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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง รู ปแบบความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อประกอบการดาเนิ นงานวิจยั
โดยดาเนินการ ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบ
1.1 ความหมายของรู ปแบบ
1.2 ประเภทของรู ปแบบ
1.3 องค์ประกอบของรู ปแบบ
ตอนที่ 2 ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการบริหารจัดการ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การ
2.3 การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.4 หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตอนที่ 3 มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
3.1 ความหมายและวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
3.2 หลักการและแนวคิดการควบคุมภายใน
3.3 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
3.4 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
3.5 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
3.6 การติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน
ตอนที่ 4 การบริหารงานในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
4.1 ความเป็ นมาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4.2
อ านาจหน้ า ที่ ภารกิ จของส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษ า
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ตอนที่ 5 ความสาเร็จของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
5.1 การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
5.2 การประเมินและรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
5.3 มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557
5.4 กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
ตอนที่ 6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
6.1 งานวิจยั ภายในประเทศ
6.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
ตอนที่ 1 แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบ
ในการนาเสนอแนวคิ ดเกี่ ย วกับ รู ป แบบ มี ประเด็นที่ ส าคัญ 3 ประเด็น ประกอบด้ว ย
ความหมายของรู ปแบบ ประเภทของรู ปแบบ และองค์ประกอบของรู ปแบบมีสาระโดยละเอียด ดังนี้
1.1 ความหมายของรู ปแบบ (Model)
มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของรู ปแบบ (Model)ไว้หลายแง่มุม สรุ ปได้ดงั นี้
Smith and Other (1980: 6-8) ได้ให้ความหมายของแบบจาลองว่า หมายถึง การย่อ
ปรากฏการณ์ จริ ง ให้เล็ ก ลงเพื่ อใช้ท าความเข้า ใจข้อเท็จจริ ง ปรากฏการณ์ หรื อพฤติ ก รรมต่ า งๆ
โดยจัดวางแบบแผนให้เข้าใจง่ ายขึ้ น แบบจาลองไม่ใ ช่ ข ้อเท็จจริ ง แต่ เป็ นตัวแทนของความจริ ง
หรื อปรากฏการณ์ท้ งั หมดที่เกิดขึ้น
Keeves (1988: 559) นิ ยามความหมายรู ปแบบว่า สิ่ งที่ แสดงโครงสร้ างของความ
เกี่ ยวข้อง ระหว่างชุ ดของปั จจัยตัวแปรต่างๆ หรื อองค์ประกอบที่ สาคัญในเชิ งความสัมพันธ์ หรื อ
เหตุผลซึ่ งกันและกันเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริ ง หรื อปรากฏการณ์ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะ
Corsinai and Auerbach (1996: 537-574) ให้ความหมายของรู ปแบบ หมายถึ ง ชุ ด
ความสัมพันธ์ที่สร้ างขึ้นระหว่างปรากฎการณ์ในโลกความจริ งและโครงสร้ างของสิ่ งที่กาลังศึกษาซึ่ ง
เป็ นตัวแทนของปรากฎการณ์ในโลกความจริ ง
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540: 22) กล่าวว่ารู ปแบบ หมายถึง ลักษณ์ที่พึงปรารถนาซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นอุดมคติหรื อเกิดขึ้นได้ยากในโลกของความจริ งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่ งที่เราอยากได้กบั
ความสามารถที่จะหาสิ่ งที่ตอ้ งการซึ่ งแตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ
อุทุมพร จามรมาน (2541: 22) กล่าวถึงรู ปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความเกี่ยวข้อง
ของหน่วยต่างๆ หรื อตัวแปรต่างๆ ดังนั้นรู ปแบบจึงน่าจะมีมากกว่าหนึ่งมิติหลายตัวแปรและตัวแปรต่างๆ
มีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกันในเชิงความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล
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เยาวดี วิบูลย์ศรี (2544: 27) รู ปแบบคือ วิธีการที่ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งได้ถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรื อเรื่ องราวใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้
การสื่ อ สารในลัก ษณะต่ า งๆ เช่ น ภาพวาด ภาพเหมื อ น แผนภู มิ แผนผัง ต่ อ เนื่ อ งหรื อ สมการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและในขณะเดียวกันก็สามารถนาเสนอเรื่ องราวหรื อประเด็น
ต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ
ทิศนา แขมณี (2545: 218) ได้กล่ าวถึ งความหมายของรู ปแบบว่า เป็ นรู ปธรรม
ของความคิ ดที่ เป็ นนามธรรม ซึ่ งบุ ค คลแสดงออกมาในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง เช่ น ค าอธิ บ าย
เป็ นแผนผัง ไดอะแกรมหรื อแผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชดั เจนขึ้น
กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า รู ปแบบหมายถึ ง การนาเสนอกรอบความคิดที่เป็ นนามธรรม
ให้ เ ป็ นแผนภาพที่ ชัด เจน เข้า ใจง่ า ยในลัก ษณะการสรุ ปแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง หลัก การ ขั้น ตอน
กระบวนการท างานที่ เ ชื่ อ มโยงกัน อย่า งเป็ นระบบ สามารถสื่ อ สาร สร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ
แนวความคิดที่ถูกต้อง ตรงกันตามบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
1.2 ประเภทของรู ปแบบ
นัก วิ ช าการได้จ าแนกประเภทของรู ป แบบไว้ห ลายแนวทางซึ่ งแตกต่ า งกัน ไป
ตามลักษณะและความสาคัญของศาสตร์ น้ นั ๆ ด้วยเหตุน้ ีจึงมีการจาแนกหลายประเภท ดังนี้
Smith and Other (1980: 461) ได้จาแนกประเภทรู ปแบบออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. รู ปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) ได้แก่
1.1 รู ปแบบคล้ายจริ ง (Iconic model) มีลกั ษณะคล้ายของจริ ง เช่น เครื่ องบิน
จาลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้ อผ้า เป็ นต้น
1.2 รู ปแบบเสมือนจริ ง (Analog model) มีลกั ษณะคล้ายปรากฏการณ์จริ ง เช่ น
การทดลองจริ ง เครื่ องบิ นจาลองที่ บิ นได้หรื อเครื่ องฝึ กบิ น เป็ นต้น แบบจาลองชนิ ดนี้ มี ค วาม
ใกล้เคียงความจริ งกว่าแบบแรก
2. รู ปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic model) ได้แก่
2.1 รู ปแบบข้อความ (Verbal model) หรื อแบบจาลองเชิ งคุณภาพ (Qualitative
model) รู ปแบบชนิ ดนี้ พบมากที่สุด เป็ นการใช้ขอ้ ความปกติธรรมดา ในการอธิ บายโดยย่อ เช่ น
คาพรรณนาลักษณะงาน คาอธิบายรายวิชา เป็ นต้น
2.2 รู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical model) หรื อรู ปแบบเชิงปริ มาณ เช่น
สมการและโปรแกรมเชิงเส้น เป็ นต้น
Keeves (1988: 561-565) ได้แบ่งประเภทของรู ปแบบเป็ น 4 แบบ โดยยึดแนวทาง
ของ Caplan and Tutsuoka ซึ่ งเป็ นการแบ่งตามลักษณะการเขียนรู ปแบบ ดังนี้
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1. รู ปแบบเชิ งเปรี ยบเทียบ (Analogue Model) เป็ นรู ปแบบความคิดที่แสดงออก
ในลักษณะของการเปรี ยบเทียบสิ่ งต่างๆ อย่างน้อยสองสิ่ งขึ้นไปในลักษณะรู ปธรรมเพื่อใช้อธิ บาย
สร้ างความเข้าใจสิ่ งที่เป็ นนามธรรม รู ปแบบลักษณะนี้ ใช้กนั มากทางด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพ
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
2. รู ปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็ นรู ปแบบความคิดที่แสดงออกผ่านทางการใช้
ภาษาด้วยการพูดและการเขียน เพื่อใช้อธิ บายโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบและความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์ต่างๆ รู ปแบบลักษณะนี้ใช้กนั มากทางด้านศึกษาศาสตร์
3. รู ปแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (Mathematic Model) เป็ นรู ปแบบความคิดที่แสดงออก
ผ่านทางสมการหรื อสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นสื่ อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
ส่ วนมากจะเกิ ดขึ้ นหลัง จากได้รูป แบบเชิ ง ภาษาแล้ว รู ป แบบลัก ษณะนี้ นิย มใช้ใ นด้า นจิ ตวิท ยา
และทางด้านการศึกษา
4. รู ปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็ นรู ปแบบที่พฒั นามาจากเทคนิ คที่เรี ยกว่า
Path Analysis เป็ นรู ปแบบความคิ ดที่แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ และผลระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ ของสถานการณ์หรื อปัญญาใดๆ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์วธิ ี เส้นทางจะช่วยให้เข้าใจ
และสามารถศึ ก ษารู ป แบบเชิ ง ภาษาที่ มี ต ัวแปรสลับ ซับ ซ้อ นได้ดี รู ป แบบลัก ษณะนี้ นิ ย มใช้
ในด้านการศึกษา
Steiner (1988 อ้างถึงใน เสรี ชัดแช้ม 2538: 7) จาแนกรู ปแบบออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. รู ปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จาแนกออกเป็ น
1.1 รู ปแบบของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (Model of) เช่น รู ปแบบเครื่ องบินที่สร้างเหมือนจริ ง
แต่มีขนาดย่อ
1.2 รู ปแบบสาหรับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง (Model for) เป็ นรู ปแบบจาลอง ที่ออกแบบไว้
เพื่อเป็ นต้นแบบผลิตสิ นค้า ต้องสร้างรู ปแบบเท่าของจริ งขึ้นมาก่อนแล้วจึงผลิตสิ นค้าตามรู ปแบบนั้น
2. รู ปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จาแนกออกเป็ น
2.1 รู ปแบบเชิ งแนวคิดของสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด (Conceptual Model of) เป็ นรู ปแบบหรื อ
แบบจาลองที่สร้างขึ้นโดยจาลองมาจากทฤษฎี ที่มีอยู่แล้ว เช่ น รู ปแบบที่สร้ างมาจากทฤษฎี การคง
อยูข่ องนักเรี ยนในโรงเรี ยน เป็ นต้น
2.2 รู ปแบบเชิ งแนวคิดเพื่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด (Conceptual Model for) เป็ นรู ปแบบ
ที่ สร้ างขึ้ นมา เพื่ออธิ บายทฤษฎี หรื อปรากฏการณ์ เช่ น รู ปแบบที่ สร้ างขึ้ นจากทฤษฎี การคัดสรร
ตามธรรมชาติ เพื่อนาไปอธิ บายทฤษฎีการคงอยูข่ องนักเรี ยนในโรงเรี ยน เป็ นต้น
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Schwirian (อ้างถึงใน Bardo & Hardman, 1982, pp. 70-72) นักนิเวศวิทยาคนสาคัญ
ได้แ บ่ ง ประเภทของรู ป แบบด้ว ยการอธิ บ ายลัก ษณะของเมื อ งแบ่ ง ออกเป็ น รู ป แบบที่ อ ธิ บ าย
โดยลัก ษณะพื้ น ที่ แ ละรู ป แบบที่ อ ธิ บ ายโดยลัก ษณะของประชากร รู ป แบบที่ ใ ช้ใ นการอธิ บ าย
โดยลัก ษณะพื้ น ที่ น้ ั น มี จุ ด มุ่ ง หมายในการบรรยายลั ก ษณะของเมื อ งว่ า มี ล ั ก ษณะเช่ น ไร
เช่น Concentric Zone Model และ Social Area Analysis Model เป็ นต้น สาหรับรู ปแบบที่ใช้อธิ บาย
คุ ณลัก ษณะของประชากรเมื องนั้น เป็ นรู ป แบบที่ เสนอแนวคิ ด ในการอธิ บ ายเกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ของประชากรเมืองต่างๆ เช่น Residential Segregation Model เป็ นต้น
จากแนวคิ ด ในการจ าแนกรู ป แบบของนัก วิช าการดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า
การจาแนกรู ปแบบมีหลายประเภทขึ้ นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของการนารู ปแบบไปใช้
โดยต้องค านึ งถึ ง ความเหมาะสมและสอดคล้องกับกรอบความคิ ดที่ จะนาเสนอ เพื่ อให้ส ามารถ
สื่ อสาร สร้ างความรู้ ความเข้า ใจที่ถู ก ต้อง ชัดเจน แสดงความสัมพันธ์ของเหตุ และผลตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
1.3 องค์ ประกอบของรู ปแบบ
มีนกั วิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบไว้ สรุ ปได้ดงั นี้
Brown and Moberg (1980:16-17) ได้สังเคราะห์ รูปแบบขึ้ นมาจากแนวคิ ด
เชิ งระบบ (System Approach) กับหลักการบริ หารตามสถานการณ์ (Contingency Approach)
กล่าวว่า องค์ประกอบของรู ปแบบ ประกอบด้วย 1. สภาพแวดล้อม (Environment) 2. เทคโนโลยี
(Technology) 3. โครงสร้าง (Structure) 4. กระบวนการจัดการ (Management Process) และ
5. การตัดสิ นใจสั่งการ (Decision Making) ซึ่ งรู ปแบบการศึกษาและการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดองค์กรและการบริ หารของ Brown and Moberg มีลกั ษณะดังแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 รู ปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (System/Contingency Model)

สภาพแวดล้อม
เทคโนโลยี
กระบวนการจัดการ

โครงสร้าง

การตัดสิ นใจสั่งการ

ที่มา: Brown and Moberg. Organization Theory and Management. A Macro Approach. (1980)
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Keeves (1998: 386 ‟ 387 อ้างถึงในทิศนา แขมณี , 2545: 218) ได้กล่าวว่า รู ปแบบ
โดยทัว่ ไป ควรมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. รู ปแบบจะต้องนาไปสู่ การทานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่ งสามารถพิสูจน์
ทดสอบได้ กล่าวคือสามารถนาไปสร้างเครื่ องมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได้
2. โครงสร้างของรู ปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
(Causal relationship) ซึ่ งสามารถใช้อธิ บายปรากฏการณ์หรื อเรื่ องนั้นได้
3. รู ปแบบจะต้องสามารถช่ วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด
(Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสื บเสาะความรู้
4. รู ปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationships)
มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative relationships)
Ivancevich (1989) ได้กล่าวถึ งองค์ประกอบของรู ปแบบเชิ งระบบ ประกอบด้วย
1. ปัจจัยนาเข้า 2. กระบวนการ 3. ผลผลิต 4. ข้อมูลป้ อนกลับจากสภาพแวดล้อม
สาหรับ คุ ณลัก ษณะของรู ปแบบที่ดี Keeves (1980: 560) กล่า วว่า รู ป แบบที่ใ ช้
ประโยชน์ได้ ควรจะมีขอ้ กาหนด (requirement) 4 ประการ คือ
1. รู ปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (structural relationship)
มากกว่าความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวเนื่ องกันแบบรวมๆ (associative relationship)
2. รู ปแบบควรใช้เป็ นแนวทางการพยากรณ์ ผลที่จะเกิ ดขึ้ นสามารถถูกตรวจสอบ
ได้โดยการสังเกต ซึ่ งเป็ นไปได้ที่จะทดสอบรู ปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิ งประจักษ์ได้
3. รู ป แบบควรจะต้อ งระบุห รื อ ชี้ ใ ห้เ ห็ น ถึ ง กลไกเชิ ง เหตุผ ลของเรื ่ อ งที ่ศึก ษา
ดังนั้นนอกจากรู ปแบบจะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิ บายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
4. รู ป แบบควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้ า งมโนทัศ น์ใหม่และสร้ า งความสัมพันธ์
ของตัวแปรในลักษณะใหม่ซ่ ึ งเป็ นการขยายในเรื่ องที่กาลังศึกษา
สมาน อัศ วภูมิ (ม.ป.ป.,: 55) ได้ก ล่า วถึ ง องค์ป ระกอบของรู ป แบบที่ดีค วร
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบในการพัฒนารู ปแบบใดๆ ก็ตามผูอ้ อกแบบรู ปแบบ
ต้องรู ้วา่ จะออกแบบรู ปแบบการดาเนิ นงานนี้ ข้ ึนมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่ งโดยทัว่ ไปก็มกั จะพัฒนา
รู ปแบบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อเพื่อให้การดาเนิ นงานเกิดผลดีอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เช่ น การพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาขึ้ น มาก็ เ พื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน
ในสถานศึกษาเป็ นไปอย่างมีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เป็ นต้น
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2. ทฤษฎี พ้ืนฐานและหลักการของรู ปแบบ เพื่อให้การดาเนิ นงานของรู ปแบบ
เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ ผูอ้ อกแบบรู ปแบบต้องกาหนดว่าจะออกแบบรู ปแบบนั้นๆ
บนฐานคิดของทฤษฎี แ ละหลัก การใดบ้า ง เช่ น หลัก การประการหนึ่ ง ของระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา คือ “หลัก ร่ วมกันรั บ ผิดชอบ” หมายความว่า คุ ณภาพการศึก ษา
ภายในสถานศึ กษาจะเกิ ดขึ้ นได้ก็ต่อเมื่ อผูเ้ กี่ ยวข้องทุ ก ฝ่ ายต้องร่ วมกันรั บผิดชอบ เป็ นต้น
3. ระบบงานและกลไกของรู ปแบบ เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปตามหลักการ
และบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบ ผูพ้ ฒั นารู ปแบบต้องออกแบบระบบงานเพื่อเป็ นกลไก
ในการดาเนินงานของรู ปแบบ เช่น การจัดโครงสร้างองค์การ การตั้งคณะกรรมการ และคณะทางานต่างๆ
และที่จาเป็ นอื่นๆ พร้ อมกับการกาหนดบทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ และการท างานร่ วมกัน
ของระบบเหล่านั้น เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของรู ปแบบที่กาหนดไว้
4. วิธีการดาเนิ นงานของรู ปแบบ โดยการกาหนดภารกิ จ กระบวนการ วิธีการ
กิจกรรมและอื่นๆ ที่ตอ้ งดาเนินการเพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของรู ปแบบ
5. แนวการประเมิ น รู ป แบบ หมายถึ ง การกาหนดแนวทางและเครื่ อ งมื อ
ในการประเมิน ผลรู ป แบบตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบ และการประเมิน การดาเนิ น งาน
ตามรู ป แบบว่า เป็ นไปตามที ่ ก าหนดไว้ห รื อ ไม่เ พีย งใด เพื ่อ ประโยชน์ใ นการตรวจสอบ
ว่า รู ป แบบท าหน้า ที่ ตามที่ออกแบบไว้มากน้อยเพีย งใด และเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์หรื อไม่
เพียงใด ตลอดจนการกาหนดแนวทางในการพัฒนารู ปแบบต่อเนื่ องต่อไปได้
6. คาอธิ บายประกอบรู ปแบบ หมายถึ ง การอธิ บายคาศัพท์เฉพาะที่นามาใช้
ในการออกแบบรู ปแบบ เพื่อสื่ อความให้ตรงกันในการนารู ปแบบไปใช้
7. ระบุ เ งื่ อ นไขการนารู ป แบบไปใช้ เนื่ อ งจากรู ป แบบมี ข ้อ จากัด ของตนเอง
ดัง นั้ น ผู อ้ อกแบบรู ป แบบควรได้ร ะบุ เ งื ่ อ นไขที ่ จ ะท าให้ก ารน ารู ป แบบไปใช้ป ระสบ
ผลสาเร็ จ และข้อระมัดระวัง เพื่ อป้ องกันปั ญหาที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น เป็ นต้น
จากคากล่าวข้างต้นสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของรู ปแบบมีความสาคัญในการแสดง
ให้เห็ นส่ วนประกอบต่างๆ ของการดาเนิ นงานที่ชดั เจน ซึ่ งมี ความสัมพันธ์ เชื่ อมโยงกันอย่างเป็ น
ระบบ สามารถสื่ อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน นาไปใช้ได้ตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้
ส าหรั บ การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบโครงสร้ า ง
ของรู ป แบบความสัม พันธ์ เชิ ง สาเหตุ นามาใช้เป็ นกรอบแนวคิ ดการวิจยั เพื่ อวิเ คราะห์ รูปแบบ
ความสั ม พัน ธ์ ข องการปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายในที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
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ตอนที่ 2 ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการบริหารจัดการ
ในการนาเสนอเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารจัดการ มี 4 ประเด็น
ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ แนวคิดเกี่ยวกับ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การ
การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีระบบ
เจริ ญผล สุ วรรณโชติ (2551: 347) ได้กล่าวถึ งทฤษฎี ระบบสรุ ปได้ว่าเป็ นทฤษฎี
ที่เริ่ มต้นคิดและนามาใช้ในองค์การต่างๆ เมื่อประมาณปี ค.ศ.1940 โดยนักชีววิทยา คือ Ludwig Von
Bertalanffy ซึ่ ง ได้พิ จารณาเห็ นว่า ในการดารงชี วิตนั้น สิ่ ง แวดล้อมมี อิท ธิ พลต่ อการดารงชี วิต
ในทุกกรณี ทฤษฎีระบบนิ ยมเรี ยกว่า General System Theory ซึ่ งตามแนวความคิดของทฤษฎีระบบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 8 ประการ คือ 1. ขอบเขตของสภาวะสิ่ งแวดล้อมที่อยู่ลอ้ มรอบ
องค์การและมนุ ษย์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยกัน 2. ปั จจัยนาเข้า 3. ผลผลิต 4. กระบวนการ
5. สถานภาพของการกาหนดให้ดารงความเป็ นอยู่ในองค์การและการบริ หาร 6. การบริ หารงาน
และการด าเนิ น งานตามล าดับ ชั้ น 7. เป้ าหมายและทิ ศ ทางที่ อ งค์ ก ารได้ ก าหนดไว้แ ล้ ว
และ 8. การสารสนเทศรวมถึงการสื่ อสารความหมายด้วย
สาหรั บ Lunenburg and Ornstein (2008)ได้ เ สนอรู ปแบบทฤษฎี ร ะบบ
พื้ น ฐานขององค์ ก าร มี ส่ วนประกอบสาคั ญ 5 ส่ วน ดั ง นี้
1. ปั จจัยป้ อน (Inputs) คือ ทรัพยากรที่เป็ นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ เงิน หรื อข้อมูล
ที่ใช้ในการผลิตหรื อบริ การ
2. กระบวนการแปรรู ป (Transformation Process) จากการใช้เทคโนโลยีและหน้าที่
ในทางการบริ หารตัวป้ อนนาไปสู่ กระบวนการแปรรู ปในโรงเรี ยน ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างนักเรี ยน
กับครู เป็ นส่ วนหนึ่ งของการแปรรู ป หรื อกระบวนการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งทาให้นักเรี ยนกลายเป็ นพลเมื อง
ที่มีการศึกษาสามารถทาประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป
3. ผลผลิต (Outputs) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และการบริ การขององค์การทางการศึกษา
มีหน้าที่ผลิตและแจกจ่ายความรู ้
4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือสารสนเทศเกี่ ยวกับผลผลิ ต หรื อกระบวนการ
ขององค์ก ารซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การคัด เลื อ กตัว ป้ อนระหว่า งวงจรต่ อ ไป ข้อมู ล สารสนเทศเช่ น นี้
อาจนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงทั้งในกระบวนการแปรรู ปและผลผลิตในอนาคต
5. สภาพแวดล้อม (Environment) สภาพแวดล้อมที่ อยู่ล้อมรอบองค์การ ได้แก่
แรงผลักดัน (Forces) ทางด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจที่มาปะทะกับองค์การ
โดยแสดงรายละเอียด ตามแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 แสดงรู ปแบบระบบพื้นฐาน (Basic system model)
สิ่ งแวดล้อม
องค์การ
ปัจจัยป้ อน

กระบวนการแปรรู ป

ผลผลิต

ข้อมูลป้ อนกลับ

ที่มา: Lunenburg, FC. And Ornstein, A.C. 2008, Educational Administration, Wadsworth,
Cengage Learning, P.3
ส่ วนเจริ ญผล สุ วรรณโชติ (2551: 351-357) ได้กล่าวถึ งวิธีการที่มีระบบ (System
Approach) ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญได้ว่า Katz & Kahn ได้ศึกษาองค์การในลักษณะระบบเปิ ด
ให้องค์การได้สารวจดูความสัมพันธ์ของตนเองที่มีต่อสภาพแวดล้อมและหาทางปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดและกล่าวถึ ง
ระบบย่อย (Subsystem) ต่ า งๆ ที่ มี ความสั ม พันธ์ ซ่ ึ ง กันและกันมาประกอบกันเข้าเป็ นองค์ก าร
ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังแผนภาพที่ 4 ดังนี้
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แผนภาพที่ 4 แสดงปั จจัยต่างๆ ของระบบเปิ ด

ระบบย่อยของเทคนิค

ระบบย่อยของเป้าหมาย
และคุณค่ า
ระบบย่ อยของ
การจัดการ

ระบบย่อยของ
โครงสร้ าง

ระบบย่อยของ
จิตวิทยาสังคม

ระบบสิ่งแวดล้อม
ระบบสภาวะแวดล้อมทั้งหมด

ปัจจัย ผลผลิตที่เข้ ามาและเกิดขึน้

ที่มา: เจริ ญผล สุ วรรณโชติ, 2551: 352
1. ระบบย่อยทางเป้ าหมายและคุณค่า (Goal and Values) ทุกองค์การจะมีเป้ าหมาย
ของตนเองว่าจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม ซึ่ งจะเป็ นการนาไปสู่ การดาเนิ นกิจกรรมและสร้าง
ผลผลิตองค์การออกมาสู่ สังคม
2. ระบบย่อยทางเทคนิ คหรื อเทคโนโลยี (Technical Subsystem) เป็ นระบบที่องค์การ
ใช้ในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยนาเข้ามาเป็ นผลผลิตขององค์การ ได้แก่ ความรู ้ วิทยาการ ทักษะ ที่นามาใช้
ในการปฏิบตั ิงานในองค์การรวมถึงเทคโนโลยี เครื่ องจักรต่างๆ ซึ่ งจะมีอิทธิ พลต่อลักษณะโครงสร้าง
ขององค์การและระบบจิตวิทยาสังคมในองค์การ
3. ระบบย่อยทางจิตวิทยาสังคม (Phychosocial Subsystem) ระบบความสัมพันธ์
ในเชิงส่ วนตัวของบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในองค์การ เป็ นการศึกษาถึงพฤติกรรมส่ วนบุคคล การสร้าง
แรงจูงใจ สถานภาพและบทบาทของบุคคลรวมทั้งลักษณะของกลุ่มในองค์การ
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4. ระบบย่อยโครงสร้ าง (Structure Subsystem) เป็ นระบบที่ทาให้เกิดการจาแนก
แจกแจงรู ปแบบในการทางานขึ้น เกิดการบังคับบัญชา ร่ วมมือร่ วมใจขึ้นในลักษณะที่เป็ นทางการ
โครงสร้างหมายถึงแผนภูมิองค์การซึ่ งประกอบไปด้วยตาแหน่งหน้าที่ต่างๆ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการทางาน โครงสร้ างขององค์การยังเกี่ ยวข้องกับรู ปแบบของอานาจหน้าที่ การติดต่อสื่ อสาร
และสายทางเดินการทางานของงาน ช่ วยให้เกิ ดความสัมพันธ์ที่เป็ นทางการระหว่างระบบทางเทคโนโลยี
และระบบจิตวิทยาสังคมในองค์การ
5. ระบบย่อยการจัดการ (Management Subsystem) เป็ นระบบของศิลปะ ทักษะ
ในการบริ หารองค์การและเป็ นระบบในการประสานระบบย่อยทั้งหมดในองค์การให้สามารถปฏิบตั ิ
กิ จกรรมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การโดยผ่านทางการวางแผน การออกแบบโครงสร้ าง
และกาหนดวิธีการควบคุมการทางาน
สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการระบบแสดงให้เห็นลักษณะอย่างง่าย ดังแผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 5 แสดงรู ปจาลอง แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงานตามวิธีการระบบอย่างง่าย

ปัจจัย

กระบวนการ

ผลผลิต
ผลลัพธ์

ข้อมูลป้ อนกลับ
ที่มา: เจริ ญผล สุ วรรณโชติ , 2551: 353
สาหรับสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่างๆ ภายในระบบย่อย ได้แก่
1. วัฒนธรรมของแต่ละสังคมและวัฒนธรรมในตัวของผูร้ ่ วมงาน
2. เป้ าหมายยุทธศาสตร์ ที่ระบบใหญ่และระบบย่อยกาหนด
3. โครงสร้างของระบบที่มีอยูใ่ นตัวระบบเอง
4. ขนาดของระบบที่เกิดมาจากงานที่ระบบต้องดาเนิ นงาน
5. ความเจริ ญของหน่วยงานเกิดมาจากองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ
5.1 ความเจริ ญด้านเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีประกอบ
5.2 ความต้องการของผูบ้ ริ โภครวมถึงผูร้ ับบริ การ
5.3 ความก้าวหน้าของคู่แข่งในตลาดการผลิตเดียวกัน
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6. ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของของผูร้ ่ วมงานที่มีต่อหน่วยงาน
7. นโยบายที่ได้รับมาจากระบบใหญ่และนโยบายในระบบย่อย
8. เป้ าหมายการทางานในหน่วยงานนั้นของผูร้ ่ วมงานแต่ละคน
9. ความรู้ความสามารถของแรงงาน หัวหน้างานและผูบ้ ริ หาร
ส่ วนสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลนอกระบบย่อย ได้แก่
1. เทคโนโลยีที่มาจากระบบต่างๆ ภายนอกระบบย่อยและไม่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยี
เพื่อการผลิตในระบบย่อยนั้นๆ
2. อิ ท ธิ พ ลจากรั ฐ และนโยบายของรั ฐ ที่ กาหนดให้ร ะบบย่อ ยและระบบต่า งๆ
ต้องยึดถื อปฏิบตั ิ
3. ระบบเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศ รายได้ประชาชาติ งบประมาณแผ่นดิน สถานการณ์
ของตลาดหุ ้น
4. การเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและการปกครอง
ของประเทศ
5. องค์ประกอบของการตลาดนอกเหนือจากตลาดหุ ้นที่สาคัญ ได้แก่ หุ ้นส่ วน คนกลาง
และโลกาภิวตั น์
6. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ หมายถึง ที่ต้ งั ของระบบนั้นๆ
7. ระบบการศึกษาของประชาชนที่แวดล้อมอยู่กบั ระบบย่อยรวมทั้งอาชี พพื้นฐาน
ของประชาชนด้วย
8. ระบบความมัน่ คงของชาติ รวมทั้งความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
9. พฤติกรรมและลักษณะความเป็ นผูน้ าของประเทศ
สาหรับสุ นทร โคตรบรรเทา (2554: 95) ได้กล่าวถึงทัศนะเชิ งระบบของการบริ หาร
สถานศึ กษา กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า จากกรอบแนวคิดของระบบเปิ ด (Open System Framework)
เป็ นเรื่ องที่มีประโยชน์มาก การปฏิ บตั ิงานของเขตพื้นที่การศึกษา (School District's Operation)
อาจจัดกลุ่มกว้างๆ ได้เป็ น 3 ประเภท คือ ตัวป้ อน กระบวนการแปรรู ปหรื อเปลี่ยนแปลงและผลผลิต
กรอบแนวคิ ดนี้ ช่ วยให้ก ารวิเคราะห์ ก ารปฏิ บ ตั ิ งานขององค์ก ารรวดเร็ วและแม่ นย าและช่ วยให้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เน้นความพยายามในด้านสาคัญๆ ที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
รู ปแบบระบบพื้นฐาน (Basic System Model) เน้นไปที่บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในการปฏิ บตั ิงานในสถานศึกษาหรื อเขตพื้นที่การศึกษา แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
ระหว่างด้านต่างๆ ของระบบการบริ หารการดาเนินงาน ดังแผนภาพที่ 6 ดังนี้
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แผนภาพที่ 6 แสดงทัศนะเกี่ยวกับระบบการบริ หารสถานศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอก

- บุคลากร
- การเงิน
- ทฤษฎีและความรู ้

-

-

โครงสร้างองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ
การจูงใจ
ภาวะผูน้ า

ปั จจัยป้ อน
- รัฐบาลส่วนกลาง - โครงสร้างกฎหมายการศึกษา
- รัฐบาลส่วนท้องถิ่น - กลุ่มอื่นๆ

กระบวนการแปรรู ป/เปลี่ยนแปลง
- การตัดสิ นใจ
- หลักสูตร
- การสื่ อสาร
- การปรับปรุ งการสอน
- การเปลี่ยนแปลง - การพัฒนาวิชาชีพ
- การเปลี่ยนแปลงองค์การ

สัมฤทธิ์ผลของนักเรี ยน
การปฏิบตั ิงานของครู
ความเจริ ญงอกงามของนักเรี ยน
ความเจริ ญงอกงามของพนักงาน
การออกกลางคันของนักเรี ยน
การออกจากงานของพนักงาน

ผลผลิต
- การขาดเรี ยนของนักเรี ยน
- การขาดงานของพนักงาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
- ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
- เจตคติของนักเรี ยนต่อโรงเรี ยน
- ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

ที่มา: ดัดแปลงจาก Lunenburg and Ornstein. 2000: 19 (อ้างถึงในสุ นทร โคตรบรรเทา, 2554: 96)
ทั้งนี้สามารถอธิ บายโดยสรุ ปได้ ดังนี้
1. ปั จจัยป้ อน (Inputs) สภาพแวดล้อมของเขตพื้นที่การศึกษาทาให้เขตพื้นที่มีบุคลากร
การเงิ นและงบประมาณและทฤษฎี หรื อความรู ้ นอกจากนี้ รัฐบาลกลางและส่ วนท้องถิ่ นยัง ออก
กฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆ ขึ้ นมาควบคุ ม การดาเนิ นงานของเขตพื้นที่ กลุ่ มอื่ นเรี ยกร้ อง
สิ่ งต่างๆจากเขตพื้นที่การศึกษาเหมือนกัน เช่น นักเรี ยนต้องการหลักสู ตรที่มีเนื้ อหาสอดคล้องและมี
ประโยชน์ เพื่อเตรี ยมตัวสาหรับอาชี พในอนาคตหรื อเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ครู ตอ้ งการ
เงิ น เดื อนสู ง ขึ้ น สภาพการท างานดี ข้ ึ น มี ส วัส ดิ ก ารและมี ค วามมัน่ คงในอาชี พ คณะกรรมการ

