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สวัสดีค่ะ ... ท่านผู้อ่านและผู้ตรวจสอบภายในทุกท่าน ... จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้ว .....โดยฉบับนี้ได้นาเสนอ .... แนวคิดการตรวจสอบการบริหาร

ตามสัญญาในฉบับที่แล้ว รวมทั้ง มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสู่ความสาเร็จอย่างสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตนเอง... แล้วพบกันใหม่ ...ปีงบประมาณหน้า ... ค่ะ

แนวคิด ... การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
ในการบริหารงานของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน มีเรื่องต้องบริหารมากมาย
อาทิ เ ช่ น การบริ ห ารบุ ค ลากร งบประมาณ ลู ก ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ององค์ ก ร สภาพแวดล้ อ ม โครงสร้ า ง
ความรับผิดชอบ การกระจายอานาจ การบริหารงานโครงการ เป็นต้น ต่างก็ตระหนักดีว่าทุกกระบวนการของ
การบริหารงานย่อมมีความเสี่ยงแฝงอยู่มากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ลักษณะของงานและการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
โดยที่ผลกระทบของความเสี่ยงย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นขององค์กร ปัจจุบันทุ กองค์กร
จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี รวมถึ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งและการตรวจสอบ ซึ่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น
การตรวจสอบจากภายในหรือภายนอก ล้วนแต่เป็น เครื่องมือหรือ กลไกช่วยให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
ในที่นี้จึงได้นาเสนอเรื่อง การตรวจสอบการบริหาร เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการวางแผนการตรวจสอบประจาปีของ
ผู้ตรวจสอบ เนื่องจากในการบริหารงานขององค์กร ประกอบด้วยปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย ย่อมอาจ
เกิดความบกพร่องหรือ ข้อผิดพลาดในการบริหารงานขึ้น ได้โดยที่ไม่เจตนา ดังนั้น การใช้กลไกทางการตรวจสอบ
จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรพบข้อบกพร่องต่าง ๆ เหล่านั้นก่อน และสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของ
องค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุ ม การประเมิ นผลเกี่ยวกับการงบประมาณ
การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ ภารกิจ
ขององค์กร รวมทั้ง เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่อง
ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และยังกล่าวได้อกี ว่า การตรวจสอบการบริหาร เป็น
การตรวจสอบระบบการควบคุมด้านการบริหาร (Management Control) รวมถึงการตรวจสอบ ประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การบริหารงบประมาณ การกากับดูแล การสอบทาน และการควบคุม
งาน โดยอาจถือได้ว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อประเมิน ฝ่ายบริหารในการหาข้อสรุปหรือวัดผลการบริหารงาน และ
การตัดสินใจทางการบริหารของผู้บริหาร

... ถ้าขาดความเพียรพยายามเสียแล้ว ... แม้จะเข็นครกลงภูเขาก็ไม่มีทางทาได้ ...

แนวคิด ... การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) (ต่อ)
การตรวจสอบการบริห าร เป็นแนวคิด ของการตรวจสอบที่มุ่งเน้น ให้เห็นถึ ง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารงานภายในองค์กรของตน นอกเหนือจากการตรวจสอบในด้านการเงิน หรือการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งนี้
การตรวจสอบการบริหารจะเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของกิจการให้ทราบในเรื่องของ ….
- การปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทากาไร หรือ เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้
- จุดที่ไม่สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มผลผลิต (ผลงาน) ได้
- ปัญหาที่อาจนาไปสู่การเสียขวัญกาลังใจ อันจะนาไปสู่การลาออกจากงานที่สูงขึ้น
- การเสริมสร้างความสามารถในการทากาไรหรือผลผลิตให้กับองค์กร
- ข้อมูลที่จาเป็นแก่ฝ่ายบริหารขององค์กรตามความต้องการและตามลาดับความสาคัญ
เป็นต้น
การตรวจสอบการบริหาร จะเน้นการตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงานภายใต้การประเมิน
ประสิทธิผลและความเหมาะสมของการควบคุมภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการดาเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การตรวจสอบการบริหาร ก็คือ การตรวจสอบการปฏิบัติ งานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect Analysis) ที่เกิดขึ้นในการบริหารงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน อันจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานในองค์กร
โดยอาจจะแสดงการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของการตรวจสอบทั้งสองลักษณะนี้ตามตารางที่ปรากฏข้างล่างนี้
การเปรียบเทียบการตรวจสอบการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ และ การตรวจสอบการบริหาร
การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ความต้องการ ... การปฏิบัติตามที่กาหนด
ตรวจสอบว่า ... มีการปฏิบัติตามที่กาหนด
เน้น ... ความสม่าเสมอของการปฏิบัติ

การตรวจสอบการบริหาร
ความต้องการ ... การเปลี่ยนแปลง
ตรวจสอบว่า ... มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม
เน้น ... ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น

