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สถานที่ดาเนินการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
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การเผยแพร่
กลุ่มตรวจสอบภายใน
และผูส้ นใจทั่วไป

คานา
ปัจ จุบั น กระแสโลกาภิวัฒ น์ที่เปลี่ ยนแปลงไป ทาให้ ทุกองค์กรต้องปรับเปลี่ยนหรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ ส ามารถดาเนิ นงานต่อไปได้ กอปรกับรัฐ บาลมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนให้องค์กรทุกแห่งมีกระบวนการกากับดูแลที่ดี นโยบายการปฏิรูประบบราชการเพื่อปรับเปลี่ยน
ระบบบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานโดยให้ความ
สาคัญกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดของการดาเนินงาน งานตรวจสอบภายใน
ก็เช่นเดียวกัน เมื่อความต้องการของผู้บริห าร หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร การแข่งขัน และกฎหมายระเบียบต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป
การตรวจสอบภายในจึ งจาเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของลู กค้าในทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการ
ใช้สารสนเทศของงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตาม
วัตถุประสงค์ และการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ จะทาให้องค์กรนั้นเป็นองค์กร
ทีม่ ีความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถพัฒนาองค์กรให้มีความ
แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ ผู้เสนอผลงานได้ใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เสนอเป็นแนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่สนใจ
ได้เข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในทั้งในเรื่องการ
บริการให้ความเชื่อมั่น และการบริการให้คาปรึกษา ตลอดจนหลักการ แนวคิด และวิธีการ เพื่อให้เกิด
คุณค่าเพิ่มต่อการดาเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นางสาวอรพินท์ รัตนโชติพานิช
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร
มกราคม ๒๕๖๐

สารบัญ
หน้า
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บทที่ ๓

คานา
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของผลงาน
วัตถุประสงค์
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิด
วิธีการหรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ/การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ความรู้ทางวิชาการ แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๑. แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
๒. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
๔. แนวคิดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
( Good Governance ) พ.ศ.๒๕๔๖
๕. แนวคิดเกี่ยวกับสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
๖. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
๗. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔
กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๑. หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
๒. บริการของผู้ตรวจสอบภายใน
๓. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน
๔. ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
๕. คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
๖. การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
๗. ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
๘. การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร
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บรรณานุกรม

กรณีศึกษา ประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ
ในการตรวจสอบ
๑. ผลการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่น
๒. ผลการปฏิบัติงานด้านการให้คาปรึกษา
๓. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในสมัยใหม่
๑. การตรวจสอบภายในสมัยใหม่
๒. บทบาทสาคัญของผู้ตรวจสอบภายในสมัยใหม่
๓. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response Auditing)
๔. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง (High Value Services)
๕. บทสรุปการพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่
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การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่
บทคัดย่อ
รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้ส่วนราชการทุกแห่ง มีการกากับดูแลตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( Good Governance ) การปฏิรูประบบราชการเพื่อปรับเปลี่ยน
ระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานโดยให้ความสาคัญ
กับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ดังนั้นบทบาทของการตรวจสอบภายในจึงมีความสาคัญและเป็นหัวใจของทุกองค์กร คือการที่สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
ในทุกระดับของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายภายใต้การบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีกระบวนการกากับดูแลที่ดี
( Good Governance ) เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ
การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้คาปรึกษาอย่างอิสระ
และเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เป็นเครื่องมือสาคัญของฝ่าย
บริหารในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานภายในส่วนราชการ จึงต้องปรับ เปลี่ยน
แนวคิดทัศนคติจากการตรวจสอบข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องเป็นการส่งเสริมให้งานประสบความสาเร็จ
หรือเพิ่มคุณค่าการพัฒนางานให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร เพื่อให้
สามารถตอบรั บการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ หรือผู้ช่วยของผู้ บริห ารในการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นงานต่ า งๆ ในองค์ ก ร ให้ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า
(Warning Signals) และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทาให้ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
บรรลุ ผ ลตามวัต ถุป ระสงค์ และเป้ า หมายที่ก าหนด ด้ ว ยการประเมิ นและปรั บปรุง ประสิ ทธิ ผ ลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้การ
บริหารความเสี่ยงจาเป็นต้องทาควบคู่ กับการกากับดูแล และการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีมาตรฐานการตรวจสอบ ในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐ สมัยใหม่ จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต
โดยได้ขยายขอบเขตหน้าที่ในการทางานภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น อันมีผลถึงความสาเร็จขององค์กรตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ และอีกบทบาทที่สาคัญ คือ บทบาทการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร ผู้รับตรวจ ให้มีความพึงพอใจเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิ บัติงานสามารถนาความรู้ คาแนะนา คาปรึกษา
ไปใช้ ป ระโยชน์ เพื่อ การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย และ
เป้าหมายของกรมวิชาการเกษตร ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล และมีกระบวนการกากับดูแลที่ดี สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรสอดคล้องกับการ

ปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารงานภาครัฐ ไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ ความสาคัญกับ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
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บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของผลงำน
ด้ ว ยรั ฐ บาลมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจน ในการสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รทุ ก แห่ ง ในประเทศไทย
มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี ( Good Corporate Governance ) ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้ ค วามสาคั ญ กั บ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และความประหยั ด
ของการดาเนินงาน ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
และพัฒนาด้านพืช เครื่องจั กรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
ด้านพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และมีค่านิยมองค์กร
“ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ” โดยได้ดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ดังนั้นการตรวจสอบภายใน จึงต้องพัฒ นาปรับเปลี่ยนให้ ส นองตอบต่อบทบาทภารกิจ
วิธีการทางานของกรมฯ รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บังคับบัญชา เป็นหลักประกันของ
กรมวิชาการเกษตร ในด้านการประเมินประสิทธิผล และความมีประสิทธิภาพ ของระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดการ
ดาเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
อีกทั้งเป็นการป้องกันการประพฤติมิชอบ หรือการทุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงานของ
กรมวิชาการเกษตร
ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ทุกองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงหรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถดาเนินงานต่อไปได้ งานตรวจสอบภายในก็เช่นเดียวกัน เมื่อความต้องการ
ของผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูล
ข่าวสาร การแข่งขัน และกฎหมายระเบียบต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป การตรวจสอบภายในจึงจาเป็นต้อง
ตอบสนองต่ อความต้ องการของลู กค้ าในทุ กระดั บนั บตั้ งแต่ ผู้ บริ หาร ผู้ ปฏิ บั ติ งาน หน่ ว ยรั บ ตรวจหรื อ
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศของงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุนให้องค์กรสามารถบรรลุ เป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้ตรวจสอบ
ภายในและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจต้องมีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยผู้รับตรวจมีการ
ขอคาแนะนา คาปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจาก
ภาระหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจต่างๆ
ที่กาหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงาน เน้นการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการบริหารพัสดุ ซึ่ง
จะต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับ หน่วยรับตรวจ โดยผู้รับตรวจมีหน้าที่อานวยความสะดวกในการเตรียม
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๒
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตอบคาถาม ชี้แจงในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องการจะทราบ
ข้อมูล เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วมี ข้อบกพร่องเกิดขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในจะให้
คาแนะนา หรือข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หรือในกรณีเกิด
การทุจริต ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรายงาน ให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันที เนื่องจากทาให้เกิด
ความเสียหายกับทางราชการ บางครั้งการให้คาแนะนาด้วยวาจาผู้รับตรวจไม่ปฏิบัติตามคาแนะนา
สาเหตุเนื่องจากการทีผ่ ู้รับตรวจมีความคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในจ้องจับผิดการปฏิบัติงานของผู้รับตรวจ ซึ่ง
อาจทาให้ผู้รับตรวจ ไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และหากมีการตรวจสอบครั้ง
ต่อไปอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่อานวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจสอบภายใน และไม่ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ หรือผู้ รั บตรวจอาจมีทัศนคติ ที่ไม่ดี ไม่มีความเชื่อมั่น เกี่ยวกับ ประสิ ทธิภาพของการ
ตรวจสอบภายใน และไม่เห็นความสาคัญของการตรวจสอบภายใน อันจะมีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยรับตรวจ และกรมวิชาการเกษตร
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องใช้ ทักษะ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สู ง เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ มีส ายสัมพันธ์อันดีกับ
หน่วยงานต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาคุณค่าของความเป็นอิสระไว้เช่นกัน และต้องการการยอมรับ
จากบุคลากรของส่วนราชการทุกระดับ รวมทั้งเป็นงานที่ต้องมี การคิดนอกกรอบและมองการณ์ไกล
มีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขององค์กร เพื่อที่จะ
เสนอให้หัว หน้ าส่ว นราชการใช้เป็น เครื่องมือหรือข้อมูล ในการกาหนดแนวทางปรับปรุงระบบงาน
ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายกับทางราชการ และมีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
ตรวจสอบภายในจึงจาเป็นต้องมีบุคลากรที่ดีมีมาตรฐาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม
มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี มีความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และเป็นผู้ให้คาปรึกษา และให้
ความเชื่อมั่นกับหน่วยงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติส่วนตน ตลอดจน
เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา
การเสนอผลงาน การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อให้เกิดการพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเป็นที่ทราบกันดี
ว่าการตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งที่สาคัญของฝ่ายบริหาร และคนทั่วๆ ไปมักเข้าใจว่า
ผู้ตรวจสอบภายในทางานจากัดอยู่เฉพาะการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชีเท่านั้น แต่ความ
จริงแล้วการตรวจสอบภายในมีความหมายและขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางกว่านั้นมาก กล่าวคือ
การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คาปรึกษาอย่างเป็นอิสระ
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน ช่วยให้
องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนกำรบริหำร
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๓
ควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ เพื่อช่วยในการกากับดูแล
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการดาเนินการตรวจสอบภายใน จากลักษณะการปฏิบัติงานในอดีตที่เน้นการตรวจสอบด้าน
การเงินการบัญชี และการบริหารพัสดุ ปัจจุบันงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้
เกิดการพัฒนางานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่เป็น
มาตรฐานสากลและใช้กันโดยทั่วไป คือ การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด การตรวจสอบการดาเนินงาน การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ การตรวจสอบการบริหาร
และการตรวจสอบพิเศษ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรับ เปลี่ยนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยขยาย
ขอบเขตจากการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านการเงิน การบัญชี ไปสู่การตรวจสอบที่เน้นประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสาคัญ ทาให้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเปลี่ยนแปลงไปจากการทางาน
ค้นหาข้อผิดพลาด มาเป็นการส่งเสริมให้งานประสบความสาเร็จหรือเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร แนวคิดและ
วิธีปฏิบัติจะเปลี่ยนไป ตามลักษณะและขอบเขตของงานซึ่งจะขยายกว้างและหลากหลายมากขึ้น ต้อง
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการด าเนิ น งานด้ า นการตรวจสอบภายใน ให้
ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การดาเนินงาน และการบริหารงาน รวมทั้งพัฒนาให้ทันสมัยและตรง
กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร เรียกว่า การตรวจสอบเพื่อการบริหาร (Management
– Oriented Audit) การตรวจสอบโดยใช้แนวความเสี่ยง (Risk Base Approach ) การตรวจสอบแบบ
มีส่วนร่วม (Participative Audit) การตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ (Proactive and
Constructive) การติดตามแนวการคิดทางการบริหารใหม่ และการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีลักษณะการบริการ คือบริการให้ความเชื่อมั่น และบริการให้
คาปรึกษา ซึ่งจะให้ประโยชน์โดยตรงต่อฝ่ายบริหารได้ มากกว่า ด้วยเหตุนี้จึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบภายในมากขึ้น เพื่อลด
ปัญหาอุปสรรค ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และแก้ไขปัญหา
ความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้รับ ตรวจกั บผู้ตรวจสอบภายใน ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่จากทัศนคติ
การจับผิดมาเป็นผู้ให้คาปรึกษา คาแนะนาการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งงานตรวจสอบภายในที่มี
คุณภาพจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงานของส่วนราชการ ช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร การควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีกระบวนการกากับดูแลที่ดี
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and
Effectiveness of Performance) ของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ส่งผลให้การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๔
๒. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กระบวนการดู แ ลก ากั บ ที่ ดี (Good
Corporate
Governance) Check and Balance ระหว่างฝ่ายบริหารของกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ
ให้มีความรับผิดชอบและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
๓. เป็ น แนวทางในการพั ฒ นางานตรวจสอบภายในของกรมวิ ช าการเกษตร ให้ มี
ประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ใ นการปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และมีความเข้มแข็ง
เพียงพอในการเป็นเครื่องมือทางการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร
๔. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) กับฝ่ายบริหารของกรมวิชาการเกษตร
๕. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสาหรับ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายในของกรมวิชาการเกษตร
ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวควำมคิด
ความรู้ ท างวิ ช าการ หรื อ แนวความคิ ด ที่ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางทางการพั ฒ นาเพิ่ ม คุ ณ ค่ า
การตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ครั้งนี้ ต้องอาศัยอ้างอิงความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ แนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน : การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ : การตรวจสอบการดาเนินงาน การตรวจสอบภายในสาหรับส่วนราชการ : คู่มือการรายงาน
๒. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน
๔. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๖
๕. แนวคิดเกี่ยวกับสายโซ่คุณค่า (Value Chain)
๖. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของ
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
๗. ความรู้ ทางวิช าการเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔
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๕
วิธีกำรหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
การดาเนิ น การพัฒ นาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐ สมัยใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่า การ
ปฏิบัติงานให้กรมวิชาการเกษตร มีวิธีการขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
๑. กาหนดขอบเขตการศึกษา และสารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
๒. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิช าการด้ านการตรวจสอบภายใน หนั งสื อ ซ้อ มความเข้า ใจ การแก้ไขปรั บปรุ ง ระเบีย บ
ข้ อ บั ง คั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งและการจั ด ระบบควบคุ ม ภายใน รวมถึ ง แนวทางการประเมิ น ผล
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และข้อกาหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน แนวปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและวิธีการตรวจสอบ
๓. ศึกษาค้นคว้า และทาความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงคู่มือแนวปฏิบัติ
ด้านการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
๔. ศึ ก ษาข้ อ มู ล แผนงาน โครงการต่ า งๆ ตามภารกิ จ ของกรมวิ ช าการเกษตร เพื่ อ
ประกอบการวางแผนการตรวจสอบภายใน
๕. ดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
โดยแผนการตรวจสอบจัดทาขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม
๖. รวบรวมสรุ ป ประเด็น ข้ อ ตรวจพบ ถื อ หลั ก เกณฑ์ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หาสาเหตุ ผลกระทบ แล้วจัดทารายงานผลการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยรับตรวจ รวมทั้งให้คาปรึกษาหารือวิเคราะห์ความเหมาะสม
๗. วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ห าแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสม รวบรวมสรุ ป จั ด ทาเป็ น
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มคุณค่าการตรวจสอบภายใน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ/กำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์
การตรวจสอบภายในเป็นงานด้านหนึ่งที่มีความสาคัญไม่น้อยกว่า งานด้านอื่นๆ ในองค์กร
เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานในองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness of Performance) ถ้าองค์กรใด
มีการตรวจสอบภายในที่ดี ผู้บริหารย่อมมีเวลาในการคิดสร้างสรรค์และริเริ่มงานใหม่ๆ ได้มากขึ้น โดย
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากผลงาน ทาให้มั่นใจว่า
๑. การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
กากับดูแลที่ดี (Good Governance) และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๒. ทาให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) แบ่งความรับผิดชอบงานที่ชัดเจน
ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๖
๓. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการประเมิน
วิเคราะห์ระบบงาน และเปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ
มาตรการแก้ไขปรับปรุงที่ เป็นประโยชน์ต่อกรมวิชาการเกษตร
๔. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจส่งผลเสียหายให้กับกรมวิชาการเกษตรได้
๕. สามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และองค์กรอื่น ๆ ในการนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
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๗

บทที่ ๒
ควำมรู้ทำงวิชำกำร แนวควำมคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ เพื่อมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ ได้
มีการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในการทางาน และแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่าง
ผู้รับตรวจกับ ผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาปรับบทบาทการตรวจสอบภายในของ
กรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อ กรมวิชาการเกษตร ผู้เสนอผลงานได้ใช้ความรู้ทางวิชาการทั้งในเรื่อง
แนวความคิด ทฤษฎี ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติ กฎหมายและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการ ซึง่ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
๑. แนวคิดเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สาคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะ
ทาให้งานตรวจสอบภายในประสบความสาเร็จ คือผู้บริหารสามารถนาผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน
ไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดคุณค่าเพิ่มและความสาเร็จแก่องค์กร โดย
ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่ทาหน้าที่ ประเมินผล วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาจากกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ปัจจุบันการตรวจสอบภายในได้พัฒนาบทบาทและรูปแบบการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นที่
จะเปลี่ยนทัศนคติที่บุคคลภายนอกมักมองในด้านลบ จากการจับผิดมาเป็นการส่งเสริมให้งานประสบ
ความสาเร็จหรื อเพิ่มคุณค่าให้ กับ องค์กร ดั่งคาที่ว่า " ท่านจะปลอดภัยและสบายใจ เมื่อพบกับการ
ตรวจสอบภายใน " You will happy with internal audit
ควำมหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน
การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่าง
เที่ยงธรรมและการให้คาปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบียบ (ที่มา : The Institute of Internal Auditors : IIA)
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๘
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมาย งานตรวจสอบภายใน คือ การ
ให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงาน
ขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กร บรรลุ เป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
กรมบัญชีกลาง ได้ให้ความหมาย การตรวจสอบภายใน คือ “กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและ
การให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ
การกากับดูแลอย่างเป็นระบบ” ซึง่ ตามความหมายข้างต้น กรมบัญชีกลางได้จาแนกงานตรวจสอบภายใน
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น ( Assurance Service ) เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
อย่ า งเที่ ย งธรรม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง การประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น อิ ส ระในกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
การควบคุม และการกากับดูแลของส่วนราชการ เช่นการตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบผลการ
ดาเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบ
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชีเป็นต้น
๒. งานบริการให้คาปรึกษา ( Consulting Service ) เป็นการให้คาปรึกษาและคานา
ตลอดจนการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทาข้อตกลงร่วมกับ
ผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงระบวนการ การกากับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วนราชการให้ดียิ่งขึ้น เช่น การให้คาปรึกษาแนะนาใน
เรื่ องความคล่ องตัว ในการดาเนิ น งาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างในการปฏิบัติงาน และการ
ฝึกอบรม เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
ในการทาหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเมิน ให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดาเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม
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๙
ประเภทของกำรตรวจสอบภำยใน
ลักษณะการดาเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลาย มีภารกิจที่แตกต่างกัน ทาให้
จาเป็นต้องใช้วิธีปฏิบัติ ในการตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง
กิจกรรมต่างๆ ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการ
ควบคุมภายในความถูก ต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้
ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบคาสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการ
จัดการและการบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่างๆที่ตรวจพบ นามา
จัดทารายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุง ต่อไป
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วน
สาคัญในการกาหนดวิธีการตรวจสอบ 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 ได้
๒. กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือ
หลักการที่กาหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและ
ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงความ
เพียงพอ ความมีประสิทธิผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร
ประกอบด้วย
๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้
ทรัพยากรสาหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทาให้องค์กรได้รับผลประโยชน์
อย่างคุ้มค่า
๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่ง
ทาให้ผลที่เกิดจากการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
๒.๓ ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ย
สุร่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ากว่าที่กาหนดไว้ โดย
ยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย
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๑๐
๓. กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
บริหารงานด้านต่างๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ว่า
เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและ
หลักการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม
และความโปร่งใส
๔. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่กาหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรการตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะ
ทาการตรวจสอบโดยเฉพาะ หรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการ
ดาเนินงานก็ได้
๕. กำรตรวจสอบระบบงำนสำรสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบ
การเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะ
เป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดาเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน จึงจาเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการตรวจสอบประเภทนี้ อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมา
ดาเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความชานาญไม่
เพียงพอ และต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจทาเกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้
วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
๖. กำรตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจะดาเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการป้องกัน
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๑๑
ประโยชน์ของกำรตรวจสอบภำยใน
การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูล ด้านความเสี่ยง และจุดอ่อน อย่างครบถ้วน
พร้อมทั้งให้ความเชื่อมั่น แก่ฝ่ายบริหาร อย่างตรงไปตรงมา ว่ามีการประเมินความเสี่ยงตามจริง และเป็น
หลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานครอบคลุมเรื่องที่สาคัญดีแล้ว เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าของ
องค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดัน
ความสาเร็จดังกล่าว ดังนี้
๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
๒. ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability and Responsibility) แบ่ง
ความรับผิดชอบงานที่ชัดเจน ทาให้การทางานเป็นไปอย่างโปร่งใส(Transparency) และความสามารถ
ตรวจสอบได้ (Audittability)
๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and
Effectiveness of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่สาคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก
รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็น
สื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย
๔. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการ
ใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
๕. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการ
ทุจริตในองค์กรให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน
๒. แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในปัจจุบันทุกองค์กรต้องเผชิญกับการปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ อันเนื่อง
มาจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต ผู้บริหารจะประสบผลสาเร็จในการ
บริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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๑๒
ความเสี่ยงจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามภารกิจ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ความเสี่ยงเป็นความไม่แน่นอน
ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะนาไปสู่ความสูญเสียหากองค์กรไม่สามารถรับมือหรือบริหารจัดการได้ทัน เวลา องค์กร
ที่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดความมั่นใจระดับหนึ่งว่า การดาเนินงานจะเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารความเสี่ยงคือการคาดการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีหลักการ
และกาหนดแนวทางป้องกัน หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการทีบ่ ุคลากรทุกระดับในองค์กรต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ผู้บริหารในปัจจุบันยอมรับว่า เหตุผลที่สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กรคือ การ
ที่ทุกองค์กรต้องพยายามสร้างหรือเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง แม้ว่ามีความไม่แน่นอน
หลายประการที่อาจกระทบต่อการดาเนิน งาน มูลค่าเพิ่มขององค์กรจะเกิดขึ้นได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับความ
สามารถของผู้บริหารในการตัดสินใจ การกาหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนั้นๆ ความไม่แน่นอนใน
การดาเนินงานนี้เป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่องค์ กร
หรืออาจก่อให้ เกิดผลลัพธ์ในทางลบซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้บริ หาร ให้ต้อง
สามารถใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกาหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่
องค์กรสามารถยอมรับได้
ควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมี
ผลกระทบทาให้การดาเนินงานขององค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความเสียหาย ความผิดพลาด
การรั่ วไหล ความสูญเปล่า ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงองค์กร
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่ จะทาให้องค์กร
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้
อย่างไร และทาไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) เพื่อจะได้
วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัด
ลาดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact)
หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทาการประเมิน
แล้วทาให้ทราบระดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง)
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร
และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการกาหนดกลยุทธ์และดาเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดั บที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำไมต้องบริหำรควำมเสี่ยง ?
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เนื่องจากความเสี่ยง
เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลในทางลบให้กับองค์กรได้ ทั้งในด้านชื่อเสียง ความเชื่อมั่น หากผลการ
ดาเนินงานล้มเหลว
ประเภทของควำมเสี่ยง
ความเสี่ยงจาแนกเป็น ๔ ประเภทตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผน
กลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและการนาไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก (External Factor Risks) และความเสี่ยง
จากปัจจัยภายใน (Internal Factor Risks)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O : Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
ระบบงาน กระบวนการทางานโดยรวมขององค์กร ที่ส่งผลกระทบและทาให้องค์กรไม่บรรลุผลตาม
แผนงานที่กาหนด เป็นความเสี่ยงที่ทุกองค์กรจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่องค์กรจะต้องหาวิธีการ
ในการจัดการ ป้องกัน หรือควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F : Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงิน ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ในอนาคต อันเนื่องมาจากการดาเนินกิจกรรมทางการเงินของฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องในองค์กร ที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อมูลค่าขององค์กร
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ (C : Compliance
Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่ าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่
องค์กรได้กาหนดขึ้น
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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 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และดาเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
มีขั้นตอนวิธีการทีส่ าคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกาหนดวัตถุประสงค์ (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 เป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกาหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และ
จัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในมีผลต่อการประเมิน และการดาเนินการในการกาหนดกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์ขององค์กร การกาหนดกิจกรรมและการระบุความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการออกแบบและ
กาหนดหน้ าที่ของกิจ กรรมในการควบคุม ระบบข้อ มูล ข่า วสารและการสื่ อสาร กิจกรรมการติ ดตาม
กากับดูแล ในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมภายในนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากประวัติและวัฒนธรรมในอดีต
ขององค์กร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น ค่านิยมทางจริยธรรม
วิธีการทางาน ศักยภาพและการพัฒนาของผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหาร และ
วิธีการมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการกาหนดร่วมกันกับบุคลากรใน
องค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสานึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่บุคลากร
ทุกคนในองค์กร คณะกรรมการบริหารเองก็เป็น ส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในและมีความสาคัญเป็น
อย่างมากในการกาหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน แม้ว่าทุกองค์ประกอบจะมีความสาคัญแต่ใน
องค์กรที่แตกต่างกันก็จะให้ความสาคัญที่แตกต่างกันกันออกไป
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรพิจารณาได้ดังนี้
๑. ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เป็นปรัชญาที่คนในองค์กรมีความเข้าใจตระหนักถึงและสามารถนามาใช้ในการจัดการกับ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรัชญาที่ว่าความเชื่อเกี่ยวกับความเสี่ยงและการเลือกวิธีจัดการกับ
ความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป จะสะท้อนให้เห็นค่านิยมที่องค์กรแสวงหาจาก ERM (Enterprise Risk
Management : การจัดการความเสี่ยงขององค์กร) และมีอิทธิพลต่อวิธีการจัดการกับองค์ประกอบต่าง ๆ
ของความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป จะต้องสะท้อนให้เห็นถึง
นโยบายขององค์กรและมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
๒. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับหรือมูลค่าของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณา
ความเสี่ยงในเชิงคุณภาพในแต่ละประเภทว่า สูง ปานกลาง หรือต่า หรืออาจใช้วิธี การเชิงปริมาณ เพื่อ
สะท้อนและสร้างความสมดุลของวัตถุประสงค์เพื่อการเติบโต ผลตอบแทนและความเสี่ยง ความเสี่ยงที่
ยอมรั บ ได้ จ ะต้ อ งเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รโดยตรง โดยการน าไปใช้ ใ นการก าหนดกลยุ ท ธ์
ผลตอบแทนที่ต้องการได้รับจากกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ต่างกันจะทาให้องค์กรมีความเสี่ยงที่ต่างกัน ERM จึงถูก
นามาประยุ กต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ ช่ว ยผู้ บริหารในการเลื อกกลยุทธ์เพื่อให้ องค์กรมีความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๖
๓. ความเสี่ยงทางด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงคือทัศนคติร่วมกันขององค์กร คุณค่าและแนวทางการปฏิบัติของ
องค์กรว่าองค์กรมีการพิจารณาความเสี่ยงแบบไหน ผู้บริหารองค์กรจะเป็นผู้ ปรับให้วัฒนธรรมทางด้าน
ความเสี่ย งขององค์กรไปในทิศทางเดีย วกับปรัช ญาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
๔. วัฒนธรรมย่อยด้านความเสี่ยง
แต่ละหน่วยงานขององค์กร ความหมายต่างกัน สายงาน/ฝ่ายงานตามหน้าที่ และส่วนต่างๆ
จะมีลักษณะงาน รวมทั้งวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ผู้อานวยการ/ผู้จัดการจึงต้องมีการ
เตรียมตัวในการเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น เช่น สายงานหนึ่งอาจเน้นไปยังยอดรายได้โดยไม่ได้ระวังใน
เรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ส่วนค่านิยมร่วมกันของสายงานอื่นอาจต้องการให้เน้นความสนใจเพื่อให้เกิด
ความแน่ใจว่ามีการการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมย่อยๆ ที่แตกต่างกันนี้อาจส่งผลต่อ
องค์กรได้ แต่ถ้าสายงานเหล่านี้ทางานร่วมกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอาจสะท้อน
ออกมาเป็นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้และปรัชญาขององค์กร สาหรับองค์กรทั่ วไป สายงานและฝ่าย
งานต่างๆ ก็มีคุณลักษณะในการบรรลุเป้าหมายและการจัดการกับความเสี่ยงที่ต้องแตกต่างกันด้วย ดังนั้น
ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร และของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะถ่ายทอดไปสู่
แผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ จึงแตกต่างกัน
๕. ความตระหนักถึงความเสี่ยงที่แท้จริง
องค์กรทั่วไปที่มีประวัติ ที่ไม่เคยได้รับความสูญเสียและไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญที่สังเกต
เห็นได้ อาจเชื่อว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น ในขณะที่องค์กรอาจมีพนักงานที่มีความสามารถ มีกระบวนการที่มี
ประสิทธิผลและเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือได้ มีความหลากหลายของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ฝ่ายบริหารควรตระหนักว่าการดาเนินการที่ดีนั้นย่อม
เกิดความอ่อนแอได้ ความอ่อนแอในมิติต่างๆ เป็นเรื่องของความเสี่ยง ซึ่งทาให้การบรรลุเป้าหมายอาจ
เบี่ยงเบนไปได้
๖. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในที่สาคัญยิ่งและมี
อิทธิพลต่อองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญ คณะกรรมการมีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร ประสบการณ์และภูมิความรู้ของบุคลากร ขอบเขตขององค์ประกอบและการพิจารณา
กิจกรรม และความเหมาะสมของการปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่ได้ผลไม่อาจเกิดขึ้นได้
หากคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน มีความเข้าใจที่แตกต่างกันในเรื่องการบริหาร
เชิงรุกหรือการบริหารความเสี่ยงในภาพโดยรวมทั้งองค์กร
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๑๗
๒. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting)
องค์กรควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์
ที่กาหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหาร
จัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance
๓. กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification)
ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น แหล่งความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพล
ต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร เช่น
- วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมใน
การแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- 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
- มาตรฐานและแบบจาลองที่พัฒนาโดยองค์กร
- โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
การระบุเหตุการณ์อาจดาเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง หรือฝ่ายบริหารที่รับ
ผิดชอบในแผนงานหรือการดาเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสาคัญที่ได้รับความสนใจ หรือ
เป็นประเด็นที่กังวล เพื่อนามาจัดทาภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile)
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๑๘
๔. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
สาหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องดาเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง
โดยการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่
๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เราจะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวกและ
ทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและ
กระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่ดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย
๔.๒ การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที
การกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยง
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรของ
องค์กร โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อกาหนดทางกฎหมาย หรือข้อบังคับของหน่วยงาน
กากับดูแลหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งเกณฑ์ที่กาหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงของ
องค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่นามาพิจารณาเพื่อประกอบการกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยง
- ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้น และแนวทางในการประเมินผล
กระทบ
- แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น
- กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- แนวทางในการกาหนดระดับความเสี่ยง
- ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
- ระดับของความเสี่ยงที่จะต้องจัดการ
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๑๙
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น ๕
ระดับ โดยกาหนดนิยามในแต่ละระดับดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1

คำอธิบำย
ค่อนข้างแน่นอน
น่าจะเกิด
เป็นไปได้ที่จะเกิด
ไม่น่าจะเกิด
ยากที่จะเกิด

ระดับของความเสียหาย (Impact)
ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ผลกระทบด้านการเงิน
๒. ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
๓. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๔. ผลกระทบต่อบุคลากรสาคัญขององค์กร
๕. ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดาเนินงานโครงการทีส่ าคัญ
แต่ละด้านแบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยกาหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1

คำอธิบำย
วิกฤต
มีนัยสาคัญ
ปานกลาง
น้อย
ไม่เป็นนัยสาคัญ

แผนภำพควำมเสี่ยง (Risk Map)
แผนภาพความเสี่ ย งเป็ น เครื่ องมือ ที่ ใช้ ส าหรั บการรายงานระดั บ ความเสี่ ยงที่ ได้ รั บการ
ประเมิน โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง โดย
ประกอบด้วย ๒ แกน ได้แก่
 แกนผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Impact)
 แกนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๒๐
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดลาดับความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ม
ประเภทความเสี่ยงสูง (แดง) ค่อนข้างสูง (ส้ม) ปานกลาง (เหลือง) หรือต่า (เขียว)
Impact 5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