32
สถานศึ ก ษาต้อ งการอัต ราการได้คื น มาจากการลงทุ น สู ง คื อ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพภายใน
งบดาเนิ นการที่จดั หาให้ ในทานองคล้ายกันชุ มชนคาดหวังเขตพื้นที่การศึกษาให้จดั หาการศึกษา
ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเขตพื้นที่ท้ งั หมดโดยไม่มีการเพิ่มภาษีและกลุ่มสนใจ มีวาระต่างๆ กัน
แต่ ล ะกลุ่ ม มี เ ป้ าหมายของตนเองและมัก มี ข ้อ ขัด แย้ง กั น หน้ า ที่ ข องผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษา
คือการบูรณาการเป้ าหมายกระจัดกระจายเหล่านี้ให้เป็ นแผนปฏิบตั ิที่ใช้การได้
2. กระบวนการแปรรู ป (Transformation Process) องค์การทาการเปลี่ยนแปลงตัวป้ อน
จากสภาพแวดล้อมภายนอกให้เป็ นผลผลิ ตในบางรู ป บางอย่า ง มี ก ารทางานบางชนิ ดเพื่ อสร้ า ง
ผลผลิ ตออกมา ระบบคุ ณค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่งานในกระบวนการ (Sergiovanni, 1997;
cited in Lunenburg and Ornstein. 2000: 18) กระบวนการแปรรู ปนี้ ได้แก่ การดาเนิ นงานภายใน
ขององค์การและระบบการบริ หารการดาเนิ นงานขององค์การ องค์ประกอบบางอย่างของระบบ
การบริ หารการดาเนิ นงาน ได้แก่ ความสามารถทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในด้านทักษะ
การตัดสิ นใจและการสื่ อสาร แผนการดาเนิ นงานและความสามารถในการก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษากระทาภายในโครงสร้างขององค์การจะมีผลกระทบต่อผลผลิต
ของเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผลผลิ ต (Outputs) หน้า ที่ ข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คื อ การจัด หาและใช้ต ัว ป้ อน
ทั้ง หลายจากสิ่ ง แวดล้อ มภายนอก เปลี่ ย นรู ป ตัวป้ อนเหล่ า นี้ โดยผ่า นกิ จ กรรมการบริ ห าร เช่ น
การจัดหาโครงสร้ า ง การพัฒนาวัฒนธรรม การจูง ใจ การนาการตัดสิ นใจ การสื่ อสาร การใช้
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาหลักสู ตร การบริ หารบุคคล และการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบัน
เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด ผลผลิ ต ในองค์ ก ารที่ เ ป็ นสถานศึ ก ษา ผลผลิ ต ได้แ ก่ สั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย น
ของนักเรี ยน การปฏิ บตั ิงานของครู ระดับความเจริ ญงอกงามของนักเรี ยนและพนักงาน การออก
กลางคันของนักเรี ยน การออกจากงานของพนักงาน การขาดงานของพนักงาน และการขาดเรี ยน
ของนัก เรี ย น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งพนัก งานกับ ฝ่ ายบริ ห าร ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย น
กับชุมชน เจตคติต่อโรงเรี ยนของนักเรี ยนและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
กล่าวโดยสรุ ป องค์การที่เป็ นระบบเปิ ด ประกอบด้วย ปั จจัยป้ อน กระบวนการแปรรู ป
ผลผลิต ข้อมูลย้อนกลับ สภาพแวดล้อม โดยในแต่ละองค์ประกอบจะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั
โดยเฉพาะการคานึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่ งผลให้
การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผลตามเป้ าหมาย
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ใช้แนวคิดรู ปแบบทฤษฎีระบบพื้นฐานขององค์การในระบบ
เปิ ดที่มีองค์ประกอบสาคัญ 5 ส่ วน คือ ปั จจัยป้ อน กระบวนการแปรรู ป ผลผลิ ต ข้อมูลย้อนกลับ
และสภาพแวดล้อ ม ในการด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จ ัย รู ป แบบความสั ม พัน ธ์ ข องการปฏิ บ ัติ ง าน
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ตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายในทั้ง 5 องค์ประกอบได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุ ม
ด้า นการประเมิ นความเสี่ ย ง ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม ด้านสารสนเทศและการสื่ อสารและด้า น
การติ ด ตามประเมิ น ผลซึ่ งเป็ นปั จ จัย ป้ อน ผ่า นกระบวนการบริ ห ารจัด การของระบบงานย่อ ย
ของกลุ่มต่างๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง เพื่อให้
เกิ ดผลการปฏิ บตั ิงานที่มีคุณภาพ คือ ความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
ทั้ง 5 ด้า น ได้แก่ ด้า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ด้า นประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก าร ด้านประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารและการจัดการศึกษา ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ
และด้านการพัฒนาบุคลากร
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์ การ
การนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การ มีประเด็น
สาคัญ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness)
องค์ประกอบที่นาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ (Organizational Efficiency) และองค์ประกอบ
ที่นาไปสู่ ประสิ ทธิผลขององค์การ (Organizational Effectiveness) มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
2.2.1 ประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
นักวิชาการได้ให้ความหมายของประสิ ทธิ ภาพไว้ในแง่ มุมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง
กับประสิ ทธิภาพขององค์กร ประสิ ทธิภาพของบุคคลในการทางาน มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
Ryan and Smith (1954: 276) ได้กล่าวถึงประสิ ทธิภาพของบุคคลว่า เป็ นความสัมพันธ์
ในแง่บวกกับสิ่ งที่ทุ่มเทให้กบั งานซึ่ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานนั้นนอกจากแง่มุมของการทางาน
ของแต่ละบุคคลโดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ให้กบั งาน
Herbert A. Simon (1960: 80) ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพไว้คล้ายคลึงกับ Millet
คือ พิจารณาว่างานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั้น ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนาเข้า (input) กับผลผลิต
(output) ที่ ได้รับออกมา ตามทัศนะนี้ ประสิ ทธิ ภาพจึ งเท่ากับผลผลิ ตลบด้วยปั จจัยนาเข้าและเป็ นการบริ การ
ของราชการและองค์กรของรัฐ ก็ควรบวกถึงความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ เข้าไปด้วย ซึ่ งอาจเขียนสู ตรได้ดงั นี้
E = O - I/S
E = Efficiency คือประสิ ทธิภาพของงาน
O = Output คือผลผลิตหรื อที่ได้รับออกมา
I = Input คือปัจจัยนาเข้าหรื อทรัพยากรทางการบริ หารที่ใช้ไป
S = Satisfaction คือความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา
ติน ปรัชญาพฤทธิ์ และไกรยุทธ ธี รตยาคีนนั ท์ (2537: 12-14) พบว่า ความหมาย
ของประสิ ทธิ ภาพอาจแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
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1. ประสิ ท ธิ ภาพจากแง่ มุ ม ของค่ าใช้จ่า ย หมายถึ ง การใช้ต้นทุ นน้อยกว่า
ผลลัพธ์ หรื อการใช้ตน้ ทุนอย่างคุม้ ค่าหรื อการทาให้มากขึ้นโดยมีการสู ญเสี ยน้อยลง
2. ประสิ ทธิ ภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริ หาร หมายถึ ง การทางาน
ด้วยวิธีการหรื อเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม หรื อทางานด้วยความรวดเร็ วหรื อการทางานที่ถูกต้อง
ตามระบบ ระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ
3. ประสิ ท ธิ ภาพจากแง่ มุ ม ของผลลัพ ธ์ หมายถึ ง การท างานที่ มี ผ ลก าไร
หรื อ การท างานให้ ท ัน เวลาหรื อ การท างานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ การสร้ า งความพึ ง พอใจ
ให้เกิดขึ้นในบรรดาข้าราชการด้วยกันหรื อการทางานให้สัมฤทธิ์ ผล
ธงชัย สันติวงษ์ (2540: 30) กล่ าวว่าประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึ ง
การเปรี ย บเที ย บทรั พ ยากรที่ ใ ช้ไ ปกับ ผลที่ ไ ด้จากการท างานว่า ดี ข้ ึ นอย่า งไร แค่ ไ หนในขณะที่
กาลังทางานตามเป้ าหมายขององค์กร
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ (2544: 410) ให้ความหมายของประสิ ทธิ ภาพ
ไว้ว่ า หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ท รั พ ยากรให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายที่ ต้อ งการโดยพิ จ ารณา
จากความสามารถในการแปรรู ปปั จจัยนาเข้า (Inputs) ให้เป็ นผลลัพธ์ในปริ มาณที่ตอ้ งการ ซึ่ งจะ
พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บเป็ นร้ อ ยละโดยน าร้ อ ยละไปคู ณ กับ อัต ราส่ ว นระหว่า งผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ต่อปั จจัยนาเข้าที่ใช้ไป ซึ่ งแสดงเป็ นสมการได้ คือ ประสิ ทธิภาพ = (ผลลัพธ์/ปัจจัยนาเข้า  100)
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึ งในสพฐ., 2559: 16) ชี้ ให้เห็ นว่า ประสิ ทธิ ภาพ
ในระบบราชการมีความหมายรวมถึ งผลิตภาพและประสิ ทธิ ภาพ โดยประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ่ งที่วดั ได้
หลายมิติตามแต่วตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการพิจารณา คือ ประสิ ทธิ ภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุน
ของการผลิต (Input) (การใช้ทรัพยากรการบริ หาร คือ คน เงิ น วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอย่างประหยัด
คุ ม้ ค่า และเกิ ดการสู ญเสี ยน้อยที่ สุด) ประสิ ท ธิ ภาพในมิ ติข องกระบวนการการบริ หาร (Process)
(ทางานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ วและใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม) และประสิ ทธิ ภาพในมิติ
ของผลผลิตและผลลัพธ์ (Output ) (การทางานที่มีคุณภาพเกิ ดประโยชน์ต่อสังคม เกิ ดผลกาไร
ทันเวลา ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านมี จิตส านึ กที่ ดีต่ อการท างานและบริ ก ารเป็ นที่ พ อใจของลู ก ค้า หรื อผูม้ ารั บ
บริ การ)
ประกอบ คุปรัตน์ (2555) ได้กล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึงขีด
ความสามารถในการผลิ ตหรื อให้บริ การที่สามารถลดความสู ญเสี ย ค่าใช้จ่าย แรงงานหรื อความพยายาม
คานี้มีการใช้ในหลายๆ ศาสตร์
อนันท์ งามสะอาด (2551) อธิ บายว่า ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึ ง
กระบวนการดาเนินงานที่มีลกั ษณะ ดังนี้
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1. ประหยัด (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร
(Resources) และประหยัดเวลา (Time)
2. เสร็ จทันตามกาหนดเวลา (Speed)
3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input)
หรื อวัตถุ ดิบ มีการคัดสรรอย่างดี มีกระบวนการดาเนิ นงาน กระบวนการผลิ ต (Process) ที่ดีและมี
ผลผลิต (Output) ที่ดี ดังนั้นการมีประสิ ทธิ ภาพ จึงต้องพิจารณากระบวนการดาเนิ นงานว่า ประหยัด
รวดเร็ ว มีคุณภาพของงานซึ่ งเป็ นกระบวนการดาเนินงานทั้งหมด
สานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา (สมศ.) (2553: 55)
ให้ความหมายประสิ ทธิ ภาพ หมายถึ ง ลักษณะของการปฏิ บตั ิ งานที่ ทาให้เกิ ดประสิ ท ธิ ผลโดยมี
ผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิตามแผนดาเนินการที่สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุดหรื อด้วยวิธีการที่ประหยัดที่สุด
จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง
การท างานเพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ตรงตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมาย มี ค วามคุ ้ม ค่ า
โดยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และเสร็ จทันตามกาหนดเวลา
2.2.2 ประสิ ทธิผล (Effectiveness)
นัก วิช าการได้ใ ห้ความหมายของประสิ ทธิ ผ ลไว้ใ นหลายแง่ มุ ม ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กับประสิ ทธิ ผลขององค์การ สรุ ปสาระโดยละเอียด ดังนี้
Yuchman, E. and Seashor;S.E. (1967: 154) ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผล
ขององค์การในแง่ของตาแหน่งการต่อรองขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการ
ได้มาซึ่ งทรัพยากรที่หายากและมีค่าจากสภาพแวดล้อม อีกนัยหนึ่ งก็คือ การประเมินความสามารถ
ขององค์การในฐานะที่เป็ นระบบการได้มาซึ่งทรัพยากร
Bertrom M. Gross (1972: 302-310) ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผลว่าเป็ น
การสมดุ ลอย่างดี ที่สุดระหว่างกิ จกรรมด้านการปรับตัวและการรักษาสภาพ กิ จกรรมขององค์การ
ซึ่ งเป็ นเครื่ องตัดสิ นการปฏิ บตั ิ ขององค์การว่ามีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่ จึงประกอบไปด้วยกิ จกรรม
ดังต่อไปนี้ 1. การได้มาซึ่งทรัพยากร 2. การใช้ปัจจัยนาเข้า (Input) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเมื่อเทียบกับ
ผลผลิต (Output) 3. การผลิตผลผลิตในรู ปบริ การหรื อสิ นค้า 4. การปฏิบตั ิงานด้านเทคนิ คและ
ด้านการบริ หารอย่างมีเหตุผล 5. การลงทุนในองค์การ 6. การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของพฤติกรรม
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2544: 80) กล่าวว่า ประสิ ทธิ ผล หมายถึง ความสามารถ
ในการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของนโยบาย
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อนันท์ งามสะอาด (2551) กล่ าวว่า ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึ ง
ผลสาเร็ จของงานที่เป็ นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรื อ
เป้ าหมาย (Goal) และเป้ าหมายเฉพาะ (Target) ได้แก่
1. เป้ าหมายเชิ งปริ มาณจะกาหนดชนิ ดประเภทและจานวนของผลผลิตสุ ดท้าย
ที่ตอ้ งการได้รับเมื่อการดาเนินงานเสร็ จสิ้ นลง
2. เป้ าหมายเชิงคุณภาพจะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงานนั้นๆ
3. มุ่ งเน้นที่ จุดสิ้ นสุ ดของกิ จกรรมหรื อการดาเนิ นงานว่าได้ผลตามที่ ต้ งั ไว้
หรื อไม่และที่สาคัญต้องมีตวั ชี้วดั (Indicator) ที่ชดั เจน
สมศ. (2553: 55) ให้ความหมาย ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึงผลลัพธ์
ของการปฏิบตั ิตามแผนดาเนินการจนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ประกอบ คุปรัตน์ (2555) กล่าวว่า ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึ ง
ขีดความสามารถในการบรรลุความสาเร็ จตามเป้ าหมาย (ต่างจาก Efficiency) ประสิ ทธิ ผลไม่ได้เน้น
เพียงการใช้ทรัพยากรน้อย การลดต้นทุน การลดเวลาและความยุ่งยากในการทางาน งานทุกอย่าง
ที่ทาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจไม่ได้หมายความว่าจะมีประสิ ทธิ ผล หรื อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล
การสนองตอบความสนใจที่แตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม
จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิ ผล คือ ความสามารถ
ในการทางานให้ประสบผลสาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
2.2.3 องค์ประกอบที่นาไปสู่ ประสิ ทธิภาพขององค์การ (Organizational Efficiency)
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นเรื่ องของการใช้ปัจจัยต่างๆ ผ่านกระบวนการในการดาเนิ นงาน
โดยมี ผ ลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ นเป็ นตัว ชี้ วัด ประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของการท างาน ซึ่ งอาจแสดงค่ า
ของประสิ ทธิ ภาพในลักษณะการเปรี ยบเที ยบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุ นกับผลกาไรที่ ได้รับ
ถ้าผลกาไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าไรก็ยิ่งแสดงถึ งประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ประสิ ทธิ ภาพอาจไม่แสดงค่า
เป็ นเชิ งตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึ งลักษณะการใช้เงิ น วัสดุ คนและเวลา ในการปฏิ บตั ิงาน
อย่างคุ ม้ ค่า ประหยัด ไม่มีการสู ญเปล่าเกิ นความจาเป็ น รวมถึ งมีการใช้กลยุทธ์หรื อเทคนิ ควิธีการ
ปฏิบตั ิที่เหมาะสม สามารถนาไปสู่ การบังเกิดผลได้เร็ ว ตรงและมีคุณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ มี 2 ระดับ คือ 1. ประสิ ทธิ ภาพของบุคคล และ 2. ประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์การ
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วัชรี ธุวธรรม (2523: 246) กล่าวถึงประสิ ทธิภาพของบุคคล การมีประสิ ทธิ ภาพ
หมายความว่า การทางานเสร็ จโดยสู ญเสี ยเวลาและเสี ยพลังน้อยที่สุด ค่านิ ยมการทางานที่ยึดกับสังคม
คือการทางานได้เร็ วและได้งานดี
บุ ค คลที่มี ป ระสิ ทธิ ภาพในการท างาน คื อ บุ ค คลที่ ต้ งั ใจปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งเต็ม
ความสามารถ ใช้ก ลวิธี หรื อเทคนิ คการท างานที่ จะสร้ างผลงานได้มากเป็ นผลงานที่ มี คุ ณภาพ
เป็ นที่น่าพอใจโดยสิ้ นเปลื องทุนค่าใช้จ่าย พลังงานและเวลาน้อย เป็ นบุคคลที่มีความสุ ขและพอใจ
ในการทางาน เป็ นบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพและปริ มาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลง
วิธีการทางานให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้นอยูเ่ สมอ
ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก าร คื อ การที่ อ งค์ ก ารสามารถด าเนิ น งานต่ า งๆ
ตามภารกิ จ หน้า ที่ ข ององค์ก ารโดยใช้ท รั พ ยากร ปั จ จัย ต่ า งๆ รวมถึ ง ก าลัง คน อย่า งคุ ้ม ค่ า ที่ สุ ด
มี ก ารสู ญ เปล่ า น้ อ ยที่ สุ ด มี ล ัก ษณะของการด าเนิ น งานไปสู่ ผ ลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งดี
โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากรและกาลังคน องค์การมีระบบการบริ หารจัดการที่เอื้ อต่อการผลิ ต
และการบริ ก ารได้ตามเป้ าหมาย องค์การมีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิ ควิธี ก าร
และเทคโนโลยีอย่างฉลาด ทาให้เกิ ดวิธีการทางานที่ เหมาะสม มี ความราบรื่ นในการดาเนิ นงาน
มีปัญหา อุปสรรคและความขัดแย้งน้อยที่สุด บุคลากรมีขวัญกาลังใจดี มีความสุ ข ความพอใจในการทางาน
สิ่ งที่ควรระลึกคือ แม้คาว่าประสิ ทธิ ภาพจะเป็ นส่ วนย่อยของคาว่าประสิ ทธิ ผล
แต่เมื่อพิจารณาความมีประสิ ทธิ ภาพขององค์การ จะเน้นปั จจัยและกระบวนการ ที่เชื่ อมโยงไปสู่
ผลผลิตแบบครบวงจร นัน่ คือพิจารณาประสิ ทธิ ภาพในลักษณะที่มีการจัดปั จจัยและใช้กระบวนการ
อย่างคุ ม้ ค่า ไม่ สูญเปล่ า ไม่ สิ้นเปลื อง ใช้วิธี การท างานและวิธี ก ารบริ หารจัดการที่ ดีให้องค์ก าร
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
จิ ราภรณ์ ตั้ง กิ ตติ ภ าภรณ์ (2553: 122) ให้ความหมาย ประสิ ท ธิ ภาพของ
องค์การ(Organizational Efficiency) หมายถึ ง ความสามารถขององค์การในการผลิ ตผลงานตามความ
คาดหวัง ของผูม้ ีส่วนได้-เสี ยขององค์การโดยเสี ยค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับงบประมาณ เวลา พลังงาน
วัต ถุ ดิ บ
และบุ ค ลากรน้ อ ยที่ สุ ด หรื ออี ก นัย หนึ่ งประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก าร หมายถึ ง
ความสามารถ
ขององค์การในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การด้วยต้นทุนต่าสุ ด ในขณะที่สมาชิก
ในองค์การมีพลังจูงใจที่หนักแน่นและมีความผูกพันต่อองค์การสู งสุ ด
Smith (1982: 65) ให้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบการดาเนินงานองค์การ
ที่นาไปสู่ ความมีประสิ ทธิ ภาพของการผลิต ดังแผนภาพที่ 7
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แผนภาพที่ 7 แสดงองค์ประกอบที่นาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ
ปัจจัย
-ปัจจัยมนุษย์
-ปัจจัยนอกจากมนุษย์

กระบวนการ
-การจัดองค์การ
-การตัดสิ นใจและระบบข้อมูล
-การวางแผนและควบคุม

ผลผลิต

ที่มา: สมใจ ลักษณะ, 2552,: 8 (อ้างถึงใน จิตติมา อัครธิติพงศ์. 2556)
Smith ได้อธิ บายองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การที่จะนาไปสู่ ผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือ
1. องค์ประกอบด้านปัจจัย (Input)
1.1 ปั จจัยมนุ ษย์ (Human) ได้แก่ กาลังคน (Manpower) ความสามารถ
(Abilities) พลัง (Energies) ความต้องการ (Needs) ความคาดหวัง (Expectations)
1.2 ปั จจัยนอกจากมนุษย์ (Nonhuman) ได้แก่ เงินทุน (Money) เครื่ องมือ
เครื่ องจักร (Machines) วัสดุ (Materials) เทคนิควิธีการ (Methods) ที่ดิน (Land)
2. องค์ประกอบด้านกระบวนการ (Process)
2.1 การจัดองค์การ ได้แก่ จัดโครงสร้ าง จัดศักยภาพการปรั บเปลี่ ยน (Dynamics)
การวิเคราะห์ (Analysis) การกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategies) การกาหนดกลยุทธ์ (Tacties)
2.2 การจัดระบบตัดสิ นใจและระบบข้อมูล ได้แก่ กระบวนการการตัดสิ นใจ
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) การจัดระบบสนับสนุน
2.3 การวางแผนและควบคุม ได้แก่ การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic planning
systems) รู ปแบบการวางแผนและวิธีการที่ใช้ (Planning methods and models) การวางแผนงาน
โครงการ (Project and program planning) การจัดระบบควบคุมและคอมพิวเตอร์ ช่วยควบคุม (Control
systems and Cybernetics) การวิเคราะห์ทุนและกาไรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ (Cost-benefit analysis and
effectiveness) การบริ หารบุคลากรและการประเมิน (Human systems management evaluation)
3. องค์ประกอบด้านผลผลิต (Outputs)
3.1 สิ นค้าและการบริ การ (Good Service)
3.2 ความสามารถปฏิบตั ิขององค์การ (Performance)
3.3 ระดับการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
3.4 นวัตกรรม (Innovation)
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3.5 การเติบโตและพัฒนาการขององค์การ ได้แก่ การขยายสถานที่ (Plant) การขยาย
ทุน (Capital) การขยายตลาด (Markets) การใช้เทคโนโลยี (Technology) การขยายบุคลากร (Personnel)
3.6 ภาพพจน์ขององค์การ (Image)
3.7 ความมุ่งมัน่ ขององค์การ (Commitment)
3.8 แรงจูงใจขององค์การ (Motivation)
3.9 ความพึงพอใจของบุคลากรและลูกค้า (Satisfaction)
ในปี 1978 Katz and Kahn (1978: 226) ซึ่ งเป็ นนักทฤษฎี ระบบเปิ ดได้ศึ กษาในเรื่ อง
ปั จจัยที่ มี ความส าคัญต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บ ัติ งาน โดยกล่ าวว่ าประสิ ทธิ ภาพ คื อส่ วนประกอบ
ที่ ส าคัญในการปฏิ บ ัติ งานและส าคัญต่ อประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพขององค์การนั้น ถ้าจะวัดจากปั จจัย
นาเข้าเปรี ยบเทียบกับผลผลิตที่ได้น้ นั จะทาให้การวัดประสิ ทธิภาพคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง ประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์การ หมายถึ ง บรรลุ เป้ าหมายขององค์กร ในการบรรลุ เป้ าหมายขององค์กรนั้น ปั จจัยต่ าง ๆ คื อ
การฝึ กอบรม ประสบการณ์ ความรู ้สึกผูกพันยังมีความสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรด้วย
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานในองค์ ก ารเป็ นหั ว ใจของการน าองค์ ก ารไปสู่
การบรรลุผลความสาเร็ จของการดาเนิ นงานองค์การจะมีผลผลิ ตเป็ นที่น่าพอใจ ทั้งในด้านการผลิ ต
การบริ การมีความเจริ ญก้าวหน้าและสร้ างความพึงพอใจทั้งแก่ลูกค้าและแก่ บุคลากรขององค์การ
ก็ข้ ึนกับองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 8
แผนภาพที่ 8 แสดงองค์ประกอบการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
สิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์การ
สิ่ งแวดล้อมในองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ

ปัจจัย
- ทุน
- อาคาร
- อุปกรณ์
- เทคโนโลยี
ที่มา : สมใจ- บุลัคกลากร
ษณะ 2552: 11

ที่มา: สมใจ ลักษณะ, 2552,: 11

กระบวนการ
การบริ หารจัดการ

ผลผลิต
- ผลิตผล
- บริ การ
- ความพึงพอใจ
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จากแผนภาพที่ 8 ประสิ ทธิ ภาพขององค์การจะขึ้นกับองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ
คือ 1. สิ่ งแวดล้อมนอกองค์การ 2. สิ่ งแวดล้อมในองค์การ 3. ปั จจัยขององค์การ 4. กระบวนการ
ขององค์การ ทั้งนี้ ถ้าองค์ประกอบ 4 ประการนี้ มี ลกั ษณะที่ เอื้ อต่อการดาเนิ นงานตามภารกิ จของ
องค์การก็นาไปสู่ การบรรลุ ผลตามวัตถุ ประสงค์ขององค์การคื อ การสร้ างผลผลิ ตทั้งเชิ งปริ มาณ
และเชิงคุณภาพได้ครบถ้วนโดยในแต่ละองค์ประกอบ มีประเด็นสาคัญโดยสรุ ป ดังนี้
1. สิ่ งแวดล้อมนอกองค์การ ได้แก่ ตลาดความต้องการของลู กค้า สภาพเศรษฐกิ จ
ของสังคมและของประเทศ เช่ น ภาวะเงิ นเฟ้ อ สภาพคล่องทางการเงิ นการธนาคาร กาลังการซื้ อ
ของลู ก ค้า ความเปลี่ ยนแปลงของสังคม เช่ น นิ ยมฟุ่ มเฟื อย ต้องการความสะดวกในการบริ การ
บางลัก ษณะ เช่ น บริ ก ารขายตรง บริ ก ารสื่ อ สารขนส่ ง การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี เช่ น
การประดิ ษ ฐ์คิ ดค้นอุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ใ หม่ ๆ การซื้ อขายสิ นค้า ทางสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Commerce) สภาวะการซื้ อขาย ส่ งออกในตลาดโลก คู่แข่งขันทางการผลิต การบริ การ
แหล่งวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบและผูร้ ่ วมลงทุน
2. สิ่ งแวดล้อมในองค์ก าร ได้แก่ นโยบาย วิสั ยทัศ น์และปรั ช ญาขององค์การที่ จะ
กาหนดทิศทางของการดาเนินงานองค์การ วัฒนธรรมองค์การและการจัดบรรยากาศการทางานที่จะ
ส่ งเสริ มการทางานของบุคลากร
3. ปั จ จัย ขององค์ก าร ได้แ ก่ สภาพความพร้ อ มขององค์ก ารในด้า นที่ ดิ น อาคาร
สถานที่อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ เงิ นทุน เทคโนโลยีและศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะด้าน
บุคคล ถือเป็ นหัวใจของการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์การ บุคคลจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน องค์ประกอบด้านตัวบุคคลที่จะนาไปสู่ การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ได้แก่สิ่ง
สาคัญดังต่อไปนี้ 1. ปรัชญาและอุดมการณ์ 2. บุคลิกภาพ 3. ความต้องการ 4. ค่านิ ยม 5. การมี
เป้ าประสงค์ที่ เหมาะสมของชี วิตและการท างาน 6. ความสามารถในการส ารวจตนเอง 7.
ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการทางาน 8. การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง
4. กระบวนการขององค์ ก าร เป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ เป็ นล าดั บ สองต่ อ จาก
องค์ประกอบด้านบุคคล กระบวนการที่สาคัญขององค์การ คือ การดาเนิ นงานทั้งหมดที่จะทาให้เกิด
การผลิ ต และการบริ ก ารที่ น่ า พอใจ ขอบข่ า ยของกระบวนการขององค์ ก ารที่ เ อื้ อ ต่ อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ ได้แก่ การจัดโครงสร้ างงานขององค์การ การวางแผน การจัดองค์การ
ในด้านบุคลากร การสร้ างแรงจูงใจในการทางาน การควบคุ มคุ ณภาพการทางานและการพัฒนา
องค์การเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
สรุ ปจากแนวคิดเกี่ ยวกับองค์ประกอบที่ นาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพขององค์การดังกล่ าว
ข้า งต้น การบริ หารจัด การไปสู่ ประสิ ทธิ ภ าพขององค์ ก าร ต้อ งมี อ งค์ ป ระกอบส าคัญ ที่ มี
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ความสั ม พันธ์ สนับ สนุ นกัน ในทุ ก ด้านอย่า งเป็ นระบบขององค์ก ารประกอบด้วย สิ่ ง แวดล้อ ม
ภายนอก สิ่ งแวดล้อมภายใน ปั จจัยต่างๆและกระบวนการทางานโดยเฉพาะปั จจัยขององค์การใน
ด้า นบุ ค คลเป็ นปั จจัย ส าคัญที่ สุ ดที่ จะท าให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานประสบผลส าเร็ จ ได้
ผลงานที่มีคุณภาพ
ตามเป้ าหมาย
2.2.4 องค์ประกอบที่นาไปสู่ ประสิ ทธิผลขององค์การ (Organizational Effectiveness)
ในการดาเนินงานเพื่อให้องค์การประสบผลสาเร็ จ มีประสิ ทธิ ผลต้องประกอบด้วย
ปั จจัยที่สาคัญที่ก่อให้เกิ ดความสาเร็ จ ซึ่ งมีหลายองค์ประกอบ มีนกั วิชาการได้กล่าวถึ งองค์ประกอบของ
ประสิ ทธิ ผลขององค์การ มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
Etzioni (1964: 8) ได้ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผลขององค์การว่า หมายถึง
ขนาดของความสามารถขององค์การในการที่จะสามารถทางานบรรลุเป้ าหมายต่างๆ ที่กาหนดไว้
Cambell and others (1977: 132-135) กล่าวว่า องค์ประกอบของประสิ ทธิ ผล
ขององค์ก ารประกอบด้วย 19 เกณฑ์ คื อ 1. ความมี ประสิ ทธิ ผลโดยรวม (over effectiveness)
2. คุ ณ ภาพ (quality) 3. ผลผลิ ต (productivity) 4. ความพร้ อ ม (readiness) 5. ประสิ ทธิ ภ าพ
(efficiency) 6. ผลก าไร (profit) 7. การเติ บโต (growth) 8. การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
(utilization) 9. ความมัน่ คง (stability) 10. การเปลี่ ย นงาน (turnover) หรื อ คงอยู่ต่ อ (retention)
11. การขาดงาน (absenteeism) 12. อุ บ ัติ เ หตุ (accidents) 13. ขวัญ (morale) 14. การจู ง ใจ
(motivation) 15. ความพึงพอใจ (satisfaction) 16. ความเห็ นที่พอ้ งกันในเป้ าหมาย (internalizations of
organization goals) 17. ความขัดแย้ง-ความสามัคคี (conflict -cohesion) 18. ความยืดหยุ่น-ปรับตัว
(flexibility-adaptation) 19. การประเมินโดยสภาพแวดล้อมภายนอก (evaluations by external entities)
Steers (1977: 7-8) ได้เสนอตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ
ซึ่งแยกตามลักษณะไว้ 4 ประการ คือ
1. ลักษณะขององค์การ (organizational characteristics)
1.1 โครงสร้ าง ได้แก่ ความมากน้อยของการกระจายอ านาจ การแบ่ งงาน
ตามความชานาญเฉพาะด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ ขนาดขององค์การและช่วงการบังคับบัญชา
1.2 เทคโนโลยี หมายถึง เครื่ องมือ หรื อวิธีการซึ่ งองค์การใช้ในการแปร
สภาพตัว ป้ อนออกไปเป็ นผลผลิ ต ได้แ ก่ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจัก รที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต กระบวนการ
และวิธีการผลิต
2. ลักษณะของสภาพแวดล้อม (environmental characteristics)
2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ
และการเมือง
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2.2 สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ บรรยากาศขององค์การ เช่น นโยบาย
การบริ หารงานบุคคล รู ปแบบการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การ
2.3 ลักษณะของพนักงานได้แก่ ความผูกพันที่มีต่อองค์การและผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในองค์การ
2.4 นโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ ได้แก่ การกาหนดเป้ าหมายขององค์การ
การติดต่อสื่ อสาร ภาวะผูน้ า การสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานรวมถึงการปรับตัวขององค์การ
และการริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
Arnold and Feldman (1986: 10) กล่าวว่าองค์ประกอบของประสิ ทธิ ผล
ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1. ความสามารถในการหากาไร 2. การเจริ ญเติบโต 3. การได้มาของทรัพยากร
4. ความสามารถในการปรับตัว 5. นวัตกรรม 6. ผลิตผล 7. ความพอใจผูบ้ ริ โภคและลูกค้า 8. ความพอใจ
ของลูกจ้างและความไว้วางใจ
Nahavendi and Malekzadeh (1999: 532) กล่ าวว่าประสิ ทธิ ผลองค์การ
ประกอบด้วย 1. คุ ณภาพของงาน 2. ความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ 3. นวัตกรรมใหม่ๆ
ที่ดีกว่าเดิม 4. ความพึงพอใจของบุคคลที่ทางาน
Terre berry (1968: 596) เห็นว่าในสภาพแวดล้อมที่สาคัญต่อการทางาน
อย่างมีประสิ ทธิ ผล มีความสลับซับซ้อนและเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
องค์การมี ผลทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่ ไม่สามารถคาดคะเน ในการพึ่งพาอาศัย ซึ่ ง กันและกัน
ในการปฏิบตั ิงาน จากผูบ้ ริ หารรับรู ้ ความซับซ้อน ความมัน่ คงและความไม่แน่นอนที่ปรากฏอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง องค์การก็จะมีแนวโน้มที่จะตอบสนองและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
ดี ยิ่ ง ขึ้ น แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า ม ถ้ า องค์ ก ารตอบสนองสภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ เ ป็ นจริ ง ผลลบ
ต่อความสาเร็ จขององค์การจะมีมากยิ่งขึ้น องค์การจึงจาเป็ นต้องมีความรับผิดชอบต่อการรักษาไว้
ซึ่ งสมดุลที่มีความคล่องตัวสาหรับองค์การ
นอกจากนี้ นั ก วิ ช าการของไทยและผลงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ก ล่ า วถึ ง
ประสิ ทธิผลองค์การไว้สอดคล้องกัน มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
ธงชัย สันติวงษ์ (2533: 314) เห็ นว่าประสิ ทธิ ผลขององค์การจะมี ข้ ึนได้
ย่อมขึ้ นอยู่กบั เงื่ อนไขที่ ว่า องค์การสามารถท าประโยชน์ จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุ ผ ลส าเร็ จ
ตามเป้ าหมายที่ ต้ ั งใจไว้ แต่ สิ่ งที่ ส าคั ญ ที่ สุ ดอยู่ เ บื้ องหลั ง ควบคู่ ก ั บ ประสิ ทธิ ผลก็ คื อ
ความมีประสิ ทธิ ภาพ (efficiency) ซึ่ งหมายถึ ง การมีส มรรถนะสู ง สามารถมีระบบการท างาน
ที่ก่อให้เกิดผลได้สูงโดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป
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น้ าทิพย์ วิภาวิน (2551) ได้เสนอบทความเกี่ ยวกับงานวิจยั ของสถาบันวิจยั
สังคม (Institute of Social Research: ISR) (Maitland, 2002) โดยสรุ ปผลจากการสารวจ พบว่า
องค์ก รที่ เ ป็ นเลิ ศ มี 35 คุ ณ ลัก ษณะใน 5 องค์ป ระกอบที่ แ สดงให้เ ห็ นว่า องค์ก รนั้น เป็ นองค์ก ร
ประสิ ทธิ ภาพสู งหรื อเป็ นคุณลักษณะขององค์กรที่เป็ นเลิศ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพการบริ หาร (Management Quality) ได้แก่
1. การบริ หารงานเป็ นที่ไว้วางใจของสมาชิ กในองค์กร 2. การบริ หารงานถูกต้องและชอบธรรม
3. การบริ หารงานเป็ นต้นแบบให้แก่ ส มาชิ กในองค์กร 4. การบริ หารงานนามาซึ่ งการตัดสิ นใจ
ที่รวดเร็ ว 5. การบริ หารงานนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่รวดเร็ ว 6. การบริ หารงานโดยเป็ นพี่เลี้ยงแก่สมาชิ ก
ในองค์กรให้ไ ด้ผ ลงานที่ ดีข้ ึ น 7. การบริ หารงานเน้นความสาเร็ จของผลงาน 8. การบริ หารงาน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 9. การบริ ห ารงานโดยใช้ภ าวะผู้น าสู ง 10. การบริ ห ารงานด้ว ยความเชื่ อ มั่น
11. การบริ หารงานต้องมีการควบคุมที่รัดกุมสาหรับผูไ้ ม่ปฏิบตั ิงาน
องค์ประกอบที่ 2 ด้านวัฒนธรรมระบบเปิ ด (Openness and Action Orientation)
ได้แก่ 12. การบริ หารงานเน้นการสื่ อสารกับบุคลากรอย่างทัว่ ถึง 13. สมาชิ กขององค์กรให้เวลากับ
การสื่ อสารภายใน การแลกเปลี่ยนความรู้และการเรี ยนรู้ 14. สมาชิกองค์กรเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางานที่สาคัญ 15. การบริ หารงานอนุญาตให้เรี ยนรู้ความผิดพลาดได้ 16. การบริ หารงานอนุญาตให้
มีการเปลี่ยนแปลง 17. องค์กรเน้นประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 3 ด้านความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในระยะยาว (Long Term Commitment/
Orientation) ได้แก่ 18. องค์ก รได้รัก ษาความสั ม พันธ์ ที่ ดีใ นระยะยาวกับ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย
19. องค์ก รมี เ ป้ าหมายที่ จ ะให้บ ริ ก ารลู ก ค้า ให้ดีที่ สุ ด 20. องค์ก รได้เ ติ บ โตมาพร้ อ มๆ กับ คู่ ค ้า
พันธมิตรและลูกค้า 21. การบริ หารงานได้ดาเนินงานมาเป็ นระยะเวลานาน 22. องค์กรเป็ นที่ทางาน
ที่ ม ั่น คงและปลอดภัยส าหรั บสมาชิ กในองค์กร 23. การบริ หารงานรู ปแบบใหม่ ได้รับการส่ งเสริ ม
จากภายในองค์กร
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement)
ได้แก่ 24. องค์กรได้ปรับใช้กลยุทธ์ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนและแตกต่างจากองค์กรอื่น 25. กระบวนการ
ภายในองค์กรมี การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง 26. กระบวนการภายในองค์กรมี การดาเนิ นงานอย่าง
เรี ยบง่ายต่อเนื่ อง 27. กระบวนการภายในองค์กรมีการดาเนิ นงานคู่ขนานอย่างต่อเนื่ อง 28. มีการ
บันทึกรายงานทุกเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานขององค์กร 29. องค์กรได้รายงาน
ผลงานด้านการเงินและด้านอื่นๆ ให้สมาชิ กในองค์กรทราบ 30. องค์กรได้สร้างนวัตกรรมต่อเนื่ อง
ในด้า นสมรรถนะหลัก ขององค์ ก ร 31. องค์ ก รสร้ า งนวัต กรรมของผลิ ต ภัณ ฑ์ กระบวนการ
และบริ การอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบที่ 5 ด้านคุ ณภาพของแรงงาน (Workforce Quality) ได้แก่
32. การบริ หารงานจะมีสมาชิกขององค์กรรับผิดชอบในผลลัพธ์หรื อผลสัมฤทธิ์ นั้น 33. การบริ หารงาน
มีแรงจูงใจให้สมาชิกขององค์กรทาให้ได้ผลลัพธ์หรื อผลสัมฤทธิ์ เกินความคาดหวัง 34. สมาชิกของ
องค์กรได้รับการฝึ กอบรมให้มีความยืดหยุ่นและปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลง 35. องค์กรมีแรงงาน
ที่หลากหลายและมีส่วนสนับสนุนกัน
กุ ห ลาบ รั ต นสั จ ธรรม (2536: 167) กล่ า วว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก าร
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารมีความพึงพอใจในสภาพงาน พอใจรายได้และประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ความ
พึงพอใจ ในด้านความสาเร็ จและการยอมรับนับถือ ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้าใน
การปฏิบตั ิงาน
เบญจพร แก้วมี ศ รี (2541: 51-56) กล่ า วว่า ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่อความส าเร็ จ
ขององค์การ ประกอบด้วย 1. บุคลิกภาพของผูบ้ ริ หารและสมาชิกในองค์การ 2. การจูงใจของผูบ้ ริ หาร
3. อิทธิ พลของกลุ่มที่มีต่อสมาชิ กในองค์การ 4. การติดต่อสื่ อสาร 5. การขจัดความขัดแย้ง 6. การสร้าง
ที มงาน 7. การจัดคนให้เข้ากับงาน 8. การให้ความรู ้ ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีในองค์การ การนา
ความรู ้ และวิทยาการใหม่ ๆ การนาคอมพิ วเตอร์ มาใช้ในการบริ หารงานที่ เพิ่ มมากขึ้ น 9. การกระตุ ้น
ให้บุคลากรใช้ความสามารถสู งสุ ดในการทางาน 10. การประสานงานให้เกิ ดความร่ วมแรงร่ วมใจ
จากทุกหน่วยงาน 11. การสร้างบรรยากาศในองค์การให้เอื้อต่อการทางาน
อุไรวรรณ แย้มนิ ยม (2544: 164-166) กล่าวว่า องค์การที่ประสบผลสาเร็ จ
จะต้องประกอบด้วย 1. กลยุทธ์ ที่ใช้สร้ างข้อได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขัน 2. โครงสร้ างขององค์การ
การมอบหมายและการแบ่งงานต้องเอื้อประโยชน์ในองค์การสามารถดาเนิ นงานได้บรรลุเป้ าหมาย
ที่วางไว้ 3. ระบบต่างๆในองค์การ 4. สไตล์การบริ หารงาน จรรยาบรรณและวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หาร
ต้อ งกว้า งไกล 5. พนัก งานในองค์ ก ารมี ค วามกระตื อ รื อร้ น ขยัน ขัน แข็ ง ซื่ อ สั ต ย์ อุ ทิ ศ ตน
6. ทัก ษะของคนในองค์ก าร 7. ค่ า นิ ย มร่ ว มกันของคนในองค์ก ารที่ จะมุ่ ง มัน่ ให้อ งค์ก ารบรรลุ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้
ญาณิ ศา บุญจิตร์ (2552) ได้วิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ
ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พบว่ า 1. องค์ ป ระกอบและตัว ชี้ วัด ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก าร
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1.1 ด้านประสิ ทธิ ผลองค์การ
ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา 1.2 ด้า นผูร้ ั บ บริ ก าร 1.3 ด้า นการเงิ น 1.4 ด้า นการเรี ย นรู้
และการพัฒนา 2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 8 ปั จจัย
ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก นโยบายการบริ หารและการปฏิ บตั ิ โครงสร้ างองค์ก าร คุ ณ ภาพ
บุคลากร ลักษณะงาน ลักษณะผูร้ ับบริ การ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมองค์การ
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จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่นาไปสู่ ประสิ ทธิ ผลขององค์การ ดังกล่าว
ข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ประสิ ท ธิ ผลขององค์ก ารคือความส าเร็ จของการทางานที่ บรรลุ เป้ าหมายของ
องค์การที่วางไว้ องค์ประกอบของประสิ ทธิ ผลในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์ สนับสนุ น เกื้อกูลกัน
ในลัก ษณะองค์ก ารระบบเปิ ดที่ มี ค วามพร้ อ มในด้า นปั จ จัย สนับ สนุ น การท างานในด้า นต่ า งๆ
บุคลากรมีสมรรถนะในการทางานให้บรรลุเป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศ น์ในการบริ หาร
จัดการเพื่อความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
2.3 การบริหารแบบมุ่งผลสั มฤทธิ์ (Result Based Management: RBM)
ในการน าเสนอเกี่ ย วกั บ การบริ หารงานแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Result Based
Management: RBM) มี 3 ประเด็น ประกอบด้วย ความหมายการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หลักการ
บริ หารแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ความสาคัญของการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีสาระโดยละเอียด
ดังนี้
2.3.1 ความหมาย การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539) ได้ให้ความหมายการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
หมายถึ ง เป็ นการบริ หารโดยมุ่ ง เน้ น ที่ ผ ลลัพ ธ์ คื อ ความสั ม ฤทธิ์ ผลเป็ นหลัก โดยใช้ ร ะบบ
การประเมิ นผลงานที่ อาศัยตัวชี้ วดั (Indicators) เป็ นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็ นรู ปธรรม
ซึ่ งผลการประเมิ นนี้ จะนามาใช้ในการตอบคาถามถึ ง ความคุ ม้ ค่า ในการท างาน ใช้แสดงผลงาน
ต่อสาธารณะและเพื่อปรับปรุ งกระบวนการทางานให้ดียงิ่ ขึ้น
คณะครุ ศ าสตร์ (2546) การบริ ห ารแบบมุ่ ง สั ม ฤทธิ์ ผล คื อ วิ ธี ก ารบริ ห าร
ที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ ผลขององค์กรเป็ นหลัก การปฏิ บตั ิงานขององค์กรมีผลสัมฤทธิ์ เพียงใด พิจารณา
ได้จากการเปรี ยบเที ยบผลผลิ ตและผลลัพธ์ ที่เกิ ดขึ้ นจริ งกับเป้ าหมายที่กาหนดวัตถุ ประสงค์ของ
องค์กรและปั จจัยหลักแห่ งความสาเร็ จ (Critical Success Factors: CSFs) ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
อย่างยิง่ ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ การวัดผลความคืบหน้าของการบรรลุวตั ถุประสงค์สามารถวัดได้
จากกลุ่มตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2547) กล่าวว่าการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ นการบริ หาร
ที่ เน้นการวางแผนการกาหนดวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ การดาเนิ นงานแบบมี ส่วนร่ วม
ผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับขององค์การต้องยอมรับและคานึ งถึ งผลงานรวมทั้งต้องให้ความสาคัญกับ
การจัดวางระบบการตรวจสอบผลงานและการให้รางวัลตอบแทนผลงาน (Performance Related Pay)
ส านัก งาน ก.พ. (2547) การบริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ หมายถึ ง วิธี ก ารบริ หาร
ที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ ผลขององค์การเป็ นหลัก การปฏิบตั ิงานขององค์กรมีผลสัมฤทธิ์ เพียงใดพิจารณาได้
จากการเปรี ยบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งกับเป้ าหมายที่กาหนด
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ปิ ยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2554) ได้สรุ ปจาก Canadian International Development
(CIDA) ที่นิยามการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ว่า เป็ นแนวคิดการบริ หารจัดการเชิงวัฏ จักรชีวิต
โดยบู รณาการผสมผสานระหว่า งกลยุท ธ์ ประชาคม กระบวนการและการวัดผลที่ จะปรั บปรุ ง
การตัด สิ น ใจ ความโปร่ ง ใส ความสามารถตรวจสอบได้ แนวคิ ด ดัง กล่ า วเน้ น ที่ ค วามส าเร็ จ
ของผลลัพธ์การปฏิบตั ิงาน การวัดผล การเรี ยนรู้ การปรับตัวและการรายงานผลการดาเนินงาน
การบริ หารงานภาครั ฐ ในอดี ต จะให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย น าเข้า (Inputs)
ซึ่ งได้แก่ ทรัพยากรทางการบริ หารต่างๆ ที่องค์การนามาใช้ในการดาเนิ นงาน โดยผ่านกระบวนการ
ทางานที่ตอ้ งอาศัยกฎ ระเบี ยบและความถู กต้องที่ มีข้ นั ตอนล่ าช้า ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การ แต่การบริ หารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) จะเน้นที่ผลลัพธ์ (Outcomes) ของการ
ทางาน เพราะถื อว่าพันธกิ จและเป้ าหมายขององค์การเป็ นสิ่ งที่ จะต้องดาเนิ นการให้บรรลุ ผลให้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นองค์การสมัยใหม่จึงต้องกาหนดผลผลิตและผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับพันธ
กิจ และวัตถุ ประสงค์ขององค์การ โดยมีการกาหนดตัวชี้ วดั ผลการทางานหลัก (Key Performance
Indicators-KPIs) ไว้อย่ า งชัด เจนก่ อ นการด าเนิ น งานให้ ผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทุ ก ๆคนในองค์ ก ร
มี ความเข้า ใจและรั บทราบเป้ าหมายการท างานในทิ ศทางเดี ยวกัน ซึ่ งจะส่ งผลถึ งประสิ ทธิ ภาพ
การด าเนิ นงานขององค์การต่ อไป ซึ่ ง อาจจะกล่ าวได้ว่า การบริ หารแบบมุ่ งผลสั มฤทธิ์ เป็ นการ
บริ หารงานที่ ใช้ทรั พยากรการบริ หารอย่างประหยัด (Economy) เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
(Efficiency) และผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายขององค์การ (Effectiveness) ดังแสดงตามแผนภาพที่ 9
แผนภาพที่ 9 แสดงการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์

ปัจจัยนาเข้า

ความประหยัด

กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ความมีประสิ ทธิภาพ
ความมีประสิ ทธิผล

ที่มา: สานักงาน ก.พ. 2546

47
จากแผนภาพที่ 9 สามารถอธิ บายความหมายได้ดงั นี้ (สานักงาน ก.พ., 2546)
1. วัตถุประสงค์ (Objectives) หมายถึง เป้ าหมายของผลสัมฤทธิ์ ของงานที่ตอ้ งการ
ทั้งในระยะสั้น กลาง หรื อระยะยาว
2. ปั จ จัย น าเข้า (Inputs) หมายถึ ง ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต การให้บ ริ ก าร
หรื อการปฏิบตั ิงาน เช่น เงินทุน คน อาคาร เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปั ญญา
กฎ ระเบียบและการรักษาชื่อเสี ยงขององค์การ
3. กิ จกรรม (Processes) หมายถึง กระบวนการทางาน ได้แก่ การนาปั จจัยนาเข้า
ทั้งหลายมาผ่านกระบวนการเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐานคุณภาพที่ได้กาหนดไว้
4. ผลผลิ ต (Outputs) หมายถึ ง ผลงานหรื อบริ การที่ อ งค์ ก รนั้ น จัด ท าขึ้ น
โดยกิ จกรรมที่ให้เกิดผลงานนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุ มขององค์การ เช่ น ผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษา
หรื อการหางานให้ผวู ้ า่ งงาน
5. ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตหรื อผลงานที่ได้ทาขึ้น
ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลการเปลี่ ยนแปลงต่อผูร้ ับบริ การอันเนื่ องจากการดาเนิ นการ เช่ น คนไข้หายป่ วย
กลับไปทางานต่อได้และมีสุขภาพที่แข็งแรง หรื อผูว้ า่ งงานลดลงและได้งานประจาทามากขึ้น
6. ความประหยัด (Economy) หมายถึ ง การใช้ทรัพ ยากรน้อยที่สุ ดในการผลิ ต
โดยการใช้ปัจจัยนาเข้า (Inputs) ซึ่ งได้แก่ทรัพยากรในการผลิตด้วยราคาที่ต่าที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
สิ่ งนี้ ถือเป็ นหลักฐานสาคัญของนักบริ หารที่ดี การไม่ประหยัดจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรณี ของการมี
คนงานมากกว่าปริ มาณงานหรื อใช้อุปกรณ์เครื่ องมือที่ราคาแพงหรื อคุณภาพสู งเกินความจาเป็ น
7. ความมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึง การเปรี ยบเทียบระหว่างปั จจัยนาเข้า
(Inputs) กับผลผลิต(Output) ได้แก่ การสร้างผลผลิตในระดับที่สูงกว่าปั จจัยนาเข้า ความมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถวัดได้โดยนาปั จจัยนาเข้าจริ งหารด้วยผลผลิ ตจริ ง หากได้ค่าน้อยแสดงว่ามีผลผลิตเพิ่มขึ้น
มากกว่าการเพิ่มขึ้นของปั จจัยนาเข้า ซึ่ งหมายถึงองค์กรนี้มีประสิ ทธิ ภาพ สัดส่ วนตัวนี้ สามารถทาให้
ดีข้ ึนได้โดยการปรับปรุ งผลิตภาพ (Productivity) คือการทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปัจจัยนาเข้า
คงที่หรื อโดยการประหยัด (Economizing) คือรักษาระดับผลผลิตให้คงที่แต่จะลดปัจจัยนาเข้าลง
8. ความมีประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึ ง การเปรี ยบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์
กับ ผลลัพ ธ์ ข องโครงการ ซึ่ ง หมายถึ ง ระดับ ของการบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ ไ ด้ต้ งั ไว้ล่ วงหน้า ของ
โครงการนั้นๆ วัตถุ ประสงค์ ปั จจัยนาเข้า กิ จกรรม ผลผลิ ต ผลลัพธ์ ความมี ประสิ ทธิ ภาพว่าได้
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้เพียงไร ความมีประสิ ทธิ ผลมีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์
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9. ผลสัมฤทธิ์ (Results) หมายถึง การปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่กาหนดไว้จนเกิดผลผลิต
(Outputs) ซึ่ งเป็ นไปตามเป้ าหมายและนอกจากนั้นยังเกิ ดผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิ ดจากผลผลิ ต
ในการทากิจกรรมด้วย สามารถเขียนแสดงดังแผนภาพที่ 10
แผนภาพที่ 10 แสดงความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Results)
ผลสัมฤทธิ์
(Results)

=

ตัวอย่างตัวชี้วดั ผลผลิต
1. จานวนโครงการอบรมที่จดั ขึ้น
หรื อจานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. จานวนนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษา

ผลผลิต
(Outputs)

+

ผลลัพธ์
(Outcomes)

ตัวอย่างตัวชี้วดั ผลลัพธ์
1. จานวนผูร้ ับการอบรมที่ได้ใช้ประโยชน์
จากการอบรมจริ ง
2. จานวนนักเรี ยนที่นาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

