ผู้ เดินทางจะพึงได้รับ กรณีจ าเป็นต้องใช้พาหนะ
ส่วนตัวในการเดินทาง ควรเป็นเส้นทางที่ไม่มีพาหนะ



๙๖ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
ประจ าทางหรือมีสัมภาระในการปฏิบัติงาน และต้องระบุ
รายละเอียดเส้นทางปฏิบัติงานให้ชัดเจนและค านวณ
ระยะทางเพ่ือเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวง
ในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย  โดยผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นเจ้าของ หรือผู้
ครอบครอง แล้วแต่กรณีต้องขออนุมัติใช้พาหนะส่วนตัว
และค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ 

๒๗. กรณีไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ไม่ได้
หมายเหตุ เหตุผลความจ าเป็นที่ใช้พาหนะรับจ้าง  
 

ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ หากผู้เบิกไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะ
รับจ้าง ถ้าต้องน าสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่
จะเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทางสามารถเบิกค่า
พาหนะรับจ้าง ผู้เบิกต้องเขียนเหตุผลความจ าเป็นไว้ใน
ใบรับรองแทนการจ่ายเงินในช่องหมายเหตุ เพ่ือให้เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน มีความถูกต้อง จึงสามารถเบิกค่า
พาหนะรับจ้างได ้ 

๒๘. เบิกค่าพาหนะรับจ้างจากที่พักไปยังสถานที่
จัดยานพาหนะ/สนามบิน โดยไม่ระบุต าแหน่งที่
พักให้ชัดเจน  

การเบิกค่ายานพาหนะรับจ้าง ผู้ขอเบิกต้องระบุต าแหน่ง
ที่ตั้งของที่พักให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย
พิจารณาว่าจ านวนเงินขอเบิกเหมาะสมกับระยะทางหรือไม่ 

๒๙. เดินทางไปปฏิบัติราชการ กรณีท่ีมีการ 
พักแรม  ผู้เดินทางเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน 

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน ให้เบิกได้ในกรณีที่ มิได้มีกำร
พักแรม หากนับเวลาได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหก
ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน ตาม พรก.ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ ก.ย.
๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ วรรคสาม 

๓๐. เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างส านัก
เบิกเงินเดือนโดยไม่ได้ขออนุมัติ 

กรณีเบิกค่าใช้จ่ายต่างส านักเบิกเงินเดือนให้ส่วนราชการที่ผู้
ขอเบิกสังกัด แจ้งชื่อ ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน พร้อม
ระยะเวลาปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการที่จะเบิกจ่ายทราบ 
เพ่ือขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการก่อนการเบิกจ่าย ตาม
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๐๒/๓๘๙๗๓ ลงวันที่ ๘ 
ส.ค.๒๕๒๖  

๓๑. ไปราชการในเนื้องานเดียวกันแต่จัดท าใบ
อนุมัติแยกกันคนละกลุ่มงาน แล้วต่างคนต่างแยก
เบิกค่าที่พัก (กรณีพักจ่ายจริงไม่ครบคู่) ท าให้
ราชการรับภาระเกินจ าเป็น 

การไปราชการในเนื้องานเดียวกันแม้จะแยกกันขออนุมัติ
เดินทาง ผู้ ใช้สิทธิต้องพักรวมกันสองคนต่อห้อง เ พ่ือ
ประหยัดและมิให้เป็นภาระแก่ราชการ 
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ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๓๒. การเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายในประจ าปี /กฐินพระราชทาน ผู้เข้าร่วมงาน
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

การเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในประจ าปีและ
กฐินพระราชทาน ไม่ถือเป็นการปฏิบัติราชการโดยปกติ ที่
จะเกิดสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ได้ ตามพรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๒๖ มาตรา ๑๓ 

ด้ำนกำรบัญชี 

๑. บันทึกบัญชีเงินสดไม่ครบถ้วน/ไม่เป็นปัจจุบัน 
โดยไม่บันทึกการรับคืนเงินยืมราชการเหลือจ่าย 

ให้บันทึกบัญชีให้ครบถ้วนทุกรายการ และเป็นปัจจุบัน
เพ่ือให้ขอ้มูลทางการเงินถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

๒. บันทึกบัญชีในคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้พิมพ์
ข้อมูลมาจัดเก็บเป็นหลักฐาน แต่พิมพ์ข้อมูลส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกบัญชี ต้องพิมพ์ข้อมูล
มาจัดเก็บเป็นหลักฐานให้ต่อเนื่องครบถ้วนทุกเดือน เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล 

๓. ไม่ ได้บันทึกบัญชีตามระบบการควบคุม
การเงินของหน่วยงานย่อย /มีการบันทึกแต่
รูปแบบไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด /
บันทึกไม่ถูกต้อง /บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานย่อยที่ไม่ได้เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชี 
กลางหรือส านักงานคลังจังหวัด ให้บันทึกบัญชีโดยปฏิบัติ
ตามคู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
(ใช้บันทึกการรับเงินจากหน่วยเบิกจ่ายและการจ่ายให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน) ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และบันทึก
รายการให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ล าดับตามวันที่ที่
เกิดรายการ 

๔. หน่วยเบิกจ่าย บันทึกการจัดเก็บรายได้ใน
ระบบ GFMIS (นส.๐๑) ไม่ตรงกับวันที่จัดเก็บใน
ใบเสร็จรับเงินโดยหน่วยงานบันทึกการจัดเก็บวัน
เดียวกับท่ีน าส่งเงิน 

หน่วยเบิกจ่าย ต้องบันทกึการจัดเก็บเงิน (นส.๐๑) ในระบบ 
GFMIS ให้ตรงตามหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) 
และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง
ตามระบบเกณฑ์คงค้าง และบัญชีเงินสดในระบบ GFMIS 
กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันของหน่วยงานถูกต้อง
ตรงกัน 

๕. บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามประเภทค่าใช้จ่าย 
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมสัมมนา 

การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ควรวิเคราะห์รายการ
แล้วบันทึกให้ถูกต้องตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
เพ่ือให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง  และเพ่ือการตัดสินใจเชิง
บริหาร 

๖. จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ /ซื้อรวมกับค่า
วัสดุ แต่บันทึกบัญชีเป็นค่าวัสดุ หรือค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษา โดยไม่ได้แยกค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่า
เกณฑ์ออกจากค่าวัสดุ 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ต้องบันทึกข้อมูลรหัสบัญชี
ในระบบ GFMIS ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ถูกต้อง เพ่ือให้
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และเพ่ือควบคุม
ทรัพย์สินของราชการมิให้สูญหาย 
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ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๗. บัญชีรายได้รอการรับรู้ในระบบ GFMIS ณ วัน
สิ้นปี งบประมาณ ไม่ได้บันทึกบัญชีเพ่ือปรับปรุง
รับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณแต่ละปี ให้บันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีในระบบ GFMIS ของบัญชีรายได้รอการรับรู้เข้าเป็น
รายได้จากการรับบริจาค ตามจ านวนค่าเสื่อมราคาประจ าปี
ของครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคที่อยู่ในบัญชีรายได้รอการรับรู้ 
เพ่ือให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้องเชื่อถือได้ 

๘. ไม่ได้จัดท ารายละเอียดประกอบบัญชีอาคาร 
และบัญชีครุภัณฑ์ - ไม่ระบุรายละเอียดพร้อมค่า
เสื่อมราคาสะสมในระบบGFMIS / มีการจัดท า
แต่ไม่ถูกต้อง 

ให้จัดท ารายละเอียดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและ
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีในระบบ 
GFMIS เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบงบการเงิน 

๙. จัดส่งงบทดลองและรายงานการเงินระดับ
หน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. เกินระยะเวลาที่ก าหนด 
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

ให้จัดส่งรายงานการเงินประจ าเดือนตามระบบ GFMIS ให้ 
สตง.ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลว. ๒ ก.พ.๕๒ เรื่อง
การส่งรายงานประจ าเดือนจากระบบ GFMIS   

กำรควบคุมเงินทดรองรำชกำร 

๑. ไม่มีการแยกใบเสร็จรับเงินส าหรับเงินทดรอง
ราชการออกจากใบเสร็จรับเงินตามปกติของ
หน่วยงาน 

ให้แยกใบเสร็จรับเงิน ออกจากใบเสร็จรับเงินตามปกติของ
หน่วยงาน  ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/    
ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๒. สัญญายืมเงินไม่ระบุวันครบก าหนด หรือระบุ
ไม่ถูกต้อง และการส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบฯก าหนด ท าใหก้ารใช้เงินทดรองราชการ
ขาดสภาพคล่อง ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

ให้ก าชับเจ้าหน้าที่ระบุวันครบก าหนดส่งคืนให้ถูกต้อง และ
แจ้งผู้ยืมส่งคืนภายในก าหนดระยะเวลาโดยเคร่งครัด ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖๐ 
เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  

๓. บันทึกการรับคืนเงินทดรองราชการไม่ถูกต้อง 
โดยบันทึกรับคืนเป็นเงินสดทั้งจ านวนหลังจาก
เบิกเงินงบประมาณชดใช้คืนเงินทดรองราชการ 

การบันทึกในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการให้บันทึก
ตามล าดับเหตุการณ์ โดยเมื่อได้รับใบส าคัญส่งใช้เงินยืม
พร้อมเงินสดเหลือจ่าย ให้บันทึกเพ่ิมในช่องใบส าคัญจ่าย
และเงินสด และลดยอดลูกหนี้เงินยืม หลังจากนั้นเมื่อได้รับ
เงินงบประมาณชดใช้ เงินทดรองฯ ให้บันทึกลดยอด
ใบส าคัญ และเพ่ิมยอดเงินสด 
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ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๔. ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ / มีค าสั่งแต่ไม่มี
การตรวจสอบ 

ให้ จั ดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ท าหน้าที่ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและเงินสด
คงเหลือให้ถูกต้องตรงกันแล้วให้ลงลายมือชื่อก ากับใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้อง
ท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง 
ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ 

ด้ำนกำรพัสดุ : กำรจัดหำ 

๑. ไม่ ได้ก าหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ าง
เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกและขั้นตอนการจัดหา
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ
พัสดุ เช่น การซื้อจากผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับจ้างที่มี
อาชีพนั้นๆ โดยตรง  

การบริหารพัสดุควรมีการก าหนดนโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อหรือจ้างจาก
ผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้รับจ้างที่มีอาชีพนั้น ๆโดยตรงรวมถึง
วิธีการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

๒. ไม่มีการจัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุประจ าปี 
เนื่องจากไม่มีการส ารวจความต้องการพัสดุ 

ควรมีการส ารวจความต้องการพัสดุ เพ่ือจัดท าแผนการ
จัดซื้อวัสดุประจ าปีให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เพ่ือใช้ประกอบกับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน และ
ให้การบริหารจัดการในเรื่องวัสดุฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๓ .  หน่ ว ย ง าน ไม่ มี กา รจั ดท า ขั้ น ตอนการ
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Work flow) ของแต่ละ
วิธีไว้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ และไม่ได้ก าหนดขั้นตอนการส ารวจความ
ต้องการพัสดุ เพ่ือจัดท าแผนการจัดหาพัสดุไว้ใน
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Work Flow) ควร
ก าหนดให้มีขั้นตอนการส ารวจความต้องการพัสดุ ขั้นตอน
การจัดท าแผนการจัดหา ก่อนขั้นตอนการจัดท ารายงานขอ
ซื้อขอจ้างเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ รวมทั้งให้จัดท าขั้นตอน
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Work Flow) ของแต่ละวิธี
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๔. ไม่มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหา หรือ
เจ้าหน้าที่พัสดุ เว้นแต่เกษียณอายุราชการหรือ
ลาออกไป 

การหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ ควร
ก าหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้  กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบไม่อยู่หรือ
เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือย้ายไปท่ีอ่ืน 

๕. กรณีก่อสร้าง/ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้
ก า ห น ด ร า ค า ก ล า ง / ผู้ ค ว บ คุ ม ง า น  แ ล ะ
รายละเอียดของงานให้ชัดเจน 

การก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้ก าหนดรายละเอียดของงานให้ชัดเจน พร้อมตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางของงาน 
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ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๖. รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (๗ ข้อ)  
    - ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ไม่สมเหตุสมผล และไม่สอดคล้องกับพัสดุที่จัดซื้อ
หรืองานที่ต้องการจ้าง   

 
รายงานขอซื้อ/จ้าง (๗ ข้อ) ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่
ต้องซื้อ/จ้างให้สอดคล้องกับพัสดุที่ต้องการใช้หรืองานที่
ต้องการจ้าง  

    - ไม่ได้ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ที่ซ่อม หรือซ่อม
ทรัพย์สินที่ไม่ได้มาด้วยวิธีทางพัสดุ 
 

การขออนุมัติซ่อมแซมทรัพย์สินให้ระบุรหัสหมายเลข
ครุภัณฑ์ให้ชัดเจน ควรแนบประวัติการซ่อมให้ผู้บริหาร
ประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและบันทึกประวัติการซ่อมทรัพย์สินนั้นๆ รวมถึง
การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และการซ่อมแซมต้องเป็น
ทรัพย์สินที่ได้มาด้วยวิธีการทางพัสดุ 

    - ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อเป็น ตาม
ใบเสร็จรับเงินร้าน.../ใบส่งของ/ชื่อผู้รับจ้าง 
แสดงให้เห็นว่าท ารายงานขอซื้อภายหลังจาก
ได้รับพัสดุแล้ว (ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน) จึงเป็น
การด าเนินการก่อนได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
คือต้องจัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (๗ ข้อ) เพ่ือขออนุมัติ
ก่อนที่จะไปด าเนินการจัดหา ฉะนั้นในรายงานขอซื้อจะยัง
ไม่ปรากฏชื่อร้านค้า/ผู้รับจ้าง/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

    - ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ/งานจ้าง ไม่
ถูกต้อง โดยระบุเวลาที่ใช้ในการจัดหา ไม่ใช่เวลา
ที่จะใช้พัสดุหรือเวลาที่งานนั้นแล้วเสร็จ 

ให้ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ  
ไม่ใช่ก าหนดเป็นเวลาที่ต้องซื้อ/จ้าง ตามระเบียบฯ พัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ 

๗. การจ้างเหมาบริการ 
    - จัดท าสัญญาจ้างไม่สอดคล้องกับรายงานขอ
จ้าง (๗ ข้อ) เช่น ระบุระยะเวลาการจ้าง ๔ เดือน 
แต่จัดท ารายงานขอจ้างทุกเดือน 

 
การจ้างเหมาบริการ การจัดท ารายงานขอจ้าง (๗ ข้อ) และ
สัญญาจ้างต้องระบุระยะเวลาการจ้างและวงเงินการจ้างให้
สัมพันธ์กัน  

    - ไม่ได้จัดท ารายงานขอจ้าง (๗ ข้อ) การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ 
พัสดุ โดยต้องท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เพ่ือขออนุมัติผู้มี
อ านาจก่อนด าเนินการทุกครั้ง 

    - การส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน ไม่ได้
ระบุรายละเอียดผลส าเร็จของงาน และปริมาณ
งานที่จ้างให้ชัดเจน(ระบุเป็นค่าจ้างประจ าเดือน.) 

การเบิกค่าจ้างเหมาบริการ การส่งมอบงาน และการตรวจ
รับงาน ให้ระบุรายละเอียดผลส าเร็จของงานและปริมาณ
งานที่จ้างให้ชัดเจน มิใช่ส่งมอบค่าจ้างประจ าเดือน 

    - การจ้างเหมาบริการที่มีกระบวนงานหลาย
ขั้นตอน (งานผลิตเมล็ดพันธุ์ /งานวิจัย ฯลฯ) ไม่มี
การขออนุมัติหลักการ จึงไม่สามารถพิจารณาได้
ว่าค่าบริการที่ก าหนดสมเหตุสมผลหรือไม่ 

การจ้างเหมาบริการที่มีกระบวนงานหลายขั้นตอนต้องขอ
อนุมัติหลักการพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ขั้นตอนให้ผู้มีอ านาจเห็นชอบ ก่อนด าเนินการจัดจ้างและ
ให้แนบเป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง 
เพ่ือควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายไม่ให้ซ้ าซ้อน   
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ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
    - จ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์เพ่ือใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
ก าหนดเฉพาะค่าพาหนะและค่าจ้างพนักงาน ไม่
รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   

การจ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถยนต์
เพ่ือใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ วงเงินการจ้างต้อง
รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางด้วย หากไม่รวมค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงจะเป็นลักษณะของการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ใน
ราชการ ซึ่งต้องท าตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด   

๘. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
    - สั่งซื้อ/สั่งจ้าง วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท  
ไม่ได้จัดท าเป็นหนังสือหรือข้อตกลงระหว่างกัน 

 
การจัดหาโดยวิธีตกลงราคาที่มีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท 
แต่ไม่เกิน 100,000.บาท หรือคู่สัญญาสามารถส่งของได้
ภายใน ห้าวันท าการ ให้จัดท าเป็นหนังสือหรือข้อตกลง
ระหว่างกันได้โดย ไม่ต้องท าเป็นสัญญา ตามระเบียบฯ ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓๓ 

    - ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ ห้าพัน
บาทข้ึนไป ไม่ได้จัดท ารายการในระบบ e-GP  

กรณีมีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ ห้าพันบาทขึ้นไป 
ให้บันทึกรายการในระบบ e-GP ตามหนั งสือที่  กค 
๐๔๒๑.๔/ว ๒๙๔ ลว. ๓๑ กค.๕๕ 

    - จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์/รักษาความ
ปลอดภัย/พนักงานท าความสะอาด จัดท าทั้ง
สัญญาจ้างและใบสั่งจ้างในคราวเดียวกัน 

การจ้างให้จัดท าเป็นสัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้างอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงของงานจ้างเป็นส าคัญ 

    - ไม่ได้ระบุเลขที่ใบสั่ง และวันครบก าหนดส่ง
มอบพัสดุ ผู้รับใบสั่งไม่ได้ลงวันที่ที่รับใบสั่ง 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ให้ระบุเลขที่ใบสั่ง วันครบก าหนดส่งมอบ
พัสดุ และให้ผู้รับใบสั่งระบุวันที่ที่รับใบสั่งให้ครบถ้วน 

    - ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ หรือติดอากรไม่ครบ
ตามจ านวนที่กฏหมายก าหนด 