Likelihood

หลังจากได้รับผลการประเมินแล้ว ฝ่ายบริหารความเสี่ยง/ฝ่ายจัดการ จะดาเนินการ ดังนี้
- วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน โดยใช้ Risk Map ข้างต้น และจัดลาดับความสาคัญของ
ประเด็นความเสี่ยง
- นาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อดาเนินการคัดเลือกประเด็น
ความเสี่ยงสาคัญที่ต้องจัดการดูแลรวมถึงการกาหนดฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบ เพื่อ
ดาเนินการ
จัดหามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
- นาเสนอประเด็นความเสี่ยงและมาตรการต่างๆ ที่กาหนดให้ต้องจัดการดูแลเพิ่มเติมต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารองค์กร เพื่อทราบ
๕. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response)
การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือ เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมิน
ความสาคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ โดยการพิจารณา
ทางเลือกในการดาเนินการ การกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหาร
อาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกันในการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมที่สุ ด เพื่อลดระดับ โอกาสที่อาจเกิดขึ้ นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้ อยู่ในช่ว งที่องค์กร
สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อ
กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมหรือส่วนรวม
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กร
สามารถดาเนินงานตามภารกิจ และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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๒๑
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนขององค์กร
หรือกระบวนการทางาน คือ ขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ดังกล่าวควรมีการกาหนดให้ชัดเจน และสื่อสารให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กรด้วย เพื่อให้มี
ความเข้าใจตรงกัน โดยมีขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
• กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ระดับองค์กร
• กาหนดกระบวนการ /โครงการ และกิจกรรมที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
• กาหนดวัตถุประสงค์ระดับกระบวนงาน /กิจกรรมและวัตถุประสงค์แต่ละระดับควร
กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลได้ โดยเป็นไปตามหลักการ “SMART” คือ
Specific (ชัดเจน) มีการระบุผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคน
เข้าใจได้
Measurable (วัดผลได้) สามารถวัดผลและระบุหลักเกณฑ์ของการวัดผลได้
Achievable (บรรลุผลได้) มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามสภาพ
การดาเนินงาน ระยะเวลา และทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร
Realistic (สมเหตุผล) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนอื่นๆ ในองค์กรและสัมพันธ์กับ
เป้าหมายในระดับที่สูงกว่า
Timely (มีกาหนดเวลา) มีการระบุเวลาที่ชัดเจนว่าต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เมื่อไร
๒. กำรบ่งชี้ควำมเสี่ยง ความเสี่ยงและเหตุแห่งความเสี่ยง ควรครอบคลุมความเสี่ยงสาคัญ
คือ ความเสียหายหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร ความไม่แน่นอนที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร และเหตุการณ์ที่อาจทาให้องค์กรเสียโอกาส
ในการได้สิ่งที่ดี
๓. กำรประเมินควำมเสี่ยง คือ พิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนจะทาการควบคุมใดๆ
หลังจากนั้นจึงพิจารณาดูว่า การปฏิบัติงานในปัจจุบันได้มีวิธีการอย่างไรในการจัดการความเสี่ยง ในการ
ประเมินความเสี่ยง ควรพิจารณาให้ครอบคลุมในเรื่องโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น และผลกระทบที่องค์กรจะ
ได้รับ
๔. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง อาจเลือกใช้เป็นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีร่วมกัน ดังนี้
 Avoid (การหลีกเลี่ยง) ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์ คือ การหลีกเลี่ยง หรือ
การไม่ยอมรับความเสี่ยงนั้นเลย เป็นการดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ใน
กรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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๒๒
 Share (การโอน) หมายถึงการถ่ายโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยัง
บุคคล/หน่วยงานภายนอกองค์กร ให้ช่วยแบกรับภาระความเสี่ยงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
 Reduce (การลด) หมายถึง การหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผน
ฉุกเฉิน (Contingency plan)
 Accept (การยอมรับ) หมายถึง ใช้วิธีการเดิมต่อไปในการจัดการความเสี่ยง
โดยความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องดาเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงทีม่ ีต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ
๕. กำรติดตำมผลและกำรรำยงำน องค์ประกอบหลักของการติดตามผล และการรายงาน
คือ การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยง รวมไปถึงการระบุความ
เสี่ยงที่สามารถโอนย้ายออกไปภายนอกองค์กรได้ และการรายงานความเสี่ยงจากทุกองค์กรอย่างสม่าเสมอ
สอดคล้องและต่อเนื่อง องค์ประกอบสาคัญของการติดตาม คือ องค์ประกอบการสื่อสารที่ต้องดาเนินการ
อย่างรวดเร็วและสม่าเสมอโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประชุม การจัดทารายงานประจาเดือน
เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารได้ทาการสอบทานสถานะของความเสี่ยงและแผนการดาเนินงาน สิ่งเหล่านี้
จะช่วยให้เกิดการบอกกล่าวข้อมูลที่สาคัญ และทาให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลได้อย่างทันเวลา
๖. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร
เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกาหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนาไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น
กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ
๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีกในอนาคต
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๒๓
ทั้งนี้ในการดาเนินกิจกรรมการควบคุม ควรต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
 วิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)
 การก าหนดบุ คลากรภายในองค์ก รเพื่อ รับผิ ดชอบการควบคุ มนั้น ซึ่ง ควรมี ความ
รับผิดชอบดังนี้
(ก) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
(ข) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จาเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
 กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
๗. ข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำร (Information and Communication)
สารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ควรได้รับการบันทึก
และสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง และระดับล่าง
ไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของ
เหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ
พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการควบคุมตามความจาเป็นเพือ่ ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘. กำรติดตำม (Monitoring)
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดาเนินการภายในองค์กร มีความจาเป็นต้องได้รับการ
สื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตาม
แนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
 เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และ
บริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่าเสมอ และเหมาะสม
 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงาน
ถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๒๔
 ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการ
นามาปฏิบัติใช้จริง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุ ม
ภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ยง รายงานสถานะ
ความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ที่ ประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหารองค์กร เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป
ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์/ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนการจัดการความเสี่ยง
และการจัดลาดับความสาคัญ รวมถึงอาจนาไปใช้ในการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
๓. แนวคิดเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
ปัจ จุ บั น การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับคาบอกกล่ าวว่าเป็นไป
ในทางไม่สร้างสรรค์ เนื่องจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ต รวจสอบ โดยเน้นให้ความสาคัญกับ
ความไม่ถูกต้องความไม่พึงประสงค์ และความไม่โปร่งใสมากกว่าความถูกต้อง ความพึงประสงค์และความ
โปร่งใสของการเงิน การงาน และผลงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผลงานของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินในปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงทั้งปวงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉ้อราษฎร์
บังหลวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานของรัฐ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน จึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องปรับบทบาทใหม่ โดยให้ความสาคัญกับการสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐ ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอ สามารถป้องกันหรือตรวจพบความไม่ถูกต้อง ความไม่
พึงประสงค์ และความไม่โ ปร่ งใสของการเงิน การงาน และการประเมินผลได้เองด้ว ยการสร้างกลไก
การควบคุมและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกัน
โดยอ้อมเป็นการตรวจสอบเพื่อป้องกันโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานของรัฐมีศักยภาพเข้มแข็งขึ้น
เมื่อหน่ ว ยงานของรั ฐ มีร ะบบการป้ องกันความไม่ถู กต้อง ไม่พึงประสงค์และไม่โ ปร่งใสที่เข้มแข็งแล้ ว
ส านั กงานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ก็ส ามารถนาทรัพยากรไปตรวจสอบเรื่องอื่ นที่อาจส่ งผลให้ เกิดความ
เสียหายแก่การเงิน และทรัพย์สินของทางราชการได้มากขึ้น ซึ่งสามารถให้ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล รัฐสภา
และประชาชน
ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่ง ที่ถูกนามาช่วยในการ
บริหารงาน และเป็นกลไกพื้นฐานสาคัญของกระบวนการกากับดูแล การดาเนินกิจกรรมต่างๆในหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากระบบการควบคุม
ภายใน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกัน และรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของ
หน่ วยงานเป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ และช่ว ยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๒๕
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) ออกระเบียบ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔” เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงซึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และมาตรการการควบคุมของหน่วยงาน มาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทาง สาหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
๑. ควำมหมำย วัตถุประสงค์ แนวคิดและกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยใน
๑.๑ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับ
ของหน่วยรับตรวจ กาหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑) กำรดำเนินงำน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ
๒) กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อ
ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
๓) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคั บที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วย
รับตรวจรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กาหนดขึ้น
๑.๒ แนวคิดของการควบคุมภายใน
จากความหมายของการควบคุมภายในข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน ดังนี้
๑) กำรควบคุมภำยในเป็นกระบวนกำรที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำน
ตำมปกติ การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผลสุดท้ายของการกระทาแต่เป็น
กระบวนการ(Process) ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกาหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in)
ประจาวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรนาการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน (Planning) การดาเนินการ (Executing) และการ
ติดตามผล (Monitoring)
๒) กำรควบคุมภำยในเกิดขึ้นได้โดยบุคลำกรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเป็น
ผู้มีบทบาทสาคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกาหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลด้วยการสร้ าง
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๒๖
บรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุม กาหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
ติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกาหนดขึ้น
๓) กำรควบคุมภำยในให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรปฏิบัติงำนจะบรรลุผล
สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม
ก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะทาให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่
ตั้งใจไว้ ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายในมีข้อจากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจาก
ความไม่ระมัดระวัง ไม่เข้าใจคาสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิด
กฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ที่สาคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบ
การควบคุมภายในหรือใช้อานาจในทางที่ผิด นอกจากนี้ การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องคานึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุน
ที่เกิดขึ้น
๒. ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรต่อกำรควบคุมภำยใน
“การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนามาใช้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด”
“กำรควบคุมภำยใน” หรือ “ระบบกำรควบคุมภำยใน” เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยรับตรวจทุกคน ควรให้ความสาคัญเพราะเป็นพันธกรณีที่สาคัญ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้
สาเร็จลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ดังนั้น การออกแบบการควบคุมภายใน
อย่างเหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกาหนด รวมทั้ง
การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
ให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหำรระดับสูง ของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการกาหนดหรือออกแบบ
และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ รวมถึงการกาหนดหรือออกแบบระบบการควบคุม
ภายในของส่วนงานต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลในระดับที่น่าพอใจอยู่เสมอ โดยผู้บริหาร
ริเริ่มและดาเนินการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม และปฏิบัติตนให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริ ยธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารควรกาหนดบทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการควบคุมภายใน
โดยท าหน้ า ที่ ส อบทานหรื อ ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยรั บ ตรวจอย่ า งเป็ น อิ ส ระ
(Independent Assessment) เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๒๗
ผู้บริหำรระดับรองลงมำทุกระดับ มีหน้าที่กาหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของส่วน
งานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในที่หน่วยรับตรวจกาหนด และสอบทานหรือ
ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่นามาใช้ การประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (Control Self Assessment) เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม การปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจ มองเห็น
ความสาคัญ มีวินัยและจิตสานึกที่ดีก็เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
เช่น ผู้บริหารฝ่ายการเงินหรือหัวหน้าการเงินรับผิดชอบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี ผู้บริหาร
ฝ่ายพัสดุรับผิดชอบการควบคุมภายในด้านพัสดุของส่วนงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น
“ผู้บริหำรควรตระหนักว่ำโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในที่ดี เป็นพื้นฐำนที่สำคัญของกำร
ควบคุมเพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ”
การจัดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
ของหน่วยรับตรวจ ต้องดาเนินการเพื่อความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานของตน มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ติดตามผล และปรับ ปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไปเพื่อให้การควบคุมนั้นมี
ประสิทธิผลอยู่เสมอ ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน และการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นสิ่งสาคัญที่จะทา
ให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อ
องค์กร และควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการพื้นฐานของการควบคุมภายในและให้
ความสาคัญของการจัดให้มีการควบคุมภายใน การนาการควบคุมภายในไปปฏิบัติและการดารงรักษาไว้ซึ่ง
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
ผู้บริหารควรกาหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กร โดยมี
หน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ ทักษะและมีคุณสมบัติเหมาะสม หน่วยตรวจสอบภายในควรมีทรัพยากรที่เพียงพอและมี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จะทาหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศต่อผู้บริหารในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๓. กำรพัฒนำกำรควบคุมภำยใน
ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้หน่วยงาน
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในจึงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะ
ช่วยให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีอีกด้วย กลไกภายนอกและกลไกภายในที่ใช้ในการพัฒนาการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
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๒๘
๓.๑ กลไกภำยนอก – องค์กรที่กำกับดูแล
องค์กรที่กากับดูแลต้องเข้ามามีบทบาท โดยการกาหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้เกิดการจัดการด้านการควบคุมภายใน ซึ่งในปัจจุบันองค์กรกากับ
ดูแลทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น
 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อกาหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กาหนดให้หน่วยรับตรวจ
นามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางและ
ประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพพร้อมรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 สำนักนำยกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตาม
ระเบียบฯ ได้กาหนดให้การปฏิบัติตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นตัวชี้วัดส่วนหนึ่งใน
การติดตามและประเมินผลส่วนราชการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกากับ
ดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ
๓.๒ กลไกภำยในหน่วยงำน ได้แก่
๑) คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยบริหำรระดับสูง
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารระดับสูง เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้มี
การพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญในการ
กาหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดอ่อ นของการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่ยึด
ผลประโยชน์ของตนเองเป็นสาคัญ ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง รวมทั้งไม่ใช้โอกาสและช่องโหว่ในกฎ ข้อบังคับ แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ซึ่งจะทาให้
สามารถลดข้อจากัดของการควบคุมภายในลงได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและนาพาองค์กรไปสู่การดาเนิน
กิจการอย่างยั่งยืน
๒) หัวหน้ำส่วนงำนย่อยและผู้ปฏิบัติ
หัวหน้าส่วนงานย่อยเป็นผู้นาเอาวิธีการควบคุมต่างๆ ไปใช้ในการควบคุมงานและกากับ
ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ฝ่ายบริหารกาหนด นอกจากนั้นหัวหน้าส่วนงานย่อยยังเป็นผู้ที่มี
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๒๙
ความรู้ ความเข้าใจปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนการควบคุมภายในและความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบเป็น
อย่างดี จึงเป็นบุคคลสาคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อย่างไร
ก็ตาม หัวหน้าส่วนงานย่อยและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่าเสมอ
ควบคู่ไปด้วย
๓) ผู้ตรวจสอบภำยใน
ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายใน โดย
การประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนา
กระบวนการการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
กระตุ้นบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานให้เห็นความสาคัญของการควบคุมภายในและปฏิบัติตามระบบ
ด้วยความเคร่งครัดอย่างมีวินัย
๔) วิธีกำรควบคุมและเครื่องมือที่ใช้
วิธีการควบคุมที่นามาใช้ในปัจจุบันอาจเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะที่ใช้ เมื่อ
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป วิธีการควบคุมที่ใช้อยู่อาจไม่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการ
ควบคุมภายในจะต้องคิดนาวิธีการควบคุมใหม่ๆ มาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องปรับเปลี่ยน
เครื่องมือที่ใช้ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป
๔. กำรควบคุม แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๔.๑ กำรควบคุมเชิงนำมธรรม (Soft Controls)
หมายถึง การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตสานึก การกระทา ทักษะ ความสามารถ ของบุคลากร
ทุกระดับที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ เช่น ความซื่อสัตย์ ความ
โปร่งใส ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เป็นต้น
๔.๒ กำรควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls)
หมายถึง การควบคุมที่ฝ่ายบริหารกาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสาหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น
ผังโครงสร้างหน่วยรับตรวจ นโยบาย และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น
การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมทั้งสองส่วนประกอบกัน
หน่ ว ยรั บ ตรวจที่ มี ร ะบบการควบคุม ภายในที่มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจะให้ ค วามส าคัญ ในเรื่อ งการควบคุ มเชิ ง
นามธรรม แต่ก็ไม่ได้ละเลยการควบคุมเชิงรูปธรรม
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๕. ทฤษฎีกำรควบคุมภำยในตำมแนว COSO (Committee of Sponsoring Ogranization of the
Tradeway Commission – COSO)
การควบคุมภายในองค์กร เป็นการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การทางานเพื่อลดความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน โดยการควบคุมภายในที่เหมาะสมเป็นความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารระดับสูงขององค์กรที่ต้องจัดวางการควบคุมภายในให้เพียงพอ การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือซึ่ง
องค์กรกาหนดขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจว่า กิจกรรมในการดาเนินการของหน่วยงานจะประสบความสาเร็จและ
ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แนวคิดการควบคุมที่สาคัญของ COSO เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
มี ๔ ประการ ดังนี้
๑. การเปลี่ยนแนวความคิดว่า การควบคุมภายในเป็น “กระบวนการ (process) “ เป็น
สิ่งที่ต้องกระทาอย่างเป็นขั้นตอน แต่มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทา (means not an end)
๒. การควบคุมภายในไม่ใช่เพียงแต่การกาหนดนโยบาย แบบฟอร์มที่สวยงามและไม่ใช่ระบบ
ที่จะไปจ้างคนมาทาให้ หรือไม่ใช่คู่มือที่วางไว้บนหิ้งหนังสือ แต่เป็นกระบวนการที่ทุกคนในองค์กรต้อง
ร่วมมือกันทาและอย่างต่อเนื่อง
๓. การควบคุมให้ความเชื่อมั่นในระดับสมเหตุสมผล (Reasonable Assusance) เท่านั้น
เพราะการควบคุมมีข้อจากัดที่แฝงอยู่ (Inherent Limitations)
๔. เป็นการกระทาเพื่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ๓ ประการของการควบคุม ได้แก่
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Operation)
- ความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน การบัญชี (Financial)
- การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance)
โครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในตำมแนว COSO (Internal Control–COSO Framework)
การควบคุมภายในเป็นกระบวนการการตรวจสอบกิจกรรมในการดาเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ใช้ระบบของ COSO ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลักของการควบคุมภายใน ทั้งหมด ๕ องค์ประกอบ
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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5. การติดตามประเมินผล
2. การประเมิน
ความเสี่ยง

3. กิจกรรม
การควบคุม

4. สารสนเทศ
และการสือ่ สาร

ระบุปัจจัยเสี่ยง

นโยบำย/วิธีปฏิบัติ

วิเครำะห์ควำมเสี่ยง

กำรกระจำยอำนำจ

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

กำรสอบทำน

การสื่อสาร
ภายในและภายนอก

ปรัชญำ

บุคลำกร

จริยธรรม

โครงสร้ำง

อำนำจหน้ำที่

กำรบริหำรงำนบุคคล

สารสนเทศมีคุณภาพ

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO
องค์ประกอบกำรควบคุม ๕ ประกำรตำมแนว COSO อธิบำยได้ดังนี้
๑. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment)
การจัดบรรยากาศการควบคุมในองค์กรโดยบุคคล องค์ประกอบด้านแรก เป็นองค์ประกอบ
เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึก (Control Consciousness) และบรรยากาศ (Atmosphere) ของการควบคุม
ในองค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์กร เกิดความเข้าใจและมีจิตสานึกที่ดีในการควบคุม และการปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบโดยเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูง (Tone at the top) COSO ถือว่า
บุคลากรเป็นองค์ประกอบแรกและสาคัญที่สุด เพราะเป็นพื้นฐานและมีอิทธิพลสาคัญต่อบรรยากาศของ
การควบคุมภายในองค์กรนั้นทั้งหมด การมีบุคลากรดีเป็นแกนของจักรกลสาคัญ ในการผลักดันสิ่งดีอื่นๆ
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
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COSO ระบุองค์ประกอบย่อยด้านสภาพแวดล้อมหลายประการ เช่น
๑.๑ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Integrity and Ethical Values)
ผู้บริห ารควรแจ้งให้พนั กงานทุกคนทราบว่า การปฏิบัติห น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมี
จริ ย ธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่ ง และไม่ยินยอมให้ มีการต่อรอง หรือผ่ อนปรนในเรื่องนี้ การประเมิน
องค์ประกอบด้านนี้มักจะพิจารณาจาก
 การจัดทาข้อกาหนดด้านจริยธรรม แนวทางที่พึงปฏิบัติ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะ ข้อที่พึงปฏิบัติในกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีใดที่ห้ามปฏิบัติ
อย่างเด็ดขาด ข้อกาหนดเหล่านี้ต้องแจ้งให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดอย่างชัดเจน ในบางองค์กรอาจให้พนักงานลงนามรับทราบเป็นประจาทุกปี
เมื่อไม่ทาตามจึงควรได้รับโทษและไม่อาจอ้างว่าไม่ทราบ
 การจัดการ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดี เช่น แนวการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า
ลูกค้า ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ ผู้รับประกัน คู่แข่งขัน ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายไว้ให้ชัดเจน
ซึ่งในบางองค์กร อาจลงโทษถึงขั้นไล่ออกเมื่อพบว่าไม่ยอมปฏิบัติตาม
 ผู้บริหารทาตัวให้เป็นตัวอย่างอย่างสม่าเสมอ ทั้งโดยคาพูดและการกระทา ไม่ให้เป็นดัง
ทัศนคติที่ “พูดอย่าง-ทาอย่าง” ( Do as I say not Do as I Do )
 ลดวิธีการหรือแรงจูงใจที่เปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้เกิดการกระทาผิด เช่น การไม่กดดัน
ให้พนักงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สูงเกินจริง การให้ รางวัล ผู้กระทาดี การ
ลงโทษผู้กระทาผิด
๑.๒ ความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากร (Commitment to comtence)
ผู้บริหารควรกาหนดระดับของความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานแต่ละงาน
ระดับความรู้ความสามารถในยุคปัจจุบัน ต้องเป็นความรู้ความสามารถเชิงแข่งขันที่พนักงานต้องมี เพื่อให้
องค์กรแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ องค์ประกอบหรือจุดควบคุมย่อยในด้านนี้อาจเริ่มพิจารณาจาก
 การจัดทาเอกสารกาหนดลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติที่ต้องการใน
แต่ละตาแหน่งงาน
 การวิเคราะห์ด้านพื้นความรู้ทางการศึกษา และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้งพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ
๑.๓ คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ (Board of Directors or
Audit Committee)
COSO เน้นว่าฝ่ายบริหารระดับสูง มีบทบาทสาคัญยิ่งในการสร้างบรรยากาศการควบคุม
ของกิจการ (Tone at the top) หรือตามคากล่าวที่มักได้ยินว่า “ หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก ” ส่วนคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็ นคณะบุคคลสาคัญ ที่ทาหน้าที่ส่ งเสริมบรรยากาศของการควบคุม โดยเฉพาะ
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การส่งเสริมให้การตรวจสอบ ทั้งการตรวจสอบภายในและการสอบบัญชีเป็นไปโดยอิสระและได้มาตรฐาน
ของการปฏิบัติงาน องค์ประกอบหรือจุดควบคุมย่อยในด้านนี้อาจเริ่มพิจารณาจาก
 ความเป็ นอิส ระจากฝ่ ายบริหาร ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การตั้ง
คาถาม ที่ตรงประเด็นและลึกซึ้งเกี่ยวกับงานที่ฝ่ายบริหารปฏิบัติ การติดตามวิเคราะห์
คาตอบที่ได้ ( probing questions are raised )
 ความถี่และการมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมกับ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
 ความเพียงพอและทันกาลของสารสนเทศที่จัดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่จะติดตามความสัมฤทธิ์ผลของแผนกลยุทธ์ เป้าหมายของฝ่ายบริหาร ฐานะ
การเงินขององค์การ ผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามสัญญาที่สาคัญ
 ความเพียงพอและทันกาลของสารสนเทศที่จัดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่เกี่ยวกับข้อมูลพิเศษและอ่อนไหว ตัวอย่างของสารสนเทศ เช่น ค่าใช้จ่าย
เดิ น ทางของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ค่ า ฟ้ อ งร้ อ งในคดี ค วามหรื อ การผิ ด สั ญ ญาที่ ส าคั ญ
รายงานสืบสวนจากสถาบันกากับดูแล การฉ้อฉล การจ่ายเงินให้นักการเมือง และการ
จ่ายเงินที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
๑.๔ ปรัชญาและสไตล์การทางานของผู้บริหาร (Management Philosophy and
Operating Styles)
ความแตกต่างในแนวความคิดและวิธีการทางานของนักบริห ารย่อมมีผ ลส าคัญต่อการ
ควบคุมภายในขององค์การ เพราะผู้บริหารมีหน้าที่โดยตรงในการจัดให้มีนโยบาย มาตรการและวิธีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ปรัชญาและสไตล์
การทางานของผู้บริหารอาจขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงสร้างของกิจการ เช่น เป็นเครือข่ายต่างประเทศหรือเป็น
กิจการภายในประเทศ เป็นกิจการที่มีสาขาหรือไม่มีสาขา รวมถึงเป็นกิจการขนาดเล็กหรือใหญ่ เป็นต้น
องค์ประกอบหรือจุดควบคุมย่อยในด้านนี้อาจเริ่มพิจารณาจาก
 ลักษณะในการยอมรับความเสี่ยงขององค์กร เช่น กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย หรือชอบ
ความระมัดระวัง
 ความถี่ในการติดตามงานระหว่างผู้ บริหารระดับสู งกับระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่อยู่ห่างไกล
 ทัศนคติของฝ่ายบริหารที่มีต่อการเลือกนโยบายบัญชี ความระมัดระวังในการกาหนด
ประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลบัญชี และการแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จ รวมทั้ง
การส่งเสริมในงานบัญชี การพัฒนาความรู้ของฝ่ายบัญชี
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๑.๕ โครงสร้างการจัดองค์กร ( Organizational Structure )
โครงสร้างขององค์กรที่ได้รับการจัดไว้ดีย่อมเป็นพื้นฐานสาคัญ ที่ทาให้ผู้ บริหารสามารถ
วางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัด
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กรธุรกิจนั้นๆ องค์ประกอบ หรือจุดควบคุมย่อยในด้านนี้
อาจเริ่มพิจารณาจาก
 การจัดโครงสร้างที่เหมาะสมทาให้การไหลเวียนของระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างทัน
กาลระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน
 มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในตาแหน่งสาคัญๆ อย่างเพียงพอชัดเจน
และทุกคนเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบ ของแต่ละตาแหน่งนั้น
 ความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอของผู้บริหารในตาแหน่งสาคัญนั้น
๑.๖ วิธีมอบอานาจและความรับผิดชอบ (Assignment of Authority and
Responsibility )
องค์ประกอบนี้หมายถึงการมอบอานาจในระดับปฏิบัติการ การกาหนดวิธีการรายงาน
และอานาจในการอนุมัติ ซึ่งควรมอบในระดับที่ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความริเริ่ม หรือสามารถแก้ไขปัญหาให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
องค์กรยุคใหม่นิยมการกระจายอานาจในการบริหาร (Empowerment) โดยกระจาย
อานาจบริหารตัดสินใจในกิจกรรมประจาวัน จากส่วนกลางสู่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า (front line) ที่
รับผิดชอบโดยตรงทาให้ลดชั้นการบริหารแบบแนวดิ่ง (VerticalOrganization) มาสู่การบริหารแบบ
แนวราบ (Flat Organization) ทาให้เกิดความคล่องตัว และมีการตอบสนองความต้องการได้ดีกว่า
อย่างไรก็ตาม ยิ่งมีการกระจายอานาจลงสู่เบื้องล่างมากเท่าไร องค์กรอาจพบความเสี่ยงกับสถานการณ์ที่
ไม่คาดมาก่อนมากขึ้น หรือมีผู้กล่าวว่ าการกระจายอานาจอาจเพิ่มการกระจายกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ
ดั ง นั้ น ท าให้ อ งค์ ก รต้ อ งการระบบการควบคุ ม และระบบการรายงานตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(accountability) ที่มีประสิทธิผลและทันกาลมากขึ้น ซึ่งรวมถึงมาตรการการติดตามผล การระบุชื่อ
ผู้รับผิดชอบในงานต้องชัดเจน การให้รางวัล และการลงโทษต้องกระทาอย่างทันกาล องค์ประกอบหรือ
จุดควบคุมย่อยในด้านนี้อาจเริ่มพิจารณาจาก
 ความชัดเจนในการระบุความรับผิดชอบและอานาจในการอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติการฝ่าย
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งความ
รับผิดชอบในระบบการรายงานสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 ความเหมาะสมของมาตรฐานการควบคุมและวิธีการควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร
ระบุลักษณะความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน
 ความเหมาะสมของจานวนพนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการ
บัญชี ซึ่งจะต้องมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และความซับซ้อนของ
กิจกรรม และระบบงานที่เกี่ยวข้อง
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๑.๗ นโยบายและวิธีบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Policy and
Practices)
บุ ค ลากรเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลที่ สุ ด ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านทุ ก ด้ า น รวมทั้ ง ต่ อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ดังนั้นฝ่ายบริหารควรกาหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การว่าจ้าง คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และ
อุปนิสัยที่เหมาะสมกับงาน และเมื่อได้บุคลากรที่เหมาะสมต้องมีนโยบายในการจูงใจ และการพัฒนาให้
ความรู้และความสามารถที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน องค์ประกอบ
หรือจุดควบคุมย่อยในด้านนี้อาจเริ่มพิจารณาจาก
 นโยบายและวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนตาแหน่ง
การจ่ายผลตอบแทนบุคลากร
 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ เมื่อมีการประพฤติแตกต่างจากนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ที่กาหนด
 ความเพียงพอในการตรวจสอบภูมิหลังของบุคลากรที่จะรับ โดยเฉพาะกิจกรรม
บางอย่างที่องค์กรเห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญและยอมรับไม่ได้
 ความเพียงพอในการใช้นโยบายการเลื่อนตาแหน่งและความดีความชอบ โดยใช้เกณฑ์
ประเมินผลงานและข้อกาหนดทางจริยธรรมและแนวทางที่พึงปฏิบัติที่กาหนดขึ้น
๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมิ น ความเสี่ ย ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห ารอย่ า งหนึ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารนิ ย มใช้
เนื่องจากการดาเนินงานในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูง และต้องการความเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า และการจัดการบริหารความเสี่ ยงให้ มีผลกระทบต่อองค์การ หรือหน่ว ย
ที่รับผิดชอบในระดับที่ยอมรับได้
ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง คือ (๑) การกาหนดวัตถุประสงค์ (๒) การระบุปัจจัย
ความเสี่ยง (๓) การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง (๔) การบริหารความเสี่ยง และความเปลี่ยนแปลง
ให้มีผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้
๒.๑ การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting)
ผู้บริหารในยุคใหม่ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงานที่ต้องการไว้ล่ว งหน้า
ก่อนการปฏิบัติงาน ไม่ใช่ปฏิบัติงานไปแล้วจึงมากาหนดตามผลงานที่เกิด ส่วนความเสี่ยง คือโอกาสที่อาจ
เกิดเหตุการณ์ที่มีผลให้งานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการ เช่น การ
ตัดสินใจผิด การทางานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การขาดประสิทธิภาพ ทรัพย์ สินสูญหาย เสื่อมค่า การ
ทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สาคัญ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายขององค์ ก ร แบ่ ง เป็ น ระดั บ ใหญ่ ๆ ได้ ๒ ระดั บ คื อ
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน (Entity Level) ซึ่งกาหนดโดยฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารระดับสูง และ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม (Activity Level) ซึ่งกาหนดโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ
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วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน ย่อมเป็นเป้าหมายหลักของวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับ
รองๆ ลงมา และต้องกาหนดให้สอดคล้องกัน เพื่อป้องกันการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ขัดแย้งกัน
การกาหนดวัตถุประสงค์จึงควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้ เพื่อใช้วัดความสาเร็จของการปฏิบัติงานใน
แต่ละระดับ ซึ่ง COSO เน้นเป้าหมายที่ระบุปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญ (Key Success Factors) และการ
ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานที่สาคัญ (Key Performance Indicators : KPI)
๒.๒ การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Risk Identification)
ความเสี่ยงของหน่วยงาน มีสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการปฏิบัติงานของ ทั้งใน
ระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม
๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง
- การประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยง (Significant of Risk)
- การกาหนดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หรือความถี่ (Frequency) ที่จะเกิด
- การพิจารณาวิธีการที่จะจัดการ กับความเสี่ยงที่มีความสาคัญ หรือมีโอกาส
จะเกิดสูง
เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธี ซึ่งผู้บริหารอาจต้องเลือกใช้อย่างมีดุลพินิจและ
รอบคอบ เช่น การวิเคราะห์อย่างง่าย การใช้คะแนนถ่วงน้าหนัก การพิจารณาทั้งจากผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิด ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญและมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งควร
พิ จ ารณาเลื อ กวิ ธี ก ารหรื อ เทคนิ ค ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งให้ เ หมาะสมกั บ ขนาด และลั ก ษณะการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง
ผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น
๒.๔ การบริหารความเสี่ยงหรือความเปลี่ยนแปลง (Risk or Change Management)
การบริหารความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารยุคปัจจุบันต้องให้ความสนใจ เพราะอาจ
มีผลกระทบต่อกิจกรรมอย่างร้ายแรง ผู้บริหารควรพิจารณาหาวิธีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นๆ ว่า
หากเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้นจริง จะมีผลเสียหายหรือเกิด ผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องคานึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลง
สามารถดาเนินการได้ ๔ ลักษณะ ดังนี้
๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoiding) การดาเนินการหลีกเลี่ยงเหตุ การณ์ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง
๒) การแบ่งปัน (Sharing) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อื่นร่วมรับความเสี่ยง
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๓) การลด (Reducing) เป็นการลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู่ระดับ
ความเสี่ยงต่าการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๔) การยอมรับ (Accepting) หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงนั้น ซึ่งกรณีที่หน่วยงานอาจ
มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
การกาจัดความเสี่ยงให้หมดไปนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างยิ่ง หรือเป็นไปได้น้อยมาก
ดังนั้นที่ดีที่สุด ก็คือ พยายามลดความเสี่ยงให้น้อยลงจนอยู่ในระดับที่ผู้บริหารกาหนดว่าอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ผู้บริหารที่ให้ความสาคัญกับการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และปรับเปลี่ยนมาตรการ
ควบคุมภายในให้มีความสัมพันธ์เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ย นไปอยู่ตลอดเวลา ย่อมถือได้ว่าปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหารอย่างเหมาะสม และถือเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งของการควบคุมภายใน
๓. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
องค์ประกอบที่ ๓ ของการควบคุมภายใน คือ กิจกรรมการควบคุม หมายถึง การกระทา
(Action) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และคาสั่งต่างๆ ที่ฝ่ายบริหาร
กาหนด ซึ่งเมื่ อกระทาอย่างถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสมแล้ว ควรเพิ่มความมั่นใจในความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด หรือคือกิจกรรมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกัน ค้นพบ หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
ตามผลการประเมินความเสี่ยงที่กล่าวไปแล้ว
ประเภทของการควบคุม สามารถแบ่งได้เป็น ๕ ประเภท คือ
๑. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การใช้
พนักงานที่มีความรู้และจริยธรรม การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร
๒. การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ค้น พบข้อผิ ดพลาดที่เกิดขึ้น แล้ ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การ
รายงานข้อบกพร่อง การตรวจสอบ
๓. การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
๔. การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความสาเร็จโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การควบคุมแบบนี้จะทาให้บรรลุเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น ผู้บริหารกาหนดระเบียบ คาสั่ง นโยบาย คู่มือ หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรถือปฏิบัติ ผู้บริหารจัดให้บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ เป็นต้น
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่
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๕. การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Control) เป็นการควบคุมเพื่อช่วยลดระดับ
ความเสี่ยงจากการที่ไม่มีการควบคุมบางอย่างที่ดีอยู่ในกิจกรรมนั้น เช่น การควบคุมโดยการแบ่งแยกหน้าที่
งาน ส่วนใหญ่มักพบในหน่วยงานใหญ่ๆ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานเล็กๆ อาจไม่สามารถจ้างบุคลากรจานวนมากได้
จึงจาเป็นต้องอาศัยการควบคุมโดยผู้บริหารอย่างใกล้ชิด เป็นต้น

