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แนวปฏิบัติที่ด ี
ระบบการควบคุมภายใน : กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

 
1. ช่ือหน่วยงาน กองบริการการศึกษา   สํานักงานอธิการบดี 
2. ช่ือผลงาน  แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน 
3. ผลสําเร็จ 

1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
2) กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
3) ร้อยละของหน่วยงานภายในกองบริการการศึกษาส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบ

ทุกงาน 
4) มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน            

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

ความเดิม  
ภายใต้สภาวะแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบัน ทําให้ทุกหน่วยงานท้ังภาคเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
ต้องมีการปรับตัวและกําหนดกลยุทธ์ในการทํางานใหม่ รวมท้ังจัดหาเครื่องมือทางด้านการจัดการเข้ามาช่วย
ในการบริหารงานมากข้ึน ระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งท่ีถูกนํามาช่วย
ในการบริหารงาน และเป็นกลไกพ้ืนฐานสาํคัญของกระบวนการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
หน่วยงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากระบบ      
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การปฏิบัติงานในข้ันตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน หากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มี
การจัดการท่ีดี หรือไม่มีการกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) ไม่มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
โอกาสเสี่ยงท่ีอาจเกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานของหน่วยงานจะมีมาก ซ่ึงสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง 
ก็คือ ขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี ขาดการประเมินความเสี่ยง และจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ีเหมาะสม ตลอดจนการไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาด ซ่ึงเหตุการณ์เหล่านั้นล้วนไม่เป็นผลดีต่อ
หน่วยงาน ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและมาตรการการควบคุม
ของหน่วยงานจึงควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีทุกระดับในหน่วยงาน ควรให้
ความร่วมมือและสนับสนุนปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้หน่วยงานมีแนวทางในการ
กําหนดระบบการควบคุมภายในของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับภาคราชการข้ึน โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์
สําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน อันจะเป็นการช่วยให้
การบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน ได้กําหนดข้ึนโดยประยุกต์จากระบบการควบคุมภายในของ 
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึง
เป็นระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการบริหารงาน และเป็นท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไป อย่างไรก็ตามตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในแนวปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนเป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรม
หลัก ๆ ซ่ึงไม่ใช่กิจกรรมท้ังหมดท่ีภาคราชการมีอยู่ ดังนั้นแต่ละหน่วยงานซ่ึงมีกิจกรรมการดําเนินงาน
หลากหลายแตกต่างกันสามารถนําไปประยุกต์และกําหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้
เหมาะสมต่อไป 

 
4. กิจกรรม / วิธีการ / ข้ันตอนที่สําคัญ 

 

ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นการจัดการในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุม
หรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดการของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   ในอดีตท่ีผ่านมา การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน
ตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป  ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี 
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ
ด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ จากประสบการณ์
ในภาครัฐ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบ
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
จากเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี จึงได้กําหนด

แนวปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในกองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี โดยประยุกต์ตามระบบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงเห็นว่าจะเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานใน
แต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นผลให้ การใช้ทรัพยากรของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมประโยชน์ยิ่งข้ึน 

 

ความหมาย 
 

มีการกําหนดคํานิยามของ “ การควบคุมภายใน ”  ไว้หลายแหง่    เช่น 
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The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)   
ให้ความหมายหรือคํานิยาม “การควบคุมภายใน” ไว้ดังนี้ 

“ Internal Control is a process, effected by an entity’s board of director ,  
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding  
the achievement of objectives in the following categories : 

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

แปลความได้ว่า 
“การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการท่ีคณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรกําหนดข้ึน  

ซ่ึงเป็นการออกแบบในระดับท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันในการบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
• ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ  ข้อบังคับ ” 

 
The Canadian Institutes of Chartered Accountants (CICA) ให้ความหมาย

หรือคํานิยาม “การควบคุมภายใน” ไว้เช่นกันดังนี้ คือ 
“Control comprises those elements of an organization (including its  

resource , systems, culture, structure and task ) that taken together support people in the  
achievement of the organizations objective ” 

แปลความได้ว่า 
“การควบคุมภายใน ประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กรรวมกัน (รวมท้ัง

ทรัพยากร ระบบ วัฒนธรรม โครงสร้าง  และงานต่าง ๆ) ซ่ึงสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
สําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีกําหนดไว้” 

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 400 ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย    ได้ให้ความหมายหรือคํานิยาม  “ ระบบการควบคุมภายใน ” ไว้ดังนี้ 

“ระบบการควบคุมภายใน” หมายถึง “นโยบายและวิธีการปฏิบัติ (การควบคุม
ภายใน) ซ่ึงผู้บริหารของกิจการกําหนดข้ึน เพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารท่ีจะให้เกิดความม่ันใจ
เท่าท่ีจะสามารถทําได้ว่าการดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติตาม
นโยบายของผู้บริหาร  การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบทุจริตและข้อผิดพลาด    
ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดทําข้อมูลทางการเงินท่ีเชื่อถือได้อย่างทันเวลา   
นอกเหนือจากเรื่องท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับงานของระบบบัญชีแล้ว  ระบบการควบคุมภายในยังครอบคลุมถึง  
สภาพแวดล้อมของการควบคุม  และวิธีการควบคุม  ……………..” 