แต่ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือ การตรวจสอบการบริหารก็ตาม ผู้ตรวจสอบจะต้อง
คานึงถึงกฎพื้นฐานของการตรวจสอบ 4 ประการ คือ
1. การตรวจสอบต้องตอบสนองความต้องการขององค์กร
2. การตรวจสอบต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพ
3. การตรวจสอบต้องวัดผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามที่ได้มีการตกลงไว้ในองค์กร
4. การตรวจสอบต้องมีพื้นฐานจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ดังนั้น การตรวจสอบการบริหาร จึงสามารถช่วยให้ทราบถึงความเหมาะสมของแผนงานและแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ
ในองค์กร หากเกิดความไม่เหมาะสมผู้ตรวจสอบจะต้องให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง ที่ดีขึ้น ทั้งนี้
หากไม่มี การดาเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง ตามข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะก็อาจจะเกิดผลเสียต่อองค์กร ซึ่งการตรวจสอบ
การบริหารจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเริ่มมองเห็นว่าการตรวจสอบจะเป็น ส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาหรือการปรับปรุง และ
ผู้ตรวจสอบก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร แทนที่จะมองว่าเป็น ... ตารวจ ...ที่คอยจับผิด ... ดังเช่นในอดีต
ที่ผ่านมา

