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คานา
ส าหรั บ น าเสนอนนวคิ ด การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ภายในของส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นนนวทางให้ผู้บริหารนละเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในความหมาย ความสาคัญ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นละบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ซึ่งจะส่งผลดีในการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงาน มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ประหยัด นละช่วยลดหรือ
ปูองกันความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไม่ว่าจะมาในรูปนบบใด อาทิเช่น ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของ
การใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทาอันเป็นการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในจึงเป็นระบบงานหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารนละเจ้าหน้าที่สามารถนามาใช้นละประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นละประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ทีมงานในการพัฒนาองค์ความรู้ (KM Team) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในของส านักงานสหกรณ์จั งหวัดสมุทรปราการ” สามารถนาไปใช้เป็นนนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทัน เวลา นละเกิดผลสัมฤทธิ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่ได้จัดทา
ขึ้นจะเกิดประโยชน์ในการทางานของผู้บริหารนละเจ้าหน้าที่ต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ภายใต้สภาวะนวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนนปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทาให้หน่วยงานทั้งภาค
ราชการ รัฐ วิส าหกิจ นละเอกชน ต้องมีการปรับตัว ให้ ทันต่อการเปลี่ ยนนปลงที่เกิดขึ้น มีการวางกลยุทธ์ นละจัดหา
เครื่องมือใหม่ ๆ มาช่วยในการจัดการบริหารงาน เพื่อให้การดาเนินงานไปอย่างมีระบบ เกิดประสิทธิภาพของงาน นละยัง
เป็นกลไกพื้นฐานสาคัญของกระบวนการกากับดูนลการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน เป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์จากการ
ปฏิบัติ ซึ่งระบบการควบคุมภายในนับเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งที่นามาช่วยในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ นละบรรลุ วั ตถุป ระสงค์ เพราะจะช่ว ยในการปูองกันนละรั กษาทรัพ ย์สิ น ของหน่ว ยงาน ช่ ว ยให้ การใช้
ทรั พยากรของหน่ ว ยงานเป็น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ นละช่ว ยให้ การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ที่เต็มไปด้วยการนข่งขันในปัจจุบัน หากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีการกากับดูนลที่
ดี (Good Governance) ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานจะมีมาก ดังนั้นหน่วยงานควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี นละมีความเหมาะสมตามสถานการณ์
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน ต้องให้ความร่วมมือนละสนับสนุนปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่กาหนดขึ้น นละพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินนผ่นดิน
ว่าด้ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่ งออกโดยอาศั ยอานาจตามพระราชบัญญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินนผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) (ค) ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2544 ตามระเบียบฯ ข้อ 5 กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ (ผู้รับตรวจ) นามาตรฐานการควบคุมภายในที่กาหนดโดย
คณะกรรมการตรวจเงินนผ่นดินไปใช้เป็นนนวทาง จัดวางระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล นละประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 6 กาหนด ให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินการควบคุมภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
นผ่นดิน ผู้กากับดูนล นละคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทิน เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลนละเหมาะสมกับสภาพนวดล้อมนละความเสี่ยงที่เปลี่ยนนปลง
ไปอยู่เสมอ
1.2 วัตถุประสงค์ของการนาเสนอ
1.2.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนละประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน (Operation Objectives) ทาให้ การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างประหยัดนละคุ้มค่า โดยสามารถลดขั้นตอนของการปฏิบัติที่มีความซ้าซ้อนที่ไม่จาเป็น
ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของการดาเนินงานนก่หน่วยงานในที่สุด อีกทั้ง
ยังช่วยดูนลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
1.2.2 เพื่อให้มีข้อมูลนละรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Opjectives) ที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้นก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารนละการปฏิบัติงาน นละบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
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1.2.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย นละระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives)
ได้นก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติตามนโยบาย นละวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กาหนดขึ้น
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 บุคลากรภายในหน่วยงานทั้งฝุายบริหาร นละผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ โครงสร้างการควบคุมภายใน
การรายงาน การติดตามผล รวมถึงวิธีการวางระบบการควบคุมภายใน นละการประเมินด้วยตนเองตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินนผ่นดินกาหนด เพื่อนาไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กร
1.3.1 สามารถเป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบควบคุมภายใน นละการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ของ
หน่วยงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นมาตรฐานเดียวกัน นละเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินนผ่นดิน ว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
1.3.3 สามารถสื่อสารนละสร้างความเข้าใจ ลดโอกาสนละผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
1.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการมีระบบการควบคุมภายในอย่างน้อย 1 นนวทาง

บทที่ 2
องค์ความรู้
2.1 แนวความคิด
ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่สาคัญนละเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กนละขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมภายใน จะช่วยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานนละ การจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการบริ หารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลั ง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ นละหนังสือตอบข้อหารือ
ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินนละบัญชี นละการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินนละบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้อย่างนท้จริง ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบที่
ครอบคลุมงานทุกด้านนละสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
นละประสิทธิผลหรือ ไม่ เพียงใด การที่ระบบควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่วงทางรั่วไหลทา
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน นละการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการกาหนดหน้าที่นละ
การมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียว การควบคุมสอบทานนละการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมิน นละการบริหารความ
เสี่ยง
จากเหตุ ผ ลนละความจ าเป็ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น กระทรวงการคลั ง จึ งได้ ก าหนดนนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ระบบ
การควบคุ ม ภายในส าหรั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในภาคราชการ โดยประยุ ก ต์ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในของ The
Committee of Sponsoring Oganizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเห็นว่าจะเอื้อประโยชน์ต่อ
การบริหารงานในนต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นผลให้การใช้ทรัพยากรของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนละสมประโยชน์
ยิ่งขึ้น
ความเป็นมาของหลักการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO
จากการที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลกในปี พ.ศ. 2540 ทาให้เกิดสภาวะการณ์ความผันผวนไปทั่ว
โลกด้วย นละครอบคลุมถึงประเทศไทยด้วย รัฐบาลในขณะนั้นได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นละพยายามที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดย
การปรับเปลี่ยนนโยบาย ปรับปรุงการดาเนินงานตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจในการที่จะช่วยในการ
พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ได้มีองค์กรอิสระนห่งหนึ่งซึ่งก็คือ คณะกรรมการตรวจเงินนผ่นดิน (คตง.) ได้กาหนดวิธีการที่จะทาให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถดาเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด นละช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการผิดพลาด หรือความเสียหายไม่ว่ารูปนบบของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทาอัน
เป็นการทุจริต โดยการนาหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 นห่ง ซึ่งได้
รวมตัวกัน เรียกว่า (COSO : Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) นละของ
สถาบันการตรวจเงินนผนดินระหว่างประเทศ (INTOSAI : Internal Organization of the Treadway Commission) โดย
ได้ช่วยกันออกนบบ การปูองกันการทุจริต นละจัดทานนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อันทาให้การควบคุม
ภายในเป็น
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เครื่องมือของผู้บริหารทุกระดับใช้ในการนาองค์กรไปสู่การกากับดูนลที่ดี ซึ่งต่อมาการควบคุมภายในตามนนวคิด COSO ได้
ถือเป็นมาตรฐานสากลโดยเชื่อว่าถ้าหน่วยงานใดมีการควบคุมภายในที่ดีย่อมทาให้องค์กรประสบความสาเร็จสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์นละเปูาหมายที่กาหนด
สมาคมวิชาชีพ 5 สมาคมรวมตัวกันเป็น COSO นละมุ่งทาการศึกษา วิจัยเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ ทาให้องค์กรมีผล
การดาเนินงานที่ล้มเหลวนละมีการตกนต่งรายงานทางการเงิน ผลการศึกษาที่ได้ พบว่า ความล้มเหลวของการดาเนินธุรกิจมี
สาเหตุมาจากการขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ดังนั้น COSO จึงได้กาหนดหลักการเกี่ยวกับการควบคุมภายในไว้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ความเป็นมาของ COSO
COSO เป็นองค์กรภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งเน้นให้ผู้ดาเนินธุรกิจปรับปรุงคุณภาพของรายงานทางการ
เงิน โดยส่งเสริมให้มีการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ นละมีการบริหารองค์กร
ที่เป็นธรรมาภิบาล
สมาคมวิชาชีพ จานวน 5 สมาคม (หรือSponsoring Organization) ที่ร่วมกันจัดตั้ง COSO ได้นก่
1. AICPA - the American Institute of Certified Public Accountants
2. AAA - American Accounting Association
3. FEI - Financial Executives International
4. IIA - Institute of Internal Auditors
5. IMA - Institute of Management Accountants
ที่มาของ COSO องค์กรนี้ จัดตั้งขึ้นเนื่องจากในระยะนั้น มีการตกนต่งรายงานการเงินขององค์ธุรกิจที่
เข้าตลาดหลักทรัพย์ ทาให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นจริง COSO จึงกาเนิดขึ้นเพื่อทาการศึกษาว่า ความล้มเหลวของบริษัท
ต่าง ๆ ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเพื่อให้บริษัทต่าง ๆ ได้รู้ถึงจุดอ่อนของตนเองนละปรับปรุงประสิทธิภาพของการดาเนิน
ธุรกิจ นละการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง
2. ความหมายของการควบคุมภายใน
คานิยามของ “การควบคุมภายใน” มีไว้หลายนห่ง เช่น
The Committee of Sponsoring Oganizations of the Treadway Commission (COSO) ได้ให้ความ
นิยามของ การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่คณะผู้บริหารนละบุคลากรในองค์กรกาหนดขึ้น ซึ่งเป็นการออกนบบ
ในระดับที่สมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความมีประสิทธิภาพนละประสิทธิผลของการดาเนินงาน
2. ความเชื่อถือได้ของข้อมูลนละรายงานทางการเงิน
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นละข้อบังคับ
The Canadian Institues of Chartered Accountants ได้ให้ความนิยามของ การควบคุมภายใน หมายถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กรรวมกัน (รวมทั้งทรัพยากร ระบบ วัฒนธรรม โครงสร้าง นละงานต่าง ๆ) ซึ่งสนับสนุนให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กาหนดไว้
สมาคมนักบัญชีนละผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายหรื อคานิยาม “ระบบควบคุม
ภายใน” ไว้ดังนี้
“ระบบการควบคุมภายใน” หมายถึง นโยบายนละวิธีการปฏิบัติ (การควบคุมภายใน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการ
กาหนดขึ้น เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่จะให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะสามารถทาได้ว่าการ
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ดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบนละมีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การปูองกันรักษา
ทรัพย์สิน การปูองกันนละการตรวจพบทุจริตนละข้อผิดพลาด ความถูกต้องนละครบถ้วนของการบันทึกบัญชี นละการจัดทา
ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา
คณะกรรมการตรวจเงินนผ่นดิน ได้ให้ความหมายของ “การควบคุมภายใน” ว่าเป็นกระบวน การปฏิบัติงาน
