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1. ¤ÇÒÁËÁÒÂ ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � á¹Ç¤Ô´áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

 1.1 ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

  การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการท่ีผูกํากับดแูลฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหนวย

รับตรวจ กําหนดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 

  1)  การดาํเนนิงาน (Operation : O) หมายถึง การบรหิารจดัการ การใชทรพัยากรใหเปนไปอยาง

มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรกัษาทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผดิพลาด ความเสียหาย

การร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ

  2)  การรายงานทางการเงนิ (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใชภายใน

และภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา

  3)  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance : C) ไดแกการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ 

รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีองคกรไดกําหนดข้ึน

 1.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน

  จากความหมายของการควบคุมภายในขางตนสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดเก่ียวกับการควบคุม

ภายใน ดังน้ี

  1)  การควบคุมภายในเปนกระบวนการท่ีรวมไวหรือเปนสวนหน่ึงในการปฏิบตังิานตามปกติ 

การควบคุมภายในมิใชเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และมิใชผลสุดทายของการกระทําแตเปนกระบวนการ 

(Process) ที่มีการปฏิบัติอยางตอเน่ือง ซึ่งกําหนดไวในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติ

ของหนวยรับตรวจ ดังน้ันฝายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารงาน ซึ่งไดแก การวางแผน (Planning) การดําเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)

  2)  การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเปนผูมี

บทบาทสําคัญในการใหความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิผล ผูบริหาร

เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลดวยการสรางบรรยากาศ 

สภาพแวดลอมการควบคุม กําหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ

ควบคุมภายใน สวนบุคลากรอื่นของหนวยรับตรวจมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีฝายบริหารกําหนดข้ึน 
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  3)  การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ถึงแมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวใหมีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม 

ก็ไมสามารถใหความมั่นใจวาจะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณตาม

ที่ตั้งใจไว ทั้งน้ีเพราะการควบคุมภายในมีขอจํากัด เชน โอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาดจากบุคลากร เน่ืองจาก

ความไมระมัดระวัง ไมเขาใจคําสั่ง หรือการใชดุลยพินิจผิดพลาด การสมรูรวมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย 

ระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไว ที่สําคัญท่ีสุด คือ การท่ีผูบริหารหลีกเล่ียงข้ันตอนของระบบการควบคุม

ภายในหรือใชอํานาจในทางท่ีผิด นอกจากน้ีการวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและ

ผลประโยชนที่เก่ียวของกันวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนท่ีเกิดขึ้น

2. ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§½†ÒÂºÃÔËÒÃμ‹Í¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

   “การควบคุมภายในเปนเครื่องมือท่ีผูบริหารนํามาใชเพื่อใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล

วาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด”

   คําวา “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เปนสิ่งท่ีผูบริหารระดับสูงของ

หนวยรับตรวจทุกคนควรใหความสําคัญเพราะเปนพันธกรณีที่สําคัญ ซึ่งจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานได

สําเร็จลุลวงตามนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ดังน้ันการออกแบบการควบคุมภายในอยาง

เหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีฝายบริหารกําหนด รวมท้ังการ

ประเมินผลอยางตอเน่ือง จะชวยใหผูบริหารไดรับทราบจุดออนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขให

หนวยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงคอยางตอเน่ือง

   ผูบริหารระดับสูง ของหนวยรับตรวจมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดหรือออกแบบ

และประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ รวมถึงการกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุม

ภายในของสวนงานตาง ๆ ภายใตความรับผิดชอบใหมีประสิทธิผลในระดับท่ีนาพอใจอยูเสมอ โดยผูบริหาร

ริเร่ิมและดําเนินการสรางบรรยากาศเพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุม และปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง

ที่ดีในเร่ืองความซื่อสัตย ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ในสวนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบภายในผูบริหาร

ควรกําหนดบทบาทของหนวยตรวจสอบภายในใหเปนสวนหน่ึงของโครงสรางการควบคุมภายใน โดยทาํหนาท่ี

สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) 

เพ่ือใหความมั่นใจวาหนวยรับตรวจมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู

ในระดับที่ยอมรับได 

   ผูบริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหนาท่ีกําหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของ

สวนงานท่ีแตละคนรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับการควบคุมภายในท่ีหนวยรับตรวจกําหนด และสอบทานหรือ

ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายในท่ีนํามาใช การประเมินการควบคุมดวย

ตนเอง (Control Self Assessment) เปนวิธีการหน่ึงท่ีชวยใหผูปฏบิตังิานมีสวนรวมในการปรับปรงุเปล่ียนแปลง

การควบคุมภายในใหมีความรัดกุม การปลูกฝงใหผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจ มองเห็นความสําคัญ มีวินัย 

และจิตสํานึกท่ีดีก็เปนส่ิงสําคัญท่ีชวยใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยางตอเน่ือง เชน ผูบริหารฝาย
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การเงินหรือหัวหนาการเงินรับผิดชอบการควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี ผูบริหารฝายพัสดุรับผิดชอบ

การควบคุมภายในดานพัสดุของสวนงานท่ีรับผิดชอบ เปนตน

   “ผูบริหารควรตระหนักวาโครงสรางการควบคุมภายในท่ีดี เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการ

ควบคุมเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ”

   การจัดใหมีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และเพียงพอน้ันขึ้นอยูกับผูบริหาร

ของหนวยรับตรวจ ผูบริหารหรือผูนําของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจและหนวย

งานของรัฐตาง ๆ ตองดําเนินการเพ่ือความม่ันใจไดวาหนวยงานของตน มีโครงสรางการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสม ติดตามผล และปรับปรุงใหทันกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหการควบคุมนั้นมีประสิทธิผล

อยูเสมอ ทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน และการสนับสนุนจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการ

ควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้ผูบริหารตองเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเองและตอองคกร และควร

มีความรูความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายในและใหความสําคัญของการ

จัดใหมีการควบคุมภายใน การนําการควบคุมภายในไปปฏิบัติและการดํารงรักษาไวซึ่งการควบคุมภายใน

ที่มีประสิทธิผล 

   ผูบริหารควรกําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในเปนสวนหน่ึงของโครงสรางองคกร โดยมีหนาท่ี

ประเมินระบบการควบคุมภายในอยางเปนอิสระ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ควรเปนผูที่มีประสบการณ 

ทักษะ และมีคุณสมบัติเหมาะสม หนวยตรวจสอบภายในควรมีทรัพยากรท่ีเพียงพอและมีบุคลากรท่ีมี

ความรู ความสามารถท่ีจะทําหนาท่ีประเมินระบบการควบคุมภายใน เพ่ือสนับสนุนขอมลูสารสนเทศตอผูบรหิาร

ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเส่ียง 
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จะตองเปนไปตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในฯ

ตัวอยางการควบคุมภายใน

ท่ีถือปฏิบัติท่ัวไป

 การบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยรับตรวจเปน

 ไปอยางมีประสิทธิผลเ พ่ือใหบรรลุผลสําเ ร็จตามวัตถุ

  ประสงคที่กําหนด

 แบงแยกหนาท่ีและความรับผิดชอบแตละบุคคลชัดเจน เพ่ือปองกัน

     มิใหทรัพยสินเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย และเกิดการทุจริต

 วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนงาน

     ที่ไดรับอนุมัติ

 กําหนดผูรับผิดชอบควบคุมดูแลและปองกันระบบการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร  

 กําหนดวิธีการและสอบทานการควบคุมทรัพยสินเปนระยะเพ่ือปองกันมิใหเกิดการสูญหาย

 กําหนดวิธีการและควบคุมการเขาถึงทรัพยสินและเอกสารหลักฐานเฉพาะผูที่เก่ียวของหรือไดรับอนุญาต

ฯลฯ

บทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหารตอการควบคุม

ภายใน

➢ สรางสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีโดย

 - จดัทําขอกําหนดดานจริยธรรมและประพฤติตนเปน

  แบบอยางทีด่โีดยเฉพาะในเร่ืองความซือ่สตัย ความ

  มีจริยธรรม

 - สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดอยางตอเน่ือง

 - ฝายบริหารปฏิบัติตนเพ่ือใหเปนตัวอยางท่ีดี

 - พิจารณาผลการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความซ่ือสัตย

  และจริยธรรม

➢ พิจารณาแตงตั้งบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

 เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบ

➢ มอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหกับสวนงาน

 ตาง ๆ อยางชัดเจน

➢ จดัใหมสีายการบังคับบญัชาท่ีเหมาะสม สะดวกในการ

 จัดทําและพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน

➢ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือ

 สนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหาร

 ความเส่ียง กําหนดนโยบายการควบคุมจากผลของ

 การประเมินความเส่ียง 

➢ สนับสนุนกระบวนการประเมินการควบคุมภาย

 ในและการบริหารความเส่ียง

บทบาทและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอ

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

➢ ดํารงไวซึ่งความเปนอิสระและเท่ียงธรรมในกิจกรรมที่

 ประเมิน

➢ ปฏิบัติงานดวยความรู ความสามารถ ระมัดระวังใน

 วิชาชีพและความรับผิดชอบ

➢ รายงานและใหขอเสนอแนะผูบริหารเก่ียวกับการ

 ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพ่ือการปองกันหรือ

 ลดความเส่ียง

➢ ใหคําแนะนําวิธีการประเมินการควบคุมภายในแก

 หนวยงานตาง ๆ ภายในหนวยรับตรวจ

➢ ศึกษาคนควาวิธีการควบคุมใหม ๆ เพ่ือนําเสนอฝาย

 บริหารพิจารณาใชลดหรือปองกันจุดออนการควบคุม

 ภายใน

➢ ติดตามผลการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตาม

 แผนปฏิบัติงานท่ีไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร 

➢ ประสานงานกับผูตรวจสอบภายนอกเก่ียวกับผลการ

 ประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ

การกําหนดหรือออกแบบโครงสรางการควบคุมภายในและดํารงรักษาไวใหมีประสิทธิผล

การควบคุม

ภายใน

ติดตามการปฏิบัติตาม

ระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ือง

ประเมินประสิทธิผล

การควบคุมภายในเปน

ระยะ ๆ
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3. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

  ระบบการควบคุมภายใน เปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานของผูบริหารท้ัง

ภาครัฐและเอกชน เปนกระบวนการท่ีชวยเสริมสรางความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหหนวยงานบรรลุ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การควบคุมภายในจึงตองมีการพัฒนาอยูเสมอ เพราะนอกจากจะชวย

ใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแลว ยังสงเสริมใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

อีกดวย กลไกภายนอกและกลไกภายในท่ีใชในการพัฒนาการควบคุมภายใน ประกอบดวย

 3.1 กลไกภายนอก – องคกรท่ีกํากับดูแล

  องคกรท่ีกํากับดแูลตองเขามามบีทบาท โดยการกําหนดกฎเกณฑ ขอบงัคบัและแนวทางปฏิบตัเิพ่ือ

สนบัสนนุและเสริมสรางใหเกิดการจัดการดานการควบคุมภายใน ซึง่ในปจจบุนัองคกรกํากับดแูลทัง้ภาครัฐและ

เอกชนไดดําเนินการอยางตอเน่ือง เชน

    ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  ออกขอกาํหนดใหบรษิทัท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ

 ตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

    คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจนํามาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพพรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูที่เก่ียวของทราบ

    สํานักนายกรัฐมนตรี ไดออกระเบียบวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 

2548 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามระเบียบฯ ไดกําหนดใหการปฏิบัติตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เปนตัว

ชี้วัดสวนหน่ึงในการติดตามและประเมินผลสวนราชการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและ

ควบคุมตนเองท่ีดีของสวนราชการ

 3.2 กลไกภายในหนวยงาน ไดแก

  1)  คณะกรรมการบริหารและฝายบริหารระดับสูง

   คณะกรรมการบริหารและฝายบริหารระดับสูง เปนผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหมีการ

พัฒนาระบบการควบคุมภายในขององคกรใหมีประสิทธิผลอยางตอเน่ือง โดยใหความสําคัญในการกําหนด

วัตถุประสงค แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดออนของการควบคุม

ภายใน รวมท้ังปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีในเร่ืองของจริยธรรมและความซ่ือสัตย ไมยึดผลประโยชน

ของตนเองเปนสําคัญ ไมใชประโยชนจากตําแหนงหนาท่ีของหนวยงานเพ่ือประโยชนของตนเอง รวมท้ัง

ไมใชโอกาสและชองโหวในกฎ ขอบังคับ แสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง ซึ่งจะทําใหสามารถลดขอจํากัด

ของการควบคุมภายในลงได สงผลใหเกิดการพัฒนาและนําพาองคกรไปสูการดําเนินกิจการอยางย่ังยืน
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  2) หัวหนาสวนงานยอยและผูปฏิบัติ

   หัวหนาสวนงานยอยเปนผูนําเอาวิธีการควบคุมตาง ๆ ไปใชในการควบคุมงานและกํากับ

ดูแลใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการท่ีฝายบริหารกําหนด นอกจากน้ันหัวหนาสวนงานยอยยังเปนผูที่มี

ความรู ความเขาใจปญหาอุปสรรค จุดออนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ

เปนอยางดี จึงเปนบุคคลสําคัญท่ีจะชวยใหการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน อยางไร

