


  คํานําคํานํา  
 
 จากสภาวะแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบัน ทําให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจต้องมีการ
ปรับตัว กําหนดกลยุทธ์ และจัดหาเครื่องมือทางการจัดการเข้ามาช่วยในการบริหารงานมากข้ึน เพ่ือนําพา
องค์กรให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  โดยผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการ รวมถึงการกําหนดโครงสร้าง ข้อปฏิบัติต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการ       
สั่งการ การจูงใจ และท่ีสําคัญต้องมีการติดตามให้เกิดการนําไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงหากหน่วยงานมีการบริหาร
จัดการอย่างโปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ จะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลประโยชน์ใน
ระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมไปด้วย  
 ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งท่ีถูกนํามาช่วยในการ
บริหารงาน และเป็นกลไกพื้นฐานสําคัญของกระบวนการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน  
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
ป้องกันและรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และช่วยให้การปฏิบัติงานในข้ันตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์
ท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบันหากหน่วยงานต่างๆ  ไม่มีการจัดการที่ดี หรือไม่มีการกํากับดูแลท่ีดี 
(Good Governance) ไม่มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  โอกาสเสี่ยงท่ีอาจเกิดความผิดพลาดใน
การดําเนินงานของหน่วยงานจะมีมาก      

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในกรมชลประทานมีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  สามารถนําไปใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานตนเอง ซ่ึงเป็นการช่วยให้การบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงขึ้น กองการเงินและบัญชีจึงได้จัดทําคู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยอ้างอิงแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of internal Auditors 
of Thailand)  ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) โดยเป็นระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ ใน
การบริหารงานและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ท้ังน้ี กองการเงินและบัญชีหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือเล่มน้ี       
จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภายในกรมชลประทานมีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ดีทุก
หน่วยงาน โดยนําคู่มือที่จัดทําขึ้นน้ีไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

 
 
  

บทนําบทนํา  
  
ความเป็นมาความเป็นมา  
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.2544  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ.2542 มาตรา 15(3) (ก) (ค) ตามระเบียบฯ ข้อ 5 กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ (ผู้รับตรวจ)          
นํามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน         
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปี นับแต่วันท่ีระเบียบฯ นี้มีผลใช้บังคับและรายงานความคืบหน้าทุกหกสิบวัน             
ต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมส่งสําเนาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบ
กับสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548        
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ได้กําหนดให้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เป็นตัวช้ีวัดส่วนหน่ึงในการ
ติดตามและประเมินผลส่วนราชการ  

จากระเบียบดังกล่าวทําให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสําคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายใน ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และแม้หน่วยงานภาครัฐจะได้จัดระบบควบคุม
ภายในไว้ดีแล้ว แต่ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมต่างๆท่ีได้กําหนดไว้               
อาจแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กรท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เช่น มีการเปล่ียนแปลงคณะผู้บริหารระดับสูง มีการเปล่ียนนโยบายบริหาร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
กระบวนวิธีปฏิบัติงาน มีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนบุคลากรในระดับสําคัญ หรือเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
เป็นจํานวนมาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ภาวะการณ์แข่งขัน และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน และระบบการควบคุม
ภายในขององค์กร เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น วิธีการควบคุมแก้ไขปัญหา หรือตอบสนอง          
ความเส่ียงที่เคยใช้ได้ผลดีในระยะเวลาที่ผ่านมา อาจกลายเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผล ไม่มีประสิทธิภาพ ล้าสมัย
หรือไม่จําเป็นก็ได้ กิจกรรมควบคุมท่ีเคยได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาจถูกละเลยหรือฝ่าฝืน           
ไม่ปฏิบัติตามเม่ือเวลาผ่านไป  

ดังน้ัน จึงเป็นความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง และโดยเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีมีผลกระทบก่อให้เกิด
สถานการณ์ใหม่ และความเสี่ยงใหม่แก่หน่วยงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทําให้          
ทราบว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี   
ยอมรับได้ และส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในระดับที่คาดหวังไว้หรือไม่ 

กรมชลประทานเป็นส่วนราชการระดับกรม ท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ            
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 จึงมีความจําเป็นต้องให้บุคลากรของกรม
เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้ถูกต้องต่อไป 
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วัตถุปรวัตถุประสงค์ะสงค์    
  

1.  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือนําไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กร 

2. เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
และการจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงานของตนเอง  

3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานในทุกระดับ  

4. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความ
เส่ียงกับกลยุทธ์ขององค์กร 

5. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
 

ขอบเขตและวิธีการดําเนินการขอบเขตและวิธีการดําเนินการ  
 

คู่ มือการจัดวางระบบควบคุมภายในฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง            
กองการเงินและบัญชี โดยอาศัยแนวทางและหลักการของ 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542   
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 คําแนะนํา : การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
 การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO  

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
 เอกสารวิชาการ แนวทางการควบคุมภายในท่ีดี สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 

แห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand) 
 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับประโยชน์ที่จะได้รับ  
  

1. ทําให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานภายในกรมชลประทานมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

2. ทําให้หน่วยงานสามารถลดข้อผิดพลาดในการจัดวางระบบควบคุมภายใน รวมถึง       
การจัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 

3. เป็นเอกสารอ้างอิงสําหรับศึกษาและปฏิบัติงานของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทําให้สามารถทราบถึง
ลําดับขั้นตอนก่อน-หลัง ในการจัดทํารายงานระบบการควบคุมภายใน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
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นิยามศัพท์ นิยามศัพท์ แนวความคิด ภารกิจและกรอบโครงสร้างแนวความคิด ภารกิจและกรอบโครงสร้าง    
            

          นิยามศัพท์นิยามศัพท์  
 

COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
หมายถึง คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ประกอบด้วย 
1. สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 
 (American Institute of Certificated Public Accountants : AICPA) 
2. สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา 
 (American Accounting Association : AAA) 
3. สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล 
 (Institute of Internal Auditors : IIA) 
4. สถาบันนักบัญชีเพ่ือการบริหาร 

 (Institute of Management Accountants : IMA) 
5. สถาบันผู้บริหารการเงิน 

(Financial Executives Institute : FEI) 
 

หน่วยรับตรวจ  
หมายถึง กรมชลประทาน 
 

ส่วนงานย่อย   
หมายถึง ส่วนงานย่อยภายใต้หน่วยรับตรวจ ได้แก่ สํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง 
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามโครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน 
 

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ  
หมายถึง อธิบดีกรมชลประทาน 
 

หัวหน้าส่วนงานย่อย  
หมายถึง ตําแหน่งสูงสุดของส่วนงานย่อย ที่ทําหน้าที่บริหารหรือควบคุมหน่วยงานย่อย 
ได้แก่  ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
 

การควบคุมภายใน  
หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของกรมชลประทาน 
จัดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของกรมชลประทานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
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  การควบคมุภายในตามแนวคิดของ COSO 

ระบบการควบคุมภายใน   
หมายถึง  การควบคุมที่ออกแบบให้มีการเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันไว้ในกระบวนการของ
กิจกรรม/การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ต้นจนจบ 
 

การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
หมายถึง การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนํามาใช้ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
 

โครงสร้างการควบคุมภายใน  
หมายถึง การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่างๆ 
กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองค์กร 
 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  
หมายถึง กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนใน
องค์กรเพื่อช่วยในการกําหนดกลยุทธ์และดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับ
การออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร และ
สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับ ท่ีองค์กรยอมรับได้ เพ่ือให้ได้รับความม่ันใจอย่าง
สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนดไว้ (ที่มา: กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission : COSO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เป็นอีกหน่ึงแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและมีการ
นําไปประยุกต์ในระดับสากล และรวมถึงประเทศไทยด้วย COSO ได้ให้ความหมายและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน ดังน้ี การควบคุมภายในที่สําคัญ คือ กระบวนการซ่ึงร่วมกันทําให้บังเกิดผลโดย
คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลอ่ืนๆ ขององค์กร ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง
สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังต่อไปน้ี 

1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  
(Effectiveness and Efficiency of Operations) 

2. ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  
(Reliability of Financial Reporting) 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance with Applicable Laws and Regulations) 
 

ตามแนวคิดของ COSO การควบคุมภายในประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ    
ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กัน ซ่ึงองค์ประกอบท้ังห้าได้มาจากแนวทางท่ีผู้บริหารดําเนินธุรกิจและ           
มีการเช่ือมโยงเข้ากับกระบวนการทางการบริหาร ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การประเมิน
ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล  
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นอกจากน้ี COSO ได้กําหนดให้ต้องมีการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล          
เสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบ โดยช้ีแจงหรืออธิบายให้ทราบว่ามีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง         
กับประมาณการหรือแผนงานอย่างไร มีสาเหตุจากอะไร และใครเป็นเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการสั่งการ
แก้ไข ซ่ึงถือเป็นหัวใจสําคัญของการควบคุมด้านการบริหาร 

 

 
      ประโยชน์ประโยชน์ของการจัดวางระบบควบคุมภายในของการจัดวางระบบควบคุมภายใน    

 

 

การบริหารความเสี่ยงและการสร้างระบบควบคุมภายในขึ้นภายในหน่วยงาน จะช่วยให้
ผู้บริหารมีข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจได้ดีย่ิงขึ้นและทําให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคและ
อยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทําให้องค์กรเกิดความเสียหาย สําหรับประโยชน์
ท่ีคาดหวังว่าจะได้รับจากการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีดังน้ี  

 

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  ช่วยให้คณะกรรมการกําหนด
แนวทางบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ และสร้างระบบควบคุม
ภายในทําหน้าที่ในการกํากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  

 

2) สร้างฐานข้อมูลความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร เป็น
แหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการบริหารความสี่ยง ซ่ึงต้ังอยู่บนสมมติฐาน
ในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเส่ียงท่ีสําคัญท้ังหมด ทําให้บุคลากรภายในองค์กร
มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อ
องค์กรได้อย่างครบถ้วน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุท้ังปัจจัยภายในองค์กร (เช่น วัฒนธรรม 
โครงสร้างองค์กร และบุคลากร เป็นต้น) และจากปัจจัยภายนอกองค์กร (เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น)  

4) เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน ทําให้ผู้บริหารมีความม่ันใจว่าความเสี่ยงได้รับ
การจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเป็นเครื่องมือที่สําคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและ 
การตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน     
ซ่ึงส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมท้ังเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่องค์กร 

 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับ
การปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของ
องค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  

 

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตํ่า
และกิจกรรมที่มีความเส่ียงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน  เป็นต้น  
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 ข้อจํากัดของการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
  
  
  

การควบคุมภายในที่ทุกองค์กรจัดให้มีขึ้นนั้น แม้ว่าจะได้ดําเนินการตามขั้นตอนและมีการ
ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนวินิจฉัยเลือกวิธีการอย่างรอบคอบระมัดระวังเพียงใดแล้วก็ตาม การควบคุม
ภายในก็จะให้ได้เพียงความม่ันใจตามสมควร หรือความม่ันใจในระดับที่สมเหตุสมผลเท่าน้ันว่าจะช่วย
ปกป้องไม่ให้เกิดความสูญเสีย สูญเปล่าหรือการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ        
การควบคุมภายในไม่ใช่หลักประกันและไม่สามารถให้ความม่ันใจที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ว่าองค์กรจะไม่
ประสบความล้มเหลว ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการควบคุมภายในมีข้อจํากัดอยู่หลายประการ และการที่ระบบการ
ควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลต้องข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ อีกหลายปัจจัย  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคน  

เหตุท่ีอาจทําให้ระบบหรือมาตรการควบคุมภายในล้มเหลว 
1.  การใช้วิจารณญาณ หรือดุลพินิจในการตัดสินใจในการดําเนินงาน/กิจกรรม มักส่งผลให้

เกิดข้อจํากัดต่อประสิทธิผลของระบบหรือมาตรการควบคุมภายในโดยเฉพาะเม่ือต้องตัดสินใจบ่อยๆ ภายใต้
ความกดดันบางประการของหน่วยงาน 

2.  ผู้บริหารเป็นเหตุแห่งความล้มเหลวของระบบการควบคุมภายในเสียเอง โดยใช้อํานาจ   
สั่งการเป็นอย่างอ่ืน หรือให้ยกเว้นกฎเกณฑ์ในส่ิงที่ตนสั่งการให้ปฏิบัติ หรือยกเว้นการปฏิบัติตามกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีอยู่  กรณีข้างต้นผู้บริหารอาจมีเจตนาดีต่อองค์กร  แต่บางคร้ังก็อาจพบว่าผู้บริหารไม่ทําตาม
ระบบการควบคุมภายในด้วยเหตุท่ีผู้บริหารต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวในทางไม่สุจริต 

3.  ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ซ่ึงอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมไม่ปฏิบัติตามมาตรการ หรือระบบ
การควบคุมภายในที่องค์กรได้กําหนดไว้  ทําให้การควบคุมซ่ึงแม้จะได้รับการวางระบบหรือกําหนดวิธีการไว้
ดีเลิศเพียงใดก็ไม่อาจเกิดประสิทธิผลได้ การควบคุมภายในที่กําหนดไว้ย่อมไร้ผลโดยสิ้นเชิง 

4.  เจ้าหน้าที่มากกว่าหน่ึงคนร่วมมือ หรือสมคบกันลับๆ และโดยทุจริตกระทําการฉ้อโกง  
โดยไม่ปฏิบัติตามระบบงาน หรือมาตรการควบคุมภายในที่องค์กรกําหนดไว้ แล้วหาประโยชน์ร่วมกัน     
การร่วมมือกันเช่นนี้นอกจากเป็นเหตุให้การควบคุมภายในไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์แล้ว  ยังทําให้ยาก
ต่อการค้นพบการกระทําท่ีมิชอบน้ันอีกด้วย  

5.  การควบคุมภายในท่ีได้รับการออกแบบดีท่ีสุด บางครั้งก็อาจไม่สามารถช่วยป้องกันมิให้
เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทางการบริหาร เนื่องจากผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจกลไกของการควบคุมที่จัดขึ้นน้ัน  
ซ่ึงอาจเป็นเพราะไม่มีคู่มือการปฏิบัติหรือมีแต่เขียนไว้ไม่ชัดเจน หรือผู้ปฏิบัติอาจปฏิบัติผิดพลาดเพราะ
ความสะเพร่าหรือไม่ระมัดระวังเพียงพอ เช่น องค์กรสั่งการให้เปลี่ยนแปลงวิธีการอย่างกะทันหันจนผู้ปฏิบัติ
ทําไม่ถูก เพราะยังไม่ได้รับการอธิบายหรือการอบรมให้เข้าใจวิธีการใหม่ดีพอ ในบางกรณีผู้มีหน้าท่ี
ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ผิดปกติยุติการตรวจสอบเร็วเกินไป แทนที่จะสอบหาข้อเท็จจริงบางอย่างใน    
แนวลึกย่ิงขึ้นทําให้ไม่พบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

6. บางคร้ังการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นทําให้เกิดต้นทุนที่สูงและอาจไม่คุ้มกับ
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 

7. การควบคุมส่วนใหญ่มีไว้สําหรับรายการ ซ่ึงคาดได้ว่าจะเกิดขึ้นตามปกติ  วิธีการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่อาจไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เน่ืองจากสถานการณ์ได้เปลี่ยนไป ทําให้เกิดรายการใหม่ๆ ขึ้น 
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    ภารกิจภารกิจ  และและกรอบโครงสร้าง กรอบโครงสร้าง   
 

 

เนื่องจากกรมชลประทานเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงถูกกําหนด
อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร           
และสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2549 ดังน้ี 

1. ดําเนินการจัดให้ได้มาซ่ึงนํ้าหรือกักเก็บรักษาควบคุมสั่งระบายหรือแบ่งนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม
การพลังงาน การสาธารณูปโภค 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า ความปลอดภัยของเขื่อน และ
อาคารประกอบ และการคมนาคมทางนํ้าในเขตชลประทาน ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ ท่ีมิได้เป็นแผนงานประจําปีของกรมชลประทาน 

3. จัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
4. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามกฎหมายกําหนดให้อํานาจหน้าท่ีกรมชลประทานหรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ด้วยอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบดังกล่าว กรมชลประทานจึงได้มีการกําหนด 
 
        
 

“ น้ําสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ” 
 
 
 

 
1. พัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพของลุ่มน้ําให้สมดุล 
2. บริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงเป็นธรรมย่ังยืน 
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการนํ้าทุกระดับ          
    อย่างบูรณาการ 
4. ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 

 
        “ WATER for all ” 

 

W :  Workhard  :  ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
A  :  Attiude :  มีความคิดสร้างสรรค์ 
T  :  Teamwork :  เรียนรู้และทํางานร่วมกัน 
E  :  Ethics :  มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
R  :  Relationship :  มีความผูกพันและสามัคคี 
 
 
 
 

วิวิสัยทศัน์สัยทศัน์ 

พันธกิจพันธกิจ 

ค่านิยมค่านิยม 
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คําอธิบายแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคําอธิบายแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
 

จากแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทานน้ันประกอบด้วย 
 

1 .  หน่วยงานด้านก่อสร้าง  ไ ด้แก่  สํานักโครงการขนาดใหญ่  ส่วนปฏิ บั ติการของ                
สํานักชลประทานที่ 1-17  โครงการก่อสร้างต่างๆ หน่วยงานเหล่าน้ี รับผิดชอบพันธกิจด้านการพัฒนา   
แหล่งนํ้าตามศักยภาพของลุ่มนํ้าให้สมดุล มีรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างและผู้อํานวยการสํานักโครงการ             
ขนาดใหญ่กํากับดูแล 

 

2. หน่วยงานด้านส่งนํ้าและบํารุงรักษา ได้แก่ สํานักชลประทานที่ 1-17  โครงการ
ชลประทานประจําจังหวัด โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาต่างๆ สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า สํานักงาน
จัดรูปท่ีดินกลาง รับผิดชอบพันธกิจด้านการบริหารจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองอธิบดี          
ฝ่ายบํารุงรักษาและผู้อํานวยการสํานักชลประทานกํากับดูแล 

 

3.  หน่วยงานสนับสนุน 
 ด้านวิชาการ ได้แก่ สํานักบริหารโครงการ สํานักวิจัยและพัฒนา สํานักสํารวจด้าน

วิศวกรรมและธรณีวิทยา สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และ             
สํานักเคร่ืองจักรกล มีรองอธิบดีด้านวิชาการและผู้อํานวยการสํานักกํากับดูแล 

 ด้านบริหาร ได้แก่ สํานักงานเลขานุการกรม กองการเงินและบัญชี กองกฎหมายและ
ท่ีดิน กองพัสดุ ศูนย์สารสนเทศ และสํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน              
มีรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ผู้อํานวยการกองและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง               
เป็นผู้กํากับดูแล 

 

หน่วยงานสนับสนุนมีหน้าท่ีรับผิดชอบสนับสนุนให้หน่วยงานหลักอันได้แก่ หน่วยงาน      
ด้านก่อสร้างและหน่วยงานด้านส่งน้ําและบํารุงรักษา ดําเนินงานตามพันธกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา      
ด้านการบริหารจัดการนํ้า ด้านการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า การมี     
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ้า รวมถึงดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา บรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนงานที่วางไว้ 

เพ่ือให้พันธกิจตามหน้าท่ีความรับผิดชอบบรรลุผล จึงมีการกําหนดบทบาท หน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ เพ่ือเช่ือมโยงและขับเคลื่อนกระบวนงานให้บรรลุผลสําเร็จตามพันธกิจ       
ซ่ึงจะนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ จึงมีการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ      
กรมชลประทาน ตามแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน และจะเห็นได้ว่าการแบ่งส่วนราชการ
ดังกล่าว  

  มีการแบ่งกลุ่มหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแต่ละพันธกิจอย่างชัดเจน 
  มีการมอบอํานาจหน้าท่ีให้รองอธิบดีแต่ละสายงาน สั่งการอนุญาต อนุมัติ ควบคุม         

กํากับ ดูแล และดําเนินการอ่ืนใดตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในหน่วยงาน           
ท่ีรับผิดชอบแทนอธิบดี 
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4.  สําหรับหน่วยงานท่ีวางแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองแผนงาน กลุ่มกิจกรรมพิเศษ ซ่ึงกํากับ
ดูแลเรื่องงบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์กรม หรือหน่วยงานที่วางแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล และหน่วยงานท่ีเป็นเคร่ืองมือใน
การตรวจสอบติดตามประเมินผลในภาพรวมของกรม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน
เป็นงานที่เกี่ยวข้อง และมีความอ่อนไหว มีผลกระทบกับทุกหน่วยงานน้ัน อธิบดีเป็นผู้สั่งการกํากับดูแลเอง
โดยตรง 

การแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งอัตรากําลังและระดับตําแหน่งของข้าราชการ
และลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานน้ัน กรมชลประทานไม่สามารถกําหนดได้เองอย่างเบ็ดเสร็จ แต่ต้องได้รับการ
วิเคราะห์ และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและส่วนราชการอันเป็นหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สํานักงบประมาณ           
เป็นต้น อย่างไรก็ตามกรมชลประทาน เป็นจุดเริ่มต้นของการเสนอรูปแบบ และเหตุผลความจําเป็นที่ต้อง         
มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นอันดับต้น ดังนั้น การจัดโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการที่ดี          
ท่ีเหมาะสม จะทําให้ระบบกํากับดูแลงาน ติดตามงาน หรือเรียกว่า ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
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  บทบาทและความรับผิดชอบบทบาทและความรับผิดชอบ  
 
 

  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544 ได้กําหนดให้กรมชลประทานต้องรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมชลประทาน   
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในเป็น  
ความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
โดยแนวความคิดของ COSO กําหนดให้ผู้บริหารและทีมงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุม
ภายในขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตนสังกัด 

ท้ังนี้ กรมชลประทานได้มีคําสั่ งแต่ง ต้ังและมอบหมายผู้ มีหน้าท่ีกํากับดูแลเกี่ยวกับ             
การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของกรมชลประทาน และแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

 

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
  ผู้บริหารระดับสูง 

การจัดให้มีการควบคุมภายในขึ้นในองค์กร เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของ
ผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องกําหนดบทบาทในการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดี เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความ
ซ่ือสัตย์ และจริยธรรมของผู้บริหารมากกว่าใครๆ ในองค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีดีขึ้น
การจัดให้มีการควบคุมภายในน้ี จะครอบคลุมทุกองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 

  ผู้บริหารระดับกลาง  
หมายถึง ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ผู้อํานวยการ/หัวหน้าหน่วยงานย่อยภายใต้สํานัก/กอง 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูง แต่เป็นขอบเขตที่แคบกว่า คือมีหน้าท่ีทั้งการจัด
ให้มีการควบคุมภายใน ประเมินประสิทธิผล ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความรัดกุมอยู่เสมอ สอบทานให้มี
การปฏิบัติตามระบบ และมาตรการควบคุมภายในที่ใช้ในหน่วยงาน รวมถึงการปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
มีวินัยและจิตสํานึกที่ดีในส่วนท่ีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  

 

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการควบคุมภายใน โดย

ลักษณะงานตรวจสอบภายในเองก็ถือว่าเป็นมาตรการควบคุมภายในอย่างหน่ึง ซ่ึงมีความสําคัญมาก เพราะ
เป็นมาตรการควบคุมภายในซ่ึงทําหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุม
ภายในอื่นๆ อีกช้ันหน่ึง ผู้ตรวจสอบภายในจะให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเก่ียวกับมาตรการควบคุมภายใน
ขององค์กร 

 

บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติ 
เจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยจะต้อง

สนใจศึกษาให้ทราบว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในที่ตนปฏิบัติหน้าท่ีอยู่นั้นมีกําหนดไว้อย่างไร
บ้าง และจะต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามมาตรการและระบบเหล่าน้ัน เพ่ือให้การควบคุมเกิดประสิทธิผล และ
หากทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดที่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ควรแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือให้พิจารณาและสั่งการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้นต่อไป 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและระบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและระบบการการควบคุมภายในของกรมชลประทานควบคุมภายในของกรมชลประทาน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการกําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง 
และจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน 

 

คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายใน 
สํานัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากอง 

 

คณะทํางานรวบรวม สรุปรายงาน 
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

 
 

คณะทํางานสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน 

 

อธิบดีกรมชลประทาน 

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร 
และผู้อํานวยการสํานัก/กอง 

ผู้อํานวยการ 
กองการเงินและบัญชี 

ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/
หน่วยงานเทียบเท่ากอง 
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    โคโครงสรา้งการบริหารความเสีย่งและระบบรงสรา้งการบริหารความเสีย่งและระบบการการควบคุมภายในของกรมชลประทานควบคุมภายในของกรมชลประทาน  

 

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกรมชลประทาน 
ประกอบด้วย 
 

1. คณะกรรมการกําหนดแนวทางบริหารความเส่ียงและจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน  
โดยอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธาน มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

1) กําหนดแนวทางการจัดทําระบบบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในของ          
กรมชลประทาน 

2) นําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสู่การปฏิบัติ โดยอาจกําหนดการควบคุมภายใน
เป็นนโยบาย วิธีการ แนวทางปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติ กรณีมีระเบียบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในจํานวนมาก ท้ังระเบียบของทางราชการและระเบียบภายในอาจใช้วิธีอ้างอิง
ถึงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

3) รายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามท่ีกําหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 ข้อ 6 รวมถึงหน่วยงานผู้กํากับดูแล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4) แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน
ของกรมชลประทาน  
 

ท้ังน้ี คณะกรรมการฯ จะต้องรับทราบถึงความเสี่ยงท่ีสําคัญๆ และพิจารณาว่า ฝ่ายบริหารได้
มีการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่ และให้ความเห็นชอบกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
รวมทั้ง พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดโครงสร้างหรือรูปแบบการควบคุมภายใน ควรจะปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่เดิม หรือกําหนดระบบการควบคุมภายในขึ้นใหม่ โดยจัดให้มีการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐาน 

 

คณะทํางานซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะกรรมการกําหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบ
การควบคุมภายในกรมชลประทาน มีดังน้ี 

 

2. คณะทํางานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน   
โดยรองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในด้านต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ของทุกหน่วยงานภายใน        
กรมชลประทาน 

2) สอบทานความเสี่ยงในภาพรวมของกรม และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่
กรมยอมรับได้ 

3) นําเสนอผลการสอบทานต่อคณะกรรมการกําหนดแนวทางบริหารความเส่ียงและจัดวาง
ระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน 
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3. คณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายในสํานัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากอง มีดังนี้ 
 