จากแนวความคิ ด ดั ง กล่ า วข้า งต้ น สรุ ปได้ ว่ า การบริ หารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
คือ การทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผลโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของการทางาน เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ประหยัด คุ ม้ ค่าการใช้จ่ายงบประมาณ เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์การ ผูร้ ับบริ การ
พึงพอใจโดยมีตวั ชี้วดั ประเมินผลการทางานเพื่อปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างเป็ นระบบ
2.3.2 หลักการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ปิ ยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2544) ได้นาเสนอหลักการบริ หารแบบมุ่ งผลสัม ฤทธิ์
จากการปฏิบตั ิตามแนวทาง Result Based Management (RBM) ของ Canadian International
Development Agency (CIDA) ได้กาหนดหลักการของ RBM ไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วม (Partnership) การประสบความสาเร็ จของ RBM นั้นจะต้องยอมรับ
ว่า ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้องจะต้องตระหนัก และยอมรั บ ความส าคัญของ RBM เสี ย ก่ อนว่า
ผลสัมฤทธิ์ ที่ คาดหวังและทุ กๆ ขั้นตอนของการดาเนิ นงาน RBM จะต้องถู กก าหนดให้ชัดเจน
และได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ทุ กหน่ วยงานทุ กคนที่ อยู่ใ นองค์กรต่างต้อง
รับผิดชอบในการดาเนินงานให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ ที่คาดหวัง
3. ความโปร่ งใส (Transparency) ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วดั ที่สาคัญตลอดจนข้อมูลต่างๆ
ในการดาเนินงานตาม RBM จะต้องได้รับการเฝ้ าติดตามอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ การจัดทารายงาน
ยังต้องเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบอย่างโปร่ งใสในภายหลัง
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4. ความเรี ยบง่าย (Simplicity) แนวทางการดาเนินงานตาม RBM ไม่ควรวางระบบ
ให้ซับซ้อน/ตัวชี้ วดั ผลสัมฤทธิ์ และกระบวนการต่ างๆ ควรจะถู กก าหนดอย่างเหมาะสม ง่ า ยต่ อ
การเข้าใจและวัดผลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องภายในกรอบเวลาที่จากัด
5. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Learning by doing) การติดตามกระบวนการผลสัมฤทธิ์
ของกระบวนการต่ า งๆ ของ RBM ควรด าเนิ น การอย่า งสม่ า เสมอ จะท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้
จากประสบการณ์ในระหว่างการปฏิบตั ิงานนั้นและถ้าจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนต้องกระทาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
สาหรับ RBM ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐจะยึดหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีดว้ ยโดยมีหลักปฏิบตั ิ 6 ประการ คือ 1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 2. หลักคุณธรรม (Ethics)
3. หลักความโปร่ งใส (Transparency) 4. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) 5. หลักความรับผิดชอบ
(Accountability) 6. หลักความคุม้ ค่า (Utility)
โดยสรุ ปหลักการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ หลักเกณฑ์หรื อแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ด้วยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ นไปตามระเบียบ กฎหมายให้เกิดผลสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
2.3.3 ความสาคัญของการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีเป้ าหมายสาคัญที่ เน้น คือ ผลลัพธ์ในการทางาน
ที่สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ ซึ่ งจะทาให้องค์การสามารถบรรลุพนั ธกิจที่จดั ตั้งองค์การ
ขึ้นมาและสามารถดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งสรุ ปความสาคัญไว้ดงั นี้
1. ช่วยให้มีการกาหนดการวัดผลและประเมินที่ชดั เจนว่า ในหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
ขององค์การได้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่องค์การเพียงใด
2. ทาให้เกิ ดการประสานงานในกลุ่ มผูป้ ฏิ บตั ิงาน เนื่ องจากได้กาหนดเป้ าหมาย
และมาตรการร่ วมกัน
3. ช่ วยแก้ไขหรื อป้ องกันปั ญหาเกี่ ยวกับการกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของ
แต่ละคนในกลุ่มและองค์การ
4. เป็ นกระบวนการที่นาไปสู่ ผลที่ตอ้ งการทั้งในส่ วนขององค์การและบุคคล
5. เป็ นเครื่ องมือกาหนดขอบเขตของอานาจและความรับผิดชอบในการควบคุมงาน
ของหัวหน้าแต่ละคน
6. เป็ นเครื่ องมือช่วยในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานและกาลังคน
7. เป็ นเครื่ องช่วยกาหนดหรื อวัดความสามารถว่าผูใ้ ดควรจะมีความก้าวหน้าหรื อได้รับ
การสนับสนุนหรื อส่ งเสริ มเพียงใด
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สรุ ปได้วา่ ความสาคัญของการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ เครื่ องมือในการบริ หาร
จัดการองค์การตามภารกิจให้เกิดผลสาเร็ จที่มีคุณภาพ ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ
2.4 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
หลัก ธรรมาภิ บ าลเป็ นหลัก การบริ ห ารจัดการที่ ดี เพราะมี ก ารปรั บ วิธี คิ ด วิธี ก าร
บริ หารราชการของประเทศไทยทั้งระบบ โดยก าหนดเจตนารมณ์ ของแผ่นดิ นขึ้ นมาเพื่อทุ ก คน
ทุกฝ่ ายในประเทศร่ วมกันคิด ร่ วมกันทา ร่ วมกันจัดการ ร่ วมกันรับผิดชอบ แก้ปัญหา พัฒนานาพา
แผ่นดินนี้ไปสู่ ความมัน่ คง ความสงบ สันติสุข มีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและก้าวไกล
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 มีหลักพื้นฐานของการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทนั สมัยและเป็ นธรรม
เป็ นที่ ย อมรั บ ของสั ง คมและสั ง คมยิ น ยอมพร้ อ มใจปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย กฎ ข้อ บัง คับ เหล่ า นี้
โดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอาเภอใจหรื ออานาจของตัวบุคคล
2. หลัก คุ ณธรรม ได้แก่ การยึดมัน่ ในความถู ก ต้องดี ง ามโดยรณรงค์ใ ห้เจ้า หน้า ที่
ของรัฐยึดหลักนี้ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ให้เป็ นตัวอย่างแก่สังคมและส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ประชาชน
พัฒ นาตนเองไปพร้ อ มกัน เพื่ อ ให้ ค นไทยมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ จริ ง ใจ ขยัน อดทน มี ร ะเบี ย บวิ นัย
ประกอบอาชีพสุ จริ ตเป็ นนิสัยประจาชาติ
3. หลักความโปร่ งใส ได้แก่ การสร้ างความไว้วางใจซึ่ งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุ งกลไกการทางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนได้
4. หลักความมีส่วนร่ วม ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู ้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสิ นใจปั ญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ
การแสดงประชามติ หรื ออื่นๆ
5. หลักความรับผิดชอบได้แก่ การตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสั ง คม การใส่ ใจปั ญหาสาธารณะของบ้านเมื องและกระตื อรื อร้ นในการแก้ปั ญหา ตลอดจน
การเคารพในความเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
6. หลักความคุ ม้ ค่า ได้แก่ การบริ หารจัดการและใช้ทรั พยากรที่ มีจากัดเพื่อให้เป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ ม้ ค่า สร้ างสรรค์
สิ น ค้า และบริ การที่ มี คุ ณ ภาพสามารถแข่ ง ขัน ได้ ใ นเวที โ ลกและรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยงั่ ยืน
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2555) หน่ วยงานหลักในการ
ส่ งเสริ มให้ระบบราชการไทยนาหลักการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริ หารราชการ
แผ่นดิ นเพื่ อประโยชน์สุข ของประเทศชาติ และประชาชนตามเจตนารมณ์ ของมาตรา 3/1 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย 10 หลัก ดังนี้ 1. หลักการตอบสนอง
(Responsiveness) 2. หลักประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) 3. หลักประสิ ทธิ ภาพ/คุ ม้ ค่า (Value for/
money) 4. หลักความเสมอภาค (Equity) 5. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 6. หลักการ
ตรวจสอบได้/ มี ภ าระรั บ ผิด ชอบ (Accountability) 7. หลัก เปิ ดเผย/โปร่ ง ใส (Transparency)
8. หลัก การกระจายอ านาจ (Decentralization) 9. หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) และ
10. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
ต่อมาได้มีการจัดกลุ่มใหม่ (Regroup) โดยรวมเรื่ องที่เกี่ยวข้องไว้ดว้ ยกันเป็ นหมวดหมู่
เพื่ อ ให้ เ ป็ นหลั ก การที่ ง่ า ยต่ อ ความเข้ า ใจและการน าไปปฏิ บ ัติ โดยสรุ ปหลัก ธรรมาภิ บ าล
ของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ทั้ง 4 หลักการสาคัญและ10 หลักการย่อย ดังนี้
1. การบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย
1.1 ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบตั ิราชการต้องใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุม้ ค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อส่ วนรวม ทั้งนี้ ตอ้ งมี
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิ บ ตั ิ ง านเพื่ ออานวยความสะดวกและลดภาระค่ า ใช้จ่า ย
ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลา้ สมัยและไม่มีความจาเป็ น
1.2 ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึ ง ในการปฏิ บตั ิราชการต้องมีวิสัยทัศน์
เชิ งยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทุกฝ่ ายปฏิบตั ิ
หน้าที่ ตามพันธกิ จให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้ าหมายการปฏิ บตั ิ งานที่ชัดเจน
และอยู่ใ นระดับ ที่ ต อบสนองต่ อ ความคาดหวัง ของประชาชน สร้ า งกระบวนการปฏิ บ ัติ ง าน
อย่า งเป็ นระบบและมี ม าตรฐาน มี ก ารจัด การความเสี่ ย งและมุ่ ง เน้น ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านเป็ นเลิ ศ
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
1.3 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบตั ิราชการต้องสามารถ
ให้บริ การได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนดสร้ างความเชื่ อมัน่
ไว้วางใจ รวมถึ งตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
2. ค่านิยมประชาธิ ปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย
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2.1 ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบตั ิ
ราชการต้อ งสามารถตอบค าถามและชี้ แจงได้เ มื่ อ มี ข ้อ สงสั ย รวมทั้ง ต้อ งมี ก ารจัด วางระบบ
การรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ ตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรี ยมระบบการแก้ไขหรื อบรรเทาปั ญหา
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
2.2 เปิ ดเผยและโปร่ ง ใส (Transparency) หมายถึ ง ในการปฏิ บ ัติ ร าชการ
ต้อ งปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยความซื่ อ สั ตย์สุ จ ริ ต ตรงไปตรงมารวมทั้ง ต้อ งมี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ข่ า วสาร
ที่จาเป็ นและเชื่ อถื อได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึ ง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็ นไปโดยง่าย
2.3 หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบตั ิราชการต้องใช้อานาจ
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิ บตั ิงานอย่างเคร่ งครั ดด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลื อก
ปฏิบตั ิและคานึงถึงสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยฝ่ ายต่างๆ
2.4 ความเสมอภาค (Equity) หมายถึ ง ในการปฏิ บตั ิราชการต้องให้บริ การอย่าง
เท่ าเที ยมกัน ไม่มี ก ารแบ่ง แยก ด้า นชายหญิ ง ถิ่ นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่ อทางศาสนา การศึกษา อบรม
และอื่นๆ อีกทั้งยังต้องคานึ งถึ งโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึ งบริ การสาธารณะของกลุ่ ม
บุคคลผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมด้วย
3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย
3.1 การมีส่วนร่ วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented)
หมายถึง ในการปฏิบตั ิราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิ ดให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการรั บรู ้ เรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปั ญหา/ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ ยวข้อง
ร่ ว มคิ ด แก้ไ ขปั ญ หา ร่ ว มในกระบวนการตัด สิ น ใจและการด าเนิ น งานและร่ วมตรวจสอบผล
การปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ ตอ้ งมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรื อข้อตกลงร่ วมกันระหว่างกลุ่ม
ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่ มที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีขอ้ คัดค้าน
ที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
3.2 การกระจายอานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบตั ิราชการควรมี
การมอบอานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ และการดาเนิ นการให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ในระดับต่างๆได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมี การโอนถ่ ายบทบาทและภารกิ จให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นหรื อภาคส่ วนอื่นๆ ในสังคม
4. ความรับผิดชอบทางการบริ หาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย
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4.1 คุ ณธรรม/จริ ยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิ บตั ิราชการต้องมี
จิ ตส านึ ก ความรั บผิดชอบในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ใ ห้เป็ นไปอย่างมี ศี ลธรรม คุ ณธรรมและตรงตาม
ความคาดหวังของสังคมรวมทั้งยึดมัน่ ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริ ยธรรมสาหรับผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรื อนและจรรยาบรรณวิชาชี พ
ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ได้แก่
I - Integrity ซื่ อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง
A - Activeness ทางานเชิงรุ ก คิดเชิงบวกและมีจิตบริ การ
M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริ ยธรรม
R - Responsiveness คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็ นที่ต้ งั
E - Efficiency มุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพ
A - Accountability ตรวจสอบได้
D - Democracy ยึดมัน่ ในหลักประชาธิ ปไตย
Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์
สานักอานวยการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (2553: 5-6) และสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (2553: 22-23) ได้ระบุหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จานวน
9 ประการ ได้แก่
1. หลักประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) : ผลการปฏิ บตั ิราชการที่ บรรลุ วตั ถุ ประสงค์
และเป้ าหมายของแผนการปฏิ บตั ิราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนิ นการ รวมถึ งสามารถ
เที ย บเคี ย งกับ ส่ ว นราชการหรื อหน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ คล้ า ยคลึ ง กัน และมี ผ ลการปฏิ บ ัติ ง าน
ในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิ บตั ิราชการจะต้องมี
ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ ที่ ชั ด เจน มี ก ระบวนการปฏิ บ ัติ ง านและระบบงาน
ที่เป็ นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
2. หลักประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) : การบริ หารราชการ ตามแนวทางการกากับดูแล
ที่ดีที่ มี การออกแบบกระบวนการปฏิ บตั ิ งานโดยการใช้เทคนิ คและเครื่ องมื อการบริ หารจัดการ
ที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
3. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) : กระบวนการที่ขา้ ราชการ ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่ วมในการรับรู ้ เรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปั ญหา/
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ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่ วมคิดแนวทาง ร่ วมการแก้ปัญหา ร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจและร่ วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ น้ ส่ วนการพัฒนา
4. หลักความโปร่ งใส (Transparency) : กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้ แจง
ได้เ มื่ อ มี ข ้อ สงสั ย และสามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารอัน ไม่ ต้อ งห้ า มตามกฎหมายได้อ ย่ า งเสรี
โดยประชาชนสามารถรู ้ ทุกขั้นตอนในการดาเนิ นกิ จกรรมหรื อกระบวนการต่ างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้
5. หลัก การตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริ ก ารที่ ส ามารถด าเนิ น การ
ได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนดและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ความไว้ว างใจ รวมถึ ง ตอบสนอง
ตามความคาดหวัง /ความต้ อ งการของประชาชนผู ้รั บ บริ การและผู ้มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยที่ มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่าง
6. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ และผลงานต่อเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ โดยความรั บ ผิดชอบนั้นควรอยู่ใ นระดับที่ สนองต่ อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึ กในการรับผิดชอบต่อปั ญหาสาธารณะ
7. หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) : การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการบริ หารราชการด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิและคานึงถึงสิ ทธิ เสรี ภาพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
8.หลัก การกระจายอ านาจ (Decentralization): การถ่ า ยโอนอานาจการตัดสิ นใจ
ทรั พยากรและภารกิ จจากส่ วนราชการส่ วนกลาง ให้แก่ หน่ วยการปกครองอื่ น (ราชการบริ หาร
ส่ วนท้องถิ่ น) และภาคประชาชนดาเนิ นการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึ งการมอบอานาจ
และความรั บ ผิ ดชอบในการตัด สิ น ใจและการด าเนิ น การให้ แ ก่ บุ ค ลากร โดยมุ่ ง เน้น การสร้ า ง
ความพึงพอใจในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การปรับปรุ งกระบวนการ
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ เพื่อผลการดาเนิ นงานที่ดีของส่ วนราชการ ทั้งนี้ การกระจายอานาจการตัดสิ นใจ
ที่ดีบุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจที่เหมาะสม
9. หลัก ความเสมอภาค (Equity) : การได้รั บ การปฏิ บ ัติ แ ละได้รั บ การบริ ก าร
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรื อสุ ข ภาพ สถานะบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จและสั ง คม ความเชื่ อ ทางศาสนา
การศึกษา การฝึ กอบรมและอื่นๆ
รจนา ยศธสารและคณะ (2548: 48 อ้างถึ งใน ครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสพฐ. ม.ป.ป.) เห็ นว่า สาหรับธรรมาภิบาลในบริ บททางด้านการจัดการศึกษา ในความหมาย
ของการบริ หารจัด การที่ ดี เป็ นการน าหลัก ธรรมาภิ บ าลมาบู ร ณาการในการบริ หารจัด การ
สถานศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายอันเป็ นเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
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กระบวนการการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว มีแนวทางในการปฏิบตั ิโดยยึด
หลักตามนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ให้สถานศึกษามีความพร้อมในการรับ
นักเรี ยนเข้าเรี ยนโดยให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและให้โอกาสบุคคล ชุ มชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น สถาบันต่างๆ ในสังคมมีสิทธิ และมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
2. ด้านคุ ณภาพมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาได้ดาเนิ นการปฏิ รูประบบบริ หาร
และการจัด การศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยจัด ท าเกณฑ์ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
และตัวบ่ง ชี้ คุณภาพได้อย่างครอบคลุ ม ตลอดจนมี ค วามพร้ อมในการรั บการประเมิ นทั้ง ภายใน
และภายนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลการประเมินเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3. ด้านระบบบริ หารและการสนับสนุนทางการศึกษา สถานศึกษาได้ดาเนินการปฏิรูป
ระบบบริ หารและการจัดการที่ดีให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลโดยส่ งเสริ มให้ทอ้ งถิ่ นชุ มชน
ผูป้ กครองได้มีโอกาสร่ วมในการจัดการศึกษาและให้มีความเป็ นอิสระในการบริ หารการจัดการภายใต้
การกากับดูแลจากรัฐและมีความพร้อมในการกระจายอานาจไปสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4. ด้านหลักสู ตร มี การปฏิ รูปหลักสู ตรให้มีความต่อเนื่ องเชื่ อมโยง มีความสมดุ ล
ในเนื้ อ หาสาระ ทั้ง ที่ เ ป็ นวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ว่า ด้ว ยความเป็ นมนุ ษ ย์แ ละมี ค วามสอดคล้อ ง
มี บูรณาการและมี ความหลากหลายโดยให้จดั ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยั และศักยภาพ
5. ด้านกระบวนการเรี ยนรู้ได้มีการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้ให้ทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ โดยเน้นผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเติมศักยภาพและเป็ นการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
6. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ได้เตรี ยมความพร้อมสาหรับการปฏิรูป
ระบบการจัดการและการลงทุ นเพื่ อการศึ ก ษาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลรวมทั้ง ระดม
ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงิ นและทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่ น
บุคคลครอบครัว ชุ มชนและจัดสรรงบประมาณแผ่นดิ นให้กบั การศึ กษาในฐานะที่มีความสาคัญ
สู งสุ ดต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ
7. ด้านเทคโนโลยีทางการศึ กษา สถานศึ ก ษาได้ส่งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการผลิ ต
และพัฒนาแบบเรี ยน ตารา หนังสื อวิชาการ สื่ อสิ่ งพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยเร่ งรั ดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิ ต จัดให้มีเงิ นสนับสนุ นการผลิ ตและการให้แรงจูงใจ
ให้แก่ ผูผ้ ลิ ตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา ตลอดทั้งการใช้สื่อชนิ ดต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนาตามความจาเป็ น
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กล่ า วโดยสรุ ป หลัก การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที่ ดี เ ป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ที่ ส ามารถ
นาไปใช้ในการบริ หารจัดการองค์การทั้ง ภาครั ฐและเอกชน เพื่อให้การทางานประสบผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายโดยเฉพาะหน่ วยงานราชการจะต้องใช้หลักธรรมภิ บาลเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิ
ราชการตามภาระหน้าที่ให้เป็ นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับและนโยบาย เพื่อให้เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน มุ่งประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนผูร้ ับบริ การเป็ นสาคัญ
สาหรั บการวิจยั นี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารและสั ง เคราะห์ ก าหนดประเด็ น องค์ป ระกอบของความส าเร็ จ
ขององค์การ เพื่อศึกษาความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาที่ มีผลคะแนน
การปฏิ บ ตั ิ งานสู ง มี องค์ป ระกอบ 5 ด้า น ได้แก่ ด้า นคุ ณภาพการให้บริ ก าร ด้า นประสิ ท ธิ ผล
ขององค์การ ด้านประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและการจัดการศึก ษา ด้านการประยุก ต์ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการและด้านการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 3 มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรฐานการควบคุ ม ภายในก าหนดขึ้ นโดยคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ได้ อ อกระเบี ย บ ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ได้มี ห ลัก เกณฑ์ ข้อ ก าหนดเพื่ อ น าไปใช้เ ป็ นแนวทางส าหรั บ จัด วางระบบการควบคุ ม ภายใน
และติ ด ตามประเมิ น รายงานผลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพตามวัต ถุ ป ระสงค์ ผูว้ ิ จ ัย
ขอนาเสนอประเด็นสาคัญ ที่เกี่ยวข้อง มีสาระสาคัญโดยละเอียด ดังนี้
3.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน
Committee of Sponsoring of the Treadway Commission (COSO) ได้ให้ความหมาย
หรื อคานิยาม การควบคุมภายในและวัตถุประสงค์ (อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ม.ป.ป.: 6-7) ไว้ ดังนี้
“Internal Control is a process , effected by an entity’s board of directors ,
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 การควบคุ ม ภายใน หมายถึ ง กระบวนการที่ ค ณะผู้บ ริ ห าร
และบุ ค ลากรในองค์ ก รก าหนดขึ้ น ซึ่ งเป็ นการออกแบบในระดับ ที่ ส มเหตุ ส มผลเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเชื่อมัน่ ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ในเรื่ องดังต่อไปนี้
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1. ความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
2. ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน
3. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
สาหรับ The Canadian Institutes of Chartered Accountants (CICA) ให้ความหมาย
หรื อคานิยาม “การควบคุมภายใน” (อ้างถึงใน กรมบัญชีกลาง ม.ป.ป.: 6-7) ไว้เช่นกัน ดังนี้ คือ
“Control comprises those elements of an organization (including its resources,
systems, culture, structure and tasks ) that taken together support people in the achievement of the
organizations objectives” แปลความได้วา่ “การควบคุ มภายใน ประกอบด้วย องค์ประกอบต่างๆ
ขององค์กรรวมกัน (รวมทั้งทรัพยากร ระบบ วัฒนธรรม โครงสร้าง และงานต่างๆ) ซึ่ งสนับสนุ นให้
บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรที่กาหนดไว้ ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 400 ของสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
แห่ ง ประเทศไทยได้ใ ห้ ค วามหมายหรื อ ค านิ ย าม “ระบบการควบคุ ม ภายใน” (อ้า งถึ ง ใน
กรมบัญชีกลาง ม.ป.ป.: 6-7) ไว้ดงั นี้
“ระบบการควบคุมภายใน” หมายถึง “นโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ (การควบคุมภายใน)
ซึ่ งผู ้บ ริ ห ารของกิ จ การก าหนดขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ข องผู ้บ ริ หารที่ จ ะให้ เ กิ ด
ความมัน่ ใจเท่าที่ จะสามารถท าได้ว่าการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่า งมี ระเบี ยบและมี ประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งรวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายของผูบ้ ริ หาร การป้ องกันรักษาทรัพย์สิน การป้ องกันและการตรวจพบ
ทุ จ ริ ต และข้อ ผิ ด พลาด ความถู ก ต้อ งและครบถ้ว นของการบัน ทึ ก บัญ ชี แ ละการจัด ท าข้อ มู ล
ทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา นอกเหนื อจากเรื่ องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของระบบบัญชี แล้ว
ระบบการควบคุมภายในยังครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมและวิธีการควบคุม.....”
ในขณะที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.ป.ป.: 1) กับกรมบัญชี กลาง มีความเห็ น
สอดคล้องกันว่า การควบคุ มภายในหมายถึ ง กระบวนการที่ ผกู ้ ากับดู แลฝ่ ายบริ หารและบุ คลากร
ทุ ก ระดั บ ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ ก าหนดให้ มี ข้ ึ นเพื่ อ ให้ มี ค วามมั่น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า
การดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. การดาเนิ นงาน (Operation: O) หมายถึ ง การบริ หารจัดการ การใช้ทรัพยากร
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้ องกันหรื อลด
ความผิดพลาด ความเสี ยหายการรั่วไหล การสิ้ นเปลืองหรื อการทุจริ ตของหน่วยรับตรวจ
2. การรายงานทางการเงิน (Financial: F) หมายถึง รายงานทางการเงิ นที่จดั ทาขึ้น
เพื่อใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็ นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
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3. การปฏิ บตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง (Compliance: C)ได้แก่
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบังคับ หรื อมติ ค ณะรั ฐมนตรี ที่เกี่ ย วข้องกับ การดาเนิ นงาน
ของหน่วยรับตรวจรวมทั้งการปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงานที่องค์กรได้กาหนดขึ้น
จันทนา สาขากร, นิ พนั ธ์ เห็ นโชคชัยชนะและศิ ลปพร ศรี จนั่ เพชร (2554) เห็ นว่า
การควบคุ มภายใน (Internal Control) หมายถึ ง การจัดระบบปฏิ บตั ิงานภายในองค์กรเพื่อลด
ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการทุ จ ริ ตและอาจก่ อ ให้เกิ ด ความเสี ย หายต่ อทรั พ ย์สิ นขององค์ก ร
การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
เป้ าหมายการดาเนิ นงานขององค์กร ทั้งในด้า นประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ล รวมถึ ง ช่ วยสร้ า ง
ความเชื่ อถื อได้ของรายงานทางการเงิ น ทั้งนี้ การควบคุ มภายในยังรวมถึ งการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย
และกฎ ระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้องเพื่อป้ องกันการทุ จริ ตหรื อการใช้ทรั พ ยากรขององค์ก รในทางที่ ผิด
อันเป็ นการช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการปฏิบตั ิงานต่างๆ
อุษ ณา ภัท รมนตรี (2547: 5-3) ได้ใ ห้ความหมายของการควบคุ ม ภายในไว้ ดัง นี้
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ทุกคนในองค์การ ตั้งแต่คณะกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารทุกระดับและพนักงานทุกคนมีบทบาทความรับผิดชอบร่ วมกันกาหนดการควบคุ มภายในขึ้น
เพื่อสร้างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุผลในการบรรลุวตั ถุประสงค์ 3 ด้าน
1. ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานหรื อวัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิงาน
(Operation Objective: O) เป็ นการควบคุ มที่ มี วตั ถุ ประสงค์เกี่ ย วกับ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
2. ความเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิน บัญชี หรื อวัตถุประสงค์ดา้ นการรายงาน
ทางการเงิน (Financial Reporting Objective: F) เป็ นการควบคุมที่มีวตั ถุประสงค์ให้รายงาน
งบการเงินที่เผยแพร่ ต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันต่อเวลา
3. การปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อวัต ถุ ป ระสงค์
ด้านการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎ ระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง (Compliance Objective: C) ผูบ้ ริ หาร
ต้องมัน่ ใจว่าองค์การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ สัญญา
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ การควบคุมภายในหมายถึง แนวทางหรื อวิธีการ
ปฏิ บ ัติ ง านที่ ผู ้บ ริ หารและบุ ค ลากรทุ ก คนในองค์ ก รร่ วมกั น ก าหนดขึ้ นตามวัต ถุ ป ระสงค์
ของการควบคุ ม ภายในในแต่ ล ะด้า นโดยต้อ งมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สมเหตุ ผ ลสามารถใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานตามภารหน้าที่ได้จริ ง เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล
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3.2 หลักการและแนวคิดการควบคุมภายใน
หลัก การและแนวคิดการควบคุ มภายในเป็ นส่ วนสาคัญของศึก ษาเพื่อสร้ างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในอย่างถูกต้อง เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการติดตามประเมินผลการควบคุ มภายในของหน่ วยงาน ดาเนิ นการได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
3.2.1 หลักการและแนวคิดในประเทศไทย
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.ป.ป.: 1-2) ได้ให้แนวคิดการควบคุมภายใน
ซึ่ งใช้กบั หน่วยงานราชการ โดยสรุ ปดังนี้
1) การควบคุมภายในเป็ นกระบวนการ (Process) ที่รวมไว้หรื อเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในการปฏิ บตั ิงานตามปกติ ที่มีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องซึ่ งอยู่ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน (Built in)
ประจาวันของหน่ วยรั บตรวจ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงควรนามาใช้รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งการบริ หารงาน
ได้แก่ การวางแผน (Planning) การดาเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)
2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรทุกระดับในหน่วยรับตรวจซึ่ งเป็ น
ผู้มี บ ทบาทส าคัญ ในการสนับ สนุ น ระบบการควบคุ ม ภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยผู้บ ริ ห าร
รั บ ผิ ด ชอบก าหนดและจัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล สร้ า งบรรยากาศ
สภาพแวดล้อ มการควบคุ ม ก าหนดทิ ศ ทาง กลไกการควบคุ ม และกิ จ กรรมต่ า งๆ ติ ด ตามผล
การควบคุ ม ภายใน ส่ ว นบุ ค ลากรอื่ น มี ห น้า ที่ รั บ ผิด ชอบปฏิ บ ัติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายใน
ที่ฝ่ายบริ หารกาหนดขึ้น
3) การควบคุ มภายในให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุ สมผลว่า การปฏิ บตั ิงาน
จะบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด แต่ถึงแม้จะออกแบบไว้ให้มีประสิ ทธิ ผลเพียงใดก็ตาม
ก็ ย งั ไม่ ส ามารถให้ ค วามมั่น ใจว่ า จะท าให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ไ ด้
อย่ า งสมบู ร ณ์ ต ามที่ ต้ ัง ใจไว้ ทั้ง นี้ เพราะการควบคุ ม ภายในมี ข ้อ จ ากัด เช่ น โอกาสที่ จ ะเกิ ด
ข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่ องจากสาเหตุต่างๆ ที่ สาคัญที่สุด คื อ ผูบ้ ริ หารหลี กเลี่ ยงขั้นตอนของ
ระบบ
การควบคุ มภายในหรื อใช้อานาจในทางที่ผิ ด ตลอดจนการวางระบบการควบคุ ม
ภายในจะต้องคานึ งถึ งต้นทุ นและผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้องกันด้วยว่าจะคุ ม้ ค่ากับต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ น
หรื อไม่
กรมบัญชีกลาง (ม.ป.ป.: 5 ) เห็นว่าระบบการควบคุมภายใน เป็ นกลไกที่สาคัญ
และเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
จะช่ ว ยควบคุ ม หรื อลดความเสี่ ยงของหน่ ว ยงานให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ซ่ ึ งจะท าให้
การปฏิ บ ั ติ ง านและการจั ด การของหน่ ว ยงานบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา
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การบริ หารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในเป็ นเรื่ องๆ ในรู ปของกฎหมาย ระเบียบ
ระบบบัญชี หนังสื อสั่งการและหนังสื อตอบข้อหารื อต่างๆ โดยส่ วนใหญ่จะเน้นไปที่ การควบคุ ม
ด้านการเงิ นและบัญชี และการปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามระเบียบหรื อกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้
ซึ่ งไม่ครอบคลุ มถึ งการจัดการด้านอื่นๆ ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานต่างๆ ในภาคราชการ โดยประยุกต์ตามระบบการควบคุม
ภายในของ COSO ซึ่ งเห็นว่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการบริ หารงานในแต่ละหน่วยงานอันจะเป็ นผลให้
การใช้ทรัพยากรของรัฐเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสมประโยชน์ยงิ่ ขึ้น
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สุ ริ นทร์ (2560) มี ค วามเห็ น สอดคล้อ งกั บ หลัก การ
และแนวคิดการควบคุมภายใน ซึ่งสรุ ปประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ระบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ม าตรฐานไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ เ ป็ นวิ ช าการด้า นเดี ย ว
แต่ ต้องสามารถตรวจสอบได้ถึ ง อุ ดมคติ และจริ ย ธรรมในตัวบุ ค คลทุ ก ระดับ ขององค์ก ารตั้ง แต่
ผูบ้ ริ หารระดับสู งจนถึงผูป้ ฏิบตั ิงานระดับล่าง
2. ระบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ม าตรฐานที่ ดี อ งค์ ก ารต้ อ งตระหนั ก ถึ ง
การดาเนินงานแบบมืออาชีพ เพื่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยงาน
3. การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
จะสามารถลดภาระงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของการปฏิบตั ิงานลงได้
4. การพัฒ นาระบบการควบคุ ม ภายในให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง ช่ ว ยให้
การบริ หารจัดการองค์การทันสมัย อยู่เสมอ ส่ งเสริ ม ให้หน่ วยงาน ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ ของการควบคุมภายในตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สาหรับ ธร สุ นทรายุทธ (2550: 190-191) มีแนวคิดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
องค์การ เน้นความมีประสิ ทธิผล ประหยัด มีประสิ ทธิภาพโดยสรุ ป ดังนี้
1. วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารควบคุ ม ภายในอาจจะแตกต่ า งกัน ขึ้ นอยู่ ก ับ องค์ ก าร
การควบคุ ม ตามประเภท ได้แก่ 1.1 การควบคุ ม เพื่ อ ป้ องกันความเสี่ ย ง (Preventive Controls)
1.2 การควบคุมเพื่อติดตาม ตรวจสอบความเสี่ ยง (Detective Controls) 1.3 การควบคุ มเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่ อง (Corrective Controls) และ 1.4 การควบคุมเพื่อการแนะนาวิธีปฏิบตั ิงาน (Directive Controls )
2. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมภายใน ต้องสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินกว่า
ผลประโยชน์ที่ได้รับโดยมีจุดคุ ม้ ทุน (Break of Even) ซึ่ งวัดได้จาก 2.1 ค่าใช้จ่ายอย่างคุ ม้ ค่า
คือการจ่ายต้องมีเหตุผล คุม้ ค่าที่จะได้รับ 2.2 ค่าใช้จ่ายที่เป็ นเวลา ควรใช้เวลาที่เหมาะสม มีเหตุผล
ในแต่ละกิจกรรม ไม่ใช่ทุ่มเทเวลาไปกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเกินความจาเป็ น
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3. ข้อจากัดในการควบคุ มภายใน ระบบการควบคุ มภายในถึงแม้จะออกแบบ
ให้ ดี ที่ สุ ด ก็ ย งั มี ข ้อ จ ากัด ในการควบคุ ม ความเสี่ ย งอยู่ไ ม่ ม ากก็ น้ อ ย การออกแบบการควบคุ ม
จึงมุ่งไปที่สร้างระบบที่ให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) เท่านั้น
4. การยอมรับความเสี่ ยง นาแนวคิดการควบคุมต้นทุนมาเป็ นหลักการยอมรับ
ความเสี่ ยง (Acceptable Risk) คือ หากความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ทาความเสี ยหายไม่มากนักและยอมรับได้
โดยไม่ยอมเสี ยต้นทุนในการควบคุมความเสี่ ยงนั้น
5. การติดตามผลระบบการควบคุ มภายใน เป็ นมาตรการสุ ดท้าย หากระบบ
ควบคุ ม ไม่ ดี จ ะต้อ งมี ก ระบวนการติ ด ตามตรวจสอบผลการปฏิ บ ัติ ต ามระบบควบคุ ม ภายใน
อย่างสม่าเสมอ เมื่อพบว่ามีอะไรบกพร่ องก็จะต้องแก้ไขหรื อปรับเปลี่ยนให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ส่ ว นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและสมาคมผู ้ต รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย (2548: 27) มีแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ดังนี้
1. การควบคุ ม ภายในเป็ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้โ ดยคนในองค์ก ารเป็ นผูส้ ร้ า งขึ้ น
คนในที่น้ ี ได้แก่ คณะกรรมการองค์การ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคลากรอื่ นๆ ผูป้ ฏิบตั ิงานภายในองค์การ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีส่วนสาคัญเป็ นอย่างมากในการกาหนดทิศทางและอนุ มตั ินโยบายหรื อรายการ
ที่ ส าคัญ ดัง นั้น คณะกรรมการหรื อ ผู ้บ ริ ห ารองค์ ก ารจึ ง เป็ นส่ ว นส าคัญ ในการจัด ให้ มี ร ะบบ
การควบคุมภายใน
2. การควบคุมภายในเป็ นกระบวนการที่ ต่อเนื่ องและแทรกอยูใ่ นกิจกรรมต่างๆ
ขององค์ก ารหรื อ แฝงอยู่ใ นการดาเนิ น ธุ รกิ จ ของผูบ้ ริ ห ารอย่า งเข้า กันได้ก ับ กระบวนการหรื อ
กิจกรรมอื่นๆ ขององค์การ
3. การควบคุ ม ภายในไม่ ว่า จะได้รั บ การออกแบบมาดี เ พี ย งใดแต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น
หลัก ประกัน ที่ ส มบู ร ณ์ ใ ห้ แ ก่ กิ จ กรรมใดๆ เนื่ อ งด้ว ยข้อ จ ากัด ของการควบคุ ม ย่ อ มมี อ ยู่ จึ ง ให้
ความมัน่ ใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลเท่านั้น
จากความคิดเห็นของนักวิชาการและสถาบันที่เกี่ยวข้องสรุ ปได้วา่ หลักการและแนวคิด
ของการควบคุ ม ภายในคื อ กระบวนการที่ เกิ ด ขึ้ นอย่า งต่ อ เนื่ องสอดแทรกอยู่ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ตามภาระหน้าที่ ของบุคลากรทุกคนในองค์การเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญของผูบ้ ริ หารในการบริ หาร
จัดการองค์การในด้านต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ระบบการควบคุมภายในขององค์การที่ ดี ต้องเกิ ด
จากการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกคนตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบโดยมีการประเมิน
ระบบการควบคุ ม ภายในเพื่ อปรับปรุ ง และพัฒนาอยู่เสมอ สร้ างความมัน่ ใจ อย่า งสมเหตุ ส มผล
ให้การปฏิบตั ิงานขององค์การบรรลุตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3.2.2 แนวทางการการดาเนินงานการควบคุมภายในของ COSO
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ.2544 จัด ท ามาจากประสบการณ์ ต รวจสอบ
ของประเทศไทยโดยสานัก งานตรวจเงิ นแผ่นดิ น รวมทั้งอนุ วตั ิ ตามมาตรฐานสากลคื อ รายงาน
ของคณะกรรมการร่ ว มของสถาบัน ต่ า งๆ ของ COSO และแนวทางปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ มาตรฐาน
การควบคุ มภายในของสถาบันตรวจเงิ นแผ่นดิ นระหว่างประเทศ (International Organization of
Supreme Audit Institution - INTOSAI) ซึ่ งหลักการและแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO
ได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อเป็ นแนวทางในดาเนินงานมาตามลาดับ สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
COSO เป็ นคณะท างานที่ ก่ อ ตั้ง ขึ้ น โดยคณะกรรมาธิ ก ารของประเทศ
สหรั ฐอเมริ กาที่ ชื่ อว่า Tradeway Commission ในปี 1985 โดยจัดตั้ง ขึ้ นเพื่ อศึ กษาและพัฒนา
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง รู ปแบบการควบคุ มภายในที่มีประสิ ทธิ ผลและป้ องกันการทุ จริ ต
ของรายงานทางการเงิ นนี้ COSO ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากสถาบันวิชาชี พ 5 แห่ ง ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ได้แก่ 1. สถาบันผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งสหรัฐอเมริ กา (American Institute of
Certified Public Accountants: AICPA) 2. สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal
Auditors: IIA) 3. สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิน (Financial Executives Institute: FEI) 4. สมาคมนักบัญชี
แห่ งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association: AAA) 5. สถาบันนักบัญชีเพื่อการบริ หาร
(Institute of Management Accountants: IMA)
ค.ศ.1985 มี ก ารจัด ตั้ง คณะกรรมาธิ ก ารของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ชื่ อ ว่ า
Tradeway Commission โดยตั้งขึ้นเพื่อป้ องกันการทุจริ ตของรายงานทางการเงิน
ค.ศ.1987 Tradeway Commission ได้เสนอให้ต้ งั คณะท างานในนามว่า
Committee of Sponsoring of the Tradeway Commission หรื อ COSO เพื่อศึกษาและพัฒนารู ปแบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิผล
ค.ศ.1992 COSO ได้เสนอรายงานกรอบการควบคุมภายใน (Internal Control ‟
Integrated Framework) ประกอบด้วยองค์ประกอบของการควบคุ มภายใน 5 ด้านที่สัมพันธ์กนั
กรอบงานการควบคุมนี้บางทีเรี ยกกันว่า COSO 1
ค.ศ.2004 COSO ได้เสนอกรอบงานการประเมินความเสี่ ยงระดับองค์การ
(Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ด้าน ที่สัมพันธ์กนั
ซึ่ งพัฒ นาจากกรอบงานการควบคุ ม ภายในที่ มี อ งค์ป ระกอบ 5 ด้า นและองค์ป ระกอบเหล่ า นี้
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินความเพียงพอของการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุม กรอบงาน
การควบคุมนี้บางทีเรี ยกกันว่า COSO 2
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ค.ศ. 2006 COSO ได้ประกาศแนวทางการควบคุ มภายในด้านการจัดทางบ
การเงินประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 20 หลักการโดยได้ดดั แปลงกรอบงานการควบคุมภายใน
เดิ ม (COSO 1) เพื่อลดต้นทุนในการควบคุ มภายในด้านการจัดทางบการเงิ นตามกฎหมาย US.
Sarbanes -Oxley Act (2002) สาหรับกิจการขนาดเล็ก Internal Control over Financial ReportPublic Guidance for Small Companies แนวทางนี้นิยมเรี ยกกันว่า COSO 3
ค.ศ.2009 COSO 4 เป็ นแนวทางด้านการกากับติดตาม Guidance on Monitoring
of Internal Control
ค.ศ.2013 COSO ได้ประกาศแนวทางการควบคุมภายในด้านการจัดทารายงาน
ทางการเงิ นและรายงานที่ไม่ใช่ งบการเงิน ซึ่ งยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิ มของปี ค.ศ.1992 (Internal
Control-Integrated Framework) ที่ ก าหนดให้ ก ารควบคุ ม ภายใน มี อ งค์ป ระกอบหลัก 5
องค์ประกอบแต่เพิ่มเติมในส่ วนอื่นๆ ให้ชดั เจนขึ้น เรี ยกกันว่า COSO 2013
3.3 องค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการนาไปจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผลภายในองค์การ โดยจะนาเสนอ 2 ส่ วน
ได้แก่ 1. องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และ 2. องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ COSO มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
3.3.1 มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.ป.ป.: 7) ได้กล่าวถึงมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดว่า มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ ยง 3. กิ จกรรมการควบคุ ม 4. สารสนเทศและการสื่ อสาร 5. การติดตาม
ประเมินผล
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการมี ความเกี่ ยวเนื่ องสั มพันธ์ กนั โดยมี สภาพแวดล้อม
ของการควบคุ มเป็ นรากฐานที่สาคัญขององค์ประกอบอื่นๆ ดารงอยู่ได้อย่างมัน่ คง สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการควบคุมภายในเป็ นพื้นฐานสาคัญทาให้มีการปฏิบตั ิตามองค์ประกอบอื่นๆ องค์ประกอบ
ทั้ง 5 นี้ จะถือเป็ นมาตรฐานการควบคุมภายใน เนื่ องจากเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการดาเนิ นงานตามภารกิ จ
ขององค์ก ารให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์และเป้ าหมายที่ ก าหนดและยัง เป็ นองค์ป ระกอบขั้นพื้ นฐาน
ที่จาเป็ นสาหรับการควบคุมภายใน ซึ่ งจะเป็ นรากฐานนาไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่ วยงาน
3 ประการ คือ 1. เกิ ดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของการดาเนิ นงาน 2. สร้างความเชื่ อถื อ
ของรายงานทางการเงิน 3. ทาให้มีการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ดังแสดงตามแผนภาพ ที่ 11
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แผนภาพที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการควบคุมภายใน
สารสนเทศ
การประเมินความเสี่ ยง