คุณลักษณะ 33 ข้อ ... สูค่ วามสาเร็จในการทางานอย่างสร้างสรรค์...ของ ...ผู้นา...
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ในชีวิตการทางานทุกคนย่อมต้ องการประสบความสาเร็ จด้ วยกันทุกคน... สิง่ ที่จะนาเสนอต่อไปนี ้
จึ งคาดหวังว่ า จะช่ วยให้ ท่ านสามารถท างานได้ อย่ างส าเร็ จ และสร้ างสรรค์ รวมทัง้ น าพาไปสู่ การเป็ นผู้น าที่ ดี
ในคุณลักษณะ 33 ข้ อที่จะกล่าวต่อไปนี ้...ท่านคิดว่ายังขาดข้ อใดที่ยงั มิได้ นามาปฏิบตั ิ
จริงใจ : มีความจริ งใจด้ วยตลอดเวลาที่ยงั ทางานอยูร่ ่วมกัน ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชาและคนอื่น ๆ ตลอดจนให้
อภัยต่อคนที่ทางานผิดหรื อเคยคิดผิด ตอบแทนและจดจาในความดีของผู้ใต้ บงั คับบัญชาไว้ ตลอด
เก่ งคนและเก่ งคิด : รู้ จักใช้ คนให้ เหมาะกับงาน มีความคิดที่แตกต่าง และสามารถนาไปสูภ่ าคปฏิบตั ิได้ จนกระทัง่ คนอื่นอยาก
ร่วมงานด้ วยความสุขใจ
ให้ โอกาสแก่ ทุกคน : ต้ องกล้ าพอที่จะยอมรับคนทีค่ ณ
ุ ไม่ถกู โฉลก ไม่วินิจฉัยคนแค่ผิวเผิน รักผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกระดับ
ทาผิดต้ องยอมรับและแก้ ไข : ทาให้ มากไม่ต้องกลัวผิด อย่าทาผิดซ ้าซาก ไม่อายที่จะรับว่าตัวเองคิดหรื อทาผิด
อย่ าสร้ างภาพ แต่ ต้องรักษาภาพ : อย่าพยายามเล่นละครหลอกผู้อื่น อย่าเลียนแบบตัวตนของผู้อื่น พยายามเอาข้ อดีที่มีอยูใ่ นตัว
ออกมาแสดงให้ ทกุ คนเห็น
อดทนที่จะรอคอย : มีความพยายามอย่างเต็มที่ โดยคิดว่าเมือ่ วันเวลาผ่านไป ในสักวันหนึง่ อาจทาสาเร็ จได้ อย่างง่ายดาย
มั่นใจแต่ อย่ าวางใจ : สร้ างความมัน่ ใจให้ ตนเองก่อนเสมอ คิดให้ รอบคอบเสมอก่อนตัดสินใจ อย่าวางใจคนจะจนใจเอง
หมั่นทบทวน : ทบทวนความผิดพลาด วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเป็ นระยะ หมัน่ ทบทวนเป้าหมายและแผนงานอยูเ่ สมอ
ให้ ความสาคัญกับการวิจัย การอบรม และการพัฒนา : ต้ องคิดว่าคนคือทรัพยากรที่มีค่าและสาคัญที่สดุ ขององค์กร ซึ่งจาเป็ น
ต้ องมีการพัฒนาทุกด้ านและต่อเนื่อง
เตรียมพร้ อมเสมอ : ควรวางแผนล่วงหน้ า เป็ นการป้องกันปั ญหาไม่ให้ เกิดขึ ้น พยายามแก้ ไขปั ญหาในขณะทีย่ งั พอมีโอกาสอยูบ่ ้ าง
ต้ องสนุกกับงานที่ทา : ต้ องฝึ กจิตตนเองให้ ชอบในงานที่ทาให้ ได้ ไม่เบื่อทีต่ ้ องต่อสู้กบั อุปสรรคในหน้ าที่การงาน สนุกทีจ่ ะเอาชนะงานอยูเ่ สมอ
ให้ ความสนใจลูกน้ อง : สนใจความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา สนใจความก้ าวหน้ าของผู้ใต้ บงั คับบัญชา สนใจชีวติ ส่วนตัวของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ละเอียดในสิ่งที่ละเอียด : ละเอียดกับงานไม่ใช่แค่ทาให้ เสร็ จ ละเอียดกับความรู้ สึกของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ละเอียดกับประเพณี
ตลอดจนงานสังคมที่มีอยูใ่ นองค์กร
ฝึ กฟั ง คิด พูด : รับฟั งผู้ใต้ บังคับบัญชาหรื อคนอื่นพูด แม้ ว่าจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่ทุกอย่างที่รับฟั งมาอย่า เพิ่งเชื่ อ
ต้ องหาทางพิสจู น์ความจริ งก่อนเสมอ และการพูดทุกครัง้ ควรเป็ นการพูดที่มีประโยชน์เพื่อให้ เกิดความสร้ างสรรค์
ตัดสินใจให้ เป็ น : ชะลอการตัดสินใจหากมีข้อมูลไม่เพียงพอ อย่ารีบร้ อนตัดสินใจแบบเล่นไพ่จนหมดหน้ าตัก ทุม่ เต็มทีเ่ มื่อโอกาสเห็นชัดเจน
รู้ปัญหา แก้ ถกู จุด ทาทันที : ช่างสังเกตและวิเคราะห์ รู้วา่ ปั ญหาใดเข้ าขันร้
้ ายแรงแล้ วแก้ ปัญหาทันทีในเวลาและโอกาสที่เหมาะสม
ใช้ ความกล้ าให้ ถกู : ต้ องอ่อนนอกแข็งใน รู้จกั เชือดไก่ให้ ลงิ ดู ต้ องระลึกอยูเ่ สมอว่าคาสัง่ ที่ดีต้องสามารถเปลีย่ นแปลงได้
คิดให้ แปลกในบางครัง้ : มีความคิดที่แปลกแหวกแนวเป็ นบางครัง้ บางครา รู้จกั ใช้ เทคนิคเพื่อให้ งานสาเร็ จ
บริ หารเงิน เวลา ครอบครั วให้ ดี : รู้ จกั วางแผนการใช้ เงินขององค์กรแบบรัดกุมเพื่อให้ เกิดประโยชน์ จัดตารางเวลาการทางาน
และมีเวลาทบทวนงาน แต่สามารถแบ่งเวลาให้ ครอบครัวได้ ดีอีกด้ วย
มอบอานาจ หน้ าที่ ผลตอบแทนให้ สมดุล : มอบหน้ าที่พร้ อมความรับผิดชอบ มีการติดตามผลการปฏิบตั ิตามสิ่งที่ได้ มอบหมาย
คอยให้ ค วามเอาใจใส่ช่ ว ยเหลือ ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชา ต้ อ งกล้ า ให้ อานาจในการสั่ง การ ควบคุม หรื อ การตัด สิน ใจ และเต็ ม ที่ กับ
ผลตอบแทนความเสียสละของผู้ใต้ บงั คับบัญชาที่ปฏิบตั ิงาน
หาคนมาใส่ แล้ วต้ องรักษาให้ ได้ : หาคนดีคนเก่งให้ มาร่วมงานในปริ มาณที่พอเพียง ต้ องจูงใจให้ คนเก่งอยูก่ บั องค์กรได้ นาน ๆ
ต้ องรู้จกั วิธีการปกครองคน และใช้ คนที่ไม่มีคณ
ุ ภาพให้ ชว่ ยทางานได้
ใช้ คนให้ หลากหลาย : กล้ าใช้ คนที่ตา่ งความคิด เพราะอาจสร้ างผลประโยชน์ได้ กล้ าใช้ คนต่างวัยเพราะอาจมีความคิดสร้ างสรรค์
กล้ าใช้ คนที่ตา่ งประสบการณ์เพราะอาจทาให้ ได้ ความรู้ ความคิดและเทคนิคการจัดการที่แตกต่างกัน
ยังมีตอ่ หน้าหลัง
สร้ างทีมงานให้ ได้ : พยายามนาความสาเร็จมาสูท่ ีม ต้ องไม่ละเลยที่จะขจัดความขัดแย้ งภายในทีม