   3.1  คณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายในสํานักชลประทานท่ี 1-17 
         โดยผู้อํานวยการสํานักชลประทาน เป็นประธาน มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

1) ทบทวนและเป็นแกนหลักในการกําหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานใน 
สํานักชลประทานที่ 1-17 

2) รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 

3) ติดตามการประเมินความเสี่ยง และการปรับปรุงระบบงานของสํานักชลประทานท่ี 1-17 
 

   3.2  คณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน กอง/กลุ่ม หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง          
         ในส่วนกลาง   

     โดยผู้อํานวยการกอง/กลุ่ม เป็นประธาน มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
1) ทบทวนและเป็นแกนหลักในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน กอง/กลุ่ม หรือ

หน่วยงานเทียบเท่ากองในส่วนกลาง 
2) รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
3) ติดตามการประเมินความเสี่ยง และการปรับปรุงระบบงานของกอง/กลุ่ม หรือหน่วยงาน

เทียบเท่ากองในส่วนกลาง 
                 

   3.3  คณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง 
         โดยผู้อํานวยการสํานัก/ศูนย์ เป็นประธาน มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

1)  ทบทวนและเป็นแกนหลักในการกําหนดระบบการควบคุมภายในสํานัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง 
2)  รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
3)  ติดตามการประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบงานของสํานัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง 

 

   3.4  คณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานักโครงการขนาดใหญ่ 
         โดยผู้อํานวยการสํานักโครงการขนาดใหญ่ เป็นประธาน มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

1)  ทบทวนและเป็นแกนหลักในการกําหนดระบบการควบคุมภายในสํานักโครงการขนาดใหญ่ 
2)  รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
3)  ติดตามการประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบงานของสํานักโครงการขนาดใหญ่ 
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4. คณะทํางานรวมรวม สรุปรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน    
โดยมีผู้อํานวยการกองการเงินและบัญชีเป็นประธาน มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

1) รวบรวม สรุปการรายงานระบบการควบคุมภายในของกรมชลประทานและหน่วยงานใน
สังกัด ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ระบบการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 

2) ดําเนินการเพ่ือให้รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน      
และหน่วยงานในสังกัดในภาพรวม ให้ทันภายในเวลาที่กําหนดตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
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บทท่ี บทท่ี 33 
  
  

มาตรฐานการควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 

 มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ COSO ซ่ึงกําหนด
โครงสร้างการควบคุมภายในที่มีความเช่ือมโยงและเกื้อกูลกัน คือ 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม  (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication) 
5. การติดตามประเมินผล  (Monitoring) 

  

 องค์ประกอบทั้ง 5 ประการน้ี เป็นมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กัน 
โดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเป็นรากฐานที่จะทําให้องค์ประกอบอ่ืนๆ ดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคง 
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการควบคุมภายในเป็นพ้ืนฐานสําคัญทําให้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบอื่นๆ         
ซ่ึงนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังน้ี 
 

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
    (Effectiveness and Efficiency of Operation : O) 
 
 

2. ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน  
    (Reliability of Financial Reporting : F) 
 
 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ   
    (Compliance with Applicable Laws and Regulation : C) 
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 ในปัจ จุ บันองค์กร ต้องประสบกับการ เปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมในทุกรูปแบบ                    
ท้ังสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร อาทิ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  แนวนโยบายทางการเมืองของ
รัฐบาล  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  อิทธิพลจากกระแส
โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และอ่ืนๆ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ประกอบด้วยอิทธิพลท่ีอยู่ภายในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร และวัฒนธรรมขององค์กร       
เป็นต้น ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับ ไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารระดับสูง 
จําต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   
 ทั้งน้ี สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นปัจจัยท่ีองค์กรไม่สามารถจะควบคุมได้โดยตรง     
แต่มักเป็นปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารต้องตระหนักถึงอิทธิพลดังกล่าว และ
จะต้องทําการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อองค์กร รวมทั้งต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับตัวให้เข้ากบัสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปให้ได้ 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อแนวทางการควบคุมภายใน        
ซ่ึงเรียกว่า สภาพแวดล้อมของการควบคุม  ซ่ึงเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดของการบริหารองค์กร ผู้กํากับ
ดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยรับตรวจ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยรับ
ตรวจเกิดจิตสํานึกในเรื่องความซ่ือสัตย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมาย และ
ความสําคัญของประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในองค์กร ซ่ึงมีผลต่อเรื่องต่างๆภายในองค์กร เช่น พฤติกรรมของ

บุคลากร ระบบการปฏิบัติงานและอ่ืนๆ  เป็นตัวกําหนดแนวทางการดําเนินงานและวัฒนธรรมขององค์กร 
ทําให้เกิดมาตรการหรือวิธีการควบคุมต่างๆ ขึ้นในองค์กร ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน ทําให้
บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสําคัญของระบบงานและการควบคุมภายใน เป็นแรงจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยต่างๆภายในองค์กร ท่ีบ่ันทอนทําให้บุคลากรขาดความสํานึกใน       
เรื่องต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ทําให้
ประสิทธิภาพการดําเนินงานลดลง  จะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีหรือไม่ดี ย่อมส่งผล       
ต่อการดําเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร  
 
 
 
 
 
 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
   (Control Environment)
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 ปัจจัยต่างๆ ของสภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆ ของสภาพแวดล้อมของของการควบคุมการควบคุม  
 

1. ความซ่ือสัตย์สุจริตและจริยธรรม  
     (Integrity and Ethical Values)    

ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงต่อการทําให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร เป็นท่ีชัดเจนว่าองค์กรท่ีมีบุคลากรที่มีความซ่ือสัตย์และมีจริยธรรมสูง
จํานวนมาก ย่อมนําองค์กรให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และช่วยสร้างเสริมความมี
ประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน ความซ่ือสัตย์สุจริตและความมีจริยธรรมไม่อาจสร้างให้เกิดขึ้นด้วย
ระบบการควบคุมภายในใดๆ แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยคนในองค์กร     

ความซ่ือสัตย์สุจริตของผู้บริหารเป็นเงื่อนไขที่ต้องมีมาก่อนการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรมในกิจกรรมทุกเรื่องขององค์กร ความมีประสิทธิผลของการบริหารความขัดแย้งในองค์กรไม่
สามารถอยู่เหนือกว่าความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมของบุคลากรที่เป็นผู้สร้าง บริหาร และติดตาม
ประเมินผลกิจกรรมขององค์กร ความซ่ือสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นของ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซ่ึงจะมีผลต่อการออกแบบ การบริหารงาน และการติดตามประเมินผล
องค์ประกอบอ่ืนๆของการควบคุมภายใน 
 เน่ืองจากความซ่ือสัตย์สุจริตและความมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องสําคัญ       
การสร้างจริยธรรมแก่คนในองค์กร เป็นสิ่งท่ีคุ้มค่าและถือเป็นการพัฒนาพฤติกรรม และวัฒนธรรมองค์กรใน
ระยะยาว ซ่ึงจะส่งผลต่อความประพฤติท่ีดี และความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจะต้องใช้การ
สื่อสารภายในองค์กรทุกรูปแบบ เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบว่า ผู้บริหารถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม มีความสําคัญอย่างย่ิงยวด โดยต้องแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังคําพูดและ
การกระทําให้เป็นท่ีประจักษ์ว่า ต้องการให้องค์กรยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรม  

 

ประเด็นท่ีควรพิจารณา 
 การกําหนดข้อบังคับ/กฎเกณฑ์ เรื่องความซ่ือสัตย์และจริยธรรม โดยสื่อสารให้บุคลากร

ได้รับทราบทั่วท้ังองค์กรด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษรและการกระทํา 
 การกําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับความประพฤติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  การจ่ายเงิน

ท่ีผิดกฎหมาย หรือการกระทําท่ีไม่เหมาะสม 
 ฝ่ายบริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นความสําคัญของความ

ซ่ือสัตย์และจรยิธรรม 
 ควรมีการแจ้งผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบและยอมรับว่าการปฏิบัติอย่างไร จึงเป็นท่ี

ยอมรับของบุคคลทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสม 
 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือมองข้ามการควบคุมท่ีกําหนดขึ้น หากจําเป็นต้องมีเหตุผลช้ีแจงเป็น

ลายลักษณ์อักษรได้ 
 ไม่ควรสร้างความกดดันให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีเป็นไปไม่ได้ 
 การบริหารจัดการด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมเม่ือมีสัญญาณว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่าย

ท่ีเกินกว่าประมาณการจํานวนมาก  
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2. ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีได้รบัมอบหมาย  
     (Commitment to Competence) 
 

ความรู้ความสามารถของบุคลากร เป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ความรู้ความสามารถท่ีจะพัฒนา ควรสะท้อนถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะที่จําเป็นท่ีจะทํางาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  ฝ่ายบริหารเป็นผู้กําหนดระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ รวมท้ังความชํานาญ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง ความรู้และทักษะที่จําเป็นย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญา             
การฝึกอบรมและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  โดยปัจจัยท่ีต้องคํานึงถึงในการกําหนดระดับความรู้        
และทักษะก็คือ ลักษณะและระดับของการตัดสินใจท่ีจําเป็นต้องใช้ในงานนั้นๆ และจะต้องประเมินระดับ
ความสามารถระหว่างขอบเขตของการควบคุมดูแลกับระดับความสามารถที่จําเป็นต้องมีในบุคลากร           
แต่ละคน 

 

 ประเด็นท่ีควรพิจารณา 
 การกําหนดระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรตามที่ต้องการสําหรับแต่

ละงาน และส่ือสารให้บุคลากรทราบ 
 การกําหนดและจัดทํารายละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติของแต่ละตําแหน่งงาน และ

กําหนดขอบเขตการควบคุมงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จ

ของงาน รวมทั้งการแจ้งผลการปฏิบัติงานท่ีดีและส่วนที่ต้องการให้ปรับปรุง 
 

3.  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ  
     (Board of Directors or Audit Committee) 
 

การกํากับดูแลเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อการควบคุมภายใน หากองค์กรมีการกํากับดูแล
ท่ีดี จะทําให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลด้วย การที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่างลึกซ้ึงได้ และสามารถให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน จําต้องมีความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นและมีประสบการณ์ด้านต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย รวมถึง
ความสามารถในการทําให้เกิดการกํากับดูแลท่ีดีและจําเป็นได้   
 

  ประเด็นท่ีควรพิจารณา 
 มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 
 แสดงความเห็นความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับแผนงานที่ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจไว้แล้ว 

เช่น แผนกลยุทธ์ ผลการปฏิบัติงาน รายงานความแตกต่างระหว่างงบประมาณกับ
ค่าใช้จ่ายจริง 

 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการอย่างเพียงพอในการบริหารให้เกิด
ประสิทธิผล 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการพูดคุย ประชุม ร่วมกับผู้รับผิดชอบทางด้านการบัญชี
และการเงิน ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ขอบเขต กิจกรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ตรวจสอบบัญชี 

 ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา 
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 ได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการกระทําท่ีไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีระดับสูง 
 มีกระบวนการในการนําเสนอเรื่องท่ีสําคัญๆ 
 พิจารณาผลตอบแทน แรงจูงใจ กับผลการปฏิบัติงาน 
 มีบทบาทและขั้นตอนอย่างเพียงพอในการประเมินประสิทธิผลตามนโยบาย             

ท่ีกําหนดไว้ 
 ได้แจ้งแนวทางและรายละเอียดเรื่องใดเรื่องหน่ึงให้ฝ่ายบริหารนําไปปฏิบัติอย่าง

ชัดเจน 
 
4. ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บรหิาร  

  (Management’s Philosophy and Operating Style) 
 

ปรัชญาและรูปแบบการทํางาน หมายถึง แนวคิด ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร
นํามาใช้ในการบริหารงาน ซ่ึงมีผลสะท้อนต่อการดําเนินงานขององค์กร  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานที่
แตกต่างกันของผู้บริหาร จะมีผลกระทบต่อวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมท้ังมีผลต่อ
แนวคิดในองค์ประกอบอ่ืนๆ ของการควบคุมภายในด้วย เน่ืองจากผู้บริหารมีหน้าที่โดยตรงในการจัดให้มี
นโยบาย มาตรการและวิธีการควบคุมภายในข้ึนในองค์กร ประกอบกับแนวทางการทํางานของผู้บริหาร 
รวมท้ังประสบการณ์ในอดีตของผู้บริหารแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน  
  อย่างไรก็ตาม องค์กรที่มีการบริหารอย่างเป็นระบบ มีนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานที่
กําหนดและเขียนไว้อย่างชัดเจน รวมท้ังกําหนดตัวช้ีวัดผลงานและมีรายงานต่างๆ ท่ีแสดงถึงข้อยกเว้นต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้น ย่อมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากกว่าองค์กรท่ีไม่มีระบบการจัดการอย่างเป็นทางการ      
ซ่ึงการทํางานมักจะต้องอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยผู้บริหาร  
 

ประเด็นท่ีควรพิจารณา 
 ผู้บริหารควรมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายในองค์กร รวมถึง         

การติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ท้ังจากการตรวจสอบภายในและ
การตรวจสอบภายนอก 

 ผู้บริหารควรมีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเส่ียงจากการวิเคราะห์      
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 

 ผู้บริหารควรมีทัศนคติและการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมต่อการกระจายอํานาจ รวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน ระบบข้อมูลสารสนเทศ รายงานทางการเงิน งบประมาณ 
และการดําเนินงานด้านต่างๆ 

 ผู้บริหารควรเป็นผู้นําในการริเริ่มให้มีการปรับปรุงคุณภาพงานภายในองค์กร รวมท้ัง 
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมให้ทํางานเป็นทีม เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงระบบงาน 

 ผู้บริหาร และหัวหน้างาน/โครงการ มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
อย่างสมํ่าเสมอ 

 ผู้บริหารควรมีความมุ่งม่ันท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
 
 
 



คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กรมชลประทาน 

21 
 

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

5.  โครงสร้างองค์กร  
 (Organization Structure) 
 

โครงสร้างขององค์กรจะแสดงให้เห็นถึงกรอบการทํางานของแต่ละกิจกรรม ท่ีจะทําให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และส่ิงท่ีสําคัญที่ต้องพิจารณาในการจัดโครงสร้างองค์กร คือ ต้องมีการ
กําหนดให้ชัดเจนถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญ และจัดต้ังระบบการรายงานท่ีเหมาะสม  
  หลักการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีดี ควรให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน       
3 ด้าน ออกจากกัน คือ (1) การอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  (2) การจดบันทึกข้อมูล  และ (3) การดูแล
รักษาทรัพย์สินขององค์กร  โดยจะต้องไม่ให้หน่วยงานเดียว หรือเพียงคนเดียวทําหน้าท่ีหลายอย่าง เพราะ
จะทําให้ขาดระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน และถือเป็นจุดอ่อนอย่างหน่ึงของระบบการควบคุม
ภายใน  

โครงสร้างขององค์กรท่ีได้รับการจัดไว้อย่างดี ย่อมเป็นพ้ืนฐานสําคัญ ทําให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร และการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในระดับต่างๆ โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่าน้ันด้วย ลักษณะโครงสร้าง
องค์กรที่เหมาะสมแต่ละองค์กร อาจแตกต่างกันไปตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแต่ละหน่วยงาน 

 

ประเด็นที่ควรพิจารณา 
 การจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด  และ

ลักษณะการดําเนินงานขององค์กร   
 การประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคล้อง เหมาะสม

กับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้บุคลากรทุกคนทราบ 

และมีการระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บรหิารในตําแหน่งสําคัญอย่างเพียงพอ 
 มีการสอบทานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของการบริหาร ว่าเหมาะสมกับ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นครั้งคราว 
 การรายงานผลการดําเนินงานท่ีเหมาะสมในองค์กร โดยวิเคราะห์ความจําเป็นในการ

รายงาน และติดตามประสิทธิผลของรายงานที่ใช้อยู่ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันหรือไม่ 

 การเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานท้ังแนวต้ัง
และแนวนอน 

 โครงสร้างองค์กรควรมีบุคลากรระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
เพียงพอ และจะต้องมีเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิผล 
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6.  การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
 (Assignment of Authority and Responsibility) 
 

การมอบหมายอํานาจ หมายถึง การกระจายการควบคุมในส่วนกลางท่ีผู้บริหารต้องดูแล 
ลงไปที่ผู้ปฏิบั ติระดับถัดไปหรือไปท่ีแต่ละบุคคล ระดับทํางานท่ีต้องทํางานประจําในแต่ละวัน                
การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กับผู้ท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์ท่ีสําคัญ รวมท้ังการ
กระจายอํานาจต่างๆ อาจเป็นวิธีที่จะสร้างแรงผลักดันการทํางานของคนในองค์กรได้   
  ข้อท่ีควรพิจารณาในเรื่องการกระจายอํานาจ คือ การกระจายอํานาจอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร สิ่งท่ีควรทําคือ การกระจายอํานาจควรทําเท่าท่ีจําเป็น       
ในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยต้องพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องระดับ          
ความเสี่ยงท่ีหน่วยงานพึงจะรับได้ หรือในระดับท่ีความเส่ียงตํ่าสุดที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของบุคคล       
ท่ีได้รับมอบอํานาจ  การกระจายอํานาจมีผลทําให้การปรับเปลี่ยนองค์กรไปในทิศทางที่จะเสริมสร้าง 
กระตุ้น พัฒนาความสามารถหรือตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว สร้างความพอใจให้กับผู้รับบริการ 
แต่การเพ่ิมระดับการกระจายอํานาจมักทําให้องค์กรมีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถสูงเพ่ิมขึ้น 
และมีความรับผิดชอบมากข้ึน ทําให้ผู้บริหารต้องหากระบวนการควบคุมติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   

 ประเด็นท่ีควรพิจารณา 
 หน่วยงานควรมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและ

จําเป็นให้กับบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์กร 

 กําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในองค์กร  โดยผู้บริหาร
ควรคํานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินงาน รวมท้ัง
ต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการรายงานของแต่ละหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกัน และส่ือสารให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านต่างๆ ในองค์กรให้มีความ
เข้าใจอย่างชัดเจนถึงขอบเขตแห่งอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบน้ัน 

 จัดให้มีคําพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรทุกระดับไว้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับอ้างอิงในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ
ซํ้าซ้อน หรือการละเว้นการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง 

 ควรจัดทําเอกสารคู่มือระบบงาน สําหรับงานท่ีมีความซับซ้อนหรือต้องใช้เทคโนโลยี
สูงหรือลงทุนด้วยเงินจํานวนมาก เช่น ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพราะหากไม่มีเอกสาร
คู่มือระบบงานแล้วจะทําให้องค์กรมีความเสี่ยงสูง การดําเนินงานอาจหยุดชะงักเม่ือ
บุคลากรลาออก หรือมีการโยกย้ายสับเปล่ียนผู้ปฏิบัติงานได้ 
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7. นโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Policies and Practices) 
 

  บุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการที่จะทําให้องค์กรดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่เพียงใด ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในก็เช่นกัน มักถูกกระทบด้วยพฤติกรรมและอุปนิสัยของ
คนในองค์กร ดังนั้น แนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่องค์กรต้องเผยแพร่ให้กับบุคลากร
รับทราบโดยละเอียด โดยเฉพาะจรรยาบรรณที่องค์กรให้ความสําคัญ ท้ังนี้ กรมชลประทานได้กําหนด
ข้อบังคับกรมชลประทาน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมชลประทาน พ.ศ.2553 เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติ
ไว้แล้ว   
  นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหน่ง และสวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ล้วนมีผลกระทบสําคัญต่อสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในองค์กร  การเตรียมบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติงานในภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมด้วยการพัฒนาความรู้ เป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องทําอย่างต่อเน่ือง  ได้แก่ การศึกษาและการ
ฝึกอบรมไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน หรือการศึกษาด้วยตนเองหรือการเรียนรู้โดยตรงจากการ
ทํางาน ซ่ึงส่งผลให้องค์กรสามารถริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น  
 

  ประเด็นที่ควรพิจารณา 
 มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การเล่ือนขั้นเลื่อนตําแหน่ง 

และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร  
 มีการกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบ

งานในหน้าท่ีและความคาดหวังขององค์กร 
 มีการตักเตือนทางวินัย ซ่ึงเป็นการบอกกล่าวให้บุคลากรทราบว่า พฤติกรรมฝ่าฝืน

กฎเกณฑ์เป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้  
 มีการตรวจสอบประวัติในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะรับเข้าทํางานอย่างเพียงพอ 
 มีแนวทางในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่ง

หน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 การตักเตือนทางวินัย จะเป็นการบอกกล่าวให้บุคลากรทราบว่า พฤติกรรมฝ่าฝืน

กฎเกณฑ์เป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้ 
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ในการดําเนินงานทุกองค์กรย่อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอกหรือภายในองค์กร เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง          
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายของผู้บริหารขององค์กร การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ฯลฯ ในกระแส
การเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดขึ้นเสมอเช่นน้ี ทําให้ความเสี่ยงหรือจุดเสี่ยงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงทําให้มีความ
จําเป็นต้องประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยง       
ท่ีถูกต้อง ตรงกับสภาพที่เป็นอยู่จริงในแต่ละขณะ อันจะทําให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้น สร้างเสริมมาตรการ
และระบบการควบคุมภายในให้สัมพันธ์รับกันได้อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าองค์กรมีความเส่ียงอย่างไร และเป็น
ความเสี่ยงในเรื่อง หรือขั้นตอนใดของงาน มีระดับความสําคัญและโอกาสท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใด          
เพ่ือนํามาพิจารณาว่าองค์กรควรมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
ความผิดพลาดหรือความเสียหายจากความเสี่ยงนั้นจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้น ก็จะอยู่ในระดับท่ีไม่เป็น
อันตรายหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 
ความหมายความหมายและคําและคําจํากัดจํากัดความความ  
 

ความเสี่ยง (Risk) 
หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ

เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และอาจมีผลกระทบ หรือทําให้การดําเนินงานไม่
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน 
และการบริหาร ซ่ึงอาจจะเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและ
โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

 

ความเส่ียงจําแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : S) 
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน  (Operational Risk : O) 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk : F) 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk : C) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

22..  การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง      
((RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt))
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ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) 
หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้        

โดยต้องระบุได้ด้วยว่า เหตุการณ์น้ันจะเกิดขึ้นท่ีไหน เม่ือใด เกิดขึ้นอย่างไรและทําไม  ท้ังนี้สาเหตุของ 
ความเสี่ยงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง
ได้อย่างถูกต้อง 

การระบุปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง ต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร  พิจารณาจากองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
หมายถึง กระบวนการสําคัญท่ีใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) 

 ผลกระทบ คือ เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

 โอกาส คือ เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
 

ในการประเมินความเส่ียงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 

1) เพ่ือให้ทราบว่าองค์กรมีความเสี่ยงอย่างไร และเป็นความเสี่ยงในเรื่อง หรือขั้นตอนใดของ
งาน มีระดับความสําคัญและโอกาสท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใด 

 

2) เพ่ือกําหนดและนํามาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลมาระแวดระวังให้     
ตรงเรื่อง หรือขั้นตอนเหล่านั้น 
 

3) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น 
หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานไปสู่ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์  
 

4) เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงท่ีถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริงในแต่ละขณะ  
และสามารถใช้ข้อมูลเหล่าน้ัน สร้างเสริมมาตรการ และระบบการควบคุมภายในให้สัมพันธ์รับกันได้อย่าง
เหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

 

เงื่อนไขสําคัญก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง คือการกําหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนท้ังในระดับองค์กร และระดับกิจกรรม  เม่ือกําหนดวัตถุประสงค์ขึ้นแล้ว หน่วยงาน
จําเป็นต้องระบุความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
ท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม  
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       การกําหนดวัตถุประสงค์การกําหนดวัตถุประสงค์    ((EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  OObbjjeeccttiivveess))  
 

 

การกําหนดวัตถุประสงค์เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง 
และการตอบสนองความเสี่ยง วัตถุประสงค์จึงต้องกําหนดขึ้นก่อนท่ีผู้บริหารจะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมท้ังกําหนดมาตรการท่ีจําเป็นเพ่ือบริหารความเสี่ยงดังกล่าว  
 
การกําหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร (Establishment of Entity-wide Objectives) 

 

1)   มีการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีชัดเจน และครอบคลุมถึงสิ่งท่ีองค์กรต้องการให้
บรรลุ โดยพิจารณาจาก   
-   กําหนดวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กรในรูปพันธกิจ (mission) จุดมุ่งหมายหรือ

เป้าประสงค์ (goals) วัตถุประสงค์ เช่น จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ และในแผน  
ปฏิบัติการประจําปี 

-   วัตถุประสงค์ขององค์กรควรชัดเจน เฉพาะเจาะจงสําหรับองค์กร กําหนดแนวทาง     
และวัตถุประสงค์ว่าองค์กรต้องการทําอะไรให้ประสบความสําเร็จ 

 

2)  มีการเผยแพร่และช้ีแจงวัตถุประสงค์ขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน 

 

3)  ยุทธศาสตร์การดํา เ นินงานขององค์กรสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ขององค์กร                   
โดยพิจารณาจาก  
-  แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวม 
-  แผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรและการให้ลําดับความสําคัญ 
-  แผนยุทธศาสตร์และงบประมาณกําหนดกรอบเวลาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง    
   รวมทั้งระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 

4)  องค์กรมีแผนรวมการประเมินความเสี่ยง โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร 
และปัจจัยเสี่ยง ท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังการจัดให้มีการ
ควบคุมความเส่ียงเหล่าน้ัน  

 
การกําหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม (Establishment of Activity–Level Objectives) 
 

1)  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้อง เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์         
ขององค์กร โดยพิจารณาจาก 
-   กิจกรรมที่สําคัญต่างๆ สอดคล้อง เช่ือมโยงวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กรอย่างเหมาะสม 
-   มีการสอบทานวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเป็นระยะๆ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าวัตถุประสงค์

เหล่านั้นยังมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม 
 

2)  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติและวัดผลได้  
 



คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กรมชลประทาน

27 
 

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

3)  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญขององค์กร           
โดยพิจารณาจาก  

 -   มีการกําหนดวัตถุประสงค์ในทุกกิจกรรมการดําเนินงานท่ีสําคัญ และกิจกรรมสนับสนุน   
         การดําเนินงานขององค์กร 

-   วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกับการปฏิบัติและการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล
ในอดีต รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานของการดําเนินงานท่ีอยู่ในภารกิจเดียวกัน 

 

4)   มีการกําหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
(ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม) 

 