และ

การติดตาม
ประเมินผล

สภาพแวดล้อม
ของการควบคุม

กิจกรรม
การควบคุม

และ

การสื่ อสาร

ที่มา: คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน. คาแนะนามาตรฐานการควบคุมภายใน: การนามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบตั ิ, 2544: 5
การน ามาตรฐานการควบคุ ม ภายในภาครั ฐ มาใช้เ ป็ นแนวทางจัด วางระบบ
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 5 และข้อ 6 เป็ นความรับผิดชอบ
ของฝ่ ายบริ หารของหน่วยรับตรวจที่จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะ
ขนาดและความชัด เจนของหน่ ว ยรั บ ตรวจและมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน
และปรับปรุ งการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลเป็ นที่น่าพอใจอยูเ่ สมอ
จากการศึ กษา วิเคราะห์ คู่ มือและเอกสารรายงานการจัดวางระบบการควบคุ ม
ภายใน ประจาปี งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ พบว่าส่ วนใหญ่ได้ใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในทั้ง 5 องค์ป ระกอบได้แ ก่ 1.สภาพแวดล้อ มของการควบคุ ม 2. การประเมิ น ความเสี่ ย ง
3. กิจกรรมการควบคุ ม 4. สารสนเทศและการสื่ อสาร และ 5. การติดตามประเมินผล เป็ นแนวทาง
ในการจัด วางระบบการควบคุ ม ภายในและมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ รายงานตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ.2544
สอดคล้องกับประเด็นในแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (ม.ป.ป. : 8-19, 87-95) กรมบัญชีกลาง (ม.ป.ป. : 1-20) และธร สุ นทรายุทธ (2550: 219-235)
ที่เสนอไว้เป็ นแนวทางเดียวกัน
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ในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั จะนาเสนอสาระในแต่ล ะประเด็นตามองค์ประกอบ เพื่อนาไป
กาหนดแนวทางการศึ กษาสภาพการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุ มภายในของสานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู งต่อไป โดยสรุ ป ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
สภาพแวดล้อมของการควบคุ ม มี 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ปรั ชญา
และรู ปแบบการบริ หารของผูบ้ ริ หาร 2. ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม 3. โครงสร้างองค์กร 4. การมอบ
อานาจหน้า ที่ความรับผิดชอบ 5. นโยบายการบริ หารและการพัฒนาบุคลากร 6. คณะกรรมการ
บริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีสาระโดยละเอียด ดังนี้
1.1 ปรัชญาและรู ปแบบการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
ปรั ช ญาและรู ปแบบการบริ หาร หมายถึ ง แนวคิ ด ทัศ นคติ แ ละวิ ธี
ปฏิ บตั ิงานที่ผบู ้ ริ หารนามาใช้ในการบริ หารหน่ วยรับตรวจ ผูบ้ ริ หารแต่ละคนมีแนวคิดและวิธีการ
ปฏิบตั ิงานรวมทั้งประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ปรัชญาและรู ปแบบการบริ หารที่แตกต่างกัน
จะทาให้เกิ ดจุ ดอ่อนการควบคุ มภายในที่ แตกต่างกันซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้ างและ
ประสิ ทธิผล การควบคุมภายใน
ปรัชญาและรู ปแบบการบริ หารเป็ นปั จจัยพื้นฐานสาคัญขององค์ประกอบ
ด้า นสภาพแวดล้อ มของการควบคุ ม ในด้า นต่ า งๆ ขององค์ก ารที่ ผูบ้ ริ หารต้องมี ก ารดาเนิ น การ
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง อาทิ มีการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์
ในการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้อ งกับ ภารกิ จ มี ม าตรฐานและแนวทางในการปฏิ บ ัติ ง านรวมทั้ง
หลักเกณฑ์การวัดผลที่ชดั เจนเป็ นที่ยอมรับเพื่อเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน โดยแจ้งให้บุคลากร
ทุกคนได้ทราบ ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสาคัญและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
โดยสรุ ปจากความหมายปรัชญาและรู ปแบบการบริ หารที่ผบู้ ริ หารได้ดาเนินการ
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องในด้านต่างๆ ตามสาระสาคัญดังกล่ าวข้างต้น ถื อ เป็ นปั จจัยที่ สาคัญ
ของด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ที่จะส่ งผลให้การควบคุมภายในการปฏิบตั ิงานในด้านอื่นๆ
ขององค์การมีประสิ ทธิภาพตามไปด้วย
1.2 ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม
ความซื่ อสั ตย์และจริ ย ธรรมเป็ นสิ่ ง สาคัญอย่า งยิ่ง ที่ จะท าให้เกิ ดคุ ณธรรม
ในการดาเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ ในหน่ วยงาน เป็ นที่ ยอมรั บว่าหน่ วยรั บตรวจที่ มีบุคลากรที่ ซื่อสัตย์
และมี จ ริ ยธรรมสู ง จ านวนมาก สามารถน าพาหน่ ว ยงานของตนให้ ก้ า วหน้ า เป็ นที่ ย อมรั บ
ของสาธารณชนโดยทัว่ ไป ดังนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นแบบอย่างที่ ดี โดยการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ
ทั้งโดยคาพูดและการกระทารวมทั้งสื่ อสารภายในให้บุคลากรรับทราบถึ งการปฏิ บตั ิของผูบ้ ริ หาร
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และควรจัดทาข้อกาหนดด้านจริ ยธรรมรวมถึงข้อห้ามบุคลากรในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(Conflict of Interest) อย่างชัดเจน นอกจากนั้นควรมีการให้สิ่งจูงใจที่สมเหตุสมผลในการส่ งเสริ ม
ให้ บุ ค ลากรมี ก ารยึ ด มั่น ความซื่ อ สั ต ย์แ ละจริ ยธรรมในการปฏิ บ ัติ ง านรวมทั้ง มี ก ารลงโทษ
ที่เหมาะสมเมื่อมีการฝ่ าฝื น กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ บุคคลหนึ่ งมีบทบาทหน้าที่
และ/หรื อความสัม พันธ์อื่นที่ มีวตั ถุ ประสงค์หรื อผลประโยชน์ ส่วนตัว หรื อพวกพ้องที่ ทบั ซ้อน
กับบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน ทาให้การปฏิบตั ิงานของบุคคลนั้นขาดความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง
ซึ่ งอาจเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ส่วนตัวไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน ทาให้บุคคลนั้น
ต้องอยู่ในสภาวการณ์ ตอ้ งเลื อกทางใดทางหนึ่ ง ซึ่ งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อหน่ วยงาน
และอาจนาไปสู่ การทุจริ ตและประพฤติมิชอบ เช่ น บุคลากรของหน่วยรับตรวจเข้าไปเป็ นคู่สัญญา
หรื อมี ส่วนได้เสี ยในสัญญาที่ทากับหน่ วยรับตรวจ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูถ้ ื อหุ ้นในห้างหุ ้นส่ วน
หรื อบริ ษทั ที่เข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยรับตรวจ เป็ นต้น ฝ่ ายบริ หารจึงควรกาหนดข้อห้ามเกี่ ยวกับ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนดังกล่ าวไว้ในข้อกาหนดด้านจริ ยธรรม ทั้งฝ่ ายบริ หารและบุ คลากรทุ กคน
ในหน่วยงานต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนด้วย
จากประเด็นความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรมของบุคลากรในองค์การดังกล่าวข้างต้น
สรุ ปได้วา่ ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรมเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างยิ่งของสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในของทุกองค์การ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาคัญของการควบคุมภายในตามองค์ประกอบด้านอื่นๆ
ในการปฏิ บตั ิ ง านให้เป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บาล มี ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยผูบ้ ริ หาร
ต้องประพฤติ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
1.3 โครงสร้างองค์กร
โครงสร้ า งองค์ ก รเป็ นการก าหนดล าดั บ การบริ หาร การควบคุ ม
ความรั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม รวมถึ ง เส้ น ทางการรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านและความรั บ ผิ ด ชอบ
ของบุคลากรในระดับต่างๆ โดยคานึ งถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นด้วย โครงสร้าง
องค์กรที่ได้รับการจัดไว้อย่างดี ย่อมเป็ นพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้ผบู ้ ริ หารสามารถวางแผน สั่งการ
และควบคุ มการปฏิ บตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งจะเป็ นสิ่ งที่บ่งบอก
ให้เห็นถึงกรอบการทางานของแต่ละกิจกรรมที่จะทาให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ลักษณะโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมแต่ละแห่ ง อาจแตกต่างกันตามขนาดและลักษณะกิ จกรรม
ในแต่ ล ะหน่ ว ยรั บ ตรวจ อาทิ มี ก ารจัด โครงสร้ า งองค์ก รและสายการบัง คับ บัญ ชาทั้ง แบบ
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนิ นงาน มีแผนภูมิการจัดโครงสร้ าง
องค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั
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ดัง นั้นจากความส าคัญของโครงสร้ างองค์ก รที่ ผูบ้ ริ หารได้จดั ไว้อย่า งชัดเจน
เป็ นระบบ มีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ จึงเป็ นปั จจัยสภาพแวดล้อมของการควบคุ ม ที่ดี
ในองค์การที่ ผูบ้ ริ หารและบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องสามารถใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการควบคุ มภายใน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้ าหมาย
1.4 การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
การมอบอานาจ หมายถึง การกระจายการควบคุมในส่ วนที่ผบู ้ ริ หารต้องดูแล
ไปยัง ผูป้ ฏิ บ ัติง านตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็ นในการดาเนิ น กิ จ การเพื่ อ ให้ บ รรลุ
ผลส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้ การกระจายอ านาจ ควรพิ จ ารณาถึ ง ลัก ษณะกิ จ กรรม
ความซับ ซ้ อ น ขนาดพื้ น ที่ แ ละระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ หรื อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งในระดับ
ที่ ค วามเสี่ ย งต่ า สุ ด ที่ อาจเกิ ด จากการตัด สิ น ใจของบุ ค ลากรผูไ้ ด้รั บ มอบอานาจ ดัง นั้น เพื่ อให้ มี
สภาพแวดล้ อ มของการควบคุ ม ที่ ดี ผู ้ บ ริ หารจึ ง ควรมอบอ านาจให้ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่
ความรั บ ผิดชอบในแต่ ล ะตาแหน่ ง จัดท าเอกสารค าบรรยายลัก ษณะงานของบุ ค ลากรทุ กระดับ
เอกสารคู่มื อระบบงานโดยเฉพาะงานที่ มี ค วามซับ ซ้อน ลงทุ นสู ง ระบบการควบคุ มและระบบ
การรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีประสิ ทธิ ภาพและทันกาลไว้อย่างชัดเจน ให้เป็ นแนวทาง
อ้า งอิ ง ในการปฏิ บ ัติง าน เพื่ อป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เกิ ดความซ้ า ซ้อนหรื อละเว้นการปฏิ บ ัติง านรวมทั้ง
เกิ ดหยุดชะงักเมื่ อมี การโยกย้ายสับเปลี่ ยนผูป้ ฏิ บตั ิ งาน โดยมีการแจ้งเรื่ องการมอบอานาจหน้าที่
ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลงานที่มอบหมายอย่างเหมาะสม
เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป
จากความหมายดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า การกระจายอ านาจของผูบ้ ริ ห าร
ควรพิ จารณาถึ ง ลัก ษณะกิ จกรรม ความเหมาะสมกับ หน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบโดยค านึ ง ถึ ง ระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับหรื อต่าสุ ด เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีภายในองค์การ
1.5 นโยบายการบริ หารและการพัฒนาบุคลากร
บุ ค ลากรเป็ นปั จ จัย ส าคัญ และมี อิ ท ธิ พ ลที่ สุ ด ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านทุ ก ด้า น
รวมทั้ง ต่อประสิ ทธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายใน ฝ่ ายบริ หารจึ ง ควรก าหนดนโยบายและแนวทาง
การปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารงานบุคคลอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่ อง มีการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน
เหมาะสมเพื่ อใช้ก ารคัดเลื อก การฝึ กอบรม การเลื่ อนขั้น เลื่ อนตาแหน่ ง โดยเฉพาะควรมี เรื่ อ ง
ความซื่ อสัตย์และจริ ย ธรรมเป็ นหลัก เกณฑ์ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ งานและมี ก ารเผยแพร่
แนวทางหรื อหลักเกณฑ์ ต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างละเอียดรวมถึ งควรพัฒนาให้ความรู้
ความสามารถแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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สรุ ปได้วา่ นโยบายการบริ หารและการพัฒนาด้านบุคลากรอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพของผูบ้ ริ หารดังกล่าวข้างต้น จึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญของสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ที่ดี ทาให้บุคลากรมี ความเชื่ อมัน่ ในระบบคุ ณธรรมขององค์การ มี ขวัญ ก าลังใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.6 กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ หารของหน่วยงานมีความสาคัญในการกากับ ดูแลกิจการ
ซึ่ งหากหน่ ว ยงานมี ก ารติ ด ตาม ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บ ัติ ง านที่ ดี จ ะท าให้ ก ารควบคุ ม ภายใน
มีประสิ ทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ส่ วนผูต้ รวจสอบภายในหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นกลไกที่ช่วยในการตรวจสอบและสอบทานการดาเนิ นงานภายในหน่วยงานเป็ นไปตามทิศทาง
ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารก าหนดรวมถึ ง ผลส าเร็ จ ตามแผนงานต่ า งๆ ที่ ฝ่ ายบริ ห ารด าเนิ น การ
โดยต้องมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ผบู ้ ริ หารได้รับทราบอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่ อง ทั้งนี้
ผูต้ รวจสอบภายในหรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงต้องมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร มีความรู้
ความสามารถในการดาเนิ นการซึ่ งจะช่ วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นสภาพแวดล้อมของการควบคุ ม
ให้มีประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
สรุ ปได้วา่ กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคณะ
กรรมการบริ หารและผูต้ รวจสอบภายในหรื อคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นปั จจัย
ของสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิผลอย่างแท้จริ ง
2. การประเมินความเสี่ ยง
ก่อนการประเมิ นความเสี่ ยงตามขั้นตอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน
เกี่ ย วกับ วัตถุ ประสงค์การดาเนิ นงานซึ่ งประกอบด้วย 1.วัตถุ ประสงค์ระดับหน่ วยรั บตรวจและ
2.วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
2.1 วัตถุ ประสงค์ระดับหน่ วยรั บตรวจ ควรก าหนดอย่างชัดเจนและวัดผลได้
มีการเผยแพร่ และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน
2.2 วัต ถุ ป ระสงค์ ร ะดับ กิ จ กรรม ควรก าหนดให้ ส อดคล้อ งและสนับ สนุ น
วัต ถุ ป ระสงค์ ร ะดับ หน่ ว ยรั บ ตรวจ ต้อ งชัด เจน ปฏิ บ ัติ ไ ด้แ ละวัด ผลได้ โดยบุ ค ลากรทุ ก คน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการกาหนดและให้การยอมรับ
ในส่ วนของการประเมินความเสี่ ยง ผูว้ ิจยั นาเสนอใน 2 ประเด็นประกอบด้วย
1. ความหมาย และ 2. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยง ดังนี้
2.3 การประเมิ นความเสี่ ย ง หมายถึ ง กระบวนการที่ ส าคัญที่ ใ ช้ ใ นการระบุ
และวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่ วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหา
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และนาเอาวิธีการควบคุ มเพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงมาใช้ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ต่อหน่วยรับตรวจ
ตามมาตรฐานการควบคุ มภายใน กาหนดให้ผูบ้ ริ หารต้องประเมิ นความเสี่ ย ง
เพื่อให้ทราบว่าการดาเนิ นงานของหน่ วยรับตรวจมีความเสี่ ยงที่สาคัญในเรื่ องใดและในขั้นตอนใด
ของการปฏิ บตั ิงาน มีระดับความสาคัญและโอกาสที่จะเกิ ดมากน้อยเพียงใด การที่หน่ วยรับตรวจ
ได้รับรู ้ปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญจะเป็ นประโยชน์ในการกาหนดแนวทางการควบคุ มเพื่อป้ องกันหรื อลด
ความเสี่ ยง ซึ่ งจะทาให้เกิดความมัน่ ใจตามสมควรว่า ความเสี ยหายหรื อความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น
หรื อหากเกิดขึ้นจะอยูใ่ นระดับที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
2.4 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยง ประกอบด้วย 1. การระบุปัจจัยเสี่ ยง (Event
Identification) 2. การวิเคราะห์ความเสี่ ยง (Risk Analysis) และ 3. การจัดการความเสี่ ยง (Risk Response)
มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
2.4.1 การระบุปัจจัยเสี่ ยง (Event Identification) ความเสี่ ยงมีสาเหตุจาก
ปั จจัย ทั้ง ภายในและภายนอก ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของหน่ วยรั บ ตรวจ
หรื อ ผลการปฏิ บ ัติ ง าน ทั้ง ในระดับ หน่ ว ยรั บ ตรวจและระดับ กิ จ กรรม ในการระบุ ปั จ จัย เสี่ ย ง
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อ งตั้ง ค าถามว่า มี เหตุ ก ารณ์ ใ ดหรื อกิ จ กรรมใดของกระบวนการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสี ยหายและการไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใด
ที่ จ าเป็ นจะต้อ งได้รับ การดู แลป้ องกัน รั ก ษา เช่ น ความเสี่ ย งจากการจัดซื้ อจัด จ้า งในราคาแพง
ความเสี่ ยงจากการจัดซื้ อพัสดุที่มีคุณภาพต่ากว่าข้อกาหนด เป็ นต้น
2.4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ ยง (Risk Analysis) หลังจากระบุปัจจัยเสี่ ยงแล้ว
ขั้น ตอนต่ อ ไป คื อ การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง เทคนิ ค การวิเ คราะห์ ค วามเสี่ ย งมี ห ลายวิธี การวัด
ความเสี่ ยงที่ เป็ นตัวเลขว่ามี ผลกระทบต่อหน่ วยรั บตรวจเท่าไรนั้นเป็ นสิ่ งที่ ทาได้ยาก โดยทัว่ ไป
จะวิเคราะห์ความเสี่ ยงโดยประมาณโอกาสและความถี่ที่ความเสี่ ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด
เพื่ อ พิ จ ารณาผลกระทบจากความเสี่ ยงและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ยงที่ มี ผ ล
ต่ อ หน่ ว ยรั บ ตรวจโดยการใช้ วิ ธี ก ารให้ ค ะแนน ดัง แสดงข้ อ มู ล โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
และผลกระทบของความเสี่ ยงต่อหน่วยงาน ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงและผลกระทบของความเสี่ ยงต่อหน่วยงาน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความถี่โดยเฉลี่ย
1 เดือนต่อครั้งหรื อมากกว่า
1- 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
1 ปี ต่อครั้ง
2 - 3 ปี ต่อครั้ง
5 ปี ต่อครั้ง

คะแนน
5
4
3
2
1

ผลกระทบของความเสี่ ยงต่อหน่วยรับตรวจ
ผลกระทบ
สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

มูลค่าความเสี ยหาย
>10 ล้านบาท
>2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
>50,000 บาท - 2.5 แสนบาท
>10,000 บาท - 50,000 บาท
ไม่เกิน 10,000 บาท

คะแนน
5
4
3
2
1

ที่มา: สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ป.: 11
ในการจัด ล าดับความส าคัญของความเสี่ ย ง ผูบ้ ริ หารควรให้ค วามส าคัญ
ต่อความเสี่ ยงที่มีระดับสู งและมีโอกาสเกิ ดขึ้นสู ง แต่อาจลดความสนใจต่อความเสี่ ยงที่มีระดับต่ า
และโอกาสจะเกิ ด ความเสี่ ย งมี น้อย การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งของสองจุ ดนี้ ต้อ งใช้วิ จ ารณญาณ
อย่ า งมากว่ า ควรอยู่ ใ นระดั บ ใด เพราะการวัด ผลความเสี่ ยงท าได้ ย ากโดยอาจพิ จ ารณา
จากความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งและผลกระทบของความเสี่ ย งต่ อ องค์ก ร
ว่าก่อให้เกิดความเสี่ ยงในระดับใด ซึ่ งแสดงได้ ตามแผนภาพที่ 12 ดังนี้
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แผนภาพที่ 12 แสดงกราฟโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็ นระดับความเสี่ ยง

ผลกระทบของความเสี่ ยง

ระดับความเสี่ ยง (Degree of Risk)
มีความเสี่ ยงสู งมาก

5
4
3
2
1

มีความเสี่ ยงสู ง
มีความเสี่ ยงปานกลาง
มีความเสี่ ยงต่า
1

2

3
4
5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
ที่มา: สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ป.: 11
นอกจากการใช้แนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงตามแผนภาพข้างต้นแล้ว
ในทางปฏิ บ ัติ ฝ่ ายบริ หารควรพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย อื่ น ๆ ประกอบ เช่ น ความเสี่ ย งบางประเภท
อาจมี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด สู ง มาก ถึ ง แม้ผ ลเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความเสี่ ย งดัง กล่ า วในแต่ ล ะครั้ ง
มี จ านวนเงิ น น้ อ ย แต่ ห ากเกิ ด ขึ้ นบ่ อ ยครั้ งผลโดยรวมอาจมี จ านวนเงิ น ที่ มี ส าระส าคั ญ
และอาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อหน่วยรับตรวจได้
2.4.3 การจัดการความเสี่ ยง (Risk Response) เป็ นขั้นตอนการกาหนดวิธีการ
จัดการเพื่อลดความเสี่ ยง ซึ่ งเมื่ อทราบความเสี่ ยงที่ มีนยั สาคัญและโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ ยงแล้ว
ควรวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง ว่ า เกิ ด จากปั จ จัย ภายในหรื อ ภายนอก จะจัด การ
กับ ความเสี่ ย งนั้นอย่างไรโดยต้องพิ จารณาถึ ง ค่ า ใช้จ่า ยหรื อต้นทุ นในการจัดการความเสี่ ย งนั้น
เปรี ยบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุม้ ค่าหรื อไม่
กรณี เป็ นความเสี่ ยงเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจโดยรวมมักเกิดจากปั จจัยภายนอก
ซึ่ งมิได้อยูภ่ ายใต้การควบคุมของฝ่ ายบริ หาร การป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงกระทาได้โดยการบริ หาร
ความเสี่ ยงใน 4 วิธี ซึ่ งจะเลือกวิธีการใด อยูท่ ี่การพิจารณาของฝ่ ายบริ หารที่พิจารณาถึงความเหมาะสม
คุ ม้ ค่า เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด สรุ ป ได้แก่ 1. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) 2. การแบ่งปั น (Sharing)
3. การลด (Reducing) และ 4. การยอมรับ (Accepting)
กรณี เ ป็ นความเสี่ ย งเกี่ ย วกับ การควบคุ ม ภายใน ที่ เ กิ ด จากปั จ จัย ภายใน
ซึ่ ง อยู่ภายใต้ก ารควบคุ ม ของฝ่ ายบริ หาร การป้ องกัน หรื อ ลดความเสี่ ย งกระท าได้โ ดยจัด ให้ มี
กิจกรรม การควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ ความเสี่ ยงจากการจัดซื้ อพัสดุ ในราคาแพงแต่