สําหรับความหมายของ  การควบคุมภายใน  ในแนวปฏิบัตินี้ หมายถึง ระบบการควบคุม
กระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีคณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกําหนดข้ึน  เพ่ือสร้างความ
ม่ันใจในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าการบริหารและการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์
ของการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ วิธีการ   
หรือเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดองค์กร 
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วัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน  มีดังนี้ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้

ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความ
เสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีข้ึนในหน่วยงาน ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนการดําเนินงาน 
แก่หน่วยงานในท่ีสุด 

2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

การควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ  5  องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  ( Control  Environment ) 
2. การประเมินความเสี่ยง  ( Risk  Assessment ) 
3. กิจกรรมการควบคุม  ( Control  Activities ) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  ( Information  and  Communication ) 
5. การติดตามและประเมินผล  ( Monitoring and Evaluation ) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง  สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดระบบการควบคุม
ในหน่วยงาน   ในการดําเนินงานจะมีหลายปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายในข้ึนในหน่วยงาน    
ซ่ึงฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลสําคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน     
เช่น จริยธรรมของการทํางาน ความซ่ือสัตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส และการมีภาวะผู้นําท่ีดี ซ่ึงรวมท้ัง
การกําหนดนโยบาย โครงสร้าง และระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม สําหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุม
ในหน่วยงาน เช่น 

1.1 ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผู้บริหาร 
ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผล

ถึงการกําหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย มาตรการ 
และระบบการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวิธีการ
ทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึน ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดีโดยดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงาน มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานเป็น 
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน  และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

(2) กําหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายในท่ีชัดเจน รวมท้ังมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรใน    
แต่ละตําแหน่งอย่างเหมาะสม 
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(3) กําหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตําแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรทุกตําแหน่ง
หน้าท่ี และระดับของความรู้ ความสามารถ และทักษะท่ีจําเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน 

(4) กําหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร ตลอดจน              
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรม รวมท้ังกําหนดบทลงโทษทางวินัยให้
ชัดเจน 

(5) กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์และมีจริยธรรม เป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่ง   

ท้ังสองประการนี้ เป็นสิ่งท่ีต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดข้ึน โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม หรือกําหนด
สิ่งจูงใจ และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ท้ังนี้ ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้
เจ้าหน้าท่ีทุกคนในหน่วยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์และมี
จริยธรรม จนเป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลงร่วมกันท่ีให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เพราะความซ่ือสัตย์และ
จริยธรรมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุม  โดยผู้บริหารควรดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และ ทําตัวให้เป็นตัวอย่างอย่าง
สมํ่าเสมอ ท้ังโดยคําพูดและการกระทํา 

(2) สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรมดังกล่าว 
(3) จัดทําข้อกําหนดจริยธรรมหรือแนวทางท่ีพึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน โดยรวมถึง

กรณีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 
(4) ลดวิธีการหรือโอกาสท่ีจะจูงใจให้เกิดการกระทําผิด 
ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีสําคัญ ซ่ึงจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของ

หน่วยงาน การจัดการและการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอ่ืน ๆ ด้วย 
1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 

โครงสร้างของหน่วยงานท่ีได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัด
โครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 

(1) การรวมศูนย์อํานาจหรือกระจายศูนย์อํานาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หากกิจการเลือกใช้
การรวมศูนย์อํานาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอํานาจย่อมมีความสําคัญ กรณีวิธีกระจาย 
ศูนย์อํานาจการตัดสินใจ ระบบและข้ันตอนการทํางาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมี
ความสําคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 

(2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้โครงสร้างและการควบคุม 
ท่ีเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างท่ีมีรูปแบบแน่นอน อาจไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรือ
งานท่ีเก่ียวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น 

(3) การมอบอํานาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องชัดเจน 
1.4 นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 

ปัจจัยสําคัญท่ีช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ  คือบุคลากรในหน่วยงานนั่นเองท่ี
เป็นตัวจักรสําคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรท่ีชัดเจนและเหมาะสม จะช่วยให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เช่น 
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(1) กําหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเก่ียวกับการว่าจ้าง การพัฒนา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน     
การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่ง รวมท้ังการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน 

(2) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละตําแหน่งให้
ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน 

(3) กําหนดมาตรการเก่ียวกับการประกันความซ่ือสัตย์ของพนักงาน 
(4) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและ

สมํ่าเสมอ 
(5) กําหนดแนวปฏิบัติกรณีท่ีมีการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อ

หน่วยงาน 
1.5 การกําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

การกําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรกําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร
แต่ละตําแหน่งให้ชัดเจน ดังนี้ 

(1) กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งให้ชัดเจน โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจ
และระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 

(2) กําหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(3) ก���	
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1.6 คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไก และเครื่องมือชนิดหนึ่งในการช่วย

ตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีฝ่ายบริหารวางไว้  คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการทํางาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน 

สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน    
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีจะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 

ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์หรือการกระทําใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้าน
ลบหรือเป็นผลลัพธ์ท่ีไม่ต้องการ ทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การท่ีหน่วยงาน
ตรวจไม่พบข้อผิดพลาด  ฯลฯ 

(1) ความเส่ียงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เองเม่ือใดก็ตามท่ีตัดสินใจ   

ท่ีจะทํางานหรือกิจกรรม  ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดข้ึน  เช่น การทําธุรกิจการค้าขายกับต่างประเทศหรือ
การสั่งซ้ือของจากต่างประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป  ฯลฯ 

 (2) ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน 
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ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงท่ีระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่
ครอบคลุมและไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดําเนินงานของหน่วยงานได้ อาจเป็นเพราะหน่วยงาน
ไม่มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมเพียงพอท่ีจะลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน หรือหน่วยงานนั้นไม่มี
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีได้จัดไว้ เป็นต้น 

 
(3) ความเส่ียงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด 

ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงท่ีการตรวจสอบไม่สามารถค้นพบความผิดพลาดของ
รายการท่ีมีอยู่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมใน หน่วยงานนี้ได้ และจําเป็นต้องใช้
ระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระเพียงพอหรือไม่อยู่ใน
วิสัยท่ีจะเข้าไปตรวจสอบได้ 

สาเหตุของความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
- ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร   

การเปลี ่ยนแปลงระบบงาน ความเชื ่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี ่ยนแปลงผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าที ่บ่อยครั ้ง การควบคุมกํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

- ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้น 

การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
และการกําหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน    
เพ่ือให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีเกิดความ
เสียหายน้อยท่ีสุด     

กระบวนการในการประเมินความเส่ียง 
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีหน่วยงานยอมรับได้ สามารถ

ดําเนินการเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับภารกิจ (Mission) ของหน่วยงาน
นั้น ๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1.1 วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity – Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของ         
การดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน โดยท่ัวไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจําปี       
ของหน่วยงาน เช่นเดียวกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ในภาพรวมของหน่วยงาน เช่น ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงาน แนวโน้มการดําเนินงานของหน่วยงานในอนาคต นโยบาย                   
การบริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลัง เป็นต้น 

1.2 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity – Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของ           
การดําเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละกิจกรรมท่ีหนว่ยงานกําหนด เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ซ่ึงวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน เช่น 
ระบบการประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชี เป็นต้น  

 
2. ระบุปัจจัยเส่ียง 



 8

ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดข้ึนได้ท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซ่ึงปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการดําเนินงานในหน่วยงาน  เช่น การเปลี่ยนตัว
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีสําคัญ ๆ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ ของรัฐบาล        
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นต้น 

เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหารต้องติดตาม
พิจารณา และระบุปัจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดซ่ึงควรครอบคลุมถึง 

(1) ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมต่อการ
ดําเนินงานของหนว่ยงาน 

(2) ปัจจัยความเสี่ยงท่ีได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของหน่วยงาน 
(3) ข้อตรวจพบท่ีได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และประเมินผล 
(4) ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยท่ีทําให้การ

ดําเนินงานในอดีตท่ีผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ี
รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากเง่ือนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ 

3. การวิเคราะห์และจัดระดับความเส่ียง 
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงท่ีมีต่อหน่วยงาน ซ่ึงโดยปกติปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมี

ผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกต่างกัน ผู้บริหารควรให้
ความสําคัญกับความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ และมีโอกาสเกิดข้ึนบ่อย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิค
ท่ีใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการดําเนินงาน เพ่ือให้สามารถประเมินระดับความสําคัญของความ
เสี่ยงได้ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังผลเสียหายท่ีอาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยท่ัวไปข้ันตอนการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จะเป็นดังนี้ 

3.1 ประเมินระดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง คือ การนําปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมาพิจารณา  
ถึงความสําคัญว่าหากเกิดข้ึนแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจวัดเป็นระดับน้อย        
ปานกลาง สูง 

3.2 ประเมินความถ่ีท่ีปัจจัยเสี่ยงจะเกิดข้ึน คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงท่ีได้เรียงลําดับ
ความสําคัญไว้แล้ว มีโอกาสท่ีจะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน้อยมาก  น้อย ปานกลาง สูง 

การวิเคราะห์โดยการประเมินความสําคัญและการประเมินความถ่ีท่ีปัจจัยเสี่ยงจะเกิดข้ึน  อาจ
ใช้ผสมผสานกัน เช่น  ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างมีอัตราความถ่ีสูง เม่ือเกิดข้ึนแต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อย แต่ถ้าเกิด
บ่อย ๆ เข้า โดยรวมอาจมีจํานวนเงินสูงก็จะทําให้เกิดความสําคัญได้ 

3.3 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยบางครั้งอาจไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์
ในรูปตัวเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่น สําคัญมาก ปานกลาง  หรือน้อย เป็นต้น 

4. กําหนดวิธีการควบคุมความเส่ียง 
เม่ือหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยงแล้ว ฝ่ายบริหารควรพิจารณาหาวิธี  

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ โดยต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ท่ีจะได้รับหรือไม่ ซ่ึงใน
การกําหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

ผู้บริหารควรพิจารณาว่าความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นความเสี่ยงในลักษณะใด   เช่น 
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4.1 กรณีท่ีเป็นความเสี่ยงเก่ียวกับหน่วยงานโดยรวม ซ่ึงเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก
ท่ีมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได้โดยการบริหารความเสี่ยง    
ซ่ึงมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

(1) กําหนดโครงสร้างพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยง  กําหนดผู้รับผิดชอบกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีการบริหารความเสี่ยงกับหน้าท่ีการประเมิน 
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์ ซ่ึงสัมพันธ์กับ    
กลยุทธ์และโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ เราจะประเมินความเสี่ยงด้วยการระบุผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน การจัดลําดับความสําคัญ และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นท่ีอาจเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน 

(2) ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน กําหนดกรอบแนวคิด ซ่ึงจะใช้ระบุความเสี่ยงท้ังหมด
ท่ีเป็นไปได้ เพ่ือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยง มองภาพรวมของความเสี่ยงท่ีมีความสําคัญ       
ท่ีสุดก่อน และจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 

(3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงท่ีจะประสบ
ความสําเร็จ ต้องมีความเก่ียวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  
ต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละประเภท เช่น  กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  การลด
ความเสี่ยง  การกระจายความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นต้น 

(4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานต้องพัฒนาเทคนิค
การบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่ายงาน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง
ในกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 

(5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นข้ันตอนของหน่วยงาน      
ต้องอาศัยงานด้านตรวจสอบภายใน โดยในข้ันตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอ่ืน ๆ เช่น  
การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ และการให้ความสําคัญต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย  อย่างไรก็ตาม    
การบริหารความเสี่ยงท่ีสัมฤทธิ์ผล หมายรวมถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน การเชื่อมโยง     
การประเมินผลตอบแทนท่ีเพ่ิมค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น (สําหรับธุรกิจ) และหน่วยงาน หน้าท่ีการติดตามประเมินผล
จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานใน ข้อ (2) ดังกล่าว 