สัญญาจ้าง/ ใบสั่งจ้าง ต้องติดอากรแสตมป์ตามที่กฏหมาย
ก าหนด โดยให้ค านวณทุกจ านวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท หรือ
เศษของ ๑,๐๐๐.-บาทติดอากรแสตมป์ ๑.-บาท 

    - การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐.-
บาท แต่งตั้งกรรมการตรวจรับไม่ครบจ านวนตาม
ระเบียบ 

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่วงเงินครั้งหนึ่งเกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท ขึ้น
ไปแม้จะมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ละไม่ถึง ๑๐,๐๐๐.- บาท 
ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจรับอย่างน้อย ๓ คนตามระเบียบ
ส านักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๓๕ 

    - ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างมีรอยแก้ไข โดยคู่สัญญา
ไม่ได้ลงนามก ากับ ท าให้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้
แก้ไข เนื่องจากใบสั่งเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง 

ให้ผู้บริหารก าชับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุให้
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการแก้ไขใบสั่ง/สัญญา ต้อง
ให้คู่สัญญาลงนามรับรู้ร่วมกัน  เนื่องจากใบสั่ง/สัญญามีผล
บังคับใช้ตามกฎหมาย 
 

  



๑๐๒ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
    - ล งน า มสั ญ ญา / ใบ สั่ ง จ้ า ง ก่ อน  พร บ . 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศใช้ หรือก่อน
ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด  กรณีจ าเป็นต้องเช่า
หรือจ้างต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ ภายหลัง
สัญญาเช่า/จ้างเดิมสิ้นสุดลง 

กวพ. ได้มีหนังสือที่ กค (กวพ) ๑๔๐๘.๔/ว.๓๕๑ ลว. ๙ 
ก.ย.๒๕๔๘ เรื่องการอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่
ต้องกระท าต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนาม
ในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ต่อเมื่อ 
  ๑. ส่วนราชการได้ด าเนินการจัดหาไว้แล้ว  
  ๒. รู้ตัวผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างที่จะลงนามเป็นคู่สัญญา       
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
  ๓. ผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้เช่าหรือจ้างรายที่จัดหาไว้แล้ว 
  ๔. ลงนามในสัญญา/ใบสั่ง  เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ า
งวดแล้ว  
(ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๒๓ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผู้พันจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงิน
ประจ างวดแล้ว) 

๙. เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างจากระบบ e-GP 
   - ผู้ ลงนามจัดท ารายงาน  (๗ ข้อ ) ไม่ ใช่
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
   - ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ด าเนินการและอนุมัติให้
จัดซื้อ/จัดจ้างไม่ได้ลงนามอนุมัติให้ด าเนินการ 

 
เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่พิมพ์ออกจากระบบ e-GP ให้ผู้
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงนามผู้จัดท ารายงาน(7 
ข้อ) ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลง
นามให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของระเบียบฯ พัสดุทุกครั้ง 

๑๐. ไม่ได้จัดท าใบตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน 
โดยกรรมการตรวจรับลงลายมือชื่อไว้ด้านหลัง
ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ โดยไม่ได้ระบุวันที่ตรวจ
รับและชื่อกรรมการตรวจรับด้วยตัวบรรจง  

การตรวจรับพัสดุ เมื่อกรรมการตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้รับพัสดุไว้แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับท าใบ
ตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗๑ (๔) ทั้งนี้ วันที่ตรวจรับ
พัสดุเป็นสาระส าคัญพิสูจน์ว่าคู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไข 

๑๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้จัดท าบันทึก
รายงานการปฏิบัติงาน ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ของผู้รับจ้างเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ผู้บริหารควรก าชับให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจดบันทึกสภาพ
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็น
รายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน โดยระบุรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗๓ โดยเคร่งครัด และให้
น าบันทึกรายงานการปฏิบัติงานแนบเป็นหลักฐานประกอบ 
การเบิกจ่ายด้วย 

๑๒. การจัดซื้อวัสดุมาเพ่ือจัดท าเอง ไม่มีการ
แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

กรณีที่ มีการจัดซื้ อวัสดุมาเ พ่ือจัดท า เอง ให้หั วหน้า
หน่วยงานแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดท าเองนั้น 
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๕ 



๑๐๓ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๑๓. มีการท าสัญญาจ้างกับคู่สัญญา แต่ไม่มีการ
เรียกเก็บเงินประกันตามสัญญา เพ่ือประกันความ
ช ารุดบกพร่อง หรือมีการเรียกเก็บแต่จ านวนเงิน
ไม่ถูกต้อง 

การท าสัญญาจ้ างกับคู่ สัญญา ผู้ ว่ าจ้ างต้องก าหนด
หลักประกันตามสัญญาโดยให้ค านวณมูลค่าเป็นจ านวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้า (หากเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ จะ
ก าหนดสูงกว่าร้อยละห้า แต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้)  ของ
วงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาในครั้งนั้น ถ้ามีเศษสตางค์ให้
ปัดขึ้น ตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔๒ 

ด้ำนกำรพัสดุ : กำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

ระบบควบคุมภำยในด้ำนทรัพย์สิน  
๑. หน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน  จึงไม่ได้น า
ระบบควบคุมภายในที่กรมฯ ก าหนดไปประยุกต์ 
ใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพียงพอ 

ทุกหน่วยงานควรน าระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สินของ
กรมฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยจัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษร เ พ่ือใช้ เป็นแนวทางในการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิผล 

๒. การควบคุมเกี่ยวกับการใช้พัสดุและการเก็บ
รักษาทรัพย์สินของราชการ  รวมถึงการอนุญาต
ใช้รถราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ 
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้ก าหนด
นโยบายหรือหลักเกณฑ์การควบคุม  การเก็บ
รักษาทรัพย์สิน  การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา 
และการจ าหน่ายทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน 

ควรก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์การควบคุม ดูแล เก็บรักษา
และซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด  รวมถึง
รถราชการที่เป็นของหน่วยงาน  รวมทั้งที่หน่วยงานให้ยืม
หรือน ามาปฏิบัติงานและเก็บรักษาที่หน่วยนั้นด้วย เพ่ือ
ปฏิบัติตามค าสั่งที่ ๕๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖  
เรื่อง มอบอ านาจและหน้าที่ให้ผู้อ านวยการกอง/สถาบัน/
ส านัก/เลขานุการกรมฯ/ศทส. และหัวหน้าหน่วยงานที่มี
ฐานะเทียบเท่ากอง หมวดทั่วไป ข้อ ๑.๒  และข้อ ๑.๓  
และค าสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๕๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ 
เม.ย. ๕๖ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖  

๓. ไม่ได้จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work 
Flow) การควบคุมและการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของราชการไว้อย่างชัดเจน 

ควรจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การ
ควบคุมและการเก็บรักษาทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

๔. ไม่ได้จัดท าแผนการซ่อมแซม และบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินแต่ละประเภทที่อยู่ในความควบคุมของ
หน่วยงาน 

ควรจัดท าแผนการซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สินแต่ละ
ประเภท โดยล าดับตามความส าคัญของทรัพย์สินที่มูลค่าสูง 

กำรควบคุมวัสดุ  

๑. ไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุเ พ่ือท า
หน้าที่เป็นผู้ควบคุมและสั่งจ่ายพัสดุตามระเบียบ  

ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่ง
เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและสั่ง
จ่ายพัสดุตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๕๓ วรรคสาม 
 



๑๐๔ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๒. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ ผู้คุมบัญชีวัสดุ และผู้คุม
คลังพัสดุ เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
หลักการควบคุมภายในที่ดี  
 
 

ควรแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ เจ้าหน้าที่
จัดท าบัญชีคุม และเจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ เป็นคนละคนกัน 
เพ่ือให้เกิดการสอบทานงานกันได้ ตามระบบการควบคุม
ภายในที่ดี แต่หากมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรท าให้ไม่สามารถ
แบ่งแยกหน้าที่ได้ ควรเพ่ิมการควบคุมโดยให้หัวหน้างาน 
สอบทานการท างานเป็นระยะๆ ขึ้นอยู่กับอัตราก าลังที่มี  

๓. การบริหารคลังพัสดุหน่วยงานมิได้จัดท าแผน
จัดซื้อ  จัดจ้างตามความต้องการใช้วัสดุของงาน
ต่างๆ หรือก าหนดขั้นสูง-ขั้นต่ าของยอดวัสดุคง
คลัง เพ่ือน ามาจัดท าประมาณการจัดซื้อวัสดุ ท า
ให้การจัดซื้อวัสดุในปริมาณที่ไม่เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน   

หน่วยงาน ควรบริหารคลังพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพโดยการ
จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ า–ขั้นสูงในการ
จัดซื้อวัสดุ และด าเนินการตามแผนและเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 

๔. การบริหารคลังพัสดุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะ
ตัดจ่ายวัสดุทุกชนิดให้เหลือ "ศูนย์" โดยท าใบเบิก
วัสดุออกจากคลังทั้งหมดแต่ไม่มีการจ่ายวัสดุจริง 
ซึ่งบางรายการปริมาณการเบิกมากเกินจ าเป็น   