72
คุณภาพต่าอาจจัดให้มีกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้ อให้รัดกุมมากขึ้น เช่น การกาหนดนโยบาย
การคัด เลื อ กผู ้ข ายที่ ดี ที่ สุ ด ทั้ง ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพและราคา การก าหนดวงเงิ น การอนุ ม ัติ จ ัด ซื้ อ
ให้เหมาะสม การจัดทาทะเบียนประวัติผขู้ าย เป็ นต้น
โดยสรุ ป การประเมิ นความเสี่ ย งขององค์ก ารตามมาตรฐานการควบคุ มภายใน
จะต้อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจวัต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ หน่ ว ยงานและระดั บ โครงการ/กิ จ กรรม
อย่างชัดเจน ถูกต้อง วัตถุ ประสงค์ ระดับโครงการ/กิ จกรรมจะต้องมี ความสอดคล้อง สนับสนุ น
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนให้การปฏิบตั ิงานไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ การประเมิน
ความเสี่ ยงจะดาเนิ นการตามขั้นตอนโดยพิจารณาถึ งวัตถุ ประสงค์ในแต่ละระดับด้วยโดยเริ่ มจาก
การระบุปัจจัยเสี่ ย งที่ แท้จริ งขององค์การว่า เป็ นความเสี่ ยงเรื่ องใด มี การวิเคราะห์ความเสี่ ยงนั้น
ให้รู้ว่า เกิ ดจากปั จจัย ภายในหรื อภายนอก จัดลาดับความสาคัญ ความเสี่ ยงที่ ต้องดาเนิ นการก่ อน
เนื่ องจากมี ค วามเสี่ ย งสู ง มี ก ารจัด การความเสี่ ย งโดยพิ จ ารณาถึ ง ล าดับ ความเสี่ ย ง ความคุ ้ม ค่ า
กับการดาเนินการและประโยชน์ที่ได้รับ
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิ จ กรรมการควบคุ ม มี 6 ประเด็ น ประกอบด้ว ย 1. การก าหนดนโยบาย
และระเบี ย บวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ง าน 2. การสอบทานโดยผูบ้ ริ หาร 3. การควบคุ ม การประมวลผลข้อมู ล
4. การอนุมตั ิ 5. การดูแลป้ องกันทรัพย์สิน 6. การแบ่งแยกหน้าที่ และ7. การจัดทาเอกสารหลักฐาน
ซึ่ งมีสาระโดยละเอียด ดังนี้
3.1 การกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง เป็ นผูก้ าหนดนโยบายและแผนงาน เพื่ อ แสดงให้ เห็ น
ถึ ง ทิ ศ ทางของหน่ วยงานส่ วนผูบ้ ริ ห ารระดับ รองลงมาเป็ นผูก้ าหนด ระเบี ย บ วิธี ป ฏิ บ ตั ิ เ พื่ อใช้
ในการด าเนิ น งานด้า นต่ า งๆ ที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบโดยระเบี ย บ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ น้ ัน จะต้อ งสอดคล้อ ง
และรองรับตามนโยบายหรื อแผนงานและปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอยูเ่ สมอรวมทั้ง
จัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะๆ เพื่อวัดผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาและนามา
ปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้น
ดังนั้นสรุ ป ได้ว่า การก าหนดนโยบายและระเบี ยบ วิธี ปฏิ บตั ิงานเป็ นกิ จกรรม
การควบคุ ม ที่ส าคัญของผูบ้ ริ หารขององค์การ เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ต้องดาเนิ นการ
ให้สอดคล้องกับภารกิ จ สามารถสนับสนุ นการบริ หารจัดการองค์การทั้งระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพ
บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
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3.2 การสอบทานโดยผูบ้ ริ หาร
การสอบทานโดยผูบ้ ริ หาร มี 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การสอบทาน
โดยผูบ้ ริ หารสู งสุ ด และ 2. การสอบทานโดยผูบ้ ริ หารระดับรอง ซึ่ งมีสาระโดยละเอียด ดังนี้
3.2.1 การสอบทานโดยผู ้บ ริ หารสู งสุ ด ควรมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามสนใจ
กับการบรรลุ ผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ของหน่ วยรับตรวจในภาพรวมและวัตถุ ประสงค์ที่สาคัญ
ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ โดยการวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บระหว่ า งข้ อ มู ล ผลการปฏิ บ ั ติ ง านจริ ง
กับงบประมาณ เป้ าหมายตามแผนงาน ประมาณการรวมทั้งเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในงวดที่ผ่านมา
หรื อเปรี ยบเทียบกับข้อมูลของหน่ วยงานอื่ นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันหรื อตัวชี้ วดั ความสาเร็ จอื่นๆ
ซึ่ งจะทาให้เห็ นภาพรวมของการดาเนิ นงานว่ามี ปัญหาในด้านใดบ้าง รวมทั้งยังช่ วยให้ผูบ้ ริ หาร
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขที่จาเป็ น
3.2.2 การสอบทานโดยผูบ้ ริ หารระดับรองลงมา ผูบ้ ริ หารระดับรองลงมา
หรื อผูบ้ ริ หารระดับกลาง เป็ นผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานด้านใด ด้านหนึ่ งภายในหน่วยรับตรวจ
ตามที่ ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ด จึ งควรมุ่งเน้นสอบทานผลการปฏิ บตั ิ งานที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
ในหน่ วยงานหรื อกิ จกรรมที่ ตนรั บผิดชอบเปรี ยบเที ยบกับเป้ าหมายตามแผนงานที่ ได้กาหนดไว้
และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอบทานการปฏิ บตั ิงาน
จริ งกับระเบี ย บและวิธี การปฏิ บ ตั ิ ต่า งๆ การสอบทานควรเข้ม งวดหรื อกระทาบ่อยครั้ ง มากน้อย
เพียงใดขึ้นกับลักษณะและระดับความเสี่ ยงของงานนั้นๆ
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การสอบทานโดยผูบ้ ริ หารทั้งระดับสู งสุ ดและระดับรองลงมา
ขององค์การเป็ นกิ จกรรมการควบคุ มตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับ
ที่ตอ้ งดาเนิ นการตามบทบาท อานาจหน้าที่ อย่างเป็ นระบบโดยเน้นให้ความสาคัญในการบรรลุ
ผลความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
3.3 การควบคุมการประมวลผลข้อมูล
ผูบ้ ริ หารต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศภายในหน่วยรับตรวจประกอบการตัดสิ นใจ
ในการบริ หารจัด การทั้ง ข้ อ มู ล ทางบัญ ชี ก ารเงิ น และข้อ มู ล อื่ น ที่ ส าคัญ ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล ที่ ผ่ า น
การประมวลผลทั้งในรู ป ของสารสนเทศหรื อรายงาน จะต้องมี ความถูก ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และให้เนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ กิ จกรรมการควบคุ มที่ควรมีเพื่อให้ได้สารสนเทศ
และรายงานที่ มีความสมบูรณ์ ได้แก่ มีการอนุ มตั ิรายการทุกครั้งก่อนทาการบันทึกบัญชี ทะเบียน
หรื อแฟ้ มหลักฐานอื่น การสอบทานหรื อเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนการบันทึกรายการนั้นการสอบทาน
หรื อการเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างกัน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่ วยในการประมวลผลข้อมูล
ทั้งอุปกรณ์ รายงานและบุคลากร
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โดยสรุ ป การประมวลผลข้อมูล ที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพในรู ปแบบต่างๆ เป็ นกิ จกรรม
การควบคุ ม ที่ จ ะท าให้ ผู้บ ริ หารได้ ข้อ มู ล ครบถ้ ว น ถู ก ต้อ ง เป็ นปั จ จุ บ ัน สามารถน าไปใช้
ในการบริ หารจัดการองค์การโดยภาพรวมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุเป้ าหมาย
3.4 การอนุมตั ิ
ในการดาเนิ นงาน ผูบ้ ริ หารไม่สามารถดาเนิ นงานให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์
ของหน่ วยรับตรวจที่ได้กาหนดไว้โดยลาพัง จึงจาเป็ นต้องมอบอานาจให้บุคลากรระดับรองลงมา
ปฏิ บ ัติ แ ทน ซึ่ งควรก าหนดขอบเขตของอ านาจในการอนุ ม ัติ ใ ห้ ชัด เจนเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
และสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานได้ท ราบทั่ว กัน โดยผู้ที่ ไ ด้รั บ มอบอ านาจควรสอบทาน
ความเพี ยงพอของเอกสารประกอบการขออนุ ม ตั ิ ว่า ถู กต้อง เหมาะสมและเป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบาย แนวทางการปฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้องและมีวงเงิ นที่อนุ มตั ิอยูภ่ ายใต้ขอบเขตอานาจ
ที่ ต นสามารถอนุ ม ัติ ไ ด้ รวมทั้ ง ควรสอบถามเกี่ ย วกั บ รายการที่ ผิ ด ปกติ จ ากผู ้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ก่อนลงนามอนุมตั ิให้ดาเนินการ
โดยสรุ ป การอนุ มตั ิ เป็ นกิ จกรรมการควบคุ มภายในองค์การที่ ผูบ้ ริ หารได้มอบ
อานาจของตนเองอย่า งชัดเจนและมี ก ารสื่ อสารทัว่ ทั้ง องค์ก าร เพื่ อ ให้บุ คลากรระดับรองลงมา
ได้ทาหน้าที่แทนเพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์
3.5 การดูแลป้ องกันทรัพย์สิน
การดู แ ลป้ องกันทรั พ ย์สิ น เป็ นการจ ากัด การเข้า ถึ ง ทรั พ ย์สิ นที่ มี ค วามเสี่ ย ง
เช่ น เงิ น สด ทรั พ ย์ สิ นที่ มี ค่ า เอกสารหลั ก ฐานและระบบงานที่ ส าคั ญ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ที่เป็ นความลับขององค์กร เป็ นต้น เพื่อป้ องกันการสู ญหาย การทุจริ ตและการนาไปใช้ประโยชน์
โดยผู ้ที่ ไ ม่ มี อ านาจหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ฝ่ ายบริ ห ารควรจัด ให้ มี ก ารดู แ ลทรั พ ย์สิ น อย่ า งรั ด กุ ม
และเพียงพอ การดูแลป้ องกันรักษาทรัพย์สินที่ดี คือ การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินนั้น เช่น การเก็บ
เงินสดและของมีค่าในเซฟที่ปลอดภัย การใส่ กุญแจห้องเก็บพัสดุหรื อตูเ้ ก็บเอกสารหลักฐานที่สาคัญ
การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้การ์ ดหรื อแผงสัญญาณ การใช้รหัสผ่าน การจัดเวรยามรักษา
ความปลอดภัย เป็ นต้น นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารควรก าหนดให้ มี ก ารจัด ท าทะเบี ย นทรั พ ย์สิ น
และมีการตรวจนับทรัพย์สินเป็ นระยะๆ โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ ยวกับการจัดหาและดูแล
รักษาทรัพย์สินนั้นๆ และเปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการตรวจนับกับทะเบียนทรัพย์สิน หากมีผลต่าง
เกิดขึ้นควรติดตามหาสาเหตุแล้วดาเนิ นการตามควรแก่กรณี และปรับปรุ งทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง
3.6 การแบ่งแยกหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ ยงต่อความเสี ยหายจาเป็ นต้องมีการแบ่งแยก
หน้าที่ เพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงจากข้อผิดพลาดหรื อการทุจริ ต ตัวอย่างงานที่สาคัญ เช่น การอนุมตั ิ
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รายการหรื อการให้ความเห็นชอบ การประมวลผลหรื อการบันทึกรายการ การดูแลรักษาทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้อง
จากกรณี ตวั อย่าง ผูบ้ ริ หารไม่ควรให้บุคคลคนเดี ยวปฏิ บตั ิงานนั้นตั้งแต่ตน้ จนจบ
ในกรณี ที่หน่ วยรั บตรวจมี ขอ้ จากัดด้านบุ คลากรทาให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่ งานดังกล่ าวได้
ควรกาหนดกิจกรรมอื่นทดแทนเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง เช่น มีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ เพิ่มขึ้นหรื อมีการควบคุ มดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ อาจกาหนดให้มีการสับเปลี่ ยนหน้าที่
ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยรับตรวจเป็ นครั้งคราว โดยเฉพาะหน้าที่งานที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิด
ข้อผิดพลาดหรื อความเสี ยหาย เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งกระทาการอันไม่เหมาะสมหรื อทุจริ ต
โดยอาศัยระยะเวลาที่ทางานต่อเนื่องในหน้าที่งานเดิมเป็ นเวลานาน
โดยสรุ ป ผู้บ ริ ห ารควรมี ก ารแบ่ ง แยกหน้า ที่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านในงานที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ที่ อาจเกิ ดผลกระทบต่ อองค์ก ารโดยก าหนดให้มี ผูร้ ั บ ผิ ดชอบในแต่ ล ะขั้นตอนจะเป็ นกิ จกรรม
การควบคุมที่ดีภายในองค์การที่สามารถป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นได้
3.7 การจัดทาเอกสารหลักฐาน
การด าเนิ น งานหรื อ ระบบงานใดที่ มี ค วามส าคัญ ควรมี ก ารจัด ท าหลัก ฐาน
ที่ เป็ นเอกสารหรื อหนัง สื อไว้ เพื่ อให้บุ ค ลากรที่ มี หน้า ที่ เกี่ ย วข้อ งได้ท ราบ เข้า ใจวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ง าน
และสามารถค้นคว้า หรื ออ้า งอิ ง ได้รวมทั้ง สามารถใช้ใ นการตรวจสอบ สอบทานความถู ก ต้อ ง
พิจารณาอนุ มตั ิ รายงานอย่างรั ดกุม ตัวอย่างเช่ น ระเบียบ คาสั่ง คู่มือการปฏิ บตั ิ งาน ผังทางเดิ น
ของระบบงานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงาน
จากความสาคัญของการจัดทาเอกสารหลักฐานในรู ปแบบต่างๆ ดังกล่าวจึงสรุ ปได้ว่า
เป็ นเครื่ องมื อ การควบคุ ม ภายในของผู ้บ ริ หารและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ส ามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินงานได้
4. สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศและการสื่ อสาร มี 2 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านสารสนเทศและด้าน
การสื่ อสาร มีสาระโดยละเอียดดังนี้
4.1 ด้า นสารสนเทศ หมายถึ ง มี ก ารจัด ระบบข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ผ่ า นการประมวลผล
และถู ก จัด ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ที่ มี ค วามหมายและเป็ นประโยชน์ ต่ อ การใช้ ง าน ซึ่ งการด าเนิ น งาน
ของหน่ วยรั บตรวจ บุ คลากรทุ กระดับจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ โดยผูบ้ ริ หารจะใช้ในการ
บริ หารจัดการ ส่ วนผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านใช้เป็ นเครื่ องชี้ นาในการปฏิ บตั ิ ง านตามหน้าที่ ท้ งั นี้ ควรมี ระบบ
การรักษาความปลอดภัยที่ดีในการเข้าถึงและเรี ยกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศด้วย
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ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ดี จ ะต้อ งมี ค วามถู ก ต้อ ง สมบู ร ณ์ เป็ นปั จ จุ บ ัน ทัน เวลาและมี
ความน่าเชื่ อถือ ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ จาเป็ นต้องได้รับข้อมูลทุกด้านขององค์กรทั้งจากแหล่งภายใน
และแหล่งภายนอก เพื่อพิจารณาว่าการดาเนิ นงานเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิ บตั ิงาน
ประจา และบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
เช่น ข้อมูลด้านการดาเนิ นงาน ข้อมูลด้านการจัดซื้ อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ รายการอื่นๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร
สิ นค้าคงคลังหรื อพัสดุคงคลังและลูกหนี้ ข้อมูลการปฏิบตั ิงานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าองค์กร
ได้ปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบ กฎหมาย และข้อบังคับ ต่างๆหรื อไม่ ข้อมูลด้า นการเงิ นซึ่ ง เป็ นสิ่ งจาเป็ น
เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ ดังนั้นจึงควรจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและแจกจ่ายข้อมูลในรู ปแบบ
ที่เหมาะสมและทันเวลาให้ฝ่ายบริ หารและบุคลากรได้ใ ช้ขอ้ มู ลข่า วสารนั้นเพื่อช่ วยให้สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 ด้านการสื่ อสาร หมายถึ ง มี การจัดระบบการติ ดต่อสื่ อสาร เพื่ อแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ข่ า วสารระหว่ า งบุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยรั บ ตรวจ ซึ่ งอาจใช้ ค นหรื อใช้ สื่ อ
ในการติดต่อสื่ อสาร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งต้องมีการสื่ อสารที่ชดั เจนให้บุคลากร
ทุ ก คนได้ รู้ แ ละเข้า ใจบทบาท หน้ า ที่ ข องตนเกี่ ย วกับ ระบบการควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงาน
และรั บ ทราบถึ งปั ญหาและจุ ดอ่ อนการควบคุ มภายในรวมทั้ง แนวทางแก้ไข ควรจัดให้ มี กลไก
หรื อช่ องทางให้บุคลากรได้สามารถเสนอข้อคิ ดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะในการทางาน ส่ งเสริ มให้มี
การสื่ อสารข้อมู ลทั้งจากระดับบนลงล่ าง จากระดับล่ างขึ้ นบนและในระดับเดี ยวกันภายในหน่ วย
รั บ ตรวจและนอกจากการสื่ อสารภายในหน่ ว ยรั บ ตรวจแล้ ว ควรมี ก ารสื่ อสารที่ เ พี ย งพอ
กับ บุ ค คลภายนอกด้ ว ย เพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ ข้อ มู ล จากผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งหรื อมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ที่เกิดประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ
จากความสาคัญของด้านสารสนเทศและด้านการสื่ อสารสรุ ปได้วา่ การจัดให้มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั จะเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ ม
สนับ สนุ นให้ผูบ้ ริ ห ารและผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านสามารถนาไปใช้ใ นการด าเนิ นงานการควบคุ ม ภายใน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับระบบการสื่ อสารแบบสองทางทั้งภายในและภายนอกหน่ วยงาน
เป็ นกลไกที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานองค์ก ารในระบบเปิ ด สร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ
และความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกัน เกิ ดการประสานงาน ร่ วมมือ ร่ วมใจกันดาเนิ นงานการควบคุม
ภายในขององค์การให้มีประสิ ทธิภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การติ ด ตามประเมิ น ผล มี 2 ประเด็ น ประกอบด้ว ย การติ ด ตามผลในระหว่ า ง
การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลเป็ นรายครั้ง มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
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5.1 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
เป็ นกิ จกรรมที่รวมอยู่ในการบริ หารจัดการและการควบคุ มดูแลการปฏิ บตั ิ งาน
ตามปกติ ป ระจ าวัน ของแต่ ล ะส่ ว นงานย่ อ ยภายในหน่ ว ยรั บ ตรวจที่ ฝ่ ายบริ ห ารและบุ ค ลากร
ทุกระดับ ต้องมีความรับผิดชอบร่ วมกันในการจัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุ ม
ภายในของส่ วนงานย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
5.2 การประเมินผลเป็ นรายครั้ง
มีวตั ถุ ประสงค์มุ่งเน้นไปที่ ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายใน ณ ช่ วงเวลาใด
เวลาหนึ่ ง ที่ ก าหนดโดยขอบเขตและความถี่ ใ นการประเมิ นขึ้ นอยู่ก ับ วัตถุ ป ระสงค์ก ารติ ดตาม
ประเมินผล แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
5.2.1 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็ นกระบวนการติดตามประเมินผล
เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในด้วยการให้ผมู ้ ีความชานาญในกิ จกรรม
นั้นเข้ามามีส่วนร่ วมในการประเมิน โดยกาหนดให้กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานของส่ วนงานย่อยนั้นๆ ร่ วมกัน
พิจารณาถึงความเพียงพอและความมีประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายในและค้นหาความเสี่ ยง
ของงานในความรั บ ผิดชอบ เพื่ อพิ จารณาปรั บ ปรุ ง กระบวนการและกิ จกรรมการควบคุ ม ที่ มี อยู่
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้ น ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึ งควรกาหนดให้มีการประเมิ น
การควบคุมด้วยตนเองทุกส่ วนงานย่อยภายในองค์กร
5.2.2 การประเมิ นการควบคุ ม อย่างเป็ นอิส ระ เป็ นการประเมิ นผลที่ก ระทา
โดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงานนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า ผลการประเมิน
จะให้ข ้อ มู ล สารสนเทศที่ มี ค วามถู ก ต้อ ง ครบถ้วน การประเมิ น ผลอย่า งเป็ นอิ ส ระอาจกระท า
โดยผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก และ/หรื อที่ปรึ กษาภายนอก เพื่อให้ผลการประเมิน
เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และมี ค วามเที่ ย งธรรมมากขึ้ น การประเมิ นการควบคุ มอย่างเป็ นอิ สระ
ควรจะเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเสริ มและสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อการติดตามประเมินผล ผูบ้ ริ หารต้องกาหนดให้มี
ผูร้ ับผิดชอบการติ ดตามประเมิ นผลเกี่ ยวกับความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายใน
อย่า งต่ อเนื่ องและก าหนดให้การติ ดตามประเมิ นผลเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิ บ ัติง านและจัดท า
รายงานเสนอต่อผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการโดยตรง เมื่อผูบ้ ริ หารได้รับรายงานการติดตามการประเมินผล ควรดาเนินการดังนี้
1. พิจารณาวิธีการปรับปรุ งแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ
2. กาหนดมาตรการที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
3. สั่งการให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ อง
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4. ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการใดๆ ตามข้อเสนอแนะ
จากความส าคัญ ขององค์ ป ระกอบด้ า นการติ ด ตามประเมิ น ผลของมาตรฐาน
การควบคุ ม ภายในสรุ ป ได้ว่า เป็ นกระบวนการปฏิ บ ัติ ง านปกติ ประกอบด้ว ย การติ ด ตามผล
ในระหว่างการปฏิบตั ิงานและการประเมินผลเป็ นรายครั้ง มี 2 ลักษณะ คือการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเองซึ่งมีความสาคัญมากเพราะจะป้ องกันและลดความเสี ยหายได้ในเบื้องต้นและการประเมิน
การควบคุมอย่างอิสระ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในนี้ ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิจะต้องให้
ความส าคัญ มี ก ารก าหนดผู ้รั บ ผิ ด ชอบ วางหลัก เกณฑ์ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ มี ค วามชัด เจนและมี ก าร
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่องเพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลอยูเ่ สมอ
3.3.2 มาตรฐานการควบคุมภายในของ COSO
Thomas P. DiNapoli, State Comptroller. (2016: 8) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ
การควบคุมภายใน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการ มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
องค์ป ระกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุ ม (Control Environment)
ประกอบด้วย
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่ อตรงและจริ ยธรรม ได้แก่ 1. แสดงให้เห็ น
โดยผ่านคาสั่ง การกระทา พฤติ กรรม 2. จัดทามาตรฐานของจรรยาบรรณ 3. ประเมิ นการยึดมัน่
ในมาตรฐานของจรรยาบรรณ 4. รายงานการเบี่ยงเบนในเวลาที่เหมาะสม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล ได้แก่
1. กาหนดความรับผิดชอบในการกากับดูแล 2. กรรมการบริ ษทั มีความรู้ ความชานาญที่เกี่ ยวข้อง
กับ ธุ ร กิ จ 3. ด าเนิ น การอย่ า งเป็ นอิ ส ระจากฝ่ ายบริ ห าร 4. ก ากับ ดู แ ลในเรื่ อ งสภาพแวดล้อ ม
ของการควบคุ ม การประเมิ นความเสี่ ยง กิ จกรรมการควบคุ ม ข้อมูล สารสนเทศและการสื่ อสาร
และการติดตามประเมินผล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร มี อานาจการสั่ ง การชัดเจน ได้แก่
1. พิ จ ารณาโครงสร้ า งทั้ง หมดของกิ จ การ 2. ก าหนดสายการรายงาน 3. ก าหนด มอบหมาย
และจากัดขอบเขตของอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้และจูงใจพนักงานได้แก่ 1. วางนโยบายและวิธี
ปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับการบริ หารบุ คลากร 2. ประเมิ นความสามารถรายบุ คคลและระบุ ส่ วนที่ ย งั ขาดอยู่
เพื่อปรับปรุ งแก้ไข 3. จูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร 4. วางแผนและเตรี ยมสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่ งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ได้แก่
1. บัง คับ ให้ มี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่ อ การควบคุ ม ภายในผ่ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร อ านาจหน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบ 2. กาหนดตัวชี้ วดั ผลการปฏิ บตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจและการให้รางวัล 3. ประเมิน
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ตัวชี้ วดั ผลการปฏิ บ ตั ิ งาน สิ่ งจู งใจและรางวัลอย่างต่ อเนื่ อง 4. พิ จารณาความกดดันในการท างาน
ที่มากเกินไป 5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานเป็ นรายบุคคล
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) ประกอบด้วย
หลักการที่ 6 กาหนดเป้ าหมายชัดเจน ได้แก่ 1. องค์กรปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชี
ที่รับรองโดยทัว่ ไป 2. องค์กรกาหนดสาระสาคัญของรายงานทางการเงิ น 3. รายงานทางการเงิ น
สะท้อนถึ ง กิ จกรรมขององค์ก ร 4. คณะกรรมการอนุ มตั ิ แ ละสื่ อสารนโยบายบริ หารความเสี่ ย ง
ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานรับทราบ และเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงอย่างครอบคลุ ม ได้แก่ 1. ระบุความเสี่ ยง
ทุกประเภททั้งระดับองค์กร ฝ่ ายงาน 2. วิเคราะห์ความเสี่ ยงทั้งปั จจัยภายใน/ภายนอก 3. ให้ผบู้ ริ หาร
ทุกระดับมีส่วนร่ วม 4. ประเมินนัยสาคัญของความเสี่ ยงที่ระบุ 5. กาหนดว่าจะตอบสนองความเสี่ ยงอย่างไร
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต ได้แก่ 1. ประเมินโอกาสที่จะเกิ ด
การทุจริ ตประเภทต่างๆ 2. ทบทวนเป้ าหมาย แรงจูงใจและแรงกดดัน 3. คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาสเกิ ดทุจริ ตและมาตรการป้ องกัน 4. บริ ษทั ได้สื่อสาร
ให้พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบาย
หลัก การที่ 9 ระบุ และประเมิ นความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะกระทบต่ อ การควบคุ ม
ภายใน ได้แก่ 1. ประเมินการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก 2. ประเมินการเปลี่ ย นแปลง
รู ปแบบการทาธุ รกิจ 3. ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กร
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ประกอบด้วย
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ได้แก่ 1. การควบคุม
เหมาะสมกับ ความเสี่ ย งและลั ก ษณะเฉพาะขององค์ ก ร สภาพแวดล้ อ ม ลัก ษณะของงาน
2. มี ม าตรการการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เช่ น นโยบาย คู่ มื อ ระเบี ย บ
3. ก าหนดกิ จ กรรมควบคุ ม ให้ มี ค วามหลากหลายอย่ า งเหมาะสมการผสมผสานของกิ จ กรรม
การควบคุมหลายๆ ประเภท 4. กาหนดให้มีการควบคุมทุกระดับขององค์กร 5. มีการแบ่งแยกหน้าที่
ผูอ้ นุมตั ิ ผูบ้ นั ทึก ผูด้ ูแลเก็บรักษา
หลัก การที่ 11 พัฒ นาระบบเทคโนโลยีที่ ใ ช้ใ นการควบคุ ม ได้แ ก่ 1. ก าหนด
ความเกี่ ย วข้อ งกัน ของการใช้ IT ในกระบวนการธุ ร กิ จ กับ การควบคุ ม ทั่ว ไปทางด้า น IT
ให้เหมาะสม 2. กาหนดกิจกรรมการควบคุมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสม 3. กาหนดกิจกรรม
การควบคุ ม ด้า นความปลอดภัยให้เหมาะสม 4. กาหนดกิ จกรรมการควบคุ ม ด้านการจัดหา การ
พัฒนาและดูแลรักษาระบบ
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หลักการที่ 12 ควบคุ มให้นโยบายสามารถปฏิ บตั ิได้ ได้แก่ 1. มีนโยบายที่รัดกุม
เพื่อติดตามการทาธุ รกรรมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร 2. มีนโยบายเพื่อให้การอนุมตั ิ
การท าธุ รกรรม กระทาโดยผูท้ ี่ ไ ม่มี ส่ วนได้เสี ย 3. มี นโยบายเพื่อให้การอนุ มตั ิ ธุรกรรมคานึ งถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เสมือนเป็ นรายการที่ทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
4. มี ก ระบวนการติ ด ตามดู แ ลการด าเนิ น งานของบริ ษัท ย่ อ ย บริ ษัท ร่ วม 5. ก าหนดหน้ า ที่
และความรั บ ผิด ชอบในการน านโยบายไปปฏิ บ ัติ 6. นโยบายและกระบวนการปฏิ บ ัติ ไ ด้รั บ
การนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม 7. ทบทวนนโยบายและกระบวนการทางานให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่ อสาร(Information and Communication)
ประกอบด้วย
หลักการที่ 13 องค์กรมีขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องและมีคุณภาพ ได้แก่ 1. ระบุสารสนเทศ
ที่ ต้องการใช้ใ นการดาเนิ นงาน 2. พิ จารณาต้นทุ น ประโยชน์ รวมทั้ง ปริ ม าณและความถู ก ต้อง
ของข้อมูล 3. ดาเนิ นการเพื่อให้กรรมการมีขอ้ มูลที่เพียงพอในการตัดสิ นใจ 4. ดาเนิ นการเพื่อให้
กรรมการได้รับหนังสื อเชิ ญประชุ มและเอกสารล่ วงหน้าก่อนการประชุ มตามที่ กฎหมายกาหนด
5. ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมมีรายละเอียดสามารถสอบย้อนได้ 6. องค์กรมีการดาเนินการ
ดังนี้ เก็บเอกสารเป็ นระบบ แก้ไขข้อบกพร่ องการควบคุมตามความเห็นผูส้ อบ
หลั ก การที่ 14 มี ก ารสื่ อสารข้ อ มู ล ภายในองค์ ก รให้ ก ารควบคุ ม ภายใน
ดาเนิ นต่อไป ได้แก่ 1. มี กระบวนการสื่ อสารข้อมูลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี ช่องทางที่ เหมาะสม
2. มี การรายงานข้อมูลที่ สาคัญถึ งกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 3. จัดให้มีช่องทางสื่ อสารลับเพื่อแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต
หลัก การที่ 15 มี ก ารสื่ อ สารกับ หน่ ว ยงานภายนอกในประเด็ น ที่ อ าจกระทบ
ต่อการควบคุ มภายใน ได้แก่ 1. สื่ อสารกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มีช่องทาง
ที่เหมาะสม 2. มีช่องทางสื่ อสารลับสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก แจ้งเบาะแสการทุจริ ต
องค์ ป ระกอบที่ 5 กิ จ กรรมการก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล (Monitoring
Activities) ประกอบด้วย
หลัก การที่ 16 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ได้แ ก่ 1. จัด ให้ มี
การติดตามการปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อกาหนดในลักษณะที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 2. จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่ ว างไว้
โดยการประเมิ น ตนเองและ/หรื อ การประเมิ น โดยผู้ต รวจสอบภายใน 3. ความถี่ ก ารติ ด ตาม
และประเมิ น ผลมี ค วามเหมาะสมกับ การเปลี่ ย นแปลงขององค์ก าร 4. ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การควบคุ มภายในโดยผูม้ ีความรู้ ความสามารถ 5. กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
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ภายใน ขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ 6. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ต รวจสอบภายในปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุ มภายในทันเวลา
และเหมาะสม ได้แก่ 1. ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในและดาเนิ นการ
แก้ไ ขอย่ า งทัน ท่ ว งที 2. รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ทัน ที ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ทุ จ ริ ต ร้ า ยแรง
การฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อการกระท าที่ ผิ ด ปกติ ซึ่ งกระทบชื่ อ เสี ยงและฐานะการเงิ น บริ ษัท
อย่างมีนัยสาคัญ 3. รายงานข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญพร้ อมแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบในเวลาอันควร
เมธา สุ วรรณสาร (ม.ป.ป. 42-44) ได้กล่าวถึงกรอบการควบคุมภายในของ COSO
ประกอบด้วยองค์ป ระกอบของการควบคุ มภายใน 5 ด้านที่ สั ม พันธ์ ก ัน ซึ่ งการดาเนิ นการ
ในแต่ละองค์ประกอบ อาจพิจารณาในเรื่ องต่างๆ มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) เมื่อสภาพแวดล้อม
การทางานเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญในการบริ หารธุ รกิจ จึงควรที่จะมีการจัดสภาพแวดล้อมการทางาน
ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะช่วย
ให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นไปอย่า งราบรื่ น สามารถบรรลุ เ ป้ าหมายทางธุ ร กิ จ ได้ต ามที่ ต้อ งการ
สภาพแวดล้อ มที่ ส าคัญ ได้แ ก่ 1. ความร่ วมมื อ ร่ ว มใจกัน ของพนัก งาน 2. การให้ คุ ณ ค่ า
ต่อจรรยาบรรณ ความซื่ อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน 3. ความสามารถในการทางานของพนักงานทุกฝ่ าย
4. ปรัชญาในการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร 5. รู ปแบบการปฏิบตั ิงาน วิธีการปฏิบตั ิงานที่ผบู้ ริ หาร
มอบหมายอานาจความรับผิดชอบและการจัดการ 6. การพัฒนาคนภายในองค์กร 7. การควบคุ ม
เอาใจใส่ และการวางแผนจากคณะกรรมการ 8. การสื่ อสารจากระดับสู ง 9. การบริ หารข้อมู ล
และข่ า วสารร่ ว มกัน 10. ความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายใน 11. โครงสร้ างขององค์กร
12. วัฒนธรรมขององค์กร 13. ความเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หาร 14. อื่นๆ
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) เป็ นการตระหนักถึงและจัดการ
กับ ความเสี่ ย งที่ อ งค์ ก รต้อ งเผชิ ญ โดยต้อ งมี ก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ บู ร ณาการขององค์ก ร
เช่ น การขาย การผลิ ต การตลาด การเงิ น กับ กิ จ กรรมอื่ น ๆ โดยเน้น ให้อ งค์ก รต้อ งวิเ คราะห์ /
ประเมินผลและบริ หารความเสี่ ยงที่เผชิญทั้งปั จจุบนั และอนาคตในทุกมุมมอง ทุกระดับ
2.1 การตั้งวัตถุ ประสงค์ในการดาเนิ นงานขององค์กรที่ เชื่ อมโยงระดับต่างๆ
ฝ่ ายต่างๆ เข้าด้วยกันและยึดมัน่ แน่นเหนียวภายในองค์กร ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีบทบาทในเรื่ องนี้มาก
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2.2 การประเมินความเสี่ ยง คือการค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ ยง เพื่อบริ หาร
หรื อจั ด การให้ ว ัต ถุ ป ระสงค์ นโยบายขององค์ ก รที่ ต้ ั ง ไว้ส าเร็ จผลอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
และประสิ ทธิผล
2.3 การเปลี่ ย นแปลง คื อ สิ่ ง ที่ ไ ม่ แ น่ น อนไม่ ว่ า ในระดับ กว้า ง ระดับ แคบ
ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิ จ การเงิ น ลัก ษณะธุ รกิ จ เทคนิ ค ข้อบังคับรวมทั้ง เงื่ อนไขในการดาเนิ นงาน
จึงจาเป็ นต้องมีวธิ ี การตรวจหาและจัดการกับความเสี่ ยงโดยเฉพาะ
3. กิจกรรมการควบคุ ม (Control Activities) เป็ นการพิจารณากาหนดนโยบาย
และกระบวนการควบคุมให้รอบคอบว่าสิ่ งที่กาหนดขึ้นมานั้น สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุผลสาเร็ จ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ผ ล การควบคุ ม ก็ คื อ นโยบายและวิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ ท าให้ ม ั่น ใจว่ า ค าสั่ ง
ของฝ่ ายบริ หารได้นาไปปฏิบตั ิ
3.1 ช่ ว ยให้ ม ั่น ใจว่า มี ก ารด าเนิ น การต่ า งๆ ที่ จ าเป็ นเพื่ อ บอกถึ ง ความเสี่ ย ง
ต่อการทาให้เกิดความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3.2 ต้องสร้างขั้นตอนการควบคุมความเสี่ ยงภายในองค์กรทุกระดับและทุกแผนก
3.3 การควบคุ ม รวมทั้ งการพิ จ ารณาอนุ ม ั ติ การให้ อ านาจกระท าการ
การตรวจสอบความถู กต้อง การไกล่ เกลี่ ยความขัดแย้ง การทบทวนผลการดาเนิ นงาน การรั กษา
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าที่ ฯลฯ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication) เน้นการสื่ อสาร
และความเข้าใจร่ วมในองค์กรสาหรับกิจกรรมและระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจตรงกันตามความรับผิดชอบ
ในแต่ละระดับชั้นในเวลาที่เหมาะสม
4.1 การให้ขอ้ มูลต้องทาอย่างเหมาะสมด้วยสื่ อทั้งภายในและภายนอก
4.2 ต้องสื่ อสารเป็ นวงกว้าง จากระดับบนสู่ ล่าง จากซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้าย
แล้วย้อนล่างไปบนโดยต้องมีการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารที่เอื้อต่อการนาไปใช้
และมี ก ารแลกเปลี่ ย นกัน ตามความจ าเป็ นเพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บ ัติ การบริ ห ารและการควบคุ ม
การดาเนินงาน
4.3 พนัก งานทุ กคนต้องเข้าใจบทบาทตนเองในระบบการควบคุ มภายใน
ตลอดจนความรู ้ ว่า การดาเนิ นงานของแต่ ล ะคนสั ม พันธ์ ก ับ การท างานของผูอ้ ื่ น /หน่ ว ยงานอื่ น
อย่างไร รู ปแบบการสื่ อสารในองค์การสามารถทาได้หลายทาง เช่ น การประชุ ม การจัดทารายงาน
ประจาเดือน เป็ นต้น การมีขอ้ มูลข่าวสารและระบบการสื่ อสารที่ดียอ่ มช่วยให้ผบู ้ ริ หารได้สอบทาน
สถานะของความเสี่ ยงและแผนการดาเนิ นงาน สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยให้เกิดการบอกกล่าวข้อมูลที่สาคัญ
และทาให้เกิดการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ผลได้อย่างทันเวลา
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5. การติดตามและการสอดส่ องดู แล (Monitoring) เนื่ องจากสภาพแวดล้อม
ทั้ง ทางภายในและภายนอกองค์ก าร มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ระบบการควบคุ มจึ งต้องมี
การติ ด ตามและดัด แปลงรวมทั้ง การตรวจสอบให้เหมาะสมเท่ า ที่ จาเป็ น สามารถเปลี่ ย นแปลง
ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ ได้เป็ นอย่างดีโดย
5.1 ระบบการควบคุมภายในทุกระดับของฝ่ ายในองค์กรจาเป็ นต้องมีการสอดส่ อง
ดูแลอย่างใกล้ชิด
5.2 มีการประเมินคุณภาพการทางานของระบบเป็ นระยะ ทาได้โดยการสอดส่ อง
และประเมินผลตลอดเวลาทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
โดยสรุ ปมาตรฐานการควบคุ มภายในของ COSO ถื อเป็ นกรอบแนวคิ ดพื้นฐาน
ของระบบควบคุ มภายในขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้กาหนดองค์ประกอบและหลักการ
เกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายในไว้อย่างสอดคล้องกันเป็ นระบบ ครอบคลุ ม
การบริ หารจัดการทัว่ ทั้ง องค์กรโดยกาหนดกิ จกรรมการควบคุ มภายในที่ เพียงพอ สมเหตุ สมผล
ต่อการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรให้ประสบผลสาเร็ จ ตามหลักการบริ หารจัดการที่มีการวาง
แผนการดาเนินงานและมีการติดตามผลเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
3.4 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มี 2 ประเด็น ประกอบด้วย การออกแบบระบบ
การควบคุ มภายในให้มีประสิ ทธิ ผลและแนวทางการออกแบบระบบการควบคุ มภายใน มีสาระ
โดยละเอียด ดังนี้
สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น (ม.ป.ป.: 21-22) ให้ความเห็ นเกี่ ยวกับการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน สรุ ปว่า ผูบ้ ริ หารควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของหน่วยงาน
ในความรับผิดชอบ ซึ่ งหากมี ระบบอยู่แล้วก็สามารถใช้วิธีการปรั บปรุ งระบบเดิ ม การออกแบบ
การควบคุ ม เริ่ ม จากการท าความเข้า ใจกับ ภารกิ จ วัตถุ ป ระสงค์ระดับ หน่ วยรั บ ตรวจและระดับ
กิ จกรรม มาตรฐานการควบคุ มภายใน กฎหมาย มติ คณะรั ฐมนตรี ระเบี ยบ ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง
กับการควบคุ มภายใน หลังจากนั้นจึงสอบทานสภาพแวดล้อมการควบคุ ม การประเมินความเสี่ ยง
และออกแบบการควบคุมเพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมหรื อที่ยอมรับได้
ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ (2549: 8) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับระบบการควบคุ มภายใน
ของมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ พบว่ า ยัง ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดในมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
ที่ ได้มีก ารจัดวางระบบการควบคุ มภายในไว้อย่า งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ดังนั้นในปี งบประมาณ
พ.ศ.2547-2548 จึ ง ได้เ ริ่ ม มี จ ัด วางระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งเป็ นระบบตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดและประเมินผลการควบคุมภายใน
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ส าหรั บ หน่ วยงานราชการส่ วนใหญ่ จดั วางระบบการควบคุ มภายในเป็ นแนวทาง
เดี ยวกัน อาทิ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (2556: 1-2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2552: 25) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา (2559: 15) มีการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในตามระเบี ย บ ข้อ 5 และมี ก ารติ ด ตามรายงานผลการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บ ข้อ 6
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2554: 17) และองค์การพิพิ ธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2559: 1-8) ใช้ระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2544 และ อ้างอิงแนวทางของ COSO เป็ นต้น
ส่ ว นหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ก รเอกชนได้น าแนวทางการควบคุ ม ภายใน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในไปปรับใช้ ให้สอดคล้องกับภารกิ จและเป้ าหมายการทางาน อาทิ
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรื อ ทอท. สังกัดกระทรวงคมนาคม (2558: 1-6 )
ใช้แนวทางและหลักการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2544 และ กลต. กาหนด
โดยอ้างอิงแนวคิดของ COSO เช่ นเดียวกับบริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) (2557: 210) นาแนวทาง
การควบคุ มภายในของ COSO มาปรับใช้เช่ นกัน ส่ วนกลุ่มบริ ษทั สามารถ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(2558: 115) ได้วางระบบการควบคุมภายในโดยอิงมาตรฐานสากล ของ COSO-ERM
ทั้งนี้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอแนวทางระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
3.4.1 การออกแบบระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิผล
ในการจัดวางระบบควบคุ มภายในของแต่ล ะหน่ วยงานจะต้องมี การกาหนด
หรื อ ออกแบบระบบการควบคุ ม ภายในให้มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสอดคล้อ งกับ บริ บ ทของหน่ ว ยงาน
สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น (ม.ป.ป.: 21-22) ได้เสนอการดาเนิ นงาน 7 ขั้นตอน โดยสรุ ป
สาระสาคัญ ดังนี้
1) หน่วยรับตรวจจาเป็ นต้องกาหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายในการดาเนินงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวและสร้ า งระบบการควบคุ มภายในที่ดี ซึ่ งจะช่ วยทาให้ผูบ้ ริ หารมัน่ ใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า จะควบคุมดูแลการดาเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ วัตถุประสงค์ในระดับ
หน่ วยรั บตรวจ (Entity-Level Objectives) เป็ นวัตถุ ประสงค์ของการดาเนิ นงานในภาพรวมของหน่ วย
รับตรวจ ส่ วนวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectives) เป็ นวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนิ น งานที่ เฉพาะเจาะจงลงไปส าหรั บ แต่ ล ะกิ จ กรรมของระดับ ส่ ว นงานย่อ ย วัต ถุ ป ระสงค์
ที่กาหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีการกาหนดเป้ าหมายและตัวชี้ วดั ความสาเร็ จที่ชดั เจนและสามารถ
วัดผลได้
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2) ค้นหาความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ มี นัย ส าคัญที่ อาจท าให้ก ารดาเนิ นงานไม่ บ รรลุ
ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
3) พิจารณาการควบคุ มที่ มี อยู่แล้วว่าสามารถที่ จะป้ องกันหรื อลดความเสี่ ย ง
ได้ในระดับใด
4) ระบุ กิ จ กรรมการควบคุ ม ใหม่ เ พื่ อป้ องกัน ความเสี่ ย งหรื อ ลดความเสี่ ย ง
ที่เหลือให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
5) ประมาณการต้นทุนที่จะต้องใช้ในการจัดให้มีและดารงรักษาไว้ซ่ ึ งกิจกรรม
การควบคุม ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่าย ต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกิจกรรมการควบคุม
6) จัดทาแผนในการนากิจกรรมการควบคุมนั้นมาใช้
7) นากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบตั ิและติดตามผล
3.4.2 แนวทางการออกแบบระบบการควบคุมภายใน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ม.ป.ป.: 22-25) ได้เสนอแนวทางการกาหนด
หรื อออกแบบระบบการควบคุ มภายใน สรุ ปได้ว่า หน่ วยรั บ ตรวจต้องทาความเข้าใจโครงสร้ าง
องค์กร ภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของส่ วนงานย่อยต่างๆ ตามโครงสร้างองค์กรแล้วจึงกาหนด
งานในความรับผิดชอบออกเป็ นกิ จกรรมซึ่ งควรมีแผนผังแสดงกระบวนงานและกิจกรรม เพื่อเป็ น
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ตอ้ งมีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์
เหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ ยงและกิจกรรมที่จะควบคุมภายในของแต่ละเรื่ องด้วย มี 2 วิธี ดังนี้
1) วิธีทวั่ ไป ได้แก่ วิธีการควบคุ มที่ เหมาะสมสาหรับงานและกิ จกรรมทัว่ ไป
เช่น การบริ หารงานนโยบาย การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็ นต้น ซึ่ งหน่วยรับตรวจสามารถ
เลื อกจากรายการควบคุ มทัว่ ไป เช่ น จากแบบสอบถามการควบคุ มภายใน จากในคู่มือแนวทาง
การควบคุ มภายในของสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นแล้วดัดแปลงแก้ไขตามต้องการ เพื่อนามา
ปรับเป็ นกิจกรรมการควบคุม
2) วิธี เฉพาะ ได้แก่ วิธี การควบคุ มจากการออกแบบโดยเฉพาะส าหรั บงานและ
กิจกรรมของหน่วยรับตรวจที่แตกต่างจากงานและกิจกรรมทัว่ ไป โดยเน้นไปที่รายละเอียดของหลักการ
และวิธีการปฏิ บตั ิในเรื่ องนั้นๆ โดยตรง เพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงเฉพาะตามที่ระบุไว้ในขั้นตอน
การประเมินความเสี่ ยงหรื อพิจารณาจากความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญมากาหนดเป็ นกิจกรรมการควบคุม
สรุ ปการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มี 2 วิธี เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิ
ของหน่ วยงานที่ตอ้ งร่ วมกันจัดวางระบบการควบคุ มภายในตามขั้นตอนให้สอดคล้องกับภารกิ จ
หน้า ที่ และวัตถุ ป ระสงค์ท้ งั ในระดับ หน่ วยงานและระดับ กิ จกรรม เพื่ อให้ก ารควบคมภายใน
ของหน่วยงานมีประสิ ทธิภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล
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3.5 การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ในการนาเสนอการพัฒนาระบบการควบคุ มภายในมี 2 ประเด็น ประกอบด้ว ย
กลไกภายนอก-องค์กรที่กากับดูแลและกลไกภายในหน่วยงาน มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
ส านัก งานการตรวจเงิ น แผ่นดิ น (ม.ป.ป.: 5) ให้ ค วามเห็ นว่า ระบบการควบคุ ม
ภายในเป็ นกลไกที่สาคัญและเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารทั้งภาครั ฐและเอกชน
เป็ นกระบวนการที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานให้ ห น่ ว ยงานบรรลุ
ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ การควบคุมภายในจึงต้องมีการพัฒนา ประกอบด้วย
3.5.1 กลไกภายนอก-องค์กรที่กากับดูแล ได้แก่
1) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ออกข้อกาหนดให้บริ ษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
2) คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ อ อกระเบี ย บ ว่ า ด้ว ยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ.2544 กาหนดให้หน่ วยรับตรวจนามาตรฐานการควบคุ มภายใน
ตามระเบียบฯ ไปใช้เป็ นแนวทางการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิ ดประสิ ทธิ ผล
และประสิ ทธิ ภาพพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
3) สานักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ พ.ศ.2548 ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการตามระเบี ย บฯ
ได้กาหนดให้การปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุ ม ภายใน พ.ศ.2544 เป็ นตัวชี้ วดั ส่ วนหนึ่ ง ในการติ ดตามและประเมิ นผลส่ วนราชการ
เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของการกากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่ วนราชการ
3.5.2 กลไกภายในหน่วยงาน ได้แก่
1) คณะกรรมการบริ ห ารและฝ่ ายบริ ห ารระดับสู ง เป็ นผูม้ ี บ ทบาทส าคัญ
ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง ให้ความสาคัญในการกาหนด
วัตถุประสงค์ แนวทางการติดตามประเมินผลและปรับปรุ งจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ปฏิบตั ิตน
ให้เป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องของจริ ยธรรมและความซื่ อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเอง
ซึ่ งจะท าให้ส ามารถลดข้อจากัดของการควบคุ ม ภายในลงได้ ส่ งผลให้เกิ ดการพัฒนาและนาพา
องค์กรไปสู่ การดาเนินกิจการอย่างยัง่ ยืน
2) หัวหน้า ส่ วนงานย่อยและผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน หัวหน้าส่ วนงานย่อยเป็ นผูน้ า
เอาวิธีการควบคุ มต่างๆ ไปใช้ในการควบคุ มงานและกากับดูแลให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานปฏิ บตั ิตามวิธีการ
ที่ ฝ่ ายบริ ห ารก าหนด เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจปั ญ หาอุ ป สรรค จุ ด อ่ อนการควบคุ ม ภายใน
และความเสี่ ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบเป็ นอย่างดี จึงเป็ นบุคคลสาคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบ

87
การควบคุ ม ภายในมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามหั ว หน้ า ส่ ว นงานย่อ ยและผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างสม่าเสมอควบคู่ไปด้วย
3) ผูต้ รวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่ อง การควบคุม
ภายในโดยการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็ นระบบและมีแบบแผน เพื่อช่ วยให้องค์กรสามารถ
พัฒนากระบวนการการควบคุ มภายในให้ มี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น มี บทบาทในการกระตุ ้นบุ คลากร
ทุกระดับให้เห็นความสาคัญของการควบคุมภายในและปฏิบตั ิตามระบบด้วยความเคร่ งครัดอย่างมีวินยั
4) ผูร้ ับผิดชอบการประเมินผลการควบคุมภายในจะต้องคิดนาวิธีการควบคุม
ใหม่ๆ ที่มีป ระสิ ทธิ ภาพ มาปรับ ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ย นไป ต้องปรับเปลี่ ย น
เครื่ องมือที่ใช้ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิวฒั นาการที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
กล่าวโดยสรุ ปการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานราชการ เป็ นสิ่ งจาเป็ น
ที่จะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอโดยกลไกต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้
ระบบการควบคุ มภายในได้นาไปใช้ไ ด้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเกิ ดประสิ ทธิ ผลอยู่เสมอ เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
3.6 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายใน
ในการน าเสนอการติ ด ตามประเมิ น ผลและการรายงานการควบคุ ม ภายใน
ตามมาตรฐานการควบคุ มภายใน มี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การติดตามประเมินผลการควบคุ ม
ภายใน ประกอบด้วย 1.1 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 1.2 การประเมินผลเป็ นรายครั้ง
มี 2 ลักษณะได้แก่ การประเมินการควบคุมด้วยตนเองและการประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ
1.3 ระดับของการประเมิน ผล มี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่ วยรั บตรวจและระดับส่ วนงานย่อย
2. การรายงานผลการควบคุมภายใน ซึ่งมีสาระโดยละเอียด ดังนี้
3.6.1 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น (2544: 18-19) ได้ก ล่ า วถึ ง การติ ดตาม
ประเมิ น ผล หมายถึ ง กระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติ ง านและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
ของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มี 2 ลักษณะโดยสรุ ป ดังนี้
1) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน (Ongoing Monitoring)
โดยทัว่ ไปการควบคุมภายในจะได้รับการออกแบบเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า
มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่ อง รวมเป็ นส่ วนเดี ยวกันและอยู่ในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ตามปกติ
ขององค์กร การติดตามผลมักอยูใ่ นรู ปกิจกรรมการบริ หารและการกากับดูแลโดยปกติ เช่น การเปรี ยบเทียบ
การสอบยันและกิจกรรมอื่น ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ประจาของบุคลากรในองค์กร