ผู้บริหารควรกาหนดและออกแบบการควบคุมที่ดี โดยการแฝงแทรกลงเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมปฏิบัติงานจริง และจะมีการควบคุมมากหรือน้อยเพียงไร ควรขึ้นอยู่กับความสาคัญและ
ระดับความเสี่ยง เพราะการควบคุ มมากไป (Over Control) ย่อมเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและกาลังใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน แต่การควบคุมน้อยไป (Under Control) ทาให้เกิดความเสี่ยงและเปิดโอกาสการทุจริต
ดังนั้น COSO จึงเน้นว่าผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการจัดการควบคุมการทางานของตนอย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิผล ควรกาหนดให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงานในแต่ละกิจกรรม/หน่วยงานนั้น และ
สอดคล้องกับ นโยบายและสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ ยนไป เพื่อให้ มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งต้องทาอย่างสม่าเสมอและตลอดไป
๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
๔.๑ สารสนเทศ (Information) หมายความถึงสารสนเทศทางการบัญชี และ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านอื่นๆ ทั้งที่เป็นสารสนเทศจากแหล่งภายใน และแหล่งภายนอก
ผู้บริ หารยุคใหม่จาเป็น ต้องตื่นตัวและใช้สารสนเทศ โดยเฉพาะที่มีลั กษณะเป็นสิ่ งบอกเหตุ (Warning
signals) ประกอบการพิจารณาสั่งการแก้ไข ส่วนปฏิบัติงานมักใช้สารสนเทศที่ออกมาจากฝ่ายบริหาร เป็น
เครื่องชี้นาทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ ลักษณะสารสนเทศที่ดีซึ่งทุ กองค์กรควรจัดให้มีและใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ มีดังนี้
 ความเหมาะสมกับการใช้ หมายถึง สารสนเทศบรรจุเนื้อหาสาระที่จาเป็นสาหรับ
การตัดสินใจ
 ความถูกต้องสมบูรณ์ หมายถึง สารสนเทศที่ส ะท้อนผลตามความเป็นจริงและมี
รายละเอียดที่จาเป็นครบถ้วน
 ความเป็ น ปั จ จุ บั น หมายถึ ง สารสนเทศที่ ใ ห้ ตั ว เลขและข้ อ เท็ จ จริ ง ล่ า สุ ด หรื อ
ใกล้เคียงวันที่ใช้ตัดสินใจมากที่สุด
 ความทันเวลา หมายถึง จัดทาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้ตัดสินใจได้รับทันเวลาที่ต้องการ
ใช้สารสนเทศนั้น
 ความสะดวกในการเข้าถึง หมายถึง ความยากง่ายในการเข้าถึง ซึ่งควรง่ายสาหรับ
ผู้ ที่ มี อานาจหน้ า ที่เ กี่ ยวข้ อ ง แต่ มีร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ยมิ ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ม่ มีห น้ า ที่
เกี่ยวข้องเข้าถึงสารสนเทศได้
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๔.๒ การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การจัดให้มีความเข้าใจอันดีระหว่าง
บุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การจัดระบบสื่อสารให้สนเทศที่มีส่งถึงผู้ที่ควรได้รับ
หรือมีไว้พร้อมอย่างทันกาล และการสื่อสารที่ดีต้องเป็นการสื่อสารสองทาง ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการก็ตาม ระบบการสื่อสารที่ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็น
สัญญาณบอกเหตุอันจะทาให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน
๕. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring)
การติดตามผล เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายใน
มีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในที่กาหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล
กำรติดตำมประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการ
ต่างๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจาเป็นต้องมี
การติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้มีความเพียงพอ
และเหมาะสม มีการปฏิบั ติตามระบบการควบคุมภายในจริงข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา และทาให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด
การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง มีดังต่อไปนี้
๑) กำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน โดยทั่วไปการควบคุมภายในจะได้รับการ
ออกแบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นส่วนเดียวกันและอยู่ในการดาเนิน
งานด้านต่างๆ ตามปกติของหน่วยรับตรวจ การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและต่ อเนื่องตลอดระยะ
เวลาของการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบความถูกต้องและการเปรียบเทียบข้อมูล
ต่างๆ และกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจาของบุคลากรในหน่วยรับตรวจ
๒) กำรประเมินผลเป็นรำยครั้ง คือ การประเมินเป็นครั้งคราวตามงวดเวลาที่กาหนด
หรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล การ
ประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถทาได้ ดังนี้
๒.๑) กำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้วยการให้ผู้มีความชานาญในกิจกรรมนั้นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมิน โดยกาหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยนั้น ๆ ร่วมกันพิจารณาถึงความ
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เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของงานในความ
รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒.๒) กำรประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ เป็นการประเมินผลที่กระทาโดยผู้ที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้ นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน การประเมินผลอย่างเป็นอิสระอาจกระทาโดยผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้ตรวจสอบภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ผลการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
มีความเที่ยงธรรมมากขึ้น การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมและ
สนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
ลักษณะของกำรควบคุมภำยในที่ดี
การควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการมักจะแตกต่างกันไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
แต่โดยทั่วๆ ไปแล้วการควบคุมภายในที่ดีจะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกัน ดังนี้
๑) มีแผนการจัดแบ่งส่วนงาน ซึ่งกาหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ ไว้อย่าง
ชั ด แจ้ ง และให้ เ ป็ น อิ ส ระจากกั น เพื่ อ ให้ มี ก ารควบคุ ม สอบทานกั น ได้ แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็ ใ ห้ มี ก าร
ประสานงานที่ดีด้วย
๒) มีระบบควบคุมทางบัญชีที่ดี มีการอนุมัติรายการบัญชี คู่มือการบัญชี การควบคุม
งบประมาณและต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลทางบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถนา
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้
๓) มี แ นวทางปฏิ บั ติ ง านที่ ดี โดยก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรแต่ ล ะ
ตาแหน่งไว้ครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน การมอบหมายหน้าที่ และการกาหนด
นโยบายต่างๆ เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การโต้แย้งหรือปัดความรับผิดชอบของบุคลากร
๔) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างหนึ่ งของผลสาเร็จของงาน เพราะ
หน่วยงานอาจได้รับความเสียหาย หากมอบหมายให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับงานที่มอบหมาย หรือ
หากมอบหมายให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติสูงกว่างานที่มอบหมายก็จะเป็นการสูญเปล่า และไม่ประหยัด
ค่าใช้จ่าย
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในการกาหนดระบบการควบคุม ผู้บริหารที่รับผิดชอบควร
พิจารณาลักษณะของการควบคุมที่ดี ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้
๑. ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินควร การควบคุมที่มากเกินไป ย่อมสิ้นเปลืองทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย
โดยไม่คุ้มค่าและเสียขวัญต่อการปฏิบัติงาน
๒. ควบคุมในจุดที่สาคัญ หากไม่แก้ไขให้ตรงจุดนี้จะมีผลกระทบสาคัญ ความเสียหายสูง
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๔๑
๓. เหมาะสมและเข้าใจง่าย สามารถสะท้อนสถานการณ์ที่ประเมินได้ดี และผู้ถูกประเมิน
เข้าใจและยอมรับผลการประเมิน
๔. สอดคล้องกับเป้าหมาย เป็นการควบคุมที่ตรงเป้าหมายและให้ผลการประเมินที่แม่นยา
๕. ทันกาล ผลการประเมินที่ ล่าช้า ไม่ทันกาล ย่อมไม่เกิดประโยชน์ การควบคุมภายใน
ปัจจุบันจึงนิยมการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงาน (Concurrent Controls) สามารถทราบผล และ
แก้ไขทันท่วงที
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนประสบควำมสำเร็จ
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน จะสาเร็จได้ ต้องมีปัจจัยเกื้อหนุน และปัจจัยผลักดัน
ดังนี้
๑. ปัจจัยเกื้อหนุน
๑.๑ ผู้บริห ารระดับ สูง ต้องเป็นผู้ริเริ่มในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นใน
หน่วยงาน และระบบการควบคุมภายในนั้นต้องได้รับการยอมรับในระดับปฏิบัติ
๑.๒ มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
๑.๓ มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
๑.๔ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่การงาน
๒. ปัจจัยผลักดัน
ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้แก่
๒.๑ วัตถุประสงค์ ( Purpose ) หน่วยงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่ากาลังจะ
ทาอะไร เพื่อให้สามารถกาหนดทิศทางการทางานและความก้าวหน้าของหน่วยงานได้
๒.๒ ข้อตกลงร่วมกัน (Commitment) เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลงร่วมกันที่
จะปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพิ่มคุณค่าแก่หน่วยงาน
๒.๓ ความสามารถในการบริหารงาน (Capability) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ผู้บริหารของหน่วยงานควรเพิ่มขีดความสามารถ
ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
ให้มีการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
๒.๔ ปฏิบัติการ (Action) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และ
สม่าเสมอ
๒.๕ การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Learning) หน่วยงานต้องเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น หรือพัฒนาระบบการ
ควบคุมใหม่ๆ ให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๔๒
ข้อจำกัดของระบบกำรควบคุมภำยใน
๑. กำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร ในบางครั้งแม้ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
แต่หากฝ่ายบริหารตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากระบบข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น หรือ
เหตุจาเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะช่วยได้ใน
สถานการณ์เช่นนั้น
๒. กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร การที่บุคลากรละเว้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในที่
วางไว้ ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ดังกล่าวก็ไม่สามารถเป็นกลไกและเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานได้
๓. เหตุกำรณ์ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ อาจไม่สามารถ
รองรับเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือบางกรณีเกิด
เหตุการณ์พิเศษที่มิได้คาดคิดมาก่อน
๔. กำรทุจริตในหน่วยงำน ในบางกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือทุจริตเพื่อหาประโยชน์
ร่วมกันซึ่งจะเป็นการทาลายระบบการควบคุมที่กาหนดไว้ได้
๕. ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับในอัตรา
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ ยงมากกว่า
ผลตอบแทนที่จะได้รับ
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่เป็นข้ อจากัดของระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ดี
ระบบการควบคุมภายใน เป็นเพียงกลไกที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการบริหารงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรมีระบบควบคุมภำยใน
หน่วยงานจะได้รับประโยชน์จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้
๑. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๓. มีข้ อมู ล และรายงานทางการเงิน ที่ ถูก ต้อ ง ครบถ้ว นและเชื่ อถื อได้ ลดโอกาสความ
ผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง สูญเปล่า และการทุจริตในหน่วยงาน สามารถนาไปใช้ใน
การตัดสินใจ
๔. การปฏิบั ติใ นหน่ ว ยงานเป็น ไปอย่า งมี ระบบและอยู่ ในกรอบของกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่วางไว้
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง ทาให้ผู้บริหารได้
รับทราบข้อมูล หรือผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงที่เสนอ ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในหน่วยงานมาดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๔๓
๔. แนวคิดหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ( Good Governance ) พ.ศ. ๒๕๔๖
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นการเสริมสร้างหลักธรรมมาภิบาลและจริยธรรมใน
องค์กร โดยมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร ซึ่งเป็นการจัดให้มีโครงสร้างที่ดีของการจัดการและการดาเนินการขององค์กร รวมทั้งความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การกากับดูแลที่ดีมีวัตถุประสงค์หลักในการติดตาม กากับควบคุม
และกากับดูแลให้องค์กรมีการจัดกระบวนการดาเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยรูปแบบกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีนั้น จะมีผลต่อการควบคุมและ
การจัดการขององค์กร เพื่อจัดระเบียบให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดและมีประสิทธิ ผลเท่าที่จะทาได้ โดยการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพขององค์กรจะช่วยให้องค์กร
สามารถจัดการในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร
ธรรมำภิบำล กับ กำรบริหำรแนวใหม่
ธรรมาภิบาล จัดเป็นแนวคิดสาคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลก
ปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์ และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี มากขึ้น
แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสาคัญ
กระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสาร การดาเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่องของ
การเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน การมุ่งดาเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆโดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความ
สาคัญและเริ่มมีการนาไปปฏิบัติกันมากขึ้น
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Government) เป็นแนวคิดสากล
ที่ได้น ามาใช้ในสั งคมไทย เป็ น ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการ และ
พนักงานบริษัทเอกชน เพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่
บนหลั ก การบริ ห ารงานที่ เที่ ย งธรรม สุ จ ริต โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มี จิ ต ส านึ ก ในการท างาน มี ค วาม
รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทา พร้อมตอบคาถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพร้อมรับผิด มี
ศีล ธรรม จริ ย ธรรมในการท างาน การคานึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ว มในการรั บ รู้ ตั ด สิ น ใจ ดาเนิ น การและ
ประเมิน ผล ตลอดจนร่ ว มรั บ ผลจากการตัดสิ นใจร่ว มนั้น โดยมีความหมายรวมถึงระบบโครงสร้าง
กระบวนการต่างๆที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมจะพัฒนา และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข “ธรรมาภิบาล” เป็นทั้งเป้าหมายและ
วิธีการในการพัฒนา ถ้าพิจารณาในฐานะ วิธีการอันจะนาไปสู่เป้าหมายก็จะหมายถึง เครื่องมือหรือกลไก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมใน
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๔๔
สังคม เป็นต้น ในขณะที่ถ้าพิจารณาในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนานั้น จะหมายถึงระบบบริหาร
จั ดการที่มีอ งค์ป ระกอบที่ส าคัญ คื อ มีความเป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในกระบวนการ
ตัดสินใจ ให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในความสุจริต
ความถูกต้องดีงาม และโปร่งใส ดังนั้น ธรรมาภิบาลจึงประกอบด้วย หลักการสาคัญ ๖ ประการ ดังนี้
๑) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) เป็นหลักที่ถือเป็นกฎ กติกาในสังคมที่ทุกคนมีส่วน
เกี่ยวข้อง ดังนั้น การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของสมาชิก ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดี มีความเป็นธรรมและมีความชัดเจน มี
ระบบลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบังคับใช้ที่คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะช่วยควบคุมการใช้
อานาจของรัฐให้เป็นไปอย่างชอบธรรม พร้อมกับช่วยคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ให้ถูก
ละเมิดโดยการใช้อานาจรัฐ และจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามหากกฎหมายและระบบยุติธรรมอ่อนแอ จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อกฎหมายและแพร่กระจายกว้างขวางนาไปสู่การทุจริต
ในระดับการใช้อานาจหน้าที่อย่างไม่ระมัดระวัง กระทบต่อสิ ทธิเสรีภาพของประชาชนและกระทบต่อการ
ลงทุนทางเศรษฐกิจ
๒) หลั กคุณ ธรรม (Morality) เป็นการพัฒ นาให้ บุ คลากรของภาครั ฐ ยึ ดมั่นในความ
ถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน
อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุ จริต การบริหารจัดการที่ดีภาครัฐเป็นการบริหารที่ไม่เพียงแต่ให้
ความสาคัญกับประสิทธิภาพ แต่ต้องให้ความสาคัญกับการดารงรักษาไว้ซึ่งหลักการอันถูกต้อง การยึดถือ
ระบบคุณธรรม คุณค่าและความดีงามทั้งหลาย ทั้งนี้ เพราะระบบคุณค่าและค่านิยมต่าง ๆ ในระบบ
ราชการจะเป็นปัจจัยกาหนดพฤติกรรมของข้าราชการและชี้นาวิธีการให้บริการแก่ประชาชนด้วย
๓) หลักควำมโปร่งใส (Accountability) การทางานที่เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้
จะส่งผลให้การทุจริตคอรัปชั่นและความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลง ดังนั้น
ถ้าภาครัฐจัดระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและเปิดเผยให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับรู้ในวิธีการ
และขั้น ตอนการทางาน ได้มีโ อกาสตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการดาเนินงานจะส่ งผลให้
ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อการทางานและผลของงาน มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมมากขึ้น ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า
ข้าราชการมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน
๔) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
รับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดาเนินการของโครงการ รวมถึงได้รับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่ประชาชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ของชุมชนและของชาติ โดยมีการแสดงทัศนะต่างๆ ต่อการดาเนินงานที่มีผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่
เพื่อให้รัฐบาลนาไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย การให้คาแนะนาปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๔๕
รวมตลอดจนควบคุมการดาเนินงาน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นการ สื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และรั บ ฟังความเห็น ซึ่ง กัน และกั น ระหว่า งรัฐ กับ ประชาชน ซึ่ง เป็น กระบวนการที่เ สริม สร้า ง
ความสามั ค คี ใ นชาติ ในขณะเดี ย วกั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการติ ด ตามตรวจสอบนโยบาย และ
การดาเนินงานของรัฐ ให้ดาเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
๕) หลักควำมคุ้มค่ำ (Cost – effectiveness or Economy) การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้อง
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม คานึงถึงความประหยัด
ความคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทางาน
ดังนั้น ภาครัฐซึ่งยังคงฐานะเป็นแกนสาคัญในกระบวนการบริหารจั ดการในการพัฒนาประเทศและการ
ให้บริการแก่ประชาชน จึงอาจจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและกลไกการทางาน ให้คานึงถึงความ
คุ้มค่าและประสิทธิภาพมากขึ้น
๖) หลักควำมสำนึกรั บผิดชอบ (Responsibility) เป็นกระบวนการท างานที่จะช่ว ย
เสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานให้ดีขึ้น ความสานึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องมี
ลักษณะสาคัญ ๖ ประการ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การปฏิบัติการอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้ออานวยให้เกิดการรับผิดชอบ การทางานอย่างไม่หยุดยั้ง การมี
แผนสารองการติดตามประเมินผลการทางาน เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ใช้อานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
กิจการของรัฐในทุกระดับ ดังนั้น จึงต้องสร้างเครื่องมือและวัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบให้เกิดแก่ข้าราชการ
อย่ า งกว้ างขวาง ความรั บ ผิ ด ชอบและตรวจสอบได้จ ะเป็ นการตรวจสอบและควบคุ มพฤติก รรมของ
ข้าราชการให้รับผิดชอบต่อภารกิจ ต่อสังคม กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของประชาชน เคารพความ
คิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระทาของตนเอง
หลักกำรสำคัญของธรรมำภิบำล
หลัก
นิติธรรม

หลักความสานึก
รับผิดชอบ

หลัก
ความโปร่งใส

หลักธรรมำภิบำล

หลัก
ความคุ้มค่า
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

หลัก
คุณธรรม

หลัก
การส่วนร่วม

๔๖
๕. แนวคิดเกี่ยวกับสำยโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain)
การที่จะสร้างคุณค่าอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นมาประกอบกันให้เป็นประโยชน์สุดท้ายที่ลูกค้า
หรือผู้รับบริการต้องการ จะมีขั้นตอนของกระบวนการสร้างคุณค่าที่ต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ เหมือนห่วงโซ่
ของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวพันกัน เพื่อสร้างประโยชน์สุดท้ายในผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อนาส่งต่อไปให้
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ กระบวนการเหล่านี้เรียกว่า Value Chain หรือ สำยโซ่แห่งคุณค่ำ
สำยโซ่แห่งคุณค่ำ (value chain)
การจัดการกระบวนการเป็นการจัดการกิจกรรมที่เปลี่ยนปัจจัยนาเข้า (input) ให้เป็นผลิตผล
(output) เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการผลิตหรือการบริการให้แก่ผู้รับบริการ (ลูกค้า)
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ กระบวนการแบ่งออกเป็น ๒ กระบวนการ คือ กระบวนการสร้างคุณค่า
และกระบวนการสนับสนุน กระบวนการกาหนดขั้นตอนมีระเบียบปฏิบัติ และข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์
อักษร มีการควบคุมและขั้นตอนการวัดและประเมินกระบวนการ
ในเรื่องโซ่แห่งคุณค่าเป็นแนวความคิดที่พัฒนาโดย Michael E. Porter (๑๙๘๕) ได้ให้
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสายโซ่คุณค่า (Value Chain) นี้ว่า จะเน้นกิจกรรมหลัก และกิจกรรมรอง ที่เพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้า/บริการของกิจการ ทั้งนี้โดยกิจการอาจนาระบบสารสนเทศในกิจกรรมเหล่านั้นมาสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น โมเดลนี้จึงให้ความสาคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แข่งขัน โดยแนวคิดนี้จะแบ่งกิจกรรมขององค์การ โดยใช้มิติทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เป็น
พื้นฐานในการแบ่งประเภทของกิจกรรมต่างๆ ที่ทาภายในองค์การ และเรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่า
“กิจกรรมที่มีมูลค่า” (Value Activities) โดยที่
● มูลค่ำ (Value) ที่องค์การสร้างขึ้น วัดจากจานวนของผู้ค้าที่เต็มใจจะซื้อสินค้า /บริการ
องค์การจะมีกาไร ถ้ามูลค่าที่สร้างขึ้นเกินกว่าต้นทุนในการดาเนินกิจกรรมเหล่านั้นในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน องค์การจะต้องทากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ด้วยต้นทุนที่ต่ากว่าคู่แข่งหรือดาเนินการ
ในลักษณะที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันและด้วยราคาพรีเมียม (มีมูลค่ามากกว่า)
● สำยโซ่แห่งคุณค่ำ (value chain) ของหน่วยงานจึงหมายถึง ระบบของกิจกรรมที่มี
ความ สัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงกัน ความเชื่อมโยงนี้ หมายถึง เมื่อดาเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปจะมี
ผล กระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิผลของกิจกรรมอื่นด้วย ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ จึงต้องมีการ
เปรียบเทียบ (trade-offs) ในการทางานของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ากิ จกรรมโดยรวมของกิจการจะ
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น หากต้นทุนในการออกแบบสินค้ามีราคาสูง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคา
แพง ก็จะทาให้ต้นทุนหลังการขายลดลงด้วย เพราะสินค้าได้รับการออกแบบมาอย่างดีและผลิตด้วย
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปัญหาที่ติดตามมาย่อมจะน้อยลงด้วย ปัญหาจึงอยู่ที่กิจการด้วยว่าจะพิจารณาในเรื่อง
การเปรียบเทียบ (trade-offs) นี้อย่างไรจึงจะเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
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๔๗
ใน Porter’s Value Chain ซึ่งเป็นทัศนะของ Porter นั้นความสามารถในการแข่งขัน
(competitiveness) ขององค์การสามารถสร้างได้ด้วย ๒ วิธีหลัก คือ
๑. การทาให้ต้นทุนในการผลิตและการให้การบริการที่ต่ากว่าคู่แข่ง (low relative cost)
๒. การทาให้สินค้าและบริการของตนเองแตกต่างจากคู่แข่ง (differentiation)
โดยกิจกรรมหลักในการสร้างมูลค่า Value Activities ออกเป็น ๒ ชนิดใหญ่ๆ คือ
 Primary Activities หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตสินค้า /
บริการโดยตรง การส่งมอบให้กับลูกค้า รวมทั้งบริการหลังการขาย และ
 Support Activities หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คอยสนับสนุน หรือทาให้ Primary
Activities ดาเนิ นไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภ าพ ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ
สร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ (Service) การตลาดและการขนส่งสินค้าหรือบริการ (Service) ไปยังผู้บริโภค
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่มีการดาเนินติดต่อกันเป็นลาดับอีก ๕ กิจกรรมได้แก่
๑) Inbound Logistics กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการการเลือกสรร การรับ การเก็บ Inputs
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า/บริการ กิจกรรมเหล่านี้จึงรวมถึงการขนส่ง การจัดเก็บ และ การจัดการสินค้า
คงเหลือ
๒) Operation (Manufacturing) เป็นกิจกรรมการแปรสภาพ Inputs ต่างๆ ให้เป็น
สินค้า/บริการ การบารุงรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนาส่ง
สินค้า/บริการไปให้กับลูกค้า
๓) Outbound Logistics กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจาหน่ายสินค้า
และบริการ (Service) ไปยังลูกค้า
๔) Marketing and Sales กิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ
(Service) เช่น การโฆษณา ช่องทางการจัดจาหน่าย
๕) Services กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า รวมถึงการ
บริการหลังการขาย การแนะนาการใช้ การติดตั้ง การซ่อมบารุง บริการอะไหล่ และการรับประกันต่าง ๆ
๒. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกิจกรรมที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อทุก
Primary Activities ในทุ กขั้ น ตอนสามารถดาเนิน ไปได้ ด้ว ยเหตุ นี้ เราจึ งเห็ น ว่า แต่ ล ะ Support
Activities เป็ น กิ จ กรรมที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก Primary Activities ในทุ ก ขณะ ประกอบด้ ว ย
กิจกรรมย่อยสาคัญ ๔ กิจกรรม คือ
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๔๘
๑) Procurement กิจ กรรมการสรรหาสิ นทรัพย์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในแต่ละ Primary
Activities ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแหล่งวัตถุดิบ การเจรจา ต่อรองกับ Supplier การเลือกวิธีการในการส่ง
มอบสินค้า/บริการแก่ลูกค้า
๒) Technology Development กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยากร (know-how) การพัฒนา
เทคโนโลยีที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต
๓) Human Resource Management กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหาและคัดเลือก พัฒนา ฝึกอบรม ประเมินผล รวมทั้งการให้ผลตอบแทน
และรางวัล
๔) Firm Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการเงิน การ
บริหารจัดการขององค์กร และฝ่ายกฎหมายแนวทางดังกล่าวได้เน้นให้เห็นถึงความสาคัญของการทาให้
กิจกรรมต่างดาเนินไปอย่างสอดคล้อง รวมทัง้ การวางกรอบ Value Chain
กิจกรรมหลักข้างต้นจะทางานประสานงานกันได้ดีจนก่อให้เกิดคุณค่าได้นั้น จะต้องอาศัย
กิจกรรมสนับสนุนทั้ง ๔ กิจกรรม ซึ่งได้แก่ โครงสร้างองค์กร (Firm Infrastructure) ได้แก่ ระบบบัญชี
ระบบการเงิน การบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) และการจัดหา (Procurement) นอกจาก
กิจกรรมสนับสนุนจะทาหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักแล้ว กิจกรรมสนับสนุนยังจะต้องทาหน้าที่สนับสนุน
ซึ่งกันและกันอีก
คาว่าคุณค่าอาจมีความหมายที่แตกต่างกันโดยมุมมองของคนที่ต่างกัน เช่นในมุมมองลูกค้า
คุณค่าอาจหมายถึง สินค้ามีราคาถูก สินค้ามีคุณภาพดีกว่าเดิม การให้บริการที่ดีกว่าเดิม หรือความเป็น
เอกลักษณ์และเป็นหนึ่งเดียวของสินค้า เป็นต้น โดยคุณค่าได้มาจากความรู้ ประสบการณ์ ความถนัด เวลา
และพลังงานที่องค์กรลงทุนลงแรงไปในผลิตภัณฑ์ (Products) หรือกิจกรรมนั้นๆ
สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) มีบทบาทและมีความสาคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก
ไม่เฉพาะกับการผลิตสินค้าเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการให้บริการที่ดีขึ้น การเพิ่มใส่คุณค่าจานวนมากๆ
ลงไปในผลิตภัณฑ์ (Products) หรือบริการ (Service) องค์กรจะประสบความสาเร็จในการดาเนินงานทันที
การจัดการสายโซ่คุณค่า มีองค์ประกอบ ๒ อย่างที่มีบทบาทที่สาคัญ ได้แก่ การจัดการสาย
โซ่อุ ป ทาน (Supply chain management : SCM) และการจัด การลู ก ค้า สั มพั นธ์ (Customer
relationship management : CRM) โดยสายโซ่อุปทาน (SCM) จะช่วยในเรื่องต่างๆ เช่น การตัดสินใจ
ว่าทรัพยากรหรือวัตถุดิบใดที่ควรจะสั่งเข้ามาในสายโซ่คุณค่า สั่งเข้ามาด้วยปริมาณเท่าใด ทรัพยากรหรือ
วัตถุดิบเหล่านั้นจะถูกจัดการหรือบริหารอย่างไรเพื่อแปลงให้เป็นสินค้าหรือบริการได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
และจะส่ งสินค้าไปให้ลูกค้าได้อย่างไร มีกาหนดการการส่งเป็นอย่างไร การตรวจติดตามและควบคุม
การส่งสินค้า
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๔๙
ส่วนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เป็น
การช่วยเหลือและเผชิญหน้ากับลูกค้า ทั้งในส่วนของการขาย การตลาดและโฆษณา บริการหลังการขาย
และการทาให้ลู กค้าซื่อสัตย์ และจงรักภักดีกับผลิ ตภัณฑ์ (Products) ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์เพื่อจัดการ
เกี่ย วกับ ลู กค้าสั มพัน ธ์ โดยที่ซอฟต์แวร์จะเก็บข้อมูล ลู กค้า ประวัติการซื้อของลู กค้า ข้อแนะนาหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าใหม่ เป็นต้น
กลยุทธ์สำยโซ่แห่งคุณค่ำที่ประสพผลสำเร็จ
ในกระบวนการสร้างคุณค่าในงานเพิ่มผลผลิตขององค์การ มีสิ่งที่ต้องคานึงถึงที่เป็นส่วน
ประกอบสาคัญของการดาเนินการสร้างคุณค่าในสายโซ่แห่งคุณค่าข้างต้น ดังต่อไปนี้
๑. วัฒนธรรมองค์กำร (organization culture) เมื่อโซ่แห่งคุณค่าเป็นระบบของ
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกัน คนในองค์การจะต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง
เดียวกันจนถึงขั้นเป็นวัฒนธรรมองค์การ การดาเนินกิจกรรมการสร้างมูลค่าจะต้องมีการสร้าง วัฒนธรรม
องค์กำร (organization culture) เป็นแบบอย่างเดียวกัน การสร้างวัฒนธรรมองค์การ ก็เหมือนกับการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ให้แก่ผู้คนในสังคม ผู้บริหารจาเป็นต้องสื่อสาร เน้น
ย้า ทาตัวเป็นตัวอย่างว่ากล่าวตักเตือนเมื่อไม่ปฏิบัติตาม และให้รางวัลเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง
๒. ทรัพยำกรบุคคล (human resource) ทรัพยากรมนุษย์ คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่มีอยู่ใน
ตัวของมนุ ษย์ นับ ว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีเกียรติภูมิ ทรัพยากรที่ว่านั้น ได้แก่ความรู้
ความสามารถ ความคิดต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะนาทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้อย่างไร
ให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพ ความสาคัญของทรั พยากรบุคคล (ทุนมนุษย์) ที่นามาสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานและเป็นสิ่งที่ทาได้ยากเมื่อเทียบกับสิ่ง
อื่น ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องพัฒนาเป็นแนวคิดใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับองค์การได้
เพราะทรัพยากรบุคคล (human resource) เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดขององค์การ
๓. ภำวะผู้นำ (leadership) ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการใช้อานาจในการจูง หรือใช้ความ
สามารถในการจูงใจและอิทธิพลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ บุคลกรที่จะนาแนวทางนโยบายปฏิบัติกระบวนการสร้างคุณค่าในงานเพิ่มผลผลิต
ขององค์การจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผู้นาที่สามารถจูงใจ และการติดต่อสื่อสารในองค์การให้ความสาคัญ
และปฏิบัติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจูงใจจึงเป็นสิ่งที่คู่กับผู้นาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้นาโดยพื้นฐานแล้ว
จะต้องมีทักษะการจูงใจให้คนได้ดี คือ พนักงานมีความต้องการหรือความเต็มใจภายในที่ผลักดันบุคลากร
แสดงพฤติกรรมที่นาไปสู่เป้าหมาย หรือผลสาเร็จของงานและองค์การ
๔. กระบวนกำรต่ำงๆ ภำยในองค์กำร (business process) เป็นขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่การลงทุนในกิจการเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ ค่าแรง
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านต่างๆ แล้วจาหน่ายสินค้าหรือบริการออกไป เพื่อให้ได้มาซึ่งผล
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๕๐
กาไรหรือขาดทุนสุทธิ แล้วจึงนากาไรนั้นมาใช้เพื่อดาเนินธุรกิจต่อไป การสร้างคุณค่าในงานต้องคานึงถึ ง
ทุกกระบวน การในระบบงานว่าเป็นอย่างไร เพราะแต่ละองค์กรมีขนาดศักยภาพต่างกัน การดาเนิน
กิจกรรมการสร้างคุณค่าในงานอาจมีแนวทางที่ต่างกันบ้าง
๕. กำรลงทุนในเทคโนโลยี (technology investment) การดาเนินงานในปัจจุบัน ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
มาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถเกื้อกูลให้งานสร้างคุณค่าขององค์กรมีความก้าวหน้า และ
สร้างความสามารถในทางการแข่งขันได้ ไม่ว่าจะมีความสลับซับซ้อนใดๆ ในงาน
๖. ควำมร่วมมือ และกำรประสำนงำน (co-operation) สิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้ใน
กระบวนการสร้างคุณค่า คือความร่วมมือและการประสานงานที่ดีของทุกแผนกในองค์กรจะต้องร่วมมือกัน
ตลอดจนมีความเข้าใจในการทางานเป็นอย่างดีจึงจะประสพผลสาเร็จได้

ภำพกิจกรรมสำยโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain)
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
Firm Infrastructure : การบริหารงานตรวจสอบ การเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
Human Resource Management : การพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม การประเมินผล

Operation
จัดทาแผนปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
เทคนิคที่ใช้
ในการตรวจสอบ
กระดาษทาการ

Outbound
Logistics
รายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ

Marketing
and Sales
การติดตามผล
การดาเนินการ
ของหน่วย
รับตรวจ

กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
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Service
การให้
คาปรึกษา
การบริหาร
ความเสี่ยง
การควบคุม
การกากับดูแล

มูลค่ำเพิ่ม

Inbound
Logistics
การสารวจ
ข้อมูล
ประเมิน
ความเสี่ยง
การวางแผน
ตรวจสอบ

Margin

Procurement : แหล่งข้อมูล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง มติครม.