เมื่อสิ้นปีงบประมาณถ้ามีวัสดุคงคลังเหลืออยู่ ให้ยกยอดไป
ในปีถัดไปตามข้อเท็จจริง ไม่ต้องตัดบัญชีเป็น “ศูนย์” 
เ พ่ือให้การควบคุมพัสดุ เป็นไปตามที่มีอยู่ จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๕. กรณีที่จัดซื้อวัสดุตามความต้องการของกลุ่ม/
ฝ่ายต่างๆ เมื่อจัดซื้อแล้ว กลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ จะเบิก
ออกไปทั้งจ านวนตามที่มีการขอซื้อ ท าให้มีคลัง
เก็บพัสดุมากกว่า ๑ แห่ง และไม่พบการควบคุม
การเบิกใช้ของกลุ่ม/ฝ่ายนั้นๆ  

หน่วยงานควรจัดให้มีหน่วยพัสดุเพียงหน่วยเดียว หาก
กลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ จ าเป็นที่จะเบิกวัสดุไปทั้งจ านวน เพ่ือให้
เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี กลุ่ม/ฝ่าย ที่เบิกวัสดุไป
ต้องท าบัญชีวัสดุและจัดให้มีการควบคุมเช่นเดียวกับหน่วย
พัสดุของหน่วยงาน  

๖. การยืมพัสดุไปใช้ในราชการไม่มีหลักฐานการ
ยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 

การยืมพัสดุ ให้ส่วนราชการผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล และก าหนดวันส่งคืน และเมื่อ
ครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมมีหน้าที่ติดตามพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน ๗ วันนับแต่วันครบก าหนด ตามระเบียบฯ พัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๔๖ – ๑๕๐ 

๗. สถานที่จัดเก็บวัสดุไม่ปลอดภัย การจัดเก็บไม่
เป็นหมวดหมู่ ยากต่อการค้นหา  

ผู้ควบคุมคลังพัสดุควรจัดเก็บวัสดุให้เป็นหมวดหมู่ ใน
สถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย เพ่ือให้สามารถควบคุมการ
เบิกจ่ายได้โดยสะดวก  

๘. ใบเบิกพัสดุ มีสาระส าคัญไม่ครบถ้วน เช่น 
ไม่ได้ระบุวันที่ ไม่ก าหนดเลขที่ใบเบิก ไม่ลงนาม
ผู้อนุมัติจ่าย ผู้รับ และผู้จ่ายพัสดุ     

 

ใบเบิกพัสดุ ต้องระบุรายละเอียดสาระส าคัญให้ครบถ้วน 
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม  

  



๑๐๕ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๙. ไม่ได้จัดท าบัญชีวัสดุ หรือจัดท าแต่ไม่ถูกต้อง  
เช่น 
    - บันทึกรับ-จ่าย ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน  
    - บันทึกรายละเอียดไม่ตรงกับที่จัดซื้อ เช่น 
จ านวนปริมาณ, จ านวนเงิน, ชื่อผู้ขาย  
    - ค านวณยอดคงเหลือในบัญชีคุมฯ ไม่ถูกต้อง  
    - บันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ยอด 
ยกมา ยอดคงเหลือ ราคา วันที่  เลขที่ใบเบิก  

ให้จัดท าบัญชีวัสดุให้ถูกต้องตามแบบที่ กวพ.ก าหนด โดย
ให้บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่ายพร้อมระบุเลขที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบส่งของ ใบเบิก และควรมีการ
สอบทานการปฏิบัติงานจากหัวหน้างานด้วย ตามระเบียบ
ส านักนายกฯว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๑๕๑ และข้อ ๑๕๒ 

๑๐. ไม่สม่ าเสมอ ในหลักการบันทึกบัญชีสินค้า
คงคลัง บางรายการบันทึกแบบเข้าก่อน – ออก
ก่อน (FIFO)  บางรายการบันทึกเข้าที่หลัง – 
ออกก่อน (LIFO) 
 

การควบคุมพัสดุ โดยปกติจะใช้หลักเข้าก่อน – ออกก่อน
(FIFO)  เพ่ือบริหารวัสดุไม่ให้เก่าหรือล้าสมัย การบันทึก
บัญชีคุมวัสดุ จึงควรบันทึกรายการเรียงตามล าดับการเบิก
ในแต่ละครั้ง โดยบันทึกตัดจ่ายวัสดุด้วยราคาวัสดุที่จัดซื้อ
เข้ามาก่อน (FIFO) เพ่ือให้มียอดเงินคงเหลือถูกต้องตาม
ความเป็นจริง  

๑๑. วัสดุคงคลังไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน  
 

ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุควรรายงานวัสดุคงคลังที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวเป็นเวลานานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือพิจารณา
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป เนื่ องจากวัสดุอาจล้ าสมัย 
เสื่อมสภาพ และเป็นภาระในการจัดเก็บ    

๑๒. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ไม่มี
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบพัสดุ   

คณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจ าปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ต้องมีการรายงานผลการตรวจนับพัสดุประจ าปี (ตาม
ระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๕ วรรคสอง ดังนี้  
- การรับ-จ่ายวัสดุ ถูกต้องหรือไม ่ 
- วัสดุคงเหลือตรงตามบัญชีคุมฯ หรือไม่  
- มีวัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือไม่ เพราะเหตุใด  
- มีวัสดุที่หมดความจ าเป็นต้องใช้ราชการต่อไปหรือไม่   
ส าหรับครุภัณฑ์ที่ช ารุดหรือใช้งานไม่ได้ให้เจ้ าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการส่งซ่อม หรือหากไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้อีก
ให้ด าเนินการจ าหน่ายตามวิธีการตามระเบียบฯพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๕๗ - ๑๖๑ โดยให้หมาย
เหตุในทะเบียนคุมฯ ว่าช ารุด หรือจ าหน่ายแล้วเพ่ือป้องกัน
การสับสนในการควบคุม 

กำรควบคุ มทรั พย์ สิ น   

๑. หน่วยงานมิได้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
หรือจัดท าแต่ ไม่ เป็นปัจจุบัน  / ไม่ถูกต้อง /      
ไม่ครบถ้วน 

การควบคุมทรัพย์สิน /ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ต้องถือปฏิบัติ
ตามหนังสือของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค 
๐๔๑๐.๓/ว ๓๓๘ ลว. ๕ พ.ย.๔๖ เรื่องการจัดท าทะเบียน



๑๐๖ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
ทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน และที่ กค (กวพ) 
๐๔๐๘.๔/ว ๑๒๙ ลว.๒๐ ต.ค.๔๙เรื่องการลงทะเบียน
ควบคุมพัสดุของทางราชการ และต้องบันทึกรายการใน
ทะเบียนคุมฯ ให้ครบถ้วน เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าว
เป็นสาระส าคัญต่อการควบคุมทางทะเบียน และทางบัญชี 

๒. จัดพิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกปีโดยไม่ได้
จัดท าลักษณะฐานข้อมูลทรัพย์สินของหน่วยงาน 
โดยบางหน่วยงานให้แต่ละกลุ่มแยกกันจัดท า
ทะเบียนคุมทรัพย์ สิ น เฉพาะที่ อยู่ ในความ
รับผิดชอบ 

ให้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินลักษณะฐานข้อมูลของ
หน่วยงานเพียงชุดเดียว โดยจัดเก็บแยกตามประเภท
ทรัพย์สินที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องคิดค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในระบบ 
GFMIS ทรัพย์สินที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคา 
และครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล
ทรัพย์สินและการควบคุม 

๓. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินตามรายการที่
ปรากฎข้อมูลในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วนทุก
รายการ และส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึกเลขรหัส
สินทรัพย์รายตัวที่ระบบก าหนดให้ในทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน  

ให้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามรายการที ่ปรากฎ
ข้อมูลในระบบ GFMIS โดยระบุเลขรหัสสินทรัพย์ที่
ระบบก าหนด  ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันทุกรายการ 

๔. มีทรัพย์สินที่จัดซื้อจากเงินนอกงบประมาณ  
แต่ได้บันทึก รายการข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ 
GFMIS 
 

ให้ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สิน และความมีตัวตนของ
สินทรัพย์ในหน่วยงาน ที่เข้าหลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน 
หรือบันทึกไม่ถูกต้อง หากมีการจัดซื้อ รับบริจาค รับโอน 
จ าหน่ายหรือตัดโอนให้หน่วยงานอื่น ให้ส่งหลักฐานเพ่ิมเติม
ให้กลุ่มพัสดุ กองคลัง เพ่ือบันทึกบัญชีในระบบสินทรัพย์
รายตัวให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน 
และเป็นปัจจุบัน 

๕. บางหน่วยงานมีการจ าหน่ายครุภัณฑ์ช ารุด 
และได้บันทึกการตัดจ าหน่ายออกจากทะเบียน
คุมทรัพย์สินแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกการตัดจ าหน่าย
ทางบัญชี ท าให้ยังปรากฎรายการข้อมูลสินทรัพย์
รายตัวในระบบ GFMIS  

๖.  การปรั บปรุ งอาคารและสิ่ งปลู กสร้ า ง 
หน่วยงานได้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน และ
บันทึกรายการข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
แต่อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ท าการปรับปรุงไม่พบ
ข้อมูลสินทรัพย์หลักในระบบ GFMIS   

การปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ต้องระบุ เลขรหัส
สินทรัพย์หลักที่ปรากฏข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
ด้วยทุกครั้ง และให้มีการก าหนดอายุการใช้งานของรายการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม 

๗.  ไม่ มี รหั สหมาย เลขครุภัณฑ์ก ากับที่ ตั ว
ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรส ารวจว่ามีครุภัณฑ์ใดอีกบ้างที่ไม่
มีหมายเลขครุภัณฑ์  ให้ด าเนินการเขียนหมายเลขก ากับที่
ตัวครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมทางทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 



๑๐๗ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๘.ด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ได้บันทึก
ประวัติการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินรายการ
นั้นๆ หรือบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมด้านหลัง
ทะเบียนคุมฯ โดยแยกแฟ้มข้อมูลประวัติการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินไว้ต่างหาก  และมี
บางหน่วยงานไม่มีการบันทึกประวัติการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 

ให้บันทึกประวัติการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ไ ว้
ด้านหลังของทะเบียน คุมทรัพย์สินรายการนั้นๆ  ให้
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เว้นแต่รถราชการ ให้บันทึก
รายการซ่อมบ ารุงแยกเป็นแต่ละคันตามแบบ ๖ ท้าย
ระเบียบฯ รถราชการ 

๙. รับครุภัณฑ์จากหน่วยงานอ่ืน โดยไม่มี
หลักฐานการได้มา และไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์
ก ากับที่ตัวครุภัณฑ์  

พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ใน
ความควบคุมตามระเบียบพัสดุฯ (ข้อ ๑๕๑) หน่วยงานจึง
ต้องมีหลักฐานการได้มา เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
(ข้อ ๑๔๗)  

๑๐. ทรัพย์สินรายตัว/ทรัพย์สินที่ขึ้นบัญชีใน
ระบบ GFMIS ได้มีการคิดค่าเสื่อมราคาประจ าปี 
เพ่ือบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึก
ในทะเบียนคุมทรัพย์สินรายตัว แต่ละรายการ ท า
ให้มูลค่าสุทธิคงเหลือตามทะเบียนไม่ตรงกับยอด
ตามบัญชี 

ให้บันทึกค่าเสื่อมราคาประจ าปีและค่าเสื่อมราคาสะสมของ
ทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สินรายตัวแต่ละรายการ 
ตามที่กลุ่มพัสดุ กองคลังแจ้ง เพ่ือให้ข้อมูลในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินถูกต้องตรงกับข้อมูลในระบบ GFMIS ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทุกรายการ 

รถรำชกำร   

๑. รถส่วนกลาง ใช้ตราเครื่องหมายประจ ากรมฯ 
เป็นสติ๊กเกอร์ หรือพ่นด้วยสีด้านข้างนอกรถทั้ง
สองข้า ง  ยกเว้นรถจักรยานยนต์  ไม่มี ตรา
เครื่องหมายประจ ากรมฯ ติดไว้ และรถยนต์บาง
คันตราเครื่องหมายลบเลือนมองเห็นไม่ชัดเจน 

ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ 
ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้
สีอ่ืนแทน  หากหน่วยงานใดมีเหตุผลและความจ าเป็นเห็น
ว่าการมีตราเครื่องหมายอาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถหรือไม่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ให้ขออนุมัติปลัด กระทรวง 
เพ่ือขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมายฯ ได้ตามระเบียบฯ รถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้อ ๗ 

๒. ไม่ได้จัดท าบัญชีรถราชการ หรือจัดท าแต่ไม่มี
รายละเอียดตามที่ระเบียบก าหนด 

ให้ส่วนราชการเจ้าของรถจัดท าบัญชีรถราชการตามแบบ ๒ 
ท้ายระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๙ 

๓. มีบันทึกการใช้รถยนต์ แต่ไม่มีใบขออนุญาต 
ใช้รถ  
 

ก่อนน ารถราชการออกไปใช้ พนักงานขับรถต้องขอใบขอ
อนุญาตใช้รถจากผู้ขอใช้รถทุกครั้งรวมทั้งกรณีน ารถไปซ่อม
บ ารุง หากมีความจ าเป็นรีบด่วนท าให้ไม่สามารถจัดท าใบ
ขออนุญาตใช้รถก่อนได้ ให้ผู้ขอใช้รถจัดท าใบขออนุญาตใช้
รถทันทีเมื่อกลับถึงส านักงาน กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ยานพาหนะ /สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง า น  ให้ จั ด ท าบั นทึ ก
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ข้อมูลตามบันทึกการใช้รถถูกต้องตรง
กับใบขออนุญาตใช้รถ  



๑๐๘ 

 การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม ่  

 
 

ข้อตรวจพบ แนวทำงปฏิบัติ 
๔. ใบขออนุญาตใช้รถ บันทึกรายละเอียดไม่
ครบถ้วน  
 

การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ใช้ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบ 
โดยผู้ขอควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน เช่น 
สถานที่ไปปฏิบัติราชการ จ านวนผู้โดยสาร และให้มี
ลายเซ็นต์จากผู้มีอ านาจอนุมัติการใช้รถ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ยานพาหนะควรตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือเป็นการควบคุม
ภายในที่ดี และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ รถราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ 

๕. สมุดบันทึกการใช้รถ บันทึกรายละเอียดไม่
ครบถ้วน /ไม่ถูกต้อง/ไม่ต่อเนื่อง/ไม่เป็นปัจจุบัน/
ไม่บันทึกน้ ามันเชื้อเพลิงที่เติมกรณีเดินทางไป
ราชการหรือใช้ในโครงการ  

ให้บันทึกรายละเอียดการใช้รถตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบฯ 
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๑๔ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
รายละเอียดในการใช้รถของผู้ที่มีหน้าที่ดูแลงานยาน 
พาหนะและบันทึกน้ ามันเชื้อเพลิงทุกครั้ งที่ เติม เ พ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

๖. ไม่ได้จัดท าเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
รถยนต์แต่ละคัน 

ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานต้องส ารวจและก าหนด
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือเป็น
หลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ ตามระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๑๐ 

๗. ไม่ได้จัดท าประวัติการซ่อมบ ารุงรถยนต์ / 
มีการจัดท าแต่ไม่ถูกต้อง 

รถราชการให้บันทึกรายการซ่อมบ ารุงแยกเป็นแต่ละคัน
ตามแบบ ๖ ท้ายระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๐ ให้ครบถ้วนทุกรายการ 

๘. จัดท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรถทุกคัน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (นอกเหนือจากที่กรมฯ
อนุมัติ) 

การท าประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ ต้องเป็นรถ
ราชการที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ ( กลุ่มที่ ๑ 
รถราชการที่จดทะเบียนและใช้ปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  และกลุ่มที่ 3 ร้อยละ ๑๕ ของจ านวน
รถยนต์ที่ส่วนราชการจดทะเบียนและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน) 

ข้อตรวจพบที่มีนัยส าคัญ และแนวทางปฏิบัติข้างต้น ได้เสนอโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยธรรมาภิบาล” ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ โดยเชิญวิทยากรจาก
ส านักงาน ปปช. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และวิทยากรจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔  รวมทั้งวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายในบรรยายข้อตรวจพบและ
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ก ากับดูแล ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี  และพัสดุ  
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๒. ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ 

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ได้ก าหนดให้มีการสอบทานรายงานผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ระดับกอง/สถาบัน/ส านัก/ศทส. ตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การสอบทานได้
ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้ มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่มีความเพียงพอที่จะท าให้หน่วยงานสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

โดยผลการประเมินการควบคุมภายใน เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ที่ก าหนด ระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ  
ดังนี้  

๑. จากการสอบทานรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน พบว่าหน่วยงานจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงตามภารกิจที่รับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้าน
บุคลากรและเครื่องมือปฏิบัติงาน กอปรกับผลการประเมินไม่มีการวิเคราะห์และขับเคลื่อนให้มีการ
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

๒. การติดตามผลการปรับปรุง  บางกิจกรรมยังเหมือนเดิมไม่สามารถลดความเสี่ยงได้
หรือปรับปรุงไม่สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงที่ได้เสนอไว้ในปีก่อน (งวดที่พบความเสี่ยงที่มีอยู่) 

๓. หน่วยงานส่วนใหญ่ประเมินผลการควบคุมภายในไม่สอดคล้องกับภารกิจของตนเอง 
๔. การจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นการสะท้อนปัญหาของหน่วยงาน

มากกว่าความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน 
๕. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน ขาดการสื่อสารภายใน

องค์กร เพ่ือปรับปรุงให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
๖. ระบบควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร ที่ถือปฏิบัติในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป 
๗. บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานยังไม่เห็นความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน

เท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะ  เห็นควรให้คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางระบบควบคุมภายใน

น าผลการประเมินมาก าหนดแนวทางเพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ มีการทบทวนระบบควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร ให้สอดคล้องกับสภาพ 
แวดล้อมต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งให้มีการขับเคลื่อนสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงาน  
เห็นความส าคัญของระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  
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๓.  กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
 