5) หน่วยงานมีการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็น และเพียงพอที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม  

 

6) ผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่สําคัญ และมีการติดตาม
ผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่าน้ีอย่างสมํ่าเสมอ 

 
  

การกําหนดวัตถุประสงค์การกําหนดวัตถุประสงค์  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภารกิจ 
ขององค์กร 

 

วัตถุประสงค์ 
ขององค์กร 

 

กิจกรรมที่ทําให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ 
ระดับกิจกรรม 



28 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กรมชลประทาน  
 

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

 
    วิวิธีการและข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงธีการและข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง  

 

 
การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

หน่วยงาน เม่ือมีการระบุความเส่ียงแล้วควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงน้ัน 
หลังจากน้ันผู้บริหารควรกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมภายใน      
ท่ีจําเป็น เ พ่ือลดหรือบรรเทาความเสี่ยงเหล่า น้ัน และเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์               
ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน รายงานการเงินและการดําเนินงานเป็นที่น่าเช่ือถือ และ
การปฏิบัติท่ีเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  

ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กรเพ่ือวางแนวทางการควบคุมภายใน ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงใน
การบริหารความเสี่ยงน้ัน จําต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรในระดับที่สามารถจะระบุว่าปัจจัย
ใด หรือเหตุการณ์ใด หากเกิดขึ้นแล้ว มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรบ้าง เพ่ือความเข้าใจเบ้ืองต้นสําหรับผู้ท่ี
ต้องการเริ่มประเมินความเสี่ยง จะขอสรุปกระบวนการท่ีสําคัญๆ ไว้ดังนี ้ 

1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) 
2. การวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) 
3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 
1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) 

 

ก่อนเร่ิมทําการประเมินความเสี่ยง ผู้ประเมินต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจในองค์กร และ
กิจกรรมท่ีองค์กรทําอยู่ในแต่ละระดับ เพ่ือให้สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ 

- ระดับองค์กร   
ผู้ประเมินต้องทําความเข้าใจในภารกิจขององค์กร โครงสร้างขององค์กรและโครงสร้าง 
การบริหารงาน  นโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ  

- ระดับกิจกรรม  
ผู้ประเมินต้องทําความเข้าใจถึงลักษณะงาน/กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกัน 
ลักษณะของระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน  

นอกจากนี้ผู้ประเมินต้องสามารถระบุให้ได้ว่า องค์กรหรือหน่วยงานตนเองมีความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญในเรื่องใดบ้าง ซ่ึงโดยท่ัวไปการดําเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับความเส่ียง
เน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงาน ท้ังในระดับองค์กรโดยรวมและระดับกิจกรรม  
 

 

ตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น  
 การเปล่ียนแปลงด้านการเมืองการปกครอง ซ่ึงมีผลต่อแนวนโยบายของรัฐ กฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
 กฎหมายใหม่ๆ ท่ีผ่านรัฐสภาและมีผลบังคับใช้ อาจทําให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและ     

กลยุทธ์ใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ความคาดหวังของประชาชนผู้เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างปัจจัยภายใน เช่น 
 วัฒนธรรมและจรรยาบรรณองค์กร ซ่ึงรวมถึงความซ่ือสัตย์และจริยธรรมของผู้บริหาร 

องค์กรที่ผู้นําขาดความซ่ือสัตย์และขาดจริยธรรม ย่อมมีความเสี่ยงสูงท่ีจะทําให้เกิดผลเสียหายต่อองค์กร
มากกว่าองค์กรที่มีผู้นําท่ีมีความซ่ือสัตย์และมีจริยธรรมสูง 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงรวมถึงคุณภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบาย
การฝึกอบรม มีส่วนสําคัญในการสร้างจิตสํานึกของความรับผิดชอบในหน้าที่งานและระบบการควบคุม
ภายใน 

 ความสลับซับซ้อนของระบบการปฏิบัติงาน หากซับซ้อนมากโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด
ก็จะสูงขึ้นด้วย 

 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน   
 การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ทําให้ระดับการให้

ความสําคัญต่อการควบคุมภายในของบุคคลเหล่าน้ันเปลี่ยนไป 
 ความกดดันท่ีผู้บริหารได้รับในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากเคร่งเครียดมาก

เกินไปโอกาสผิดพลาดย่อมสูง 
 ขวัญและกําลังใจของพนักงาน หากขวัญและกําลังใจของพนักงานตกตํ่า ความผิดพลาดใน

การทํางานจะมีมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความเสียหายสูง 
 

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงท่ีเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบกับองค์กรทั้งสิ้น 
บางคร้ังอาจพบว่าภายในองค์กรเองสามารถแก้ปัญหาต่างๆภายในได้ด้วยดี แต่ปัจจัยภายนอกอาจทําให้เกิด
ความเสี่ยงท่ีทําให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ี์ต้ังไว้ได้  
 
2. การวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) 

 

เม่ือผู้ประเมินระบุได้ว่า มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างท่ีองค์กรประสบอยู่ ผู้ประเมินควรทําการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจทําได้หลายวิธีแตกต่างกันไป เน่ืองจากความหลากหลาย
ชนิดของความเสี่ยง ความเส่ียงบางชนิดยากท่ีจะประมาณถึงผลกระทบท่ีมีต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงมักกระทําโดย 

 จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงท่ีมีต่อองค์กร  
 ประมาณโอกาสและความถี่ท่ีความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด  
 พิจารณาผลกระทบจากความเส่ียง และหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะจัดการลดความเสี่ยง    

 

ผู้บริหารควรให้ความสําคัญต่อความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญและมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย แต่อาจให้
ความสนใจน้อยต่อความเสี่ยงท่ีไม่มีสาระสําคัญ หรือความเสี่ยงท่ีโอกาสเกิดขึ้นน้อย อย่างไรก็ตาม         
ความเสี่ยงท่ีอยู่ระหว่างสองจุดน้ี เป็นส่ิงท่ีต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากในการวิเคราะห์และวัดผลของ       
ความเสี่ยงน้ัน เป็นเร่ืองยุ่งยากซับซ้อนอีกท้ังประสบการณ์ความรู้ที่ต่างกันของผู้วิเคราะห์ อาจจะทําการ
พิจารณาความเสี่ยงแตกต่างกันด้วย 
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โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)   
หมายถึง  ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  
หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ       

ปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก  
 

การประเมินระดับของความเสี่ยงสําหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้น
จะเกิด เป็นเรื่องที่ใช้วิจารณญาณอย่างมาก  การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเชิงคุณภาพแบ่งเป็น
ระดับ 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก หากกําหนดเชิงปริมาณโดยพิจารณาจาก
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากจํานวนงาน หรือความซับซ้อน ความถ่ีในการควบคุมการติดตามงาน 
ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ซ่ึงเหตุการณ์เดียวกันแต่อาจมีระดับโอกาสที่จะเกิดในแต่ละองค์กร
ต่างกัน  ดังนั้น องค์กรต้องมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และคําอธิบาย       
ความแตกต่างของแต่ละระดับท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมิการประเมินนโอกาสที่จะเกิดความเสีย่งโอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง  

  
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ความถ่ีโดยเฉล่ีย คะแนน 
 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

 

1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
1 ปี ต่อครั้ง 
2-3 ปี ต่อครั้ง 
5 ปี ต่อครั้ง 
 

 

5 
4 
3 
2 
1 

 
ผลกระทบ (Impact)   
หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีมีต่อองค์กร หากเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นจริง 

ผลกระทบอาจพิจารณาความเสียหายทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน เช่น ความเช่ือม่ัน และช่ือเสียง การ
ประเมินผลกระทบอาจใช้วิธีเชิงคุณภาพ หรืออาจกําหนดเชิงปริมาณโดยพิจารณาจากจํานวนความเสียหาย
ทางการเงิน ซ่ึงเหตุการณ์เดียวกันอาจมีผลกระทบแต่ละองค์กรต่างกนั 
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ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินการประเมินผลกระทบของความเสีย่ผลกระทบของความเสีย่งง  
  
  

ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย ระดับคะแนน 
 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

 

 > 10 ล้านบาท 
 > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 
 > 50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 
 > 10,000 บาท – 50,000 บาท 
 ไม่เกิน 10,000 บาท 

 

5 
4 
3 
2 
1 

 

 
ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินการประเมินผลกระทบของความเสีย่งผลกระทบของความเสีย่ง  

  
  

ผลกระทบ คําอธิบาย คะแนน 
 

รุนแรงมาก 
รุนแรง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

 

 

เกษตรกรไม่ได้รับน้ําตามแผนหรือมีพ้ืนท่ีเสียหาย 0.15% 
เกษตรกรไม่ได้รับน้ําตามแผนหรือมีพ้ืนท่ีเสียหาย 0.11-0.14% 
เกษตรกรไม่ได้รับน้ําตามแผนหรือมีพ้ืนท่ีเสียหาย 0.06-0.10% 
เกษตรกรไม่ได้รับน้ําตามแผนหรือมีพ้ืนท่ีเสียหาย 0.01-0.05% 
เกษตรกรไม่ได้รับน้ําตามแผนหรือมีพ้ืนท่ีเสียหาย 0.00% 
 

 

5 
4 
3 
2 
1 

 
การวิเคราะห์ความเส่ียง เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญ และเป็นสิ่งที่  

มีผลกระทบสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขึ้นอยู่กับทุกขั้นตอน ต้ังแต่ความสามารถในการระบุปัจจัยเสี่ยงท้ังหมดที่มีผลต่อการปฏิบัติตามเป้าหมาย
องค์กร รวมถึงการวิเคราะห์และคาดคะเนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ท้ังน้ี การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ    
ต้องครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดท่ีสัมพันธ์กันท้ังภายในและภายนอก และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
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การวิเคราะห์ระดับของความเสีย่งการวิเคราะห์ระดับของความเสีย่ง  ((DDeeggrreeee  ooff  RRiisskk))  
  

 

     

     

      

     

     

 
 
 
 

ตัวอย่างแผนภาพแสดงระดับความเสี่ยง ทั้งระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (L) และระดับ
ผลกระทบ (I) โดยแสดงระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) ก่อนระดับผลกระทบ (I)  การใช้แผนภาพแสดง
ระดับความเสี่ยง ทําให้เห็นตําแหน่งและระดับของทุกความเสี่ยงได้ชัดเจน และสะดวกต่อการหาวิธีจัดการ
ความเส่ียงหรือตอบสนองความเส่ียง ซ่ึงควรจัดการความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงก่อนระดับปานกลาง และอาจยัง
ไม่ต้องจัดการความเสี่ยงที่มีระดับตํ่า 

 

-  ความเส่ียงระดับสูงมาก  
หมายถึง ไม่ยอมรับ เช่น ความเสี่ยงระดับ (5,5) ควรมีแผนการแก้ไขเร่งด่วน โดยอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

-  ความเส่ียงระดับสูง  
หมายถึง ไม่ยอมรับ เช่น ความเสี่ยงระดับ (1,5)  ควรมีแผนการแก้ไขเร่งด่วน โดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารระดับสูง 

 

-  ความเส่ียงระดับปานกลาง 
   หมายถึง อยู่ในระดับที่อาจยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงระดับ (3,2) เป็นเขตเฝ้าระวังอาจ

ยอมรับแต่ต้องมอบหมายผู้บริหารให้ติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น 
 

-  ความเส่ียงระดับต่ํา  
   หมายถึง ในระดับยอมรับ เช่น ความเส่ียงระดับ (1,1) ไม่ต้องใช้วิธีการใดเพ่ิมเติมและมอบ

ให้ผู้รับผิดชอบเดิมเป็นเจ้าของความเสี่ยงต่อไป  
 

นอกจากการใช้แนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนภาพข้างต้นแล้ว ในทางปฏิบัติ       
ฝ่ายบริหารควรพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบ เช่น ความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก 
ถึงแม้ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเส่ียงดังกล่าวในแต่ละครั้งมีจํานวนเงินน้อย แต่หากเกิดขึ้นบ่อยคร้ังผล
โดยรวมอาจมีจํานวนเงินท่ีมีสาระสําคัญ และอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อองค์กรได้ 

มีความเส่ียงสูงมาก

มีความเส่ียงสูง 

มีความเส่ียงปานกลาง 

มีความเส่ียงต่ํา 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

   1         2         3         4        5 
โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง
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3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 

เป็นขั้นตอนการหามาตรการตอบสนองความเสี่ยง กําหนดวิธีการจัดการเพื่อลด/ป้องกัน   
ความเสี่ยง  ซ่ึงเม่ือทราบความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้ว ควรวิเคราะห์สาเหตุ        
ท่ีทําให้เกิดความเสี่ยง และพิจารณาว่าจะจัดการกับความเสี่ยงน้ันอย่างไร ในการพิจารณาเลือกดําเนินการ 
ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเส่ียงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ 

เม่ือองค์กรสามารถประเมินความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคัญได้แล้ว จะต้องพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยง
ในด้านใด 

 ในกรณีท่ีเป็นความเสี่ยงเก่ียวกับองค์กรโดยรวม มักเกิดจากปัจจัยภายนอก ซ่ึงมิได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงทําได้โดยการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 

 

(1) การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) 
เ ป็นความเสี่ยง ท่ี เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับท่ีต้องการและยอมรับได้แล้ว            

โดยไม่ต้องดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอีก เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการจัดการ
หรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ท่ีได้ แต่เราก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เช่น       
การกําหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้ การเตรียมแผนตั้งรับ/จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

 

(2) การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction/Control) 
เป็นการออกแบบระบบควบคุม การแก้ไขปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันหรือจํากัด

ผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เช่น การติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัย 
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ การวางมาตรการเชิงรุก เป็นต้น 

 

(3) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance)  
เป็นการดําเนินการเพ่ือหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง โดยการหยุดหรือ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น การตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม หรืองดทําขั้นตอนที่      
ไม่จําเป็นและจะนํามาซ่ึงความเสี่ยง การปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางาน การลดขอบเขตการดําเนินการ       
เป็นต้น    

 

(4) การกระจาย/การโอนความเส่ียง (Risk Sharing/Spreading)  
เป็นการกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสูญเสียให้

ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบในการจัดการความเส่ียง เช่น การประกันทรัพย์สินเพ่ือโอนความเสี่ยงไปยัง
บริษัทประกัน  การจ้างบริษัทภายนอกให้ทํางานบางส่วนแทน เป็นต้น  
 

 ในกรณีที่เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับลักษณะองค์กรและการควบคุมภายใน การป้องกัน    
ความเสี่ยงทําได้โดยการจัดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม  
 

จะเห็นได้ว่า การประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ต้องมีสําหรับระบบการควบคุมภายใน ผู้บริหาร
ควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงท้ังความเสี่ยงที่กระทบกับวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและความเสี่ยงท่ี
กระทบกับวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม อย่างเป็นกระบวนการและต่อเน่ือง ในการจัดการบริหารความเสี่ยง
สิ่งหนึ่งท่ีผู้บริหารควรทําคือการสร้างกระบวนการและระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยการจัดกิจกรรม       
การควบคุมต่างๆ ให้มีขึ้นในระบบ 
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ข้ันตอนในการประเมินความเสี่ยงข้ันตอนในการประเมินความเสี่ยง  
  
  
  

 
1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) 
  ทําความเข้าใจภารกิจโดยรวม และลักษณะงาน/ 
    กระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  

 

2.  การวิเคราะห์ความเสีย่ง (Risk Analysis) 
  วิเคราะห์หาสาเหตุและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีต่อองค์กร 
  พิจารณาโอกาสและความถี่ท่ีความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น 
  พิจารณาระดับผลกระทบจากความเสี่ยง 

 
3. การบริหารความเสีย่ง (Risk Management) 

   หามาตรการตอบสนองความเสี่ยง /กําหนดวิธีการ 
     จัดการเพ่ือลด/ป้องกันความเสี่ยง 
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กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายใน ที่หน่วยงานต้อง      
จัดให้มีขึ้น เ พ่ือลดความเสี่ยงและทําให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความม่ันใจ                  
ในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ โดยกิจกรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกหน้าท่ีและ         
ทุกระดับของการปฏิบัติงานในองค์กร การดําเนินงานด้านใดด้านหน่ึงล้วนมีความสําคัญต่อผลความสําเร็จ
ขององค์กรท้ังสิ้น เปรียบเสมือนเฟืองจักรนาฬิกา ซ่ึงทุกเฟืองต้องทําหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์ หากเฟืองใดเฟือง
หน่ึงขัดข้องก็ส่งผลให้นาฬิกาเรือนน้ันไม่อาจแสดงเวลาท่ีถูกต้องแม่นยําได้ ดังน้ัน ในการปฏิบัติงานทุกด้าน
จะต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอกับระดับความเสี่ยงต่อความผิดพลาด หรือความ
เสียหาย องค์กรจึงขาดกิจกรรมการควบคุมไม่ได้เป็นอันขาด 

 

กิจกรรมการควบคุม  
หมายถึง นโยบาย และระเบียบ วิธีการปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารกําหนดขึ้น

และให้บุคลากรนําไปปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเส่ียง  
 

ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ                
การควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องต้น จะต้องแบ่งแยกหน้าท่ีงานภายในหน่วยงาน 
อย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานที่
เสี่ยงต่อความเสียหายต้ังแต่ต้นจนจบ  แต่ถ้ามีความจําเป็นให้กําหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสม
ทดแทน  
 
วัตถุประสงค์ท่ีสําคัญของกิจกรรมการควบคุมวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญของกิจกรรมการควบคุม      

 

เพ่ือพิจารณาว่าหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่  
กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ นโยบาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ เทคนิค และกลไกต่างๆ ท่ีช่วยให้ความม่ันใจว่า 
มีการปฏิบัติตามท่ีฝ่ายบริหารส่ังการ เพ่ือป้องกัน จัดการ หรือลดความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วน
หน่ึงของการวางแผนขององค์กร เป็นการปฏิบัติในทุกหน่วยงานและทุกระดับ การปฏิบัติตามแผน การสอบ
ทานงาน ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพยากรของรัฐให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม  และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 

33..  กิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุม  
        ((CCoonnttrrooll  AAccttiivviittiieess))
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ลักษณะของการควบคุมลักษณะของการควบคุม  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
 

1.  การควบคุมในลักษณะของ Hard Control   
 เป็นลักษณะการควบคุมโดยการกําหนดโครงสร้าง นโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ          

ซ่ึงรวมถึงการกําหนดข้อบังคับ หรือบทลงโทษผู้กระทําผิด  
 

2.  การควบคุมในลักษณะของ Soft Control   
 เป็นลักษณะการควบคุมโดยการสร้างจิตสํานึกให้แก่บุคลากร ได้แก่ จรรยาบรรณ ความ

โปร่งใส ความมุ่งม่ัน ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
 

กิจกรรมการควบคุมท่ีมีในองค์กรต่างๆ อาจแตกต่างกัน ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
 

1) ความแตกต่างของพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
2) ความแตกต่างของสภาพแวดล้อม ขนาด และลักษณะของการดําเนินงาน ตลอดจนจํานวน

ค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้ 
3) ความแตกต่างของระดับความซับซ้อนขององค์กร 
4) ความแตกต่างของความเป็นมาและวัฒนธรรมองค์กร 
5) ความแตกต่างของความเสี่ยงซ่ึงองค์กรเผชิญอยู่ และพยายามลดความเสี่ยงน้ัน 

 

ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว มีผลต่อกิจกรรมการควบคุมภายในองค์กร อาจเป็นไปได้ว่า แม้สอง
องค์กรจะมีภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และโครงสร้างองค์กรท่ีเหมือนกัน แต่อาจมีกิจกรรมการควบคุม
ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากการใช้ดุลยพินิจ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการที่แตกต่างกันของแต่ละ
หน่วยงาน ดังน้ัน รูปแบบการควบคุมภายในจึงมีความแตกต่างหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจึง
เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน ดังน้ัน การออกแบบกิจกรรมการควบคุมจึงควรสอดคล้องกับพันธกิจ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือช่วยให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
 
ข้อควรพิจารณาในการกําหนดกิจกรรมควบคุมข้อควรพิจารณาในการกําหนดกิจกรรมควบคุม    
  

1) กิจกรรมการควบคุมควรแฝงหรือแทรกอยู่ในกระบวนการหรือกิจกรรมการทํางาน
ตามปกติขององค์กร 

 

2) กิจกรรมการควบคุมที่กําหนดขึ้นต้องสามารถป้องกัน หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี
สามารถยอมรับได้ โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมการควบคุม 
 

3) ต้นทุนของการกําหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมต้องไม่สูงกว่าผลเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ถ้าไม่มีกิจกรรมการควบคุมน้ัน    

4) กิจกรรมการควบคุมเป็นเครื่องมือท่ีฝ่ายบริหารใช้เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงควรกําหนดให้มีอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม โดยต้องไม่มากเกินความจําเป็น 

 

5) มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆว่ากิจกรรมการควบคุมดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลหรือไม่ มีการละเว้นไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดหรือไม่ 
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    ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่คตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่ควรพิจารณาจัวรพิจารณาจัดให้มีข้ึนในดให้มีข้ึนในหน่วยงานที่รบัผิดชอบหน่วยงานที่รบัผิดชอบ  
 

 
การกําหนดนโยบาย แผนงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กําหนดโยบายและแผนงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือท่ีกําหนดทิศทางของ

องค์กร และช่วยในการจัดการองค์กร การสั่งการ กํากับดูแล การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
องค์กรจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนงานต่างๆ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์อยู่เสมอ 

ผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้กําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการดําเนินงานด้านต่างๆ          
ท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยระเบียบวิธีปฏิบัตินั้นจะต้องสอดคล้องและรองรับตามนโยบายหรือแผนงาน และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมท้ังจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ        
เพ่ือวัดผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา และนํามาปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น 

 

การสอบทานโดยผู้บริหาร 
การสอบทานรายงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยผู้บริหาร เป็นกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญท่ี

ควรกระทําอย่างต่อเน่ืองโดยสมํ่าเสมอ และควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงานและสถานการณ์ท่ี
ผู้บริหารจําเป็นต้องติดตามแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงการสอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในแต่
ละระดับอาจมุ่งเน้นให้ความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกัน 

 การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด 
ผู้บริหารสูงสุดควรมุ่งเน้นให้ความสนใจกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในภาพรวม
และวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญขององค์กร โดยการใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานจริงกับแผนงานงบประมาณ หรือประมาณการ ซ่ึงได้จัดทําหรือกําหนดขึ้นไว้
เป็นการล่วงหน้า หรือการดําเนินงานขององค์กรอ่ืนที่เปรียบเทียบกันได้ หรือตัวช้ีวัด
ความสําเร็จอ่ืนๆ ผลการสอบทานจะทําให้เห็นภาพรวมของการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ หรือการดําเนินงานมีปัญหาใหญ่ๆ        
ด้านใดบ้าง และช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีผิดปกติหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ ซ่ึงผู้บริหารควรให้ความสนใจและติดตามแก้ไข 

 การสอบทานโดยผู้บริหารระดับรองลงมา 
ผู้บริหารระดับรองลงมาหรือผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะงานด้าน
ใดด้านหน่ึงภายในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงสุด จึงควรมุ่งเน้น
สอบทานผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ รวมท้ังสอบทานการปฏิบัติงานจริง
กับระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ  การสอบทานควรเข้มงวดหรือกระทําบ่อยคร้ังมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และระดับความเสี่ยงของงานน้ันๆ  
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การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 
การควบคุมระบบสารสนเทศ เป็นการควบคุมท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล 

การจัดหา และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ระบบงาน การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและ
ระบบงานต่างๆ รวมถึงการพัฒนาและดูแลรักษาระบบงานที่อยู่ในระบบสารสนเทศขององค์กร ทั้งน้ี     
การควบคุมระบบสารสนเทศให้พิจารณาถึงการแบ่งแยกหน้าที่ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยไม่
มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลท่ีสําคัญหรือเสี่ยงต่อความเสียหาย
ต้ังแต่ต้นจนจบ เว้นแต่กรณีจําเป็นควรมีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 

สําหรับกิจกรรมการควบคุมที่ดีในการประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าข้อมูลท่ีถูก
ประมวลเป็นข้อสนเทศหรือรายงานต่างๆ เพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจในทางการบริหารมีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ ทันเวลา และให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ในการจัดให้มีกระบวนการประมวลผล
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะทําให้สามารถใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารงานได้ทัน                   
ต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 

 

การอนุมัติ 
ในการดําเนินงานของทุกองค์กร ผู้บริหารไม่สามารถดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรท่ีได้กําหนดไว้โดยลําพัง จึงจําเป็นต้องมอบหมายให้บุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทนโดยการมอบ
อํานาจ ในการมอบอํานาจให้แก่บุคลากรในระดับต่างๆน้ัน ควรกําหนดขอแขตระดับของอํานาจในการ
อนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และควรส่ือสารให้บุคลากรทราบทั่วกัน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายอํานาจ
หน้าท่ีให้เป็นผู้อนุมัติควรสอบทานความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมัติว่าถูกต้อง เหมาะสม 
และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีวงเงินท่ีอนุมัติอยู่
ภายใต้ขอบเขตอํานาจที่ตนสามารถอนุมัติได้ รวมทั้งควรสอบถามเกี่ยวกับรายการท่ีผิดปกติจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ก่อนลงนามอนุมัติให้ดําเนินการ นอกจากน้ี ผู้มีอํานาจอนุมัติไม่ควรลงนามอนุมัติในแบบฟอร์มเปล่าหรือ
แบบฟอร์มท่ีไม่มีข้อมูลรายการท่ีขออนุมัติอย่างเพียงพอ 

 

การแบ่งแยกหน้าท่ี 
โดยหลักการ คือจัดแบ่งหน้าท่ีระหว่างบุคคล หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีการสอบยันความถูกต้อง

สมบูรณ์ระหว่างกัน การแบ่งแยกหน้าที่ควรใช้ในกรณีท่ีงานมีลักษณะเสี่ยงต่อความผิดพลาดหรือความ
เสียหาย เน่ืองจากการกระทําท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สุจริตโดยง่ายหากจัดให้บุคคลเดียว หรือหน่วยงานเดียว
เป็นผู้ปฏิบัติงานนั้นตามลําพังต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุด  