(6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสําเร็จของหน่วยงานในท่ีสุด  
แหล่งข้อมูลท่ีสามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง
เชื่อถือได้และข้อมูลท่ีเกิดจากการสะท้อนความเสี่ยงของหน่วยงาน การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเป็น
จํานวนหน่วยท่ีใช้ได้ในระยะยาว เช่น จํานวน และผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีได้รับการจัดการภายใน
กระบวนการ ฯลฯ  ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น ระบบการวัดผลท่ีเชื่อถือได้จึงเป็น
สิ่งจําเป็น และจะทําให้หน่วยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยง และผลกระทบ ท่ีหน่วยงานจะสามารถรับ
ได้หรือไม่เพียงใด 

4.2 กรณีท่ีเป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการควบคุมภายใน ซ่ึงเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน
และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได้โดยจัดให้มีกิจกรรม        
การควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 

การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในสภาพท่ีเป็นผลดีกับหน่วยงานนั้น จะมี
ลักษณะการจัดการได้ 5 ลักษณะ  คือ 

(1) การจัดการในลักษณะท่ียอมรับในความเสี่ยงนั้น 
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(2) การจัดการในลักษณะท่ีทําให้ลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู่ระดับความเสี่ยงตํ่า 
(3) การจัดการในลักษณะท่ีเป็นการกระจายความเสี่ยง 
(4) การจัดการในลักษณะท่ีเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโยกย้ายความเสี่ยง 
(5) การจัดการในลักษณะท่ีเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

 

การจะใช้วิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและความ
เหมาะสมของการดําเนินงานในหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย ท้ังนี้ การจัดการความเสี่ยงจะต้องคํานึงถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะทําอะไร   ณ  จุดใด 
(2) ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ณ จุดใด 
(3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร ต้องดําเนินการให้เกิดความชัดเจน และต้อง

สื่อสารให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 
(4) ต้องมีการรายงานผล เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 

หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ หรือกําหนดมาตรการการควบคุมท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในท่ีหน่วยงานต้องจัดให้
มีข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยงและทําให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความม่ันใจในประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 

ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจําเป็นและลักษณะของการควบคุม   
ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการดําเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 

(1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ (Preventive 
Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก โดย
เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดข้ึน เช่น การแบ่งแยกหน้าท่ีผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี   
การกําหนดวงเงินสําหรับผู้มีอํานาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น เป็นต้น 

(2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการควบคุมท่ี
กําหนดข้ึน เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เช่น การทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร   
การตรวจนับพัสดุประจําปี การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

(3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เป็นการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน  
เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

(4) อ่ืน ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสมในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจัดให้มีข้ึนในข้ันตอนของการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ได้แก่ 
3.1 นโยบายและวิธีปฏิบัติ 

ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ    
แนวทางการปฏิบัติงาน อํานาจในการอนุมัติ ฯลฯ ซ่ึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการควบคุม    
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เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและควรระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัดท่ีคาดหมายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสามารถ
ใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป 

3.2 การกระจายอํานาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าท่ี 
ผู้บริหารควรจัดให้มีการกระจายอํานาจ และแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างหน่วย 

ต่าง ๆ หรือบุคคลให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถสอบยันกันได้  
เช่น อํานาจในการอนุมัติ การกําหนดขอบเขตของงาน เพราะเม่ือผู้บริหารได้กระจายอํานาจไปแล้วก็จําต้อง
สร้างวิธีการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

3.3 การสอบยันและการกระทบยอด 
ผู้บริหารในแต่ละระดับ ควรจัดให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในระดับต่าง ๆ 

เพ่ือให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไข   ซ่ึงในแต่ละระดับอาจกําหนดวิธีการสอบ
ยันและกระทบยอดได้หลายวิธี ดังนี้ 

(1) ผู้บริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าหมาย  
แผน และผลการดําเนินงานในภาพรวมกับข้อมูลในอดีตท่ีผ่านมา เพ่ือให้สามารถทราบปัญหา และหา              
แนวทางการแก้ไข และเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 

(2) ผู้บริหารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะด้านจากรายงาน
ผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายท่ีกําหนด รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบท่ีวางไว้ โดยอาจทําการ
สอบยันและหรือกระทบยอดบ่อยครั้งตามลักษณะงาน  และความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
3.4 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 

การจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะทําให้ผู้บริหารได้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้องสมบูรณ์ ทันเวลา และเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานได้ทันต่อ
เหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดให้มีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
จะเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในการนาํข้อมูลไปใช้ในทาง   
ท่ีไม่สมควร 

3.5 การควบคุมทรัพย์สินท่ีมีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 
ทรัพย์สินท่ีมีตัวตนและเอกสารหลักฐาน เช่น เครื่องใช้สํานักงาน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

เงินสดและเอกสารสิทธิต่าง ๆ ฯลฯ ควรจัดให้มีการควบคุม เช่น การกําหนดสถานท่ีเก็บรักษา การเข้าถึง
ทรัพย์สินนั้น ๆ และการจัดให้ทําทะเบียนคุม และการตรวจนับอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

 
3.6 กําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินงาน 

ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีผู้บริหารสามารถใช้ในการติดตามผล
การปฏิบัติ  เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 

นอกจากตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ยังมีกิจกรรม การควบคุมด้าน
การบริหารและการปฏิบัติงานอีกหลายกิจกรรม ซ่ึงผู้บริหารต้องเข้าใจถึงลักษณะงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเสี่ยงและการควบคุม และต้องคํานึงว่ากิจกรรมการควบคุมท่ีจัดให้มีข้ึนนั้น สามารถครอบคลุมความเสี่ยง
ท่ีอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด เสียหายได้หรือไม่ และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไปเพียงใด 

กิจกรรมการควบคุม ต้องทําอย่างสมํ่าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน ข้ึนอยู่กับ
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ดุลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมและความซับซ้อนของงานในแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ  ซ่ึงรายละเอียด
ของกิจกรรมการควบคุมจะปรากฏในตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในส่วนท่ี  2    ต่อไป 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในการบริหาร ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน
รวมท้ังข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ท้ังจากแหล่งภายในและภายนอก 

การส่ือสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลท่ี
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีสัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ระบบ
การสื่อสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างท่ัวถึง
ครบถ้วน 

หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอ   
และเหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงานตลอดจนการติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ข่าวสารท่ีถูกต้อง  เชื่อถือได้  
ทันเหตุการณ์ และสะดวกในการเข้าถึง และปลอดภัย รวมท้ังมีการจัดลําดับความสําคัญ และมีระบบการ
สื่อสารท่ีดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารท่ีเป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะทําให้
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

การสื่อสารจึงเป็นเรื่องสําคัญท่ีผู้บริหารต้องจัดให้มีข้ึนและควรเป็นระบบการสื่อสารสองทาง การสื่อสาร
ภายในหน่วยงานท่ีชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 

(1) เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจนและ
ทันกาล ท้ังจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมท้ังข้อมูลข่าวสารท่ีมีผลต่อความเสี่ยงท่ีอาจเกิดกับ
หน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ 

(2) การกําหนดภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งงานต้องชัดเจน เจ้าหน้าท่ีทุกคน
ต้องเข้าใจถึงบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับงานของตนและของผู้อ่ืน รวมท้ังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมท่ีกําหนดไว้ 

(3) การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลท่ีดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทําให้สามารถทําความ
เข้าใจ และประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 

ในทํานองเดียวกัน ควรให้ความสําคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็นสําคัญท่ีควรดําเนินการ คือ 

(1) กําหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องให้ง่ายข้ึน 
(2) เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้วย 
(3) ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
(4) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารท่ีเพียงพอและสัมพันธ์กัน ในอันท่ีจะ

ทําให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
สําหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยท่ัวไปมักจะเก่ียวข้องกับการควบคุมการนํา

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ การแบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้องใน การประมวลผล การควบคุมการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต เป็นต้น 
 

5. การติดตามและประเมินผล 
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การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ
ว่าการดําเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายใน   ท่ีกําหนด
ไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมท้ังการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผล
การดําเนินงาน สรุปผลและเสนอข้อแนะนํา เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ 
งานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน ท้ังนี้ เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ และ
ระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 

สําหรับความถ่ีในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนกับผลการประเมินความเสี่ยงใน
เบ้ืองต้นและผลท่ีได้จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง 

การติดตามประเมินผลจะได้ผลดีควรมีการปฏิบัติดังนี้ 
5.1 มีการสอบทานและรายงานผลเก่ียวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน ในทุกๆ ด้านอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ    
ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีปฏิบัติงานจริง    

5.2 จําแนกเรื่องท่ีจะประเมินผล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น การประเมิน
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ การประเมิน
บุคคล เป็นต้น ซ่ึงการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถ่ีของการประเมินด้วยเพ่ือให้ม่ันใจถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น ๆ ว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ โดยเครื่องมือการ
ประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ ตัวชี้วัด
และการเปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอ่ืน หรือมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ก็เป็นเครื่องมือช่วย
ในการประเมินผลได้เช่นกัน 

5.3 รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
5.4 สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 

 
สําหรับการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยู่ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน และ

ควรทําอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริหารงาน  
และท่ีปรึกษาต่าง ๆ โดยมีวิธีการ เช่น  การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด 
ฯลฯ สําหรับบางโครงการอาจกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากท่ีได้
กําหนดการติดตามประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการท่ีเป็นกรณีเฉพาะอาจใช้แบบ
ประเมินตนเอง การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ  การทดสอบ หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ตรวจสอบ
ภายนอกมาดําเนินการได้ 

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบงาน 
นั ้น ๆ ในหน่วยงาน และกรณีมีเรื ่องที่สําคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย นอกจากนี้       
การติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบ   
ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วย เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
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(1) ได้มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและถูกต้อง และเป็นผลดีต่อการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

(2) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล  รวมท้ังรายงานของผู้ตรวจสอบท่ีได้สอบทานงาน และ      
ต้ังข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 

(3) การดําเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงานต้ังไว้ 
(4) การจัดทํารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ 

 

เม่ือได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดทํารายงานเสนอผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ   
โดยการจัดทํารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยควรจัดทําคําชี้แจงหรือ
อธิบายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการดําเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดข้ึนเพราะเหตุใด   
และผู้ใดจะต้องรับผิดหรือชอบกับการท่ีเกิดผลต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

 การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจํา และมีการสั่งการให้แก้ไขข้อผิดพลาดอยู่
เสมอ เป็นหัวใจสําคัญของการควบคุมทางการบริหาร 

การติดตามและประเมินผล ไม่ควรจัดทําเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการ ควบคุมภายในเท่านั้น          
แต่ควรจัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและ
อย่างอิสระ หรือโดยผู้ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกําหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน  
เพ่ือให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่าย
บริหารในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานประสบความสําเร็จ 
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะสําเร็จได้ ต้องมีปัจจัยเก้ือหนุนและปัจจัยผลักดัน   ดังนี้ 
1. ปัจจัยเก้ือหนุน 