ที่ผู้กากับดูนล ฝุายบริหารนละบุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ จัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่า การ
ดาเนินงานของหน่วยงานรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลนละประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูนลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรื อการทุจ ริ ตในหน่ ว ยรั บ ตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน นละด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ นละมติคณะรัฐมนตรี
ดังนั้นความหมายของ การควบคุมภายใน ตามนนวทางการปฏิบัตินี้ หมายถึง ระบบการควบคุมกระบวนการใน
การปฏิบัติงานที่คณะผู้บริหารนละบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกาหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจ ในระดับทีสมเหตุสมผลว่า
การบริหารนละการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุเปูาหมาย นละให้เกิดผลลัพธ์ของ การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพนละ
ประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ วิธีการ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร
2.2 วัตถุประสงค์ของการนาเสนอ
1.2.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนละประสิทธิผลของการดาเนินงาน (Operation Objectives) ทาให้การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างประหยัดนละคุ้มค่า โดยสามารถลดขั้นตอนของการปฏิบัติที่มีความซ้าซ้อนที่ไม่จาเป็น
ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของการดาเนินงานนก่หน่วยงานในที่สุด อีกทั้ง
ยังช่วยดูนลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
1.2.2 เพื่อให้มีข้อมูลนละรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Opjectives) ที่ถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลา สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่น ใจให้นก่ผู้ บริหารในการตั ดสินใจเกี่ยวกับการบริหารนละ การปฏิบัติงาน นละ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย นละระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ( Compliance
Objectives) ได้นก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานของ
หน่วยงาน รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย นละวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กาหนดขึ้น
1.3 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในมี 5 ส่วน ดังนี้
1.3.1 สภาพนวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
สภาพนวดล้อมของการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ เกิดระบบการ
ควบคุมในหน่วยงาน ในการดเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการควบคุมภายในขึ้น
ในหน่วยงาน ในการ
ดาเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งฝุายบริหารจะมีอิทธิพลสาคั ญต่อการ
สร้ างบรรยากาศนละสภาพนวดล้อมการควบคุมภายในหน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการทางาน ความซื่อสั ตย์ ความ
ไว้ว างใจได้ ความโปร่ งใส นละการมีภาวะผู้ น าที่ดี ซึ่งรวมทั้งการกาหนดนโยบาย โครงสร้าง นละระเบียบวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม สาหรับตัวอย่างสภาพนวดล้อมการควบคุมในหน่วยงาน เช่น
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1. ปรัชญานละลักษณะการทางานของผู้บริหาร
ปรัชญานละลักษณะการทางานของผู้บริหารนต่ละบุคคลย่อมนตกต่างกัน นละจะเป็นปัจจัยที่
ส่งผลถึงการกาหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย มาตรการ นละ
ระบบการควบคุมภายใน นต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญานละวิธีการทางานทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถส่งเสริมนละสนับสนุนให้เกิดสภาพนวดล้อมการควบคุมที่ดี
โดยดาเนินการ ดังนี้
1.1 กาหนดนโยบายนละกลยุทธ์การดาเนินงาน มาตรฐาน นละนนวทางการปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ชัดเจน นละนจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ
1.2 กาหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา นละความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอานาจหน้าที่นละความรับผิดชอบให้นก่บุคลากรในนต่ละตานหน่งอย่าง
เหมาะสม
1.3 กาหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตานหน่ง (Job Descritption) ของบุคลากร ทุกตานหน่ง
หน้าที่ นละระดับของความรู้ ความสามารถ นละทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในนต่ละงานอย่างชัดเจน
1.4 กาหนดให้มีนโยบายนละนนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร ตลอดจน
การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน นละเป็นธรรม รวมทั้งกาหนดบทลงโทษทางวินัยให้ชัดเจน
1.5 กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) นละ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ความซื่อสัตย์นละจริยธรรมในการบริหารนละการปฏิบัติงาน
การบริหารนละการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์นละมีจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ทั้งสองประการนี้ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม หรือกาหนดสิ่งจูงใจ นละ
ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ
นละตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์นละมีจริยธรรม จนเป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลงร่วมกันที่ให้
หน่วยงานถือปฏิบัติ เพราะ ความซื่อสัตย์นละจริยธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญของสภาพนวดล้อมการควบคุม โดยผู้บริหาร
ควรดาเนินการ ดังนี้
2.1 กาหนดนโยบาย มาตรฐานการการปฏิบัติงานให้ชัดเจน นละทาตัวให้เป็นตัวอย่างสม่าเสมอ
ทั้งโดยคาพูดนละการกระทา
2.2 สื่อสารนละนจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการ ของจริยธรรม
ดังกล่าว
2.3 จัดทากาหนดจริยธรรมหรือนนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน โดยรวมถึงกรณี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดนย้งทางผลประโยชน์ด้วย
2.4 ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระทาผิด
ความซื่อสัตย์นละจริยธรรมเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่สาคัญ ซึ่งส่งผลถึงการจัดโครงสร้าง ของ
หน่วยงาน การจัดการนละการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของระบบควบคุมภายในอื่น ๆ ด้วย

7
3. โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้ างของหน่ว ยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็นพื้นฐานส าคัญที่ทาให้ผู้ บริห าร
สามารถวางนผนงาน สั่งการ นละควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อ ง รวดเร็ว นละมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างของ
หน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น
3.1 การรวมศูนย์อานาจหรือกระจายศูนย์อานาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หากกิจการ
เลือกใช้การรวมศูนย์อานาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอานาจย่อมมีความสาคัญ กรณีวิธีกระจายศูนย์