ตัวอย่างลักษณะงานที่จําเป็นต้องแบ่งแยกกันทํา ได้แก่ การอนุมัติรายการ การจดบันทึก
รายการ และการรับ-จ่าย เก็บรักษาทรัพย์สินที่อนุมัติและจดบันทึกน้ัน ตามหลักการควรแบ่งแยกหน้าท่ี       
กันทํา โดยเจ้าหน้าที่ ท่ีมีหน้าท่ีดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ควรเป็นผู้จัดทําหรือบันทึกรายการท่ีเกี่ยวข้อง         
กับทรัพย์สินนั้น เช่น เจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีมีหน้าที่ในการรับเงินไม่ควรเป็นผู้ บันทึกรายการรับเงิน           
หรือการตัดบัญชีลูกหน้ี  เจ้าหน้าที่ ท่ี มีหน้าที่ ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์คงเหลือ ไม่ควรเป็นผู้บันทึกบัญชี             
คุมวัสดุ ครุภัณฑ์  เป็นต้น 
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หากองค์กรมีข้อจํากัดด้านบุคลากรทําให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าท่ีงานดังกล่าวได้ ควรกําหนด
กิจกรรมอ่ืนทดแทน เช่น กําหนดให้มีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมขึ้น หรือกําหนดให้มี
การควบคุมดูแลโดยใกล้ชิด นอกจากนี้อาจกําหนดให้มีการสับเปล่ียนหน้าท่ีงานระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กรเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะหน้าท่ีงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายแก่องค์กร 
เพ่ือมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําการอันไม่เหมาะสม หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาที่ทํางานต่อเน่ืองใน
หน้าท่ีงานเดิมเป็นเวลานาน 

 

การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
การดูแลป้องกันทรัพย์สินเป็นการจํากัดการเข้าถึงทรัพย์สินท่ีมีความเสี่ยง เช่น เงินสด 

ทรัพย์สินที่มีค่า เอกสารหลักฐานและระบบงานที่สําคัญ ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นความลับขององค์กร           
เป็นต้น เพ่ือป้องกันการสูญหาย การทุจริต และการนําไปใช้ประโยชน์โดยผู้ท่ีไม่มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารควรจัดให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ  

การดูแลป้องกันทรัพย์สินท่ีดี คือ การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สิน เช่น การเก็บเงินสดและ   
ของมีค่าในเซฟท่ีปลอดภัย การใส่กุญแจห้องเก็บพัสดุหรือตู้เก็บเอกสารหลักฐานที่สําคัญ การใช้ระบบรักษา
ความปลอดภัยโดยใช้การ์ดหรือแผงสัญญาณ การใช้รหัสผ่าน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้บริหารควรกําหนดให้มีการจัดทําทะเบียนทรัพย์สินให้มีการตรวจนับทรัพย์สินเป็นระยะๆ          
โดยบุคคลท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลรักษาทรัพย์สินน้ันๆ และเปรียบเทียบผลท่ีได้จาก 
การตรวจนับกับทะเบียนทรัพย์สิน หากมีผลต่างเกิดขึ้นควรติดตามหาสาเหตุแล้วดําเนินการตามควรแก่กรณี 
และปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง  

 

การจัดทําเอกสารหลักฐาน 
องค์กรควรให้ความสนใจในการจัดทําเอกสารหลักฐาน สําหรับการดําเนินงานหรือระบบงาน

ใดท่ีมีความสําคัญ คือ ควรมีการจัดทําหลักฐานเป็นเอกสาร หรือจัดทําเป็นหนังสือไว้ เพ่ือให้บุคลากรท่ีมี
หน้าท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ เข้าใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถค้นคว้าหรืออ้างอิงได้เม่ือมีความจําเป็น รวมท้ัง
สามารถใช้ในการสอบทานความถูกต้อง ประกอบการพิจารณาอนุมัติรายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
เช่น ระเบียบ คําสั่ง หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์เพียงพอ และเป็นปัจจุบัน หรือผังทางเดินของ
ระบบงานที่มีความสําคัญต่อการดําเนินงาน เป็นต้น 
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สารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนสนับสนุนที่สําคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
กําหนดกลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศ          
อย่างเพียงพอ เหมาะสม เช่ือถือได้ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร ซ่ึงจําเป็นต้องใช้สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 

 

ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศ  ((IInnffoorrmmaattiioonn))  
 

ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซ่ึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน รวมท้ังข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ท้ังจากแหล่งภายในและภายนอก 

 

ข้อมูลสารสนเทศ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการบริหารงาน และมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เน่ืองจากผู้บริหารใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพิจารณาสั่งการ 
วางแผน ควบคุมการดําเนินงานท้ังในระยะสั้น และระยะยาว ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเป็น
เครื่องช้ีนําในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน            
ซ่ึงในแต่ละกระบวนงานนั้นมีความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงอาจประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนในการทํางาน (Procedural Information) ข้อมูลกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทํางาน (Compliance Information)  และข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดําเนินการ (Transactional 
Information) ในการรวบรวมความต้องการในการใช้ข้อมูลสารสนเทศน้ัน หน่วยงานจะต้องม่ันใจว่า     
การรวบรวมความต้องการดังกล่าว ครอบคลุมทุกประเภทของข้อมูลท่ีจําเป็นในการดําเนินกระบวนการ
ทํางานน้ันๆ   

 
ลักษณะข้อมูลสารสนเทศที่ดี 
 

ข้อมูลสารสนเทศที่ดี ซ่ึงทุกหน่วยงานควรพยายามจัดให้มีและใช้ประกอบการตัดสินใจ                
มีลักษณะ ดังน้ี 

1. ความเหมาะสมกับการใช้งาน 
หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศบรรจุเน้ือหาสาระที่จําเป็นต่อการตัดสินใจ 

2. ความถูกต้อง สมบูรณ์  
หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนผลตามความเป็นจริง และมีรายละเอียดที่จําเป็น
ครบถ้วน 

3. ความเป็นปัจจุบัน  
หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่ให้ตัวเลข และข้อเท็จจริงล่าสุด หรือใกล้เคียงกับวันท่ีตัดสินใจ
มากที่สุด 
 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    (Information and Communication) 
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4. ความทันเวลา  
หมายถึง จัดทําอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้ตัดสินใจได้รับทันเวลาท่ีต้องการใช้ข้อมูลนั้น 

5. ความสะดวกในการเข้าถึง  
หมายถึง ความยากง่ายในการเข้าถึง ซ่ึงควรง่ายสําหรับผู้มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องและมี
ระบบรักษาความปลอดภัยมิให้ผู้ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ 
 

ในการจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ดีเป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร โดยจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมถึงต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี และ
ระบบงานท่ีดี ซ่ึงประกอบด้วยระบบเอกสาร ระบบบัญชี และระบบการประมวลผลข้อมูลเพ่ือการบริหาร
อ่ืนๆ และต้องปฏิบัติตามระบบงานที่กําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอและเคร่งครัด 

 

การสื่อสารการส่ือสาร  ((CCoommmmuunniiccaattiioonn))  
 

การสื่อสาร หมายถึง การส่ือสารกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ข้อมูล
สารสนเทศจะมีประโยชน์เม่ือองค์กรมีระบบสื่อสารที่สามารถส่งถึงผู้ที่สมควรได้รับ และสามารถนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ได้  

กระบวนการประมวลและผลิตข้อมูลสารสนเทศที่ดี ย่อมขาดประโยชน์หากไม่มีระบบการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

ประสิทธิภาพของการส่ือสาร หมายถึง การจัดระบบส่ือสารให้ข้อมูลท่ีจัดทําไว้ดีแล้ว ส่งไปถึงผู้
ท่ีควรได้รับ หรือมีไว้พร้อมสําหรับผู้ที่ควรใช้ข้อมูลสารสนเทศน้ัน โดยผู้มีหน้าท่ีเข้าถึงได้ และสามารถเรียก
มาใช้ได้ในทันทีท่ีต้องการ   

 

ประสิทธิผลของการสื่อสาร หมายถึง การที่ผู้ได้รับข้อมูลสารสนเทศได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจต่างๆ  

 

ดังนั้น การสื่อสารที่ดีต้องเป็นการสื่อสารสองทาง คือมีการรับและส่งข้อมูลแบบโต้ตอบกันได้ 
โดยประกอบด้วยระบบการสื่อสารภายในองค์กร และระบบการสื่อสารภายนอก  สําหรับการส่ือสารภายใน 
ทุกคนในหน่วยงานจะต้องได้รับการสื่อสารท่ีชัดเจนจากผู้บริหารสูงสุดว่าบุคลากรทุกคนจะต้องให้
ความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในทุกมาตรการที่องค์กรจัดให้มีขึ้น การละเมิดมาตรการ
ควบคุมภายในถือเป็นความบกพร่องหรือความผิดที่ผู้บริหารจะเอาจริงกับการกระทําที่ขาดตกบกพร่องน้ัน  

การส่ือสารภายในองค์กรควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารข้อมูลท้ังจากระดับบน        
ลงล่าง  จากระดับล่างขึ้นบน และในระดับเดียวกันในองค์กร  นอกจากการสื่อสารภายในองค์กรแล้ว  ต้องมี
ช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกท่ีเพียงพอ เพ่ือให้สามารถรับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วย   
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ข้อมูลสารสนเทศที่ควรสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบ ข้อมูลสารสนเทศที่ควรสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบ   
 

 มาตรการควบคุมภายในต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในองค์กร เช่น นโยบาย แผนงาน งบประมาณหรือ
ประมาณการ กฎ ระเบียบต่างๆ  

 บทบาท อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละตําแหน่ง หน้าท่ี มาตรฐาน
ผลงานที่ต้องการจากการปฏิบัติ 

 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการท่ีกําหนดขึ้น 
 ความสัมพันธ์ของงานในหน้าที่ของบุคคล หรือหน่วยงานหนึ่งซ่ึงเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือ

หน่วยงานอื่น 
 ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นสัญญาณอันตราย หรือสัญญาณเตือนภัยถึงสิ่งขาดตกบกพร่องจาก

การปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องน้ันในอนาคตอันใกล้ 
 สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ท่ีกําหนดไว้สําหรับบุคลากรแต่ละระดับ 

 

ข้อแนะนําประการหน่ึงคือ ระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกควรได้รับการประเมิน 
เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการสื่อสารขององค์กรเป็นระยะๆ อย่างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในท่ีให้ประโยชน์สูงสุดอยู่เสมอ 

 
เทคนิคในการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ  
 

 

Video/ 
Telephone 
Conference 

E-learning  
และ 

Knowledge base 
(sharing) 

Work Group 
และ  

Work Flow 

Internet  
และ 

Web Board 

 
Intranet 

 
E-mail 

เทคนิคในการ
ส่ือสารข้อมูล
สารสนเทศ 
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การควบคุมภายในขององค์กรจะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดการติดตามประเมินผล ท้ังนี้เนื่องจาก

ความมีประสิทธิผลของมาตรการและระบบการควบคุมภายในแปรเปลี่ยนไปได้เสมอๆ จึงจําเป้นอย่างย่ิงที่
องค์กรต้องจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ผู้บริหารมีความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลอยู่
ตลอดเวลาว่า การควบคุมภายในยังมีประสิทธิผลอยู่เสมอ  

 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (Monitoring)  
หมายถึง กระบวนการในการเฝ้าสังเกต สอดส่องดูแลหรือสอบทาน และประเมินคุณภาพ

ผลงานหรือผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดความ
ม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในจริง และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังมีการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 

การติดตามผล  
หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า      

การดําเนินงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในท่ีกําหนด   
การประเมินผล  
หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้ว่า มีความ

สอดคล้องหรือไม่ เพียงใดและประเมินระบบการควบคุมภายในที่ มีอยู่ ยังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันหรือไม่  รวมท้ังการวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการ
ดําเนินงาน สรุปผลและเสนอข้อแนะนําเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 
         

        วัตถุประสงวัตถุประสงค์ของการค์ของการติดตามติดตามประเมินผลประเมินผลการควบคุมภายในการควบคุมภายใน  
 

 

การติดตามประเมินผลเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีขาดไม่ได้ของระบบการควบคุมภายใน       
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความม่ันใจได้ว่า 

1. ระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้ ยังคงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถช่วย
ป้องกันและลดความเส่ียง รวมท้ังเร่ืองที่ไม่พึงประสงค์ และช่วยการดําเนินงานบรรลุ 
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในนั้นจริง และโดยถูกต้อง เคร่งครัด 
 3. การควบคุมภายในดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล กล่าวคือ ปฏิบัติแล้วได้รับผลตาม             

ท่ีกําหนดไว้ 
4. ข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืนๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไข                   

อย่างเหมาะสมและทันเวลา 
5. ระบบการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์                    

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

55..  การติดตการติดตามประเมินผลามประเมินผล  
        ((MMoonniittoorriinngg))  
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        ปประเภทของการติดตามระเภทของการติดตามประเมินผลประเมินผลการควบคุมภายในการควบคุมภายใน  

 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แยกได้เป็นสองประเภทหลัก ดังน้ี  
 

1.  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)   
    หรือการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมท่ีรวมอยู่ในการบริหารจัดการและ      

การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติประจําวันของแต่ละหน่วยงาน การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรม
และต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น การสอบทานผล
การผลปฏิบัติงาน การทดสอบความถูกต้องและการสอบยัน รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ  

 

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะ (Separate Evaluation)  
 หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามงวดเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม   

หรือจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพ่ือจัดทํารายงานอย่างเป็นทางการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในส่งตามข้อกําหนดของระเบียบ หรือของผู้กํากับดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง      

     การประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะ สามารถดําเนินการได้ใน 2 รูปแบบ ดังน้ี 
 

2.1 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment หรือ CSA) 
เป็นกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการประเมินงานตนเอง โดยการสอบทานและประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิด
ความม่ันใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถที่จะดําเนินงานได้สําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์          
ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 การประเมินการควบคุมด้วยตนเองเป็นกิจกรรมสําคัญมาก ควรกําหนดให้ปฏิบัติ  
ท่ัวทั้งองค์กร เน่ืองจากช่วยให้ปัญหาได้รับการแก้ไข ความเสี่ยงได้รับการควบคุมป้องกันได้อย่างทันกาล 
สามารถลดผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 

2.2 การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) 
  เป็นการประเมินโดยผู้ท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กิจกรรมหรือการดําเนินงานภายใต้การประเมินน้ัน เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจว่าการประเมินเป็นไปอย่างเท่ียงตรง 
เป็นกลาง เช่ือถือได้ เช่น การประเมินการควบคุมที่ทําโดยผู้ตรวจสอบภายในของกรมชลประทาน           
ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และผู้ตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

ท้ังน้ี  การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเองและประเมินผลอย่างเป็นอิสระต่างมี
ความสําคัญ ดังนั้น ควรจัดให้มีการประเมินดังกล่าวควบคู่กัน เพ่ือช่วยเสริมส่วนท่ีบกพร่อง หรือเป็น
ข้อจํากัดในแต่ละรูปแบบที่จะทําให้การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนย่ิงขึ้น 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะ 

(Separate Evaluation) 

 
การติดตามผลในระหว่างการปฏบิัติงาน 

(Ongoing Monitoring) 

 
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

(Control Self Assessment : CSA) 

 
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 

(Independent Assessment) 

  

การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในการควบคุมภายใน  
((MMoonniittoorriinngg))  
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     ผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
ถึงแม้ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในก็ตาม แต่บุคลากรระดับปฏิบัติหรือบุคลากรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง           
ก็มีบทบาทสําคัญย่ิงในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยเฉพาะการติดตามประเมินผลระหว่าง
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากระบบการควบคุมภายใน เป็นระบบท่ีแทรกแฝงอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
ประจําวันของแต่ละส่วนงาน ซ่ึงบุคลกรเหล่าน้ีต้องปฏิบัติงานอยู่เป็นประจําต่อเนื่อง บุคลากรเหล่านี้จึงเป็น
ผู้อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์และอยู่ในฐานะท่ีจะบอกได้ดีว่า ระบบการควบคุมภายในท่ีใช้อยู่มีจุดอ่อนข้อบกพร่อง
เรื่องใด เพราะอะไรและควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร จึงไม่เป็นการผิดหลักเหตุผลท่ีบ่อยครั้งการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในจะทําในรูปแบบของประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยผู้ท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในส่วนงานหรือสายงานน้ัน และในกรณีท่ีเหมาะสม ก็อาจมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
อิสระ (Independent Assessment) อีกช้ันหน่ึง 

 

ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในองค์กร ควรมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ในการจัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานท่ีตนรับผิดชอบ 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการบริหารและการปฏิบัติงานประจําวันขององค์กร โดยเฉพาะผู้บริหาร
ระดับสูงมีส่วนสําคัญย่ิงต่อความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร ซ่ึงนอกจาก
ต้องให้ความสําคัญโดยการจัดต้ัง สั่งการ และตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงแล้ว ยังมีหน้าท่ีในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้บุคลากรเห็น
ความสําคัญของการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ส่งสัญญาณ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเปิด
กว้าง ยอมรับในการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา และแสดงให้เห็นว่าพร้อมท่ีจะดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะที่ชอบด้วยเหตุผลท่ีจะนําไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นในองค์กร 
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บทท่ี บทท่ี 44  
 

การดําเนินการการดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในประเมินผลการควบคุมภายใน  
 

การประเมินผลการควบคุมภายในต้องประเมินให้ทราบประสิทธิผลของระบบ ซ่ึงหมายความ
ว่า ประเมินเพ่ือให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในน้ันได้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ และได้ผลสําเร็จหรือ
ผลงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนดไว้หรือไม่  
  

      
      หลักการพื้นฐานที่สําคัญในการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในหลักการพ้ืนฐานที่สําคัญในการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  

 
 

 

1.  ความชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการควบคุม 
ฝ่ายบริหารต้องกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้ชัดเจน โดยควร

กําหนดให้เป็นรูปธรรม ง่ายต่อการส่ือสารให้ผู้เกี่ยวข้องทําความเข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติ โดยอาจ
กําหนดเป็นระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ หรือระดับความสําเร็จที่ต้องการ และในกรณีท่ีเป็นไปได้ควร
กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีเป็นเชิงปริมาณ เพ่ือให้สามารถวัดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ง่าย 

 

2.  ระดับของประสิทธิผลที่มุ่งหวัง 
ระดับของประสิทธิผลท่ีมุ่งหวังจากการควบคุมภายในของแต่ละองค์กรแตกต่างกัน 

เน่ืองจากโครงสร้างและวิธีการควบคุมภายในที่แตกต่างกัน และแม้วิธีการควบคุมภายในอย่างเดียวกัน       
ก็อาจมีประสิทธิผลแตกต่างกันไปแต่ละองค์กร ในแต่ละเวลา วิธีการควบคุมที่ดีในองค์กรหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้
เลยในอีกองค์กรหน่ึง และแม้ในองค์กรเดียวกัน วิธีการควบคุมที่เคยถือว่าดีมากอาจกลับกลายเป็นล้าสมัย 
ใช้ไม่ได้ในเวลาต่อมาอันอาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

3.  กรอบเวลาในการประเมินผล 
การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เป็นการประเมินสภาพที่เป็นอยู่จริงของ 

ระบบการควบคุมภายใน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (Point in Time) ท่ีทําการประเมินเท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุม
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน (Period of Time) หรืองวดบัญชี (Accounting Period) ของส่วนงาน     
หรือองค์กรน้ัน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว การควบคุมภายในจะแปรเปลี่ยนไปในแต่ละขณะเวลาตามปัจจัย
แวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป 

 

4.  กระบวนการในการประเมินผล 
การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ควรมีกระบวนการขั้นตอนและวิธีการ

ประเมินที่ชัดเจนเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการประเมินมีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ สามารถนําไป
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น 
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การประเมินผลการควบคุมภายในควรการประเมินผลการควบคุมภายในควรตอบคําถามตอบคําถามเรื่องต่อไปนี้เรื่องต่อไปนี้  
  

1.  ความเพียงพอ โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพียงพอและครอบคลุม            
ทุกเรื่องที่สําคัญ รวมทั้งมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 หรือไม่  อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรือไม่ 
(การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในท่ัวไปอาจใช้แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน  
ตามแบบ WP.1) 

2.  การควบคุมภายใน การควบคุมกําหนดโดยผู้บริหารอย่างเป็นทางการ หรือถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกลางของทางราชการ 

3.  การมีอยู่จริง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่มีการปฏิบัติจริงหรือไม่ และสามารถลดความเส่ียง
ตามท่ีระบุไว้หรือไม่  กรณีมิได้ปฏิบัติจริงในทางปฏิบัติมีการใช้วิธีการอ่ืนทดแทนการควบคุมภายในที่
กําหนดหรือไม่ 

4.  ประสิทธิผล  ถ้ามีการปฏิบัติงานจริง ระบบการควบคุมภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี
กําหนดไว้และได้ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

5.  ประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีระบบการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ลดลงจาก
การจัดให้มีการควบคุมภายในคุ้มกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการควบคุมดังกล่าวหรือไม่ 
 
 คําตอบเก่ียวกับการประเมินการควบคุมภายในข้างต้นพิจารณาจาก 

-  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเกิดขึ้นท้ังในอดีตและปัจจุบัน 
-  การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ 
-  สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องหรือมีความรู้ในเรื่องน้ันๆ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเช่ือถือได้ 
คําตอบท่ีได้ในเชิงลบมิได้หมายความว่ากิจกรรมการควบคุมไม่สัมฤทธ์ิผลหรือควรมีการแก้ไข

เสมอไป แต่อาจมีปัจจัยอ่ืนท่ีทดแทนการควบคุมก็ได้ 
 
การประเมินผลระดับการประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจหน่วยรับตรวจ  

 

ในการประเมินผลในระดับหน่วยรับตรวจหรือระดับกรมชลประทาน ควรให้ข้อสรุปโดยรวม 
ต่อผู้บริหารว่าการควบคุมภายในขององค์กรให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีมาตรการที่จะทําให้         
กรมชลประทานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในเช่นกัน          
การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทานจะใช้ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อย              
คือ สํานัก/กอง และส่วนงานย่อยอ่ืนภายในกรม ในการสรุปเป็นภาพรวมการควบคุมภายในระดับกรม 
อย่างไรก็ตามได้มีการประเมินเพ่ิมเติมในส่วนของความเสี่ยงบางอย่าง ซ่ึงควบคุมโดยหน่วยงานส่วนกลาง 
หรือควบคุมโดยระดับกรม เพราะผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยอาจไม่คํานึงถึงวัตถุประสงค์หลายวัตถุประสงค์
ท่ีจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน  
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การประเมินผลระดับการประเมินผลระดับส่วนงานย่อยส่วนงานย่อย  
 

การประเมินผลในระดับส่วนงานย่อยหรือระดับสํานัก/กอง และส่วนงานย่อยภายในกรมน้ัน 
เป็นการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่วนงานย่อยรับผิดชอบ ควรทําบ่อยครั้งตามที่กําหนดเพ่ือให้หัวหน้า
ส่วนงานย่อยหรือผู้รับผิดชอบในระดับกิจกรรมมีความม่ันใจพอควรเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจกรรมที่ถูกประเมินอย่างต่อเน่ือง 

 
การประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อย ผู้บริหาร

ระดับต่างๆ จะรับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงจะทําให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อย 

 
 
 

 

  การประเมินการควบคุมด้วยตนเองการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  

 
 

 

 
 
 

การประเมิน      
การควบคุมด้วย

ตนเอง
วัตถุประสงค์ 

ของงาน 

กิจกรรม        
การควบคุมท่ีมี 

กระบวนการ
ปฏิบัตงิาน 

แผนปรบัปรงุ     
การควบคุม 

ปัจจัยเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่
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          การประเมินการควบคุมด้วยตนเองการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  ((CCoonnttrrooll  SSeellff  AAsssseessssmmeenntt  หรอื หรอื CCSSAA))  
  

 

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment หรือ CSA)  
เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กล่าวไว้แล้ว               

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) เกิดจากแนวคิดท่ีให้ความสําคัญกับคน ให้เกียรติและความ
ไว้วางใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กร ประเมินและควบคุมดูแลงานในความรับผิดชอบ
ของตนเองให้สําเร็จผลตามวัตถปุระสงค์ท่ีกําหนดอย่างดีท่ีสุด โดยไม่ต้องรอให้ผู้อ่ืนมาตรวจสอบ 

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ที่จะขอกล่าวยํ้าในที่นี้เน่ืองจากเป็นกระบวนการ
ประเมินท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของกรมชลประทานใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการ
จัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการดําเนินงาน ซ่ึงยังเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกับองค์กร ผลของการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง นอกจากช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ให้เพียงพอเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอแล้ว ยังสามารถนําไปใช้ในการบริหาร
จัดการความเส่ียง เพ่ือนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนนําไปใช้ในการ
วางแผนการตรวจสอบของท้ังผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย 

ในการดําเนินการตามกระบวนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ผู้บริหารและ/หรือกลุ่ม
ผู้ปฏิ บั ติงานซ่ึงรับผิดชอบโดยตรงต่อกระบวนการปฏิบั ติงานหรือกิจกรรมภายใต้การประเมิน                
จะทําหน้าท่ีต่างๆ ต่อไปน้ี 

 ศึกษาทําความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมนั้นให้ชัดเจน 

 สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานท่ีสําคัญตามกระบวนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมน้ัน 

 ร่วมกันประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 ร่วมกันประเมินความเสี่ยง 

 ร่วมกันประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 ร่วมกันระบุจุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ีหลงเหลืออยู่ 

 จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือป้องกนัหรือแก้ไขจุดอ่อน/ความเส่ียง 

ท่ียังหลงเหลืออยู่ 
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เม่ือมีการนํากระบวนการประเมินการควบคุมด้วยตนเองมาใช้ในองค์กร ภาระหน้าท่ีและ   
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน คือผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ ทุกระดับทั่วท้ัง
องค์กร โดยมีส่วนร่วมในการประเมินงานในความรับผิดชอบของตนเอง ซ่ึงทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี        
ผู้ปฏิบัติต่างได้ประโยชน์ต่างๆ ในเรื่องต่อไปน้ี 

1) เกิดความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนความเสี่ยงและ
การควบคุมท่ีเกี่ยวข้องดีขึ้น 

2) มีข้อมูลท่ีสามารถนํามากําหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน และจัดลําดับความสําคัญของงาน
ในหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติได้ดีขึ้น 

3) มีโอกาสปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมของการควบคุม และการติดต่อสื่อสารที่ดีกว่าเดิม 
ส่งผลให้มีการทํางานเป็นทีมที่ประสานสอดคล้องกันมากขึ้น ท้ังระหว่างบุคคลและ
ระหว่างส่วนงานต่างๆ ในองค์กร 

4) มีส่วนร่วมในการกําหนดการควบคุมท่ีเหมาะสมกับสภาพการณ์และงานของตน 

5) ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงหรือเรื่องไม่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน เช่น ลดโอกาสเกิด
ข้อผิดพลาดเสียหาย ลดความสิ้นเปลือง สูญเปล่า การร่ัวไหล การทุจริต 