Margin

Technology Development : การพัฒนางานตรวจสอบ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบ
การจัดเก็บข้อมูล

มูลค่ำเพิ่ม

กิจกรรม
สนับสนุน
(Support
Activities)

๕๑
๖. ควำมรู้ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับ มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน และจริยธรรมของ
ผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
การตรวจสอบภายในนับเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีมาตรฐาน
สากลที่กาหนดโดยสถาบันวิชาชีพ เรียกว่า สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal
Auditors ; IIA) ทาหน้าที่กากับดูแลการตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ ส่วนในภาคราชการไทย
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการตรวจสอบภายในได้กาหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรม เพือ่ ให้ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นการกาหนดข้อ
ปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นกรอบการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายใน จาเป็น
ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็ นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้
๑. มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ ประกอบด้วย
๑) การกาหนดถึงวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจ
ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในควรกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบ
อ้างอิงและเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่สาคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน
๒) การกาหนดถึงความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระและผู้ตรวจสอบภายในควร
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม
๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
ผู้ ต รวจสอบภายในควรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความเชี่ ย วชาญและความระมั ด ระวั ง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
๔) การสร้างหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายในควรปรั บ ปรุ ง และรั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านและติดตามดูแล
ประสิทธิภาพ ของงานอย่างต่อเนื่อง
๒. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน โดยกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑) การบริหารงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรบริหารงานตรวจสอบภายในให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร
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๕๒
๒) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุม
และการกากับดูแล
๓) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทาแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน
ด้านการให้หลักประกันและการให้คาปรึกษา โดยควรคานึงถึง
๓.๑ วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการดาเนินงานตรวจสอบภายใน อันจะทาให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผล
๓.๒ ความเสี่ยงที่สาคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จ และความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ
ทีย่ อมรับได้
๓.๓ ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในให้ดีขึ้น
๔) การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึกข้อมูลให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควร
ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติ งานจะสามารถ
บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กาหนดไว้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง จะเป็ น การช่ ว ยพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบภายในด้ ว ย
๕) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันกาล โดยรายงานดังกล่าว
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม
สร้างสรรค์และรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมได้รับทราบ
๖) การติดตามผล
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรกาหนดระบบการติดตามผลว่าได้มีการนา
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ
๗) การยอมรับสภาพความเสี่ยง
หั ว หน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในควรนาเรื่ องความเสี่ ย งที่ อาจก่ อให้ เ กิด ความ
เสียหายแก่องค์กรซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับผู้บริหาร
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๕๓
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและ
การยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายใน
จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนามาซึ่งหลักประกันความ
เชื่อมั่นที่เที่ยงธรรม และที่ปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
แนวปฏิบัติ
๑. หลักปฏิบัติที่กาหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญสานึก และวิจารณญาณอันเหมาะสม
๒. ผู้ตรวจสอบภายใน ควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
๓.๑ ควำมมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity) : ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผู้ตรวจสอบภายใน
จะช่วยให้เกิดความเชื่อถือ และยอมรับจากบุคคลทั่วไป
๓.๒ ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) : ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องรวบรวมข้อมูล
ประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องทาหน้าที่ประเมิน
อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่น
เข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมิน นั้น
๓.๓ กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่า
และสิทธิแห่งข้อมูลที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีทีมีพันธะในแง่ของงานอาชีพ และเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายเท่านั้น
๓.๔ ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) : ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องนาความรู้
ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่
หลักปฏิบัติงำน
๑. ควำมมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)
๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมี
ความรับผิดชอบ
๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทา ที่อาจนาความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้าง
ความเสียหายต่อส่วนราชการ
๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องให้ความเคารพ และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ
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๕๔
๒. ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity)
๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนาไปสู่
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทาให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่
เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญทั้งหมด
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะทาให้รายงานการตรวจสอบ
บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทาที่ผิดกฎหมาย
๓. กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality)
๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อ
ตนเอง และจะไม่กระทาการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ
๔. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency)
๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์
๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ
๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
๗. ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยวินัยทำงงบประมำณและกำรคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ
เพื่อให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย
“มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ” หมายความว่าข้อกาหนดเกี่ยวกับการบริหาร
การเงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดอื่นใด ซึ่งการฝ่าฝืนเป็น
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง และมีโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้
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๕๕
“ความเสียหายแก่รัฐ ” หมายความว่า ความเสียหายที่เ กิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
เนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไม่ว่าจะสามารถคานวณความเสียหายนั้น
เป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ตาม
หมวด ๑ บททั่ว ไป ส่ ว นที่ ๑ การบังคับใช้ ข้อ ๕ กาหนดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ ใดจงใจฝ่ าฝื น
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุม การเงินของรัฐตามที่กาหนดในหมวด ๒ นี้ ถือว่ากระทาความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง ต้องรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้ และข้อ ๘ กาหนดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใด
กระทาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบนี้ และเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย แม้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะได้รับโทษตามกฎหมายอื่นแล้ว ก็ยังคงต้องรับโทษในการกระทานั้นตามระเบียบนี้ด้วย
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 และการนาเงินส่ง
ส่วนที่ ๒ : ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน
ส่วนที่ ๓ : ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพัน
ส่วนที่ ๔ : ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
ส่วนที่ ๕ : ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม
ส่วนที่ ๖ : ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ
ส่วนที่ ๗ : ความผิดอื่น
ระเบียบฯ ได้กาหนดไว้ในหมวด ๒ ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ข้อ ๕๒ ว่า
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทาการบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่
พึงคาดหมายไว้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทาง
ปกครองชั้นที่ ๔
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๕๖

บทที่ ๓
กระบวนกำร และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
๑. หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
การตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สาคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้งานตรวจสอบ
ภายในประสบความสาเร็ จ คือผู้ บริหารสามารถนาผลผลิ ตของงานตรวจสอบภายใน ไปใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสาเร็จแก่องค์กร ดังนั้น ผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวม
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากลและตามที่กาหนดโดยหน่วยงาน
กลางที่เกีย่ วข้องของทางราชการ
ควำมสำคัญของงำนตรวจสอบภำยใน
งานตรวจสอบภายในเป็ นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริห ารในการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
บทบาทที่สาคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริม ให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของ
หน่วยงานในส่วนราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลที่ดี (Good Governance)
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
ควำมหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้
คาปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ (ที่มา :
The Institute of Internal Auditors : IIA)
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๕๗
พัฒนำกำรของกำรตรวจสอบภำยในของประเทศไทย
พ.ศ.
๒๕๐๕
๒๕๑๙
๒๕๒๑
๒๕๓๒
๒๕๔๒
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๕๑
๒๕๕๔

เหตุกำรณ์สำคัญ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.๒๕๐๕ ข้อ ๕๐ ระบุให้ส่วนราชการ
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
มติคณะรัฐมนตรี เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ให้มีอัตรากาลังเพื่อทาหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัดโดยเฉพาะ
กระทรวงการคลังกาหนดคู่มือการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
พ.ศ.๒๕๓๒
ระเบียบการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง
ในการทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับของ องค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่และดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดาเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในภาครัฐ
เมื่อมกราคม พ.ศ.๒๕๔๕ และได้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้
“การตรวจสอบภายในมีส่ ว นช่ว ยให้ ส่ ว นราชการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้
กาหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ
การกากับดูแลอย่างเป็นระบบ”
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๕๘
พัฒนำกำรของวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน
ช่วงที่ ๑ ก่อน พ.ศ.๒๕๑๕ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบทาง
การเงิน เพื่อมุ่งตรวจพบความผิดพลาด และจับการทุจริตของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน
ช่วงที่ ๒ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๔๑ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การ
ขยายการตรวจสอบกิจกรรมด้นอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงิน เพื่อมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
การให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
ช่วงที่ ๓ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๕๐ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การ
ตรวจสอบ ประเมิน และให้คาปรึกษา เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้น
ช่วงที่ ๔ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ
การให้ความเชื่อมั่น และการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรั บปรุงการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
๒. บริกำรของผูต้ รวจสอบภำยใน
“ การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือการให้ความเชื่อมั่น และการให้คาปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายใน
ช่วยให้ องค์กรบรรลุ วัตถุป ระสงค์ ด้ว ยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผ ลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ ” จากคานิยามดังกล่าว
การตรวจสอบภายใน มี ๒ ประเภทของบริการ คือ
(๑) การให้ความเชื่อมั่น
(๒) การให้คาปรึกษา
๒.๑ กำรบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Services)
“การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) คือ การตรวจสอบหลักฐานอย่าง
เที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินอย่างเป็นอิสระ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ
การกากับดูแลขององค์กร”
ประเภทของการบริการให้ความเชื่ อมั่น ภารกิจการให้ความเชื่อมั่น แบ่งออกเป็นประเภท
ต่างๆ ดังนี้
๑. การให้ความเชื่อมั่นทางการเงิน (Financial Assurance) เป็นการตรวจสอบเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินว่ามีการแสดง
รายการอย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เหมาะสม และเชื่ อ ถื อ ได้ ตลอดจนประเมิ น การควบคุ ม ภายในของ
ระบบงานบัญชี และการเงินว่ามีความรัดกุม และเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
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๒. การให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุม (Control Assurance) เป็นการตรวจสอบเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กร ว่านโยบายและวิธี ปฏิบัติที่กาหนดขึ้นช่วยให้
บรรลุ วัตถุป ระสงค์ของผู้ บริ หารในเรื่องความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลของการดาเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นการตรวจสอบเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยการรวบรวมหลักฐานและประเมินหลักฐานที่ได้
เพื่อให้ทราบถึงความน่ าเชื่อถือของข้อมูล การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สิ น การรักษาความลั บ การใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และความปลอดภั ย ของระบบงานสารสนเ ทศทางด้ า น
คอมพิว เตอร์ การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่ ว นหนึ่งของานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นาระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. การปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance) เป็นการตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบีย บ และข้อกาหนดทั้งจากภายในและ
ภายนอกหรือไม่เพียงใด
๕. การด าเนิ น งาน (Operation) เป็น การตรวจสอบเพื่ อให้ แ น่ใ จว่ าการปฏิ บัติ งานหรื อ
ขั้นตอนการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรได้กาหนดไว้
๒.๒ กำรบริกำรให้คำปรึกษำ (Consulting Services)
“การบริการให้คาปรึกษา (Consulting Services) คือ กิจกรรมการให้คาปรึกษา แนะนา
และบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทาขึ้น
ร่วมกันกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมขององค์กร โดยไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร”
บทบำทของผู้ตรวจสอบภำยในในฐำนะผู้ให้คำปรึกษำ
ปัจจุบันบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต โดยมีบทบาทหน้าที่
กว้า งขวางมากขึ้น และมีบ ทบาทสาคัญ ที่มีผ ลถึง ความสาเร็จ ขององค์ก รตามเป้า หมายที่ไ ด้ว างไว้
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วท าให้ บ ทบาทที่ ส าคั ญ ของผู้ ต รวจสอบภายใน คื อ ในฐานะเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
(Consultant) ซึ่งเป็นการทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในประเด็นต่างๆ ตาม
ที่องค์กรต้องการและได้มีการตกลงระหว่างกัน
ผู้ตรวจสอบภายในในฐานะผู้ให้คาปรึกษาจะต้องมีทักษะ ความรู้ในหลายๆด้านที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ และจะต้องสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งจะต้องอาศัยประสบการณ์
ในการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ และการแก้ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น เพื่ อให้ ก ารปฏิบั ติ งานในฐานะเป็น ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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๖๐
หลักการสาคัญอีกประการหนึ่งในฐานะผู้ให้คาปรึกษา คือ จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณ นอกจากนี้ควรต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง
รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพของการให้บริการคาปรึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ประเภทของการบริการให้คาปรึกษา ภารกิจการให้คาปรึกษา แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ
ดังนี้
๑. ภารกิจบริการให้คาปรึกษาอย่างเป็นทางการ บริการให้คาปรึกษาลักษณะนี้ ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรวางแผนและมีข้อตกลงกับผู้รับบริการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
๒. ภารกิ จ บริ การให้ คาปรึ ก ษาอย่ า งไม่เ ป็ นทางการ บริก ารให้ ค าปรึ กษาลั ก ษณะนี้ จ ะ
เกี่ยวข้องกับงานประจา เช่น การเข้าร่วมในคณะกรรมการประจา งานโครงการที่มีกาหนดเวลา เป็นต้น
๓. ภารกิจบริการให้คาปรึกษาพิเศษ เป็นบริการที่เกิดขึ้นในกรณีที่องค์กรมีโครงการพิเศษ
หรือการปรับโครงสร้างขององค์กร เช่นการเข้ามีส่วนร่วมในทีมงานที่ใช้ระบบใหม่ เป็นต้น
๔. ภารกิจ บริ การให้ คาปรึกษากรณีมี เหตุ ฉุกเฉิน เป็น บริก ารให้ ค าปรึ กษาภายหลั ง เกิ ด
เหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์พิเศษอื่นเกี่ยวกับองค์กร
๓. ขอบเขตกำรตรวจสอบภำยใน
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
๑. การสอบทานความเชื่อถือได้ และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน
และการดาเนินงาน
๒. การสอบทานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และวิธี
ปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ และแสดงผลกระทบสาคัญที่เกิดขึ้น
๓. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความ
มีอยู่จริงของทรัพย์สินเหล่านั้นได้
๔. ประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัด และมีประสิทธิภาพ
๕. สอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ว่าได้ผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กาหนดไว้
๖. สอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในขององค์กร
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๖๑
๔. ควำมรับผิดชอบและอำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน
งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่
ควรมีอานาจสั่งการหรือมีอานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรม
ที่ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ
ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ส่วน ได้แก่
๑. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้รับจากฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการ
ที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการ
ให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
การกาหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทาให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
อิสระในการตรวจสอบ และทาให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
๒. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร
ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้ง
ในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ใดๆ ขององค์กร หรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็น
๕. คุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน
คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน หมายถึง งานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามมาตรฐานและผลการปฏิบัติงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ การนาระบบการ
ประกันคุณภาพมาใช้กับงานตรวจสอบภายใน จึงเป็นวิธีการที่จะทาให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการมีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อเป็นสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไปต่อผล
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในจะสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับส่ ว นราชการได้ หากผู้ ตรวจสอบ
ภายในทราบ และเข้าใจดีว่าคุณค่าของงานราชการคืออะไร งานตรวจสอบภายในจึงมีส่วนช่วยผู้บริหาร
ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล รวมทั้งต้องพยายามตอบสนองความ
ต้อ งการของผู้ บ ริ ห ารและผู้ รั บ ตรวจที่ ต้ อ งการข้ อ เสนอแนะ มาตรการหรื อ แนวทางในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล เพื่อให้การบริหารจัดการภายใน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบสัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวังอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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คุณภาพของการให้บริการงานตรวจสอบภายในที่ทาให้ผู้รับบริการ ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและ
ผู้รับตรวจยอมรับถึงคุณภาพ สามารถจาแนกองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้อง ได้ดังนี้
๑. คุณภาพงาน (Quality
๑.๑ คุณภาพของผลการตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการตรวจสอบมีประโยชน์ในการบริหารจัดการงานของส่วนราชการ เช่น
มีข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงาน
๑.๒ คุณภาพของบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชานาญ
- 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 ความสามารถในการช่วยลดความเสี่ยงในการดาเนินงานของส่วนราชการ
๕. ความมีศีลธรรมและคุณธรรม (Morale)
๕.๑ ความประพฤติที่ดีงามตามกรอบจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
๕.๒ บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีขวัญและกาลังใจ มีวินัย และกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน
๖. ความรู้ (Education)
๖.๑ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ระดับ
การศึกษา ความถี่ในการเข้ารับการอบรมต่อปี)
๖.๒ การชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแก่ผู้บริหาร ผู้รับตรวจ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานตรวจสอบ
ภายใน)
๗. ภาพลักษณ์ (Image) ภาพลักษณ์โดยรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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๖. กำรบริหำรคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน
การบริหารคุณภาพ เป็นกิจกรรมต่างๆที่ประสานกันเพื่ออานวยการและควบคุมให้การ
ดาเนินงานขององค์กรบรรลุผลทางด้านคุณภาพ เช่น การกาหนดนโยบายคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ และกลไกของการปรับปรุงการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพที่ได้รับการยอมรับและมีการนาไปปฏิบัติ ได้แก่ วงจร
การจัดการแบบ Deming หรือเรียกกันทั่วไปว่าวงจร P - D - C - A หรือ Plan - Do - Check- Act ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลัก ที่เป็นจักรเฟืองสาคัญ มีความหมายดังนี้
P : Plan (การวางแผน) เป็นการวางแผนร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนในการดาเนินงาน รวมทั้งกาหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมและวิธีการที่ จาเป็น เพื่อให้การ
ดาเนินการประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
D : Do (การดาเนินการ) เป็นการร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่ได้ กาหนดไว้
การดาเนินการต่าง ๆ จะเป็นไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือกาหนดไว้ โดยหน่วยงานนั้น ๆ
และจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
C : Check (การตรวจสอบ) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของระบบกลไกของการ
ดาเนินงาน รวมทั้งผลปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ หรือไม่ หากมี
ปัญหาหรือจุดอ่อนของการดาเนินงาน เพื่อค้นหาสาเหตุข้อบกพร่องและและวางมาตรการในการปรับปรุง
แก้ไข ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน
A : Act (การปรับปรุงพัฒนา) เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต้อง
ร่วมกันวางมาตรการในการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกในการดาเนินการ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดและเอื้อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่ใช้ใน
การวางแผนการดาเนินการในปีต่อไป

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๖๔

๗. ขั้นตอนวิธีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Process)
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Process)
กำรวำงแผนตรวจสอบ

การสารวจข้อมูลเบื้องต้น
การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง
การวางแผนการตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบระยะยาว
- แผนการตรวจสอบประจาปี

การวางแผนการปฏิบตั ิงาน

----------------------------------------------------------------------------------------------กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
ระหว่างปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น
งานตรวจสอบ
- การรวบรวมหลักฐาน
- การรวบรวมกระดาษทาการ
- การสรุปผลการตรวจสอบ

----------------------------------------------------------------------------------------------กำรจัดทำรำยงำนและ
ติดตำมผล

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบ
- การจัดทารายงาน
- รูปแบบรายงาน