อานาจการตั ดสิ น ใจ ระบบนละขั้น ตอนการทางาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมีความส าคัญมากกว่ า
คุณสมบัติของตัวบุคคล
3.2 การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้โครงสร้างนละ การควบคุม
ที่เป็นระเบียบนบบนผนนน่นอน นต่โครงสร้างที่มีรูปนบบนน่นอน อาจไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรืองานที่เกี่ยวกับ
การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น
3.3 การมอบอานาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน นละต้องชัดเจน
4. นโยบายการบริหารนละการพัฒนาด้านบุคลากร
ปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหน่วยงานนั่นเองที่
เป็นตัวจักรสาคัญ ดังนั้น การมีนโยบายนละระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนนละเหมาะสม จะช่วยให้ระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพนละประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น
4.1 กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การประเมินผล การปฏิบัติงาน
การเลื่อนขั้น เลื่อนตานหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบนทนนละผลประโยชน์อื่น
4.2 กาหนดคุณสมบัตินละลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าที่ในนต่ละตานหน่งให้
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นนนวทางสาหรับการปฏิบัติงาน
4.3 กาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
4.4 มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง นละติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบสม่าเสมอ
4.5 กาหนดนนวทางปฏิบัติกรณีที่มีการขัดนย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อ
หน่วยงาน
5. การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากรนต่ละตานหน่ง
ให้ชัดเจน ดังนี้
5.1 กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในนต่ละตานหน่งให้ชัดเจน โดยคานึงถึงการกระจายอานาจ
นละระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน
5.2 กาหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
5.3 กาหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดทานผนงาน นละระบบการรายงาน
ผลงานอย่างสม่าเสมอ
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6. คณะกรรมการตรวจสอบนละการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบนละการตรวจสอบภายในเป็นกลไกนละเครื่องมือชนิดหนึ่ง ในการช่วย
ตรวจสอบนละสอบทานงานให้เป็นไปตามนผนงานที่ฝุายบริหารวางไว้ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถนละ
มีความเป็นอิสระในการทางาน จะช่วยส่งเสริมนละสนับสนุนสภาพนวดล้อมการควบคุมภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
สภาพนวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่น ๆ ต่อไป
1.3.2 การประเมินความเสี่ยง (Rise Assessment)
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระทาใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้าน
ลบหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ทาให้งานไม่ประสบความสาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนด ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การที่หน่วยงานตรวจไม่พบข้อผิดพลาด ฯลฯ
1. ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน
ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เองเมือใดก็ตามที่ตัดสินใจ
ที่จะทางานหรือกิจกรรม ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การทาธุรกิจการค้าขายกับต่างประเทศ หรือการสั่งซื้อของจาก
ต่างประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คืออัตรานลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนนปลงไป ฯลฯ
2. ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงานไม่
ครอบคลุม นละไม่สามารถปูองกันข้อผิดพลาดจากการดาเนินงานของหน่วยงานได้อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการดาเนินงาน หรือหน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ได้จัดไว้ เป็นต้น
3. ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด
ความเสี่ ย งลั ก ษณะนี้ เป็ นความเสี่ ยงที่การตรวจสอบไม่ส ามารถค้น พบความผิ ดพลาดของ
รายการที่มี อยู่ เนื่ องจากผู้ ตรวจสอบไม่ส ามารถตรวจสอบทุ กกิ จกรรมในหน่ว ยงานนี้ไ ด้น ละจ าเป็ นต้ องใช้ร ะบบการ
ตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระเพียงพอหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าไปตรวจสอบ
ได้
สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในนละภายนอกหน่วยงาน
- ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การ
เปลี่ยนนปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนนปลงผู้บริหารนละเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม
กากับดูนลไม่ทั่วถึง นละการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
- ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนนปลง
ทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการนข่งขัน สภาวะนวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจนละการเมือง เป็นต้น
การประเมิน ความเสี่ ย ง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุนละการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการกาหนดนนวทางที่จาเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเสี่ยง
หรือการบริหารความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน
เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงนละหาทางนก้ไขนละควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงนละการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ สามารถ
ดาเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาวัตถุประสงค์นละเปูาหมายของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์นละเปูาหมายของหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับภารกิจ (Mission)
ของ
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะนบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1.1 วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity - Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงานในภาพรวมของหน่ว ยงาน โดยทั่วไปจะระบุไว้ในนผนกลยุทธ์ นละนผนการปฏิบัติงานประจาปีของ
หน่วยงาน เช่นเดียวกับภารกิจ (Mission) นละกลยุทธ์ในภาพรวมของหน่วยงาน เช่น ภารกิจหลักของหน่วยงาน โครงสร้าง
ของหน่วยงาน นนวโน้มการดาเนินงานของหน่วยงานในอนาคต นโยบายการบริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลัง เป็น
ต้น
1.2 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity - Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์
ขอการดาเนินงานที่เฉพาะเจาะจงสาหรับนต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานกาหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของนต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน นละสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน เช่น ระบบการประมวล