6) สามารถเพ่ิมทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของงานสูงขึ้น มีโอกาสได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรมมากข้ึน 

7) มีความรู้สึกเป็นคนมีคุณค่า ให้ความร่วมมือแก่องค์กรด้วยจิตสํานึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการ
นําองค์กรไปสู่การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

โดยสรุป หลักการของการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) มีประโยชน์อย่างสูง สําหรับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นระเบียบวิธีในการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ      
เพ่ือหาโอกาสท่ีจะปรับปรุงในส่วนท่ีสามารถทําให้ดีขึ้นได้ และหาแนวทางป้องกันหรือลดโอกาสไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 

 
          รูปแบบรูปแบบการการประเมินการควบคุมด้วยตนเองประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  

  

การประเมินการควบคุมภายในควรเริ่มต้นจากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในโดยใช้วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซ่ึงในแต่ละหน่วยงานควรประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานตนควบคู่ไปกับการ
ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีของตน 

 

วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (CSA Workshop) 
  การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
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โดยท่ัวไปแล้ว องค์กรต่างๆ มักใช้แนวทางดังกล่าวข้างต้นในลักษณะที่ผสมผสานกันตามที่
เหมาะสม โดยไม่ได้ยึดแนวทางใดแนวทางหน่ึงแต่เพียงอย่างเดียว 

การใช้แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (CSA Workshop) น้ัน ในแต่ละหน่วยงานจะจัดให้มี
การประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนของหน่วยงานย่อยท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการหรือกิจกรรมที่
ประเมินเป็นอย่างดี เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในในแง่มุมต่างๆ และ
ค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องท่ีมีอยู่ 

วิ ธีการประเ มินการควบคุมด้วยตนเองอีกแนวทางหนึ่ ง  คือ  การใ ช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) ซ่ึงประกอบอยู่ในภาคผนวก เป็นการใช้วิธีการสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีคําถามที่
ให้ตอบในลักษณะ ใช่/ไม่ใช่ มี/ไม่มี เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญ 

แนวทางแรกในลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (CSA Workshop) ได้รับความนิยม
สูงสุดและเกือบจะทุกองค์กรจะใช้แนวทางน้ีในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามหากองค์กร
ยังขาดความพร้อมในแง่ของวัฒนธรรมขององค์กรท่ีไม่เอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ แนวทาง
ของการใช้แบบสอบถามน่าจะเป็นทางเลือกอันดับต่อไป ซ่ึงจะทําให้เกิดการพัฒนาในเร่ืองของ
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีขึ้น 

ในกรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง พบว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่           
ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  ขั้นตอนต่อไป คือ การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
โดยกําหนดขั้นตอนของการนําไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยคํานึงถึงความ
สอดคล้องกับเรื่องต่างๆ เช่น แผนกลยุทธ์ กระบวนการบริหารจัดการ บุคลากร รายละเอียดเก่ียวกับ           
วิธีปฏิบัติงาน ระบบข้อมูลและการรายงาน เป็นต้น 

เม่ือแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรได้ประเมินการควบคุมด้วยตนเองแล้ว ควรรวบรวมผลการ
ประเมินดังกล่าวเพ่ือพิจารณาและสรุปผลการประเมินภาพรวม 

นอกจากการประเมินการควบคุมด้วยตนเองแล้ว ภายในกรมยังมีผู้ตรวจสอบภายในที่ทําหน้าที่
ในการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ม่ันใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร
เป็นไปอย่างเท่ียงธรรม โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายในในรูป
ของ “ข้อตรวจพบ” และ “ข้อเสนอแนะ” ในรายงานการตรวจสอบเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซ่ึงหน่วยงานควรนําข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง โดยพิจารณาว่า “ข้อตรวจพบ” เป็นความเสี่ยงท่ียังมีอยู่/
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน และนํา “ข้อเสนอแนะ” มาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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   ข้ันตอนการประเมินผลข้ันตอนการประเมินผลการควบคุมภายในการควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 กําหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรมออกเป็น
กิจกรรม/งาน เพื่อทําความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรม/งาน 
-  ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติท่ีรับผิดชอบงานน้ันเป็นผู้กําหนดงานท่ีปฏิบัติในส่วนงานย่อย   
   ออกเป็นกิจกรรม 
-  ทําความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรมน้ัน 
-  สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม  
   เพื่อทําความเข้าใจโครงสรา้งการควบคุมภายในของกิจกรรมน้ัน 

 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน 
-  จัดทําตารางกิจกรรมท่ีควรปฏิบัติ 
-  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ WP.1) 

   -  แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก) 
      (หน่วยงานสามารถนําแบบสอบถามการควบคุมภายในตามภาคผนวกมาปรับปรุง แก้ไข 
        เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับแต่ละเรื่องหรือแตล่ะกิจกรรมท่ีจะทําการประเมิน และ     
        สอดคล้องกบัข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ และสามารถออกแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
        กิจกรรมเฉพาะของส่วนที่ไม่ได้ปรากฎในภาคผนวกข้ึนเองได้  

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/คณะทํางานท่ีได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารในการประเมินผล   
    การควบคุมภายใน จัดประชุมในระดับบริหารของส่วนงานย่อยต่างๆ เพ่ือร่วมกัน  
    พิจารณาแนวทางการประเมินผลและแผนปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

 

ขั้นตอนที่ 1 

 

ขั้นตอนที่ 2 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

ขั้นตอนที่ 4 
 ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน  
    4.1 ผู้ประเมินทําการประเมินเก่ียวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของ  
         5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และการบรรลุวัตถุประสงค์ 
         ของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงานย่อย โดยใช้ 
         แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ WP.1  

4.2 ผู้ประเมินร่วมกันประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจรรมต่างๆ  
ท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยการทดสอบการมีอยู่จริง และการปฏิบัติงานจริง  
ของระบบการควบคุมภายใน โดยอาจใช้สอบถามหรือสัมภาษณ์  
ผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ี 
เกี่ยวข้องกับวงจรปฏิบัติงานของกิจกรรมท่ีทดสอบกับการสังเกตการณ์ 

4.3 ผู้ประเมินร่วมกันประเมินความเส่ียงท่ียังมีอยู่ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุ  
         วัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มด้วยการระบุปัญหา อุปสรรค   
         เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
         ตามท่ีได้กําหนดไว้ใน 4.2 โดยอาจพิจารณาใช้แบบสอบถามภายใน (ภาคผนวก)     
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        การสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในการสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน  
 

 

การสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เพ่ือนําข้อมูลสรุปผลมาจัดทํารายงานผลน้ัน  
ให้หน่วยงานดําเนินการ ดังนี้ 

 

1)  จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผลการประเมินจุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ ให้วิเคราะห์
ความมีอยู่ ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุและเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข  
ตามความเหมาะสมและจําเป็น   

2)  การวิเคราะห์ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะต้องพิจารณาว่า 
     -  โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นเพียงพอ และครอบคลุมทุก

กิจกรรมที่สําคัญ รวมทั้งมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งห้าองค์ประกอบหรือไม่ และอยู่ในเกณฑ์
พอใจหรือไม่ 

 -  การควบคุมภายในท่ีกําหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยง
ตามท่ีระบุหรือไม่ กรณีมิได้ปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใช้วิธีการอื่นทดแทนการควบคุมภายในท่ี
กําหนดหรือไม่ 

 -  ถ้ามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ระบบการควบคุมภายในได้
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกําหนดไว้และได้รับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

 

3)  ผลจากการวิเคราะห์ให้สรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม โดยพิจารณาว่า  
 -  ถ้าระบบการควบคุมที่มีอยู่และใช้จริง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนดโดยได้สร้างความ

ม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ถือว่าระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 

 

4)  ผู้ประเมินควรเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีพบ รวมท้ังการปรับปรุงแก้ไข     
ท่ี ต้องดําเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการเสนอการปรับปรุงแก้ไขนั้น ควรผ่านการพิจารณา           
อย่างระมัดระวัง รอบคอบว่าการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้และประโยชน์ที่ได้รับเกิด    
ความคุ้มค่า เม่ือเทียบกับต้นทุนท่ีต้องเสียไปจากการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง 

 

5)  ผลการประเมินจะถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบันทึกในแบบรายงานที่กําหนด 
และส่งให้ผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานที่ได้รับแต่งต้ัง รวบรวมรายงานเพ่ือประมวลเป็นรายงานภาพรวมของ
หน่วยงาน  
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    การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน  

 
 

การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO จะเน้นการรายงาน
ข้อบกพร่อง (Reporting Deficiencies) ท่ีพบจากการติดตามประเมินผลโดยให้ความหมายของข้อบกพร่อง
ไว้ดังน้ี 

ข้อบกพร่อง (Deficiencies)  ในท่ีน้ี มีความหมายโดยรวมว่า เป็นสภาพการณ์ในระบบ
ควบคุมภายในท่ีควรได้รับความสนใจ ดังนั้น ข้อบกพร่องอาจอยู่ในรูปของจุดอ่อน ปัญหาท่ีควรได้รับการ
แก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น หรืออาจเป็นเรื่องของโอกาสท่ีจะปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม         
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่องค์กรในการที่จะประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดหวังก็ได้ ท้ังน้ี ในการพิจารณาข้อบกพร่องนั้นไม่ควรจํากัดเฉพาะเร่ือง        
ท่ีเกิดขึ้นหรือได้รับรายงานแล้ว แต่ควรพิจารณาถึงเรื่องที่ไม่เคยเกิดแต่มีโอกาสเกิดขึ้นด้วย 

ข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีแฝงอยู่ในระบบการควบคุมภายในขององค์กรน้ัน อาจถูกหยิบยกข้ึนมาสู่
ความสนใจโดยหลายกิจกรรมและหลายแหล่งข้อมูลท้ังในและนอกองค์กร เช่น อาจพบข้อบกพร่องได้จาก
กระบวนการติดตามประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการติดตามผลต่อเนื่อง การประเมินผล           
การปฏิบัติงานเฉพาะ ท้ังการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 
หรืออาจทราบจากผลการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก แต่ไม่ว่าจะพบข้อบกพร่องจาก
แหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมใดก็ตาม ควรมีการรายงานข้อบกพร่องที่สําคัญต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบหรือ        
ท่ีมีอํานาจในการสั่งการแก้ไขปรับปรุงหรือป้องกันจุดอ่อนข้อบกพร่องน้ัน  
 
ข้อพิจารณาเก่ียวกับข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญข้อพิจารณาเก่ียวกับข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ  
 

การพิจารณาว่าจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในที่ได้รับจากผู้บริหารระดับส่วนงานต่างๆ เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่มี
นัยสําคัญหรือไม่ และเป็นการยากท่ีจะระบุอย่างแน่ชัดว่าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในใด
ท่ีมีนัยสําคัญ โดยปกติข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ มีนัยสําคัญมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมท่ีไม่          
เพียงพอท่ีจะลดความเสี่ยง ดังนั้น เพ่ือช่วยในการพิจารณาให้คํานึงถึงกรณีต่อไปน้ี 

-   ผลที่อาจเกิดข้อผิดพลาด หรือความเสียหายหรือการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ฯลฯ ท่ีมี
ความสําคัญอันเน่ืองจากจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายในน้ันๆ 

-   ความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย ฯลฯ และโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
-   การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ถึงแม้ไม่ร้ายแรงแต่ถือว่ามีนัยสําคัญ 
-   การทุจริตถือว่ามีนัยสําคัญ เน่ืองจากทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง นอกจากจะมี

การป้องกันมิให้เกิดได้ทัน 
-   เกี่ยวข้องกับจํานวนเงินสูง 
-  เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ 
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การดําเนินการกรณีได้รับรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายในการดําเนินการกรณีได้รับรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  
 

1. เรื่องท่ีควรรายงานภายในหน่วยงาน  ถ้าข้อตรวจพบที่ได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับ
ส่วนงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจและได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าควรสื่อสารให้ทราบ
ภายในหน่วยงานเท่านั้น เน่ืองจากเรื่องเหล่านี้จะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน  
 

2. เรื่องเกี่ยวกับจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญ เป็นเรื่องท่ีร้ายแรงกว่าเร่ืองท่ีควร
รายงานภายในหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงเป็นเร่ืองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ไม่สามารถลด
ความเส่ียงจากข้อผิดพลาด ความผิดปกติ หรือความเสียหายได้ทันกับสถานการณ์ เรื่องเหล่าน้ีจะรายงานใน
ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

เ ม่ือประ เ มินความร้ ายแรงของข้อบกพ ร่องหรือ จุด อ่อนของการควบคุมภายใน                  
ควรประเมินถึงลักษณะและโอกาสท่ีจะเกิดผลเสียหายอันเน่ืองจากข้อบกพร่องเหล่านั้นด้วย นอกจากน้ี
โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตจะเป็นปัจจัยสําหรับพิจารณาว่าเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญ 
 

ในการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ท้ังในระดับกรมและระดับส่วนงานย่อยของ
กรม จะใช้รูปแบบตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 และท่ีกําหนดเพ่ิมเติม ซ่ึงจะได้กล่าวในบทต่อไป  และส่วนสําคัญของรายงานที่ได้จาก
การประเมินผล คือข้อเสนอแนะ (Recommendations) ท่ีหน่วยงานจําเป็นต้องรายงาน เพ่ือแสดงถึง     
ข้อตรวจพบท้ังในด้านดีและด้านที่ควรได้รับการแก้ไข โดยควรอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน สถานการณ์จริง
ท่ีพบว่าเกิดขึ้น สาเหตุและผลกระทบของสถานการณ์นั้น รวมท้ังข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน โดยควรสรุป  
ให้เห็นผลการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับจากการแก้ไขตามข้อเสนอแนะนั้นด้วย ตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะในการรายงาน เช่น 

- การลดและเพ่ิมมาตรการควบคุม 
- การเสนอให้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีดีแต่ถูกละเลย 
- การเสนอให้มีการประกันภัย ประกันความเสี่ยง 
- การให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินผลการทํางานของตนเอง 
- การเสนอทางเลือกใหม่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าต่อองค์กร  
 

ในส่วนความเห็นของผู้ประเมิน (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือ
ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ผู้ประเมินควรระบุให้เห็นว่า เป็นความเห็นหรือข้อสังเกตเท่านั้น 
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บทท่ี บทท่ี 55  
  

การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน  ตามระเบียบตามระเบียบคณะกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ..ศศ..25442544 

 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.2544 ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ.2542 มาตรา 15 (3) (ก) ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนท่ี 99 ก             
วันท่ี 26 ตุลาคม 2544  
 
            สาระสําคัญของการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสาระสําคัญของการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
            ว่าด้วยการกําหนดมาตรว่าด้วยการกําหนดมาตรฐฐานการควบคุมภายใน พานการควบคุมภายใน พ..ศศ..22554444  

 
 

ข้อ 5  กําหนดให้ทุกหน่วยรับตรวจ (กรมชลประทาน) จัดวางระบบควบคุมภายในโดย            
ใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ท้ัง 5 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ COSO ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปี         
นับแต่วันที่ระเบียบมีผลบังคับใช้ (27 ตุลาคม 2544) และให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการ       
จัดวางระบบควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจทุก 60 วัน 
พร้อมส่งสําเนาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย  รายละเอียดประกอบด้วย 

 

1. สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานท่ีสําคัญในระดับหน่วยรับตรวจและระดับ
กิจกรรม 

2. ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะเก่ียวกับความซ่ือสัตย์และจริยธรรม
ของผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 

3. ความเสี่ยงท่ีสําคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญตาม ข้อ 3 

5. ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล 
 

ข้อ 6  ให้หน่วยรับตรวจ (กรมชลประทาน) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน            
ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายใน           
90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 

1. ทําความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของกรมชลประทานที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตาม
ระเบียบฯหรือไม่ 

2. รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน          
ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมิน        
แต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

3. จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบ       
การควบคุมภายใน  

 

ข้อ 7  ในกรณีท่ีหน่วยรับตรวจ (กรมชลประทาน) ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯได้         
ให้ขอทําความตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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ข้อ 8  การเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบฯ หรือตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมท้ังพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจ ให้กระทรวง
เจ้าสังกัด หรือผู้ควบคุม กํากับดูแล เพ่ือกําหนดมาตรการที่จําเป็นเพ่ือให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ และ    
หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร อาจมีผลต่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 

  
     การรายงานการรายงานเก่ียวกับระบบการเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของกรมชลควบคุมภายในของกรมชลประทานประทาน  

 
สาระสําคัญในการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐาน           

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ท่ีกําหนดไว้น้ัน ในส่วนของกรมชลประทาน ได้ดําเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5 เรียบร้อยแล้ว และในทุกๆปีกรมชลประทานจะต้องดําเนินการรายงาน
ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กําหนดรูปแบบการรายงานที่ต้องจัดทําไว้ ซ่ึงจะได้
กล่าวในบทต่อไป   
  

ในการจัดทํารายงานและประเมินระบบการควบคุมภายในน้ัน กรมชลประทานได้กําหนด    
การดําเนินการเป็น 2 ระดับ คือ 

 

11..  ระดับระดับหน่วยรับตรวจหน่วยรับตรวจ      
ในภาพรวมระดับกรม ต้องทําการประเมินระบบการควบคุมภายในและรายงานผล        

การประเมินการควบคุมภายในด้วยรูปแบบในระดับหน่วยรับตรวจ ได้แก่ แบบ ปอ.1  แบบ ปอ.2           
แบบ ปอ. 3 และแบบติดตาม ปอ.3  (รายละเอียดรูปแบบและคําอธิบายในบทที่ 6) 

การรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 น้ัน กรมจะรายงานต่อปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํากระทรวง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
โดยจะรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ยกเว้นแบบติดตาม ปอ.3 ซ่ึงต้องรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํากระทรวง ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 

 

22..  ระดับระดับส่วนงานส่วนงานย่อยย่อย    
ในระดับสํานัก/กอง และหน่วยงานเทียบเท่ากอง ต้องทําการประเมินผลระบบการควบคุม

ภายในและจัดทํารายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยนําผลการประเมินของ
หน่วยงานภายใต้สังกัดมาสรุปผลเป็นภาพรวมของหน่วยงาน และรายงานต่อคณะกรรมการกําหนดแนวทาง
บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของกรม ทุกรอบระยะเวลา  6 เดือน ด้วยแบบ ปย.1 แบบ ปย.2 
และแบบติดตาม ปอ.3  

ท้ังน้ี ในระดับหน่วยงานภายใต้สํานัก/กอง ต้องทําการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานตนเอง และรายงานต่อสํานัก/กอง ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดตามลําดับช้ัน 
 

นอกจากการประเมินและรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในแล้ว กลุ่มตรวจสอบ
ภายในของกรมชลประทาน ต้องรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 นี้ด้วยแบบ ปส. อย่างน้อยปีละ       
หน่ึงครั้งเช่นกัน 
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การรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ  
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ..ศศ..22554444  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ  ในการจัดทํารายงานในระดับส่วนงานย่อย มีรูปแบบรายงานที่ต้องดําเนินการ

เพ่ิมเติม ได้แก่ แบบ WP.1  แบบ WP.2  และแบบ WP.3  โดยจัดเก็บรายงานดังกล่าวไว้ที่หน่วยงาน 
สําหรับให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ  

 
 

หน่วยรับตรวจ 
แบบ ปอ.1 
แบบ ปอ.2 
แบบ ปอ.3 
แบบติดตาม ปอ.3 

ส่วนงานย่อย 
แบบ ปย.1 
แบบ ปย.2 
แบบติดตาม ปอ.3 

 

ภาพรวมกรมชลประทาน 

ภาพรวมสํานัก/กอง หรอื 
หน่วยงานเทยีบเท่ากอง 

ตรวจสอบภายใน 
แบบ ปส. 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 



60 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กรมชลประทาน 
 

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

ระดับหน่วยรับตรวจ 

  

บทท่ี บทท่ี 66  
  

รูปแบบรูปแบบรายรายงานงานการประเมินผลการประเมินผลการควบคุมภายในการควบคุมภายใน  
 
รูปแบบรายงานต่างๆท่ีจัดทําขึ้น มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือให้ ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ               

ใช้ประกอบการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย           
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ             
(ค.ต.ป.) 

รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ดังกล่าว หน่วยรับตรวจต้องนําส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน   
90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หรือภายในระยะเวลาท่ีหน่วยงาน
ผู้กํากับดูแลกําหนด 
 

การการจัดทําจัดทํารายงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ที่เกี่ยวข้องการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ประกอบด้วย            
การรายงานโดยหน่วยรับตรวจ ซึ่งหมายถึงระดับกรม  และการรายงานระดับหน่วยงานย่อย หมายถึง 
สํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง  และการรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นการรายงานใน
ฐานะผู้ประเมินอิสระ  
 

 
 

 
 

ในภาพรวมของกรมชลประทาน มีรายงานที่ต้องจัดทํา 4 แบบ ดังน้ี 
 

1.  แบบ ปอ.1   
     หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
     เป็นการรับรองการควบคุมภายใน เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบควบคุมภายในท่ีใช้อยู่                  

ของกรมชลประทานมีประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ หรือไม่ เพียงใด  

 

2.  แบบ ปอ.2    
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในในภาพรวมของ 

กรมชลประทาน โดยประมวลข้อมูลจากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย
ภายในกรม ประกอบกับความเห็นของผู้บริหาร 
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ระดับส่วนงานย่อย 

3.  แบบ ปอ.3    
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

เป็นรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในภาพรวมของกรมชลประทาน            
ซ่ึงได้จากการประเมินและประมวลผลข้อมูลมาจากรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย .2) ของส่วนงานย่อย เพ่ือนําเสนอกิจกรรมที่มี จุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่             
พร้อมแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงน้ัน  

โดยกรมจะมีการแจ้งเวียนให้สํานัก/กอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ      
ตามแผนการปรับปรุงทราบและนําไปปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 

4. แบบติดตาม ปอ.3    
รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 
เป็นแบบรายงานบันทึกผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีได้

รายงานไว้ใน แบบ ปอ.3 ของงวดก่อนระดับองค์กรหรือระดับกรม โดยผลของการดําเนินการตามแผน         
การปรับปรุงของกรมชลประทาน จะรวบรวมมาจากการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงที่มอบหมายให้
สํานัก/กอง หรือส่วนงานย่อยต่างๆภายในกรมเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้ระบุไว้ในแบบ ปอ.3   

ท้ังน้ี กรมจะดําเนินการจัดทํารายงานในภาพรวมและรายงานต่อคณะกรรมการ            
ตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน ก.พ.ร. ผู้กํากับดูแลกรมชลประทาน และคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปีละ 2 คร้ัง คือ ในรอบระยะเวลา 6 เดือน และ         
รอบระยะเวลา 12 เดือน  

 

 
      
 
สํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง  มีรายงานที่ต้องจัดทํา 6 แบบ ดังน้ี  
 

1. แบบ ปย.1   
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

เป็นเคร่ืองมือสําหรับการบริหารการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เพ่ือนําเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย และช่วยให้ผู้บริหาร
และผู้ประเมินพิจารณาตัดสินใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยได้รับการออกแบบ      
อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร  

 

2. แบบ ปย.2   
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

เป็นรายงานสําหรับบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ท่ีระบุ
กิจกรรมการควบคุมหรือวิธีปฏิบัติ การประเมินผลการควบคุม พร้อมทั้งนําเสนอกิจกรรมท่ีมีจุดอ่อน         
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และระบุแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและผู้รับผิดชอบ ในภาพรวมของ
สํานัก/กอง ซ่ึงประมวลผลข้อมูลมาจากรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน      
(แบบ ปย.2) ของหน่วยงานในสังกัดตนเอง โดยกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง
ไว้อย่างชัดเจน  
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ผู้ตรวจสอบภายใน 

3.  แบบ WP.1 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ใช้สําหรับการรายงานในระดับส่วนงานย่อยเพ่ือนําเสนอผลการประเมินของแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพ่ือสรุปเป็น แบบ ปย.1 
 

4.  แบบ WP.2 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 
ใช้สําหรับบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือระบุความเสี่ยงท่ียัง

มีอยู่ จุดอ่อนและสาเหตุ พร้อมการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีจะดําเนินการ 
 

5. แบบ WP.3  
รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ใช้สําหรับบันทึกผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีได้รายงาน    

ไว้แล้วใน แบบ ปย.2 ของงวดก่อน 
  

6. แบบติดตาม ปอ.3    
รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  

   กําหนดให้ส่วนงานย่อยใช้สําหรับบันทึกผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในที่ได้รายงานไว้ใน แบบ ปอ. 3 ของงวดก่อนระดับกรม  
 

รายงานดังกล่าวข้างต้นท่ีส่วนงานย่อยจัดทําจะต้องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ            
โดยจะต้องเก็บสําเนาไว้ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีของสํานักงาน         
การตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบหรือสอบทานตามความจําเป็นและเหมาะสมได้
ตลอดเวลา 
 

 
    
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน มีรายงานที่ต้องจัดทํา 1 แบบ  คือ  
แบบ ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
ใช้สําหรับการรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของกรมชลประทาน

ว่าดําเนินการตามวิธีการที่หน่วยงานกําหนดหรือไม่ เพียงใด พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้มีความเพียงพอ และมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น  
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปแบบรายงานและคําอธิบายรูปแบบรายงานและคําอธิบาย  
  

ระดับหน่วยรับตรวจ ระดับหน่วยรับตรวจ ((ระดับกรมระดับกรม))  
  
  แบบ ปอแบบ ปอ..11  
  แบบ ปอแบบ ปอ..22  
  แบบ ปอแบบ ปอ..33  
  แบบติดตาม ปอแบบติดตาม ปอ..33  
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

แบบ ปอ.1 
            

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 
เรียน    คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 
  

..............(ช่ือหน่วยรับตรวจ).............ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี..............
เดือน...................พ.ศ...............ด้วยวิธีการท่ี..................(ช่ือหน่วยรับตรวจ).........................กําหนด        
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ        
การควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง  
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดําเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ.............(ช่ือหน่วยรับตรวจ).................
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่.................เดือน..........................พ.ศ...........เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน              
ท่ีกําหนดไว้  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก 
 
 
      ลายมือช่ือ.............................................................. 
               (ช่ือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)  
      ตําแหน่ง................................................................. 
      วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ................ 
 