การติดตามผล
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กระดาษ
ทาการ
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การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจาเป็นต้องดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่สาคัญ ประกอบด้วย
๑. การวางแผนตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. การจัดทารายงานและติดตามผล
๑. การวางแผนการตรวจสอบ (Planning)
การวางแผน เป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก ต้องมีการวางแผนการตรวจสอบไว้เป็นการล่วงหน้า
เพราะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในหลายๆ ช่วงของการดาเนินงาน และยังเกี่ยวเนื่องถึงการ
คาดการณ์ หรือการกาหนดแผนการตรวจสอบอีกด้วย ซึ่งถ้าหากตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
เพียงพอแล้ว อาจทาให้การตรวจสอบนั้นไม่ประสบความสาเร็จได้ ดังนั้น จึงต้องให้ความสาคัญกับขั้นตอน
การวางแผนอย่างมาก เพื่อให้เหมาะสมกับจานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลา และงบประมาณที่จะใช้ใน
การตรวจสอบ และในการดาเนินงานยังคงมีข้อจากัดอื่นๆ เช่น อัตรากาลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วัสดุ เครือ่ งมืออุปกรณ์ต่างๆ ระยะเวลาในการดาเนินงานและจานวนหน่วย
รับตรวจภายในหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ทาให้การปฏิบัติงาน
และการวางแผนการตรวจสอบไม่สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมในทุกภารกิจ กิจกรรม หรือเรื่องที่สาคัญ
ขององค์กร เพื่อให้การตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมภารกิจที่สาคัญและ
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจากัด จึงใช้การประเมินความ
เสี่ยงเป็นกระบวนการสาคัญในการวางแผนการตรวจสอบ
กำรประเมินควำมเสี่ยง
ในการประเมินความเสี่ยง มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งกาหนดวิธีและ
แนวทางการดาเนินงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ และเพียงพอสาหรับการประเมินความเสี่ ยง
เพื่อการวางแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่
๑. มีการศึกษาทาความเข้าใจสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น โครงสร้ า งการจั ด องค์ ก ร สายการบั ง คั บ บั ญ ชาและการปฏิ บั ติ ง าน
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ระบบงานหรือการปฏิบัติงานต่างๆที่สาคัญ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และนโยบายผู้บริหาร
๒. ศึกษาวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ได้แก่ วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity –
Level objectives) และวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity – Level objectives)
๓. รวบรวมผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Mapping) ของแต่ละหน่วยงาน และแต่
ละกิจกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการรวบรวมความเสี่ยงจากการกระบวนการปฏิบัติงานที่พบอยู่เสมอ
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๔. สอบทานระบบการควบคุมภายในที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละหน่วยงาน โดยสอบทานจากผล
การประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
๕. จัดทาข้อตกลงในการกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยงกับผู้รับตรวจ โดยจัดทาเกณฑ์ความเสี่ยง
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบใช้ในการประเมิน
การระบุปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ ที่ใช้ในการการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทาแผนการตรวจสอบ
กาหนดเป็น ๕ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการบริหารความรู้ ด้านการเงิน และด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ โดยใช้แบบสอบถามเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้
สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
๑.๑ ประเภทของกำรวำงแผนตรวจสอบ
๑.๑.๑ กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan)
การวางแผนการตรวจสอบ งาน/ โครงการ จัดทาขึ้นภายหลังตามผลการประเมินความ
เสี่ยงเพื่อการวางแผน โดยพิจารณาคัดเลือกหน่วยรับตรวจ แผนงาน งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงที่มี
นัยสาคัญ ซึ่งจะจัดทาในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกๆ ปี ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบ (Audit
Plan) จะประกอบด้วย แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี และแผนการตรวจสอบประจาปี
ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว
เป็นแผนที่จัดทาไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลา ๓ – ๕ ปี ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบทั้งหมด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการกาหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของส่วนราชการ และสนับสนุนให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในแผนการตรวจสอบจะประกอบด้วย ชื่อหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน เรื่องที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะทาการตรวจสอบ จานวนคน/วันที่ใช้ในการ
ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายที่
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบระยะยาวอาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
ข. แผนการตรวจสอบประจาปี
เป็นแผนที่จัดทาไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 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 ได้จัดทาแผนการตรวจสอบตามข้อ ๑.๑.๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้
ตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปีที่วางไว้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้า (Engagement Plan) เป็นลายลักษณ์อักษร และมีลักษณะยืดหยุ่น
สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวะการณ์ได้ตลอดเวลา และผ่านการสอบทานความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนการตรวจสอบว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด
กาหนดประเด็นการตรวจสอบ กาหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน กาหนดขอบเขตการตรวจสอบ และ
เทคนิควิธีการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ขั้นตอนของกำรวำงแผนตรวจสอบ
การวางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๑.๒.๑ การสารวจข้อมูลเบื้องต้น
๑.๒.๒ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
๑.๒.๓ การประเมินความเสี่ยง
๑.๒.๔ การวางแผนการตรวจสอบ
๑.๒.๕ การวางแผนการปฏิบัติงาน
๑.๓ กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบ
หลังจากที่ได้วางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งแผนการตรวจสอบระยะยาว และ
แผนการ ตรวจสอบประจาปี ได้มีการเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ กาหนด ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงาน ถ้า
พบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบได้ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในก็จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอให้ ผู้บริหาร
พิจ ารณาอนุ มัติอีกครั้ งหนึ่ ง ด้ว ย ส าหรับ ผู้ ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายจากหั ว หน้าหน่ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน เมื่อมีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจเสร็จเรียบร้อย ก็ได้เสนอแผนการ
ปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้งที่จะดาเนินการตรวจสอบใน
ขั้นตอนต่อไป
๒. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน
เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลังการจัดทาแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทาตารางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ ละงานหรือกิจกรรม และทาความตกลงกับ
หน่วยรับตรวจในเรื่องความพร้อม ขอบเขตของการตรวจสอบ กาหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ การดาเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีดังนี้
• การแจ้งผู้รับการตรวจ โดยการติดต่อกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต กาหนดวันและระยะเวลา
ที่ใช้ในการตรวจสอบ
• การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
• การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพื่อให้ทีมตรวจสอบ
รับทราบถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
• หัวหน้าทีมตรวจสอบ กาหนดให้บุคคลหนึ่งในทีมตรวจสอบเป็นหัวหน้าทีมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
• การเตรียมการเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
- สอบทานงานตรวจสอบที่ทามาแล้ว เพื่อกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ
- ศึกษาแผนการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
- ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ
๒) ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในเริ่ มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีม
ตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ดาเนินการประชุม อธิบายวัตถุประสงค์
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ การดาเนินการระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
มีดังนี้
• การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบจะมอบหมายงานตามที่ผู้
ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความรู้ ความชานาญ รวมถึงการเลือกงานที่สามารถพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบ
ภายในแต่ละคนได้
• วิธีปฏิบัติงาน จะมีการเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม
แก่งานและกิจกรรมที่ตรวจสอบ
• การกากับดูแลการปฏิบัติงาน หัวหน้าทีมตรวจมีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมทีม เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กาหนดไว้
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• การนาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้จัดทาไว้ล่วงหน้า มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
• การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดย
พิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่า
• การประชุมปิดงานตรวจ เป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบได้จัดทา
สรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอานาจสั่งการให้ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ประชุม
๓) การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบจะต้อง
ทาการสอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่กาหนดไว้ การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบด้วย
• การรวบรวมหลักฐาน หลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง เอกสารข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่างทา
การตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจสอบในการพิสูจน์
ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น มีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด
• การรวบรวมกระดาษทาการ กระดาษทาการ คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน
จัดทาขึ้นในระหว่างการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทางาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผล
การปฏิบัติงาน
• การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดทา
รายงานผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้ทาการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ หรือเป็นเรื่องที่เห็นว่า
จาเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ
ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบ ทั้งด้านดีและปัญหาข้อบกพร่องที่
เห็นว่ามีคุณค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๓. กำรจัดทำรำยงำนและติดตำมผล
หลังจาการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้น และมีการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ ที่
ได้ระหว่างการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะดาเนินการจัดทารายงานเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อ
พิจารณาสั่งการให้ผู้รับตรวจดาเนินการ และมีการติดตามผลการดาเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ การจัดทารายงาน
การจัดทารายงาน เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและข้อมูลผลการตรวจสอบทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็น
ความเสี่ยงที่สาคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
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การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเอาใจ
ใส่ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด
ลักษณะของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงาน เรื่องที่มีสาระสาคัญ ข้อตรวจพบเป็น
เรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้
ลักษณะที่ดีของรำยงำนกำรตรวจสอบ
ผู้อ่านรายงานจะตระหนักถึงคุณค่าของรายงานการตรวจสอบภายใน ก็ต่อเมื่อรายงาน
นั้นมีข้อความและสาระที่เป็นประโยชน์หรือน่าสนใจ ครอบคลุมสาระสาคัญที่ต้องการรายงานทั้งหมด ใช้
ศัพท์และภาษาที่เข้าใจง่าย แต่มีความกระชับหรือกะทัดรัดและชัดเจน มีข้อความจูงใจให้ผู้อ่านเกิ ดความ
สนใจที่จะน าข้อเสนอแนะไปพิจ ารณาดาเนินการ การรายงานควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ลั กษณะที่
ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น สามารถนาเสนอได้ทันเวลาที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ ลักษณะ
รายงานการตรวจสอบภายในที่ดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ความถูกต้อง (Accuracy)
 ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ที่ได้จากการตรวจสอบ
 การใช้คา/ภาษา ตัวสะกด ถูกต้อง ผู้ตรวจสอบได้รวบรวม ประเมิน และ
สรุปนาเสนออย่างระมัดระวัง
๒. ความชัดเจน (Clearity)
 สื่ อ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ รายงานเข้ า ใจและทราบเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ เสมื อ นว่ า ผู้ อ่ า นอยู่ ใ น
เหตุการณ์นั้นเอง
 หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาที่วกวน หรือข้อความที่เยิ่นเย้อ/ศัพท์เฉพาะทาง
ถ้าจาเป็นต้องใช้ต้องมีคาอธิบายด้วย
 ลาดับเนื้อเรื่องให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน แสดงข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลกัน
 ใช้แผนผัง กราฟ ตารางตัวเลขต่างๆ ประกอบส่วนที่มีความซับซ้อน
๓. ความกระชับ (Conciseness)
 กระชับ ไม่ได้หมายความว่า “เขียนให้สั้น” แต่ต้องเข้าใจ ต้องรู้เรื่อง
 ตัดเนื้อหาที่ไม่จาเป็น หรือไร้ส าระออกไป มุ่งชี้ประเด็นปัญหาโดยหลีกเลี่ยง
รายละเอียดที่ไม่จาเป็น
 ตัดคาที่ฟุ่มเฟือยออก เมื่อเขียนแล้วให้อ่านสอบทาน พิจารณาการใช้ภาษา
๔. ความทันต่อเวลา (Timeliness)
 ไม่ชักช้า จัดทาโดยเร็วในเวลาที่เหมาะสม
 ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด สามารถนาไปปฏิบัติได้ทันที
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๕. ความสร้างสรรค์ (Constructive Criticism)
 ทาให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงทีด่ ีขึ้น ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์ข้อบกพร่องเท่านั้น ควร
มีข้อเสนอแนะ และเป็นข้อเสนอแนะที่กระทาได้ด้วย
 เนื้อหาที่นาเสนอและน้าหนักที่เหมาะสม (Content and Tone) ชี้ให้เห็นถึง
ปัญหา สาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่มี ซึ่งอาจเป็นข้อผิดพลาดที่ปรากฏแล้ว
หรือความเสี่ยงที่ไม่ได้ถูกจัดการ
 ควรให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ เป็นการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบ
หรือวิธีการปฏิบัติงาน รายงานในเชิงสร้างสรรค์
๖. ความจูงใจ (Pursuance)
 ผู้ ใ ช้ / ผู้ อ่ า นเกิ ด ความสนใจ จั บ ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ได้ กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมอย่างทันต่อเหตุการณ์
 รูปแบบของรายงาน ถ้อยคา และภาษาที่ใช้ทาให้ผู้อ่านยอมรับ และเกิดความรู้สึก
ต้องการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะในรายงาน
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รำยงำนที่ดีประกอบด้วย
๑. ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบที่ดี (Good Information) ประกอบด้วย ๔ ประการคือ
๑) เพียงพอ (Sufficient) คือข้อมูลที่บุคคลอื่นอ่านแล้วเข้าใจ ตัดสินเหมือนกับที่
ผู้ตรวจสอบตัดสิ น เช่น ผู้ตรวจสอบรายงานว่า นาย ก เป็นเจ้าของที่ดินที่มีปัญหา ข้อมูล ที่ส นับสนุน
อย่างเพียงพอคือ ตรวจสอบจากภาพถ่ายโฉนด มีจานวนเนื้อที่ชัดเจน ข้อมูลที่ว่านี้ถือว่าเพียงพอ
๒) เชื่อถือได้ (Reliable) คือข้อมูลมาจากแหล่งที่เชื่อถือ แหล่งข้อมูลจากภายนอก
หรือแหล่งอิสระ น่าเชื่อถือกว่าข้อมูลที่ได้จากหน่วยรับตรวจ ข้อมูลจากหน่วยงานที่ระบบควบคุมภายในดี
ย่อมน่าเชื่อถือกว่าหน่วยงานที่มีระบบการควบคุมภายในไม่ดี เช่น Statement และสลิปเงินเดือน ที่นามา
ขอทาบัตรเครดิตมีการปลอมกันมาก เมื่อผู้ตรวจสอบนาข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบต้องพิจารณาเหล่ง
ที่มาด้วยว่ามาจากไหน
๓) เกี่ยวข้อง (Relevant) คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๔) มีประโยชน์ (Useful) คือมีสาระสาคัญในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ ทันเวลา
ในการนาไปใช้งาน
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 โดยอาจกาหนดจากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่กาหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี
๒.๓) สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหานั้นเกิดจาก
ระบบการควบคุมภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่
หน่วยงานกาหนด
๒.๔) ผลกระทบ (Impact) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะเกิด
จากปัญหานั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จานวนความเสียหาย จานวนวันที่ล่าช้า การระบุผลกระทบที่ชัดเจน
มีสาระสาคัญๆ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบเสนอขึ้น
โดยอาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู้ ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะควรทาในลักษณะสร้างสรรค์ และคานึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าที่จะปฏิบัติ
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รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ และความ
ต้องการของฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้
๑. กำรรำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็น
ทางการ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
จัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร
๒. กำรรำยงำนด้วยวำจำ (Oral Report) แยกเป็น
๒.๑ การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระทาโดย
เร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่
ตรวจพบเพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น
๒.๒ การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการ
นาเสนอด้วยวาจาประกอบ
นอกจากนี้ การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้า หรือผลการ
ตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
หรือขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค เช่น ผู้รับ
ตรวจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพื่อการตรวจสอบ
รายงานแบบเป็นทางการและรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
๑. บทคัดย่อ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทาบทคัดย่อไว้ด้านหน้าของรายงานที่จะ
นาเสนอผู้บริหาร เป็นการย่อเนื้อความของรายงานอย่างสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความครอบคลุม
เนื้อหาของรายงานทั้งหมด แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีต่อองค์กร และข้อ
เสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ แต่เป็นข้อมูลที่เพียงพอให้ผู้บริหารเข้าใจ
และสั่งการได้
๒. บทนา (Introduction) คือส่วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่า ผู้ตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบเรื่องอะไรในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้ หรือเป็นการ
ตรวจสอบกรณีพิเศษ
๓. วัตถุประสงค์ (Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านรายงาน
ติดตามประเด็นได้สะดวก และคาดการณ์ได้ว่าจะทราบข้อมูลใดบ้างเมื่ออ่านรายงานจบ
๔. ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ทาการตรวจสอบมีมาก
น้อยเพียงใด มีข้อจากัดอะไรบ้างที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือต้องชะลอการตรวจสอบ
ไว้ก่อนพร้อมเหตุผลประกอบ
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๕. สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เป็นส่วนสาคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการดาเนินการแก้ไข รวมทั้งความเห็นของ
ผู้รับการตรวจ
๖. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพื่อสั่งการแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะควรมีลักษณะสร้างสรรค์
และสามารถนาไปปฏิบัติได้
๗. ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มีหลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นเท่านั้น
๘. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเป็นเพียงการสรุปผล
ดังนั้น รายงานควรเสนออย่างกะทัดรัด ข้อมูลใดที่จาเป็นต้องอ้างถึง แต่เป็นข้อมูลยาว หรือมีรายละเอียด
มากควรแสดงเป็นเอกสารประกอบแนบท้ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ควรมีมากจนเกินไปจนทา
ให้รายงานไม่น่าสนใจ
๓.๒ การติดตามผล (Follow Up)
การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนที่สาคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่า
ผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด และผู้รับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เพื่อให้
แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผล
การติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่า
ผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต ซึ่งขั้นตอนการติดตามผลมีดังนี้
(๑) วางแผนการติดตามผล
ผู้ตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่ ในการติดตามผล มีการวางแผนหรือจัดให้มีกระบวนการ
ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้ถูกนาไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล หรือผู้บริหารได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ซึ่ งมีการกาหนดวิธีการติดตามผล
ให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะติดตาม โดยคานึงถึงปัจจัย ดังนี้
๑.๑) สาระสาคัญของข้อตรวจพบที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของส่วนราชการ
๑.๒) ระยะเวลาในการติดตามผล พิจารณาจากข้อเสนอแนะว่าจะต้องใช้เวลาในการ
ดาเนินงานเพียงใด หากไม่สามารถกาหนดระยะเวลาได้แน่นอน ควรกาหนดระยะเวลาการติดตามผลเป็น
ช่วงเวลา เช่น ๑ เดือน ๓ เดือน หรือ ๖ เดือนต่อครั้ง แต่หากเป็นข้อตรวจพบที่ เป็นปัญหาสาคัญและ
จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ซึ่งปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดผลเสียหายอย่างมาก ก็ จะกาหนดระยะเวลาการ
ติดตามให้เร็วขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น
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๑.๓) บุคลากรที่ใช้ในการติดตามผล พิจารณามอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ผลเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เนื่องจากจะทาให้การติดตามผลดาเนินการได้รวดเร็ว และมีการศึกษา
รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการที่จะติดตามผลก่อน เพื่อให้การติดตามผลเป็นไปด้วยดี
๑.๔) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล พิจารณาว่าค่าใช้จ่ายในการติดตามผล มีความคุ้มค่ากับ
เรื่องที่จะติดตามหรือไม่ เพื่อกาหนดวิธีการติดตามผลให้คุ้มค่ามากที่สุด
(๒) ดาเนินการติดตามผล เมื่อวางแผนการติดตามผลเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในได้
ดาเนินการตามแผน โดยกรณีผู้บริหารสั่งการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน จะติดตามผลโดยสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามการสั่งการหรือไม่ หรือถ้า
กรณีผู้บริหารสั่งการเป็นอย่างอื่น ซึ่งมิได้สั่งการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน ก็จะติดตาม
ผลโดยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้
หรือไม่ อย่างไร หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาและยังคงมีความเสี่ยงในการดาเนินงาน ก็จะรายงานเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบด้วย แต่ถ้ากรณีหัวหน้าส่วนราชการมิได้สั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
อาจแสดงว่าผู้บริหารยอมรับความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตจากการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะได้
(๓) รายงานผลการติดตาม เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้ตรวจสอบภายในจะสรุปผลการติดตาม
โดยนาข้อมูลที่ได้จากข้อ ๒) มาจัดทารายงานสรุปผลการติดตาม เสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและหรือ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
๘. กำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในของกรมวิชำกำรเกษตร
ประวัติควำมเป็นมำของกรมวิชำกำรเกษตร
เพื่อให้ การพัฒ นาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐ สมัยใหม่ ของกรมวิช าการเกษตร
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เสนอผลงานจะขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาภารกิจหลัก หน้าที่ความรับผิดชอบ
และโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร พอสังเขปดังนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารส่วนราชการของไทยใหม่ โ ดย ได้ มี พ ระบรมราช โ อง การโ ปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ระกาศตั้ ง
กระทรวงเกษตราธิการขึ้นเมื่อ 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 ต่ อ มา พ.ศ.๒๔๗๖ ได้ ป ระกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง กระทรวงทบวงกรม เปลี่ ย นชื่ อ
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
ประมงถูกยุบ ลงเป็น กองรวมอยู่ ในกรมเกษตร และเปลี่ ยนชื่อ 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” กองการข้าวและการทดลองเดิมสัง กัดอยู่กับกรมการกสิกรรม 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 กสิกรรมอาเภอ จากกรม
กสิกรรมและงานข้าวจังหวัด งานข้าวอาเภอ จากกรมการข้าวไปรวมไว้ในกรมส่งเสริมการเกษตร
ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รวม กรมการข้าว และ กรมกสิกรรม ตั้งเป็น กรมวิชำกำรเกษตร สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อปรับปรุงงานด้านพัฒนา
บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตรงกับความต้องการของเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยการแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมวิ ช าการเกษตร แบ่ ง หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ ตามรายละเอียด ดังนี้
๑) สานักงานเลขานุการกรม
๒) กองการเจ้าหน้าที่
๓) กองคลัง
๔) กองแผนงานและวิชาการ
๕) กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๗๗
๖) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๑ ศูนย์
๗) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙) สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๓ ศูนย์
๑๐) สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๗ ศูนย์
๑๑) สถาบันวิจัยพืชสวน
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๘ ศูนย์
๑๒) สถาบันวิจัยยาง
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๕ ศูนย์
๑๓) สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
มีด่านตรวจพืชในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๓๗ ด่าน
๑๔) สานักคุ้มครองพันธุ์พืช
๑๕) สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๑๖) สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
๑๗) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๖ ศูนย์
๑๘) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๕ ศูนย์
๑๙) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๙ ศูนย์
๒๐) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๙ ศูนย์
๒๑) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๙ ศูนย์
๒๒) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๔ ศูนย์
๒๓) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๗ ศูนย์
๒๔) สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา
มีศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค ๗ ศูนย์
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๗๘
ในกรมวิชาการเกษตร ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การดาเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้
รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)
กรมวิช าการเกษตรเป็ น องค์กรที่เป็นเลิ ศด้านการวิจัยและพัฒ นาด้านพืช เครื่องจักรกล
การเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่ำนิยม (Core Value)
ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ
วัฒนธรรม (Culture)
รักองค์กร ทางานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์
พันธกิจ (Mission)
ให้กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืช โดยศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกล
การเกษตร และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
เกษตรกรบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช รวมทั้งให้คาแนะนาเกี่ยวกับดิน
น้า ปุ๋ยพืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชเพื่อพัฒนา
ผลผลิตพืชให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้บริการการส่งออกสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับพืช
(๓) ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องดิน น้า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออกสินค้า
เกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร
เอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๗๙

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรกรมวิชำกำรเกษตร ปัจจุบัน
กรมวิชำกำรเกษตร
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

๑. สานักงานเลขานุการกรม
๒. กองการเจ้าหน้าที่
๓. กองคลัง
๔. กองแผนงานและวิชาการ
๕. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
วิชาการเฉพาะด้าน

กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการผลิต

กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่

๑. สานักวิจัยพัฒนา
การอารักขาพืช
๒. สานักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ
๓. สานักคุ้มครองพันธุ์พืช
๔. สานักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร (๓๗)
๕. กองวิจัยพัฒนาปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร (๑)
๖. กองวิจัยและพัฒนา
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปรรูป
ผลิตผลเกษตร
๗. กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าพืช
๘. สถาบันวิจัยเกษตร
วิศวกรรม (๓)

๑. สถาบันวิจัยพืชไร่และ
พืชทดแทนพลังงาน (๗)
๒. สถาบันวิจัยพืชสวน (๘)
๓. กองการยาง* (๕)
๔. กองวิจยั พัฒนาเมล็ด
พันธุพ์ ืช* (๑๐)

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

* หน่วยงานตั้งใหม่
เป็นการภายใน

กำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในของกรมวิชำกำรเกษตร
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการข้อมูลฝ่าย
บริ ห ารทั้ งการให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และการให้ ค าปรึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจต่ อความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลของการดาเนินงาน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อเสริมสร้างความ
เข้ มแข็ งและส่ งเสริ ม ให้ กรมวิ ช าการเกษตรเป็น องค์ กรมี การกากับ ดู แลที่ดี มีค วามซื่อ สั ตย์ โปร่ง ใส
ผลงานวิจัยถูกต้อง เชื่อถือได้ ตามค่านิยมขององค์กรที่ ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๘๐
การบริการให้ ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึ กษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิช าการ
เกษตร มีการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน โดยประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk based
Approach) โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงได้กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติดังนี้
นโยบำยกำรตรวจสอบภำยใน
๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม
โปร่งใส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ทาการ
ตรวจสอบ
๒. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ทาการตรวจสอบ งานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือดาเนินการ
ภายใน หนึ่งปี หรืองานที่ บิดา มารดา สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิท เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อมิให้
เสียความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ
๓. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผิดกฎมาย และการดาเนินการใน
ลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๔. เสริมสร้างความสามัคคี มีการทางานเป็นทีม ผลสาเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน
๕. ให้ปฏิบัติต่อหน่ วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในลักษณะการให้คาปรึกษา
๖. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
มีการ ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
๗. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร และปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรม
การตรวจสอบภายใน
๘. ให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อจะได้ทราบปัญหาจากการ
ตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง
๙. จั ดให้ มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่ว ยรับตรวจ
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อเสนอแนะ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการเพื่อ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
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วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
กลุ่ มตรวจสอบภายใน มีนโยบายการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกาหนด และตามมาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่งการตรวจสอบโดยทั่วไป
มีหลายประเภท และผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน จึงกาหนดให้ดาเนินการงานตรวจสอบ
ภายใน ๓ ประเภท คือ ะ
๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Auditing)
๒. การตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Auditing)
๓. การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing)
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบทั้ง ๓ ประเภท ของผู้ตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร
เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจาเป็นต้องกาหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบแต่ละประเภท
เพื่อเป็นทิศทางในการดาเนินงานให้ผู้ตรวจสอบ
๑. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำย (Compliance Auditing)
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ ประเภทนี้ มุ่งเน้นเพื่อที่จะ
 พิสูจน์ว่า ผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ป้องปรามการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด มีข้อบกพร่อง
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย จึงเป็นการตรวจสอบพื้นฐานที่ผู้ตรวจสอบ
มุ่งใช้เพื่อพิสูจน์ ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า การปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และยังเป็นการป้องปรามให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวัง
รอบคอบเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด และการทุจริตได้
๒. กำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี (Financial Auditing)
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบประเภทนี้ มุ่งเน้นเพื่อที่จะ
 พิสูจน์ว่า ควำมครบถ้วน สมเหตุสมผล และถูกต้องเที่ยงตรง ของการบันทึก
รายการทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน
 พิสูจน์ความมีอยู่จริง ความมีตัวตนของสินทรัพย์ต่างๆ ว่า มีอยู่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่
บันทึกบัญชี
 พิสูจน์ว่า ระบบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอ

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๘๒
การตรวจสอบการเงินการบัญชี เป็นการตรวจสอบที่มุ่งจะพิสูจน์ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ทางการเงินการบัญชีว่า รายการที่บันทึกและ รายงานที่ปรากฏ ครบถ้วน สมเหตุสมผล และถูกต้องตรงกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนที่มีอยู่ และเป็นของหน่วยรับตรวจ อีกทั้งเป็นการทาให้มั่นใจว่า ระบบการ
ควบคุมภายในที่กาหนดในแต่ละระบบการปฏิบัติงาน (เช่น ระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ระบบควบคุม
การรับจ่ายเงิน ระบบควบคุมการนาส่ง/นาฝากและการเก็บรักษาเงิน ระบบงบประมาณ และระบบ
สินทรัพย์ ฯลฯ) มีความเหมาะสมเพียงพอ ที่จะทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ
กาหนด และสามารถป้องกันการทุจริตได้
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันในนโยบายและ วัตถุประสงค์ของ
การตรวจ สอบการเงินการบัญชี จาเป็นต้องนิยำมควำมหมำยการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทาง
การเงินการบัญชี ดังนี้
ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชี
การที่ผู้ตรวจสอบจะทาการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี ให้
พิจารณาตามลาดับดังนี้คือ
(๑) ความครบถ้วน (Completeness)
(๒) ความสมเหตุสมผล (Validity)
(๓) ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy)
เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นในการนิยามความหมาย ได้ยกตัวอย่าง ข้อมูลทางการเงินการ
บัญชีของหน่วยรับตรวจที่จัดทาตามบัญชีเกณฑ์คงค้างตามระบบมือ (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 ก็ต่อเมือ่ ทุกรายการที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาทางบัญชีได้ถูกบันทึกไว้ใน บัญชีที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกรายการแล้ว
ควำมสมเหตุสมผล (Validity)
ความสมเหตุสมผล เป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินการบัญชี ซึ่งการ
ยืนยันความสมเหตุสมผล พิจารณาจาก

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๘๓
(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
ได้ถูกบันทึกไว้ในบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ทั้งในส่วนของจานวนเงิน รายการ และเวลา
ควำมไม่น่ำเชื่อถือของข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชี
รายการที่บันทึกในบัญชี หรือแสดงในรายงานทางการเงินจะไม่น่าเชื่อถือ หาก
(๑) การที่รายการนั้นควรรวมอยู่ในบัญชี แต่ไม่รวมไว้ในบัญชี
(๒) การที่รายการนั้นไม่ควรรวมอยู่ในบัญชี แต่มีการนามารวม ไว้ในบัญชี
(๓) การที่รายการนั้นควรรวมอยู่ในบัญชี และมีการนามารวมไว้ในบัญชี แต่รายการ
ที่นามารวมไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่า ความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลทางบัญชีที่เกิด เป็นความไม่
น่าเชื่อถือที่เกิดจากการทุจริต (โดยตั้งใจ) การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคู่มือการบัญชี ระเบียบ กฎหมาย (ทั้ง
โดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ) หรือเกิดจากข้อผิดพลาด (โดยไม่ตั้งใจ)
๓. กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน (Performance Auditing)
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบประเภทนี้ มุ่งเน้นเพื่อที่จะ
 ประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กาหนด
 ประเมินประสิทธิภำพในการดาเนินงาน/โครงการ และการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเป็นไปโดยประหยัด
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๘๔
การตรวจสอบการดาเนินงาน เป็นการตรวจสอบที่มุ่งวัด /ประเมินผล การดาเนินงาน/
โครงการ แกไขเหตุปัจจุบัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กาหนด หรือเพื่อแจงเตือนใหผู้บริหาร
ทราบลวงหนาถึงจุดออนที่ควรแกไข เปนการตรวจสอบที่เพิ่มคุณคาแกองคกร ทั้งนี้ด้วยการให้คาปรึกษา
แนะนาเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และด้วยเหตุที่การตรวจสอบดาเนินงานเป็นการ
ตรวจสอบที่มุ่งการประเมินผลของการดาเนินงานวามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดหรือไม่ จึง
จาเป็นต้องมีการกาหนด ตัวชี้วัด และเกณฑ์ที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของผู้รับตรวจ
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบมีความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันในนโยบายและ วัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบการดาเนินงาน จาเป็นต้องนิยามความหมายของคาต่อไปนี้
ประสิทธิภำพ
ประสิทธิภาพ หมายถึง การดาเนินงาน/โครงการที่ให้ผลผลิตมำกกว่ำเป้ำหมำย ที่กาหนด
(อย่างมีนัยสาคัญ) โดยใช้งบประมำณเท่ำกับ หรือน้อยกว่ำงบประมาณที่ตั้งไว้ (อย่างมีนัยสาคัญ) ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ประหยัด
ประหยัด หมายถึง การดาเนินงาน / โครงการที่ให้ผลผลิตเท่ำกับเป้ำหมำยที่กาหนดโดยใช้
งบประมำณน้อยกว่ำงบประมาณที่ตั้งไว้ (อย่างมีนัยสาคัญ) ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน จึงได้กาหนดนโยบายและขั้นตอน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ สารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ และ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยระบุความเสี่ยงระดับกิจกรรม และระดับ
หน่วยรับตรวจโดยการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตามผลการประเมิน
ความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๔ เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนที่ ๕ จัดทาแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนที่ ๖ การวางแผนปฏิบัติงานก่อนเข้าตรวจสอบ โดยจัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบกระดาษทาการ
และข้อมูลหน่วยรับตรวจ (เตรียมการเดินทาง และยืมเงินราชการในกรณีที่ไปต่างจังหวัด)
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๘๕
ขั้นตอนที่ ๗ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
- ชี้แจงหน่วยรับตรวจถึงเรื่องที่ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
และอื่นๆ
- ดาเนินการตรวจสอบ โดยเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบ
แต่ละกรณี เพื่อให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากเทคนิค
การตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่าย ต่างกัน และการได้มาซึ่งหลักฐานความน่าเชื่อถือ
ไม่เท่ากัน เมื่อใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน แล้วรวบรวมเอกสารหลักฐานกระดาษ
ทาการ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ และให้ข้อเสนอแนะ
- ประชุมปิดตรวจแจ้งข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ ร่วมพิจารณากับหน่วยรับตรวจ และรับ
ฟังคาชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
- หน่วยรับตรวจรายงานผลการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือความก้าวหน้าเบื้องต้น ภายใน
ระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน
- สอบทานความถูกต้อง และครบถ้วนของการปรับปรุงแก้ไข หรือความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อตกลง
- หลังจากสรุปผลการตรวจสอบกับผู้รับตรวจแล้ว จึงจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบจาก
หลักฐานเอกสาร กระดาษทาการ ประเด็นข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ
รายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและทันเวลา
และจัดเก็บอย่างเหมาะสม และมีการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน โดย
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นาร่างรายงานหารือกับหน่วยรับตรวจ เพื่อสื่อสารผลการ
ตรวจสอบให้ทราบ หากต้องการปรับปรุงแก้ไขก็สามารถส่งเอกสารหรือคาชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอกรมฯ ต่อไป
ขั้นตอนที่ ๘ รายงานผลการตรวจสอบเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ความเห็นชอบหรือสั่งการ
โดยปฏิบัติ ดังนี้
- กรณีเรื่องทั่วไป ให้หน่วยงานดาเนินการให้ถูกต้อง
- กรณีเรื่องที่สร้างความเสียหายให้แก่กรมวิชาการเกษตร เช่น เงินขาดบัญชี ทรัพย์สินสูญหาย
เสียหาย ให้เสนอกรมฯ พิจารณาสั่งการให้ สานัก/กอง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- กรณีส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงาน ให้กรมฯ ลงนามหนังสือซ้อมความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์
หรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ขั้นตอนที่ ๙ แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่
เสนอรายงานผลการตรวจสอบ หากไม่มีข้อสังเกต หรือไม่มีข้อเสนอแนะ จะแจ้งให้หน่วยรับ
ตรวจเพื่อทราบผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ หากเรื่องที่ตรวจสอบเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด
จะแจ้งให้ทราบหรือถือปฏิบัติ
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๘๖
ขั้นตอนที่ ๑๐ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะโดยมีระบบ/
หลักเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้
- ติดตามผลการดาเนินการของหน่วยรับตรวจหลังจากอธิบดีสั่งการแล้ว ๑๕ วันทาการ
- ผู้รับผิดชอบติดตามการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขความก้าวหน้าในส่วนที่หน่วยรับ
ตรวจยังดาเนินการไม่เรียบร้อยครบถ้วน
- ผู้รับผิดชอบติดตามผล ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการปรับปรุงแก้ไขใน
แต่ละประเด็น
- กรณี ห น่ ว ยรั บ ตรวจไม่ร ายงานผลการด าเนิ น การ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามผล ติ ด ต่ อ
สอบถามหน่วยรับตรวจถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขและชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ได้ หรือรวบรวมข้อเสนอแนะทาบันทึกเสนอให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการดาเนินการ
แล้วส่งกลับกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๗ วันทาการ
- รวบรวม และสรุปผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ เสนออธิบดี
อย่างน้อยเดือนละครั้ง
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การปฏิบัติงานตรวจสอบ มีวิธปี ฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานดังนี้
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 ทาให้รายงานทางการเงิน ไม่น่าเชื่อถือหรือทันต่อเหตุการณ์ และอาจส่งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
๒. กำรสอบทำน (Review) หากหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่ดีในระดับหนึ่ง
ผู้ตรวจสอบอาจเลือกใช้วิธีการสอบทานในการเก็บข้อมูล โดยสามารถสอบทานได้ทั้งในส่วนของกระบวน
การปฏิบัติงาน และการบันทึกรายการ เช่น การสอบทานกระบวนการเบิกจ่ ายเงิน ว่าเป็นไปตามระบบ
ควบคุมภายในที่กาหนด การสอบทานกระบวนการรับ -จ่ายเงิน ว่าเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่
กาหนด หรือการสอบทานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร การสอบทานการบันทึกรายการในบัญชีเงินสด
เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการสอบทานเพื่อยืนยันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ซึ่งการสอบทานอาจทาให้
พบข้อสังเกต ความผิดปกติ หรือสิ่งที่ไม่เป็นตามที่ควร
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๘๗
๓. กำรตรวจหำรำยกำรที่มีลักษณะเฉพำะ (Scanning) เป็นการตรวจสอบโดยการ
พิจารณาเอกสารหลักฐาน และหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อค้นหารายการที่มีลักษณะเฉพาะหรือความ
ผิดปกติ หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่ควร การตรวจสอบประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการสารวจหรือตรวจสอบ
เบื้องต้น ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลปริมาณมากๆ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว จึงต้องใช้ผู้ตรวจสอบที่มีความรู้
ความชานาญสูง โดยเฉพาะการตรวจหารายการที่ผิดปกติ เนื่องจากหากผู้ตรวจสอบไม่ทราบว่าปกติเป็น
อย่างไร ก็จะไม่สามารถหารายการที่ผิดปกติได้
๔. กำรวิเครำะห์ (Analytical procedure) เป็นการตรวจสอบ โดยการเปรียบเทียบและ
ประเมิน ความสัมพันธ์ ซึ่งการประเมินเปรียบเทียบ อาจเป็นการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล ณ เวลา
ปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต เพื่อพิจารณาแนวโน้มในอนาคต

แผนภำพขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบและกำรติดตำมผล ( FLOW CHART )
ชื่อผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้ตรวจสอบภำยใน

ขั้นตอนดำเนินงำน
๑. การวางแผนการตรวจสอบ
(Planning)

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
เห็นชอบอนุมัติ
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ

๒. ผู้ตรวจสอบภำยใน

๒. การปฏิบัติตามแผนการ
ตรวจสอบ (Examination)

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

จุดควบคุม
- การสารวจข้อมูลเบื้องต้น
- การวางแผนการตรวจ
- การประเมินประสิทธิภาพ
- การควบคุมภายใน

- การทาแผนปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบ
โดยกาหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ, ขอบเขต,แนวทาง
การตรวจสอบ

- การประชุมเปิดตรวจ
- การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
และจัดทากระดาษทาการ
- การสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ระบุ
ผลกระทบ และข้อเท็จจริง สาเหตุ
ข้อเสนอแนะ
- การวิเคราะห์สาเหตุ

๘๘

แผนภำพขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบและกำรติดตำมผล ( FLOW CHART )
ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนดำเนินงำน

๓. ผู้ตรวจสอบภำยใน

๓. การรายงานผลการตรวจสอบ
(Reporting)

เสนออธิบดี

แจ้งหน่วยรับตรวจ
ที่เกี่ยวข้อง

๔. ผู้ตรวจสอบภำยใน

๔. การติดตามผลการตรวจสอบ

เสนออธิบดี

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

จุดควบคุม
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
ระบุวัตถุประสงค์,ขอบเขตการ
ตรวจสอบ,ระยะเวลา, ข้อเท็จจริง,
ข้อตรวจพบ,สาเหตุ, ผลกระทบ
และข้อเสนอแนะ
- รายงานผลการดาเนินงานต่ออธิบดี
และ คตป. รอบ ๖ เดือนและรอบ
๑๒ เดือน ระบุปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

อธิบดีเห็นชอบและสั่งการ

- แจ้งผลการตรวจสอบที่อธิบดี เห็นชอบ
ต่อผู้รับตรวจและผู้ที่เกีย่ วข้อง

สรุปผลการดาเนินการของ
หน่วยรับตรวจเสนออธิบดี
เพื่อทราบ

๘๙

บทที่ ๔
กรณีศึกษำ : ประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะในกำรตรวจสอบ
การตรวจสอบภายในเป็น กลไกอย่า งหนึ่ ง ในการป้อ งกัน การทุจ ริต ภาครัฐ และเข้า มา
มีบทบาทสาคัญในการเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากองค์กรของรัฐจะมีหน่วยงานในสังกัดจานวนมาก สายการบังคับบัญชา
การพัฒนาหลายชั้น ส่งผลต่อการกากับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ล ะด้าน โดยเฉพาะด้านการป้องกัน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ เป็นที่ยอมรับกันว่า การตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพอิสระอีกแขนงหนึ่ง
ซึ่งปัจจุบันการตรวจสอบภายในนอกจากตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและการบัญชีแล้ว ยังตรวจสอบ
การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ด้วย ดังนี้
๑. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และครบถ้วนของข้อมูลด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการวินิจฉัยและวัดผลการดาเนินงาน
๒. สอบทานการดาเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และประหยั ด
มีกระบวนการกากับดูแลที่ดีและเหมาะสม
๓. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง
๕. ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าจะเห็นได้ว่า
หน้าที่หลักของผู้ตรวจสอบภายในได้แก่ การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ด้วยการใช้
เทคนิคการตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สาหรับผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน คือ รายงานผลการตรวจสอบที่ได้รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบทุกครั้งเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน ในกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีความเสียหายอย่าง
ร้างแรงต่อทางราชการ ก็จะรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบทันที โดยจะรายงานด้วยวาจาก่อนใน
เบื้องต้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขมิให้ราชการเสียหาย ส่วนรายงานผลการตรวจสอบที่พบข้อผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานจะจัดทารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรายงานดังกล่าวจะเป็นการสรุปผล
ที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ มีสาเหตุเกิดจาก
อะไร แล้วส่งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไร พร้อมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ดังนั้น จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากรายงานผลการตรวจสอบในการบริหารงาน และเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในกากับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายกาหนดไว้ได้
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๙๐
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร ได้ดาเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ภายในระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจาแต่ละปี โดยมีแผนการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
การปฏิ บั ติตามกฎหมาย ระเบี ย บข้อบั งคับ ด้านพั ส ดุและทรัพย์ สิ น ด้ านการดาเนิ นงาน ด้านการให้
คาปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินการของหน่วยรับตรวจ และสรุปผลเสนอผู้บริหารระดับสูง
๑. ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่น
การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน มีข้อตรวจพบที่
มีนัยสาคัญและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจเป็นรายหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบ โดยได้รวบรวม
สรุ ป ข้ อ ตรวจพบที่ มี นั ย ส าคั ญ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการศึ ก ษาของหน่ ว ยรั บ ตรวจ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ข้อตรวจพบ
แนวทำงปฏิบัติ
ด้ำนกำรเงิน : กำรรับเงิน
๑. ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน / ไม่ได้ ให้ ห น่ ว ยงานจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไว้ เ พื่ อ
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ประโยชน์ในการควบคุม และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้จัดทา
รายงานการใช้ใบเสร็จ รับเงินประจาปี ตามระเบีย บการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๖ และ ข้อ ๖๙
๒. สิ้ น ปี ง บประมาณไม่ ไ ด้ ป รุ เจาะรู ห รื อ เมื่อสิ้นปีงบประมาณใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือในเล่ม (ยัง
ประทับ ตราเลิ กใช้ใบเสร็ จ รับ เงิน ที่เหลื อในเล่ ม ไม่ได้ใช้) ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตรา เลิกใช้ เพื่อให้เป็นที่
หรือยกเลิกการใช้ไม่ถูกต้อง โดย ปรุ เจาะทั้งส่วน สังเกตมิให้นามา ใช้รับเงินได้อีกต่อไปตามระเบียบการเบิก
ที่ใช้แล้วและส่วนที่เหลืออยู่ หรือปรุเล่ มที่เบิกมา จ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๐
ในปีงบประมาณนั้นซึ่งยังไม่ได้ใช้
๓. ยกเลิกใบเสร็จรับเงินโดยใบเสร็จรับเงินอยู่ไม่ การยกเลิกใบเสร็จรับเงินให้นาต้นฉบับที่ยกเลิกมาเย็บติด
ครบชุด
รวมไว้กับใบเสร็จรับเงินในเล่ม (โดยใบเสร็จฉบับที่ยกเลิก
จะต้องอยู่ครบชุด) ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๑
๔. เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ล งนามในใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไม่ ใ ช่ กรณีมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงินโดย
เจ้าหน้าที่การเงิน และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทา ตาแหน่งหรือหน้าที่ เป็นผู้จัดเก็บเงิน ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
หน้าที่รับเงิน
เป็นลายลักษณ์อักษร
๕. ใบเสร็จรับเงินบางฉบับ เจ้าหน้าที่ลงลายมือ การลงนามในใบเสร็จรับเงินให้ลงนามต่อเมื่อได้รับชาระเงิน
ชื่ อ รั บ เงิ น ไว้ ล่ ว งหน้ า หรื อ ระบุ วั น ที่ รั บ เงิ น การลงลายมือชื่อไว้ล่วงหน้าเป็นความเสี่ยงของระบบการ
ย้อนหลัง
ควบคุมภายในด้านการเงิน
๖. มี ก ารรั บ เงิ น และน าส่ ง คลั ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ อ อก ในการจั ด เก็ บหรื อ รั บ ช าระเงิ น ให้ ผู้ มี ห น้า ที่ จั ด เก็ บ ออก
ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน เช่น เงินยืมราชการ ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชาระเงินทุกครั้ง ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๔
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๙๑
ข้อตรวจพบ
๗. ไม่มีการตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
กับหลักฐานการนาส่ง และรายการที่บันทึกไว้ใน
ระบบ GFMIS /ลงนามตรวจสอบโดยหัวหน้าฝ่าย
บริหารมิใช่ หัวหน้า หน่วยงานตามที่ก รมฯมีค าสั่ง
มอบอานาจ