ข้อมูลทางการเงินนละบัญชี เป็นต้น
2. ระบุปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งปัจจัยภายในนละปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์ เปูาหมาย หรือผลการดาเนินงานในหน่วยงาน เช่น การเปลี่ยนนปลงตัวผู้บริหารนละ
ผู้ปฏิบัติในตานหน่งที่สาคัญ ๆ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนนปลงกฎหมายใหม่ ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เป็นต้น
เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงนต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานนละการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหารต้ องติดตามพิจารณา นละ
ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิด ซึ่งควรครอบคลุมถึง
2.1 ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม นละ
สิ่งนวดล้อมต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางนผน นละการประมาณการ ของหน่วยงาน
2.3 ข้อตรวจพบที่ไดรับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม นละประเมินผล
2.4 ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยที่ทา
ให้การดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนนปลงบุคคลที่รับผิดชอบในการ
บริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนนปลงที่เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ นละข้อกาหนดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ

10
3. การวิเคราะห์นละจัดระดับความเสี่ยง
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติปัจจัยเสี่ยง นต่ละ
ปัจ จั ย มี ผ ลกระทบต่ อ หน่ ว ยงานมากน้ อ ยไม่เ ท่ า กั น การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย เสี่ ย งมี ห ลายวิ ธี น ตกต่ างกั น ผู้ บ ริห ารควรให้
ความสาคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ นละมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรื อเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์
ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการดาเนินงานเพื่อให้สามารถประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงปริมาณ
นละคุณภาพ รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จะเป็นดังนี้
3.1 ประเมินระดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง คือ การนาปัจจัยเสี่ยงนต่ละปัจจัยมา
พิจารณาถึงความสาคัญว่า หากเกิดขึ้นนล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยนค่ไหน โดยอาจวัดเป็นระดับน้อย ปานกลาง
สูง
3.2 ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยง
ที่ได้
เรียงลาดับความสาคัญไว้นล้ว มีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง
การวิเคราะห์โดยการประเมินความสาคัญนละการประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะ
เกิดขึ้น อาจใช้ผสมผสานกัน เช่น ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นนต่ละครั้ ง สูญเสียเงินน้อย นต่ถ้าเกิดขึ้น
บ่อย ๆ เข้า โดยรวมอาจมีจานวนเงินสูงก็จะทาให้เกิดความสาคัญได้
3.3 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยบางครั้ง อาจไม่จาเป็นต้อง
วิเคราะห์ในรูปตัวเลข นต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่น สาคัญมาก ปานกลาง หรือน้อย เป็นต้น
4. กาหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง
เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์นละจัดลาดับความเสี่ยงนล้ว ฝุายบริหาร ควรพิจารณาหาวิธี
เพื่อปูองกันความเสี่ ยงนั้น ๆ โดยต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ ซึ่งในการกาหนด
นนวทางในการปูองกันหรือลดความเสี่ยง
ผู้บริหารควรพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงในลักษณะใด เช่น
4.1 กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายนอกที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ บริหาร การปูองกันหรือลดความเสี่ยงกระทาได้โดยการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี้
(1) กาหนดโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง กาหนดผู้รับผิดชอบ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง นละกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริหารความเสี่ยงกับหน้าที่การประเมินคว าม
เสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์นละโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ เราจะประเมินความเสี่ยงด้วยการระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดลาดับความสาคัญ นละ
การวัดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
(2) ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน กาหนดกรอบนนวคิด ซึ่งจะใช้ระบุความ
เสี่ยงทั้งหมดที่เป็นไปได้ เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยง มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มีความสาคัญที่สุดก่อน
นละจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม
3. พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่จะ
ประสบความสาเร็จ ต้องมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง กลยุทธ์การบริหาร
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ความเสี่ยง ต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงนต่ละประเภท เช่น กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความ
เสี่ยง การกระจายความเสี่ยง นละการถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นต้น
(4) พัฒนานละปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานต้อง
พัฒนาเทคนิคการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้เป็นนนวปฏิบัติของหน่วยงานโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงใน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาเรื่อง
(5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของ
หน่วยงาน ต้องอาศัยงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ เช่น
การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ นละการให้ความสาคัญต่อสภาพนวดล้อมนละความปลอดภัย อย่างไร ก็ตาม การบริหาร
ความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล หมายรวมถึง การเสาะนสวงหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเชื่อมโยง การประเมินผลตอบนทนที่
เพิ่มค่าให้นก่ผู้ถือหุ้น (สาหรับธุรกิจ) นละหน่วยงาน หน้าที่การติดตามประเมินผล จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการประเมิน
ความเสี่ยงของหน่วยงานใน ข้อ (2) ดังกล่าว
(6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง นละ
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสาเร็จ
ของหน่วยงานในที่สุด
นหล่งข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้นละ
ข้อมูลที่เกิดจากการสะท้อนความเสี่ยงของหน่วยงาน การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเป็นจานวนหน่วยที่ใช้ได้ในระยะ
ยาว เช่น จานวนนละผลกระทบจากความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ ในการปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงนั้น ระบบการวัดผลที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจาเป็น นละจะทาให้หน่วยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยง
นละผลกระทบ ที่หน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่เพียงใด
4.2 กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัย
ภายในนละอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การปูองกันหรือลดความเสี่ยงกระทาได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่าง
เพียงพอนละเหมาะสม
การก าหนดวิ ธี ก ารควบคุ ม เพื่ อ จั ด การให้ ค วามเสี่ ย งอยู่ ใ นสภาพที่ เ ป็ น ผลดี กั บ
หน่วยงานนั้น จะมีลักษณะการจัดการได้ 5 ลักษณะ คือ
(1) การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น
(2) การจัดการในลักษณะที่ทาให้ ล ดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ ยงสู งไปสู่
ระดับความเสี่ยงต่า
(3) การจัดการในลักษณะที่เป็นการกระจายความเสี่ยง
(4) การจัดการในลักษณะที่เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโยกย้ายความเสี่ยง
(5) การจัดการในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การจะใช้วิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับสภาพนวดล้อม
นละความเหมาะสมของการดาเนินงานในหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ การจัดการความเสี่ยงจะต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะทาอะไร ณ จุดใด
(2) ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารนละระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ณ จุดใด
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(3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร ต้องดาเนินการให้ เกิดความ
ชัดเจน นละต้องสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบด้วย
(4) ต้องมีการรายงานผล เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นนล้ว
หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ นละสร้างกลไกช่วยบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือกาหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมต่อไป
1.3.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงาน ต้องจัดให้มี
ขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงนละทาให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝุายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่
ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจนยกตามความจาเป็นนละลักษณะของ การควบคุม
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น เช่น
(1) การควบคุมในลักษณะปูองกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (Preventive
Control) เป็นวิธีการควบคุ มที่กาหนดขึ้น เพื่อปูองกันมิให้เกิดความเสี่ยงนละข้อผิดพลาดตั้งนต่นรก โดยเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น เช่น การนบ่งนยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน นละผู้บันทึกบัญชี การกาหนดวงเงินสาหรับผู้
มีอานาจอนุมัติเงินในนต่ละระดับชั้น เป็นต้น
(2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพลข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการ
ควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การ
ตรวจนับพัสดุประจาปี การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น
(3) การควบคุมในลักษณะการเสนอนนะ (Suggestive Control) เป็นการควบคุมที่
กาหนดขึ้น เพื่อเสนอนนะ ปรั บปรุ ง นละพัฒนาระบบการดาเนินงานนละระบบการควบคุมภายใน ให้ เหมาะสมกัน
สถานการณ์
(4) อื่น ๆ ตามความจาเป็นนละเหมาะสมในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่ควรจัดให้มีขึ้นในขั้นตอนของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้นก่
1. นโยบายนละวิธีปฏิบัติ
ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในการกาหนดนโยบาย นผนปฏิบัติงาน นผนงบประมาณ
นนวทางการปฏิบัติงาน อานาจในการอนุมัติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการควบคุม เพื่อปูองกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนละควรระบุผลลัพธ์นละตัวชี้วัดที่คาดหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อสามารถใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป
2. การกระจายอานาจความรับผิดชอบนละการนบ่งนยกหน้าที่
ผู้บริหารควรจัดให้มีการกระจายอานาจนละนบ่งนยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
หน่วยต่าง ๆ หรือบุคคลให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวนละชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถกระจายอานาจไปนล้วก็
จาต้องสร้างวิธีการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายนละวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3. การสอบยันนละการกระทบยอด
ผู้บริหารในนต่ละระดับ ควรจัดให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับ
ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานนละหานนวทางในการนก้ไข ซึ่งในนต่ละระดับอาจกาหนดวิธีการสอบยันนละ
กระทบยอดได้หลายวิธี ดังนี้
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3.1 ผู้บริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เปูาหมาย นผน นละผลการดาเนินงาน ในภาพรวมกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้ส ามารถทราบปัญหานละหานนว
ทางการนก้ไข นละเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป
3.2 ผู้บริหารระดับกลางอาจสอบยันนละกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
จากรายงานผลการปฏิบัติงานจริงกับเปูาหมายที่กาหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไว้ โดยอาจทาการสอบ
ยันนละหรือกระทบยอดบ่อยครั้งตามลักษณะงาน นละความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4. การควบคุมระบบสารสนเทศนละการประมวลผล
การจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทาให้ผู้บ ริหารได้
ข้อมู ล ข่า วสารที่ ถูกต้ องสมบู ร ณ์ ทัน เวลา นละเชื่อถื อได้ สามารถนาไปใช้ ในการตัดสิ นใจในการบริห ารงานได้ทั นต่ อ
เหตุการณ์นละมีประสิทธิภ าพ นอกจากนี้ การจัดให้ มีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ จะเป็นการ
ปูองกันการเข้าถึงข้อมูล นละปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการนาข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร
5. การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนนละเอกสารหลักฐาน
ทรัพย์สินที่มีตัวตนนละเอกสารหลักฐาน เช่น เครื่องใช้สานักงาน วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ เงินสดนละเอกสารสิทธิต่าง ๆ ฯลฯ ควรจัดมีการควบคุม เช่น การกาหนดสถานที่เก็บรักษา การเข้าถึงทรัพย์สินนั้น
ๆ นละการจัดให้ทาทะเบียนคุม นละการตรวจนับอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
6. กาหนดดัชนีวัดผลการดาเนินงาน
ดัชนีวัดผลการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการติดตาม
ผลการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
นอกจากตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่กล่าวนล้วข้างต้น ยังมีกิจกรรม การควบคุม