 
 กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบข้างต้น โดยอธิบายเพ่ิมเติมในวรรคสาม 
ดังน้ี 
 จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ.............(ช่ือหน่วยรับตรวจ)................
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี..........เดือน...................พ.ศ...............เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้มี
ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก   

 อน่ึง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญดังนี้ 
 1. ................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 2. ................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ.1 
  
 1.  ช่ือรายงาน  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  

 2.  ผู้รับรายงาน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลหน่วยรับตรวจ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
  

 3.  วรรคแรก 
     -   ช่ือหน่วยรับตรวจ ระบุช่ือ “กรมชลประทาน” และงวดเวลาของการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx 
    -   ในวรรคแรกนี้จะระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่กรมชลประทาน
กําหนด 
  

 4.  วรรคสอง 
  -  สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่า เป็นไปตามท่ีกรมชลประทานกําหนด               

และมีความเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่ 
  

 5.  ช่ือผู้รายงาน ได้แก่ อธิบดีกรมชลประทาน และระบุวันที่รายงาน 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

   แบบ ปอ.2 
ชื่อหน่วยรับตรวจ  

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ................. เดือน..........................พ.ศ.................  

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

(2) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1................................................................. 
   1.2................................................................. 
   ฯลฯ 
2. การประเมนิความเสี่ยง 
    2.1................................................................. 
    2.2................................................................. 
    ฯลฯ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1................................................................. 
    3.2................................................................. 
    ฯลฯ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1................................................................. 
    4.2................................................................. 
    ฯลฯ 
5. การติดตามประเมินผล 
    5.1................................................................. 
    5.2................................................................. 
    ฯลฯ 

 

 

ผลการประเมนิโดยรวม 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
        
       ช่ือผู้รายงาน................................................ 
             (ช่ือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 
       ตําแหน่ง...................................................... 

              วันท่ี............เดือน.....................พ.ศ.............  
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ.2 
          
 1.  ช่ือหน่วยรบัตรวจ  ให้ระบุ “กรมชลประทาน” 
  

 2.  ช่ือรายงาน  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  

 3.  งวดรายงาน 
      -  ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
         ณ วันที ่30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx 
  

 4.  คอลัมน์ (1)  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
      -  ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 
  

 5.  คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
      -  ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อมจุดอ่อน 

หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ จากแบบ ปย.1 ของส่วนงานย่อย 
  

 6.  สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  

 7.  ช่ือผู้รายงาน ได้แก่ อธิบดีกรมชลประทาน และระบุวันท่ีรายงาน 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ.3 
           
 1.  ช่ือหน่วยรบัตรวจ  ให้ระบุ “กรมชลประทาน” 
  

 2.  ช่ือรายงาน  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  

 3.  งวดรายงาน 
      -  ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
         ณ วันที ่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25xx 
  

 4.  คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ......................และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
      -  ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กําลังประเมิน  ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน  

หรือโครงการให้ระบุขั ้นตอนที่สําค ัญของกระบวนการปฏิบ ัต ิงานหรือโครงการนั ้น       
รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หน่ึงกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

  

 5.  คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
      -  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยประมวลผลข้อมูลมาจากแบบ ปย.2 ของส่วนงานย่อย 
  

 6.  คอลัมน์ (3) งวด/เวลาท่ีพบจุดอ่อน 
      -   ระบุงวด/เวลาท่ีพบหรือทราบความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ตามท่ีระบุในคอลัมน์ (2)  
  

 7.  คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม 
      -  ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ โดยประมวลผลมาจาก

แบบ ปย.2 ของส่วนงานย่อย  
  

 8.  คอลัมน์ (5) กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
       -  ระบุผู้รบัผิดชอบในการแก้ไขปรับปรงุ และวันท่ีดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
   

  9.  คอลัมน์ (6) หมายเหตุ 
       -  ระบุข้อมูลอ่ืนท่ีต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานท่ีเกีย่วข้อง 
         

 10.  ช่ือผู้รายงาน ได้แก่ อธิบดีกรมชลประทาน และระบุวันท่ีรายงาน 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําอธิบายรายงาน แบบติดตาม ปอ.3   
 

 1.  ช่ือหน่วยรบัตรวจ  ให้ระบุ “กรมชลประทาน” 
 

2.  ช่ือรายงาน  รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน   

3.  งวดรายงาน 
-  ระบุวันเร่ิมต้นและวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ          
   ตามแผนการปรับปรุง โดยให้ติดตามประเมินผล ดังนี้ 
รอบระยะเวลา 6 เดือน  

 ให้ระบุ สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.25xx 
   รอบระยะเวลา 12 เดือน  

 ให้ระบุ สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.25xx   

4.  คอลัมน์ (1)  วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 - ระบุวัตถุประสงค์รวมของกิจกรรม  หรือ ด้านของงานท่ีกําลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการ

ปฏิบัติงาน หรือโครงการให้ระบุขั้นตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ
โครงการนั้น รวมท้ังวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งน้ี หน่ึงกิจกรรม/ด้านของงาน/
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมี ได้หลายวัตถุประสงค์   

        (นําข้อมูลมาจากคอลัมน์ (1) ในแบบ ปอ.3)   

5.  คอลัมน์ (2)  ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
-  ระบุความเสี่ยงและสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม    
ด้านใด ด้านหน่ึง หรือหลายด้าน คือ  

          ด้านการดําเนินงาน (Operation) = O 
          ด้านความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลรายงาน  (Financial Reporting) = F 
          ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C 

   (นําข้อมูลมาจากคอลัมน์ (2) ในแบบ ปอ.3)   

6.  คอลัมน์ (3)  งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน  
              -  ระบุงวด/เวลา ท่ีพบหรือทราบจุดอ่อน ตามท่ีระบุในคอลัมน์ (2)   
 

7.  คอลัมน์ (4)  การปรับปรุง 
               -  ระบุข้อเสนอแนะวิธีการหรือแนวทางปรับปรุงการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ี 

        ยังมีอยู่ ตามท่ีระบุในคอลัมน์ (2) 
(นําข้อมูลมาจากคอลัมน์ (4) ในแบบ ปอ.3)  

 

8.  คอลัมน์ (5)  กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
-  ระบุกําหนดเวลาที่สามารถดําเนินการปรับปรุงได้แล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบสูงสุดในการ  
ดําเนินการ ทั้งน้ีควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ระบุงานท่ีต้องดําเนินการตามแผน         
การปรับปรุง ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  

  (นําข้อมูลมาจากคอลัมน์ (5) ในแบบ ปอ.3) 
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สรุป ข้อมูลในคอลัมน์ (1) ถึงคอลัมน์ (5) ของแบบติดตาม ปอ.3 น้ี นํามาจาก 5 คอลัมน์แรก
ของแบบ ปอ.3  ในทางปฏิบัติจึงควรคัดลอกข้อมูล 5 คอลัมน์แรก จากแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการ
จัดทํารายงานตามแบบ ปอ.3 ซึ่งกรอกข้อมูลไว้แล้ว มาใส่ในคอลัมน์ (1) ถึงคอลัมน์ (5) ของแบบติดตาม 
ปอ.3 หรืออีกวิธีหนึ่งอาจนําแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจัดทํารายงานตามแบบ ปอ.3 มาเติมคอลัมน์ 
(6) และ คอลัมน์ (7) และปรับหัวรายงาน เพ่ือจัดทําเป็นแบบรายงานผลการติดตามฯ  (แบบติดตาม ปอ.3)   

 9.  คอลัมน์ (6)  สถานการณดํ์าเนินการ ให้ใส่เครื่องหมายดังต่อไปนี้ 
เครื่องหมาย   
หมายถึง  องค์กรหรือหน่วยรับตรวจได้ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในช่องการปรับปรุง        
การควบคุมของแบบ ปอ.3 แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามท่ีระบุไว้ในช่องกําหนดเสร็จของ
แบบ ปอ.3 
เครื่องหมาย   
หมายถึง  องค์กรหรือหน่วยรับตรวจได้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในช่องแผนการปรับปรุง  
ของแบบ ปอ.3 แล้วเสร็จ ณ วันประเมินแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในช่องกําหนดเสร็จ
ของแบบ ปอ.3 
เครื่องหมาย   
หมายถึง   องค์กรหรือหน่วยรับตรวจยังไม่ได้เริ่มการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในช่องแผน 
การปรับปรุงของแบบ ปอ.3  จึงทําให้ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ใน แบบ ปอ.3 
เครื่องหมาย   
หมายถึง   องค์กรหรือหน่วยรับตรวจได้เริ่มดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในช่องแผนการปรับปรุง
ของแบบ ปอ.3 แล้ว แต่ ณ วันประเมินยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จจึงทําให้ยังไม่สามารถลด
จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ใน แบบ ปอ.3 

 

  10.  คอลัมน์ (7)  วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
- ระบุวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงท่ีระบุไว้ใน       
คอลัมน์ (4) และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการติดตามผลและระบุผลการประเมิน และ
ข้อคิดเห็นของผู้ติดตาม/ประเมินผล โดยอาจพิจารณาแยกตามสถานะของการดําเนินการ    
ท่ีระบุไว้ในคอลัมน์ (6) ดังน้ี 

(ก) กรณีดําเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้สรุปผล
การติดตามประเมินผล เช่น สรุปความเห็นว่า การดําเนินการปรับปรุงสามารถลดความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่ตามท่ีระบุไว้ในคอลัมน์ (2) เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ตามท่ีระบุไว้ในคอลัมน์ (1) ได้หรือไม่ อย่างไร 

(ข) กรณียังไม่ได้เริ่มดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ระบุไว้
ในคอลัมน์ (4) ให้ระบุเหตุผลท่ียังไม่ได้ดําเนินการ 

(ค) กรณีอยู่ระหว่างดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ระบุ
เป็นอัตราร้อยละหรือสัดส่วนของงานท่ีได้ดําเนินการเสร็จแล้วโดยประมาณ    

 11.  ช่ือผู้รายงาน  ได้แก่ อธิบดีกรมชลประทาน และลงวันที่จัดทํารายงานเสร็จสิ้น 
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รูปแบบรายงานและคําอธิบายรูปแบบรายงานและคําอธิบาย  

  

ระดับส่วนงานย่อยระดับส่วนงานย่อย    
  

((ระดับสํานักระดับสํานัก//กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง 
และให้รวมถึงหน่วยงานย่อยภายใต้สํานักและให้รวมถึงหน่วยงานย่อยภายใต้สํานัก//กองกอง))  

  
  แบบ ปยแบบ ปย..11  
  แบบ ปยแบบ ปย..22  
  แบบ แบบ WWPP..11  
  แบบ แบบ WWPP..22  
  แบบแบบ  WWPP..33  
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แบบ ปย.1 
ชื่อส่วนงานย่อย  

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ................. เดือน..........................พ.ศ.................  

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

(2) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1................................................................. 
   1.2................................................................. 
   ฯลฯ 
2. การประเมนิความเสี่ยง 
    2.1................................................................. 
    2.2................................................................. 
    ฯลฯ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1................................................................. 
    3.2................................................................. 
    ฯลฯ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1................................................................. 
    4.2................................................................. 
    ฯลฯ 
5. การติดตามประเมินผล 
    5.1................................................................. 
    5.2................................................................. 
    ฯลฯ 

สรุปผลการประเมินของแต่ละองค์ประกอบ     
พร้อมจุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่          
จากแบบ WP.1  

ผลการประเมนิโดยรวม 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
        
       ช่ือผู้รายงาน................................................ 
             (ช่ือหัวหน้าส่วนงานย่อย) 
       ตําแหน่ง...................................................... 

               วันท่ี............เดือน.....................พ.ศ............ 
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คําอธิบายรายงาน แบบ ปย.1 
          
 1.  ช่ือส่วนงานย่อย  ให้ระบุ ช่ือสํานัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากอง หรือช่ือหน่วยงานย่อยอ่ืนๆ 
  

 2.  ช่ือรายงาน  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  

 3.  งวดรายงาน   
   -  ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ดังน้ี 

  รอบระยะเวลา  6  เดือน ให้ระบุ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.25xx  
   รอบระยะเวลา 12 เดือน ให้ระบุ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.25xx 

  

 4.  คอลัมน์ (1)  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
      -  ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 
  

 5.  คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
      -  ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อมจุดอ่อน 

หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
  

 6.  สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  

 7.  ช่ือผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการแทน  
   พร้อมระบุตําแหน่ง และวันท่ีรายงาน 
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คําอธิบายรายงาน แบบ ปย.2 
           

 1.  ช่ือส่วนงานย่อย  
  -  ระบุช่ือสํานัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากอง หรือช่ือหน่วยงานย่อยอ่ืนๆ    

 2.  ช่ือรายงาน  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน   

 3.  งวดรายงาน 
      -  ระบุสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 25xx    

 4.  คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ.....................และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
       -  ระบุด้านของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะประเมิน โดยระบุขั้นตอนหลักท่ีสําคัญกระบวนการ 
      ปฏิบัติงานนั้น รวมท้ังวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ท้ังนี้ หนึ่งกิจกรรมหรือหน่ึงขั้นตอน 
      การปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์   

 5.  คอลัมน์ (2) การควบคุมท่ีมีอยู่ 
     -  สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติอยู่สําหรับกิจกรรมต่างๆ   

 6.  คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม 
      -  ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่  
  โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 
    การกําหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม ่
    มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม ่
    ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดหรือไม่ 
    ประโยชน์ท่ีได้รับ  คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรอืไม่ 
  

 7.  คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
      -  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
  ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  คือ 
   ด้านการดําเนินงาน (Operation) =  O 
   ด้านความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F  
   ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C    

  8.  คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม 
       -  เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)    

  9.  คอลัมน์ (6) กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
       -  ระบุผู้รบัผิดชอบในการแก้ไขปรับปรงุ  และวันท่ีดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ    

  10. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ 
       -  ระบุข้อมูลอ่ืนท่ีต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น  วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง    

 11. ช่ือผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการแทน  
    พร้อมระบุตําแหน่ง และวันท่ีรายงาน 
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แบบ WP.1 
                              แบบประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
     ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
การควบคุมเพ่ือพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุม
ท่ีดี หรือไม่ 
    1.1  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บรหิาร 

 มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร    
  รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล   
  ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 
 มีทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน   
  งบประมาณ และการดําเนินงาน 
 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอํานาจ 
 มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ 
  วิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และ 
  การพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 
 มีความมุ่งมัน่ท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

(Performance – Based Management) 
1.2  ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม 
 มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์ 
  อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรบัทราบเป็น          
  ครั้งคราว พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรม      
  ท่ียอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกําหนดด้าน 
  จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
 ฝ่ายบริหารสง่เสริมและสนบัสนุนวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้น 
  ความสําคญัของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 ฝ่ายบริหารมกีารดําเนินการตามควรแก่กรณี เม่ือไม่มีการ 
  ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 
 ฝ่ายบริหารกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานท่ีเป็นไปได้         
  และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน 
  ให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 
 ฝ่ายบริหารกาํหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเป็น เพ่ือให้มั่นใจ  

     ว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
 ฝ่ายบริหารดําเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมี 
  ปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น 

1.3  ความรู้  ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 มีการกําหนดระดับความรู้  ทักษะและความสามารถ 
 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของ             
  แต่ละตําแหน่งและเป็นปัจจุบัน 
 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ 
  และความสามารถท่ีต้องการสําหรับการปฏิบัติงาน 
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด 
  อย่างเหมาะสม 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมิน 
  ปัจจัยทีมี่ผลต่อความสําเร็จของงาน และมีการระบุอย่าง 
  ชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และ 
  ส่วนท่ีต้องมกีารปรับปรุง 

    1.4  โครงสร้างองค์กร 
 มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน  
และเหมาะสมกับขนาดและลกัษณะการดําเนินงานของ 
หน่วยรับตรวจ 
 มีการประเมนิผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยน       
  ท่ีจําเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรท่ีถูกต้องและทันสมัยให้    
  พนักงานทุกคนทราบ 

    1.5  การมอบอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 มีการมอบหมายอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับ  
  บุคคลท่ีเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้ง       
  ให้พนักงานทกุคนทราบ 
 ผู้บริหารมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ 
  ดําเนินงานท่ีมอบหมาย 

    1.6  นโยบายวิธีบริหารดา้นบคุลากร 
       มีการกําหนดมาตรฐานหรอืข้อกําหนดในการว่าจ้างบุคลากร  
        ท่ีเหมาะสม โดยเน้นถงึการศึกษา ประสบการณ์               
        ความซือ่สัตย์และมีจรยิธรรม  
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
  มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรม 
   พนักงานทุกคนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนือ่งการเล่ือน 
   ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับ 

         การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณา  
  รวมถึงความซื่อสัตย์และจรยิธรรม  
 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมือ่มีการไม่ปฏิบัติ  
  ตามนโยบายหรือข้อกําหนดด้านจริยธรรม 

   1.7  กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ        
  และประเมินผลภาคราชการ และมีการกํากับดูแล            
  การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบ              
  การควบคุมภายในท่ีกําหนดอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 มีผู้ตรวจสอบภายใน  และมีการรายงานผลการตรวจสอบ  
  ภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

1.8  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
................................................................................................... 
 ................................................................................................. 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
...................................................................................................      

.................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
                            ชื่อผู้ประเมิน.............................................   
                            ตําแหน่ง.................................................... 
                            วันที่…......./............................../............... 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
2.  การประเมนิความเสี่ยง 

  ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเก่ียวกับ     
วัตถุประสงค์การดําเนินงานท้ังในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับ
กิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) 

 วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในน้ี       
เพ่ือทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง  การวิเคราะห์ และการบริหาร
ความเสี่ยงว่าเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ 

 2.1 วัตถุประสงคร์ะดับหนว่ยรับตรวจ 
 มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานของ 
  หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
 มีการเผยแพร่และช้ีแจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและ 
   เข้าใจตรงกัน 

     2.2 วัตถุประสงคร์ะดับกิจกรรม 
 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในระดับ 
   กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน 
   วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ 
 บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนดและ 
   ให้การยอมรบั 

2.3 การระบุปจัจัยเสี่ยง 
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน 
   ความเสี่ยง 
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจัย 
   ภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้ 
   เทคโนโลยีสมัยใหม ่การเกดิภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง  
   ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

2.4  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 มีการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสําคัญ          
  ของความเสีย่ง 
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบ 
  ของความเสีย่งและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด         
  ความเสี่ยง 
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    2.5  การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและ 
  กําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ 
  กําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม 
  เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีกําหนดเพื่อ 
  ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

2.6  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
 ....................................................................................................... 
........................................................................................................ 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
....................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ชื่อผู้ประเมิน.............................................   
                            ตําแหน่ง.................................................... 

                               วันท่ี.........../............................../............... 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
3.  กิจกรรมการควบคุม 

  ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร
พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญเหมาะสม  เพียงพอและ 
มีประสิทธิผลหรือไม่ 

3.1  กิจกรรมการควบคุมได้กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และ 
            ผลการประเมินความเสี่ยง 

3.2  บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
      การควบคุม 
3.3  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมัติของ 

        ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อักษร 
3.4  มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ 
      เพียงพอ 
3.5  มีการแบง่แยกหน้าท่ีการปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยง  
      ต่อความเสียหายต้ังแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก 
       บัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
3.6  มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 
      ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอํานาจหน้าท่ี 
3.7  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานของ 
      องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับและมติคณะรัฐมนตร ี
3.8  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

      ................................................................................................ 
      ................................................................................................. 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัต ิ
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
 
                            ชื่อผู้ประเมิน.............................................   
                            ตําแหน่ง.................................................... 

                                วันท่ี............/............................./............... 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

  การดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องและเช่ือถือได้  ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

4.1  จัดให้มรีะบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการ  
            บริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

4.2  มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการดําเนินงาน 
      การเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ 
      มติคณะรฐัมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
4.3  มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ  
      บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ ์และเป็นหมวดหมู่  
4.4  มีการรายงานข้อมูลท่ีจําเป็นท้ังจากภายในและภายนอกให้  
      ผู้บริหารทุกระดับ 
4.5  มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง  
      เพียงพอเช่ือถือได้  และทันกาล 
4.6  มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ และ 
      เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
      ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในท่ีเกิดขึ้นและ 

  แนวทางการแก้ไข 
4.7  มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น        
      หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร 
4.8  มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ  
      รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 
4.9  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

      ........................................................................................................ 
      ........................................................................................................ 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
........................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
........................................................................................................... 
 
 
                            ชื่อผู้ประเมิน.............................................    
                            ตําแหน่ง.................................................... 

                               วันท่ี............/............................../.............. 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
5.  การติดตามประเมนิผล 

  ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

5.1  มีการเปรยีบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และรายงาน    
            ให้ผูก้ํากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ  
            สมํ่าเสมอ 

5.2  กรณีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดําเนินการ   
            แก้ไขอย่างทันกาล 

5.3  มีการกําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน     
      อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
5.4  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม 
      ภายในทีก่ําหนดไว้อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
5.5  มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ  
      ควบคุมภายใน  และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์        
      ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง   
      และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ            
      อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
5.6  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ    
      ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กํากับดูแลและ/หรือ 
      คณะกรรมการตรวจสอบ 
5.7  มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ  
      ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
5.8  มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันทีใน 
      กรณีทีมี่การทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต  มีการไมป่ฏิบัติ 
      ตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี  และม ี
      การกระทําอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคั 
5.9  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

     ......................................................................................................... 
 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัต ิ
.......................................................................................................... 
........................................................................................................... 
 
 

                            ชื่อผู้ประเมิน.............................................   
                            ตําแหน่ง.................................................... 
                            วันท่ี............/............................../............. 
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คําอธิบายรายงาน แบบ WP.1 
 
 1.  จุดทีค่วรประเมิน 

      -  เป็นเรื่องเก่ียวกับองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่ควรปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี      

 

2.  ความเห็น/ คําอธิบาย 
               -  ใช้สําหรับบันทึกคําอธิบายว่าหน่วยงานให้ความสําคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเร่ืองน้ันๆ รวมท้ัง

ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การควบคุมภายในที่มีอยู่ดี
ย่ิงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในหรือ แต่
ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

3.  สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
     -  ใช้สําหรับสรุปผลการประเมินโดยทั่วไปของแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

และระบุวิธีการท่ีควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาขององค์ประกอบน้ันๆ 
      ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน        
      ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า 

1) ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์
ต่างๆ ในองค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาแบบประเมิน        
ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน 

2) หน่วยงานท่ีได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุหรือไม่ อย่างไร 
3) การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายในหรือไม่ อย่างไร 
4) การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 

 

3. ช่ือผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการแทน 
หรือผู้แทนคณะทํางานซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารายงานควบคุมภายใน พร้อมระบุ
ตําแหน่ง และวันท่ีรายงาน 
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คําอธิบายรายงาน แบบ WP.2 
 
 1.  ช่ือส่วนงานย่อย  ให้ระบุ ช่ือสํานัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากอง หรือช่ือหน่วยงานย่อยอ่ืนๆ 
 

 2.  ช่ือรายงาน  แบบประเมินการควบคุมภายใน    
 

  3.  งวดรายงาน 
       -  ระบุวันเริ่มต้นและวันสดุท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินการควบคุมภายใน 
                   โดยให้ระบุว่าสําหรับงวดปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx 
 

  4.  คอลัมน์ (1)  กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ...... และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
   -  ระบุด้านของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะประเมิน โดยระบุขั้นตอนหลักท่ีสําคัญของ 
 กระบวนการปฏิบัติงานน้ัน รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ท้ังนี้ หนึ่งกิจกรรมหรือ 
 หน่ึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์  
 

 5.  คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่และสาเหตุ 
      -  ระบุความเสี่ยงและสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
     ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน 

 ด้านการดําเนินงาน (Operation) = O 
 ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน (Financial Reporting) = F 
 ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) = C 

 

 6.  คอลัมน์ (3) วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน... 
      -  ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน คือ 

 ด้านการดําเนินงาน (Operation) = O 
  ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน (Financial Reporting) = F 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) = C 

 

 7.  คอลัมน์ (4) ระดับความเสี่ยง 
      -  ระบุระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงตํ่ามาก  
 ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงตํ่า 
 ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงสูง 
 ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก 

 

 8.  คอลัมน์ (5)  การควบคุมท่ีมีอยู่ 
      -  ระบุวิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ท่ีปฏิบัติอยู่ ที่เช่ือว่าจะลดแต่ละความเสี่ยง 
                   ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได้ 
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 9.  คอลัมน์ (6)  การประเมินผลการควบคุม 
      -  ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (5) ว่าการดําเนินการนั้นเพียงพอและ              

มีประสิทธิผลหรือไม่  โดยตอบคําถามต่อไปน้ี 
 การควบคุมเหมาะสมมีเหตุผลที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (2)                

ท่ีกําลังพิจารณาหรือไม่ 
 มีการกําหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุม หรือไม่ 
 มกีารปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
 ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดหรือไม่  
 ประโยชน์ท่ีได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุม  หรือไม่ 

 

 10.  คอลัมน์ (7)  จุดอ่อนและสาเหตุ 
       -   ระบุสภาพปัญหาหรือจุดอ่อน หรือความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู่ พร้อมท้ังสาเหตุท่ีประเมินตาม

คอลัมน์ (6) แล้ว ยังไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิผล 
 

 11.  คอลัมน์ (8) การปรับปรุงการควบคุม 
        -  เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (2) หรือ 

คอลัมน์ (7)  
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คําอธิบายรายงาน แบบ WP.3 
   

 1.  ช่ือส่วนงานย่อย ให้ระบุช่ือสํานัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากอง หรือช่ือหน่วยงานย่อยอ่ืนๆ   

 2.  ช่ือรายงาน  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน   

 3.  งวดรายงาน 
      -  ใช้สําหรบัรายงานรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยระบุ 
  สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนตุลาคม 25xx  ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx 
 

 4.  คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ...... และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 -   ระบุด้านของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะประเมิน โดยระบุขั้นตอนหลักท่ีสําคัญของ 
 กระบวนการปฏิบัติงานน้ัน รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ท้ังนี้ หน่ึงกิจกรรมหรือ 
 หน่ึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 
      (นําข้อมูลมาจาก คอลัมน์ (1) ในแบบ ปย.2)   

 5.  คอลัมน์ (2) การควบคุมท่ีมีอยู่ 
      -  สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สําหรับกิจกรรมต่างๆ 
  (นําข้อมูลมาจาก คอลัมน์ (2) ในแบบ ปย.2) 
 

 6.  คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม 
      -  ประเมินว่าการควบคุมท่ีมีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่  
  โดยตอบคําถามต่อไปน้ี 
    การกําหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม ่
    มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม ่
    ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดหรือไม่ 
    ประโยชน์ท่ีได้รับ  คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรอืไม่ 
  (นําข้อมูลมาจาก คอลัมน์ (3) ในแบบ ปย.2) 
 