ก็ตาม หัวหนาสวนงานยอยและผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตอยางสมําเสมอ ควบคู

ไปดวย

  3) ผูตรวจสอบภายใน

   ผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการควบคุมภายใน โดยการ

ประเมินผลการควบคุมภายในอยางเปนระบบและมีแบบแผน เพ่ือชวยใหองคกรสามารถพัฒนากระบวนการ

การควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังเปนผูที่มีบทบาทในการกระตุนบุคลากร

ทกุระดับภายในหนวยงานใหเห็นความสําคัญของการควบคุมภายในและปฏิบตัติามระบบดวยความเครงครดั

อยางมีวินัย

  4) วิธีการควบคุมและเครื่องมือท่ีใช

   วิธีการควบคุมทีน่าํมาใชในปจจบุนัอาจเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในขณะท่ีใช เมือ่เหตุการณ

เปล่ียนแปลงไป วิธีการควบคุมที่ใชอยูอาจไมเหมาะสม ผูรับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายใน

จะตองคิดนําวิธีการควบคุมใหม ๆ มาปรับปรุงใชใหเหมาะสม นอกจากน้ียังตองปรับเปล่ียนเคร่ืองมือที่ใชให

มีความทันสมัย สอดคลองกับวิวัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงไป

4. ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ แบงไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี

 4.1 การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls)

  หมายถึง การควบคุมทีเ่กิดข้ึนจากจิตสาํนึก การกระทํา ทกัษะ ความสามารถ ของบคุลากรทุกระดับ

ที่แสดงออกใหเห็นวาเปนสิ่งท่ีดีและเปนประโยชนตอหนวยรับตรวจ ซึ่งไมสามารถจับตองได สงเสริมใหการ

ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน ความซ่ือสัตย ความโปรงใส ความมี

คุณธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ  เปนตน

 



ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹ Ố¹ 7

 4.2 การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls)

  หมายถึง การควบคุมที่ฝายบริหารกําหนดข้ึนเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ

งานสําหรับผูรับผิดชอบกิจกรรมใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปนส่ิงท่ีจับตองได เชน ผังโครง

สรางหนวยรับตรวจ  นโยบาย และคูมือปฏิบัติงาน เปนตน 

    การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดก็ขึ้นอยูกับการควบคุมทั้งสองสวนประกอบกัน หนวย

รับตรวจท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลจะใหความสําคัญในเร่ืองการควบคุมเชิงนามธรรม แตก็

ไมไดละเลยการควบคุมเชิงรูปธรรม 

5. ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

  มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบดังน้ี

   5.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)

      5.2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

      5.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

      5.4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications)

      5.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)

  องคประกอบท้ัง 5 ประการ มีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอมของการควบคุมเปน

รากฐานท่ีสาํคัญขององคประกอบอืน่ ๆ  องคประกอบทัง้ 5 นี ้เปนสิง่จาํเปนท่ีมอียูในการดําเนินงานตามภารกิจ

ของหนวยรับตรวจเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ 3 ประการ คือ 

     - การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

     -    รายงานทางการเงินนาเช่ือถือ

   -  มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับที่เก่ียวของ
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 5.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม

  สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ซึ่งสงเสริมใหองคประกอบการควบคุม

ภายในอื่น ๆ มีประสิทธิผลในหนวยรับตรวจ หรือทําใหการควบคุมที่มีอยูมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือทําให

บุคลากรใหความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น ในกรณีตรงขาม สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ไมมี

ประสทิธผิลอาจทาํใหองคประกอบการควบคมุอืน่ ๆ  มปีระสทิธผิลลดลง สภาพแวดลอมของการควบคมุภายใน

สะทอนใหเห็นทัศนคติ และการรับรูถึงความสําคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรระดับตาง ๆ  ในหนวย

รับตรวจ

  สภาพแวดลอมของการควบคมุเปนเรือ่งเกีย่วกบัการสรางความตระหนกั (Control Consciousness)

และบรรยากาศของการควบคุมในหนวยงาน ใหบุคลากรในหนวยงานเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตาม

ความรับผิดชอบโดยเนนการสรางบรรยากาศโดยผูบริหารระดับสูง (Tone at the top)

  สภาพแวดลอมของการควบคมุทีด่ ีคอื สภาพแวดลอมทีท่าํใหบคุลากรในหนวยรบัตรวจยดึถอืและ

ปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนเอง มีความรู 

ความสามารถ และทักษะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเพียงพอ ยอมรับและ

ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

  สภาพแวดลอมของการควบคุมมีปจจัยตางๆ เชน 

  1) ความซื่อสัตยและจริยธรรม 

   ความซ่ือสัตยและจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงท่ีจะทําใหเกิดคุณธรรมในการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ในหนวยงาน เปนท่ียอมรับวาหนวยรับตรวจที่มีบุคลากรท่ีซื่อสัตยและมีจริยธรรมสูง

จํานวนมาก สามารถนาํพาหนวยงานของตนใหกาวหนา เปนท่ียอมรับของสาธารณชนโดยทัว่ไป ดงันัน้

ผูบริหารจะตองเปนแบบอยางที่ดีโดยการแสดงออกอยางสมําเสมอ ท้ังโดยคําพูดและการกระทํา

รวมทั้งสื่อสารภายในใหบุคลากรรับทราบถึงการปฏิบัติของผูบริหาร และควรจัดทําขอกําหนดดาน

จรยิธรรมรวมถึงขอหามบุคลากรในลกัษณะท่ีมีผลประโยชนทับซอน (Confl ict of Interest) อยางชดัเจน

   ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สถานการณที่บุคคลหน่ึงมีบทบาทหนาท่ีและ/หรือความ

สัมพันธอื่นท่ีมีวัตถุประสงคหรือผลประโยชนสวนตัว หรือพวกพองที่ทับซอนกับบทบาทหนาท่ีในหนวยงาน ทํา

ใหการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นขาดความเปนอิสระและเปนกลาง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผลประโยชนสวนตัวไม

สอดคลองกับผลประโยชนของหนวยงาน ทาํใหบคุคลน้ันตองอยูในสภาวการณตองเลือกทางใดทางหน่ึง ซึง่อาจ

สภาพแวดลอมของการควบคุมเปนเร่ืองพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหารองคกร ผูกํากับ

ดแูล ฝายบรหิาร และบคุลากรของหนวยรบัตรวจตองสรางสภาพแวดลอมใหบคุลากรทุกระดบั

มีทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิต

สาํนกึในเร่ืองความซ่ือสตัย จรยิธรรม ความรับผดิชอบตอหนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย และความ

สําคัญของประสิทธิผลการควบคุมภายใน
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ไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน และอาจนําไปสูการทุจริตและประพฤติมิชอบ เชน บุคลากรของ