1.1 ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้ริเริ่ม ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในข้ึนในหน่วยงาน 
และระบบการควบคุมภายในนั้นต้องได้รับการยอมรับในระดับปฏิบัติ 

1.2 มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ 
1.3 มีการจัดการเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
1.4 ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน 

2. ปัจจัยผลักดัน 
ปัจจัยท่ีเป็นแรงผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ได้แก่ 
2.1 วัตถุประสงค์ (Purpose) หน่วยงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนว่ากําลังจะทําอะไรเพ่ือให้ 

สามารถกําหนดทิศทางการทํางานและความก้าวหน้าของหน่วยงานได้ 
2.2 ข้อตกลงร่วมกัน (Commitment) เจ้าหน้าท่ีทุกระดับควรมีการตกลงร่วมกันท่ีจะปฏิบัติงาน

ตามระบบท่ีวางไว้ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพ่ิมคุณค่าแก่หน่วยงาน 
2.3 ความสามารถในการบริหารงาน (Capability) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ี

มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ ผู้บริหารของหน่วยงานควรเพ่ิมขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น
การบริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีการนําไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

2.4 ปฏิบัติการ (Action) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ 
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2.5 การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Learning) หน่วยงานต้องเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีทุก
ระดับให้มีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนางานให้ดีข้ึน หรือพัฒนาระบบการควบคุมใหม่ ๆ 
ให้กับหน่วยงาน ท้ังนี้ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยน
ได้ทันเหตุการณ์ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ประโยชน์ท่ีหน่วยงานจะได้รับ จากการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ    

ท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลา 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ข้อ 6 กําหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ทําความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจท่ีใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบฯ 
(แบบ ปอ.1) 
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(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด รวมท้ังข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (แบบ ปย.1, แบบ ปอ.2) 

(3) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.2, แบบ ปอ.3) 
 

ส่วนงานย่อย 
(คณะ ศูนย์ สํานัก กอง) 

หน่วยรับตรวจ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 

 ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
(ว่าท่ีทํานั้นมีครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ในแต่ละ

องค์ประกอบเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ ถ้ายังให้
ทําการปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

       (ท่ีเป็นภาพรวมขององค์กร) 

ปย.2 รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

       (ประเมินผลรายโครงการ / ภารกิจของงาน  
ว่ามีการควบคุมภายในเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ 

ปอ. 3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
         (ระดับองค์กรรวมรวมจากแบบ ปย.2) 

 
 
 
 
 
 
 
รายงานระดับส่วนงานย่อย (คณะ ศูนย์ สํานัก กอง) 
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รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
1.1 ......................................... 
1.2 ............................................ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 ......................................... 
2.2 ............................................ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 ......................................... 
3.2 ............................................ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 ......................................... 
4.2 ............................................ 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1 ......................................... 
5.2 ............................................ 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุม
ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม 

ความเส่ียงท่ี
ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กําหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 
 
 

      

 
 
                ประเมินผลของงวดก่อน 
         โดยพิจารณาจากกําหนดเสร็จในช่อง 6                         จะนําไปใส่ในภาพรวมขององค์กร (ปอ.2) 
               นํามาติดตามใน ช่อง 1 – 3                                                 อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)  ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกองบริการ
การศึกษา 
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  ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

กองบริการการศึกษา 
รับเรื่องแจ้งจากคณะกรรมการจัดวางระบบ

การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

จัดทํารายงานตามแบบ ปย.2 

หน่วยงาน 
หลักสูตรและแผนการเรียน 

 
จัดทํา ปย.2 

หน่วยงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

 
จัดทํา ปย.2 

หน่วยงาน 
ทะเบียนและประมวลผล 

 
จัดทํา ปย.2 

แต่ละหน่วยงานส่ง แบบ ปย.2 
ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน 
พิจารณา 

ส่ง แบบ ปย.2 ให้คณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของกองบริการ

การศึกษา 

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกอง
บริการการศึกษา จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ฉบับรวม 

กองบริการการศึกษา 

A 

ไม่เห็นชอบ 

1 
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เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

B 

ส่งรายงานฉบับรวมของกองบริการ
การศึกษา  

ให้หัวหน้ากองบริการการศึกษาตรวจสอบ 

หัวหน้ากอง 
พิจารณา 

ส่งรายงานการควบคุมภายใน 
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลยั 

สิ้นสุด 

1 
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ข้ันตอน / กระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 กองบริการการศึกษา ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการ จัดวาง
ระบบของมหาวิทยาลัยฯ ให้
จัดทํารายงานการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อย 

ประมาณกลางเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

บันทึกข้อความ 

��������	�
��
	��ก�����ก
�ก
���ก�
 

จัดทํา  ปย. 2 
กองบริการการศึกษา แจ้งให้
หน่วยงาน  ต่าง ๆ ภายในกอง
บริการการศึกษาดําเนินการ
จัดทําแบบ ปย.2 

แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายใน 1 สัปดาห์         
นับจากไดร้ับแจ้ง 

- บันทึกข้อความ 
- แบบ ปย.2 

       
      
 
                                       
  
 
 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกอง
บริการการศึกษา จัดทําแบบ  
ปย.2        ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับภารกิจของตนเอง 

ภายใน 2 สัปดาห์  
นับจากไดร้ับแจ้งจาก
กองบริการการศึกษา 

- แบบ ปย.2 

 
 
 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกอง
บริการการศึกษาจัดส่งแบบ  
ปย.2 ของหน่วยงานให้หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายใน 1 วัน นับจาก 
จัดทําแบบ ปย.2 ของ
หน่วยงานเสรจ็
เรียบร้อย 

- แบบ ปย.2 

 