 7.  คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
      -  ระบุความเส่ียงที่ยังมีอยู่ท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
  ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  คือ 
   ด้านการดําเนินงาน (Operation) =  O 
   ด้านความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F  
   ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C 
   (นําข้อมูลมาจาก คอลัมน์ (4) ในแบบ ปย.2) 
 

  8.  คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม 
       -  เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4) 
   (นําข้อมูลมาจาก คอลัมน์ (5) ในแบบ ปย.2) 
 

  9.  คอลัมน์ (6) กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
       -  ระบกุําหนดเวลาที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
          ตามแผนปรับปรุง 
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สรุป ข้อมูลในคอลัมน์ (1) ถึงคอลัมน์ (6) ของแบบ WP.3 น้ี นําข้อมูลมาจาก 6 คอลัมน์แรก
ของแบบ ปย.2  ในทางปฏิบัติจึงควรคัดลอกข้อมูล 6 คอลัมน์แรก จากแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการ
จัดทํารายงานตามแบบ ปย.2 ซึ่งกรอกข้อมูลไว้แล้ว มาใส่ในคอลัมน์ (1) ถึงคอลัมน์ (6) ของแบบ WP.3   
หรืออีกวิธีหน่ึง อาจนําแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจัดทํารายงานตาม แบบ ปย.2 มาเติมคอลัมน์ (7) 
และคอลัมน์ (8) และปรับหัวรายงาน เพ่ือจัดทําเป็นแบบรายงานการติดตามฯ  (แบบ WP.3)  

 

  10.  คอลัมน์ (7)  สถานะการดําเนินการ ให้ใส่เครื่องหมายดังต่อไปนี้ 
เคร่ืองหมาย   
หมายถึง หน่วยงานได้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของ      
แบบ ปย.2 แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามท่ีระบุไว้ในช่องกําหนดเสร็จของแบบ ปย.2 
เคร่ืองหมาย   
หมายถึง หน่วยงานได้ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในช่องแผนการปรับปรุงการควบคุมของ
แบบ ปย.2 แล้วเสร็จ ณ วันประเมินแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในช่องกําหนดเสร็จของ
แบบ ปย.2 
เคร่ืองหมาย   
หมายถึง หน่วยงานยังไม่ได้เริ่มดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในช่องแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมของ แบบ ปย.2  จึงทําให้ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงท่ี   
ยังมีอยู่ตามท่ีระบุไว้ใน แบบ ปย.2 
เคร่ืองหมาย   
หมายถึง หน่วยงานได้เริ่มดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในช่องแผนการปรับปรุงการควบคุมของ
แบบ ปย.2 แล้ว แต่ ณ วันประเมินยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงทําให้ยังไม่สามารถลดจุดอ่อน
ของการควบคุมหรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ตามท่ีระบุไว้ใน แบบ ปย.2 

  

11. คอลัมน์ (8)  วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
     -  ระบุวิธีการหรือเทคนิคท่ีใช้ในการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงท่ีระบุไว้ในคอลัมน์ 

(5) และเอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการติดตามผลและระบุผลการประเมิน และข้อคิดเห็น
ของผู้ติดตาม/ประเมินผล โดยอาจพิจารณาแยกตามสถานะของการดําเนินการที่ระบุไว้ใน
คอลัมน์ (7) ดังน้ี 

(ก)  กรณีดําเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้สรุปผลการ
ติดตามประเมินผล เช่น สรุปความเห็นว่า การดําเนินการปรับปรุงสามารถลด
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (4) เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (1) ได้หรือไม่ อย่างไร 

(ข)  กรณียังไม่ได้เริ่มดําเนินการตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในที่ระบุไว้        
ในคอลัมน์ (5) ให้ระบุเหตุผลที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 

(ค)  กรณีอยู่ระหว่างดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ระบุเป็น
อัตราร้อยละหรือสัดส่วนของงานท่ีได้ดําเนินการเสร็จแล้วโดยประมาณ  

    

12.  ช่ือผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการแทน 
พร้อมระบุตําแหน่ง และวันท่ีรายงาน 
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รูปแบบรายงานและคําอธิบายรูปแบบรายงานและคําอธิบาย  
  

ของผู้ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  
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แบบ ปส. 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
(กรณีไม่มีขอ้ตรวจพบหรือข้อสังเกต) 

 
เรียน (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ/ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยรับตรวจ) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ.............(ช่ือหน่วยรับตรวจ)............. 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี..............เดือน............................พ.ศ.................การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ี
กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 
 
      ช่ือผู้รายงาน............................................................. 
              (ช่ือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 
      ตําแหน่ง.................................................................... 
      วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ. ............... 
 
 

 
กรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 

หรือข้อสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตท่ีมีนัยสําคัญต่อท้ายผลการสอบทาน 
ดังนี้ 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ.............(ช่ือหน่วยรับตรวจ)............. 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี..............เดือน............................พ.ศ.................การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ี
กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสําคัญ ดังน้ี……………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คําอธิบายรายงาน แบบ ปส. 
 

1. ช่ือรายงาน  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ อธิบดีกรมชลประทาน  
 

3. วรรครายงาน 
- ช่ือหน่วยรับตรวจ ระบุ “กรมชลประทาน” 
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สําหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx   
- ระบุขอเตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิบัติ 

อย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ 
- สรุปผลการสอบทาน 

 

4. ช่ือผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
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บทท่ี บทท่ี 77  
  

การจัดทําการจัดทําและนําส่งและนําส่งรายงานกรายงานการควบคุมารควบคุมภายในภายใน  
 

ในการจัดทําและนําส่งรายงานการควบคุมภายใน จะดําเนินการท้ัง 2 ระดับ คือในระดับกรม 
โดยอธิบดีหรือคณะทํางานท่ีได้รับมอบหมาย และระดับสํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง โดย
หัวหน้าหน่วยงานในระดับสํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซ่ึงให้รวมถึงหน่วยงานภายใต้สํานัก/กอง 
ซ่ึงมีหน้าที่ติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และจัดให้มีการประเมินผลเป็น     
รายครั้งด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายในในความ
รับผิดชอบเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน และงานหลักที่ต้องปฏิบัติในการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินการแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

1. ระดับส่วนงานย่อย (ระดับสํานัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สํานัก/กอง) มีขั้นตอนดังน้ี 
1.1 การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในของงวดก่อน 
1.2 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
1.3 การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
1.4 การประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบการประเมินการควบคุมภายใน 
1.5 การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  

2. ระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับกรม) มีขั้นตอนดังน้ี 
2.1 การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในของงวดก่อน  
2.2 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
2.3 การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.4 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.5 การรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน 
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การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยระดับส่วนงานย่อย  

((ระดับสําระดับสํานักนัก//กอง และหน่วยงานกอง และหน่วยงานภายใต้สํานักภายใต้สํานัก//กองกอง))  
  
  

ในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสํานัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สํานัก/กอง
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

  
 

   ข้ันตอนที่ 1 
 
การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 

 

วัตถุประสงค์    
 

1. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3 
ของกรม และแบบ ปย.2 ของหน่วยงาน) ท่ีได้จัดทําไว้ในงวดก่อนว่าได้มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตามที่กําหนดไว้ในแผนฯ แล้วหรือไม่ ถ้าปฏิบัติแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การควบคุมภายใน
เพียงพอหรือไม่  และยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ีควรดําเนินการควบคุมต่อไปอย่างไร ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว     
จะช่วยในการบริหารงานให้เป็นไปตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับกรม ระดับสํานัก/กอง บันทึกผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ และในรูปแบบเดียวกัน ได้แก่ รายงาน            
แบบติดตาม ปอ.3 (ในระดับกรม และระดับสํานัก/กอง) และแบบ WP.3 (ในระดับสํานัก/กอง และ
หน่วยงานในสังกัด) 

 

3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 
ข้ันตอนการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  

 

ในระดับส่วนงานย่อยของกรม ( สํานัก/กอง )  ต้องดําเนินการติดตามผลการปฏิ บั ติ                
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อนท้ังในระดับองค์กร (ระดับกรม) และระดับส่วนงานย่อย 
(สํานัก/กอง) ทั้ง 2 ระดับ ดังนี้   

 

1. การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนระดับ
องค์กร (ระดับกรม) 

 

เม่ือสํานัก/กองหรือส่วนงานย่อยภายในกรม ได้รับทราบถึงแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตาม แบบ ปอ.3 ของกรมในแต่ละงวด และความรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนฯในส่วนที่
หน่วยงานตนเองต้องนําไปปฏิบัติ ให้ดําเนินการดังน้ี 
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1.1  ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน        
ตามแบบ ปอ.3 จากงวดก่อนระดับองค์กร โดยผู้รับผิดชอบของสํานัก/กอง จะต้องประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
   (1)   ส่วนงานย่อยได้ดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงของ

กรมตามท่ีได้รับมอบหมายหรือไม่  (ดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ 
ในแบบ ปอ.3 ของกรม หรือไม่) และสถานะการดําเนินการเป็นอย่างไร 

 (2)   ถ้ามีการดําเนินการแล้ว  มีการสั่งการและส่ือสารให้ทราบท่ัวกัน เพ่ือให้บุคลากร 
ถือปฏิบัติหรือไม่ 

  (3)   การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีปรับปรุงใหม่แล้ว ได้รับผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดหรือไม่  และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือไม่ 

  (4)   มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในดังกล่าว อย่างไร  
  

1.2  นําผลจากการติดตาม (1) – (4) ดังกล่าวข้างต้น ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และ
สรุปผลลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-
ระดับองค์กร (แบบติดตาม ปอ.3) 

 

1.3  รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
-  รอบระยะเวลา 6 เดือน  

 สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.25xx 
 นําส่งรายงานให้กรมภายในวันท่ี 31 เดือนมีนาคม ของทุกปี 

- รอบระยะเวลา 12 เดือน  
 สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.25xx 
 นําส่งรายงานให้กรมภายในวันท่ี 15 เดือนตุลาคม ของทุกปี  

 

1.4  ผู้รับผิดชอบนําผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ 
งวดก่อน เฉพาะในส่วนของกิจกรรมหรือขั้นตอนท่ียังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ไปใช้ประกอบการประเมินผล 
การควบคุมภายในตามแบบ WP.2 ต่อไป 

 

2.  การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนระดับ
ส่วนงานย่อย (ระดับสํานัก/กอง) 

 

เม่ือหน่วยงานย่อยภายใต้สํานัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบท่ีสํานัก/กอง มอบหมายให้ดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงได้รับทราบถึงแผนการปรับปรุงตาม แบบ ปย.2 ของสํานัก/กอง ให้ดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงในส่วนที่ตนเองหรือหน่วยงานต้องนําไปปฏิบัติ ดังนี้ 

 

2.1  ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงภายในกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในแบบ ปย.2             
ของสํานัก/กอง หรือส่วนงานย่อยภายในกรม และรายงานสถานะการดําเนินการ พร้อมระบุวิธีการติดตาม 
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุง ตามแบบ WP.3 
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2.2  รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังน้ี 
 -  รอบระยะเวลา 6 เดือน  

   สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.25xx 
   นําส่งรายงานให้สํานัก/กอง ภายในวันท่ี 31 เดือนมีนาคม ของทุกปี 

 -  รอบระยะเวลา 12 เดือน  
     สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.25xx 
      นําส่งรายงานให้สํานัก/กอง ภายในวันท่ี 15 เดือนตุลาคม ของทุกปี  
 

ท้ังน้ี รายงานตามแบบ WP.3 น้ี ระดับส่วนงานย่อยไม่ต้องนําส่งกรม แต่ต้องดําเนินการไว้
เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือสอบทานตามความจําเป็นและเหมาะสมได้ตลอดเวลา 
 
 

สรุปการสรุปการติดตามติดตามผผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในควบคุมภายใน  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 

 จากรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
 จากรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
 

โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 

-  ได้มีการปรับปรุงการควบคมุภายในตามที่กําหนดไว้ในแผนแล้วหรือไม่ 
-  พบงาน/กิจกรรมที่ยังไม่เคยรายงานหรือไม่ 
-  พบจุดอ่อน/ความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
-  หรือพบจุดอ่อน/ความเสี่ยงท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการหรือยังไม่ได้ดําเนินการ 

 

 

 จัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      ของงวดก่อน-ระดับองค์กร  (แบบติดตาม ปอ.3) 
 

 จัดทํารายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      (แบบ WP.3) ซ่ึงเป็นการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานตนเอง 
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   ข้ันตอนที่ 2  
 
การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

วัตถุประสงค์   
 

เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจ (กรม) และฝ่ายบริหารของส่วนงานย่อย (สํานัก/กอง)
ประเมินตนเองว่าได้ทําตามข้อกําหนดของระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ กล่าวคือ ได้นํามาตรฐานการ
ควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด ไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่  โดยจัดให้มี
การประเมิน 5 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ดังน้ี 

(1)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
(2)  การประเมินความเสี่ยง 
(3)  กิจกรรมการควบคุม 
(4)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
(5)  การติดตามประเมินผล 
 

ข้ันตอนการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

ในแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ แยกเป็น 5 องค์ประกอบ        
ในแต่ละองค์ประกอบ จะประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยท่ีเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก
ผู้ใช้หรือผู้ประเมินสามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความเสี่ยงของ
หน่วยงานท่ีได้รับการประเมิน ซ่ึงอาจเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคอลัมน์ 
“ความเห็น/คําอธิบาย” ให้บันทึกข้อคิดเห็นหรือคําอธิบายในหัวข้อนั้นๆ   

 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน (แบบ WP.1) ซ่ึงควรเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยอาจกําหนดให้มี  
ผู้ประเมินคนเดียว หรือกําหนดเป็นกลุ่มก็ได้ 

 

2. ผู้รับผิดชอบในการประเมิน ดําเนินการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ตามแบบ WP.1         
ซ่ึงจะเป็นข้อคําถามชุดเดียวกับคําถามที่อยู่ในแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
(แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน) 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในนี้ จะช่วยให้ผู้ประเมินได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน และในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า  

(1) ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์
ต่างๆ ในองค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมินใน
หัวข้อย่อยน้ันๆ ก่อน 

(2) หน่วยงานท่ีได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุหรือไม่ อย่างไร 
(3) การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายในหรือไม่ อย่างไร 
(4) การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 
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3.  นําผลสรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบ (จากแบบ WP.1) มาอธิบายลงใน
คอลัมน์ (2) ของรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) เพ่ือประเมินดูว่า
องค์ประกอบใดที่ยังพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงอยู่ 

 

4.  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ดังน้ี 
-  รอบระยะเวลา 6 เดือน  

 สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.25xx 
 นําส่งรายงานให้กรมภายในวันท่ี 31 เดือนมีนาคม ของทุกปี 

- รอบระยะเวลา 12 เดือน  
 สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.25xx 
 นําส่งรายงานให้กรมภายในวันท่ี 15 เดือนตุลาคม ของทุกปี  

 

5.  นําข้อมูลจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบจากการประเมินไปใช้ประกอบการประเมินผล       
การควบคุมภายในตามแบบ WP.2 ต่อไป 

  
  

สรุปสรุปการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

 จัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ WP.1) 
 

โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 

- ประเมิน วิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบ และสรุปผลแต่ละองค์ประกอบ 
- พบจุดอ่อน/ความเสี่ยงของแต่ละองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกบักิจกรรมของหน่วยงานหรือไม่ 
- หรือพบส่ิงท่ีต้องปรับปรุงในแต่ละองค์ประกอบ 

 

 จัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
      โดยระบุข้อมูล/ผลการประเมิน/ข้อสรปุของแต่ละองค์ประกอบ พร้อมจุดอ่อน 
      และความเสี่ยง 
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 ข้ันตอนที่ 3 
 
       
 

การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน   
 

วัตถุประสงค์  
 

เพ่ือให้ทราบความเสี่ยงท่ัวไปท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
ข้ันตอนการประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน ซ่ึงเป็นข้อคําถามตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยแบบสอบถามการ
ควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมชลประทาน จะมี 3 ชุด  คือ 

ชุดที่ 1  แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหาร 
        สําหรับสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหาร 
ชุดที่ 2  แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงิน 
 สําหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการเงิน 
ชุดที่ 3  แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านอ่ืนๆ 

 

 สําหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านบุคลากร  
 ด้านระบบสารสนเทศ และด้านพัสดุ 
 

ทั้งน้ี ให้หน่วยงานเลือกใช้แบบสอบถามให้เหมาะสมกับงานและหน่วยงาน (ศึกษาวิธีการใช้
แบบสอบถามตามภาคผนวก)  เพ่ือใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน นําไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณาว่า 
 -  หน่วยงานที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุหรือไม่ อย่างไร 
 -  การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และมีผลกระทบต่อการ              
    บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 
 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินงาน/กิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน          
ซ่ึงผู้ที่รับผิดชอบในการประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน ควรเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบหรือมีความเข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมน้ันๆ เป็นอย่างดี  

 

2. ผู้รับผิดชอบในการประเมินควรศึกษาแบบสอบถามการควบคุมภายใน เพ่ือทําความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการประเมิน 

 

3. ดําเนินการประเมินแต่ละกิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน โดยอาจใช้วิธีการ
สังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การสอบถาม วิเคราะห์จากเอกสารหลักฐาน เพ่ือสนับสนุนข้อมูลท่ีได้จาก
การสอบถาม 

 

4. สรุปผลการประเมิน โดยนําจุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ีพบจากการประเมินไปใช้ประกอบการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ WP.2 
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สรุปสรุปการประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายในการประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
  

 ดําเนินการประเมินแต่ละกิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก) 
 

โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

-  พบจุดอ่อน/ความเส่ียงของงาน/กิจกรรมท่ีประเมินหรือไม่  
-  พบสิ่งท่ีต้องปรับปรุงของงาน/กิจกรรมหรือไม่ 

 
 

 ข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้ใช้ประกอบการจัดทาํแบบประเมินการควบคุมภายใน  
      (แบบ WP.2) 
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การประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน  
 

วัตถุประสงค์   
 

เพ่ือให้ส่วนงานย่อยทราบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ สาเหตุและแนวทางการปรับปรุงที่
จะดําเนินการมารวบรวมไว้ เพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 
 

 
ข้ันตอนการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมินจะถูกบันทึกไว้ในแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ WP.2) ดังนี้  
 

1.  นําผลจากการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
(จากแบบ ปอ.3 หรือแบบ ปย.2 งวดก่อน)  ผลจากการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ WP.1)  และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (จากภาคผนวก)   มาสรุป
จุดอ่อนที่พบ พร้อมพิจารณาความมีนัยสําคัญของแต่ละงาน ไว้ในกระดาษทําการชุดเดียวกัน (แบบ WP.2) 
เพ่ือสะดวกในการพิจารณาว่าจุดอ่อนใดสําคัญหรือไม่สําคัญ ดังน้ัน ข้อมูลท่ีจะนํามาสรุปใช้รวมกัน คือ 

 

1.1  จุดอ่อนของการควบคุมท่ียังไม่ได้ดําเนินการปรับปรุงหรืออยู่ระหว่างดําเนินการ   
(จากแบบติดตาม ปอ.3  และแบบ WP.3)     

 1.2  จุดอ่อนจากรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
   (จากแบบ ปย.1) 
 1.3  จุดอ่อนจากการประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน แต่ละด้าน/กิจกรรม  
 

 

2.  นําข้อมูลจากการวิเคราะห์ ประเมินตามข้อ 1 มารวบรวมไว้สําหรับนํามาใช้ประกอบการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน  (แบบ WP.2) 
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สรุปสรุปการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายในการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน  
 

 จัดทําแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ WP.2) 
 

โดยใช้ข้อมูลท่ีประกอบการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

-  ผลจากการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ WP.3) 
-  ผลจากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)  
-  ผลจากการประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 

 
 จัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
     โดยนําผลการประเมินกระบวนการปฏบิัติงาน จากแบบ WP.2  
     ท่ีมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ และมีแผนที่จะปรับปรุงในอนาคตมาลงไว้ 
     ในแบบ ปย.2 น้ี  
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 ข้ันตอนที่ 5 
 
 
 

การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือกําหนดหรือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการควบคุมภายในของงาน/กิจกรรมที่มีจุดอ่อน
หรือความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสํานัก/กอง จะบนัทึกไว้ในรายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ดังนี ้

 

1.  นําผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบ WP.2 เฉพาะกิจกรรมที่ยังมีจุดอ่อนของ
การควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ และมีแผนที่จะต้องปรับปรุงในอนาคต  มาใส่ไว้ในรายงาน 
การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) เพ่ือกําหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาท่ี
ทําการปรับปรุงเสร็จ   

 

2.  กรณีท่ีแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ควรแจ้งกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงเป็นรายปีด้วย โดยระบุให้ทราบว่าแต่ละปีจะดําเนินการอะไร และกําหนดเสร็จ
เม่ือไร เพ่ือนําประโยชน์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผล 

 

การประเมินการควบคุมภายในในปีต่อไป นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วน
งานย่อย (แบบ ปย.2)  มาติดตามผลว่าได้ดําเนินการแก้ไขและเสร็จตามกําหนดเวลาตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่วางไว้หรือไม่ หากยังมีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ ซ่ึงยังไม่
สามารถแก้ไขได้  ให้นําจุดอ่อนหรือความเสี่ยงน้ันมาใส่ไว้ในรายงานการติดตามการประเมินผลและ      
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ในแบบ WP.3  โดยสํานัก/กอง จะต้องทําการประเมินการควบคุมภายใน
ตามข้ันตอนต่างๆ เหล่าน้ีทุกปี  จนกระท่ังจุดอ่อนหรือความเส่ียงน้ันลดน้อยลงจนถึงระดับที่เหมาะสมและ
ยอมรับได้ 
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สรุปข้ันตอนการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองระดับส่วนงานย่อยสรุปข้ันตอนการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองระดับส่วนงานยอ่ย  

 

การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)  
ระดับส่วนงานย่อย 

1. 
ติดตามผลการปฏิบัติ 
ตามแผนการปรับปรุง  

(จากแบบ ปย.2 งวดก่อน) 

2. 
ประเมินตามแบบสอบถาม 

การควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก) 

3. 
ประเมินตามแบบประเมิน 

องค์ประกอบของ        
การควบคุมภายใน 

(แบบ WP1) 

จัดทํารายงานการตดิตาม
การประเมินผลและ      

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ WP3) 

สรุปจุดอ่อนที่พบจากการ
ประเมิน จัดทํารายงาน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

(แบบ WP2) 

จัดทํารายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบ      
ของการควบคุมภายใน  

(แบบ ปย.1) 

จัดทํารายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในและการปรับปรุง

การควบคุมภายใน  
(แบบ ปย.2) 
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ในการจัดทํารายงานฯในภาพรวมส่วนงานย่อยของกรม ได้แก่ สํานัก/กอง หรือหน่วยงาน
เทียบเท่ากอง (ให้รวมถึงหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดสํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง) 
ดําเนินการจัดทํารายงานในภาพรวม ดังน้ี 
  

1. หน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดสํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง  
ได้แก่ โครงการ/ส่วน/กลุ่มงาน/ฝ่าย  
 

1.1 รวบรวมข้อมูลในงานท่ีรับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสรุปผลการติดตามและ 
ประเมินผลการควบคุมภายใน  
 

1.2 จัดทําแบบรายงาน แบบ ปย.1  แบบ ปย.2  แบบติดตาม ปอ.3 (ถ้ามี)  แบบ WP.1 
แบบ WP.2  และแบบ WP.3  ในภาพรวมของหน่วยงานส่งต้นสังกัด 

 

1.3  จัดส่งรายงาน แบบ ปย.1  แบบ ปย.2 และแบบติดตาม ปอ.3 (ถ้ามี)  ให้สํานัก/กอง 
ต้นสังกัด โดยจัดเก็บสําเนาไว้ท่ีหน่วยงาน  สําหรับแบบ WP.1  แบบ WP.2 และ 
แบบ WP.3 ไม่ต้องนําส่งต้นสังกัดแต่ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ 

  

2.  สํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง  
 

2.1 รวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด      
พร้อมสรุปผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

 

2.2  จัดทํารายงานในภาพรวมของสํานัก/กอง ประกอบด้วย แบบ ปย.1 แบบ ปย.2   
แบบ WP.1  แบบ WP.2  แบบ WP.3  และแบบติดตาม ปอ.3 

 

2.3 จัดส่งรายงานแบบ ปย.1  แบบ ปย.2 และแบบติดตาม ปอ.3 ให้กรม โดยจัดเก็บ
สําเนาไว้ท่ีหน่วยงาน สําหรับแบบ WP.1  แบบ WP.2  และ แบบ WP.3 ไม่ต้อง
นําส่งกรมแต่ให้จัดเก็บไว้ท่ีหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ 

 

ท้ังนี้  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในในภาพรวมของสํานัก/กอง นั้น จะต้องเป็น
ข้อมูลรายงานที่รวมถึงภารกิจหลัก ภารกิจรอง และแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมใน    
แต่ละปีของสํานัก/กอง มิใช่ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานย่อยภายใต้สังกัดเท่านั้น  
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สรุปการจัดทําและนําสรุปการจัดทําและนําส่งรายงานการควบคุมภายในส่งรายงานการควบคุมภายใน  
ระดับระดับสํานักสํานัก//กอง และหน่วยงานย่อยภกอง และหน่วยงานย่อยภายใต้สํานักายใต้สํานัก//กองกอง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

หน่วยงานย่อย 
ภายใต้สํานัก/กอง หรือ 
หน่วยงานเทียบเท่ากอง 

(โครงการ/ส่วน/กลุ่มงาน/ฝ่าย) 
 

 

-  รวบรวมข้อมูลของงานในหน่วยงาน 
-  วิเคราะห์และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ 
    โครงการ/ส่วน/กลุ่มงาน/ฝ่าย   
-  จัดทํารายงาน แบบ ปย.1 แบบ ปย.2  
   แบบติดตาม ปอ.3 (ถ้ามี) แบบ WP.1  
   แบบ WP.2 และแบบ WP.3 
-  จัดส่งรายงานแบบ ปย.1 แบบ ปย.2  
   แบบติดตาม ปอ.3 (ถ้ามี) ให้ต้นสังกัด 

 
 
 

สํานัก/กอง หรือ 
หน่วยงานเทียบเท่ากอง 

 
 