หนวยรับตรวจเขาไปเปนคูสัญญา หรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยรับตรวจ หรือเปนหุนสวนหรือ

ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยรับตรวจ เปนตน ฝายบริหารจึงควรกําหนด

ขอหามเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนดังกลาวไวในขอกําหนดดานจริยธรรม ทั้งฝายบริหารและบุคลากร

ทุกคนในหนวยงานตองหลีกเล่ียงสถานการณที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนดวย

  2)  การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร 

   ความรูความสามารถของบุคลากร เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงาน ดังน้ันผู

บริหารจะตองเปนผูกําหนดระดับความรู ความสามารถ ทักษะ รวมท้ังความชํานาญและประสบการณสําหรับ

บุคลากรในตําแหนงตาง ๆ วาควรอยูในระดับใด เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณาบรรจุแตงตั้งบุคลากร

ใหเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

เคร่ืองมือสําคัญก็คือการจัดทําเอกสารบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

  3)  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

   คณะกรรมการบรหิารมสีวนสาํคัญตอการกํากับดแูลกจิการ  ซึง่หากหนวยงานมีการกํากับดแูลที่

ดจีะทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผลดวย สวนคณะกรรมการตรวจสอบเปนกลไกท่ีชวยในการตรวจสอบ

และสอบทานการดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทางท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด รวมถึงผลสําเร็จตาม

แผนงานตาง ๆ ที่ฝายบริหารดําเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงตองมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร มี

ความรู ความสามารถซ่ึงจะชวยสงเสริมและสนับสนุนสภาพแวดลอมการควบคุมภายในใหมปีระสิทธิผลยิง่ขึน้

  4) ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผูบริหาร 

   ปรชัญาและรปูแบบการบรหิาร หมายถึง แนวคิด ทศันคตแิละวิธีปฏบิตังิานท่ีผูบรหิารนํามาใชใน

การบรหิารหนวยรับตรวจ ผูบรหิารแตละคนมแีนวคดิและวธีิการปฏบิตังิานรวมทัง้ประสบการณทีแ่ตกตางกัน

ออกไป ปรชัญาและรปูแบบการบรหิารทีแ่ตกตางกัน จะทาํใหเกิดจดุออนการควบคมุภายในทีแ่ตกตางกัน  ซึง่

สงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางและประสิทธิผลการควบคุมภายใน

  5)  โครงสรางองคกร

   โครงสรางองคกร เปนการกําหนดลําดับการบริหาร การควบคุม ความรับผดิชอบกิจกรรม รวมถึง

เสนทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับตาง ๆ โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถของบุคคลเหลาน้ันดวย โครงสรางองคกรท่ีไดรบัการจัดไวอยางดียอมเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะทําให

ผูบรหิารสามารถวางแผน สัง่การ และควบคมุการปฏิบตังิานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้

จะเปนส่ิงทีบ่งบอกใหเห็นถึงกรอบการทํางานของแตละกิจกรรมทีจ่ะทําใหการดําเนินงานบรรลตุามวัตถุประสงค

ที่ตั้งไว ลักษณะโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสมแตละแหง อาจแตกตางกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรม

ในแตละหนวยรับตรวจ
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  6)  การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ

   การมอบอํานาจ หมายถึง การกระจายการควบคุมในสวนท่ีผูบริหารตองดูแลไปยังผูปฏิบัติ

งานตามความเหมาะสม และตามความจําเปนในการดําเนินกิจการเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไว  การกระจายอํานาจ ควรพิจารณาถึง ลกัษณะกิจกรรม ความซบัซอน ขนาดพ้ืนทีแ่ละระดับความเส่ียง

ที่ยอมรับได หรือใหเกิดความเสี่ยงในระดับที่ความเสี่ยงตําสุดที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของบุคลากรผูไดรับ

มอบอาํนาจ ดงัน้ัน เพ่ือใหมสีภาพแวดลอมของการควบคุมทีด่ ีผูบริหารจึงควรมอบอํานาจใหเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง จัดทําเอกสารคําบรรยายลักษณะงานของบุคลากรทุกระดับ  เอกสารคูมือ

ระบบงานโดยเฉพาะงานท่ีมีความซับซอนลงทุนสูง ระบบการควบคุมและระบบการรายงานตามหนาท่ีความ

รบัผดิชอบทีม่ปีระสทิธิภาพและทันกาลไวอยางชดัเจนใหเปนแนวทางอางองิในการปฏิบตังิาน  เพ่ือปองกนัไมให

เกิดความซําซอนหรือละเวนการปฏิบัติงานรวมท้ังการดําเนินงานเกิดหยุดชะงักเม่ือมีการโยกยายสับเปล่ียน

ผูปฏิบัติงาน  

  7)  นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล

   บุคลากรเปนปจจัยสําคัญและมีอิทธิพลท่ีสุดตอการปฏิบัติงานทุกดาน รวมทั้งตอประสิทธิผล

ของการควบคุมภายใน ฝายบริหารจึงควรกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในสวนท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือก การ

ฝกอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพรแนวทางหรือหลักเกณฑ

ดานทรัพยากรบุคคล ใหบุคลากรรับทราบโดยละเอียด รวมถึงควรพัฒนาใหความรูความสามารถแกบุคลากร

อยางตอเน่ือง
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     5.2 การประเมินความเสี่ยง 

  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผล

ทําใหหนวยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปลา ไมสามารถดําเนินงานให

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไวได 

  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีสําคัญท่ีใชในการระบุและวิเคราะหความเส่ียงท่ี

มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการคนหาและนําเอาวิธีการควบคุมเพื่อ

ปองกันหรือลดความเส่ียงมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยรับตรวจ 

  ตามมาตรฐานฯ กําหนดใหผูบริหารตองประเมินความเสี่ยง เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงาน

ของหนวยรับตรวจมีความเส่ียงท่ีสําคัญในเร่ืองใดและในข้ันตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความสําคัญ 

และโอกาสที่จะเกิดมากนอยเพียงใด การท่ีหนวยรับตรวจไดรับรูปจจัยเส่ียงท่ีสําคัญจะเปนประโยชนในการ

กําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียง ซึ่งจะทําใหเกิดความม่ันใจตามสมควรวาความ

เสียหายหรือความผิดพลาดจะไมเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยูในระดับที่ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 

  ขั้นตอนในการประเมินความเส่ียง ประกอบดวย

   1)  ระบุปจจัยเส่ียง

   2) วิเคราะหความเส่ียง

   3)  การจัดการความเส่ียง

  1) ระบุปจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปจจัยท้ังภายในและภาย

นอก ปจจัยเหลาน้ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยรับตรวจหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งใน

ระดับหนวยรับตรวจและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจยัเส่ียงฝายบริหารจาํเปนตองตัง้คาํถามวามเีหตุการณใด

หรือกจิกรรมใดของกระบวนการปฏบิตังิาน ทีอ่าจเกดิความผดิพลาด ความเสยีหาย และการไมบรรลวัุตถุประสงค

ทีกํ่าหนด รวมทัง้มทีรพัยสนิใดทีจ่าํเปนจะตองไดรบัการดแูลปองกนัรักษา เชน ความเส่ียงจากการจัดซือ้จดัจาง

ในราคาแพง ความเส่ียงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพตํากวาขอกําหนด เปนตน

ฝายบริหารตองใหความสําคัญและประเมินความเส่ียงซ่ึงมีผลกระทบตอผลสําเร็จตามวัตถุ

ประสงคของหนวยรับตรวจ ท่ีเกดิจากปจจัยภายในและภายนอกดวยวธิกีารท่ีเปนระบบอยาง

เพียงพอและเหมาะสม
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  2) วิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากระบุปจจัยเส่ียงแลว ขั้นตอนตอไปคือ 

การวิเคราะหความเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะหความเส่ียงมีหลายวิธี การวัดความเส่ียงที่เปนตัวเลข วามีผล

กระทบตอหนวยรับตรวจเทาไรนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะหความเสี่ยง โดยประมาณโอกาส

และความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นวามีมากนอยเพียงใด เพื่อพิจารณาผลกระทบจากความเส่ียงและจัด

ลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่มีผลตอหนวยรับตรวจ โดยการใชวิธีการใหคะแนน ดังนี้

ความถี่โดยเฉลี่ย มูลคาความเสียหาย
โอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยง
ผลกระทบคะแนน คะแนน

 สูงมาก >10 ลานบาท 5

 สูง >2.5 แสนบาท-10 ลานบาท 4

 ปานกลาง >50,000 บาท-2.5 แสนบาท 3

 นอย >10,000 บาท-50,000 บาท 2

 นอยมาก ไมเกิน 10,000 บาท 1

 สูงมาก  1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา 5

 สูง  1 - 6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 4

  5 ครั้ง

 ปานกลาง  1 ปตอครั้ง 3

 นอย  2 - 3 ปตอครั้ง 2

 นอยมาก   5 ปตอครั้ง 1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงตอหนวยรับตรวจ

หมายเหตุ : มูลคาความเสียหาย และความถี่เปนเพียงตัวอยางการนําไปใช ควรมีการกําหนดใหเหมาะสม 

   กับขนาด ภารกิจ และลักษณะการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ 

  ผูบรหิารควรใหความสาํคัญตอความเสีย่งทีม่รีะดบัสงูและมโีอกาสเกดิข้ึนสงู แตอาจลดความสนใจ

ตอความเส่ียงที่มีระดับตํ่าและโอกาสจะเกิดความเส่ียงมีนอย การวิเคราะหความเส่ียงของสองจุดน้ีตองใช

วจิารณญาณอยางมากวาควรอยูในระดับใด เพราะการวัดผลความเสีย่งทาํไดยาก โดยอาจพจิารณาจากความ

สัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรวากอใหเกิดความเสี่ยงใน

ระดับใด ซึ่งอาจแสดงไดดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง

5

4

3

2

1

          1           2           3           4      5

ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÊÙ§ÁÒ¡

ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÊÙ§

ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§»Ò¹¡ÅÒ§

ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§μèíÒ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผล
กร
ะท

บ
ขอ

งค
วา
ม
เส
ี่ยง
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  นอกจากการใชแนวทางในการวิเคราะหความเส่ียงตามแผนภาพขางตนแลว ในทางปฏิบัติฝาย

บริหารควรพิจารณาถึงปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบ เชน ความเส่ียงบางประเภทอาจมีโอกาสท่ีจะเกิดสูงมาก ถึงแม

ผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงดังกลาวในแตละคร้ังมีจํานวนเงินนอย แตหากเกิดข้ึนบอยคร้ังผลโดยรวม

อาจมีจํานวนเงินท่ีมีสาระสําคัญและอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอหนวยรับตรวจได

  3) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เปนข้ันตอนการกําหนดวิธีการจัดการเพ่ือลดความ

เส่ียง ซึ่งเมื่อทราบความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงแลวควรวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิด

ความเสี่ยง และพิจารณาวาจะจัดการกับความเสี่ยงน้ันอยางไร ในการพิจารณาเลือกดําเนินการ ผูบริหาร

ตองพิจารณาถึงคาใชจายหรือตนทุนในการจัดการความเส่ียงน้ัน เปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับวา

เหมาะสมและคุมคาหรือไม

  ทั้งน้ีฝายบริหารควรพิจารณาวา ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นน้ันเปนความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายใน เชน 

ระบบการทํางานไมเหมาะสม คณุภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาดและโครงสรางขององคกร เปนตน 

หรือปจจยัภายนอก เชน การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การเมือง เทคโนโลย ีและกฎหมายใหมทีม่ผีลใชบงัคบั 

เปนตน รวมทั้งจะตองพิจารณาวาเปนความเส่ียงในดานใด 

   กรณีเปนความเส่ียงเก่ียวกับหนวยรับตรวจโดยรวม มกัเกิดจากปจจยัภายนอกซ่ึงมไิดอยูภายใต

การควบคุมของฝายบริหาร การปองกันหรือลดความเส่ียงกระทําไดโดยการบริหารความเส่ียง ดังน้ี

   (1)  การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การดําเนินการหลีกเล่ียงเหตุการณที่กอใหเกิดความเส่ียง เชน

    หลีกเล่ียงหรือหยุดทําธุรกิจและสินคาหรือบริการท่ีไมถนัด

   (2)  การแบงปน (Sharing) เปนการแบงความรับผิดชอบใหผูอื่นรวมรับความเส่ียง เชน การ

    ทําประกัน การใชบริการภายนอก (Outsource) เปนตน

   (3)  การลด (Reducing)  เปนการลดหรือควบคุมความเส่ียงโดยใชกระบวนการควบคุมภายใน

    เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและลดผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง 

   (4)  การยอมรับ (Accepting) หนวยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงน้ัน ในกรณีที่หนวยรับตรวจ

    อาจมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลที่เพียงพอท่ีจะใชในการ

    ตัดสินใจ และมีความเขาใจความเส่ียงเปนอยางดี รวมท้ังประโยชนที่ไดรับจากการจัดการ

    ความเส่ียงอาจนอยกวาตนทุนท่ีตองเสียไป

    กรณีเปนความเส่ียงเก่ียวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปจจัยภายในซ่ึงอยูภายใตการ

ควบคุมของฝายบริหาร การปองกันหรือลดความเส่ียงกระทําไดโดยจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอ

และเหมาะสม อาทิ ความเส่ียงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแตคุณภาพตํา อาจจัดใหมีกิจกรรมควบคุม

เก่ียวกับการจัดซื้อใหรัดกุมมากข้ึน เชน การกําหนดนโยบายการคัดเลือกผูขายท่ีดีที่สุดท้ังในเร่ืองคุณภาพ

และราคา การกําหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อใหเหมาะสม การจัดทําทะเบียนประวัติผูขาย รวมท้ังสถิติราคา

และปริมาณการจัดซื้อ การแบงแยกหนาท่ีตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี การกําหนดใหมีการสับเปล่ียน

หมุนเวียนเจาหนาท่ีจัดซื้อ เปนตน
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     5.3 ก ิจกรรมการควบคุม 

  กจิกรรมการควบคมุ หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏบิตั ิรวมถึงมาตรการตาง ๆ  ทีฝ่ายบริหาร

กําหนดข้ึนเพ่ือใหบคุลากรนําไปปฏบิตัเิพ่ือลดหรอืควบคุมความเส่ียงและไดรบัการสนองตอบโดยมกีารปฏิบตัิ

ตาม ตัวอยางกิจกรรมการควบคุม เชน การสอบทานงาน การดูแลปองกันทรัพยสิน และการแบงแยกหนาท่ี 

เปนตน

  กิจกรรมการควบคุมมีอยูในทุกหนาท่ีและทุกระดับของการปฏิบัติงาน เชน การควบคุมงาน การให

คาํแนะนํา การมอบอํานาจ การอนุมตั ิการตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบตังิาน การรักษาความปลอดภัย 

การแบงแยกหนาท่ี การจดบันทึกกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวของ ซึ่งเปน

หลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ดังนั้นในการปฏิบัติงานทุกดาน ผูบริหารจะตองจัดใหมีกิจกรรมการ

ควบคุมอยางเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย

  กิจกรรมการควบคุมมีอยูหลายประเภท การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมมากนอยเพียงใด ประเภท

กิจกรรมใดขึ้นอยูกับลักษณะความเส่ียงของหนวยรับตรวจนั้น ซึ่งแตละหนวยรับตรวจอาจมีความเสี่ยงท่ี

แตกตางกัน ดังน้ัน ผูบริหารจําเปนตองทราบถึงลักษณะความเส่ียง ปจจัยเส่ียงดานตาง ๆ และวิธีการประเมิน

ความเส่ียง เพ่ือพิจารณาจัดกิจกรรมการควบคุมที่มีความสัมพันธและเหมาะสมกับความเส่ียงน้ัน ๆ

   ตอไปนีเ้ปนตัวอยางกิจกรรมการควบคุมท่ีปฏบิตัโิดยท่ัวไป ผูบรหิารอาจพิจารณานําไปใชใหเหมาะ

สมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดดังน้ี

  1) การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

   ผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดนโยบายและแผนงาน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงทิศทางของหนวยงาน 

สวนผูบริหารระดับรองลงมาเปนผูกําหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพ่ือใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ ที่ตนเอง

รับผิดชอบ โดยระเบียบวิธีปฏิบัตินั้นจะตองสอดคลองและรองรับ ตามนโยบายหรือแผนงาน และปรับปรุงให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมอยูเสมอ รวมท้ังจัดใหมีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ เพ่ือ

วัดผลการดําเนินงานท่ีผานมา และนํามาปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น

  2)  การสอบทานโดยผูบริหาร

   การสอบทานรายงานและขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยผูบริหาร เปนกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญ

ที่ควรกระทําอยางตอเนื่องโดยสมําเสมอ และควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงานและสถานการณที่

ผูบริหารจําเปนตองติดตามแกไขเปนลายลักษณอักษร ซึ่งการสอบทานผลการปฏิบัติงานของผูบริหารใน

แตละระดับอาจมุงเนนใหความสนใจในประเด็นท่ีแตกตางกัน

กิจกรรมการควบคุมเปนวิธีการตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานซ่ึงกําหนดหรือออกแบบ

เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝายบริหารตองจัดใหมี

กิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพือ่ปองกันหรือลดความเสยีหาย ความ

ผิดพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ และใหสามารถบรรลผุลสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคของการควบคมุภายใน



ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹ Ố¹ 15

    การสอบทานโดยผูบรหิารสงูสดุ ผูบรหิารสงูสดุ ควรมุงเนนใหความสนใจกบัการบรรลผุล

สําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจในภาพรวมและวัตถุประสงคที่สําคัญของหนวยรับตรวจ โดยการ

วิเคราะหเปรยีบเทียบระหวางขอมลูผลการปฏบิตังิานจรงิกับงบประมาณ เปาหมายตามแผนงาน ประมาณการ 

รวมทัง้เปรยีบเทียบกับขอมลูในงวดทีผ่านมา หรือเปรยีบเทียบกับขอมลูของหนวยงานอ่ืนท่ีมลีกัษณะใกลเคียง

กัน หรือตัวชี้วัดความสําเร็จอื่น ๆ  ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมของการดําเนินงานวามีปญหาในดานใดบาง รวมทั้ง

ยังชวยใหผูบริหารสามารถวิเคราะหหาสาเหตุ และแนวทางการแกไขที่จําเปน

    การสอบทานโดยผูบริหารระดับรองลงมา ผูบริหารระดับรองลงมาหรือผูบริหารระดับ

กลางเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะงานดานใดดานหน่ึงภายในหนวยรับตรวจ ตามที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูบริหารสูงสุด จึงควรมุงเนนสอบทานผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงในหนวยงานหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ

เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนงานที่ไดกําหนดไว และวิเคราะหหาสาเหตุของความแตกตางท่ีมีสาระ

สําคัญท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติตาง ๆ การสอบทานควร

เขมงวดหรือกระทําบอยครั้งมากนอยเพียงใดข้ึนกับลักษณะและระดับความเส่ียงของงานน้ัน ๆ 

  3)  การควบคุมการประมวลผลขอมูล

   ผูบรหิารตองใชขอมลูสารสนเทศภายในหนวยรับตรวจประกอบการตดัสนิใจในการบรหิารจดัการ

ทัง้ขอมลูทางบัญชกีารเงินและขอมลูอืน่ท่ีสาํคัญ ดงัน้ันขอมลูท่ีผานการประมวลผลท้ังในรูปของสารสนเทศหรือ

รายงาน จะตองมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และใหเน้ือหาท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ กิจกรรมการ

ควบคุมที่ควรมีเพ่ือใหไดสารสนเทศและรายงานท่ีมีความสมบูรณ ไดแก มีการอนุมัติรายการทุกคร้ังกอนทํา