ด้านการบริหารนละการปฏิบัติงานอีกหลายกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจถึงลักษณะงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง
นละการควบคุม นละต้องคานึงว่ากิจกรรม การควบคุมที่จัดให้มีขึ้นนั้น สามารถ ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาด เสียหายได้หรือไม่ นละคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพียงใด
กิจกรรมการควบคุม ต้องทาอย่างสม่าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้อง
สอดคล้องกับนโยบายนละสภาพนวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
เหมาะสมนละเพียงพอ การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกันขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการ
พิจารณาความเหมาะสมนละความซับซ้อนของงานในนต่ละหน่วยงานนั้น ๆ
1.3.4 สารสนเทศนละการสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน นละไม่ใช่
การเงินรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากนหล่งภายในนละภายนอก
การสื่อสาร หมายถึง การรับนละส่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ทั้งภายในนละภายนอกหน่วยงาน ระบบการสื่อสารที่ดี
นละมีประสิทธิภาพควรเป็นการสื่อสารนบบสองทาง นละติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทั่วถึงครบถ้วน
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หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
นละเหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์
นละสะดวกในการเข้าถึงนละปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดลาดับความสาคัญ นละมีระบบการสื่อสาร
ที่ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะทาให้ผู้บริหารสามารถนก้ไข
ปัญหาได้ทันกาล นละบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
การสื่อสารจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ผู้บริหารต้องจัดให้มีขึ้นนละควรเป็นระบบการสื่ อสารสองทาง การ
สื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน
ให้สามารถบรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ทาให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนละประสิทธิผล คือ
(1) เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจน
นละทันกาล ทั้งจากภายในนละภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดกับหน่วยงาน เช่น
นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนนปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ
(2) การกาหนดภาระหน้าที่นละความรับผิดชอบในนต่ละตานหน่งงานต้องชัดเจนเจ้าหน้าที่ทุกคน
ต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนนละของผู้อื่น รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่
กาหนดไว้
(3) การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารนละผู้ปฏิบัติงานทาให้สามารถทา
ความเข้าใจ นละประสานงานกันได้เป็นอย่างดี
ในทานองเดียวกัน ควรให้ความสาคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็นสาคัญที่ควรดาเนินการ คือ
(1) กาหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ง่ายขึ้น
(2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วย
(3) ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอนนะของผู้ตรวจสอบ
(4) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอนละสัมพันธ์กันในอันที่จะทา
ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน นละเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สาหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการนาข้อมูลเข้าสู่
ระบบ การนบ่งนยกงาน การสอบทานความถูกต้องในการประมวลผลการควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน นละการ
ควบคุมทางด้านผลผลิต เป็นต้น
1.3.5 การติดตามนละประเมินผล (Monitoring)
การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูนลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่า การดาเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับการควบคุมภายใน ที่กาหนดไว้ว่ามี
ความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด นละประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับสภาพนวดล้อมใน
ปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความนตกต่างระหว่างนผนงานกับ ผลการดาเนินงาน สรุปผลนละ
เสนอ ข้อนนะนา เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิผลนละประสิทธิภาพ
การติดตามนละประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพนละประสิทธิผลของ
ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ นละการปฏิบัติงาน
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ตามภาระหน้ าที่ความรับ ผิดชอบของเจ้าหน้า ที่ฝุายต่าง ๆ ในหน่วยงานทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ นละระบบการ
ควบคุมภายในมีการเปลี่ยนนปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจาเป็นต้องมีการติดตามนละประเมินผล เพื่อให้
ทราบประสิทธิภาพนละประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพียงใด
สาหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับผลการประเมิน ความเสี่ยงใน
เบื้องต้นนละผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง
การติดตามประเมินผลจะได้ผลดี ควรมีการปฏิบัติดังนี้
1. มีการสอบทานนละรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของนต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ในทุก ๆ ด้านอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในนละจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง
2. จานนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น
การประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ การประเมิน
บุคคล เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตนละความถี่ของการประเมินด้วย เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น ๆ ว่าสามารถปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเครื่องมือการประเมินผล รวมถึง
การตรวจเช็คการตอบนบบสอบถาม นละการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดนละการเปรียบเทียบกับผลงานของ
หน่วยงานอื่น หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน
3. รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ
4. สั่งการให้มีการนก้ไขติดตามผลอยู่เสมอ
สาหรับการกาหนดรูปนบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของ การปฏิบัติงานนละ
ควรทาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริหารงาน นละที่ปรึกษาต่าง ๆ
โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ สาหรับบางโครงการอาจกาหนด
รูปนบบการติดตามประเมินผลโครงการที่เป็นกรณีเฉพาะ อาจใช้นบบประเมิ นตนเอง การออกนบบควบคุมโดยเฉพาะการ
ทดสอบหรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ตรวจสอบภายนอกมาดาเนินการได้
การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั้น
ๆ ในหน่วยงาน นละกรณีมีเรื่องสาคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย นอกจากนี้การติดตามประเมินผลในระบบ
ควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบ ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า
(1) ได้มีการกาหนอกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมนละถูกต้อง นละเป็นผลดี
ต่อการบริหารงานของหน่วยงาน
(2) ได้มีการตรวจสอบนละติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน
นละตั้งข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการนก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลา ที่เหมาะสม
(3) การดาเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้
(4) การจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้
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เมื่อได้ติดตามนละประเมินผลนล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดทารายงานเสนอผู้บริหาร ที่รับผิดชอบ
โดยการจัดทารายงานนสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยควรจัดทา คาชี้นจงหรืออธิบายให้
ทราบว่าความนตกต่างระหว่างผลการดาเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด นละผู้ใดจะต้องรับผิด
หรือชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น นละหาวิธีการนก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
การติดตามนละประเมินผลอย่างต่อเนื่องนละเป็นประจา นละมีการสั่งการให้นก้ไขข้อผิดพลาดอยู่
เสมอ เป็นหัวใจสาคัญของการควบคุมทางการบริหาร
การติดตามนละประเมินผล ไม่ควรจัดทาเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการ ควบคุมภายในเท่านั้น
นต่ควรจัดให้การติดตามนละประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรง นละอย่างอิสระ หรือ
โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรการหรือออกนบบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถนสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือ ของฝุายบริหารในการประเมินผลนละติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น

บทที่ 3
สรุปองค์ความรู้
ฝุายบริ หารทั่ว ไปของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มีภ ารกิจในการสนับสนุนงานของ
สานักงานหลายด้าน ดังนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทานผนยุทธศาสตร์ ติดตาม รวบรวม จัดทารายงานผล การ
ปฏิบัติงาน นละจัดทาคาขอตั้งงบประมาณของสานักงาน
2. ดาเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วั สดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง นละ การบริหารงาน
บุคคลของสานักงาน
3. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ นละงานบริหารทั่วไปของสานักงาน
4. ติดตาม เร่งรัด นละประเมินผลการปฏิบัติราชการตามนผนงาน/โครงการนละคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสานักงาน
5. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสานักงานนละจัดทาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์นละ
กลุ่มเกษตรกร
6. ดาเนินงานด้านเผยนพร่นละประชาสัมพันธ์
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ดั้งนั้น การดาเนินงานของฝุายบริหารทั่วไปมีส่วนสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของสานักงานเพื่อให้ตัวชี้วัดเป็นไป
ตามเปูาหมาย การดาเนินงานประสาน นละรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบอย่าง
ต่อเนื่องนละทันตามกาหนดเวลา ซึ่งที่ในรอบ 3 ปีที่ผ่านสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป็นดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของประเทศ (3 ปีย้อนหลัง)
ปีงบประมาณ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ลาดับที่
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
พ.ศ.
ของหน่วยงาน
สูงสุด
ต่าสุด
42
2556
89.99
100
94.51
78.34
86.42
64
2557
79.60
100
93.16
67.67
83.71
69
2558
86.85
100
99.24
79.93
92.15
ที่มา : กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัด ในภาพรวมของประเทศ (3 ปีย้อนหลัง)
พบว่าในภาพรวมของผลการปฏิบัติงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการมีผลคะนนน อยู่ในระดับที่ 4 ต้อง
ปรับปรุง ลาดับที่มีนนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการประเมินบางมิติของสานักงานได้ผลคะนนนที่ต่าหรืออาจเป็นศูนย์ในบ้าง
ข้อ
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานในกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง
(3 ปีย้อนหลัง)
ปีงบประมาณ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ลาดับที่
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
พ.ศ.
ของหน่วยงาน
สูงสุด
ต่าสุด
2556
40
2557
79.60
100
93.17
67.68
83.71
41
2558
86.85
100
99.10
80.00
91.65
ที่มา : กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง (3 ปีย้อนหลัง)
พบว่าในกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง ผลการปฏิบัติงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการมีผลคะนนนอยู่ในระดับที่ 4
ต้องปรับปรุง ลาดับที่มีนนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการประเมินบางมิติของสานักงานได้ผลคะนนนที่ต่าหรืออาจเป็นศูนย์ใน
บ้างข้อ เช่นกัน สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการจัดนบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของสานักงานสานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง นละลาดับมีนนวโน้มเพิ่มขึ้น มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ยังขาดความรู้ ความสามารถ นละองค์ความรู้ในเรื่องที่จะต้องปฏิบัตินั้น ๆ
ทาให้การดาเนินงานบางมิติ ในบางข้อผลคะนนนต่า หรือเป็นศูนย์
2. การรายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันตามกาหนดเวลาทาให้โดนตัดคะนนนนละ ผลการ
ประเมินออกมาต่า ทาให้คะนนนโดยรวมต่าไปด้วย
3. ขาดการติดตาม นละการรายงานข้อมูลอย่างรวดเร็วนละทันตามกาหนดส่งผลให้คะนนนออกมา
ต่า
ดังนั้น จากข้อมูลนละบทวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี ทาให้ต้องมีการปรับปรุงงานให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ดังนี้
1. กระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันทางานในส่วนที่คะนนนยังต่า
2. เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในมิติที่ยังคะนนนต่า โดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทั้งภายใน นละ
ภายนอกหน่วยงาน
3. ติดตามผลการรายงานข้อมูลให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีความรวดเร็ว ทันกาหนดเวลา
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โดยนาเครื่องมือการควบคุมภายในมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานจัดระบบการติดตามนละ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมี Action Plan ในการดาเนินการ เป็นดังนี้
ตารางที่ 3 นผนการปฏิบัติงาน Action Plan
ที่

หัวข้อการดาเนินงาน
ส.ค.

1
2
3
4
5

ประชุมติดตามงาน
รายงานข้อมูล
สรุปผล
ติดตามนละประเมินผล
ปรับปรุงนก้ไข

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปี 2559
ปี 2560
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผู้รับผิดชอบ
ฝบท./ทุกกลุ่มงาน
ฝบท.
ฝบท.
ฝบท.
ฝบท./ทุกกลุ่มงาน

หมายเหตุ