88
2) การประเมินผลเป็ นรายครั้ง (Separate Evaluation)
การประเมิ น ผลเป็ นรายครั้ งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ป ระสิ ทธิ ผ ล
ของการควบคุม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งที่กาหนดโดยขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยูก่ บั
การประเมิ นความเสี่ ย งและประสิ ทธิ ผลของวิธี ก ารติ ด ตามผลอย่า งต่ อ เนื่ องเป็ นหลัก แบ่ ง แยก
เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - Assessment)
การประเมิ นการควบคุ มด้วยตนเอง (Control Self- Assessment)
หรื อเรี ยกโดยย่ อ ว่ า CSA เป็ นกระบวนการประเมิ น ผลโดยก าหนดให้ ก ลุ่ ม ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน
ในส่ วนงานย่อยนั้นได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการประเมิน สร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
ให้ แ ก่ ทุ ก คนที่ เ ป็ นเจ้ า ของงานนั้ น การประเมิ น การควบคุ ม ด้ ว ยตนเองเป็ นเกณฑ์ พ้ื น ฐาน
ของการประเมิ น ผลจะช่ ว ยให้ ผูบ้ ริ ห ารค้น พบปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นมี ก ารประเมิ น การควบคุ ม
อย่างเป็ นอิสระ ซึ่ งสามารถลดความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นจากปั ญหาดังกล่าวได้ ฝ่ ายบริ หารจึงควร
กาหนดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองทัว่ ทั้งองค์กร
วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรื อทา CSA คือการนากระบวนการ
ปฏิ บตั ิงานกับวัตถุ ประสงค์ของงานนั้นมาเชื่ อมโยงกันแล้วระบุการควบคุ มภายในที่มีอยู่ของงานนั้นๆ
และประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ย ัง มี อ ยู่ ซ่ ึ งผลที่ ไ ด้ คื อ ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านจะเข้าใจกระบวนการท างานและ
วัตถุ ประสงค์ของงานชัดเจน รู้ และเข้าใจความเสี่ ยงที่แท้จริ งที่ อาจกระทบต่อวัตถุ ประสงค์ สามารถ
กาหนดการควบคุ มภายในที่ จาเป็ นเพื่อลดความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้และสามารถกาหนด
แผนปฏิบตั ิเพื่อปรับปรุ งการควบคุมภายในให้เหมาะสม สรุ ปรายละเอียด ดังแสดงตามแผนภาพที่ 13
แผนภาพที่ 13 แสดงการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)