การบันทึกบญัช ีทะเบียนหรือแฟมหลกัฐานอืน่ การสอบทานหรอืเปรยีบเทียบขอมลูกอนการบนัทึกรายการน้ัน 

การสอบทานหรือการเปรียบเทียบขอมลูระหวางกัน การใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมชวยในการประมวลผลขอมลู

ทั้งอุปกรณ รายงานและบุคลากร

  4)  การอนุมัติ

   ในการดาํเนินงานของทกุหนวยรับตรวจ ผูบรหิารไมสามารถดาํเนินงานใหบรรลตุามวตัถุประสงค

ของหนวยรับตรวจที่ไดกําหนดไวโดยลําพัง จึงจําเปนตองมอบหมายใหบุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทน

โดยการมอบอํานาจ ในการมอบอํานาจใหแกบคุลากรในระดับตาง ๆ  นัน้ ควรกําหนดขอบเขตของอํานาจในการ

อนมุตัใิหชดัเจนเปนลายลักษณอกัษรและควรสือ่สารใหบคุลากรทราบท่ัวกัน ผูทีไ่ดรบัมอบหมายอาํนาจหนาท่ี

ใหเปนผูอนมุตัคิวรสอบทานความเพยีงพอของเอกสารประกอบการขออนมุตั ิวาถูกตอง เหมาะสม และเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวของ และมวีงเงินท่ีอนุมตัอิยูภายใตขอบเขต

อํานาจท่ีตนสามารถอนุมัติได รวมทั้งควรสอบถามเก่ียวกับรายการท่ีผิดปกติจากผูที่เก่ียวของกอนลงนาม

อนุมัติใหดําเนินการ นอกจากน้ีผูที่มีอํานาจอนุมัติไมควรลงนามอนุมัติในแบบฟอรมเปลาหรือแบบฟอรม

ที่ไมมีขอมูลรายการท่ีขออนุมัติอยางเพียงพอ
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  5)  การดูแลปองกันทรัพยสิน 

   การดูแลปองกันทรัพยสนิเปนการจํากัดการเขาถึงทรัพยสนิท่ีมคีวามเส่ียง เชน เงินสด ทรัพยสนิ

ทีม่คีา เอกสารหลักฐานและระบบงานท่ีสาํคัญ ขอมลูสารสนเทศท่ีเปนความลับขององคกรเปนตน เพ่ือปองกัน

การสูญหาย การทุจริต และการนําไปใชประโยชนโดยผูที่ไมมีอํานาจหนาท่ีที่เก่ียวของ ฝายบริหารควรจัดให

มีการดูแลทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ การดูแลปองกันรักษาทรัพยสินท่ีดี คือ การควบคุมการเขาถึง

ทรัพยสินน้ัน เชน การเก็บเงินสดและของมีคาในเซฟท่ีปลอดภัย การใสกุญแจหองเก็บพัสดุหรือตูเก็บเอกสาร

หลักฐานท่ีสําคัญ การใชระบบรักษาความปลอดภัยโดยใชการดหรือแผงสัญญาณ การใชรหัสผาน การจัด

เวรยามรักษาความปลอดภัย เปนตน นอกจากน้ีฝายบริหารควรกําหนดใหมีการจัดทําทะเบียนทรัพยสินและ

มีการตรวจนับทรัพยสินเปนระยะ ๆ โดยบุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการจัดหาและดูแลรักษาทรัพยสิน

นัน้ๆ และเปรียบเทียบผลทีไ่ดจากการตรวจนับกบัทะเบียนทรัพยสนิ หากมีผลตางเกิดขึน้ ควรติดตามหาสาเหตุ

แลวดําเนินการตามควรแกกรณี และปรับปรุงทะเบียนทรัพยสินใหถูกตอง

  6)  การแบงแยกหนาที่

   หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงตอความเสียหายจําเปนตองมีการแบงแยกหนาท่ี เพ่ือ

ปองกันหรือลดความเส่ียงจากขอผิดพลาดหรือการทุจริต ตัวอยาง เชน

   (1) การอนุมัติรายการ หรือ การใหความเห็นชอบ

   (2)  การประมวลผล หรือการบันทึกรายการ

   (3)  การดูแลรักษาทรัพยสินท่ีเก่ียวของ

ไมควรใหบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานนั้นตั้งแตตนจนจบ ในกรณีที่หนวยรับตรวจมีขอจํากัดดานบุคลากร

ทําใหไมสามารถแบงแยกหนาท่ีงานดังกลาวได ควรกําหนดกิจกรรมอ่ืนทดแทน เชน กําหนดใหมี

การสอบทานรายละเอยีดของกจิกรรมตาง ๆ  เพ่ิมขึน้ หรอืกาํหนดใหมกีารควบคมุดแูลอยางใกลชดิ นอกจากนี้

อาจกําหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนาท่ีระหวางบุคลากรภายในหนวยรับตรวจเปนคร้ังคราว โดยเฉพาะ

หนาท่ีงานท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายแกหนวยรับตรวจ เพ่ือมิใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งกระทําการอันไมเหมาะสม หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาท่ีทํางานตอเนื่องในหนาท่ีงานเดิมเปน

เวลานาน

  7)  การจัดทําเอกสารหลักฐาน 

   การดําเนินงาน หรือระบบงานใดที่มีความสําคัญควรมีการจัดทําหลักฐานที่เปนเอกสารหรือ

หนังสือไว เพ่ือใหบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของไดทราบ เขาใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถคนควาหรืออางอิงได 

รวมทั้งสามารถใชในการตรวจสอบ สอบทานความถูกตอง พิจารณาอนุมัติรายงานอยางรัดกุม ตัวอยางเชน 

ระเบียบ คําส่ัง คูมือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงาน
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     5.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

  สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลและถูกจัดใหอยูในรูปที่มีความหมายและ

เปนประโยชนตอการใชงาน

  การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศ โดยผูบริหาร

ใชในการบริหารจัดการ สวนผูปฏิบัติงานใชขอมูลสารสนเทศเปนเคร่ืองชี้นําในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี โดย

ขอมูลขาวสารที่ดีจะตองมีความถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน ทันเวลาและมีความนาเชื่อถือ ผูบริหารระดับ

ตาง ๆ จําเปนตองไดรับขอมูลทุกดานขององคกร เพ่ือพิจารณาวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนกลยุทธและ

แผนการปฏิบัติงานประจําป และบรรลุวัตถุประสงคในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

หรอืไม เชน ขอมลูดานการดําเนินงานซ่ึงตองนํามาใชจดัทํารายงานการเงินจะรวมถึงขอมลูตาง ๆ  ดานการจัดซือ้

คาใชจายตาง ๆ รายการอ่ืน ๆ เก่ียวกับทรัพยสินถาวร สินคาคงคลังหรือพัสดุคงคลัง และลูกหน้ี นอกจากน้ี

ยังจําเปนตองมีขอมูลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาวาองคกรไดปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ

ขอบังคับตาง ๆ หรือไม ขอมูลดานการเงินเปนท่ีตองการของผูใชทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเปนสิ่งจําเปน

เพ่ือใชในการตัดสินใจ จึงควรจัดใหมีขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของและแจกจายขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและ

ทันเวลาใหฝายบริหารและบุคลากร ซึ่งจําเปนตองใชขอมูลขาวสารน้ันเพ่ือชวยใหผูรับสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

  การสือ่สาร หมายถึง การแลกเปล่ียนขอมลูขาวสารระหวางบคุลากรท้ังภายในและภายนอกหนวย

รับตรวจ ซึ่งอาจใชคนหรือใชสื่อในการติดตอสื่อสารก็ได เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ

   การส่ือสารท่ีดคีวรเปนไปอยางกวางขวาง มกีารส่ือสารขอมลูท้ังจากระดับบนลงลาง จากระดับลาง

ขึ้นบน และในระดับเดียวกันภายในหนวยรับตรวจ นอกจากการส่ือสารภายในหนวยรับตรวจแลว ควรมีการ

สื่อสารท่ีเพียงพอกับบุคคลภายนอกดวยเพ่ือใหสามารถรับขอมูลจากผูมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสีย

จากภายนอกเพ่ือใหเกิดประโยชนตอหนวยรับตรวจ

สารสนเทศและการสือ่สารเปนสวนสนับสนนุท่ีสาํคัญตอประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการ

กําหนด กลยทุธ ประเมนิความเสีย่งและกจิกรรมการควบคมุ ฝายบรหิารตองจดัใหมีสารสนเทศ

อยางเพยีงพอ เหมาะสม เชือ่ถือได และสือ่สารใหฝายบรหิารและบคุลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยรบัตรวจ ซึง่จําเปนตองใชสารสนเทศนัน้ในรปูแบบทีเ่หมาะสมและ

ทันเวลา



ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹ Ố¹18

 5.5 การติดตามประเมินผล 

การตดิตามประเมนิผล เปนวธิกีารท่ีชวยใหฝายบรหิารมีความม่ันใจวาระบบการควบคมุภายใน

มีการปฏบิตัติาม ฝายบรหิารตองจัดใหมีการตดิตามประเมนิผล โดยการตดิตามผลในระหวาง

การปฏิบัติงานและการประเมินผลเปนรายครั้ง อยางตอเน่ืองและสมําเสมอ เพื่อใหความ

ม่ันใจวาระบบการควบคมุภายในทีกํ่าหนดหรอืออกแบบไวเพยีงพอ เหมาะสม มีประสทิธิผล

หรือตองปรับปรุง

  การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสมําเสมอ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา ระบบ

การควบคุมภายในท่ีกําหนดไวมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง 

ขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา 

  การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายคร้ัง มีดังตอไปนี้

  1) การตดิตามผลในระหวางการปฏบิตังิาน โดยท่ัวไปการควบคุมภายในจะไดรบัการออกแบบ

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวามีการติดตามผลอยางตอเนื่อง รวมเปนสวนเดียวกันและอยูในการดําเนินงานดาน

ตาง ๆ  ตามปกติของหนวยรับตรวจ การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและตอเน่ืองตลอดระยะเวลาของการ

ปฏิบัติงาน เชน  การวิเคราะหขอมูล การทดสอบความถูกตองและการเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ และกิจกรรม

อื่นซึ่งเปนการปฏิบัติงานตามหนาท่ีประจําของบุคลากรในหนวยรับตรวจ 

  2)  การประเมินผลเปนรายคร้ัง คือ การประเมินเปนครั้งคราวตามงวดเวลาท่ีกําหนดหรือ

ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ชวงเวลาใด

เวลาหน่ึง ขอบเขตและความถ่ีในการประเมินข้ึนอยูกับวตัถุประสงคการติดตามประเมินผล การประเมินผลเปน

รายคร้ังสามารถทําไดดังน้ี

   (1) การประเมินการควบคุมดวยตนเอง เปนกระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือวตัถุประสงค

ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดวยการใหผูมีความชํานาญในกิจกรรมนั้นเขามามีสวนรวมในการ

ประเมิน โดยกําหนดใหกลุมผูปฏิบัติงานของสวนงานยอยน้ัน ๆ รวมกันพิจารณาถึงความเพียงพอและความ

มีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และคนหาความเส่ียงของงานในความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน

ฝายบริหารจึงควรกําหนดใหมีการประเมินการควบคุมดวยตนเองทุกสวนงานยอยภายในองคกร
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   (2) การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ เปนการประเมินผลที่กระทําโดยผูที่ไมมีสวน

เก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานน้ัน ๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาผลการประเมินจะใหขอมูลสารสนเทศท่ีมี

ความถูกตอง ครบถวน การประเมินผลอยางเปนอิสระอาจกระทําโดยผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบ

ภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เพ่ือใหผลการประเมินเปนไปตามวัตถุประสงคและมีความเท่ียงธรรม

มากข้ึน การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระควรจะเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมและสนับสนุนการประเมิน

การควบคุมดวยตนเอง 

  ความรับผิดชอบของผูบริหารตอการติดตามประเมินผล 

  ผูบรหิารตองกําหนดใหมผีูรบัผดิชอบการตดิตามประเมินผลเก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง และกําหนดใหการติดตามประเมินผลเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติ

งานและจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผูบริหารไดรับรายงานการติดตามการประเมินผล ควรดําเนินการดังน้ี

   -  พิจารณาวิธีการปรับปรุงแกไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ

   -  กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

   -  สั่งการใหผูที่เก่ียวของดําเนินการแกไขขอบกพรอง

   -  ชี้แจงถงึเหตุผลที่ไมจําเปนตองดําเนินการใด ๆ ตามขอเสนอแนะ



การควบคุมและตรวจสอบเงินแผนดินเปนสิ่งสําคัญและจําเปน
เพราะเงินแผนดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ ผูทํางานนี้จึงตองกําหนดแนแกใจอยูเปนนิตย ที่จะปฏิบัติหนาที่ในความ

รับผิดชอบของตนดวยความอุตสาหะพยายาม
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยความละเอียดถี่ถวน ระมัดระวังอยางเต็มที่

เพื่อมิใหเกิดความพลั้งพลาดเสียหาย และใหมั่นใจไดวาการใช้จายเงินของแผนดินไดเปนไปโดยบริสุทธิ์
และบังเกิดผลเปนประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวย

พระบรมราโชวาทของพระบ ทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ในโอกาสที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ครบรอบ ๘๔ ป

วันเสารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๒