๘. ไม่มีตู้นิรภัยประจาสานักงาน /เก็บรักษาเงิน
คงเหลือของส่ว นราชการไว้ในตู้เอกสารหรือใน
ลิ้นชักโต๊ะทางาน
๙. ไม่มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
หรือมีการแต่งตั้งแต่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ /คณะ
กรรมการฯไม่ได้ตรวจสอบตัวเงิน และเอกสาร
แทนตั ว เงิ น กั บ รายงานเงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น
หรือมีผู้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
๑๐. ไม่ได้จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน /
จัดทาไม่ถูกต้อง / ไม่สอดคล้องกับบัญชีเงินสด /
ไม่ ไ ด้ เ สนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน และส่ ว นท้ า ยใน
รายงานฯ เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ลงนามรับมอบ
เงินเพื่อไปดาเนินการวันถัดไป

๑๑. นาเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังเกินระยะเวลาที่
ระเบียบกาหนด คือ เกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท ไม่ได้
นาส่งภายใน ๓ วันทาการถัดไป

แนวทำงปฏิบัติ
ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และนาส่ง กั บหลัก ฐาน และรายการที่ บันทึ ก ไว้ในระบบว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ผู้ตรวจ
สอบแสดงยอดรวมเงินรั บตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับ
ในวันนั้นไว้ในสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือ
ชื่อกากับไว้ด้วยตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้ อ ๗๘ และค าสั่ ง กรมฯ ที่ ๕๐๒/๒๕๕๖ ลว.๒๕
เม.ย.๒๕๕๖ ข้อ ๒.๔ วรรคสอง คาสั่งกรมฯ ที่ ๕๐๓/๒๕๕๖
ลว.๒๕ เม.ย.๒๕๕๖ ข้อ ๓ วรรคสอง
ต้องจัดให้มีตู้นิรภัยประจาสานักงานสาหรับเก็บรักษาเงิน
ของราชการและให้ตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น
กรณีไม่มีตู้นิรภัยต้องนาส่งคลังทุก วันที่มีการรับเงิน ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๙
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ โดยคณะกรรมการฯ
ร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับรายงาน
เงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น เมื่ อ ปรากฎว่ า ถู ก ต้ อ งแล้ ว ให้
กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานฯ ไว้
เป็นหลักฐาน
ให้ จัดทารายงานเงินคงเหลื อ ประจาวันเป็นประจาทุกวัน
กรณี ที่ วั น ใดไม่ มี ก ารรั บ -จ่ า ยเงิ น จะไม่ ท ารายงานเงิ น
คงเหลือประจาวันสาหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุไว้ใน
รายงานเงิน คงเหลื อประจาวัน ที่มีการรับจ่า ยเงิน ของวั น
ถัดไป โดยหน่วยเบิกจ่าย เงินคงเหลือจะต้องสอดคล้องกับ
บัญ ชี เ งิน สด ส าหรั บ หน่ ว ยงานย่ อ ย เงิ น คงเหลื อจะต้ อ ง
เท่ากับยอดคงเหลือจากทะเบียนต่างๆ รวมกัน และรายงาน
เงินคงเหลือประจาวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๘๘ และ ๙๓ หรือตามระบบการควบคุมการเงินของ
หน่ ว ยงานย่ อ ย และส่ ว นท้ า ยในรายงานฯ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบเงินสดลงลายมือชื่อรับเงินจากคณะกรรมการฯ
ในวันทาการถัดไป
เงินรายได้แผ่นดินให้นาส่งคลังอย่างน้อยเดือนละครั้ง แต่
ถ้ามีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทก็
ให้นาเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน สามวันทาการ
ถัดไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๙๗ (๒)
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๙๒
ข้อตรวจพบ
แนวทำงปฏิบัติ
ด้ำนกำรเงิน : กำรจ่ำยเงิน /หลักฐำนกำรจ่ำย
๑. การจ่ า ยเงิน แก่เ จ้ า หนี้ บ างกรณี เจ้ าหน้า ที่ การจ่ายเงินทุกกรณี ส่วนราชการมีห น้าที่ตามกฎหมายที่
การเงินไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย
จะต้ อ งหั ก ภาษี ใ ดๆ ไว้ ณ ที่ จ่ า ย ตามระเบี ย บการเบิ ก
จ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ และตามประมวล
รัษฎากร มาตรา ๕๐ (๔)
๒. หน่วยงานดาเนินการขอเบิกเงินให้เจ้าหนี้หรือ การซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ดาเนิน
ผู้มีสิทธิล่าช้าเกินเวลาที่กาหนด
การขอเบิกเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
ห้ำวันทำกำร นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจ
รับงานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
ย่อย ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๒๔ (๒) วรรคสอง
๓. ผู้มีอานาจไม่ได้ลงนามอนุมัติในหลักฐานการ ให้ผู้มีอานาจสั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อใน
จ่าย
หลักฐานการจ่ายหรือหลักฐานการขอรับชาระหนี้ทุกฉบับ
หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๓
๔. การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและ การจ่ายเงิน ทุก ครั้ง ต้องมีห ลั กฐานการจ่ ายประกอบเพื่ อ
เงิน ประกัน สั งคมไม่ได้แนบหลั กฐานการนาเงิน ประโยชน์ในการตรวจสอบ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิ น
เข้าบัญชี/ใบเสร็จรับเงินของ สนง.ประกันสังคม จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการน าเงิ น ส่ ง คลั ง พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๓๔
๕. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ลงนามรับรองการจ่ายใน ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า "จ่ายเงินแล้ว"
หลักฐานการจ่าย
โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วย
ตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปีที่จ่ายกากับไว้ในหลักฐาน
การจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๗
๖. เงินประกันสัญญา/มัดจาซองจ่ายคืนโดยไม่มี การจ่ายเงินกรณีจ่ายคืนเงินประกันสัญญา/มัดจาซองและ
หลักฐานการจ่าย (ใบเสร็จรับเงิน /ใบสาคัญรับ เบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต้องจัดให้มีหลักฐานประกอบการจ่าย
เงิน) รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ทุกครั้ง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เพิ่มเติมไม่มีหลักฐานประกอบการจ่าย
เงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๔
๗. การจ่ า ยคืน เงิ น ประกัน สั ญ ญาไม่มี ห ลั ก ฐาน การจ่ายคืนเงินประกันสัญญาทุกครั้งให้หน่วยงานตรวจสอบ
แสดงการตรวจสอบความชารุดบกพร่องฯ
ความชารุดบกพร่องฯ ตามข้อผูกพันในสัญญา โดยปฏิบัติ
ตามระเบี ย บฯ พั ส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อ ๑๔๔() และหนังสือที่ นร.(กวพ)๑๓๐๕/ว ๘๖๐๐๘ ลว.
๕ ต.ค.๒๕๔๔ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการคื น
หลักประกันสัญญาอย่างเคร่งครัด
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๙๓
ข้อตรวจพบ
แนวทำงปฏิบัติ
๘. จ่ ายเงิน สดให้บุ คคลภายนอกเกิน ๕,๐๐๐.- การจ่ายเงินให้ จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงินทด
บาท โดยไม่ได้สั่งจ่ายเป็นเช็ค
รองราชการที่เก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบานาญหรือเบี้ย
หวัด หรือการจ่ายเงินที่มี วงเงินต่ากว่า ๕,๐๐๐.-บาท จะ
จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลั งฯ
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๗
๙. การจ่ ายเงิน ให้ แก่เจ้าหนี้ห รือผู้ มีสิ ทธิรับเงิน กรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของหรือเช่าทรัพย์สิน ให้ออกเช็ค
กรณีซื้อทรั พย์ สิน จ้ างทาของหรือเช่า ทรัพย์สิ น สั่ ง จ่ า ยแก่ เ จ้ า หนี้ ห รื อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น โดยขี ด ฆ่ า ค าว่ า
ออกเช็ คสั่ งจ่ า ยเจ้ า หนี้ ห รื อ ผู้ มี สิ ท ธิรั บ เงิ น โดย ”หรื อ ผู้ ถื อ ” ออก และขี ด คร่ อ มด้ ว ย เว้ น แต่ ก ารจ่ า ย
ไม่ ไ ด้ ขี ด ฆ่ า ค าว่ า ”หรื อ ผู้ ถื อ ” ออกและไม่ ไ ด้ นอกจากกรณีข้างต้น จะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ ตามระเบียบ
ขีดคร่อม
การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๘
๑๐. การยื มเงิ น เพื่อใช้ ในราชการ มีก ารอนุมั ติ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ ยืมเฉพาะเท่าที่จาเป็น และ
ให้ยืมเงินโดยผู้ยืมยังมิได้ชาระคืนเงินยืมรายเก่า ห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมยังมิได้ชาระคืน
ให้เสร็จสิ้นก่อน
เงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นก่อน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๕๔
๑๑. สัญญายืมเงินไม่ได้ระบุวันครบกาหนดส่งใช้ ให้ ระบุวันครบกาหนดส่ งคืนเงินยืม ในสั ญญาการยืมเงิน
ผู้ รั บ คื น ไม่ ไ ด้ อ อกใบรั บ ใบส าคั ญ ให้ ผู้ ยื ม เป็ น เพื่อให้ผู้ยืมทราบกาหนดระยะเวลาส่งคืนเงินยืม โดยกรณี
หลักฐาน และไม่ได้บันทึกการรับคืนในสัญญาการ เดินทางไปราชการให้ส่งใช้เงินยืมภายในสิบห้าวันนับจากวัน
ยืมเงิน
กลับมาถึง สาหรับกรณีอื่นให้ส่งใช้เงินยืมภายในสามสิบ วัน
นับ จากวั น ที่ไ ด้รั บเงิ น และเมื่ อผู้ ยืม ส่ งหลั ก ฐานการจ่ า ย
ชดใช้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืม
เงิน และออกใบเสร็จรับเงินและหรือออกใบรับใบส าคัญ
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้ผู้ ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๐
และข้อ ๖๑
๑๒. ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่กาหนด กรณีที่ผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ผู้มีอานาจเร่งรัดลูกหนี้ชดใช้ตามเงื่อนไขในสัญญาให้เสร็จ
สิ้นโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกาหนด
เพื่อประโยชน์ของราชการ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังพ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๓
๑๓. การส่ ง ใบส าคั ญ ชดใช้ เ งิ น ยื ม ราชการ ไม่ เงินยืมราชการให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการยืมเงิน ห้าม
เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ยื ม น าใบส าคั ญ นาค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องมารวมส่งใช้เงินยืมราชการ
ค่าใช้จ่ ายของบุ คคลและช่ว งเวลาอื่น มารวมส่ ง
หักล้างเงินยืมราชการ
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๙๔
ข้อตรวจพบ
๑๔. การจั ด ซื้ อ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง (ยกเว้ น เดื อ น
กัน ยายน) /ค่ า ใช้ จ่ า ยเดิ น ทางไปราชการ หรื อ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ซึ่ ง เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยปี ก่ อ น น ามา
เบิ ก จ่ า ยในปี ง บประมาณปั จ จุ บั น เนื่ อ งจาก
งบประมาณปีก่อนหมด
๑๕. การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขออนุมั ติ
เบิกให้กับผู้ถือครองตามตาแหน่ง ไม่ได้ระบุเป็น
ตัวบุคคล

๑๖. การจ่ า ยค่ า จ้ า งเหมาเอกชนด าเนิ น งาน
คานวณการจ่ายเงินเป็นรายวัน กรณีผู้รับจ้างไม่
ปฏิบัติงานตามเงื่อนไข มิได้คานวณค่าปรับตาม
เงื่อนไข แต่ใช้วิธีการหักค่าจ้างเป็นรายวันแทน
๑๗. การจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินงาน เนื้อ
งานที่จ้างมีลักษณะเดียวกันหรือเป็นเนื้องานเดิม
ในแต่ละเดือนวงเงินการจ้างไม่เท่ากัน

๑๘. การเบิ ก ค่ า อาหารท าการนอกเว ลา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจริงไม่เป็นไปตามจานวนวัน/
เวลาที่ได้รับอนุมัติโดยไม่ชี้แจงเหตุผล

19. ใบส าคัญคู่จ่ ายตามกิจ กรรมของหน่ว ยงาน
เครือข่าย ส่งเบิกที่ สวพ.ซึ่งเป็นต้นสังกัด

แนวทำงปฏิบัติ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี ง บประมาณใด ให้ เ บิ ก เงิ น จาก
งบประมาณรายจ่ า ยของปี นั้ น ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยปี ก่ อ น
หน่ว ยงานต้องทาหนัง สื อถึง กองคลั ง เพื่อ ยืนยันยอดเงิ น
งบประมาณปีก่อนเหลือจ่าย และต้องได้รับอนุมัติจากกรมฯ
จึงจะนามาเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณปัจจุบันได้
การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับข้าราชการผู้ถือครอง
นั้นไม่ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวที่จะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง แต่พิจารณาลักษณะงาน
ในตาแหน่งและหน้าที่นั้นมีความจาเป็นต้องติดต่อนอกเวลา
ราชการ หรือนอกที่ตั้งสานักงานเป็นการประจา เพื่อมิให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยมอบให้ข้าราชการเป็น
ผู้ถือครอง ตามหนังสือ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๑ ลว. ๒๙ พ.ย.
๒๕๕๓
การจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินงาน ต้องจ่ายตามเงื่อนไข
การจ้ า ง หากผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส ามารถปฏิ บั ติต ามสั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงได้ จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
ตามระเบียบฯ ว่าด้ ว ยการพัส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘
การจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินงาน เนื้องานที่จัดจ้างมี
ลักษณะเดียวกัน หรือเป็นเนื้องานเดิม ในแต่ละเดือนวงเงิน
การจัดจ้างควรเท่ากัน หากมีเหตุอันควรที่จ่ายไม่เท่ากัน
ต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ดลั ก ษณะงานจ้ า งให้ ชั ด เจน หากผู้
รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้จะต้องมี
การปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ได้รับ
อนุมัติไว้ให้ทาบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอผู้มีอานาจอนุมัติทุก
ครั้ง เนื่องจากการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้อง
พิจารณาเพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสาคัญ และให้
คานึงถึงระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ ข องส่ ว นราชการ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
ใบสาคัญคู่จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมของหน่วยงาน
ในเครื อ ข่ า ย ควรตั ด โอนเงิ น งบประมาณไปให้ แ ต่ ล ะ
หน่ ว ยงานโดยตรง เพื่ อ จะได้ แ สดงต้ น ทุ น ผลผลิ ต ตาม
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๙๕
ข้อตรวจพบ
แนวทำงปฏิบัติ
๒๐. เบิ ก ค่ า สาธารณู ป โภคหรื อ ค่ า ตอบแทน การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนวิทยากร ไม่
วิทยากรจัดทารายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องทารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยค่าสาธารณูปโภคเมื่อได้รับ
ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายประจาเดือนให้ทาบันทึกขออนุมัติเบิก
จ่า ยเงิ นให้ เจ้ า หนี้ ส าหรั บ ค่า ตอบแทนวิ ทยากรให้ แ นบ
หลักฐานหนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับประกอบการเบิก
จ่ายเงิน
๒๑. ใบสาคัญการเบิกค่าวัสดุในโครงการอบรม ค่าใช้จ่ายในการอบรมสั มมนา ที่ได้รั บการยกเว้นไม่ต้อ ง
สัมมนา ไม่ได้จัดทารายงานการขอซื้อขอจ้าง
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ได้แก่ การจัดหาอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักเท่านั้น ตามหนังสือที่
กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๙๓ ลว.๘ มิ.ย.๕๒ เรื่องการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ
๒๒. ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารให้ผู้เข้ารับการ ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อให้ในระหว่าง
ฝึ ก อบรม แต่ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเบิ ก ค่ า เบี้ ย การฝึกอบรม ให้หั กเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คานวณได้ในอัตรา
เลี้ยงเต็มจานวน
มื้ อ ละ ๑ ใน ๓ ของอั ต ราเบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางต่ อ วั น ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๘ (๒)
๒๓. การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเข้ า ร่ ว มอบรม การเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ให้ผู้ขอเบิกแนบหลักสูตรการ
สั มมนา ผู้ ข อเบิ ก ไม่ได้ แนบหลั กสู ต รการอบรม อบรม ตารางกาหนดการฝึ กอบรม หนังสื อส่ งตัว เข้าร่ว ม
ตารางกาหนดการฝึกอบรม หนังสือส่งตัวเข้าร่วม ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อประโยชน์ในการคานวณค่าเบี้ยเลี้ยง
อบรม
เดินทาง
๒๔. ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมหรือสัมมนาเบิกค่าที่ การเบิ ก จ่ า ย ค่ า เช่ า ที่ พั ก ของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ให้
พักเหมาจ่าย
เบิก จ่า ยจริง ตามหลั กเกณฑ์และอั ตราตามข้อ ๑๖ ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๕
๒๕. ผู้เข้ารั บการฝึกอบรมเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย การให้พนักงานขับรถยนต์ ร่วมเดินทางไปกับผู้เข้ารับการ
ให้พนักงานขับรถยนต์ (ยกเว้นจ้างเหมาบริการ) ฝึกอบรม ถือเป็นเจ้าหน้าที่ให้ เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งานและการประชุ ม ระหว่ า งประเทศ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖/
ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๐
๒๖. การเบิ ก เงิ น ชดเชยพาหนะส่ ว นตั ว ในการ การเดิน ทางไปราชการโดยปกติให้ ใช้พาหนะประจาทาง
เดินทางไปราชการ ไม่ได้ระบุรายละเอียดเส้นทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัดไม่เกิน
ให้ ชั ด เจน/เบิ ก ตามระยะทางของเลขไมล์ / ขอ สิ ท ธิ ที่ ผู้ เ ดิ น ทางจะพึ ง ได้ รั บ กรณี จ าเป็ น ต้ อ งใช้ พ าหนะ
อนุมัติเบิกภายหลังกลับจากการเดินทาง
ส่ ว นตั ว ในการเดิ น ทาง ควรเป็ น เส้ น ทางที่ ไ ม่ มี พ าหนะ
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๙๖
ข้อตรวจพบ

๒๗. กรณีไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ไม่ได้
หมายเหตุ เหตุผลความจาเป็นที่ใช้พาหนะรับจ้าง

๒๘. เบิกค่าพาหนะรับจ้างจากที่พักไปยังสถานที่
จัดยานพาหนะ/สนามบิน โดยไม่ระบุตาแหน่งที่
พักให้ชัดเจน
๒๙. เดินทางไปปฏิบัติราชการ กรณีที่มีการ
พักแรม ผู้เดินทางเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน

๓๐. เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างสานัก
เบิกเงินเดือนโดยไม่ได้ขออนุมัติ

๓๑. ไปราชการในเนื้องานเดียวกัน แต่จัดทาใบ
อนุมัติแยกกันคนละกลุ่มงาน แล้วต่างคนต่างแยก
เบิ ก ค่า ที่ พั ก (กรณี พั กจ่ า ยจริ ง ไม่ ค รบคู่ ) ท าให้
ราชการรับภาระเกินจาเป็น

แนวทำงปฏิบัติ
ประจาทางหรือมีสัมภาระในการปฏิบัติงาน และต้องระบุ
รายละเอี ย ดเส้ น ทางปฏิ บั ติ ง านให้ ชั ด เจนและค านวณ
ระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวง
ในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย โดยผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นเจ้าของ หรือผู้
ครอบครอง แล้ ว แต่กรณีต้องขออนุมัติใช้พาหนะส่ ว นตัว
และค่ า ใช้ จ่ า ยก่ อ นการเดิ น ทางให้ ชั ด เจน ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๑
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ หากผู้เบิกไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะ
รับจ้าง ถ้าต้องนาสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่ งของ
เครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่
จะเดิ น ทางโดยยานพาหนะประจ าทางสามารถเบิ ก ค่ า
พาหนะรับจ้าง ผู้เบิกต้องเขียนเหตุผลความจาเป็นไว้ใน
ใบรับรองแทนการจ่ายเงินในช่องหมายเหตุ เพื่อให้เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน มีความถูกต้อง จึงสามารถเบิกค่า
พาหนะรับจ้างได้
การเบิกค่ายานพาหนะรับจ้าง ผู้ขอเบิกต้องระบุตาแหน่ง
ที่ตั้งของที่พักให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย
พิจารณาว่าจานวนเงินขอเบิกเหมาะสมกับระยะทางหรือไม่
การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน ให้เบิกได้ในกรณีที่ มิได้มีกำร
พักแรม หากนับเวลาได้ไม่เกินสิ บสองชั่ว โมง แต่เกินหก
ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน ตาม พรก.ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ ก.ย.
๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ วรรคสาม
กรณีเบิกค่าใช้จ่ายต่างสานักเบิกเงินเดือนให้ส่วนราชการที่ผู้
ขอเบิ ก สั ง กั ด แจ้ ง ชื่ อ ต าแหน่ ง อั ต ราเงิ น เดื อ น พร้ อ ม
ระยะเวลาปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการที่จะเบิกจ่ายทราบ
เพื่อขออนุมัติหัว หน้าส่ ว นราชการก่อนการเบิกจ่าย ตาม
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๐๒/๓๘๙๗๓ ลงวันที่ ๘
ส.ค.๒๕๒๖
การไปราชการในเนื้องานเดียวกันแม้จะแยกกันขออนุมัติ
เดิ น ทาง ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ต้ อ งพั ก รวมกั น สองคนต่ อ ห้ อ ง เพื่ อ
ประหยัดและมิให้เป็นภาระแก่ราชการ
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๙๗
ข้อตรวจพบ
แนวทำงปฏิบัติ
๓๒. การเดิ น ทางไปเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ า การเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในประจาปีและ
ภายในประจาปี /กฐินพระราชทาน ผู้เข้าร่วมงาน กฐินพระราชทาน ไม่ถือเป็นการปฏิบัติราชการโดยปกติ ที่
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จะเกิดสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ได้ ตามพรก.ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๒๖ มาตรา ๑๓
ด้ำนกำรบัญชี
๑. บันทึกบัญชีเงินสดไม่ครบถ้วน/ไม่เป็นปัจจุบัน ให้ บั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห้ ค รบถ้ ว นทุ ก รายการ และเป็ น ปั จ จุ บั น
โดยไม่บันทึกการรับคืนเงินยืมราชการเหลือจ่าย เพื่อให้ขอ้ มูลทางการเงินถูกต้องและน่าเชื่อถือ
๒. บั น ทึ ก บั ญ ชี ใ นคอมพิ ว เตอร์ โ ดยไม่ ไ ด้ พิ ม พ์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกบัญชี ต้องพิมพ์ข้อมูล
ข้อมูลมาจัดเก็บเป็นหลักฐาน แต่พิมพ์ข้อมูลส่ ง มาจัดเก็บเป็นหลักฐานให้ต่อเนื่องครบถ้วนทุกเดือน เพื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล
๓. ไม่ ไ ด้ บั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามระบบการควบคุ ม หน่วยงานย่อยที่ไม่ได้เป็นหน่ว ยเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชี
การเงิ น ของหน่ ว ยงานย่ อ ย /มี ก ารบั น ทึ ก แต่ กลางหรือสานักงานคลังจังหวั ด ให้บันทึกบัญชีโดยปฏิบัติ
รูปแบบไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด / ตามคู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยตามที่
บันทึกไม่ถูกต้อง /บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน
กรมบัญชีกลางกาหนด ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
(ใช้ บั น ทึ ก การรั บ เงิ น จากหน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยและการจ่ า ยให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน) ทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และบันทึก
รายการให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ล าดับตามวันที่ที่
เกิดรายการ
๔. หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ย บั น ทึ ก การจั ด เก็ บ รายได้ ใ น หน่วยเบิกจ่าย ต้องบันทึกการจัดเก็บเงิน (นส.๐๑) ในระบบ
ระบบ GFMIS (นส.๐๑) ไม่ตรงกับวันที่จัดเก็บใน GFMIS ให้ตรงตามหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)
ใบเสร็จรับเงินโดยหน่วยงานบันทึกการจัดเก็บวัน และบันทึกให้ เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ ข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง
เดียวกับที่นาส่งเงิน
ตามระบบเกณฑ์คงค้าง และบัญชีเงินสดในระบบ GFMIS
กับ รายงานเงิ นคงเหลื อ ประจาวั น ของหน่ ว ยงานถูก ต้ อ ง
ตรงกัน
๕. บันทึกบัญชีไม่ถูก ต้องตามประเภทค่าใช้จ่าย การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ควรวิเคราะห์รายการ
เช่น ค่ าเบี้ ย เลี้ ย ง ค่ าที่พั ก และค่า ใช้จ่ ายในการ แล้ ว บันทึกให้ ถูกต้องตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
เดิน ทางไปราชการ บั นทึกเป็น ค่าใช้จ่ ายในการ เพื่อให้ข้อมูล ทางบัญชีถู กต้อง และเพื่อการตัดสิ นใจเชิง
อบรมสัมมนา
บริหาร
๖. จั ดซื้อครุ ภัณฑ์ต่ากว่ าเกณฑ์ /ซื้ อรวมกับค่ า การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ ต้องบันทึกข้อมูลรหัสบัญชี
วัสดุ แต่บันทึกบัญชีเป็นค่าวัสดุ หรือค่าซ่อมแซม ในระบบ GFMIS ที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้ถูกต้อง เพื่อให้
บารุงรั กษา โดยไม่ได้แยกค่าครุ ภัณฑ์ต่ากว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และเพื่อควบคุม
เกณฑ์ออกจากค่าวัสดุ
ทรัพย์สินของราชการมิให้สูญหาย
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๙๘
ข้อตรวจพบ
แนวทำงปฏิบัติ
๗. บัญชีรายได้รอการรับรู้ในระบบ GFMIS ณ วัน ณ วันสิ้นปีงบประมาณแต่ละปี ให้บันทึกรายการปรับปรุง
สิ้นปี งบประมาณ ไม่ได้บันทึกบัญชีเพื่อปรับปรุง บัญชีในระบบ GFMIS ของบัญชีรายได้รอการรับรู้เข้าเป็น
รับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการรับบริจาค ตามจานวนค่าเสื่อมราคาประจาปี
ของครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคที่อยู่ในบัญชีรายได้รอการรับรู้
เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้องเชื่อถือได้
๘. ไม่ได้จัดทารายละเอียดประกอบบัญชีอาคาร ให้จัดทารายละเอียดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและ
และบัญชีครุภัณฑ์ - ไม่ระบุรายละเอียดพร้อมค่า ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีในระบบ
เสื่อมราคาสะสมในระบบGFMIS / มีการจัดทา GFMIS เพื่อเป็นข้อมูลประกอบงบการเงิน
แต่ไม่ถูกต้อง
๙. จั ด ส่ งงบทดลองและรายงานการเงิ น ระดั บ ให้จัดส่งรายงานการเงินประจาเดือนตามระบบ GFMIS ให้
หน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. เกินระยะเวลาที่กาหนด สตง.ภายในวั น ที่ ๑๕ ของเดื อ นถั ด ไป ตามหนั ง สื อ
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลว. ๒ ก.พ.๕๒ เรื่อง
การส่งรายงานประจาเดือนจากระบบ GFMIS
กำรควบคุมเงินทดรองรำชกำร
๑. ไม่มีการแยกใบเสร็จรับเงินสาหรับเงินทดรอง
ราชการออกจากใบเสร็ จ รั บ เงิ น ตามปกติ ข อง
หน่วยงาน
๒. สัญญายืมเงินไม่ระบุวันครบกาหนด หรือระบุ
ไม่ถูกต้อง และการส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบฯกาหนด ทาให้การใช้เงินทดรองราชการ
ขาดสภาพคล่อง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการ
๓. บันทึกการรับคืนเงินทดรองราชการไม่ถูกต้อง
โดยบั น ทึกรั บ คืน เป็น เงิน สดทั้งจ านวนหลั งจาก
เบิกเงินงบประมาณชดใช้คืนเงินทดรองราชการ

ให้แยกใบเสร็จรับเงิน ออกจากใบเสร็จรับเงินตามปกติของ
หน่วยงาน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/
ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
ให้กาชับเจ้าหน้าที่ระบุวันครบกาหนดส่งคืนให้ถูก ต้อง และ
แจ้งผู้ยืมส่งคืนภายในกาหนดระยะเวลาโดยเคร่งครัด ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖๐
เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
การบั น ทึ ก ในทะเบี ย นคุ ม เงิ น ทดรองราชการให้ บั น ทึ ก
ตามล าดับเหตุการณ์ โดยเมื่อได้รับใบส าคัญส่ งใช้เงินยืม
พร้อมเงินสดเหลือจ่าย ให้บันทึกเพิ่มในช่องใบสาคัญจ่าย
และเงินสด และลดยอดลูกหนี้เงินยืม หลังจากนั้นเมื่อได้รับ
เงิ น งบประมาณชดใช้ เ งิ น ทดรองฯ ให้ บั น ทึ ก ลดยอด
ใบสาคัญ และเพิ่มยอดเงินสด
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๙๙
ข้อตรวจพบ
แนวทำงปฏิบัติ
๔. ไม่มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ ให้ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ / มีคาสั่งแต่ไม่มี เคลื่ อ นไหวเงิ นทดรองราชการ โดยแต่ งตั้ งเจ้า หน้ า ที่
การตรวจสอบ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ทาหน้าที่ตรวจสอบรายการ
เคลื่ อนไหวในทะเบียนคุมเงิ นทดรองราชการและเงินสด
คงเหลื อ ให้ ถู ก ต้ อ งตรงกั น แล้ ว ให้ ล งลายมื อ ชื่ อ ก ากั บ ใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้อง
ทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง
ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
ด้ำนกำรพัสดุ : กำรจัดหำ
๑. ไม่ ไ ด้ ก าหนดนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การบริหารพัสดุควรมีการกาหนดนโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เกี่ ย วกับ วิธี การคั ดเลื อ กและขั้น ตอนการจัด หา เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อหรือจ้างจาก
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ผู้ขาย ผู้ ผลิ ต หรือผู้รับจ้างที่มีอาชีพนั้น ๆโดยตรงรวมถึง
พัสดุ เช่น การซื้อจากผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับจ้างที่มี วิธีการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
อาชีพนั้นๆ โดยตรง
๒. ไม่ มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ป ระจ าปี ควรมี ก ารส ารวจความต้ องการพัส ดุ เพื่อ จั ดท าแผนการ
เนื่องจากไม่มีการสารวจความต้องการพัสดุ
จัดซื้อวัสดุประจาปีให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา
เพื่อใช้ประกอบกับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน และ
ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การในเรื่ อ งวั ส ดุ ฯ
เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๓. หน่ ว ยงานไม่ มี ก ารจั ด ท าขั้ น ตอนการ ขั้นตอนการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Work Flow) ควร
ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Work flow) ของแต่ละ กาหนดให้มีขั้นตอนการสารวจความต้องการพัสดุ ขั้นตอน
วิ ธี ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ การจัดทาแผนการจัดหา ก่อนขั้นตอนการจัดทารายงานขอ
ปฏิบัติ และไม่ได้กาหนดขั้นตอนการสารวจความ ซื้อขอจ้างเสนอผู้ มีอานาจอนุมัติ รวมทั้งให้ จัดทาขั้นตอน
ต้องการพัสดุ เพื่อจัดทาแผนการจัดหาพัสดุไว้ใน การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Work Flow) ของแต่ละวิธี
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๔. ไม่ มี ก ารหมุ น เวี ย นเจ้ า หน้ า ที่ จั ด หา หรื อ การหมุ น เวี ย นเจ้ า หน้ า ที่ จั ด หาหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ควร
เจ้าหน้าที่พัสดุ เว้นแต่เกษียณอายุร าชการหรือ กาหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ลาออกไป
ทดแทนกั น ได้ กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบไม่ อ ยู่ ห รื อ
เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือย้ายไปที่อื่น
๕. กรณี ก่ อ สร้ า ง/ซ่ อ มแซมสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ไม่ ไ ด้ การก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสิ่งปลูกสร้าง
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 ต่างๆ ให้กาหนดรายละเอียดของงานให้ชัดเจน พร้อมตั้ง
รายละเอียดของงานให้ชัดเจน
คณะกรรมการกาหนดราคากลางของงาน