 
 
 
 
 

 

หัวหน้าหน่วยงานภายในกอง
บริการการศึกษา พิจารณาแบบ 
ปย.2 ของหน่วยงานตนเอง   
(หากไม่เห็นชอบส่งกลับให้
หน่วยงานดําเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง) 

ภายใน 3 วัน นับจาก
ได้รับแบบ ปย.2 ของ
หน่วยงานตนเอง 

- แบบ ปย.2 

ข้ันตอน / กระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา แบบฟอร์มท่ีใช้ 

                                             

หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา
เห็นชอบแบบ ปย.2 ของตนเอง
แล้วส่งแบบ ปย.2                      

ภายใน 1 วัน     
นับจากวันท่ี
พิจารณาเห็นชอบ

- แบบ ปย.2 

กองบริการการศึกษา 
รับเรื่องแจ้งจากคณะกรรมการจัดวางระบบ

การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

หน่วยงาน 
บริหารงาน

ท่ัวไป 
จัดทํา ปย.2 

หน่วยงาน 
หลักสูตรและ
แผนการเรียน 
จัดทํา ปย.2 

หน่วยงาน 
ทะเบียนและ
ประมวลผล 
จัดทํา ปย.2 

แต่ละหน่วยงานส่ง แบบ ปย.2 
ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 
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ให้คณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของกอง
บริการการศึกษาดําเนินการต่อ 

แล้ว 

 คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของกองบริการ
การศึกษา จัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน ฉบับรวมกอง
บริการการศึกษา  

ภายใน 2 สัปดาห์ - แบบ ปย.1 
- แบบ ปย.2 

 

นําเสนอรายงานการควบคุม
ภายในต่อหัวหน้ากองบริการ
การศึกษาพิจารณาตรวจสอบ 

ภายใน 1 วัน           
ทําการ 

- รายงาน       
การควบคุม
ภายในระดับ
ส่วนงานย่อย 

 

หัวหน้ากองพิจารณารายงาน
การควบคุมภายในฉบับรวม  
(หากไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง
คณะกรรมการจัดวางระบบฯ 
ของกองบริการการศึกษา แก้ไข 
ปรับปรุง) 

ภายใน 3 วัน  
นับจากไดร้ับแบบ 
ปย.2 ของกอง
บริการการศึกษา 

- รายงาน       
การควบคุม
ภายในระดับ
ส่วนงานย่อย 

 

 

หัวหน้ากองบริการการศึกษา
พิจารณาเห็นชอบแล้วส่ง
รายงาน        การควบคุม
ภายในของกองบริการ
การศึกษาให้คณะกรรมการจัด
วางระบบการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ภายใน 3 วัน       
ทําการ (ท้ังน้ีต้อง
แล้วเสร็จภายใน
วันท่ี 15 ธันวาคม 
ของทุกปี) 

- รายงาน         
การควบคุม
ภายในระดับ
ส่วนงานย่อย 

 

สิ้นสุดกระบวนการ   

 
 
 
 
 

กระบวนการติดตามผลรายงานการควบคุมภายในกองบริการการศึกษา (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ส่ง แบบ ปย.2 ให้คณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของกองบริการ

การศึกษา คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกอง
บริการการศึกษา จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ฉบับรวม 

กองบริการการศึกษา 
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ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

กองบริการการศึกษา 
รับเรื่องแจ้งจากคณะกรรมการจัดวางระบบ

การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

แจ้งหน่วยงานภายในกองบริการการศึกษา 
ติดตามรายงานตามแบบ  ปย.2 

หน่วยงาน 
หลักสูตรและแผนการเรียน 

ติดตาม ปย.2 

หน่วยงาน 
ทะเบียนและประมวลผล 

ติดตาม ปย.2 

หน่วยงาน 
บริหารงานท่ัวไป 
ติดตาม ปย.2 

แต่ละหน่วยงานส่ง รายงานการตดิตาม ปย.2 
ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน 
พิจารณา 

ส่ง รายงานติดตาม ปย.2 ให้คณะกรรมการ 
จัดวางระบบการควบคุมภายในของกองบริการ

การศึกษา 

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกอง
บริการการศึกษา จัดทํารายงานตดิตามการควบคุมภายใน 

ฉบับรวม กองบริการการศึกษา 

A 

ไม่เห็นชอบ 

1 
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ข้ันตอน / กระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา แบบฟอร์มท่ีใช้ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

B 

ส่งรายงานฉบับรวมของกองบริการ
การศึกษา 

ให้หัวหน้ากองบริการการศึกษาตรวจสอบ 

หัวหน้ากอง 
พิจารณา 

ส่งรายงานตดิตามการควบคุมภายใน 
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลยั 

สิ้นสุด 

1 
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กองบริการการศึกษา ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการ จัด
วางระบบของมหาวิทยาลยัฯ 
ให้ติดตามรายงานการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อย 
 

ประมาณปลายเดือน
มกราคมของทุกปี 

บันทึกข้อความ 

 กองบริการการศึกษา แจ้งให้
หน่วยงาน  ต่าง ๆ ภายใน
กองบริการการศึกษา
ดําเนินการติดตามรายงาน
ตามแบบ ปย.2 (ท่ีไดส้่งไว้) 

แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายใน 1 สัปดาห์         
นับจากไดร้ับแจ้ง 

- บันทึกข้อความ 
- แบบติดตาม 

ปย.2 

       
 
     
 
                                                             

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกอง
บริการการศึกษา ทําการ
ติดตาม  
แบบ ปย.2 ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับภารกิจของตนเอง 