วิธีการที่จะท าให้งานตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร  มีการพัฒนาคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรต่อผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรมวิชาการเกษตร ได้สมัคร เข้ าร่ วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
ของกรมบัญชีกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้รับการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากกรมบัญชีกลางว่า กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรมวิชาการเกษตร ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ในระดับ  
“เป็นไปตำมมำตรฐำนระดับดี” และได้มีการปรับปรุงและรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ให้ครอบคลุมในทุกด้าน  อีกทั้งติดตามดูแลประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ของหน่วยตรวจสอบภายในกรมวิชาการเกษตร เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และ
สามารถน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานของกรมวิชาการเกษตร  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการก ากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง การควบคุมท่ีดี และสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับกรมวิชาการเกษตร ท าให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้รับการตรวจสอบ
และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

 
 

กำรให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงำน 
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บทที่  ๕ 
 

ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนำบทบำทกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐสมัยใหม่ 
 

สิ่งหนึ่งที่ส่วนราชการทั่วไปไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการด าเนินงาน คือ ความไม่แน่นอน ซึ่งถือ
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องแก่องค์กร  การบริหารจัดการ 
ภายใต้การก ากับดูแลที่ดี  รวมถึงการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน จึง
เป็นหน้าที่อันส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้บริหาร ที่จ าเป็นต้องบริหารจัดการภายใต้ความไม่แน่นอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความ
เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น ถ้าไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมจะ
ท าให้เกิดผลกระทบที่เรียกว่า Domino Effect คือ อาจน าไปสู่ความเสี่ยงหรือความเสียหายและต่อเนื่อง
ไปจนท าให้เผชิญกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่เกินการแก้ไขได้ แตส่่วนราชการสามารถป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึนไดด้้วยการก าหนดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารที่มีประสบการณ์จะให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้เสมอ  ความเสี่ยงใน
การด าเนินงานเป็นสิ่งใกล้ตัว  และจะเกิดผลกระทบทันทีหากผู้บริหารไม่สามารถเข้าใจถึงเหตุที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถด าเนินการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งไม่ได้ก าหนดแนว
ทางการควบคุมภายในอย่างเพียงพอที่จะป้องกัน ค้นหา และแก้ไข การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดจากความ
เสี่ยง ถ้ามูลเหตุแห่งความเสี่ยงอยู่ในขั้นที่ส่งผลต่อความสูญเสียอย่างรุนแรง อาจท าให้ส่วนราชการได้รับ
ความเสียหายในที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
เพ่ือการวางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการ
จัดการทั่วไปที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ควรต้องก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพราะการบริหารความ
เสี่ยงถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการก ากับดูแลที่ดี องค์กรอาจไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หากปราศจากการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายที่ส าคัญของงานตรวจสอบภายในอย่างหนึ่ง คือ การให้ความเห็นต่อผู้บริหารว่า
ระบบการควบคุมภายใน การก ากับดูแล รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง มีความเพียงพอและเหมาะสม 
ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล  ขอบเขตของงานตรวจ 
สอบภายใน ต้องก าหนดวัตถุประสงค์การวางแผน  การปฏิบัติตามแผนรวมถึงการควบคุมและติดตามเพ่ือ
การประเมินผลงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป 
เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่องค์กรว่า งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนงานตรวจสอบ (Audit Plan) แล้ว 
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เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ก าหนดแผนภายใต้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  ซึ่งการประเมินความเสี่ยงต้องท าให้ครอบคลุม   
ทุกกระบวนการของงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เริ่มต้นก าหนดเป้าหมายจนถึงการติดตามผลการ
ตรวจสอบ หากผู้ตรวจสอบภายในท างานโดยไม่ค านึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยง  อาจส่งผลให้งาน
ตรวจสอบภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร  และไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่    
ผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับขององค์กรได้ แต่จะกลายเป็นเพียงผู้ติดตาม และแจ้งความบกพร่องของ
หน่วยงานต่างๆ  ซึ่งถือเป็นการติดตามเพ่ือจับผิด สร้างผลงานให้ตัวเองเท่านั้น ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
เข้าใจว่างานตรวจสอบภายในไม่เพียงมุ่งเน้นที่การตรวจสอบเอกสารว่ามีการอนุมัติถูกต้อง มีการจัดเก็บ
เอกสารที่สมบูรณ์ครบถ้วน แต่ต้องมุ่งเน้นไปที่การประเมินระบบงานว่า มีความเหมาะสมต่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่  รวมทั้งการค้นหาอุปสรรคหรือปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานของ
องค์กร ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ
กับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือการบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และเพ่ือการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
มีประสิทธิภาพต่อไป เพ่ือตอบสนองสิ่งดังกล่าวจึงต้องท าการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
ทราบว่ามีปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่จะส่งผลกระทบให้งานตรวจสอบภายในไม่สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

๑.  กำรตรวจสอบภำยในสมัยใหม่  

 

 

 

 

 

 

Competition : เป็นยุคเริ่มแรก เป็นแนวทางที่แสดงถึง ความพยายามต่อสู้กันและการ
ปกป้องระหว่างผู้ตรวจสอบ และผู้รับการตรวจ ต่อสู้กันเพื่อชัยชนะของตนเองเป็นหลัก ไม่ได้ค านึงถึงความ
ต้องการขององค์กร (Striving Together) เป็นการแข่งขันกันเอง มีผู้แพ้ ผู้ชนะ มีผู้เปรียบเทียบให้เห็นว่า 
แนวทางนี้ เหมือนกับ 1+1 = 0 (0 คือ ผลลัพธ์ที่องค์กรได้รับ) 

Cooperation : เป็นแนวทางที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับการตรวจ  ตระหนักถึง
ภาระหน้าที่ซึ่งกันและกัน  ให้ความร่วมมือซึ่งกัน   แต่ก็ยังให้ความส าคัญต่อภาระตนเองเป็นหลัก ต่างฝ่าย
ต่างมีภาระหน้าที่ของตนเองไม่ปะปนกัน แต่สามารถท างานร่วมกันได้ (Working Together)  เป็นการยืน
คนละจุด มีการ “ยอม” กันมากขึ้น  รู้จักให้เหตุผล รับฟังกันมากขึ้น เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เป็นลักษณะ 
1+1 = 2 

Competition 
1+1 = 0 

Cooperation 
1+1 = 2 

Collaboration 
1+1 = 3 
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Collaboration : เป็นลักษณะของการสร้างสรรค์ร่วมกัน (Creating Together) ท างาน
เป็นทีมเดียวกัน เข้าใจเป้าหมายตรงกันเนื่องจากก าหนดร่วมกัน อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้อาจเป็นอุปสรรค
ต่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ แต่ผลการตรวจสอบจะเป็นที่ยอมรับและน าไปสู่การปรับปรุงงานต่าง
กับแนวทางที่สอง ตรงที่ เป็นการสร้างทีมตรวจสอบที่เป็นทีมเดียวกันระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้รับการ
ตรวจ เป็นลักษณะ 1+1 = 3 คือ องค์กรได้ประโยชน์จาการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ 

ปัจจัยที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรใช้แนวทำง Collaboration คือ การสร้างความ
ไว้วางใจ และขจัดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน โดยการท างานตรวจสอบแบบเปิดเผย บอกให้รู้อย่าง
ตรงไปตรงมา พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการตรวจสอบให้เข้าใจ และร่วมกันวางแผน
ร่วมกัน เช่น ประเมินความเสี่ยง การควบคุม  อธิบายวิธีการตรวจสอบ สรุปวิธีการด้วยกัน แจ้งผลการ
ทดสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้ทักษะในการเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นพื้นฐานในการท างานเป็นทีมเดียวกัน 

๒.  บทบำทส ำคัญของผู้ตรวจสอบภำยในสมัยใหม่  

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในสมัยใหม่ คือ การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) โดยระบุ
ปัญหา เป้าหมายและข้อจ ากัด รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ให้ข้อเสนอแนะ และการรายงาน 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบให้ควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้ตรวจสอบภำยในกับผู้รับกำรตรวจ 
๑. กำรวำงแผน  Planning Phase 
 ช่วยในการสนับสนุนข้อมูล เพ่ือการวางแผน 
 ช่วยในการค้นหาความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 ให้ความเห็น ด้านความเสี่ยงที่ผู้ตรวจสอบประเมิน 
 ช่วยในการให้ข้อมูลด้านการควบคุม และประเมินการควบคุมที่มีอยู่ 
 ให้ความเห็นในเรื่องก าหนดเวลาในการทดสอบ 

๒. ขั้นกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ Testing Phase  

 จัดเตรียมข้อมูล หรือหลักฐาน ในการทดสอบ 
 ให้ข้อมูล ชี้แจงรายละเอียด ให้ความสะดวกกับผู้ตรวจสอบ 
 ช่วยค้นหาสาเหตุ “ข้อบกพร่องด้านการควบคุม” ที่ผู้ตรวจสอบตรวจพบ 
 ช่วยให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง ข้อบกพร่อง ทีม่ีการตรวจพบ 
 ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงต่อผลการทดสอบ ของผู้ตรวจสอบ 

๓. ขั้นกำรรำยงำนผล  Reporting Phase 

 ช่วยยืนยันร่างรายงาน (Draft Report) ที่ผู้ตรวจสอบส่งมาให้ ว่าถูกต้องตรงกัน
หรือไม ่และเป็นไปตามข้อตกลงหรือเปล่า 