แผนปรับปรุ ง
การควบคุม

ปัจจัยเสี่ ยง
ที่ยงั มีอยู่

CSAประเมิน

การควบคุม
ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
ของงาน

กิจกรรม
การควบคุมที่มี

กระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน

ที่มา: สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ป.: 37
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2.2) การประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ (Independent Assessment)
การประเมิ นการควบคุ มอย่างเป็ นอิสระเป็ นการประเมินที่กระทาโดย
ผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนิ นงาน เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการประเมินผลได้ดาเนิ น
ไปอย่างเที่ยงธรรม อาจกระทาโดยผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอกและ/หรื อที่ปรึ กษา
ภายนอกการประเมิ น การควบคุ ม อย่ า งเป็ นอิ ส ระไม่ ค วรเป็ นกิ จ กรรมการควบคุ ม ที่ ท ดแทน
การประเมินการควบคุมด้วยตนเองแต่ควรเป็ นกิ จกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นการประเมิ น
การควบคุมด้วยตนเอง
3) ระดับของการประเมินผลการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุ มภายในของคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นระบุ ใ ห้
หน่ วยรับตรวจต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุ มภายในทั้งในระหว่างการปฏิ บตั ิงาน
และการประเมิ น ผลเป็ นรายครั้ ง เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่า การควบคุ ม ภายในได้รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนไปรวมทั้งการควบคุ มภายในดาเนิ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ผล
สามารถแบ่งการประเมินผลการควบคุมภายในเป็ น 2 ระดับ โดยสรุ ป ดังนี้
3.1) การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ
การประเมิ นผลระดับ หน่ วยรั บ ตรวจควรให้ข้อ สรุ ป โดยรวมต่ อฝ่ าย
บริ หารให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีมาตรการที่จะทาให้หน่วยรับตรวจบรรลุวตั ถุประสงค์
ของหน่ ว ยงานและบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ภายใน การควบคุ ม ภายใน ควรใช้
ผลการประเมิ น ระดับ ส่ ว นงานย่ อ ยในการสรุ ปเป็ นการควบคุ ม ภายในระดับ หน่ ว ยรั บ ตรวจ
อย่างไรก็ตาม อาจเพิ่มเติมในส่ วนของความเสี่ ยงบางอย่าง ซึ่ งควบคุมโดยหน่วยกลางหรื อควบคุ ม
โดยระดับหน่วยรับตรวจด้วย
3.2) การประเมินระดับส่ วนงานย่อย
การประเมิ น ระดับ ส่ ว นงานย่ อ ยเป็ นการประเมิ น ผลกิ จ กรรมต่ า งๆ
ที่ส่วนงานย่อยรับผิดชอบ ควรทาบ่อยครั้งตามที่กาหนดเพื่อให้หัวหน้ากิจกรรม หัวหน้าส่ วนงานย่อย
หรื อผูร้ ับผิดชอบมีความมัน่ ใจพอควรเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมที่ถูก
ประเมิ นอย่างต่อเนื่ อง ในการประเมินผลในระดับส่ วนงานย่อย (รวมทั้งการประเมิ นผลฯ ระดับ
หน่ วยรั บตรวจ) ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิ ทธิ ผลของ 5 องค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในและต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินซึ่ งจะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับส่ วนงานย่อย (หรื อระดับหน่วยรับตรวจ) นั้นๆ
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3.6.2 การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 ได้กาหนดให้หน่วยรับตรวจ
จะต้องประเมินการควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง
มีรูปแบบการรายงานโดยสรุ ป ดังนี้
1) ระดับหน่วยรับตรวจ มีรายงาน 3 แบบ
1.1) หนังสื อรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) เพื่อให้
ความเห็ นว่า ระบบการควบคุ ม ภายในที่ ใช้อยู่มี ป ระสิ ทธิ ผ ลและมี ความเพี ยงพอที่ จะสนับสนุ น
การดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็ จ ตามวัตถุประสงค์ หรื อไม่เพียงใด
1.2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
เป็ นการสรุ ปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมินกิจกรรมต่างๆ
1.3) รายงานแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) เพื่อนาเสนอ
จุ ด อ่ อ นของระบบการควบคุ ม ภายในหรื อ ความเสี่ ย งที่ ย งั มี อ ยู่ พร้ อ มแผนการปรั บ ปรุ ง ระบบ
การควบคุมภายในจากการประเมินระดับส่ วนงานย่อยตามแบบ ปย.2
2) ระดับส่ วนงานย่อย มีรายงาน 2 แบบ คือ
2.1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
เพื่อนาเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่ วนงานย่อย
2.2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่ การควบคุมภายในที่ตอ้ งปรับปรุ งและผูร้ ับผิดชอบ
3) ผูต้ รวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการสอบทานการประเมินผล การควบคุม
ภายใน (แบบ ปส.) เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
ว่า ด าเนิ น การตามวิ ธี ก ารที่ หน่ วยงานก าหนดหรื อไม่ เพี ย งใดพร้ อ มข้อเสนอแนะเพื่ อปรั บ ปรุ ง
การควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและมีประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
สรุ ปการติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการควบคุ ม ภายในเป็ นกระบวน
ที่ มีข้ นั ตอนและมี แบบประเมิน ก าหนดเป็ นแบบฟอร์ มไว้ชัดเจนโดยต้องดาเนิ นงานตั้ง แต่ระดับ
ส่ วนงานย่อยถึงระดับหน่วยรับตรวจ กาหนดบทบาท หน้าที่ให้ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิในแต่ละระดับ
ขององค์กรได้วางแผนติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นระบบ เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าระบบ
การควบคุ ม ภายในที่ มี อ ยู่ มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอที่ จ ะท าให้ ก ารท างานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามกาหนดเวลา
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สาหรับ การดาเนิ นการวิจยั นี้ ไ ด้ศึ กษา วิเคราะห์ องค์ป ระกอบ 5 ด้านของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ ยง
ด้า นกิ จ กรรมการควบคุ ม ด้า นสารสนเทศและการสื่ อ สาร และด้า นการติ ด ตามประเมิ น ผล
สังเคราะห์เป็ นประเด็น คาถามเพื่อศึกษาสภาพจริ งการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู งว่าเป็ นอย่างไร
ตอนที่ 4 การบริหารงานในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
4.1 ความเป็ นมาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 โดยในระยะแรก มาตรา 37
แห่ ง พระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2542,: 11) ก าหนดให้
การบริ หารและการจั ด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานให้ ยึ ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยค านึ ง ถึ ง ระดั บ
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2542,: 18) ได้แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 37 ก าหนดให้
การบริ หารและการจั ด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานให้ ยึ ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยค านึ ง ถึ ง ระดั บ
ของการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึ กษา จานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ด้ า นอื่ น ด้ ว ย เว้น แต่ ก ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการอาชี ว ศึ ก ษาและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2553,: 2)
ได้เพิ่ มเติ ม ให้รัฐมนตรี โดยค าแนะนาของสภาการศึ กษา มี อานาจประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
ก าหนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ การบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน แบ่ ง เป็ นเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สอดคล้องกับมาตรา 33 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2553,: 5)
ซึ่ งบัญญัติไว้เช่นเดียวกัน
ในระยะเริ่ มแรก รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ปฏิบตั ิหน้าที่สภาการศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิ การการกาหนดเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อการบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน 175 เขต (ราชกิจจานุ เบกษา,
2546) ต่ อ มาได้ก าหนดให้ 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ คื อ จัง หวัด ยะลา ปั ต ตานี แ ละนราธิ ว าส
เป็ นเขตพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้จดั ตั้งสานักพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ ึน รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยคาแนะนาของสภาการศึ ก ษาจึ งได้ออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปรั บปรุ งแก้ไขการกาหนดเขตพื้นที่ การศึ กษาและก าหนดเขตพื้ นที่ การศึ กษาเพิ่ม เติ ม พ.ศ.2550
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โดยปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการกาหนดเขตพื้นที่ การศึ ก ษาที่ กาหนดไว้เดิ มและกาหนดเขตพื้นที่ เพิ่ม เติ ม
ในจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิ วาส จังหวัดละ 1 เขต (ราชกิจจานุ เบกษา, 2550) รวมเป็ น 178 เขต
ในปี 2551 รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยค าแนะนาของสภาการศึ ก ษา ได้ประกาศ
ปรับปรุ งแก้ไขการกาหนดเขตพื้นที่ การศึ กษาและกาหนดเขตพื้นที่ การศึ กษาเพิ่มเติ มอี กครั้งหนึ่ ง
โดยให้เหตุ ผ ลให้มี ค วามสอดคล้องกับ แนวทางการบริ หารและจัดการศึ ก ษาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ส่ งเสริ มคุ ณภาพการศึกษาสามารถยกระดับคุ ณภาพผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ได้ ตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยปรับปรุ งการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาที่กาหนดไว้เดิมและกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา
เพิ่มเติมในจังหวัดกาญจนบุรี เชี ยงใหม่ ปราจีนบุรี มหาสารคาม เลย พัทลุงและอุทยั ธานี จังหวัดละ
1 เขต (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) รวมเป็ น 185 เขต
ในช่วงระยะเวลา10 ปี ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ ง จากการ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า หลายเรื่ องประสบผลสาเร็ จ เช่น การปรับโครงสร้าง
หน่ วยงานให้ มี เอกภาพยิ่ ง ขึ้ น ตัวอย่ างได้แก่ การรวมทบวงมหาวิ ท ยาลัย กระทรวงศึ กษาธิ การ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี เข้าเป็ นกระทรวงเดี ยวกัน มี
การจัดระเบียบบริ หารราชการแบบเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างบูรณาการ
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาหรื อ สมศ. เป็ นองค์ก ารมหาชนเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
และรับรองมาตรฐาน สถาบันการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษานามหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบราชการเพื่ อความเป็ นอิสระคล่องตัวในการบริ หารจัดการ เป็ นต้น (สานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา, 2552,: 1) แต่การกาหนดโครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธ ยมศึ ก ษานั้น ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาทั้ง การบริ ห ารจัด การและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา อัน เนื่ อ งมาจาก
วัฒนธรรมการท างานที่ แตกต่ า งกัน ในปี 2553 รั ฐบาลจึ ง ได้แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมาย 3 ฉบับ คื อ
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พร้ อมทั้งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การโดยคาแนะนา
ของสภาการศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง การกาหนดและแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
เขตพื้นที่การศึกษาเป็ นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่ งกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวน 183 เขต (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2553,: 28-61) และประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่ อง
การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่ งกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต
(ราชกิจจานุเบกษา, 2553,: 62-66) รวมทั้งสิ้ น 225 เขต
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4.2 อานาจหน้ าที่ ภารกิจของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
4.2.1 อานาจหน้าที่ ภารกิจตามโครงสร้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อานาจหน้าที่และภารกิ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นไปตามมาตรา 38
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 36
แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 ที่ได้บญั ญัติกาหนดให้
ในแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ค ณะกรรมการและส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา มี อ านาจหน้า ที่
ในการกากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรื อเลิ กสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นสถานศึ ก ษาเอกชนในเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ประสานและส่ ง เสริ ม องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้สามารถจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุ มชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษาในรู ปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ขา้ งต้น
ทั้งนี้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 แห่ ง พระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
พ.ศ.2546 กาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทาหน้าที่ในการดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
อ านาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและให้ มี อ านาจหน้า ที่ เ กี่ ย วกับ การศึ ก ษา
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนี้หรื อกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. อานาจหน้าที่ในการบริ หารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสู ตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
3.รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่ วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ ต่อมาได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 10/2559 เรื่ อง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การในภูมิภาค เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559
(ราชกิจจานุเบกษา, 2559: 2) ส่ งผลให้เกิดการถ่ายโอนอานาจหน้าที่ขององค์คณะบุคคลและขอบข่าย
ภารกิจที่เกี่ยวข้องของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
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1. ให้ยุบ เลิ ก คณะกรรมการเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาตามกฎหมายว่า ด้วยการศึ ก ษา
แห่ งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การและให้โอนอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่ ง ชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึก ษาธิ ก ารไปเป็ นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ของจังหวัดนั้นๆ ตามคาสัง่ นี้
2. ให้ยบุ เลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาและให้โอนอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาไปเป็ นอานาจหน้าที่ ข องคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดของจังหวัดนั้นๆ ตามคาสั่งนี้
จากนั้นได้มีคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อง การปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การในภูมิภาค เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 (ราชกิ จจานุ เบกษา,
2560: 14,22) ยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 10/2559, ที่ 11/2559, ที่ 38/2559
และที่ 1/2560 เนื่องจากสภาพปั ญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่ วนภูมิภาคมีความซับซ้อน
และสั่งสมมาเป็ นเวลานาน จึงเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการกาหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหา
โดยส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ การแก้ไ ขโดยเร็ ว เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเตรี ย มการและรองรั บ การปฏิ รู ป
การศึกษาอันเป็ นเรื่ องสาคัญเรื่ องหนึ่ งในการปฏิ รูปประเทศตามที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
ได้บญ
ั ญัติไว้ ซึ่ งสาระสาคัญเกี่ ยวกับองค์คณะบุ คคลและขอบข่ายภารกิ จของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สรุ ปได้ว่าการใดที่ได้ดาเนิ นการไปในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการยุบเลิ กคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาและอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้ยงั คงมีผลใช้บงั คับต่อไป
ดังนั้นจากนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ในภูมิภาคดังกล่ า ว กระทรวงศึก ษาธิ การจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อง การแบ่ ง
ส่ วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
(ราชกิจจานุเบกษา, 2560) เพื่อให้สอดคล้องกันโดยกาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจ
หน้า ที่ ด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ให้ส อดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึ ก ษา แผนการศึ ก ษา แผนพัฒนาการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น
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2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงิ นอุดหนุ นทัว่ ไปของสถานศึกษาและหน่ วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง
กากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
4. กากับ ดู แล ติ ดตาม และประเมิ นผลสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานและในเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรั พยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรั พยากรบุ คคลเพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษา และประเมิ นผลสถานศึ กษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
8. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ง บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบัน ศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษารู ปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่ งเสริ ม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการและคณะทางาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิ บตั ิราชการทัว่ ไปกับองค์กรหรื อหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครั ฐ
เอกชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
12. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
ส าหรั บ การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง มาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง หลายครั้ งจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ได้ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง การแบ่งส่ วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 มีผล
บังคับใช้ในสานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่ ง
ส่ วนราชการภายในไว้ ดังนี้ 1. กลุ่มอานวยการ 2. กลุ่มนโยบายและแผน 3. กลุ่มส่ งเสริ มการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร 4. กลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์
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5. กลุ่มบริ หารงานบุคคล 6. กลุ่ มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึ กษา 7. กลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 8. กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา 9. หน่ วยตรวจสอบภายในโดยได้
กาหนดให้ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ มีอานาจหน้าที่ ได้แก่ 1. ปฏิบตั ิงานสารบรรณสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา 2. ดาเนิ นการเกี่ ยวกับงานช่ วยอานวยการ 3. ดาเนิ นการเกี่ ยวกับอาคารสถานที่
สิ่ ง แวดล้อ มและยานพาหนะ 4. จัด ระบบบริ หารงาน การควบคุ ม ภายในและพัฒ นาองค์ก ร
5. ประชาสั มพันธ์ เผยแพร่ กิ จการ ผลงานและบริ การข้อมูลข่ าวสาร 6. ประสานการดาเนิ นงาน
ระหว่า งหน่ ว ยงานภายในและภายนอกเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา 7. ด าเนิ น การเลื อ กตั้ง และสรรหา
กรรมการและอนุกรรมการ 8. ประสาน ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กิ จ การภายในของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มิ ใ ช่ ง านของส่ ว นราชการใด
โดยเฉพาะ 10. ปฏิ บตั ิ งานร่ วมกับหรื อสนับ สนุ นการปฏิ บ ตั ิ ง านของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ย วข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่ ได้แก่ 1. จัดทานโยบายและแผนพัฒนา
การศึ ก ษาให้ ส อดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึ ก ษาแผนการศึ ก ษา แผนพัฒ นาการศึ ก ษา
ขั้นพื้ นฐานและความต้องการของท้องถิ่ น 2. วิเคราะห์ ก ารจัดตั้งงบประมาณเงิ นอุ ดหนุ นทัว่ ไป
ของสถานศึก ษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 3. ตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมินและรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายและแผน 4. ดาเนิ นการวิเคราะห์และจัดทา
ข้อมู ล เกี่ ย วกับ การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิ ก และโอนสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน 5. ปฏิ บ ตั ิ ง านร่ วมกับ
หรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มส่ งเสริ มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีอานาจ
หน้าที่ ได้แก่ 1. ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการและส่ งเสริ มการจัดการศึกษาทางไกล 2. ศึกษา วิเคราะห์
วิจยั และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการศึกษา 3. ดาเนินการวิเคราะห์
และปฏิบตั ิงานระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 4. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น
และดาเนิ นงานบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ปฏิบตั ิ งานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ มี อ านาจหน้า ที่ ได้แก่ 1. ด าเนิ นงาน
เกี่ ยวกับงานบริ หารการเงิ น 2. ดาเนิ นงานเกี่ ยวกับงานบริ หารงานบัญชี 3. ดาเนิ นงานเกี่ ยวกับงาน
บริ หารงานพัสดุ 4. ดาเนิ นงานเกี่ยวกับงานบริ หารสิ นทรัพย์ 5. ให้คาปรึ กษาสถานศึกษาเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานบริ หารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริ หารสิ นทรัพย์ 6. ปฏิ บตั ิงานร่ วมกับ
หรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับมอบหมาย
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5. กลุ่มบริ หารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ ได้แก่ 1. วางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ ง 2. ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการมี หรื อเลื่ อนวิทยฐานะ 3. วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ ยวกับ
การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอนและการลาออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 4. ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนิ นการเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานการเลื่ อน
เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 5. จัดทาข้อมูล
เกี่ ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 6. จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงิ นเดื อนและค่าจ้าง
ประจา 7. ปฏิบตั ิการบริ การและอานวยความสะดวกในเรื่ องการออกหนังสื อรับรองต่างๆ การออก
บัตรประจาตัวและการขออนุ ญาตต่างๆ 8. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนิ นงานวินัย
อุทธรณ์ ร้องทุกข์และการดาเนิ นคดี ของรัฐ 9. ปฏิ บตั ิ งานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ ได้แก่ 1. ดาเนินงาน
ฝึ กอบรมการพัฒ นาก่ อนแต่ ง ตั้ง 2. ดาเนิ นงานฝึ กอบรมพัฒนาเพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพการปฏิ บตั ิ งาน
3. ด าเนิ น งานพัฒนาข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชี พ
และจรรยาบรรณ 4. ปฏิบตั ิงานส่ งเสริ ม สนับสนุนและยกย่องเชิ ดชูเกียรติขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 5. ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ภายในประเทศ
หรื อต่างประเทศ 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และเสริ มสร้ างระบบเครื อข่ายการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึก ษา 7. ปฏิ บตั ิ ง านร่ วมกับหรื อสนับ สนุ นการปฏิ บ ตั ิ ง านของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
7. กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจัด การศึ ก ษา มี อ านาจหน้า ที่ ได้แ ก่
1. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสู ตรการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึ กษาและหลักสู ตรการศึกษาพิเศษ 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาหลักสู ตรการ
สอนและกระบวนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน 3. วิจยั พัฒนา ส่ งเสริ ม ติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิ น
เกี่ ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 4. วิจยั พัฒนา ส่ งเสริ ม มาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5. นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 6. ศึ กษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการนิ เทศทาง
การศึกษา 7. ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา 8. ปฏิ บ ตั ิ ง านร่ วมกับ หรื อสนับ สนุ น การปฏิ บตั ิ ง านของหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ ได้แก่ 1. ศึกษา วิเคราะห์ ส่ งเสริ ม
สนับ สนุ น และด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ ศาสตร์ พ ระราชา 2. ส่ ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
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ในรู ปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น
และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรี ยมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 4. ประสานและส่ งเสริ ม
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
5. ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาสาหรับผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ ีความสามารถพิเศษ 6. ส่ งเสริ มงาน
การแนะแนว สุ ขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสื อ ยุวกาชาด เนตรนารี ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิ ปไตย วินยั นักเรี ยน การพิทกั ษ์สิทธิ เด็กและเยาวชนและงานกิ จการ
นักเรี ยนอื่น 7. ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 8. ประสานการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการใช้สารเสพติดและส่ งเสริ มป้ องกันแก้ไขและคุม้ ครองความประพฤตินกั เรี ยนและ
นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน 9. ดาเนิ นงานวิเทศสัมพันธ์ 10. ประสาน ส่ งเสริ ม
การศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 11.ส่ งเสริ มแหล่งการเรี ยนรู ้ สิ่ งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 12. ประสานและส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุ ม ชน 13. ปฏิ บ ัติง านร่ วมกับ หรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
9. หน่วยตรวจสอบภายในให้ปฏิบตั ิงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่ วนราชการและมีอานาจ
หน้าที่ ได้แก่ 1. ดาเนิ นงานเกี่ ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรั พ ย์สิ น 2. ด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ งานตรวจสอบการด าเนิ น งานหรื อ กระบวนการปฏิ บ ัติ ง าน
เปรี ย บเที ย บกับ ผลผลิ ต หรื อ เป้ าหมายที่ ก าหนด 3. ด าเนิ นงานเกี่ ย วกับ การประเมิ น การบริ หาร
ความเสี่ ยง 4. ดาเนิ นการอื่ นเกี่ ยวกับ การตรวจสอบภายในตามที่ ก ฎหมายกาหนด 5. ปฏิ บตั ิ งาน
ร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2 อานาจหน้าที่ ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน (2550: 159-163) อาศัย อานาจ
ตามความในกฎกระทรวงก าหนดหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารกระจายอานาจการบริ หารและการจัด
การศึกษาพ.ศ. 2550 ได้ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ องการกระจาย
อานาจการบริ หารและการจัดการศึ กษาของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการ สานักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาและสถานศึ ก ษาในสัง กัดส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โดยกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาของเลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สรุ ปได้ ดังนี้
1) ด้านวิชาการ ได้แก่ 1. การพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการให้ความเห็ น
การพัฒ นาสาระหลัก สู ต รท้อ งถิ่ น 2. การวางแผนงานด้า นวิช าการ 3. การพัฒ นาหลัก สู ต ร
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ของสถานศึกษา 4. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 5. การวิจยั เพื่อในพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
สถานศึกษา 6. การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ 7. การนิ เทศการศึกษา 8. การแนะแนว
9. การพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในและมาตรฐานการศึ กษา 10. การส่ งเสริ มชุ มชนให้มี
ความเข้มแข็ง ทางวิชาการ 11. การประสานความร่ วมมื อในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึ กษา
และองค์กรอื่น 12. การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา 13. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 14. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2) ด้านงบประมาณ ได้แก่ 1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การจัดทาแผนปฏิ บตั ิการใช้จ่ายเงิ น
ตามที่ ไ ด้รั บ จัด สรรงบประมาณจากส านัก งานคณะกรรมการการ ศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานโดยตรง
3. การอนุ ม ัติ ก ารใช้จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ด้รั บ จัด สรร 4. การขอโอนและการขอเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ 5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 6. การตรวจสอบติดตามและรายงาน การใช้
งบประมาณ 7. การตรวจสอบติ ดตามและรายงานการใช้ผลผลิ ตจากงบประมาณ 8. การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 9. การปฏิ บตั ิ งานอื่ นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ ยวกับ
กองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา 10. การบริ หารจัด การทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา 11. การวางแผนพัส ดุ
12. การก าหนดรู ป แบบรายการ หรื อคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของครุ ภ ัณฑ์ หรื อ สิ่ ง ก่ อสร้ า งที่ ใ ช้เ งิ น
งบประมาณเพื่อเสนอเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน 13. การพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ 14. การจัดหาพัสดุ 15. การควบคุมดูแล บารุ งรักษา
และจาหน่ายพัสดุ 16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 17. การเบิกเงินจากคลัง 18. การรับเงิน
การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 19. การนาเงินส่ งคลัง 20. การจัดทาบัญชี การเงิน 21. การจัดทา
รายงานทางการเงินและงบการเงิน 22. การจัดทาหรื อจัดหาแบบพิมพ์บญั ชี ทะเบียนและรายงาน
3) ด้า นการบริ หารงานบุ คคล ได้แก่ 1. การวางแผนอัตราก าลัง 2. การจัดสรร
อัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 4. การเปลี่ยน
ตาแหน่ ง ให้สู ง ขึ้ น การย้า ยข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา 5. การดาเนิ น การเกี่ ย วกับ
การเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน 6. การลาทุกประเภท 7. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 8. การดาเนินการ
ทางวินยั และการลงโทษ 9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 10. การรายงาน
การดาเนินการทางวินยั และการลงโทษ 11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 12. การออกจากราชการ
13. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ 14. การจัดทาบัญชี รายชื่ อและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ 15. การส่ งเสริ มการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 16. การส่ งเสริ มและยกย่องเชิดชูเกียรติ 17. การส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชี พ
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และจรรยาบรรณวิชาชี พ 18. การส่ งเสริ ม วินัย คุ ณธรรมและจริ ย ธรรมสาหรั บ ข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 19. การริ เ ริ่ ม ส่ ง เสริ ม การขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 20. การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาการดาเนินการ
ที่เกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
4) ด้านการบริ หารทัว่ ไป ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบและเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนาเครื อข่ายการศึกษา 3. การวางแผนการบริ หารงานการศึกษา 4. งานวิจยั
เพื่อพัฒนานโยบายและแผน 5. การจัดระบบการบริ หารและพัฒนาองค์กร 6. การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน 7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8. การดาเนินงานธุ รการ 9. การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 10. การจัดทาสามะโนผูเ้ รี ยน 11. การกาหนดแนวทางรับนักเรี ยนและจัดสรร
โอกาสทางการศึกษา 12. การเสนอความเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรื อเลิกสถานศึกษา
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 15. การส่ งเสริ มงานกิจการนักเรี ยน 16. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 17. การส่ งเสริ ม
สนับสนุนและประสาน การจัดการศึกษาของบุคคล ชุ มชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น
ที่จดั การศึกษา 18. งานประสานราชการกับส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่ น 19. การรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน 20. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 21. การกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรี ยน
อานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ข้อ 1, 2, 11 ด้านงบประมาณ
ข้อ 1, 2, 4, 8, 10 ด้านการบริ หารบุคคล ข้อ 1 ด้านบริ หารทัว่ ไป ข้อ 3, 11, 14 ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
จากระเบี ย บ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเป็ นหน่ ว ยงานการศึ ก ษาในสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี อ านาจหน้า ที่ ภารกิ จใน 2 ส่ วน คื อ อานาจหน้าที่ ภารกิ จ
ตามโครงสร้ างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและอานาจหน้าที่ ภารกิ จของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย โดยถื อ เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในระดับ พื้ น ที่ ใ นการอ านายการ
ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และให้บริ การในด้านต่างๆ แก่ สถานศึ กษาให้สามารถจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพ
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ตอนที่ 5 ความสาเร็จของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มี 4 ประเด็น ประกอบด้วย
การพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ การประเมิ น และรายงานผลการปฏิ บ ัติ ร าชการ
ตามค ารั บ รองการปฏิ บ ัติ ร าชการและตามแผนปฏิ บ ัติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมภายใน มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
5.1 การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ (Public Sector Management
Quality Award: PMQA)
สานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน (2554:1-3)ได้ดาเนิ นการพัฒนา
ระบบราชการตามหลัก เกณฑ์และวิธี การพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ ตามข้อเสนอ
ของส านัก งาน ก.พ.ร. เพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อผลักดันการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิ ดประสิ ทธิ ผลได้อย่างยัง่ ยืน โดยในปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ได้กาหนดตัวชี้ วดั 12 “ระดับ
ความส าเร็ จ ของการพัฒนาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ ” เป็ นตัว ชี้ วัด บัง คับ ในมิ ติ ที่ 4
ด้า นการพัฒ นาองค์ ก ารของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทั้ง ระดับ ประถมศึ ก ษาและระดับ
มัธยมศึกษา สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ จัดทาขึ้นโดยอาศัยค่านิ ยมหลัก (Core Value)
11 ประการ ได้แก่ 1. การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 2. ความเป็ นเลิ ศที่มุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ 3. การเรี ยนรู้
ขององค์ก ารและของแต่ ล ะบุ ค คล 4. การให้ ค วามส าคัญ กับ บุ ค ลากรและผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
5. ความคล่องตัว 6. การมุ่งเน้นอนาคต 7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 8. การจัดการโดยใช้ขอ้ มูลจริ ง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 11. มุมมองในเชิงระบบ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554: 12-16) ได้อธิ บายถึงเกณฑ์
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ ว่ า ประกอบด้ว ยค าถามต่ า งๆในแต่ ล ะหมวด เป็ นแนวทาง
ในการบริ หารจัดการที่ จะนาสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาไปสู่ องค์กรแห่งความเป็ นเลิศได้และเกณฑ์ในแต่ละหมวด จะมีความเชื่ อมโยงกัน
ระหว่างหมวดต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริ หารจัดการที่ดีตอ้ งมีความสอดคล้องและบูรณาการ
กันอย่างเป็ นระบบ เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 7 หมวด โดยส่ วนที่เป็ น
กระบวนการ คื อ หมวดที่ 1-6 เป็ นเกณฑ์เ พื่ อใช้ป ระเมิ นประสิ ทธิ ภ าพของส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่ วนที่เป็ นผลลัพธ์ คือ หมวด
ที่ 7 เป็ นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิ ทธิผล ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญในแต่ละหมวด ดังนี้
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หมวด 1 การนาองค์กร เป็ นการตรวจประเมินว่าผูบ้ ริ หารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาด าเนิ น การอย่า งไร ในเรื่ อ งวิ สั ย ทัศ น์ เป้ าประสงค์ ร ะยะสั้ นและระยะยาว ค่ า นิ ย ม
และความคาดหวังในผลการดาเนิ นการ รวมถึ งการให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทั้งหลาย การกระจายอานาจการตัดสิ นใจ การสร้างนวัตกรรม และการเรี ยนรู้ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งตรวจประเมินว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกากับดูแลตนเองที่ดี
และดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างไร
หมวด 2 การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ เป็ นการตรวจประเมิ นวิธีการกาหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมทั้งแผนปฏิบตั ิราชการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและการถ่ายทอดเป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบตั ิ
ราชการที่ได้จดั ทาไว้เพื่อนาไปปฏิบตั ิและการวัดผลความก้าวหน้า
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นการประเมินว่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดความต้องการ ความคาดหวังและความนิ ยมชมชอบของผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างไร มีการดาเนิ นการอย่างไรในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย การก าหนดปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ ท าให้ ผูร้ ั บ บริ ก ารและผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย
มีความพึงพอใจและนาไปสู่ การกล่าวถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในทางที่ดี
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ เป็ นการตรวจประเมินว่าสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุ งข้อมูลสารสนเทศและจัดการความรู ้
อย่างไร
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็ นการตรวจประเมินว่า ระบบงานและระบบ
การเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรและการสร้ า งแรงจู ง ใจ ช่ วยให้บุ ค ลากรพัฒ นาตนเองและใช้ศ ัก ยภาพ
อย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ ให้ มุ่ ง ไปในแนวทางเดี ย วกั น กั บ เป้ าประสงค์ แ ละแผนปฏิ บ ัติ ก ารโดยรวม
ของส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาอย่า งไร รวมทั้ง ตรวจประเมิ นความใส่ ใ จการสร้ า งและรั ก ษา
สภาพแวดล้อมในการทางาน สร้า งบรรยากาศที่ เอื้อต่อการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรซึ่ งจะนาไปสู่
ผลการดาเนินการที่เป็ นเลิศและความเจริ ญก้าวหน้าของบุคลากรและสานักงาน
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เป็ นการตรวจประเมิ นแง่ มุ ม ที่ สาคัญทั้ง หมด
ของการจัดการกระบวนการการให้บริ การและกระบวนการอื่นที่สาคัญ ที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผรู ้ ับบริ การ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและการบรรลุ พนั ธกิ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนกระบวนการ
สนับสนุนที่สาคัญต่างๆ
หมวด 7 ผลลัพ ธ์ ก ารดาเนิ นการ เป็ นการตรวจประเมิ นผลการด าเนิ น การและ
แนวโน้มของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติดา้ นประสิ ทธิ ผล มิติดา้ นคุ ณภาพ
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การให้ บ ริ ก าร มิ ติ ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บ ัติ ร าชการและมิ ติ ด้า นการพัฒ นาองค์ ก าร
นอกจากนี้ ยังตรวจประเมิ นผลการดาเนิ นการของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาโดยเปรี ยบเที ยบ
กันเองหรื อเปรี ยบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
สรุ ปจากแนวคิดการพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐดังกล่ าวข้างต้น หลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐทั้ง 7 หมวด เป็ นกรอบแนวทางที่สาคัญของการพัฒนา
ระบบราชการตามนโยบายปฏิรูปราชการ ซึ่ งหน่ วยงานภาครัฐสามารถนาไปปรับใช้ ตามบริ บทของ
หน่ วยงานโดยดาเนิ นการตามตัวชี้ วดั มี การประเมิ นเพื่ อปรั บปรุ งและพัฒนาอย่างเป็ นระบบ เพื่ อให้
การปฏิบตั ิงานราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย มีประสิ ทธิภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล
5.2 การประเมินและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารั บรองการปฏิบัติราชการ
และตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559: 2-6) ได้จดั ทารายละเอียด
ตัวชี้ วดั การปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี กรอบการประเมิ น 2 มิติ คือ มิติ
ภายนอก ได้แก่ การประเมินประสิ ทธิ ผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) การประเมินคุณภาพและมิติภายใน
ได้แก่ การประเมินประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาองค์การ มีตวั ชี้ วดั ต้องดาเนิ นการทั้งสิ้ น 8 ตัวชี้ วดั หลัก
และตัว ชี้ ว ดั ตามแผนปฏิ บ ตั ิ ราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี ก รอบการประเมิ น
4 กลยุทธ์ รวม 50 ตัวชี้วดั หลัก
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานได้บูรณาการการปฏิ บตั ิงานให้มี
ความเชื่ อ มโยงกัน อย่า งเป็ นระบบ โดยเฉพาะการพัฒ นาระบบก ากับ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิ บตั ิ ราชการระดับหน่ วยงานที่ชัดเจนมีประสิ ทธิ ภาพ ให้สามารถเชื่ อมโยงการรายงานผล
การปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด ประกอบด้วย
1. ระบบรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปี
หรื อระบบ KRS (KPI Report system)
2. ระบบรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี หรื อระบบ
ARS (Action plan Report system)
3. ระบบสนับ สนุ นการบริ หารจัดการของเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา (AMSS: Area
Management Support System)
4. ระบบสนับสนุนการบริ หารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++
: Area Management Support System)
5. ระบบสนับสนุนการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน (SMSS: School Management
Support)
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ส าหรั บ ปั จจัย แห่ ง ความส าเร็ จในการดาเนิ นการ ได้แก่ 1. ความพร้ อมของ
องค์กรในการบริ หารจัดการ 2. การบริ หารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 3. การเสริ มสร้างวัฒนธรรม
ค่านิ ยมในการทางานที่เน้นผลผลิ ต ผลลัพธ์เพื่อประชาชน 4. การเสริ มสร้างขีดสมรรถนะองค์กร และ
5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบตั ิราชการและการประเมินผล
การดาเนิ นงานติดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการและการรายงานผล
ตามระบบ KRS และระบบ ARS สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จดั วางระบบ
การทางาน จัดทาคู่มือ กรอบการประเมินผล รายละเอียดตัวชี้ วดั ปฏิทินการดาเนิ นงาน ตามขั้นตอน
พร้ อมทั้ง ก าหนดแนวทางการดาเนิ นงานที่ ชัดเจน ทั้ง ระดับ ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง าน
มีประสิ ทธิภาพ บรรลุเป้ าหมาย
สรุ ปการประเมินและรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
และตามแผนปฏิ บ ตั ิ ราชการประจาปี งบประมาณ ได้ก าหนดแนวปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาดาเนิ นการตามขั้นตอนและกาหนดเวลาอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการมี ประสิ ทธิ ภาพ ได้ขอ้ มู ล สารสนเทศที่มี คุณภาพ นาไปปรั บปรุ งและพัฒนาการบริ หาร
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายต่อไป
5.3 มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พ.ศ.2557
สานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน (2557: ค านา) ได้ออกประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ องมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557
โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อใช้เป็ นข้อก าหนดและแนวทางในการบริ หารจัดการศึ ก ษา การส่ ง เสริ ม
สนับสนุน กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใช้เป็ นเกณฑ์
ในการติ ดตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ประกอบด้ว ย
3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ โดยสรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริ หารจัดการองค์การสู่ ความเป็ นเลิศ
การบริ ห ารจัด การองค์ ก ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ หมายถึ ง การด าเนิ น งานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายโดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการ
บริ หารจัด การที่ ดี ยึ ด การสร้ า งความเข้ม แข็ ง ด้ ว ยการพัฒ นาให้ เ ป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้
การกระจายอานาจและเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมจากผูเ้ กี่ยวข้อง มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มี 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริ หารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการอย่างมีส่วนร่ วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 การบริ หารและการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
การบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง การบริ ห าร
และการจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในความรั บ ผิ ด ชอบของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภาพส่ ง ผลถึ ง คุ ณภาพการจัดการศึ ก ษาที่ ต้องการให้เ กิ ด กับ ผูเ้ รี ย นในระดับ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา มี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริ หารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริ หารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริ หารงานด้านบริ หารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริ หารงานด้านการบริ หารทัว่ ไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริ หารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการบริ หารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง
ผลการด าเนิ น งานที่ บ รรลุ เ ป้ าหมายและส่ ง ผลดี ต่ อ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ชุมชนและผูเ้ รี ยน มี 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ผ ลงานที่ แ สดงความส าเร็ จ
และเป็ นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสู ตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 5 ผู ้เ รี ย นมี คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ต ามหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรี ยนได้รับสิ ทธิ และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่าเทียมกันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สรุ ป จากสาระส าคัญของมาตรฐานส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาซึ่ งประกอบด้ว ย
3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ เป็ นข้อกาหนดและแนวทางที่ชดั เจนในการปรับปรุ งและพัฒนางานทั้ง 4 ด้าน
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ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริ หารงานบุคคลและด้านบริ หารงานทัว่ ไปอย่างเป็ นระบบ
ต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบตั ิงานของกลุ่มต่างๆของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมาย อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล
5.4 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้ องกับการควบคุมภายใน
กฎหมาย ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์และแนวปฏิ บ ตั ิ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การควบคุ ม ภายใน
มี 3 ประเด็น ประกอบด้วย ระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุ ม ภายใน พ.ศ.2544 กฎกระทรวงและประกาศส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐาน เรื่ อ งการกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาไปสู่ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และสถานศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เรื่ องนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ มีสาระโดยละเอียด ดังนี้
5.4.1 ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ว ยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุ ม ภายใน พ.ศ.2544 มี จ านวน 9 ข้อ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ หน่ ว ยรั บ ตรวจมี แ นวทาง
ในการจัด ระบบการควบคุ ม ภายในให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดย มี ส าระส าคัญ ที่ ต้อ ง
ดาเนินการเพื่อวางระบบควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุ ปได้ ดังนี้
ข้อ 4 ให้ ผู ้ก ากับ ดู แ ล และหรื อฝ่ ายบริ หารเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการน า
มาตรฐานการควบคุ มภายในของคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นท้ายระเบียบนี้ ไปใช้เป็ นแนวทาง
ส าหรั บ การจัด วางระบบการควบคุ ม ภายในของหน่ วยรั บ ตรวจให้เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ข้อ 5 ให้หน่ วยรั บ ตรวจจัดวางระบบการควบคุ มภายในโดยใช้ม าตรฐาน
การควบคุ ม ภายในท้า ยระเบี ย บนี้ เ ป็ นแนวทางให้แ ล้ว เสร็ จภายในหนึ่ ง ปี นับ แต่ วนั ที่ ร ะเบี ย บนี้
ใช้บงั คับโดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้
5.1 สรุ ป ภารกิ จและวัต ถุ ป ระสงค์ก ารดาเนิ นงานที่ ส าคัญ ในระดับ
หน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม
5.2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพแวดล้อ มการควบคุ ม โดยเฉพาะเกี่ ย วกับ
ความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารระดับสู งและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ
5.3 ความเสี่ ย งที่ ส าคัญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์
ของการควบคุมภายใน
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5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุ มเพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง
ที่สาคัญตามข้อ 5.3
5.5 ผูร้ ับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายในและวิธีการติดตาม
ประเมินผล
ให้หน่ วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุ ม
ภายในต่อผูก้ ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิ บวัน พร้อมทั้ง
ส่ งสาเนาให้สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นด้วย เว้นแต่สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นจะขอให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 6 ให้ผรู ้ ับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ผูก้ ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ งภายในเก้าสิ บวัน
นับจากวันสิ้ นปี งบประมาณหรื อปี ปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทาภายใน
สองร้อยสี่ สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็ จโดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 ทาความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่
มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรื อไม่
6.2 รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของระบบ
การควบคุมภายใน ในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดรวมทั้งข้อมูลสรุ ปผลการประเมิน
แต่ ล ะองค์ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน ประกอบด้ว ย 1.สภาพแวดล้อ มของการควบคุ ม
2. การประเมิ นความเสี่ ยง 3. กิ จกรรมการควบคุ ม 4. สารสนเทศและการสื่ อสาร 5. การติ ดตาม
ประเมินผล
6.3 จุ ด อ่ อ นของระบบการควบคุ ม ภายในพร้ อ มข้ อ เสนอแนะ
และแผนการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน
5.4.2 กฎกระทรวงและประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐาน เรื่ อ งการกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาไปสู่ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และสถานศึกษา พ.ศ.2550
สานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน (2552: 7) ได้เสนอไว้
ในคู่มือการดาเนิ นงานการควบคุ มภายในเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาสาหรั บสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาว่า กฎกระทรวงและประกาศดัง กล่ า ว ได้ก ระจายอานาจการบริ หาร
และการจัดการศึก ษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริ หารงานบุคคล และด้าน
บริ หารงานทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่ งกาหนดให้
การจัดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็ นภารกิจงานในด้านบริ หารงานทัว่ ไป
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5.4.3 ประกาศสานัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เรื่ องนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกประกาศ เมื่อวันที่
22 มิถุนายน พ.ศ.2554 กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่ งใสและตรวจสอบได้เพื่อเป็ นมาตรฐาน
และเป็ นแนวปฏิ บ ตั ิ ข องส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็ นค่ า นิ ย มร่ วม
ส าหรั บ องค์ ก รและบุ ค ลากรทุ ก คนพึ ง ยึ ด ถื อ เป็ นแนวปฏิ บ ั ติ ค วบคู่ ก ั บ กฎข้ อ บั ง คั บ อื่ น ๆ
ซึ่ ง ประกอบด้ว ยนโยบาย 5 ด้า นและแนวปฏิ บ ัติที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยมี น โยบายการควบคุ ม ภายใน
ที่หน่วยงานทุกระดับต้องถือปฏิบตั ิดว้ ย สรุ ป ดังนี้
1) นโยบายด้านบริ หาร
2) นโยบายด้านการให้บริ การที่โปร่ งใสพร้อมรับการตรวจสอบ
3) นโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
4) นโยบายด้านการดาเนินการต่อเรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์
5) นโยบายด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในโดยกาหนดแนวปฏิบตั ิ
5.1) มีกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในที่ดาเนินการตรวจสอบ
มากกว่า เรื่ องการเงินและบัญชี
5.2) มี ก ารน าผลการตรวจสอบและควบคุ ม ภายในมาปรั บ ปรุ ง
การทางานด้วย
จากกฎ ระเบี ย บและแนวปฏิ บ ัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งานการควบคุ ม ภายใน
สรุ ป ได้ว่า ผูบ้ ริ ห ารและผูป้ ฏิ บ ัติใ นส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษามี อ านาจหน้า ที่
และความรับผิดชอบต้องจัดวางระบบการควบคุ มภายในตามมาตรฐานขององค์ประกอบ 5 ด้าน
พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในอย่างเป็ นระบบตามเวลาที่กาหนดไว้
ตอนที่ 6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
6.1 งานวิจัยในประเทศ
6.1.1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การบริ หารความเสี่ ยงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พบว่า 1. ปั จจัยความเสี่ ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการเงิน ด้านความมัน่ ใจทางการศึกษา
ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านการบริ หารจัดการความปลอดภัย โดยปั จจัยการบริ หารความเสี่ ยงของ
สถานศึกษาในเมือง นอกเมืองในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
2. แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปั จจัยความเสี่ ยง
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ด้านการเรี ยนการสอนใช้วิธีการบริ หารความเสี่ ยงด้วยการควบคุ ม และหามาตรการในการป้ องกัน
ความเสี่ ยงรวมไปถึงถ่ายโอนความเสี่ ยง ปั จจัยความเสี่ ยงด้านการเงินควรใช้วิธีการบริ หารความเสี่ ยง
โดยการควบคุ ม และหามาตรการในการป้ องกัน ความเสี่ ย ง ปั จ จัย ความเสี่ ย ง ด้า นความมั่น ใจ
ทางการศึกษา ควรใช้วิธีการควบคุ มและหามาตรการป้ องกันความเสี่ ยงรวมถึ งการมีส่วนร่ วมของภาคี
คือชุ ม ชน ผูป้ กครองและผูป้ ระกอบการ ปั จจัย ความเสี่ ย งด้า นสิ่ ง แวดล้อมควรใช้วิธี ก ารบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้ องกันความเสี่ ยงรวมไปถึ งการมีส่วนร่ วมของ
นักเรี ยน ผูป้ กครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ดนุ ช า อาชามาส (2554) ได้ศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพ
การควบคุ มภายในระบบสารสนเทศ: การประปานครหลวง” พบว่า ระดับความมี ประสิ ทธิ ภาพ
การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ การประปานครหลวงอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วย 7 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านบุคลากร
ปั จจัยด้า นการก าหนดนโยบายและการวางแผนขององค์กร ปั จจัย ด้านโครงสร้ า งการจัดองค์ก ร
ปั จจัยด้านความพร้ อมการให้บริ การและการติ ดตามผลด้านสารสนเทศ ปั จจัยด้านการสนับสนุ น
ด้านคอมพิวเตอร์ ปั จจัยด้านคณะกรรมการกากับดูแล และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ธาริ นี เณรวงค์ (2558) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี ภ ายใต้ การบริ ห ารงานการเงิ น การคลัง ภาครั ฐ ของหน่ ว ยงาน
สนับสนุ นภารกิ จฝ่ ายการเมื อง” พบว่า ปั จจัยด้า นสภาพแวดล้อมการควบคุ ม ของหน่ วยงาน
สนับสนุ นภารกิ จฝ่ ายการเมื องโดยรวม มี ระดับการปฏิ บตั ิ ที่ดี ซึ่ งปั จจัยด้านปรั ชญาและรู ปแบบ
การท างานของผูบ้ ริ หารมี ระดับ การปฏิ บตั ิ ที่ ดีสู งสุ ด รองลงมาด้านความซื่ อสัตย์และจริ ย ธรรม
ในการบริ ห ารและการปฏิ บ ัติ ง าน, ด้า นนโยบายการบริ ห ารและการพัฒ นา, ด้า นบุ ค ลากร,
ด้า นการก าหนดอ านาจหน้า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและด้า นโครงสร้ า งของหน่ ว ยงานตามล าดับ
โดยพบว่ า ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ ละส่ ง ผลต่ อ ระดับ การควบคุ ม ภายในระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ภายใต้ระบบการบริ หารงานการเงิ นการคลังภาครั ฐ คื อปั จจัย ด้านโครงสร้ างของ
หน่ วยงานและปั จจัย ด้า นนโยบายการบริ หารและการพัฒนา ด้านบุ คลากร นอกจากนี้ ย งั พบว่า
ประเภทหน่วยงานสนับสนุนภารกิจฝ่ ายการเมืองที่ต่างกัน จะมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
และระดับการควบคุ มภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ภายใต้ระบบการบริ หารงานการเงิ นการคลัง
ภาครัฐแตกต่างกัน
ประวัติ ยงบุตร (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการบริ หารความเสี่ ยง
ทัว่ ทั้งองค์กรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” พบว่า
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1. ผลการศึกษาการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อยูใ่ นระดับมาก และแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาโดยการสัมภาษณ์ ผทู ้ รงคุ ณวุฒิ พบว่ารู ปแบบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้ง
องค์กรในสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงและองค์ประกอบ
ที่ 3 กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
2. ผลการสร้างและตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า รู ปแบบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง และองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริ หารความ
เสี่ ยง มี 6 ขั้น คือ 1. การกาหนดวัตถุประสงค์และการบริ หารความเสี่ ยง 2. การระบุความเสี่ ยง
3. การประเมินความเสี่ ยง 4 การจัดการกับแต่ละความเสี่ ยง 5. การสื่ อสารความเสี่ ยง และ 6. การเฝ้ า
ระวังและติดตามความเสี่ ยงซึ่ งทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมิ นรู ปแบบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรในสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษา พบว่า รู ปแบบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ (2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ได้เสนอผลการศึกษาโดยสรุ ป
1. ผลสัมฤทธิ์ ดา้ นการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนิ นการ
อย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อการจัดวางระบบการควบคุ มภายใน อย่างไรก็ตามการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา
ก็ก่อเกิ ดปั ญหาและอุปสรรค อาทิเช่ น นโยบายที่ไม่ชัดเจนในการจัดวางระบบการควบคุ มภายใน
การเพิ่มภาระงานอย่างมากให้แก่บุคลากร งบประมาณและเวลาที่จากัด เป็ นต้น
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพและสร้ างความพร้ อมในการบริ หารความเสี่ ย ง
และการนามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิ งปฏิบตั ิ โดยได้เสนอแนวคิดในการวางระบบ
บริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เหมาะสม ควรเป็ น ดังนี้
แนวคิดที่ 1 ควรใช้แนวทางของการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
แนวคิดที่ 2 ต้องก่อให้เกิ ดประโยชน์อย่างแท้จริ งและสามารถบรรลุ เป้ าหมาย
ของหน่วยงาน
แนวคิดที่ 3 รวมระบบการควบคุ มภายในและระบบการบริ หารความเสี่ ย ง
ไว้เป็ นระบบเดียวกัน
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แนวคิดที่ 4 นาเอากิ จกรรมและโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการ 4 ปี
มาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงเพื่อการควบคุมภายใน
แนวคิดที่ 5 กาหนดกระบวนการแนวปฏิ บตั ิและแบบฟอร์ มในการรายงานผล
การประเมินระบบการควบคุมภายในให้เป็ นมาตรฐานเดียว เพื่อใช้จดั ทารายงานรู ปแบบต่างๆ ได้
3. ทิศ ทางการบริ หารและพัฒนางานด้านการบริ หารความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.1 โครงสร้างระบบบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรเป็ น
โครงสร้ า งตามแนวคิ ด ที่ ว่า การควบคุ ม ภายในเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของระบบบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ ง มี
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทาหน้าที่
3.2 แบบฟอร์ มต่างๆ ในการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยง ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กาหนดให้เป็ นไปในรู ปแบบเดี ยวกันนั้น ต้องมี ลกั ษณะง่ าย สะดวกต่อการใช้งาน
ประมวลผลได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง และสรุ ป ผลได้อ ย่า งรวดเร็ ว และน าผลที่ ไ ด้ไ ปจัด ท ารายงานผล
เสนอได้ท้ งั คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สังวาลย์ วังแจ่ม (2559) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการบริ หารการควบคุมภายใน
ด้านวิชาการของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนื อ” พบว่า สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในเขต
ภาคเหนื อมีการดาเนิ นการตามมาตรฐานการควบคุ มภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่น ดิ นทั้ง 5 ด้า นในระดับ มากตามล าดับ คื อ ด้า นสภาพแวดล้อ มการควบคุ ม ด้า นการติ ด ตาม
ประเมิ น ผล ด้ า นกิ จ กรรมการควบคุ ม ด้ า นการประเมิ น ความเสี่ ยง และด้ า นสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ส าหรั บ รู ป แบบการบริ ห ารการควบคุ ม ภายในด้า นวิ ช าการของสถานศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐานในเขตภาคเหนื อ มี อ งค์ ป ระกอบ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการวางแผนประกอบด้ ว ย
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ ด้านการจัดองค์การประกอบด้วย การจัดโครงสร้างองค์การและการ
มอบหมายงาน ด้านการนาประกอบด้วย การสั่งการ การจูงใจและการนิ เทศและด้านการควบคุ ม
ประกอบด้วย การกากับติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผล
สาคร ช่วยดารง (2553) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความเสี่ ยง
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอาเภอ” พบว่า 1. ศูนย์การศึ กษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยอาเภอ โดยภาพรวมมี การควบคุ มภายในอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้า น
พบว่า สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมการควบคุมอยูใ่ นระดับมาก
สาหรับการควบคุ มภายในด้านสารสนเทศและการสื่ อสารและด้านติดตามประเมินผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง สาหรั บความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ อยู่ใ นระดับ น้อย 2. ศูนย์ก ารศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยอาเภอ มีความเสี่ ยง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
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ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ ยงด้านกระบวนการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ น
ระดับปานกลาง สาหรับความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับน้อย 3. การควบคุ มภายในที่ส่งผล
ต่อความเสี่ ยงของศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอาเภอ คือ การควบคุมด้านสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
หนึ่ งฤทัย ทิมย้ายงาม (2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การนาเสนอกลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี่ ย งจากการจัด หลัก สู ต รสาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษาของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
ในประเทศไทย” พบว่า ความเสี่ ยงของการจัดหลักสู ตรบริ หารการศึ ก ษา ได้แก่ 1. ความเสี่ ย ง
ด้า นการเปลี่ ย นแปลงกฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต 2. ความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บ ัติ
ให้ส อดคล้องกับ กฎ ระเบี ย บ 3. ความเสี่ ย งด้า นการขาดข้อมู ล เกี่ ย วกับ ความจาเป็ นของการจัด
หลัก สู ตร 4. ความเสี่ ยงด้านการแข่ง ขันภายในประเทศ 5. ความเสี่ ย งด้า นการเงิ น 6. ความเสี่ ย ง
ด้านการขาดเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพ 7. ความเสี่ ยงด้านการจัดการศึกษาไม่ตรงกับความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน 8. ความเสี่ ยงด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 9. ความเสี่ ยงด้านการดาเนินงาน 10. ความเสี่ ยง
ด้านชื่อเสี ยงหรื อภาพลักษณ์ 11. ความเสี่ ยงด้านผูบ้ ริ หารหลักสู ตร 12. ความเสี่ ยงด้านผลผลิตและบริ การ
กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงของการจัดหลักสู ตรการบริ หารการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยจาแนกเป็ นกลยุทธ์ระดับสถาบัน ระดับคณะและระดับปฏิบตั ิการ
ได้แก่ กลยุทธ์เชิ งรุ กที่สนองตอบต่อสภาวการณ์ แข่งขัน การจัดทาฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อการวาง
แผนการดาเนินการจัดหลักสู ตร การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสู ตร
การจัด สรรงบประมาณที่ เ พี ย งพอต่ อ การด าเนิ น งานการจัด หลัก สู ต ร การจัด หา สื่ อ -อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีที่ ท นั สมัย ให้เพี ย งพอต่ อการใช้ง านในการจัดหลัก สู ตร การเพิ่ มการประชาสั ม พันธ์
ให้หลากหลายและตรงกลุ่มเป้ าหมายผูเ้ รี ยน การเพิ่มจานวนและพัฒนาคณาจารย์ประจา
6.1.2 ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความส าเร็ จของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา
ญาณิ ศ า บุ ญ จิ ต ร์ (2552) ได้ศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “การวิเ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผล
ต่อประสิ ทธิ ผลองค์การของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา” พบว่า 1. องค์ประกอบและตัวชี้ วดั
ประสิ ทธิ ผลองค์การของสานัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 31 ตัวชี้ วดั
2. ประสิ ทธิ ผลองค์การของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยูใ่ นระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ามี 3 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านกระบวนการภายในมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด รองลงมาคือด้าน
ผูร้ ับบริ การ และด้านการเงิ น ตามลาดับ ส่ วนด้านการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง
3. ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ 0.05 มี 8 ปั จ จัย ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มภายนอก นโยบายการบริ หารและการปฏิ บ ัติ
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โครงสร้างองค์การ คุณภาพบุคลากร ลักษณะงาน ลักษณะผูร้ ับบริ การ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
องค์การ ร่ วมกันอธิ บายประสิ ทธิ ผลองค์การของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ร้อยละ 88.00
ณัฐศักดิ์ จันทร์ ผล (2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการบริ หารงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เน้นการกระจายอานาจ” พบว่า 1. สภาพความต้องการในการพัฒนา
การบริ หารงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เน้นการกระจายอานาจสู งกว่าการปฏิบตั ิงานจริ ง
ในการบริ หารงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เน้นการกระจายอานาจอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
2. ผลการสร้ างรู ปแบบการบริ หารจัดการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่เน้นการกระจายอานาจ
ได้องค์ป ระกอบ ดังนี้ การบริ หารที่ ยึดหลักการกระจายอานาจ ในสานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษา
ในฐานะองค์กรระดับท้องถิ่ น รายการประเมิ นที่สามารถพยากรณ์ การบริ หารงานสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ เ น้น การกระจายอ านาจ มี ข อบข่ า ยภาระงาน 5 ภาระงาน โครงสร้ า งองค์ก ร
องค์คณะบุคคลและบุคลากร รายการประเมินที่สามารถพยากรณ์การบริ หารงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เน้นการกระจายอานาจ มีขอบข่ายภาระงาน 8 ภาระงาน การบริ หารงานวิชาการ รายการ
ประเมินที่สามารถพยากรณ์ การบริ หารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ เน้นการกระจายอานาจ
มีขอบข่ายภาระงาน 7 ภาระงาน การบริ หารงบประมาณ รายการประเมินที่สามารถพยากรณ์ การ
บริ หารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เน้นการกระจายอานาจ มีขอบข่ายภาระงาน 5 ภาระงาน
การบริ หารงานบุคลากร รายการประเมินที่สามารถพยากรณ์ การบริ หารงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เน้นการกระจายอานาจ มีขอบข่ายภาระงาน 7 ภาระงาน การบริ หารงานทัว่ ไป รายการ
ประเมินที่สามารถพยากรณ์ การบริ หารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ เน้นการกระจายอานาจ
มีขอบข่ายภาระงาน 9 ภาระงาน สาหรับ ผลการหาคุณภาพของรู ปแบบ ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็ นระหว่าง ผูท้ รงคุ ณวุฒิ 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาที่ เน้นการกระจายอานาจ ด้วยค่า Z พบว่า ความคิ ดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั 2 กลุ่ ม
มี ค วามเห็ น ด้ า นความสอดคล้ อ งของรู ป แบบกับ หลัก การก าหนดรู ป แบบ ความเหมาะสม
ของรู ปแบบและความเป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ ไม่แตกต่าง (Z= - .140)
ธี ระพล เพ็งจันทร์ (2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การบริ หารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิ ทธิ ภาพของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา” พบว่า 1. ปั จจัยการบริ หารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิ ทธิ ภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบไปด้วยปั จจัย ต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการบริ หาร
การเปลี่ยนแปลง 2. ด้านกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 3. ด้านประสิ ทธิ ผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ
4. ด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 5. ด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยง 6. ด้านการให้ความสาคัญ
กับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 7. ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 8. ด้านประสิ ทธิ ภาพ
ของการปฏิบตั ิราชการ 9. ด้านคุณภาพวิชาการ 10. ด้านการพัฒนาบุคลากร 11. ด้านลักษณะสาคัญ
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ขององค์กร 12. ด้านระบบสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 13. ด้านประสิ ทธิ ผลตามตัวชี้ วดั 2. แนวทาง
ในการบริ หารจัดการภาครั ฐที่ มีประสิ ทธิ ภาพของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาจากความคิ ดเห็ น
และข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ย วชาญ พบว่า ปั จจัย ที่ ค ้นพบในการวิจยั มี ค วามถู ก ต้อง เป็ นไปได้
และใช้ประโยชน์ได้จริ ง
สมหมาย เทียนสมใจ (2556) ได้ศึกษาวิจยั “รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผล
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” พบว่า 1. องค์ประกอบของการบริ หารงานที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คื อ
1. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 2. การวางแผนกลยุทธ์ 3. องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ 4. วัฒนธรรม
องค์การ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6. สนับสนุ นการมีส่วนร่ วม 2. รู ปแบบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิ ผลของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบสาคัญ 6
องค์ประกอบ ที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็ นไปได้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั
อัญชนา พานิ ช (2550) ได้ศึ กษาวิจยั “องค์ประกอบประสิ ทธิ ผลองค์การของ
สถาบันราชภัฎ ” พบว่า องค์ป ระกอบประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารของสถาบัน ราชภัฎ ประกอบด้ว ย
1. พฤติ ก รรมการบริ ห าร 2. ความพึ ง พอใจในการท างาน 3.สภาพแวดล้อ มภายในองค์ก าร
4. เทคโนโลยี 5. ความผูกพันต่อองค์การ 6.โครงสร้างองค์การ
6.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
6.2.1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
Westerman George. (2006)ได้ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ ง “การบริ หารความเสี่ ย งด้า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศต่ อความจ าเป็ นในคุ ณค่ า กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ” พบว่า ความเสี่ ย งทางด้า น
เทคโนโลยีมี 6 ด้า นด้วยกัน คื อ 1. เทคโนโลยีและโครงสร้ า งพื้ นฐาน ประกอบด้วยการบริ หาร
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระดับมาตรฐาน อายุและเทคโนโลยี 2. ประโยชน์
การใช้ แ ละข้ อ มู ล ข่ า วสาร ประกอบด้ ว ยความสอดคล้ อ งของข้ อ มู ล ระดับ ของข้อ ก าหนด
ความซับ ซ้อ นของโครงสร้ า ง 3. บุ ค คลและทัก ษะ ประกอบด้ว ย การหมุ น เวีย น การวางแผน
ทางด้านทักษะ การอบรม การรับคนใหม่ ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ 4. ผูจ้ าหน่ ายและหุ ้นส่ วนอื่นๆ
ประกอบด้วย วิธีการใช้/มาตรฐาน การยอมรับความเสี่ ยงของลูกค้า 5. นโยบายและกระบวนการ
ประกอบด้ว ย การควบคุ ม โครงสร้ า ง ระดับ มาตรฐาน ระดับ ความรั บ ผิ ด ชอบและ 6. องค์ก ร
ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร การตัดค่าใช้จ่าย/ต้นทุน กระบวนการกองทุน
Shafawaty, Mohamad Shabri (2013) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ผลกระทบของระบบ
การควบคุ ม ภายในต่อความสามารถในการทากาไรของผูใ้ ห้ค วามร่ วมมื อ: กรณี ศึก ษา Koperasi
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Pekan Rabu Alor Setar Berhad” การวิจยั สรุ ปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ใน Koperasi
Pekan Rabu Alor Setar Berhad ถื อได้ว่ามี ประสิ ทธิ ภาพและน่ าพอใจซึ่ งขึ้ นอยู่กบั การใช้
ส่ วนประกอบภายในของระบบควบคุ ม ภายในตามกรอบ COSO Framework ภายในสหกรณ์
อย่า งไรก็ ต ามการสู ญ เสี ย ทางการเงิ น เกิ ด ขึ้ น ในสหกรณ์ อ ัน เนื่ อ งมาจากการควบคุ ม ค่ า ใช้จ่ า ย
ที่ ไม่ได้ผลและไม่ได้เกิ ดจากการควบคุ มภายในที่ อ่อนแอ ความสามารถในการทาก าไรสามารถ
ปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้นด้วยแผนการพัฒนาใหม่และการใช้ระบบการควบคุ มภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ภายในสหกรณ์ ระบบการควบคุมภายในที่ดีหรื อเข้มแข็ง จะมีผลต่อความสามารถในการทากาไร
ของสหกรณ์และช่วยให้เกิดความมัน่ คงและเติบโตขึ้นในกระบวนการสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย
Mwachiro D. Brian (2013) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ผลกระทบของการควบคุ ม
ภายในต่ อ การเก็ บ รายได้: กรณี ศึ ก ษาของหน่ ว ยงานเก็ บ รายได้ข องเคนยา” ผลการวิ จ ัย พบว่า
ต้อ งมี 5 องค์ป ระกอบ คื อ สภาพแวดล้อ มของการควบคุ ม การประเมิ น ความเสี่ ย ง กิ จ กรรม
การควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสารและการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้การควบคุมภายในทางานได้
การศึ ก ษาระบุ ว่า การควบคุ ม ภายในที่ อ่อนแอได้ก ระตุ ้น ให้เกิ ดการสมรู ้ ร่ว มคิ ดกับ การฉ้อโกง
การสู ญเสี ย รายได้ และการยักยอกเงิ นรายได้ที่ เก็ บ รวบรวมไว้ การศึ กษาสรุ ป ได้ว่า การควบคุ ม
ภายในได้ทาหน้าที่แล้วแม้วา่ จะมีการติดขัดบ้างและมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญระหว่างการควบคุม
ภายในและการเก็บรายได้ใน KRA