ภายใน 2 สัปดาห์  
นับจากไดร้ับแจ้งจาก
กองบริการการศึกษา 

- แบบติดตาม 
ปย.2 

 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกอง
บริการการศึกษาจัดส่ง
รายงาน 
การติดตาม แบบ  ปย.2 ของ
หน่วยงานให้หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายใน 1 วัน นับจาก 
จัดทํารายงานติดตาม 
ของหน่วยงานเสร็จ
เรียบร้อย 

- แบบติดตาม 
ปย.2 

 

 

หัวหน้าหน่วยงานภายในกอง
บริการการศึกษา พิจารณา
รายงาน 
การติดตาม แบบ ปย.2 ของ
หน่วยงานตนเอง   
(หากไม่เห็นชอบส่งกลับให้
หน่วยงานดําเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง) 

ภายใน 3 วัน นับจาก
ได้รับรายงาน 
การติดตาม ของ
หน่วยงานตนเอง 

- แบบติดตาม 
ปย.2 

 
 
 
 
 

ข้ันตอน / กระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา แบบฟอร์มท่ีใช้ 

                                             
 

 

หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา
เห็นชอบรายงานการติดตาม 
ปย.2 ของตนเองแล้วส่ง
รายงานการติดตาม ปย.2                      
ให้คณะกรรมการจัดวาง

ภายใน 1 วัน นับจาก
วันท่ีพิจารณาเห็นชอบ
แล้ว 

- แบบติดตาม  
ปย.2 

กองบริการการศึกษา 
รับเรื่องแจ้งจากคณะกรรมการจัดวางระบบ

การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

แจ้งหน่วยงานภายในกองบริการการศึกษา 
ติดตามรายงานตามแบบ  ปย.2 

หน่วยงาน 
บริหารงาน

ท่ัวไป 
ติดตาม ปย.2 

หน่วยงาน 
หลักสูตรและ
แผนการเรียน 
ติดตาม ปย.2 

หน่วยงาน 
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

ติดตาม ปย. 2 

ส่งรายงานตดิตามการควบคุมภายใน 
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลยั 
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ระบบการควบคุมภายในของ
กองบริการการศึกษา
ดําเนินการต่อ 

 คณะกรรมการจัดวางระบบ  
การควบคุมภายในของกอง
บริการการศึกษา จัดทํา
รายงานติดตาม  
การควบคุมภายใน ฉบับรวม
กองบริการการศึกษา  

ภายใน 2 สัปดาห์ - แบบติดตาม  
ปย.1และ ปย.2 

 นําเสนอรายงานการตดิตาม
ควบคุมภายในต่อหัวหน้ากอง
บริการการศึกษาพิจารณา
ตรวจสอบ 

ภายใน 1 วัน           
ทําการ 
 
 
 

- รายงาน       
การควบคุม
ภายในระดับ
ส่วนงานย่อย 

 

หัวหน้ากองพิจารณารายงาน
การควบคุมภายในฉบับรวม  
(หากไม่เห็นชอบ ส่งกลับไป
ยังคณะกรรมการจัดวาง
ระบบฯ ของกองบริการ
การศึกษา แก้ไข ปรับปรุง) 

ภายใน 3 วัน  
นับจากไดร้ับแบบ
ติดตาม ปย.2 ของกอง
บริการการศึกษา 

- รายงาน       
การควบคุม
ภายในระดับ
ส่วนงานย่อย 

 

 

หัวหน้ากองบริการการศึกษา
พิจารณาเห็นชอบแล้วส่ง
รายงาน  การควบคุมภายใน
ของกองบริการการศึกษาให้
คณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลยัต่อไป 

ภายใน 3 วันทําการ  
* ท้ังน้ีต้องแล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 
ของทุกปี สําหรับรอบ6 
เดือน และภายใน วันท่ี 
15 สิงหาคม ของทุกปี 
สําหรับรอบ 12 เดือน 

- รายงาน         
การควบคุม
ภายในระดับ
ส่วนงานย่อย 

 

สิ้นสุดกระบวนการ   

 
6. งบประมาณที่ใช้เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงผลงาน 
 

-  ไม่มี - 
 

7. เงื่อนไข / ข้อจํากัดของผลงาน 
 

ข้อจํากัดของระบบการควบคุมภายใน 
1. การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในบางครั้งแม้ว่ามีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม แต่หาก

ฝ่ายบริหารตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจท่ีไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากระบบข้อมูลท่ีมีอยู่ในขณะนั้น หรือเหตุจําเป็นท่ี
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยได้ในสถานการณ์เช่นนั้น 

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกอง
บริการการศึกษา จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ฉบับรวม 

กองบริการการศึกษา 

ส่งรายงานฉบับรวมของกองบริการ
การศึกษา ให้หัวหน้ากองตรวจสอบ 

ให้หัวหน้ากองบริการการศึกษาตรวจสอบ 
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2. การปฏิบัติงานของบุคลากร การท่ีบุคลากรละเว้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในท่ีวางไว้   
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ดังกล่าวก็ไม่สามารถเป็นกลไกและเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานได้ 

3. เหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ อาจไม่สามารถรองรับ
เหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม โดยผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือบางกรณีเกิดเหตุการณ์พิเศษ  
ท่ีมิได้คาดคิดมาก่อน 

4. การทุจริตในหน่วยงาน ในบางกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือทุจริตเพ่ือหาประโยชน์ร่วมกัน
ซ่ึงจะเป็นการทําลายระบบการควบคุมท่ีกําหนดไว้ได้ 

5. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเม่ือเทียบกับผลตอบแทนท่ีได้ บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับในอัตราความเสี่ยง 
ท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนท่ีจะ
ได้รับ 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกมากมายท่ีเป็นข้อจํากัดของระบบการควบคุมภายใน   อย่างไรก็ดี  ระบบ
การควบคุมภายใน   เป็นเพียงกลไกท่ีสร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารในการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 
 
 