 ช่วยสอบทาน “สาระส าคัญ” ที่น าเสนอข้อมูลในรายงานผลการตรวจสอบ ให้ม ี
ความเข้าใจตรงกัน 
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 ๓. กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว (Quick Response Auditing) 

การตรวจสอบภายในนับว่าเป็นงานให้บริการขององค์กรที่มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนและ
กระตุ้นการปฏิบัติงานขององค์กรให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย โดยการท าหน้าที่เป็นเครื่ องมือ
ของผู้บริหารและการให้บริการความเชื่อมั่น รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง การ
ตรวจสอบภายในจึงต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในทุกระดับ  นับตั้งแต่ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน  
หน่วยรับตรวจหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร  และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศ
ของงานตรวจสอบภายใน การที่งานตรวจสอบภายในจะสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการได้อย่างมี
คุณภาพ จึงต้องมีการพิจารณาถึงแนวทางการด าเนินงานในการเสริมการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยผู้เสนอ
ผลงานขอเสนอแนวคิดเก่ียวกับการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว (Quick Response)  

“กำรตอบสนองได้อย่ำงรวดเร็ว” เป็นเครื่องมือหรือกลไกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้การด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

๑.  การควบคุมคุณภาพ 

      เนื่องจากการสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการโดยเร็ว หรือ การท าให้
ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน เบื้องต้นต้องก าหนดในเรื่องการควบคุมคุณภาพ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไป    อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้มีการควบคุมคุณภาพในเรื่องต่างๆ  โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  
เช่น   
     - การวางแผนการด าเนินงาน หรือจัดท าแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  (Strategic  
Plan) ให้มีประสิทธิภาพ 
     - การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ 
     - การก าหนดหรือการจัดให้มีระบบฐานข้อมูล (Date based) อย่างเพียงพอ 
     - การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนากระบวนการด าเนินงาน 

๒.  การสื่อสาร 

การสื่อสารถือเป็นหัวใจส าคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยเร็ว   
ความส าเร็จในการตอบสนองจ าเป็นต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเรียนรู้หรือการน าเทคนิคใหม่  
มาใช้ในการด าเนินงาน  การสื่อสารที่ส าคัญท าให้เกิดการส่งผ่านและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารถึง
ผู้รับบริการ      ได้ตรงตามความต้องการและรวดเร็ว รวมทั้งตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 

๓.  ความมีส่วนร่วมหรือการประสานความร่วมมือ 

สิ่งส าคัญอีกประการ เพ่ือให้การตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันความต้องการ   
นอกจากการพิจารณาในเรื่องคุณภาพและการสื่อสารแล้ว ต้องมีการประสานความร่วมมือให้เกิดมีการ
ท างานร่วมกัน มีความเห็นและการตัดสินใจร่วมกัน มีการเชื่อใจและเชื่อมั่นระหว่างผู้ร่วมงาน ทั้งผู้ให้
ข้อมูลและผู้รับข้อมูล รวมถึงการต้องร่วมแบ่งปันการให้ความรู้ซึ่งกันและกัน 
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๓.๑ กำรประยุกต์แนวคิด 

งานตรวจสอบภายในมีส่วนส าคัญและมีกระบวนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อ
ความต้องการของบุคลากรในหลายระดับขององค์กร การสามารถประยุกต์แนวคิดการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วมาใช้ในการปฏิบัติงาน จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้งานตรวจสอบภายในสามารถตอบสนอง ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องได้โดยเร็ว (Quick ResponseAuditing) แนวคดิดังกล่าวประกอบด้วย 

๑.  การให้ความส าคัญกับลูกค้าของงานตรวจสอบภายใน 
๒.  การก าหนดแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๓.  การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๔.  การท าให้โครงสร้างองค์กรการตรวจสอบภายใน มีลักษณะคล่องตัว กระชับ 
๕.  การปรับหรือรวบกระบวนการ ขั้นตอนการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร   
๖.  การน าเสนอการให้บริการใหม่ๆ ของการตรวจสอบภายใน เช่น การเป็นที่ปรึกษา การ

เผยแพร่องค์ความรู้ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  

จากแนวคิดข้างต้นในการให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน จึงต้องมุ ่งเน้นถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการที่ต้องสนองตอบให้ทันเวลา  ด้วยระบบงานที่มีความน่าเชื่อถือ และผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรับผิดชอบ  รวมทั้งสามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของการตรวจสอบภายในสมัยใหม่  หรือ
ตามภาพลักษณ์ใหม่ของงานตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติท าหน้าที ่ในการเชื ่อมโยงข้อมูลใน
ภาพรวมขององค์กรและน าเสนอผลการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว  ตรงประเด็น  มีคุณภาพ  มีความยืดหยุ่น  
ซึ่งจะน าสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการตรวจสอบและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

 

๓.๒ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

  การสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการด้านการตรวจสอบภายในได้อย่างรวดเร็ว
โดยอาจพิจารณาตามกระบวนการด าเนินงานตรวจสอบภายใน  นับแต่ขั้นตอนการเตรียมการ  อันได้แก่ การ
ส ารวจ  รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  การวางแผน และขั้นตอนการด าเนินงานตรวจสอบ 
(Audit Finding) รวมทั้งขั้นตอนเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จโดยการรายงานติดตามผล  ซึ่งมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ๑. การตรวจสอบในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ จากการสอบถามความต้องการของ
ผู ้บร ิหาร หน่วยรับตรวจที่จะให้การตรวจสอบภายในให้บริการตรวจสอบในเรื่อง ประเด็น หรือ
วัตถุประสงค์ใด ซึ่งสามารถด าเนินการได้ก่อนการวางแผนการตรวจสอบ เพ่ือให้รายงานผลและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ ต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  โดยแนวทางดังกล่าวยังสอดคล้องกับหลักการมี
ส่วนร่วมตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
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 ๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายในที่ชัดเจน เพ่ือให้มีแนวการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม  เพียงพอ  รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบวัตถุประสงค์  อันก่อให้เกิด
ความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างรวดเร็ว 

 ๓. การตรวจสอบในสิ่งที่จะเป็นปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรค
ต่อผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน หรือการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลให้การปฏิบัติงาน ไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร  ในมุมมองของงานตรวจสอบภายในที่ต้องวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงหรือปัจจัยต่างๆ  ที่จะ
ส่งผลให้การด าเนินงานในแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมไม่ประสบผลส าเร็จ  เพ่ือให้สามารถวางแผนการ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการป้องกันที่ตรงประเด็น ทันต่อเวลา และช่วยลด
ทรัพยากรทางด้านการตรวจสอบ รวมทั้งตอบสนองต่อผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว 

 ๔. การตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน  เนื่องจากมาตรฐานเป็นหลักการสากลที่ควรต้อง
ปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับ การด าเนินตามหลักการสากลที่ถือปฏิบัติอยู่โดยทั่วไปช่วยให้การปฏิบัติงาน มี
ขั้นตอน  เป็นระบบมีความเหมาะสม  และตรงตามความต้องการของผู้บริหารในระดับหนึ่ง 

 ๕. การใช้วิธีการตรวจสอบการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการตรวจสอบถึงผลสัมฤทธิ์ ของการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่ จากการพิจารณาผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของงาน โครงการ หรือกิจกรรมตามภาระความรับผิดชอบขององค์กร  ซึ่งจะเป็นการด าเนินงาน
ตรวจสอบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างมีคุณภาพ  แทนการตรวจสอบด้านการเงินหรือ
การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ที่จะให้ข้อเสนอแนะเพียงประเด็นเล็กน้อยๆ ในด้านเดียว และอาจไม่มี
ผลกระทบต่อการปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจหลัก และภาพโดยรวมขององค์กร อย่างแท้จริง 

 ๖. การรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นผลผลิต (Output) ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่า มีปัญหาหรือข้อขัดข้องที่ส าคัญอันส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือเป้าหมาย
ขององค์กรแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบในขั้นต้นในทันที โดยไม่จ าเป็นต้อ ง
ค านึงถึงรายงานที่ต้องเป็นไปตามรูปแบบ เพียงแต่รายงานอาจกล่าวถึงประเด็นส าคัญของสิ่งที่ตรวจพบ 
สาเหตุผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขในขั้นต้น  นอกจากนี้ในการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ จะต้องศึกษา
ว่าผู้บริหารให้ความสนใจรายงานในรูปแบบใด เพ่ือให้รายงานผลเป็นที่น่าสนใจ หรือตรงตามความต้องการ 
เช่น สรุปเฉพาะข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ หรือต้องการการวิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือการน าเสนอ
ภายในหน้ากระดาษเดียว  

๓.๓ กำรพัฒนำศักยภำพผู้ตรวจสอบภำยใน 

  การด าเนินการเพ่ือให้การตรวจสอบภายในสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการได้โดยเร็ว
นอกจากการพิจารณาในมุมความต้องการของผู้รับบริการแล้ว จะต้องพิจารณาถึงผู้ให้บริการด้านการ
ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 
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๑.  การมีความรู้  และความเข้าใจในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะมาตรฐาน
ด้านการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

๒.  การที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความช านาญในด้านการตรวจสอบภายใน 

๓.  การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมต่อองค์กร 
ของตนเอง  และก าหนดการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติการตรวจสอบได้จริง 