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๐๐
ข้อตรวจพบ
๖. รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (๗ ข้อ)
- ระบุเหตุผลความจาเป็นในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ไม่สมเหตุสมผล และไม่สอดคล้องกับพัสดุที่จัดซื้อ
หรืองานที่ต้องการจ้าง
- ไม่ได้ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ที่ซ่อม หรือซ่อม
ทรัพย์สินที่ไม่ได้มาด้วยวิธีทางพัสดุ

- ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อเป็น ตาม
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ร้ า น.../ใบส่ ง ของ/ชื่ อ ผู้ รั บ จ้ า ง
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ท ารายงานขอซื้ อ ภายหลั ง จาก
ได้รับพัสดุแล้ว (ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน) จึงเป็น
การดาเนินการก่อนได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ

แนวทำงปฏิบัติ
รายงานขอซื้อ/จ้าง (๗ ข้อ) ให้ระบุเหตุผลความจาเป็นที่
ต้องซื้อ/จ้างให้ ส อดคล้ องกับพัส ดุที่ต้องการใช้ห รืองานที่
ต้องการจ้าง
การขออนุ มั ติ ซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น ให้ ร ะบุ ร หั ส หมายเลข
ครุ ภัณ ฑ์ใ ห้ ชั ดเจน ควรแนบประวัติ การซ่ อมให้ ผู้ บ ริห าร
ประกอบการพิจารณาด้ว ยทุกครั้ ง เพื่ อประโยชน์ ในการ
ตรวจสอบและบันทึกประวัติการซ่อมทรัพย์สินนั้นๆ รวมถึง
การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการซ่อมแซมต้องเป็น
ทรัพย์สินที่ได้มาด้วยวิธีการทางพัสดุ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
คือต้องจัดทารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (๗ ข้อ) เพื่อขออนุมัติ
ก่อนที่จะไปดาเนินการจัดหา ฉะนั้นในรายงานขอซื้อจะยัง
ไม่ปรากฏชื่อร้านค้า/ผู้รับจ้าง/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

- กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ/งานจ้าง ไม่ ให้กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
ถูกต้อง โดยระบุเวลาที่ใช้ในการจัดหา ไม่ใช่เวลา ไม่ใช่กาหนดเป็นเวลาที่ต้องซื้อ/จ้าง ตามระเบียบฯ พัส ดุ
ที่จะใช้พัสดุหรือเวลาที่งานนั้นแล้วเสร็จ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗
๗. การจ้างเหมาบริการ
- จัดทาสัญญาจ้างไม่สอดคล้องกับรายงานขอ
จ้าง (๗ ข้อ) เช่น ระบุระยะเวลาการจ้าง ๔ เดือน
แต่จัดทารายงานขอจ้างทุกเดือน
- ไม่ได้จัดทารายงานขอจ้าง (๗ ข้อ)
- การส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน ไม่ได้
ระบุรายละเอียดผลสาเร็จของงาน และปริมาณ
งานที่จ้างให้ชัดเจน(ระบุเป็นค่าจ้างประจาเดือน.)
- การจ้างเหมาบริการที่มีกระบวนงานหลาย
ขั้นตอน (งานผลิตเมล็ดพันธุ์ /งานวิจัย ฯลฯ) ไม่มี
การขออนุมัติหลักการ จึงไม่สามารถพิจารณาได้
ว่าค่าบริการที่กาหนดสมเหตุสมผลหรือไม่

การจ้างเหมาบริการ การจัดทารายงานขอจ้าง (๗ ข้อ) และ
สัญญาจ้างต้องระบุระยะเวลาการจ้างและวงเงินการจ้างให้
สัมพันธ์กัน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ
พัสดุ โดยต้องทารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เพื่ อขออนุมัติผู้ มี
อานาจก่อนดาเนินการทุกครั้ง
การเบิกค่าจ้างเหมาบริการ การส่งมอบงาน และการตรวจ
รับงาน ให้ระบุรายละเอียดผลสาเร็จของงานและปริมาณ
งานที่จ้างให้ชัดเจน มิใช่ส่งมอบค่าจ้างประจาเดือน
การจ้างเหมาบริการที่มีกระบวนงานหลายขั้นตอนต้องขอ
อนุ มั ติ ห ลั ก การพร้ อ มประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในแต่ ล ะ
ขั้นตอนให้ผู้มีอานาจเห็นชอบ ก่อนดาเนินการจัดจ้างและ
ให้แนบเป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง
เพื่อควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายไม่ให้ซ้าซ้อน

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๐๑
ข้อตรวจพบ
- จ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
กาหนดเฉพาะค่าพาหนะและค่าจ้างพนักงาน ไม่
รวมค่าน้ามันเชื้อเพลิง

แนวทำงปฏิบัติ
การจ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถยนต์
เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ วงเงินการจ้างต้อง
รวมค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางด้วย หากไม่รวมค่า
น้ามันเชื้อเพลิงจะเป็นลักษณะของการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ใน
ราชการ ซึ่งต้องทาตามหลั กเกณฑ์ที่กระทรวงการคลั ง
กาหนด

๘. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- สั่ ง ซื้อ/สั่ งจ้ าง วงเงิน เกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท การจัดหาโดยวิธีตกลงราคาที่มีว งเงินเกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท
ไม่ได้จัดทาเป็นหนังสือหรือข้อตกลงระหว่างกัน แต่ไม่เกิน 100,000.บาท หรือคู่สัญญาสามารถส่งของได้
ภายใน ห้ า วันท าการ ให้ จัดท าเป็นหนัง สื อหรือ ข้อตกลง
ระหว่างกันได้โดย ไม่ต้องทาเป็นสัญญา ตามระเบียบฯ ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๓
- ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ซึ่งมี วงเงินตั้งแต่ ห้าพัน กรณีมีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ ห้าพันบาทขึ้นไป
บาทขึ้นไป ไม่ได้จัดทารายการในระบบ e-GP
ให้ บั น ทึ ก รายการในระบบ e-GP ตามหนั ง สื อ ที่ กค
๐๔๒๑.๔/ว ๒๙๔ ลว. ๓๑ กค.๕๕
- จ้ างเหมาพนั กงานขับ รถยนต์/ รั กษาความ การจ้างให้จัดทาเป็นสัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้างอย่างใดอย่าง
ปลอดภั ย /พนั ก งานท าความสะอาด จั ด ท าทั้ ง หนึ่ง โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงของงานจ้างเป็นสาคัญ
สัญญาจ้างและใบสั่งจ้างในคราวเดียวกัน
- ไม่ได้ระบุเลขที่ใบสั่ง และวันครบกาหนดส่ง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ให้ระบุเลขที่ใบสั่ง วันครบกาหนดส่งมอบ
มอบพัสดุ ผู้รับใบสั่งไม่ได้ลงวันที่ที่รับใบสั่ง
พัสดุ และให้ผู้รับใบสั่งระบุวันที่ที่รับใบสั่งให้ครบถ้วน
- ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ หรือติดอากรไม่ครบ สัญญาจ้าง/ ใบสั่งจ้าง ต้องติดอากรแสตมป์ตามที่กฏหมาย
ตามจานวนที่กฏหมายกาหนด
กาหนด โดยให้คานวณทุกจานวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท หรือ
เศษของ ๑,๐๐๐.-บาทติดอากรแสตมป์ ๑.-บาท
- การซื้ อหรื อจ้ า งที่ มี ว งเงิน เกิน ๑๐,๐๐๐.- การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่วงเงินครั้งหนึ่งเกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท ขึ้น
บาท แต่งตั้งกรรมการตรวจรับไม่ครบจานวนตาม ไปแม้จะมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ละไม่ถึง ๑๐,๐๐๐.- บาท
ระเบียบ
ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจรับอย่างน้อย ๓ คนตามระเบียบ
ส านั ก นายกฯว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม ข้อ ๓๕
- ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างมีรอยแก้ไข โดยคู่สัญญา ให้ผู้บริหารกาชับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุให้
ไม่ได้ลงนามกากับ ทาให้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการแก้ไขใบสั่ง/สัญญา ต้อง
แก้ไข เนื่องจากใบสั่งเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง
ให้คู่สัญญาลงนามรับรู้ร่วมกัน เนื่องจากใบสั่ง/สัญญามีผล
บังคับใช้ตามกฎหมาย

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๐๒
ข้อตรวจพบ
- ล ง น า ม สั ญ ญ า / ใ บ สั่ ง จ้ า ง ก่ อ น พ ร บ .
งบประมาณรายจ่ายประจาปีประกาศใช้ หรื อก่อน
ได้รั บอนุมัติเงินประจ างวด กรณีจ าเป็นต้องเช่า
หรือจ้างต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ ภายหลัง
สัญญาเช่า/จ้างเดิมสิ้นสุดลง

๙. เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างจากระบบ e-GP
- ผู้ ล งนามจั ด ท ารายงาน (๗ ข้ อ ) ไม่ ใ ช่
เจ้าหน้าที่พัสดุ
- ผู้มีอานาจอนุมัติให้ดาเนินการและอนุมัติให้
จัดซื้อ/จัดจ้างไม่ได้ลงนามอนุมัติให้ดาเนินการ
๑๐. ไม่ได้จัดทาใบตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
โดยกรรมการตรวจรั บ ลงลายมือชื่อไว้ด้านหลั ง
ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ โดยไม่ได้ระบุวันที่ตรวจ
รับและชื่อกรรมการตรวจรับด้วยตัวบรรจง
๑๑. ผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า งไม่ ไ ด้ จั ด ท าบั น ทึ ก
รายงานการปฏิบัติงาน ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
ของผู้รับจ้างเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑๒. การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ม าเพื่ อ จั ด ท าเอง ไม่ มี ก าร
แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

แนวทำงปฏิบัติ
กวพ. ได้มีหนังสือที่ กค (กวพ) ๑๔๐๘.๔/ว.๓๕๑ ลว. ๙
ก.ย.๒๕๔๘ เรื่องการอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่
ต้องกระทาต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนาม
ในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ต่อเมื่อ
๑. ส่วนราชการได้ดาเนินการจัดหาไว้แล้ว
๒. รู้ ตั ว ผู้ ใ ห้ เ ช่ า หรื อ ผู้ รั บ จ้ า งที่ จ ะลงนามเป็ น คู่ สั ญ ญา
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
๓. ผู้มีอานาจได้อนุมัติให้เช่าหรือจ้างรายที่จัดหาไว้แล้ว
๔. ลงนามในสั ญญา/ใบสั่ง เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจา
งวดแล้ว
(ตาม พรบ.วิ ธีก ารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๒๓
ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผู้พันจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงิน
ประจางวดแล้ว)
เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่พิมพ์ออกจากระบบ e-GP ให้ผู้
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงนามผู้จัดทารายงาน(7
ข้อ) ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอผู้มีอานาจอนุมั ติลง
นามให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของระเบียบฯ พัสดุทุกครั้ง
การตรวจรับพัสดุ เมื่อกรรมการตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้ รั บ พั ส ดุ ไ ว้ แ ล้ ว มอบแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ พ ร้ อ มกั บ ท าใบ
ตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๑ (๔) ทั้งนี้ วันที่ตรวจรับ
พัสดุเป็นสาระสาคัญพิสูจน์ว่าคู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไข
ผู้บริหารควรกาชับให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจดบันทึกสภาพ
การปฏิบัติงานของผู้ รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้ อมเป็น
รายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน โดยระบุรายละเอียดการ
ปฏิ บั ติ ง านและวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ด้ ว ย ตามระเบี ย บฯ พั ส ดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๓ โดยเคร่งครัด และให้
นาบันทึกรายงานการปฏิบัติงานแนบเป็นหลักฐานประกอบ
การเบิกจ่ายด้วย
กรณี ที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ม าเพื่ อ จั ด ท าเอง ให้ หั ว หน้ า
หน่วยงานแต่งตั้งผู้ ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจการจ้ า ง ตามระเบี ย บฯ พัส ดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๐๓
ข้อตรวจพบ
๑๓. มีการทาสัญญาจ้างกับคู่สัญญา แต่ไม่มีการ
เรียกเก็บเงินประกันตามสัญญา เพื่อประกันความ
ชารุดบกพร่อง หรือมีการเรียกเก็บแต่จานวนเงิน
ไม่ถูกต้อง

แนวทำงปฏิบัติ
การท าสั ญ ญาจ้ า งกั บ คู่ สั ญ ญา ผู้ ว่ า จ้ า งต้ อ งก าหนด
หลักประกันตามสัญญาโดยให้คานวณมูลค่าเป็นจานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้า (หากเห็นว่ามีความสาคัญเป็ นพิเศษ จะ
กาหนดสู งกว่าร้อยละห้ า แต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้) ของ
วงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาในครั้งนั้น ถ้ามีเศษสตางค์ให้
ปัดขึ้น ตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๒

ด้ำนกำรพัสดุ : กำรควบคุมและกำรจำหน่ำยพัสดุ
ระบบควบคุมภำยในด้ำนทรัพย์สิน
๑. หน่ ว ยงานขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทุกหน่วยงานควรนาระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สินของ
ระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน จึ งไม่ได้นา กรมฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยจัดทาเป็นลายลักษณ์
ระบบควบคุมภายในที่กรมฯ กาหนดไปประยุกต์ อั ก ษร เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการควบคุ ม ภายในให้ มี
ใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพียงพอ
ประสิทธิผล
๒. การควบคุมเกี่ยวกับการใช้พัสดุและการเก็บ ควรกาหนดนโยบายหลักเกณฑ์การควบคุม ดูแล เก็บรักษา
รักษาทรัพย์สินของราชการ รวมถึงการอนุญาต และซ่อมบารุงทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด รวมถึง
ใช้รถราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ รถราชการที่เป็นของหน่วยงาน รวมทั้งที่หน่วยงานให้ยืม
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้กาหนด หรือนามาปฏิบัติงานและเก็ บรักษาที่ ห น่ว ยนั้น ด้ว ย เพื่ อ
นโยบายหรื อหลั ก เกณฑ์ ก ารควบคุม การเก็ บ ปฏิบัติตามคาสั่งที่ ๕๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖
รักษาทรัพย์สิน การซ่ อ มแซม การบารุ ง รั ก ษา เรื่อง มอบอานาจและหน้าที่ให้ผู้อานวยการกอง/สถาบัน/
และการจาหน่ายทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นลาย สานัก/เลขานุการกรมฯ/ศทส. และหัวหน้าหน่วยงานที่มี
ลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน
ฐานะเทียบเท่ากอง หมวดทั่ ว ไป ข้อ ๑.๒ และข้ อ ๑.๓
และคาสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๕๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕
เม.ย. ๕๖ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
๓. ไม่ ไ ด้ จั ด ท าขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (Work ควรจัด ทาขั้น ตอนการปฏิบัติง าน (Work Flow) การ
Flow) การควบคุมและการเก็บรักษาทรัพย์สิน ควบคุมและการเก็บรักษาทรัพย์สิน เป็น ลายลักษณ์อักษร
ของราชการไว้อย่างชัดเจน
ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
๔. ไม่ได้จัดทาแผนการซ่อมแซม และบารุงรักษา ควรจัดทาแผนการซ่อมแซม และบารุงรักษาทรัพย์สินแต่ละ
ทรัพย์สินแต่ละประเภทที่อยู่ในความควบคุมของ ประเภท โดยลาดับตามความสาคัญของทรัพย์สินที่มูลค่าสูง
หน่วยงาน
กำรควบคุมวัสดุ
๑. ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยพั ส ดุ เ พื่ อ ท า ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่ง
หน้าที่เป็นผู้ควบคุมและสั่งจ่ายพัสดุตามระเบียบ เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและสั่ง
จ่ายพัสดุตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๓ วรรคสาม
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๐๔
ข้อตรวจพบ
แนวทำงปฏิบัติ
๒. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ ผู้คุมบัญชีวัสดุ และผู้คุม ควรแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ เจ้าหน้าที่
คลังพัสดุ เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม จัดทาบัญชีคุม และเจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ เป็นคนละคนกัน
หลักการควบคุมภายในที่ดี
เพื่อให้เกิดการสอบทานงานกันได้ ตามระบบการควบคุม
ภายในที่ดี แต่หากมีข้อจากัดด้านบุคลากรทาให้ไม่สามารถ
แบ่งแยกหน้าที่ได้ ควรเพิ่มการควบคุมโดยให้หัวหน้างาน
สอบทานการทางานเป็นระยะๆ ขึ้นอยู่กับอัตรากาลังที่มี
๓. การบริหารคลังพัสดุหน่วยงานมิได้จัดทาแผน
จัดซื้อ จัดจ้างตามความต้องการใช้วัสดุของงาน
ต่างๆ หรือกาหนดขั้นสูง-ขั้นต่าของยอดวัสดุคง
คลัง เพื่อนามาจัดทาประมาณการจัดซื้อวัสดุ ทา
ให้การจัดซื้อวัสดุในปริมาณที่ไม่เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน
๔. การบริหารคลังพัสดุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะ
ตัดจ่ายวัสดุทุกชนิดให้เหลือ "ศูนย์" โดยทาใบเบิก
วัสดุออกจากคลังทั้งหมดแต่ไม่มีการจ่ายวัสดุจริง
ซึ่งบางรายการปริมาณการเบิกมากเกินจาเป็น

หน่วยงาน ควรบริหารคลังพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพโดยการ
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า–ขั้นสูงในการ
จัดซื้อวัสดุ และดาเนินการตามแผนและเกณฑ์ที่กาหนด

๕. กรณีที่จัดซื้อวัสดุตามความต้องการของกลุ่ ม/
ฝ่ายต่างๆ เมื่อจัดซื้อแล้ว กลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ จะเบิก
ออกไปทั้งจานวนตามที่มีการขอซื้อ ทาให้มีคลัง
เก็บพัสดุมากกว่า ๑ แห่ง และไม่พบการควบคุม
การเบิกใช้ของกลุ่ม/ฝ่ายนั้นๆ

หน่ ว ยงานควรจั ด ให้ มี ห น่ ว ยพั ส ดุ เ พี ย งหน่ ว ยเดี ย ว หาก
กลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ จาเป็นที่จะเบิกวัสดุไปทั้ งจานวน เพื่อให้
เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี กลุ่ม/ฝ่าย ที่เบิกวัสดุไป
ต้องทาบัญชีวัสดุและจัดให้มีการควบคุมเช่นเดียวกับหน่วย
พัสดุของหน่วยงาน

เมื่อสิ้นปีงบประมาณถ้ามีวัสดุคงคลังเหลืออยู่ ให้ยกยอดไป
ในปี ถั ด ไปตามข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ ต้ อ งตั ด บั ญ ชี เ ป็ น “ศู น ย์ ”
เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม พั ส ดุ เ ป็ น ไปตามที่ มี อ ยู่ จ ริ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

๖. การยืมพัสดุไปใช้ในราชการไม่มีหลักฐานการ การยืมพัสดุ ให้ส่วนราชการผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลาย
ยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
ลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล และกาหนดวันส่งคืน และเมื่อ
ครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมมีหน้าที่ติดตามพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน ๗ วันนับแต่วันครบกาหนด ตามระเบียบฯ พัส ดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๔๖ – ๑๕๐
๗. สถานที่จัดเก็บวัสดุไม่ปลอดภัย การจัดเก็บไม่ ผู้ควบคุมคลั งพัสดุควรจัดเก็บวัส ดุให้เป็นหมวดหมู่ ใน
เป็นหมวดหมู่ ยากต่อการค้นหา
สถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย เพื่อให้ส ามารถควบคุมการ
เบิกจ่ายได้โดยสะดวก
๘. ใบเบิ ก พั ส ดุ มี ส าระส าคั ญ ไม่ค รบถ้ ว น เช่ น ใบเบิกพัสดุ ต้องระบุรายละเอียดสาระสาคัญให้ครบถ้วน
ไม่ได้ระบุวันที่ ไม่กาหนดเลขที่ใบเบิก ไม่ลงนาม เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
ผู้อนุมัติจ่าย ผู้รับ และผู้จ่ายพัสดุ

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๐๕
ข้อตรวจพบ
๙. ไม่ได้จัดทาบัญชีวัสดุ หรือจัดทาแต่ไม่ถูกต้อง
เช่น
- บันทึกรับ-จ่าย ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน
- บันทึกรายละเอียดไม่ตรงกับที่จัดซื้อ เช่น
จานวนปริมาณ, จานวนเงิน, ชื่อผู้ขาย
- คานวณยอดคงเหลือในบัญชีคุมฯ ไม่ถูกต้อง
- บันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ยอด
ยกมา ยอดคงเหลือ ราคา วันที่ เลขที่ใบเบิก
๑๐. ไม่สม่าเสมอ ในหลักการบันทึกบัญชีสินค้า
คงคลัง บางรายการบันทึกแบบเข้าก่อน – ออก
ก่ อ น (FIFO) บางรายการบั น ทึ ก เข้ า ที่ ห ลั ง –
ออกก่อน (LIFO)

แนวทำงปฏิบัติ
ให้จัดทาบัญชีวัสดุให้ถูกต้องตามแบบที่ กวพ.กาหนด โดย
ให้บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่ายพร้อมระบุเ ลขที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบส่งของ ใบเบิก และควรมีการ
สอบทานการปฏิบัติงานจากหัวหน้างานด้วย ตามระเบียบ
ส านั ก นายกฯว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ .ศ.๒๕๓๕ และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม ข้อ ๑๕๑ และข้อ ๑๕๒
การควบคุมพัสดุ โดยปกติจะใช้หลักเข้าก่อน – ออกก่อน
(FIFO) เพื่อบริหารวัสดุไม่ให้เก่าหรือล้าสมัย การบันทึก
บัญชีคุมวัสดุ จึงควรบันทึกรายการเรียงตามลาดับการเบิก
ในแต่ละครั้ง โดยบันทึกตัดจ่ายวัสดุด้วยราคาวัสดุที่จัดซื้อ
เข้ามาก่อน (FIFO) เพื่อให้มียอดเงินคงเหลือถูกต้องตาม
ความเป็นจริง

๑๑. วัสดุคงคลังไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบคลั ง พั ส ดุ ค วรรายงานวั ส ดุ ค งคลั ง ที่ ไ ม่ มี ก าร
เคลื่อนไหวเป็นเวลานานให้ ผู้บริหารทราบ เพื่อพิจารณา
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ไป เนื่ อ งจากวั ส ดุ อ าจล้ า สมั ย
เสื่อมสภาพ และเป็นภาระในการจัดเก็บ
๑๒. รายงานการตรวจสอบพัส ดุป ระจาปี ไม่ มี คณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจาปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบพัสดุ
ต้ อ งมี ก ารรายงานผลการตรวจนั บ พั ส ดุ ป ระจ าปี (ตาม
ระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๕ วรรคสอง ดังนี้
- การรับ-จ่ายวัสดุ ถูกต้องหรือไม่
- วัสดุคงเหลือตรงตามบัญชีคุมฯ หรือไม่
- มีวัสดุชารุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือไม่ เพราะเหตุใด
- มีวัสดุที่หมดความจาเป็นต้องใช้ราชการต่อไปหรือไม่
สาหรับครุภัณฑ์ที่ช ารุดหรือใช้งานไม่ได้ให้เจ้ าหน้าที่พัส ดุ
ดาเนินการส่งซ่อม หรือหากไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้อีก
ให้ดาเนินการจาหน่ายตามวิธีการตามระเบียบฯพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๗ - ๑๖๑ โดยให้หมาย
เหตุในทะเบียนคุมฯ ว่าชารุด หรือจาหน่ายแล้วเพื่อป้องกัน
การสับสนในการควบคุม
กำรค วบคุ ม ทรั พ ย์ สิ น
๑. หน่ ว ยงานมิ ไ ด้ จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น การควบคุมทรัพย์สิน /ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ ต้องถือปฏิบัติ
หรื อ จั ด ท าแต่ ไ ม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น / ไม่ ถู ก ต้ อ ง / ตามหนังสือของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค
ไม่ครบถ้วน
๐๔๑๐.๓/ว ๓๓๘ ลว. ๕ พ.ย.๔๖ เรื่องการจัดทาทะเบียน
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๐๖
ข้อตรวจพบ

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

๒. จัดพิมพ์ทะเบี ยนคุมทรั พ ย์ สิ นทุกปีโ ดยไม่ได้
จัดทาลักษณะฐานข้อมูล ทรัพย์สินของหน่วยงาน
โดยบางหน่ ว ยงานให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม แยกกั น จั ด ท า
ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น เฉพาะที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ

ให้ จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ลั ก ษณะฐานข้ อ มู ล ของ
หน่ว ยงานเพียงชุดเดียว โดยจัดเก็บแยกตามประเภท
ทรัพย์สินที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องคิดค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในระบบ
GFMIS ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ม่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ก ารคิ ด ค่าเสื่อมราคา
และครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล
ทรัพย์สินและการควบคุม

๓. จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ตามรายการที่ ให้ จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ตามรายการที ่ ป รากฎ
ปรากฎข้อมูลในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วนทุก ข้ อ มู ล ในระบบ GFMIS โดยระบุ เ ลขรหั ส สิ น ทรัพย์ที่
รายการ และส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึกเลขรหัส ระบบกาหนด ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันทุกรายการ
สินทรัพย์รายตัวที่ระบบกาหนดให้ในทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน
๔. มีทรัพย์สิ นที่จัดซื้อจากเงิน นอกงบประมาณ ให้ ต รวจสอบข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ น และความมี ตั ว ตนของ
แต่ ไ ด้ บั น ทึ ก รายการข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ใ นระบบ สินทรัพย์ในหน่วยงาน ที่เข้าหลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน
GFMIS
หรือบันทึกไม่ถูกต้อง หากมีการจัดซื้อ รับบริจาค รับโอน
จาหน่ายหรือตัดโอนให้หน่วยงานอื่น ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติม
๕. บางหน่ ว ยงานมีการจ าหน่ ายครุ ภัณฑ์ช ารุ ด ให้ กลุ่ มพัส ดุ กองคลั ง เพื่อบันทึกบัญชีในระบบสิ นทรัพย์
และได้บัน ทึกการตัดจาหน่ ายออกจากทะเบียน รายตัวให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน
คุมทรัพย์สินแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกการตัดจาหน่าย และเป็นปัจจุบัน
ทางบัญชี ทาให้ยังปรากฎรายการข้อมูลสินทรัพย์
รายตัวในระบบ GFMIS
๖. การปรั บ ปรุ ง อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
หน่ ว ยงานได้ จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น และ
บัน ทึกรายการข้อมูลสิ น ทรั พย์ ในระบบ GFMIS
แต่อ าคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ทาการปรั บ ปรุง ไม่พ บ
ข้อมูลสินทรัพย์หลักในระบบ GFMIS

การปรั บปรุ ง อาคารและสิ่ งปลู ก สร้าง ต้องระบุ เลขรหั ส
สินทรัพย์หลักที่ปรากฏข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
ด้วยทุกครั้ง และให้มีการกาหนดอายุการใช้งานของรายการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม

๗. ไม่ มี ร หั ส หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์ ก ากั บ ที่ ตั ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรสารวจว่ามีครุภัณฑ์ใดอีกบ้างที่ไม่
ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
มีหมายเลขครุภัณฑ์ ให้ดาเนินการเขียนหมายเลขกากับที่
ตัวครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมทางทะเบียนและตรวจสอบพัส ดุ
ประจาปี
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๐๗
ข้อตรวจพบ
๘.ด้ า นหลั ง ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ไม่ ไ ด้ บั น ทึ ก
ประวัติการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินรายการ
นั้นๆ หรือบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมด้านหลัง
ทะเบี ย นคุ ม ฯ โดยแยกแฟ้ ม ข้ อ มู ล ประวั ติ ก าร
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินไว้ต่างหาก และมี
บางหน่วยงานไม่มีการบันทึกประวัติการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สิน
๙. รั บ ครุ ภั ณ ฑ์ จ ากหน่ ว ยงานอื่ น โดยไม่ มี
หลั กฐานการได้ม า และไม่มี ห มายเลขครุภัณ ฑ์
กากับที่ตัวครุภัณฑ์

แนวทำงปฏิบัติ
ให้ บั น ทึ ก ประวั ติ ก ารซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ไ ว้
ด้ า นหลั ง ของทะเบี ย น คุ ม ทรั พ ย์ สิ น รายการนั้ น ๆ ให้
ต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น เว้ น แต่ ร ถราชการ ให้ บั น ทึ ก
รายการซ่ อ มบ ารุ ง แยกเป็ น แต่ ล ะคั น ตามแบบ ๖ ท้ า ย
ระเบียบฯ รถราชการ

๑๐. ทรั พ ย์ สิ น รายตั ว /ทรั พ ย์ สิ น ที่ ขึ้ น บั ญ ชี ใ น
ระบบ GFMIS ได้มีการคิดค่าเสื่อมราคาประจาปี
เพื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึก
ในทะเบียนคุมทรัพย์สินรายตัว แต่ละรายการ ทา
ให้มูลค่าสุทธิคงเหลือตามทะเบียนไม่ตรงกับยอด
ตามบัญชี

ให้บันทึกค่าเสื่อมราคาประจาปีและค่าเสื่อมราคาสะสมของ
ทรั พ ย์ สิ น ในทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น รายตั ว แต่ ล ะรายการ
ตามที่กลุ่มพัสดุ กองคลังแจ้ง เพื่อให้ข้อมูลในทะเบียนคุม
ทรั พ ย์ สิ น ถู ก ต้ อ งตรงกั บ ข้ อ มู ล ในระบบ GFMIS ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทุกรายการ

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

รถรำชกำร
๑. รถส่วนกลาง ใช้ตราเครื่องหมายประจากรมฯ
เป็นสติ๊กเกอร์ หรือพ่นด้วยสีด้านข้างนอกรถทั้ง
สองข้ า ง ยกเว้ น รถจั ก รยานยนต์ ไม่ มี ต รา
เครื่องหมายประจากรมฯ ติดไว้ และรถยนต์บาง
คันตราเครื่องหมายลบเลือนมองเห็นไม่ชัดเจน

ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ
ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้
สีอื่นแทน หากหน่วยงานใดมีเหตุผลและความจาเป็นเห็น
ว่าการมีตราเครื่องหมายอาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถหรือไม่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ให้ ขออนุมัติปลั ด กระทรวง
เพื่อขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมายฯ ได้ตามระเบียบฯ รถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้อ ๗
๒. ไม่ได้จัดทาบัญชีรถราชการ หรือจัดทาแต่ไม่มี ให้ส่วนราชการเจ้าของรถจัดทาบัญชีรถราชการตามแบบ ๒
รายละเอียดตามที่ระเบียบกาหนด
ท้ายระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๙
๓. มีบันทึกการใช้รถยนต์ แต่ไม่มีใบขออนุญาต ก่อนนารถราชการออกไปใช้ พนักงานขับรถต้องขอใบขอ
ใช้รถ
อนุญาตใช้รถจากผู้ขอใช้รถทุกครั้งรวมทั้งกรณีนารถไปซ่อม
บารุง หากมีความจาเป็นรีบด่วนทาให้ไม่สามารถจัดทาใบ
ขออนุญาตใช้รถก่อนได้ ให้ผู้ขอใช้รถจัดทาใบขออนุญาตใช้
รถทั น ที เ มื่ อ กลั บ ถึ ง ส านั ก งาน กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ยา น พา ห นะ / ส ถา น ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ จั ด ท าบั น ทึ ก
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ข้อมูลตามบันทึกการใช้รถถูกต้องตรง
กับใบขออนุญาตใช้รถ
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๐๘
ข้อตรวจพบ
แนวทำงปฏิบัติ
๔. ใบขออนุญาตใช้ร ถ บันทึกรายละเอียดไม่ การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ใช้ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบ
ครบถ้วน
โดยผู้ขอควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน เช่น
สถานที่ไ ปปฏิบัติ ราชการ จานวนผู้ โ ดยสาร และให้ มี
ลายเซ็นต์จากผู้มีอานาจอนุมัติการใช้รถ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ยานพาหนะควรตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นการควบคุม
ภายในที่ดี และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ รถราชการ
พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓
๕. สมุดบันทึกการใช้รถ บันทึกรายละเอียดไม่
ครบถ้วน /ไม่ถูกต้อง/ไม่ต่อเนื่อง/ไม่เป็นปัจจุบัน/
ไม่ บั น ทึ ก น้ ามั น เชื้ อเพลิ ง ที่ เติ ม กรณี เดิ น ทางไป
ราชการหรือใช้ในโครงการ

ให้บันทึกรายละเอียดการใช้รถตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบฯ
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๑๔ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
รายละเอี ย ดในการใช้ ร ถของผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลงานยาน
พาหนะและบั น ทึ ก น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ติ ม เพื่ อ
ประโยชน์ในการคานวณอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

๖. ไม่ได้จั ดทาเกณฑ์การใช้สิ้ น เปลื องเชื้อเพลิ ง ในแต่ละปีงบประมาณ หน่ว ยงานต้องสารวจและกาหนด
รถยนต์แต่ละคัน
เกณฑ์ ก ารใช้ สิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิ ง ของรถทุ ก คั น เพื่ อ เป็ น
หลั กฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิ งและการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ ตามระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๑๐
๗. ไม่ได้จัดทาประวัติการซ่อมบารุงรถยนต์ /
มีการจัดทาแต่ไม่ถูกต้อง

รถราชการให้บันทึกรายการซ่อมบารุงแยกเป็นแต่ล ะคัน
ตามแบบ ๖ ท้ายระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๐ ให้ครบถ้วนทุกรายการ

๘. จัดทาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรถทุกคัน การทาประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ ต้องเป็นรถ
ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน (นอกเหนื อ จากที่ ก รมฯ ราชการที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ ( กลุ่มที่ ๑
อนุมัติ)
รถราชการที่ จดทะเบีย นและใช้ป ฏิบั ติง านใน ๓ จัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ และกลุ่ มที่ 3 ร้อยละ ๑๕ ของจานวน
รถยนต์ที่ส่วนราชการจดทะเบียนและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน)
ข้อตรวจพบที่มีนัยสาคัญ และแนวทางปฏิบัติข้างต้น ได้เสนอโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยธรรมาภิบาล” ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการเงิ น การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ โดยเชิญวิทยากรจาก
สานักงาน ปปช. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และวิทยากรจากสานักงาน
การตรวจเงิน แผ่ น ดิน มาให้ ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่าด้ว ยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔ รวมทั้งวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายในบรรยายข้อตรวจพบและ
แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้กากับดูแล ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๐๙
๒. ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้คำปรึกษำ
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ได้กาหนดให้มีการสอบทานรายงานผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ระดับกอง/สถาบัน/สานัก/ศทส. ตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การสอบทานได้
ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้ มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่ใช้ป ฏิบั ติงานอยู่ มีค วามเพีย งพอที่จ ะทาให้ ห น่ว ยงานสามารถบรรลุ ผ ลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยผลการประเมินการควบคุมภายใน เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ที่กาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญ
ดังนี้
๑. จากการสอบทานรายงานผลการประเมิ นการควบคุมภายใน พบว่าหน่วยงานจัดทา
แผนการปรับปรุงการควบคุมไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงตามภารกิจที่รับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้าน
บุ คลากรและเครื่ องมือปฏิบั ติงาน กอปรกับผลการประเมินไม่มีการวิเคราะห์ และขับเคลื่ อนให้ มีการ
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
๒. การติดตามผลการปรับ ปรุง บางกิจกรรมยังเหมือนเดิมไม่สามารถลดความเสี่ยงได้
หรือปรับปรุงไม่สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงที่ได้เสนอไว้ในปีก่อน (งวดที่พบความเสี่ยงที่มีอยู่)
๓. หน่วยงานส่วนใหญ่ประเมินผลการควบคุมภายในไม่สอดคล้องกับภารกิจของตนเอง
๔. การจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นการสะท้อนปัญหาของหน่วยงาน
มากกว่าความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน
๕. แผนการปรั บ ปรุ งการควบคุมภายในของแต่ล ะหน่ว ยงาน ขาดการสื่ อสารภายใน
องค์กร เพื่อปรับปรุงให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
๖. ระบบควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร ที่ถือปฏิบัติในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป
๗. บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานยังไม่เห็นความสาคัญของระบบการควบคุมภายใน
เท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้คณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางระบบควบคุมภายใน
นาผลการประเมินมากาหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ มีการทบทวนระบบควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร ให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้ อ มต่ า งๆ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง ให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
เห็ น ความส าคั ญของระบบควบคุ ม ภายใน เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ ราชการของกรมวิ ช าการเกษตร บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๑๐
๓. กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน
วิธีการที่จะทาให้งานตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร มีการพัฒนาคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรต่อผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ ต รวจสอบภายใน สามารถสร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจ กลุ่ ม ตรวจสอบภายใน
กรมวิชาการเกษตร ได้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการประกั น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ
ของกรมบัญชีกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้รับการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากกรมบัญชีกลางว่า กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมวิ ช าการเกษตร ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ ในระดั บ
“เป็ น ไปตำมมำตรฐำนระดั บ ดี ” และได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และรั ก ษาคุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายใน
ให้ครอบคลุมในทุกด้าน อีกทั้งติดตามดูแลประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ของหน่วยตรวจสอบภายในกรมวิชาการเกษตร เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และ
สามารถนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานของกรมวิชาการเกษตร ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมที่ดี และสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกรมวิชาการเกษตร ทาให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้รับการตรวจสอบ
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

กำรให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงำน

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๑๑

บทที่ ๕
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนำบทบำทกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐสมัยใหม่
สิ่งหนึ่งที่ส่วนราชการทั่วไปไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการดาเนิน งาน คือ ความไม่แน่นอน ซึ่งถือ
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องแก่องค์กร การบริหารจัดการ
ภายใต้การกากับดูแลที่ดี รวมถึงการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน จึง
เป็นหน้าที่อันสาคัญอีกประการหนึ่งของผู้บริหาร ที่จาเป็นต้องบริหารจัดการภายใต้ความไม่แน่นอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความ
เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น ถ้าไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมจะ
ทาให้เกิดผลกระทบที่เรียกว่า Domino Effect คือ อาจนาไปสู่ความเสี่ยงหรือความเสียหายและต่อเนื่อง
ไปจนทาให้เผชิญกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่เกินการแก้ไขได้ แต่ส่วนราชการสามารถป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการกาหนดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์จะให้ความสาคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ความเสี่ยงใน
การดาเนินงานเป็นสิ่งใกล้ตัว และจะเกิดผลกระทบทันทีหากผู้บริหารไม่สามารถเข้าใจถึงเหตุที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถดาเนินการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งไม่ได้กาหนดแนว
ทางการควบคุมภายในอย่างเพียงพอที่จะป้องกัน ค้นหา และแก้ไข การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดจากความ
เสี่ยง ถ้ามูลเหตุแห่งความเสี่ยงอยู่ในขั้นที่ส่งผลต่อความสูญเสียอย่างรุนแรง อาจทาให้ส่วนราชการได้รับ
ความเสียหายในที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจาเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
เพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการ
จัดการทั่ว ไปที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้ส อดคล้องกับ หลั กการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ควรต้องกาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพราะการบริหารความ
เสี่ยงถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการกากับดูแลที่ดี องค์กรอาจไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หากปราศจากการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่สาคัญของงานตรวจสอบภายในอย่างหนึ่ง คือ การให้ความเห็นต่อผู้บริหารว่า
ระบบการควบคุมภายใน การกากับดูแล รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง มีความเพียงพอและเหมาะสม
ที่จะทาให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล ขอบเขตของงานตรวจ
สอบภายใน ต้องกาหนดวัตถุประสงค์การวางแผน การปฏิบัติตามแผนรวมถึงการควบคุมและติดตามเพื่อ
การประเมินผลงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์กรว่า งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้กาหนดแผนงานตรวจสอบ (Audit Plan) แล้ว
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เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
กาหนดแผนภายใต้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินความเสี่ยงต้องทาให้ครอบคลุม
ทุกกระบวนการของงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เริ่มต้นกาหนดเป้าหมายจนถึงการติดตามผลการ
ตรวจสอบ หากผู้ตรวจสอบภายในทางานโดยไม่คานึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยง อาจส่งผลให้งาน
ตรวจสอบภายในไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร และไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับขององค์กรได้ แต่จะกลายเป็นเพียงผู้ติดตาม และแจ้งความบกพร่องของ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นการติดตามเพื่อจับผิด สร้างผลงานให้ตัวเองเท่านั้น ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
เข้าใจว่างานตรวจสอบภายในไม่เพียงมุ่งเน้น ที่การตรวจสอบเอกสารว่ามีการอนุมัติถูกต้อง มีการจัดเก็บ
เอกสารที่สมบูรณ์ครบถ้วน แต่ต้องมุ่งเน้นไปที่การประเมินระบบงานว่า มีความเหมาะสมต่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งการค้นหาอุปสรรคหรือปัญหาสาคัญต่อการบริหารงานของ
องค์กร ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ
กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
มีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อตอบสนองสิ่งดังกล่าวจึงต้องทาการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ทราบว่ามีปั จจั ยหรื อเหตุการณ์ใดบ้างที่จะส่ งผลกระทบให้ งานตรวจสอบภายในไม่สามารถบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
๑. กำรตรวจสอบภำยในสมัยใหม่

Competition

1+1 = 0

Cooperation

Collaboration

1+1 = 2

1+1 = 3

Competition : เป็นยุคเริ่มแรก เป็นแนวทางที่แสดงถึง ความพยายามต่อสู้กันและการ
ปกป้องระหว่างผู้ตรวจสอบ และผู้รับการตรวจ ต่อสู้กันเพื่อชัยชนะของตนเองเป็นหลัก ไม่ได้คานึงถึงความ
ต้องการขององค์กร (Striving Together) เป็นการแข่งขันกันเอง มีผู้แพ้ ผู้ชนะ มีผู้เปรียบเทียบให้เห็นว่า
แนวทางนี้ เหมือนกับ 1+1 = 0 (0 คือ ผลลัพธ์ที่องค์กรได้รับ)
Cooperation : เป็ น แนวทางที่ ผู้ ต รวจสอบภายในและผู้ รับ การตรวจ ตระหนั กถึ ง
ภาระหน้าที่ซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือซึ่งกัน แต่ก็ยังให้ความสาคัญต่อภาระตนเองเป็นหลัก ต่างฝ่าย
ต่างมีภาระหน้าที่ของตนเองไม่ปะปนกัน แต่สามารถทางานร่วมกันได้ (Working Together) เป็นการยืน
คนละจุด มีการ “ยอม” กันมากขึ้น รู้จักให้เหตุผล รับฟังกันมากขึ้น เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เป็นลักษณะ
1+1 = 2
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Collaboration : เป็นลักษณะของการสร้างสรรค์ร่วมกัน (Creating Together) ทางาน
เป็นทีมเดียวกัน เข้าใจเป้าหมายตรงกันเนื่องจากกาหนดร่วมกัน อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้อาจเป็ นอุปสรรค
ต่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ แต่ผลการตรวจสอบจะเป็นที่ยอมรับและนาไปสู่การปรับปรุงงานต่าง
กับแนวทางที่สอง ตรงที่ เป็นการสร้างทีมตรวจสอบที่เป็นทีมเดียวกันระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้รับการ
ตรวจ เป็นลักษณะ 1+1 = 3 คือ องค์กรได้ประโยชน์จาการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ปัจจัยที่จะนำไปสู่ควำมสำเร็จในกำรใช้แนวทำง Collaboration คือ การสร้างความ
ไว้วางใจ และขจัดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน โดยการทางานตรวจสอบแบบเปิดเผย บอกให้รู้อย่าง
ตรงไปตรงมา พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการตรวจสอบให้เข้าใจ และร่วมกันวางแผน
ร่วมกัน เช่น ประเมินความเสี่ยง การควบคุม อธิบายวิธีการตรวจสอบ สรุปวิธีการด้วยกัน แจ้งผลการ
ทดสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้ทักษะในการเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นพื้นฐานในการทางานเป็นทีมเดียวกัน
๒. บทบำทสำคัญของผู้ตรวจสอบภำยในสมัยใหม่
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในสมัยใหม่ คือ การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) โดยระบุ
ปั ญ หา เป้ า หมายและข้ อ จ ากั ด รวมถึ ง วิ เ คราะห์ ปั ญ หา เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ให้ข้อเสนอแนะ และการรายงาน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบให้ควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้ตรวจสอบภำยในกับผู้รับกำรตรวจ
๑. กำรวำงแผน Planning Phase
 ช่วยในการสนับสนุนข้อมูล เพื่อการวางแผน
 ช่วยในการค้นหาความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่
 ให้ความเห็น ด้านความเสี่ยงที่ผู้ตรวจสอบประเมิน
 ช่วยในการให้ข้อมูลด้านการควบคุม และประเมินการควบคุมที่มีอยู่
 ให้ความเห็นในเรื่องกาหนดเวลาในการทดสอบ
๒. ขั้นกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ Testing Phase
 จัดเตรียมข้อมูล หรือหลักฐาน ในการทดสอบ
 ให้ข้อมูล ชี้แจงรายละเอียด ให้ความสะดวกกับผู้ตรวจสอบ
 ช่วยค้นหาสาเหตุ “ข้อบกพร่องด้านการควบคุม” ที่ผู้ตรวจสอบตรวจพบ
 ช่วยให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง ข้อบกพร่อง ทีม่ ีการตรวจพบ
 ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงต่อผลการทดสอบ ของผู้ตรวจสอบ
๓. ขั้นกำรรำยงำนผล Reporting Phase
 ช่วยยืนยันร่างรายงาน (Draft Report) ที่ผู้ตรวจสอบส่งมาให้ ว่าถูกต้องตรงกัน
หรือไม่ และเป็นไปตามข้อตกลงหรือเปล่า
 ช่วยสอบทาน “สาระสาคัญ” ที่นาเสนอข้อมูลในรายงานผลการตรวจสอบ ให้มี
ความเข้าใจตรงกัน
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๓. กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว (Quick Response Auditing)
การตรวจสอบภายในนับว่าเป็นงานให้บริการขององค์กรที่มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนและ
กระตุ้นการปฏิบัติงานขององค์กรให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย โดยการทาหน้าที่เป็นเครื่ องมือ
ของผู้บริ หารและการให้บริการความเชื่อมั่น รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บริหารและผู้ เกี่ยวข้อง การ
ตรวจสอบภายในจึงต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยรับตรวจหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศ
ของงานตรวจสอบภายใน การที่งานตรวจสอบภายในจะสามารถตอบสนองต่อ ผู้ รับบริการได้อย่างมี
คุณภาพ จึงต้องมีการพิจารณาถึงแนวทางการดาเนินงานในการเสริมการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยผู้เสนอ
ผลงานขอเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว (Quick Response)
“กำรตอบสนองได้อย่ำงรวดเร็ว” เป็นเครื่องมือหรือกลไกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้การดาเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประเด็นสาคัญ ได้แก่
๑. การควบคุมคุณภาพ
เนื่ องจากการสนองตอบต่ อความต้ องการของผู้ รั บ บริ ก ารโดยเร็ ว หรื อ การท าให้
ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน เบื้องต้นต้องกาหนดในเรื่องการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้มีการควบคุมคุณภาพในเรื่องต่างๆ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ
เช่น
- การวางแผนการดาเนินงาน หรือจัดทาแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน (Strategic
Plan) ให้มีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ
- การกาหนดหรือการจัดให้มีระบบฐานข้อมูล (Date based) อย่างเพียงพอ
- การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนากระบวนการดาเนินงาน
๒. การสื่อสาร
การสื่อสารถือเป็นหัวใจสาคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยเร็ว
ความสาเร็จในการตอบสนองจาเป็นต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนรู้หรือการนาเทคนิคใหม่
มาใช้ ในการด าเนิ นงาน การสื่ อ สารที่ ส าคั ญ ท าให้ เ กิ ด การส่ ง ผ่ า นและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารถึ ง
ผู้รับบริการ ได้ตรงตามความต้องการและรวดเร็ว รวมทั้งตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
๓. ความมีส่วนร่วมหรือการประสานความร่วมมือ
สิ่งสาคัญอีกประการ เพื่อให้การตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันความต้องการ
นอกจากการพิจารณาในเรื่องคุณภาพและการสื่อสารแล้ว ต้องมีการประสานความร่วมมือให้เกิดมีการ
ทางานร่วมกัน มีความเห็นและการตัดสินใจร่วมกัน มีการเชื่อใจและเชื่อมั่นระหว่างผู้ร่วมงาน ทั้งผู้ให้
ข้อมูลและผู้รับข้อมูล รวมถึงการต้องร่วมแบ่งปันการให้ความรู้ซึ่งกันและกัน
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๑๕
๓.๑ กำรประยุกต์แนวคิด
งานตรวจสอบภายในมีส่วนสาคัญและมีกระบวนการดาเนินงานที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อ
ความต้องการของบุ คลากรในหลายระดับขององค์กร การสามารถประยุกต์แนวคิด การตอบสนองอย่าง
รวดเร็วมาใช้ในการปฏิบัติงาน จะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้งานตรวจสอบภายในสามารถตอบสนอง ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องได้โดยเร็ว (Quick ResponseAuditing) แนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย
๑. การให้ความสาคัญกับลูกค้าของงานตรวจสอบภายใน
๒. การกาหนดแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๓. การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๔. การทาให้โครงสร้างองค์กรการตรวจสอบภายใน มีลักษณะคล่องตัว กระชับ
๕. การปรับหรือรวบกระบวนการ ขั้นตอนการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร
๖. การนาเสนอการให้บริการใหม่ๆ ของการตรวจสอบภายใน เช่น การเป็นที่ปรึกษา การ
เผยแพร่องค์ความรู้ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
จากแนวคิด ข้า งต้น ในการให้บ ริก ารด้า นการตรวจสอบภายใน จึง ต้อ งมุ ่ง เน้น ถึง ความ
ต้องการของผู้รับบริการที่ต้องสนองตอบให้ทันเวลา ด้วยระบบงานที่มีความน่าเชื่อถือ และผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ หรือ
ตามภาพลัก ษณ์ใ หม่ข องงานตรวจสอบภายใน และการปฏิบ ัติ ทาหน้า ที่ใ นการเชื่อ มโยงข้อ มูล ใน
ภาพรวมขององค์กรและนาเสนอผลการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น
ซึ่งจะนาสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการตรวจสอบและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
๓.๒ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
การสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการด้านการตรวจสอบภายในได้อย่างรวดเร็ว
โดยอาจพิจารณาตามกระบวนการดาเนินงานตรวจสอบภายใน นับแต่ขั้นตอนการเตรียมการ อันได้แก่ การ
สารวจ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวางแผน และขั้นตอนการดาเนินงานตรวจสอบ
(Audit Finding) รวมทั้งขั้นตอนเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จโดยการรายงานติดตามผล ซึ่งมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การตรวจสอบในสิ่ง ที่ ผู้รับบริการต้อ งการ จากการสอบถามความต้องการของ
ผู ้บ ริห าร หน่ ว ยรั บ ตรวจที่ จ ะให้ ก ารตรวจสอบภายในให้ บ ริ ก ารตรวจสอบในเรื่ อ ง ประเด็ น หรื อ
วัตถุประสงค์ใด ซึ่งสามารถดาเนินการได้ก่อนการวางแผนการตรวจสอบ เพื่อให้รายงานผลและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ ต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ โดยแนวทางดังกล่าวยังสอดคล้องกับหลักการมี
ส่วนร่วมตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๑๖
๒. การกาหนดวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายในที่ชัดเจน เพื่อให้มีแนวการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบวัตถุประสงค์ อันก่อให้เกิด
ความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างรวดเร็ว
๓. การตรวจสอบในสิ่งที่จะเป็นปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรค
ต่อผลสาเร็จของการปฏิบัติงาน หรือการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลให้การปฏิบัติงาน ไม่สาเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร ในมุมมองของงานตรวจสอบภายในที่ต้องวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงหรือปัจจัยต่างๆ ที่จะ
ส่งผลให้การดาเนินงานในแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมไม่ ประสบผลสาเร็จ เพื่อให้สามารถวางแผนการ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการป้องกันที่ตรงประเด็น ทันต่อเวลา และช่วยลด
ทรัพยากรทางด้านการตรวจสอบ รวมทั้งตอบสนองต่อผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว
๔. การตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากมาตรฐานเป็นหลักการสากลที่ควรต้อง
ปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับ การดาเนินตามหลักการสากลที่ถือปฏิบัติอยู่โดยทั่วไปช่วยให้การปฏิบัติงาน มี
ขั้นตอน เป็นระบบมีความเหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้บริหารในระดับหนึ่ง
๕. การใช้วิธีการตรวจสอบการดาเนินงาน ซึ่งเป็นการตรวจสอบถึงผลสัมฤทธิ์ ของการ
ดาเนินงานว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่ จากการพิจารณาผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของงาน โครงการ หรือกิจกรรมตามภาระความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งจะเป็นการดาเนินงาน
ตรวจสอบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างมีคุณภาพ แทนการตรวจสอบด้านการเงินหรือ
การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ที่จะให้ข้อเสนอแนะเพียงประเด็นเล็กน้อยๆ ในด้านเดียว และอาจไม่มี
ผลกระทบต่อการปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจหลัก และภาพโดยรวมขององค์กร อย่างแท้จริง
๖. การรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นผลผลิต (Output) ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่า มีปัญหาหรือข้อขัดข้องที่สาคัญอันส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือเป้าหมาย
ขององค์กรแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบในขั้นต้นในทันที โดยไม่จาเป็นต้อ ง
คานึงถึงรายงานที่ต้องเป็ นไปตามรูปแบบ เพียงแต่รายงานอาจกล่ าวถึงประเด็นสาคัญของสิ่ งที่ตรวจพบ
สาเหตุผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขในขั้นต้น นอกจากนี้ในการจัดทารายงานผลการตรวจสอบ จะต้องศึกษา
ว่าผู้บริหารให้ความสนใจรายงานในรูปแบบใด เพื่อให้รายงานผลเป็นที่น่าสนใจ หรือตรงตามความต้องการ
เช่น สรุปเฉพาะข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ หรือต้องการการวิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือการนาเสนอ
ภายในหน้ากระดาษเดียว
๓.๓ กำรพัฒนำศักยภำพผู้ตรวจสอบภำยใน
การดาเนินการเพื่อให้การตรวจสอบภายในสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการได้โดยเร็ว
นอกจากการพิ จารณาในมุ มความต้ องการของผู้ รั บบริ การแล้ ว จะต้ องพิ จารณาถึ งผู้ ให้ บริ การด้ า นการ
ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ได้แก่
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๑๗
๑. การมีความรู้ และความเข้าใจในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะมาตรฐาน
ด้านการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
๒. การที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความชานาญในด้านการตรวจสอบภายใน
๓. การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมต่อองค์กร
ของตนเอง และกาหนดการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติการตรวจสอบได้จริง
๔. การประเมินผล และคุณภาพของการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ทั้งจากการประเมินผลด้วยตนเอง และการประเมินผลโดยบุคคลภายนอก
๕. การนาเสนอผลผลิตและผลลัพธ์ของงานตรวจสอบภายใน ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์กรภายใต้หลักวิชาการและทรัพยากรที่มีอยู่
๖. การมีความรอบรู้ไม่เพียงพอเฉพาะกระบวนงานขององค์กรตนเองอย่างดีเท่านั้น จะต้องมี
ความใฝ่ รู้ ในวิ ทยาการใหม่ ๆ และมี คุ ณสมบั ติ ที่ ส ามารถประสานความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ฝ่ า ยในองค์ ก ร
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรดำเนินงำน (Methodology)
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ หรือลูกค้าของงานตรวจสอบภายในได้อย่างรวดเร็ว
ได้นาเทคนิคหรือวิธีการที่มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการดาเนินงาน ซึ่งวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ จะมี
อยู่มากมาย ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกวิธีการมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และ
สถานการณ์ขององค์กร โดยต้องรู้จักในการเลือกมาประยุกต์ใช้และติดตามวิธีการใหม่ๆ ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการทางสถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ศาสตร์ในเชิงการวิเคราะห์และการตัดสินใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานอย่างมาก ได้แก่
๑. การใช้วิธีการทดสอบทางสถิติ จากการวิเคราะห์แนวโน้มหรือการวิเคราะห์ ในเชิง
อัตราส่วน จากการประเมินผลของข้อมูลด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆ เช่น กราฟ ฮิสโตแกรม ผังพาเรโต
๒. การใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือการให้น้าหนัก จากเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ดุลยพินิจ
จากประสบการณ์รวมทั้งหลักการที่ถือปฏิบัติอยู่โดยทั่วไป
๓. การใช้ Flow Chart เช่น ผังขั้นตอน ผังกระบวนการดาเนินงาน ผังความเชื่อมโยง
เพื่อช่วยในการมองภาพโดยรวมขององค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
๔. การใช้ Audit Sample เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน โดยเป็นการ Sample ประเด็นที่ได้
จากการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบประเด็นสาคัญหรือมีความ
เสี่ยงสูง การดาเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

๑๑๘
๕. การพิจารณาแนวคิด Creative thinking หรือการคิดนอกกรอบในเชิงสร้างสรรค์
(Think out of block) เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้มี
การพยายามล้างกรอบแนวคิดเดิมๆ ที่มีอยู่ เช่น การไม่รับรู้ต่อสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป การ
ยึดอยู่ในกรอบหรือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่พิจารณาถึงการดาเนินงานอยู่บนกรอบที่จะสามารถ
ทางานให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ มาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน แนวคิดของ Creative Thinking สามารถใช้เครื่องมือช่วยในการดาเนินงาน เช่น
- การใช้วิธีการ Brainstorming หรือการระดมสมอง
- การคิดที่แตกต่างกัน Think Opposite
- การใช้ Road Map
- การสร้าง Action Plan
- การบริหารโดยการกาหนดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives)
๖. การใช้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นสาคัญที่ทาให้การ
ดาเนินงานขององค์กรจะไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากแนวทางของการบริหารเชิงคุณภาพแล้ว การลดความ
ผิดพลาดโดยการบริหารความเสี่ยงย่อมก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อาจใช้เครื่องมือ
คุณภาพต่างๆ ที่มีอยู่มาช่วยในการพิจารณา เช่น Decision Tree ผังก้างปลา Six Sigma การกาหนดดัชนี
ตัวชี้วัดการประเมินผล นอกจากการประเมินความเสี่ยง
๗. การนาแนวคิด TQM (Total Quality Management) มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก TQM
เป็นการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์กรที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยความร่วมมือ
ร่วมใจของทุกฝ่าย และที่สาคัญต้องเป็นความต้องการจากผู้บริหาร หรือเป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้ความสาคัญ
ดังนั้น แนวคิดนี้จะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีทิศทางการทางานที่แน่นอน ตรงประเด็น รวมทั้งการ
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอันจะทาให้การดาเนินงานตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
๘. แนวคิด Just in Time เป็นการศึกษาถึงกระบวนการปฏิบัติงาน และการไหลของงาน
(Work Flow) ในการพิจารณาว่าการทางานหรือกระบวนการใดมีความล่าช้า หรือไม่คล่องตัว แนวคิดนี้
สามารถนามาใช้กับงานบริการ เช่น การลดเวลาในการให้บริการเพื่อให้ได้บริการที่รวดเร็ว
๓.๕ ประโยชน์จำกจำกกำรตอบสนองงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงรวดเร็ว
ประโยชน์ที่องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับจากการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
ได้แก่
๑. ทาให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของงานได้โดยเร็ว ทันกาล
๒. สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก ารทั้ ง ภายใน และภายนอกอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลตอบแทนสูงสุดแก่องค์กร
๓. ช่วยลดความสูญเปล่าหรือความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้า
๔. เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
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๔. กำรพัฒนำงำนตรวจสอบให้เกิดมูลค่ำเพิ่มอย่ำงยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)
การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจริ ยธรรม และมี
ความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
โดยมีกฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กาหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อานาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นประจา
ทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ ในกรมวิชาการเกษตร มีแนวทางปฏิบัติงาน
ครอบคลุ มทั้งด้านการกากับ ดูแล การบริห ารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่ดี ผู้ เสนอผลงานมี
ข้อเสนอให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. ติดตามการปฏิบัติงานในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยนาเครื่องมือ
แบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามความพร้อมกับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิชาการเกษตร
๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานตรวจสอบเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit)
โดยผู้ตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตรพิจารณากระบวนการปฏิบัติงาน
สาคัญที่มีความเสี่ยงสูง กาหนดจุดควบคุมหรือแผนการตอบสนองความเสี่ยง (Mitigation Plan) และ
ระบบติดตามสั ญญาณความผิ ดปกติ (Monitoring System/Warning Signal) นอกจากนี้ให้นา
ข้อบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดซ้า รวมทั้งนาไป
เป็นบทเรียนให้หน่วยงานอื่น
๓. เน้นการให้คาปรึกษากับหน่วยงาน โดยทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการ
ควบคุมภายในกับผู้เกี่ยวข้อง และพบว่าหน่วยงานมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับหน่วยงานทั้งกระบวน
การตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผู้รับบริการโดยใช้หลักการสายโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คาปรึกษา เพื่อให้เกิดแนว
ทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
๔. กาหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบ เพื่อให้การวัดผลการ
ปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานและใช้เป็นข้อมูลสาหรับ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน
๕. กลุ่มตรวจสอบภายใน มีการจัดทาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit
Guideline) ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ ให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการประเมินความเสี่ยงให้
ครอบคลุมความเสี่ย งที่สาคัญในแต่ล ะกระบวนการปฏิบัติงาน ครอบคลุมจุดอ่อน ลดความเสี่ยงและ
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน สร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้กับฝ่ายบริหาร
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๕. บทสรุปกำรพัฒนำบทบำทกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐสมัยใหม่
การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้คาปรึกษา
อย่างเป็นอิสระ ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล ช่วยให้การทางานเป็นไปตามระบบถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ผู้ตรวจสอบภายในจะมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์หาความเสี่ยงเพื่อให้ข้อมูลกับฝ่าย
บริหารในการกาหนดแนวทางแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ต้องมีความรู้เรื่องการตรวจสอบ
ภายในอย่างมืออาชีพแล้ว ต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อช่วยให้งาน
ตรวจสอบภายในรวมถึงการควบคุมภายในประสบผลสาเร็จและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ จะให้ ความสาคัญกับปัจจัยทั้ง ๓ ด้านที่ยอมรับกันแล้วว่า
สามารถผลักดันให้ทุกองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานตามเป้าหมาย ได้แก่
 การบริหารจัดการกับความเสี่ยง
 กระบวนการควบคุมภายใน ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
 มีการกากับดูแลที่ดี
บทบาทการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ของกรมวิชาการเกษตร จึงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ใหม่ในการปฏิบัติงานให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กรมวิชาการเกษตร การตรวจสอบภายในแบบเก่าที่
มุ่งเน้นการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจเป็น
วิธีการที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้
ดั ง นั้ น ผู้ ต รวจสอบภายในจึ ง ให้ ค วามสาคั ญ เรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย งของกรมวิ ช าการเกษตร
และการประเมินความรวดเร็วในการตอบสนอง (Quick Respond) ต่อผู้รับบริการ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายในแล้ว ยังต้องพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่หลากหลาย และเข้าใจในภารกิจหลักของกรมวิชาการเกษตร
ได้อย่างลึกซึ้ง มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ในการทาให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่างๆ ได้ รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาความรู้ด้านข้อมูลทางเทคโนโลยี (Information Technology : IT)
และมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในสาระสาคัญอย่างชัดเจน การปรับเปลี่ยนบทบาทการตรวจสอบ
ภายในจากการเป็น “ตารวจลับ ” สู่การเป็นที่ปรึกษาอย่างมีคุณค่า จะสนับสนุนให้กรมวิชาการเกษตร
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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