คุณลักษณะ 33 ข้อ ... สู่ความสาเร็จในการทางานอย่างสร้างสรรค์...ของ ...ผู้นา... (ต่อ)

24.ใช้ ความรู้ ให้ เกิดประโยชน์ : ขวนขวายหาความรู้ ใหม่ๆ ที่เกิด ขึน้ เสมอ ไม่ปฏิเสธว่าเทคโนโลยีเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประยุกต์ใช้ ความรู้ให้ เกิดประโยชน์
25. รักษาคาพูด เวลา คุณภาพ : ถือว่าคาพูดคือนาย ตรงเวลาให้ เป็ นนิสยั ทางานทุกอย่างให้ ดีไม่ใช่แค่ทาให้ เสร็ จ ๆ ไป
26. ฝั นให้ ไกลไปให้ ถงึ : คิดในสิง่ ที่เป็ นไปได้ แล้ วต้ องทาให้ เกิดผล ต้ องนาความคิดนันมาท
้ าด้ วยความมุง่ มัน่ ให้ สาเร็ จ แต่ต้องจักรักษาสุขภาพของตนเอง
27. ใช้ ส่ งิ ที่มีอยู่แล้ วให้ เกิดประโยชน์ : ศึกษาว่ามีข้อดีอะไรแล้ วนาออกมาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ จัดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จาเป็ น และ
หากจะเปลีย่ นควรคานึงถึงความคุ้มค่า โดยควรมีการพัฒนาต่อจากของเดิมเสมอไม่ใช่เริ่ มต้ นใหม่ทกุ ครัง้
28. รู้จักการให้ : อย่าคิดแต่จะได้ อะไรจากองค์กร ยอมเสียสละผลประโยชน์สว่ นตัวบ้ าง ต้ องรู้ จกั เป็ นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน รวมถึง
การให้ อภัยและให้ โอกาส กล้ ายอมรับความผิด
29. รู้จักเลือกเล่ นเกม : วางแผนและจัดการควบคุมงานในสภาพที่ตนเองถนัดได้ อย่าคิดว่าตนเองมีความสามารถทุกสถานการณ์ อย่า
หลงกับความสาเร็ จ ต้ องพร้ อมรับกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
30. สร้ างความสัมพันธ์ กับทุกระดับ : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ทุกส่วนและทุกระดับในองค์กร รู้จกั นอบน้ อมและถ่อมตน
31. พยายามไปยืนแถวหน้ าให้ ได้ : แสดงการประพฤติและการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ สร้ างจุดเด่นจนกลายเป็ นจุดขายให้ ตนเอง เช่น เป็ น
คนคิดเร็ ว จาแม่น ฯลฯ พยายามพาผู้ใต้ บงั คับบัญชาไปข้ างหน้ าพร้ อม ๆ กัน เพื่อให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าเช่นเดียวกัน
32. มีคุณธรรม : มีคณ
ุ ธรรมในการปฏิบตั ิงานให้ ประสบความสาเร็ จ พยายามหลีกเลีย่ งการนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาไปสูก่ ารขัดแย้ งที่ไม่จาเป็ น
ไม่ดถู กู ความสามารถของผู้ใต้ บงั คับบัญชาหรื อแสดงว่าตนเก่งจนคนอื่นไม่มีทางคิด หรื อตามทัน
33. ระลึกเสมอว่ าไม่ มีอะไรที่จีรังถาวรตลอดไป : ฝึ กคนรุ่ นหลังให้ พร้ อมที่จะมาแบกรับภาระมาทาหน้ าที่แทน ตระหนักในความจริ งของ
การได้ มาและการสิ ้นสุดของตาแหน่ง
.......ที่ สาคัญที่ สุดหากมี ลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่ อไปนี ้ ...จะท าให้ การท างานไม่ เป็ นไปอย่างสร้ างสรรค์ เท่ าที่ ควร ...ได้ แก่
ไม่ ชอบฟั งความคิ ดของผู้ อ่ ื น หรื อ ไม่ อยากให้ ใครมาท้ วงติ งความคิ ดของตน หรื อ รั บฟั งความคิ ดเห็ นของผู้ อ่ ื นเป็ น
อย่ างมากถึงขนาดที่ใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด หรือ ชอบทาตามใจตนเอง หรือตัดสินใจตามอารมณ์ ของตนเองเพียงอย่ างเดียว
“จุลสารตรวจสอบภายใน” จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อกลางในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารบทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ของภาครัฐ ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานของกรมบัญชีกลางในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน
หากท่ านใดมีข้อติชมหรือต้ องการแสดงความเห็นหรือมีปัญหาเกีย่ วกับงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่ อได้ ที่ :
กองบรรณาธิการ โทร. 02 -127 - 7285 โทรสาร 02 - 127 - 7127
E-mail : iastd@cgd.go.th / http : // www.cgd.go.th
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