๔.  การประเมินผล และคุณภาพของการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ทั้งจากการประเมินผลด้วยตนเอง และการประเมินผลโดยบุคคลภายนอก  

๕.  การน าเสนอผลผลิตและผลลัพธ์ของงานตรวจสอบภายใน ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ 
องค์กรภายใต้หลักวิชาการและทรัพยากรที่มีอยู่ 

๖. การมีความรอบรู้ไม่เพียงพอเฉพาะกระบวนงานขององค์กรตนเองอย่างดีเท่านั้น  จะต้องม ี
ความใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ และมีคุณสมบัติที่สามารถประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในองค์กร          
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓.๔  เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (Methodology) 

เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ หรือลูกค้าของงานตรวจสอบภายในได้อย่างรวดเร็ว  
ได้น าเทคนิคหรือวิธีการที่มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการด าเนินงาน ซึ่งวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ จะมี
อยู่มากมาย ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกวิธีการมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และ
สถานการณ์ขององค์กร โดยต้องรู้จักในการเลือกมาประยุกต์ใช้และติดตามวิธีการใหม่ๆ ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการทางสถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ศาสตร์ในเชิงการวิเคราะห์และการตัดสินใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานอย่างมาก ได้แก่ 

๑. การใช้วิธีการทดสอบทางสถิติ จากการวิเคราะห์แนวโน้มหรือการวิเคราะห์ ในเชิง
อัตราส่วน  จากการประเมินผลของข้อมูลด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆ เช่น กราฟ  ฮิสโตแกรม  ผังพาเรโต 

๒. การใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือการให้น้ าหนัก  จากเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ดุลยพินิจ
จากประสบการณ์รวมทั้งหลักการที่ถือปฏิบัติอยู่โดยทั่วไป 

๓. การใช้ Flow Chart เช่น  ผังขั้นตอน ผังกระบวนการด าเนินงาน ผังความเชื่อมโยง  
เพ่ือช่วยในการมองภาพโดยรวมขององค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๔. การใช้ Audit  Sample เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน โดยเป็นการ Sample ประเด็นที่ได้
จากการประเมินความเสี่ยงเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบประเด็นส าคัญหรือมีความ
เสี่ยงสูง การด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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๕. การพิจารณาแนวคิด Creative thinking หรือการคิดนอกกรอบในเชิงสร้างสรรค์ 
(Think out of block) เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้มี
การพยายามล้างกรอบแนวคิดเดิมๆ ที่มีอยู่ เช่น การไม่รับรู้ต่อสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป  การ
ยึดอยู่ในกรอบหรือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่พิจารณาถึงการด าเนินงานอยู่บนกรอบที่จะสามารถ
ท างานให้มีความยืดหยุ่นเพ่ิมมากขึ้น การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่  มาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน แนวคิดของ Creative Thinking สามารถใช้เครื่องมือช่วยในการด าเนินงาน เช่น 

    -  การใช้วิธีการ Brainstorming หรือการระดมสมอง 
-  การคิดที่แตกต่างกัน Think Opposite  
-  การใช้  Road Map 
-  การสร้าง  Action Plan 
-  การบริหารโดยการก าหนดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) 

๖. การใช้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาประเด็นส าคัญที่ท าให้การ
ด าเนินงานขององค์กรจะไม่บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งจากแนวทางของการบริหารเชิงคุณภาพแล้ว  การลดความ
ผิดพลาดโดยการบริหารความเสี่ยงย่อมก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อาจใช้เครื่องมือ
คุณภาพต่างๆ ที่มีอยู่มาช่วยในการพิจารณา เช่น Decision Tree ผังก้างปลา Six Sigma การก าหนดดัชนี
ตัวชี้วัดการประเมินผล นอกจากการประเมินความเสี่ยง 

๗.  การน าแนวคิด TQM (Total Quality Management)  มาประยุกต์ใช้  เนื่องจาก TQM  
เป็นการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์กรที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  โดยความร่วมมือ
ร่วมใจของทุกฝ่าย และที่ส าคัญต้องเป็นความต้องการจากผู้บริหาร หรือเป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
ดังนั้น แนวคิดนี้จะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีทิศทางการท างานที่แน่นอน ตรงประเด็น รวมทั้งการ
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอันจะท าให้การด าเนินงานตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา 

๘. แนวคิด Just in Time เป็นการศึกษาถึงกระบวนการปฏิบัติงาน และการไหลของงาน 
(Work Flow) ในการพิจารณาว่าการท างานหรือกระบวนการใดมีความล่าช้า  หรือไม่คล่องตัว แนวคิดนี้
สามารถน ามาใช้กับงานบริการ  เช่น การลดเวลาในการให้บริการเพื่อให้ได้บริการที่รวดเร็ว 

๓.๕ ประโยชน์จำกจำกกำรตอบสนองงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงรวดเร็ว 

ประโยชน์ที่องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับจากการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 
ได้แก่ 

๑. ท าให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของงานได้โดยเร็ว ทันกาล 
๒. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ รับบริการทั้ งภายใน และภายนอกอันก่อให้ เกิด

ผลตอบแทนสูงสุดแก่องค์กร 
๓. ช่วยลดความสูญเปล่าหรือความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้า 
๔. เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
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๔. กำรพัฒนำงำนตรวจสอบให้เกิดมูลค่ำเพิ่มอย่ำงยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services) 

การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจริยธรรม และมี
ความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  
โดยมีกฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ก าหนดภารกิจ  ขอบเขตการปฏิบัติงาน  อ านาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน  และมีการทบทวนเป็นประจ า
ทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ เพ่ือเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ ในกรมวิชาการเกษตร มีแนวทางปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทั้งด้านการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี ผู้เสนอผลงานมี
ข้อเสนอใหด้ าเนินการ  ดังนี้ 

๑. ติดตามการปฏิบัติงานในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยน าเครื่องมือ
แบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามความพร้อมกับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิชาการเกษตร 

๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานตรวจสอบเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit) 
โดยผู้ตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตรพิจารณากระบวนการปฏิบัติงาน
ส าคัญที่มีความเสี่ยงสูง ก าหนดจุดควบคุมหรือแผนการตอบสนองความเสี่ยง (Mitigation Plan) และ
ระบบติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Monitoring System/Warning Signal) นอกจากนี้ให้น า
ข้อบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ า รวมทั้งน าไป
เป็นบทเรียนให้หน่วยงานอื่น 

๓. เน้นการให้ค าปรึกษากับหน่วยงาน โดยทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการ
ควบคุมภายในกับผู้เกี่ยวข้อง และพบว่าหน่วยงานมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับข้ันตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับหน่วยงานทั้งกระบวน 
การตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผู้รับบริการโดยใช้หลักการสายโซ่คุณค่า (Value Chain) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดแนว
ทางการป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก 

๔. ก าหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบ เพ่ือให้การวัดผลการ
ปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานและใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

๕. กลุ่มตรวจสอบภายใน มีการจัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit 
Guideline) ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ ให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  และการประเมินความเสี่ยงให้
ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน  ครอบคลุมจุดอ่อน ลดความเสี่ยงและ
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  สร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้กับฝ่ายบริหาร 
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การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้ค าปรึกษา
อย่างเป็นอิสระ ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล ช่วยให้การท างานเป็นไปตามระบบถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ผู้ตรวจสอบภายในจะมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์หาความเสี่ยงเพ่ือให้ข้อมูลกับฝ่าย
บริหารในการก าหนดแนวทางแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ต้องมีความรู้เรื่องการตรวจสอบ
ภายในอย่างมืออาชีพแล้ว ต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร เพ่ือช่วยให้งาน
ตรวจสอบภายในรวมถึงการควบคุมภายในประสบผลส าเร็จและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ จะให้ความส าคัญกับปัจจัยทั้ง ๓ ด้านที่ยอมรับกันแล้วว่า
สามารถผลักดันใหทุ้กองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามเป้าหมาย ได้แก่ 

  การบริหารจัดการกับความเสี่ยง 
  กระบวนการควบคุมภายใน ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  มีการก ากับดูแลที่ดี 
บทบาทการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ของกรมวิชาการเกษตร จึงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ใหม่ในการปฏิบัติงานให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กรมวิชาการเกษตร  การตรวจสอบภายในแบบเก่าที่
มุ่งเน้นการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจเป็น
วิธีการที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้  
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงให้ความส าคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกรมวิชาการเกษตร 
และการประเมินความรวดเร็วในการตอบสนอง (Quick Respond) ต่อผู้รับบริการ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  นอกจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายในแล้ว  ยังต้องพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่หลากหลาย และเข้าใจในภารกิจหลักของกรมวิชาการเกษตร       
ได้อย่างลึกซึ้ง  มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ในการท าให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่างๆ ได้ รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาความรู้ด้านข้อมูลทางเทคโนโลยี ( Information Technology : IT) 
และมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในสาระส าคัญอย่างชัดเจน การปรับเปลี่ยนบทบาทการตรวจสอบ
ภายในจากการเป็น “ต ารวจลับ” สู่การเป็นที่ปรึกษาอย่างมีคุณค่า จะสนับสนุนให้กรมวิชาการเกษตร
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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