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การศึกษาเรื่ อง การประเมิ นผลระบบการควบคุ มภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ประจําปี งบประมาณ 2555 โดยการจัดทํากระดาษทําการ เพื่อรองรับการ
ตรวจประเมิ น การควบคุ ม ภายในส่ ว นงานย่อ ยจากหน่ ว ยตรงวจสอบภายในสํา นัก งานปลัด กระทรวง
การพัฒนาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ ในการประเมิ นหน่ วยรั บ ตรวจจํา นวน 12 หน่ วย ในสั ง กัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ผลการสอบทานผลการดําเนิ นงานตามระบบการควบคุมภายในโดยรวม พบว่า หน่วยงานย่อยของ
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ จัดทําแผนการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในได้ดีกว่าปี งบประมาณที่ผา่ นมา
แต่ระบบการติ ดตามประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในยัง ไม่เพี ย งพอ
เนื่องจากหน่วยงานย่อยบางหน่วยยังไม่มีความรู ้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
หน่ วยงานย่ อยที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ กองนิ ติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
สํานักงานคณะกรรมการการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และสํานักตรวจและประเมินผล
หน่ วยงานย่ อยที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ สํานักบริ หารงานกลาง สํานักมาตรฐานการ
พัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ศู น ย์เ ฝ้ าระวัง และเตื อ นภัย ทางสั ง คม สํา นัก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการคุม้ ครองเด็กแห่งชาติ และกองบริ หารกองทุน
หน่ วยงานย่ อยที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ กองเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่ วยงานย่ อยที่การควบคุมทรั พย์ สินที่ดี ได้แก่ กองนิ ติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สํานักงาน
คณะกรรมการการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ศูนย์เฝ้ าระวังและเตือนภัยทางสังคม สํานักตรวจ
และประเมินผล
หน่ วยงานย่ อยทีก่ ารควบคุมทรัพย์ สินเพียงพอ ได้แก่ สํานักบริ หารงานกลาง
หน่ วยงานย่ อยที่ควรปรั บปรุ งการควบคุมทรั พย์ สิน ได้แก่ กองเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการคุม้ ครองเด็กแห่งชาติ และกองบริ หารกองทุน
ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุ มภายในโดยรวม พบว่า สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ที่มีประสิ ทธิ ผล
และเพียงพอที่จะทําให้การปฏิบตั ิงานประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
หน่ วยงานย่ อยทีม่ ีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ กองนิ ติการ สํานักงานคณะกรรมการการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมแห่ งชาติ สํานักงานเลขานุ การคณะกรรมการคุ ม้ ครองเด็กแห่ งชาติ สํานัก
ตรวจและประเมินผล และกองบริ หารกองทุน
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หน่ วยงานย่ อยที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ สํานักบริ หารงานกลาง สํานักมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร และศูนย์เฝ้ าระวังและเตือนภัยทางสังคม
หน่ วยงานย่ อยที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ กองเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่ วยงานย่ อยที่มีสภาพแวดล้ อมของการควบคุมเพียงพอ ได้แก่ สํานักบริ หารงานกลาง กองนิ ติ
การ กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สํานักงานคณะกรรมการการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่ งชาติ ศูนย์เฝ้ า
ระวัง และเตื อนภัยทางสั งคม สํานักงานเลขานุ ก ารคณะกรรมการคุ ้มครองเด็ กแห่ งชาติ สํานักตรวจและ
ประเมินผล และกองบริ หารกองทุน
หน่ ว ยงานย่ อ ยที่ ค วรปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มของการควบคุ ม ได้แ ก่ กองเผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักมาตรฐาน
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
หน่ วยงานย่ อยทีม่ ีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ ได้แก่ สํานักบริ หารงานกลาง กองนิ ติ
การ กองเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ศู นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สํานักงาน
คณะกรรมการการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมแห่งชาติ ศูนย์เฝ้ าระวังและเตือนภัยทางสังคม สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการคุม้ ครองเด็กแห่งชาติ สํานักตรวจและประเมินผล และกองบริ หารกองทุน
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ระดับนโยบาย
1. ผูบ้ ริ หารกระทรวงควรมี นโยบายให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุ มภายใน เพื่อช่ วยให้การ
ควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ผูบ้ ริ หารกระทรวงไม่ควรมีการโยกย้ายผูบ้ ริ หารของหน่วยงานย่อยบ่อยๆ ครั้ง เพราะจะส่ งผลให้
ระบบการควบคุมภายในไม่ได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ หารหน่วยงานย่อยนั้น
3. ผูบ้ ริ หารกระทรวงควรให้ความสําคัญกับการดําเนิ นงานควบคุ มภายในของหน่วยงานย่อยที่ มี
ระบบการควบคุมภายในที่พอใช้หรื อต้องปรับปรุ ง เพื่อให้การดําเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
4. ผูบ้ ริ หารควรมี นโยบายให้มีการจัดการความรู ้ ให้กบั หน่ วยงานย่อยเพื่อให้ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ในระบบควบคุ มภายในอย่างต่อเนื่ องเพื่อการมี ส่วนร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมควบคุ ม ให้ระบบควบคุ ม
ภายในบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
ระดับปฏิบัติ
หน่วยงานย่อยที่ไม่ได้มีการปฏิบตั ิตามระบบควบคุ มภายในตามองค์ประกอบทั้ง 5 ควรดําเนิ นการ
แก้ไขปรับปรุ งในกระบวนการหรื อขั้นตอนที่ยงั ไม่มีหรื อไม่ได้ปฏิบตั ิ เพื่อทําให้หน่วยงานมีการปฏิบตั ิงานที่

ง
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลและเพียงพอที่จะทําให้การปฏิ บตั ิงานประสบผลสําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์
ของการควบคุมภายใน ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. หน่ ว ยงานย่อ ยควรสนับ สนุ น ให้ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านทุ ก คนให้มี ส่ ว นร่ ว มในการปะเมิ น ความเสี่ ย ง
ในกระบวนการจัดทําแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
2. ผูบ้ ริ หารหน่วยงานย่อยควรมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมเพื่อเป็ นตัวอย่างให้ผู ้
ปฏิบตั ิเห็นความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน
3. ผูป้ ฏิบตั ิทุกคนควรมีส่วนร่ วมในการควบคุม ติดตาม ประเมินผล ตามระบบการควบคุมภายในที่
วางไว้ เพื่อจะได้ทราบว่าปั ญหาและความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ถูกลดระดับความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้หากเกิดผลกระทบขึ้น
4. ระบบการควบคุ มทรัพย์สินที่มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฯ กําหนดไว้ หน่วยงานย่อยควรปฏิบตั ิให้ครบถ้วนและถูกต้อง และหากพบว่ามีความเสี่ ยงที่ยงั
เหลืออยูอ่ าจกําหนดข้อควบคุมเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมทรัพย์สินมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
5. การวิเคราะห์ความเสี่ ยงของกระบวนงานหลักของหน่ วยงาน หากมีความสัมพันธ์หรื อเป็ นผล
เกี่ ย วเนื่ องมาจากหน่ วยงานย่อยอื่นควรมี การปรึ กษา หาข้อตกลงโดยจัดทําแผนภูมิ การทํา งานที่ ครบทั้ง
กระบวนการ เพื่อหาสาเหตุ/ปั จจัยเสี่ ยงที่แท้จริ ง