-  รวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานย่อย  
   ในสังกัด (โครงการ/ส่วน/กลุ่มงาน/ฝ่าย) 
-  วิเคราะห์และสรุปข้อมูลในภาพรวมของ 
    สํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง   
-  จัดทํารายงาน แบบ ปย.1 แบบ ปย.2  
   แบบติดตาม ปอ.3 แบบ WP.1 แบบ WP.2   
   และแบบ WP.3 
-  จัดส่งรายงานแบบ ปย.1 แบบ ปย.2  
   แบบติดตาม ปอ.3 ให้กรม 

 
 
 

สํานัก/กอง หรือ 
หน่วยงานเทียบเท่ากอง 

 
 

 

-  จัดส่งรายงานแบบ ปย.1 แบบ ปย.2  
   แบบติดตาม ปอ.3 ถึงฝ่ายเลขานุการ 
   คณะกรรมการฯ กลุ่มพัฒนาระบงานคลัง 
   กองการเงินและบัญชี 
   รอบระยะเวลา 6 เดือน  
   ภายในวันท่ี 31 เดือนมีนาคม และ 
   รอบระยะเวลา 12 เดือน 
   ภายในวันท่ี 15 เดือนตุลาคมของทุกปี 
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รายงานในระดับส่วนงานย่อย ซ่ึงต้องจัดส่งตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      

ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานของการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 และนําส่งกรมภายในระยะเวลาที่
กําหนด ประกอบด้วย 

 

1. แบบ ปย. 1   
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

2. แบบ ปย.2   
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 

3.  แบบติดตาม ปอ.3    
รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร 
 

รายงานดังกล่าวข้างต้นที่ส่วนงานย่อยจัดทําจะต้องเสนอผู้ บังคับบัญชาตามลําดับ            
โดยจะต้องเก็บสําเนาไว้ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าท่ีของสํานักงาน         
การตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือสอบทานตามความจําเป็นและเหมาะสมได้
ตลอดเวลา 

 

ระดับส่วนงานย่อย (สํานัก/กอง) จะต้องนําส่งรายงานปีละ 2 คร้ัง ดังนี้ 
 

  รอบระยะเวลา  6  เดือน   
    (วันที่ 1 เดือนตุลาคม 25xx ถึงวันท่ี 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.25xx)  
 นําส่งภายในวันท่ี 31 เดือนมีนาคม ของทุกปี 
 

  รอบระยะเวลา 12 เดือน   
    (วันที่ 1 เดือนตุลาคม 25xx ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx) 

นําส่งภายในวันท่ี 15 เดือนตุลาคม ของทุกปี 
 

การนําส่งรายงานฯ ให้สํานัก/กองจัดส่งในภาพรวมของหน่วยงาน โดยทําบันทึกถึง        
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน        
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ เพ่ือให้
คณะทํางานของกรมวิเคราะห์และประมวลข้อมูลในภาพรวม และสามารถนําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ทันเวลาต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

    

      การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยระดับส่วนงานย่อย  
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สําหรับรายงานท่ีระดับส่วนงานย่อยต้องจัดทําเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องจัดส่งกรม แต่จัดเก็บไว้ท่ี
หน่วยงาน เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือสอบทานตามความจําเป็นและเหมาะสมได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย 

 

1.  แบบ WP.1 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

2.  แบบ WP.2 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 
 

3. แบบ WP.3  
รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับระดับหน่วยรับตรวจหน่วยรับตรวจ  
((ระดับกรมระดับกรม))  

  
 

   ข้ันตอนที่ 1 
 
การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน   

 

วัตถุประสงค์    
 

1. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ที่ได้จัดทํา
ไว้ในงวดก่อนว่าได้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในตามที่กําหนดไว้ในแผนฯแล้วหรือไม่ ถ้าปฏิบัติแล้วได้ผล
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ และยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ควร
ดําเนินการควบคุมต่อไปอย่างไร ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารงานให้เป็นไปตามภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับกรม บันทึกผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ และสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล 
และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ โดยรายงานตามแบบติดตาม ปอ.3  

 

3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกรม 
 
ข้ันตอนการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  

 

ในระดับหน่วยรับตรวจต้องดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในงวดก่อน โดยติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงที่ได้กําหนดไว้ในแบบ ปอ.3 ซ่ึงระบุ
ระยะเวลากําหนดเสร็จ และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  

 

1.  ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน                
ตามแบบ ปอ.3 ของกรม โดยผู้รับผิดชอบในระดับกรม จะต้องรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูล 
และสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
   (1)   ส่วนงานย่อยได้ดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงของ

กรมตามท่ีได้รับมอบหมายหรือไม่  (ดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ 
ในแบบ ปอ.3 ของกรม หรือไม่) และสถานะการดําเนินการเป็นอย่างไร 

 (2)   ถ้ามีการดําเนินการแล้ว  มีการสั่งการและส่ือสารให้ทราบท่ัวกัน เพ่ือให้บุคลากร 
ถือปฏิบัติหรือไม่ 

  (3)   การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีปรับปรุงใหม่แล้ว ได้รับผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดหรือไม่  และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือไม่ 

  (4)   มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในดังกล่าว อย่างไร  
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2.  นําผลจากการติดตาม (1) – (4) ดังกล่าวข้างต้น ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และ
สรุปผลลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
(แบบติดตาม ปอ.3) 

 

3.  รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
-  รอบระยะเวลา 6 เดือน  

 สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.25xx 
 นําส่งรายงานให้กรมภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

- รอบระยะเวลา 12 เดือน  
 สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.25xx 
 นําส่งรายงานให้กรมภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 
 

   ข้ันตอนที่ 2  
 
การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

วัตถุประสงค์   
 

เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจ ประเมินตนเองว่าได้ทําตามข้อกําหนดของระเบียบฯ 
ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ กล่าวคือ ได้นํามาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด     
ไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่  โดยจัดให้มีการประเมิน 5 องค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ดังน้ี 

(1)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
(2)  การประเมินความเสี่ยง 
(3)  กิจกรรมการควบคุม 
(4)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
(5)  การติดตามประเมินผล 
 

ข้ันตอนการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

ในแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ แยกเป็น 5 องค์ประกอบ        
ในแต่ละองค์ประกอบ จะประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยท่ีเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก
ผู้ใช้หรือผู้ประเมินสามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความเสี่ยงของ
หน่วยงานท่ีได้รับการประเมิน ซ่ึงอาจเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคอลัมน์ 
“ความเห็น/คําอธิบาย” ให้บันทึกข้อคิดเห็นหรือคําอธิบายในหัวข้อน้ันๆ   
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 ข้ันตอนที่ 3 

3. กําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงควรเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม  

 

4. ผู้รับผิดชอบในการประเมินดําเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยสรุป
ภาพรวมองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากความเห็นตามรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ      
การควบคุมภายใน แบบ ปย.1 ของส่วนงานย่อยทุกหน่วยงานประกอบกับความเห็นของผู้บริหารระดับกรม 
ประมวลข้อมูลเป็นภาพรวมของกรม และจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ตามแบบ ปอ.2 

 

3. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) ดังน้ี 
 -  รอบระยะเวลา 12 เดือน  

 สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.25xx 
 นําส่งรายงานให้กรมภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 
 
 
การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือกําหนดหรือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการควบคุมภายในของงาน/กิจกรรมที่มีจุดอ่อน
หรือความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมชลประทาน จะบันทึกไว้ในรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ดังน้ี 

 

1.  นําผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.2 ของส่วนงานย่อยทุกหน่วยงานที่ได้
รายงานกิจกรรมท่ียังมีจุดอ่อนของการควบคุม หรือความเส่ียงในระดับสูง และมีแผนที่จะต้องปรับปรุง 
ประมวลรวมเป็นรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในภาพรวมระดับกรม ในแบบ ปอ.3              
เพ่ือกําหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาท่ีทําการปรับปรุงเสร็จ   

 

2.  กรณีที่แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปอ.3 มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี       
ควรแจ้งกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงเป็นรายปีด้วย โดยระบุให้ทราบว่าแต่ละปีจะดําเนินการ
อะไร และกําหนดเสร็จเม่ือไร เพ่ือนําประโยชน์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผล 
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 ข้ันตอนที่ 4 

 ข้ันตอนที่ 5 

 
 
 

การสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือให้ความม่ันใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทานได้ดําเนินไปอย่าง
เที่ยงธรรม เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ 

 
ข้ันตอนการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 

ผู้ตรวจสอบภายในนําผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับกรมตาม ขั้นตอนท่ี 2 
และข้ันตอนที่ 3 ข้างต้น มาประกอบการสอบทานผลการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานผลการสอบทาน
การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแบบ ปส.  

 
 
 
 

การรับรองผลการประเมนิการควบคุมภายใน 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ของกรมชลประทาน มีประสิทธิผล และมี
ความเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลผุลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

 
ข้ันตอนการรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน 

 

เม่ือผลการประเมินการควบคุมภายในของกรมได้ผ่านการสอบทานการประเมินจาก            
ผู้ตรวจสอบภายใน แล้ว ให้จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.1  
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รายงานในระดับหน่วยรับตรวจ ซ่ึงต้องจัดส่งตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน           
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ประกอบด้วย 

 

1.  แบบ ปอ.1   
     หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
      

2.  แบบ ปอ.2    
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
  

3.  แบบ ปอ.3    
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 

4. แบบติดตาม ปอ.3    
รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับองค์กร 
 

ในระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับกรม) จะนําส่งรายงานการควบคุมภายในในภาพรวมของ   
กรมชลประทาน ปีละ 2 ครั้ง ดังน้ี 

 

  รอบระยะเวลา  6  เดือน   
    (วันที่ 1 เดือนตุลาคม 25xx ถึงวันท่ี 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.25xx) 
    นําส่งภายในเดือนเมษายนของทุกปี       

  รอบระยะเวลา 12 เดือน    
    (วันที่ 1 เดือนตุลาคม 25xx ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx) 

นําส่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือภายในระยะเวลาที่หน่วยงานผู้กํากับดูแล
กําหนด 

 

หน่วยงานที่กรมชลประทานต้องนําส่งรายงานการควบคุมภายใน ได้แก่ 
 

1. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกณ์ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํากระทรวงฯ (ค.ต.ป.) 
4. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

     

      การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในระดับหน่ระดับหน่วยรับตรวจวยรับตรวจ  



 

  
  
  
  

  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาคผนวกภาคผนวก  กก  

  
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 
 

  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ          
ให้ประกาศว่า 
 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีไว้ โดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกว่า "พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒" 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓   ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๒ 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
 

"คณะกรรมการ"  หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

"ประธานกรรมการ"  หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

"กรรมการ"  หมายความว่า กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

"ผู้ว่าการ"  หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

"หน่วยรับตรวจ"  หมายความว่า 
(๑)  กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง  

 หรือกรม 
(๒)    หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓)  หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๔)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 
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(๕)  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๖)  หน่วยงานท่ีได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการท่ีได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจ  

ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
(๗)  หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให้สํานักงานการ 

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 
 

"หน่วยงานของราชการส่วนท้องถ่ิน"  หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีมีกฎหมาย
จัดต้ังขึ้น 
 

"ผู้รับตรวจ"  หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 
 

"ตรวจสอบ"  หมายความว่า การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บ
รักษา และการบริหารซ่ึงเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ 
เงินนอก งบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศ         
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ท้ังน้ี ไม่ว่าเงิน 
ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับตรวจมีอํานาจหรือสิทธิใน
การใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์ ท้ังนี้ เพ่ือให้การดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                  
มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติ ราชการอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงิน
ของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบอ่ืนอันจําเป็นแก่      
การตรวจสอบดังกล่าวด้วย 
 

"เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ" หมายความว่า ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินซ่ึงผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินแต่งต้ังขึ้นตามมาตรา ๔๑ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
 

"ผู้ตรวจสอบภายใน" หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบ ภายในของหน่วยรับตรวจ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีทําหน้าท่ีเช่นเดียวกับ ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตาม พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งท่ีมีผล
เป็นการท่ัวไป เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

-------------------------- 
ส่วนท่ี ๑ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
-------------------------- 

 

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ     
คนหน่ึง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกเก้าคน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา
จากบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ตํ่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติในแต่ละประเภท 
ประเภทละสองคน ดังต่อไปน้ี 

(๑)  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๑๐ หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีความ
ชํานาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) เป็นผู้ท่ีมีความชํานาญและประสบการณ์ด้านการบัญชี การสอบบัญชี หรือการตรวจสอบ
ภายใน 

(๓) เป็นผู้ที่มีความชํานาญและประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือการ
บริหารธุรกิจ 

(๔) เป็นผู้ท่ีมีความชํานาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ
ศาสตร์สาขาอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่งานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๕) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการ หรือตําแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนของธุรกิจ ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยต้องดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี สําหรับบุคคลตาม (๒) ถึง (๔) 
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ีด้วย 

(๑) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือ 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๑๐ หรือเทียบเท่า หรือ 
(๓) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหน่งไม่ ตํ่ากว่ารอง

ศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
 

มาตรา ๗  ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
(๑)  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งของพรรคการเมืองในระยะหน่ึงปีก่อนดํารงตําแหน่ง 
(๓) เป็นกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๗) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
(๘) ติดยาเสพติดให้โทษ 
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(๙) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
(๑๓) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง 

 

 มาตรา ๘  การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนสิบห้าคน ประกอบด้วย

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซ่ึงเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร       
ซ่ึงเลือกกันเองให้เหลือห้าคนและให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ทรง 
         คุณวุฒิซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ เป็นจํานวนสองเท่า
ของแต่ละประเภทเสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยได้รับความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ท้ังน้ี ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีมีเหตุท่ีให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอช่ือต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
 (๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือในบัญชี
ตาม (๑) ซ่ึงต้องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการน้ีให้ผู้ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือในแต่ละประเภทซ่ึงได้รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการ แต่ถ้าจํานวนผู้ได้รับเลือกในประเภทใดมีจํานวนไม่ครบสองคน ให้นํารายช่ือของบุคคล 
ท่ีได้รับการเสนอช่ือที่เหลืออยู่ท้ังหมดในประเภทน้ันมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้ง
หน่ึง ในกรณีน้ีให้ผู้ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือในแต่ละประเภทซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ถ้าในประเภทเดียวกัน        
มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินสองคน ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้
ได้รับเลือก ในกรณีท่ีบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในประเภทใดไม่มีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการหรือได้รับเลือก
เป็นกรรมการเพียงคนเดียว ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาและจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ
ในประเภทน้ันตาม (๑) เพ่ือเสนอวุฒิสภาลงมติเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง   
 ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตาม (๒) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  
 ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการ 
 

มาตรา ๙  ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต้อง 
(๑)  ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
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(๓) ไม่ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหากําไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ท่ีขัดต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ 
เม่ือวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๘ (๒) ประธานวุฒิสภาจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังได้ต่อเม่ือผู้ได้รับเลือกได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แล้ว ซ่ึงต้องกระทํา
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระ
ภายในเวลาท่ีกําหนด ให้ถือว่าผู้น้ันมิได้เคยรับเลือกให้เป็นกรรมการ และให้ดําเนินการสรรหาและเลือก
กรรมการใหม่แทน 
 

มาตรา ๑๐ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง และให้มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและให้ดํารงตําแหน่งได้เพียง
วาระเดียว   

กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ัง
ใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี  

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีเม่ือสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิม        
ให้ดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าตามสมควร 

 

มาตรา ๑๑   นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการพ้นจากตําแหน่ง 
เม่ือ 

(๑)  ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
(๕) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙ 
(๖) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๓ 
(๗) วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนูญ 
เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้และใหถ้ือว่า

คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน 
 

มาตรา ๑๒ เม่ือกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๑ ให้เริ่มดําเนินการตามมาตรา ๘ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจํานวนสองเท่าของผู้ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งเสนอต่อประธานวุฒิสภา  

ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งในระหว่างท่ีอยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ดําเนินการ
ตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปิดสมัยประชุมของรัฐสภา 

 

มาตรา ๑๓  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
มีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุท่ีกรรมการน้ันมี
ความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าท่ีอย่างร้ายแรง 
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มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ 
 

มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการท่ีมีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่
ประชุม 

ในการวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้น้ันไม่มีสิทธิเข้า
ประชุม 

การประชุมคณะกรรมการนอกจากท่ีกําหนดไว้ ในมาตราน้ีให้ เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
 

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
การกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาใน
เรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การให้คําปรึกษาและคําแนะนํา การเสนอแนะให้มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิด
วินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด การพิจารณาเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน และการดําเนินการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใน
เร่ืองดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้คําปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) ให้คําแนะนําแก่ฝ่ายบริหารในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับการ
ควบคุมเงินของรัฐ เม่ือได้รับคําร้องขอจาก คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง หรือเม่ือคณะกรรมการเห็นสมควร 

(๓) ออกระเบียบหรือประกาศกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบและการควบคุม
การตรวจสอบการบริหารงบประมาณสําหรับหน่วยรับตรวจ ดังต่อไปน้ี 

(ก)  มาตรฐานเก่ียวกับการควบคุมภายในและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
เพ่ือให้หน่วยรับตรวจนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ข) มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจ หน่วยใดหน่วยหน่ึงหรือ
หลายหน่วยปฏิบัติ ในกรณีท่ีเห็นว่าอาจเกิดความเสียหายเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินโดย
หน่วยรับตรวจ 

(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทําและแบบการรายงานที่จําเป็นสําหรับการตรวจเงิน
แผ่นดินที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจํา 

(ง) มาตรการอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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(๔) เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเสนอแนะในประการอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ตลอดจน
ติดตามการดําเนินการแก้ไขและการปฏิบัติตามคําแนะนํา 

(๕) กํากับและเป็นองค์กรช้ีขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลังตาม
บทบัญญัติในส่วนที่ ๒ ของหมวดน้ี 

(๖) เสนอช่ือผู้ท่ีสมควรได้รับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้ว่าการต่อวุฒิสภาโดยผ่านประธาน
วุฒิสภาตามมาตรา ๓๐ 

(๗) ให้คําแนะนําแก่ผู้ว่าการในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  
อันได้แก่ 

  (ก) การกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
(ข) การจัดทํางบประมาณของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ค) ให้คําแนะนําในการทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและรายงานผลการ

ปฏิ บั ติงานระหว่างปีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเ พ่ือเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรตีามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

(๘) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดจ้างและการกําหนดค่าจ้างท่ีปรึกษา 
ผู้เช่ียวชาญ หรือสํานักงานเอกชนในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ 

(๙) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์กําหนดค่าตรวจสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๑๐) วางระเบียบเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินรายได้ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา
๖๐ 

(๑๑)  แต่งต้ังกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังตามมาตรา ๒๐ 
(๑๒) แต่งต้ังอนกุรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๓)  พิจารณาคําร้องของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรี ท่ีขอให้ตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจเป็นกรณีเฉพาะราย และกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยรับตรวจ 
(๑๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศตามอํานาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินซ่ึง

กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหน่ึง ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ 

 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี หรือตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการมีอํานาจเสนอข้อสังเกตและความเห็น
พร้อมท้ังพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจน้ันต่อประธานรัฐสภา เพ่ือแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาดาํเนินการตามอํานาจหน้าท่ี รวมท้ังแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีของรัฐสภา เพ่ือประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต่อไป 
 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้คณะกรรมการมี
อํานาจ 



8 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กรมชลประทาน  
 

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

(๑) เรียกผู้รับตรวจมาช้ีแจงเพ่ือติดตามผลการดําเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการท่ีได้ให้ไว้ 

(๒) เรียกหรือติดต่อประสานงานกับหัวหน้าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน       
ของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เพ่ือขอคําช้ีแจง รายงาน และข้อมูลต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 
 

มาตรา ๑๘  เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ
และกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  

ส่วนท่ี ๒ 
วินัยทางงบประมาณและการคลัง 

------------------------ 
มาตรา ๑๙  เพ่ือให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีวินัย ให้มีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังคณะหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังขึ้นตาม
มาตรา ๒๐ มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน
ของหน่วยรับตรวจท่ีฝ่าฝืนมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงินของรัฐท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ข้อกําหนดใดท่ีการฝ่าฝืนจะมีโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ต้องระบุไว้โดย    
ชัดแจ้ง 

(๒) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินตําแหน่งใดหรือเจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เร่ืองใดๆ ท่ีจะต้องเป็นผู้ท่ีต้องรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลังเม่ือมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดดังกล่าว 
จะต้องระบุไว้โดยชัดแจ้ง 

(๓) อัตราโทษปรับทางปกครอง    
ในการกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นน้ัน ให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการ

คลังคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของตําแหน่งของผู้กระทําผิดวินัย ความสําคัญของมาตรการควบคุม
การเงินของรัฐท่ีมีการละเมิด ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับราชการ เจตนาของผู้กระทําผิดวินัย และหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขอ่ืนท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังประกอบด้วยกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินคนหน่ึงซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังให้เป็นประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง           
และกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน             
ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจากผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงินการคลัง 
ด้านนิติศาสตร์ หรือด้านการบริหาร 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการแต่งต้ัง การพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอ่ืน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง การคัดค้านกรรมการวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด แต่ท้ังน้ีต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าต้อง 
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รับผิดทางวินัยมีสิทธิช้ีแจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา และต้องมีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสํานวนคนหนึ่งมีหน้าท่ี
ในการทําสํานวนรวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นโดยอิสระแก่คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลงั 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเป็นข้าราชการ ให้ผู้น้ันได้รับค่าตอบแทนกึ่งหนึ่งของ
อัตราที่กําหนดดังกล่าว 
 

มาตรา ๒๑   การประชุมของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังให้นํามาตรา ๑๔ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๒๒  ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังพิจารณา 
ได้แก่ 

(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยอนุมัติผู้ว่าการ 
สําหรับ (๒) ให้เสนอได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่ีความผิดน้ันปรากฏในเรื่องท่ีผู้นั้นได้รับ

มอบหมายให้ตรวจสอบเท่าน้ัน 
 

มาตรา ๒๓  เม่ือคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังได้พิจารณาและมีมติในเรื่อง
ใดแล้ว ให้เสนอมติในเรื่องน้ันไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยต่อไป โดยเรื่องที่เสนอนั้นอย่างน้อย
ต้องระบุ 

(๑)  ข้อเท็จจริงแห่งการกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณแลการคลัง 
(๒) เหตุผลของมติ 
(๓) อัตราโทษปรับทางปกครอง 
(๔) ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวนิิจฉัยต่อไป 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 

 

มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการชําระเงินท่ีเป็นโทษปรับทางปกครองตามที่คณะกรรมการ
กําหนด ให้คําวินิจฉัยลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับคําสั่งลงโทษตัด
เงินเดือนท่ีสั่งโดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับตรวจและวิธีการชําระค่าปรับของโทษปรับทางปกครองให้
เป็นไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในคําวินิจฉัยและตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการน้ี 

เพ่ือประโยชน์ในการปรามผู้ละเมิดวินัยโดยทั่วไป คณะกรรมการจะนําคําวินิจฉัยลงโทษทางวินัย
ทางงบประมาณและการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยก็ได้ ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
 

มาตรา ๒๕ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังไม่เป็นการตัดอํานาจของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจท่ีจะ
พิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันน้ีอีก แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษสถานอื่นซ่ึงมิใช่เป็นโทษ 
ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 
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หมวด ๒ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

---------------------- 
 

มาตรา ๒๖   ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการบริหาร
ท่ัวไปซ่ึงงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ผู้ ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรา ๒๗ ให้ผู้ว่าการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นตรงต่อ
ประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้มี
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 

ในกิจการของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือการน้ีผู้ว่าการจะมอบอํานาจให้ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ท้ังน้ีต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๒๘ ผู้ท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ว่าการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเสนอช่ือ 
(๓) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือมีวุฒิการศึกษาในระดับ

ต้ังแต่ปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาการบัญชี  เศรษฐศาสตร์  นิ ติศาสตร์  หรือการบริหาร  จาก
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนรับรองวิทยฐานะ และ 

(๔) มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๑๐ หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีความ

ชํานาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดินหรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์          
แก่งานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ โดยสอนวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสิบปี หรือ 

(ค) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ หรือตําแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนของธุรกิจ ซ่ึงเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องดํารงตําแหน่งดังกล่าว
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

 

มาตรา ๒๙   ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ว่าการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
 

มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ เพ่ือเสนอต่อประธานวุฒิสภา เม่ือคณะกรรมการได้
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สรรหาบุคคลตามวรรคหน่ึงแล้ว ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลน้ันก่อนเสนอรายช่ือไปยังประธาน
วุฒิสภา 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
 

มาตรา ๓๑ เม่ือประธานวุฒิสภาได้รับรายช่ือบุคคลตามมาตรา ๓๐ แล้วให้เสนอวุฒิสภาเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการให้ความเห็นชอบผู้ท่ีสมควรดํารงตําแหน่งผู้ว่าการ ให้วุฒิสภาลงมติโดยต้อง
มีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภาในการออกเสียง
ลงคะแนนเพ่ือให้ความเห็นชอบ ให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 

เม่ือวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานวุฒิสภานําความขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง และในกรณีท่ีวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ เสนอวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ต่อไปจนกว่าวุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบ   ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งต้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

มาตรา ๓๒ ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการต้อง 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ไม่ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหากําไรหรือ

รายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ท่ีขัดต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ว่าการ 
เม่ือวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๓๑ ประธานวุฒิสภาจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งต้ังได้ต่อเม่ือผู้ได้รับเลือกได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
แสดงหลักฐานให้เป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แล้ว ซ่ึงต้องกระทําภายใน   
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการได้รับเลือก แต่ถ้าผู้น้ันมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายใน
เวลาท่ีกําหนดให้ถือว่าผู้น้ันมิได้เคยรับเลือกให้เป็นผู้ว่าการ และให้ดําเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา 
๓๑ ต่อไป 
 

มาตรา ๓๓ ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางและให้มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระ
เดียว 

ผู้ว่าการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าผู้ว่าการซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่
จะเข้ารับหน้าท่ี 

 

มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ ผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่ง 
เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 
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(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ 
(๕) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ 
(๖) คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือ

บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง และวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 
 

มาตรา ๓๕ เม่ือผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๓ หรือตําแหน่งผู้ว่าการว่างลงเพราะ
เหตุอ่ืนตามมาตรา ๓๔ ให้ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ว่าการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพ้นจาก
ตําแหน่ง โดยให้ดําเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ถ้าผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่งในระหว่างปิดสมัย
ประชุมรัฐสภา ให้ดําเนินการสรรหาและเลือกผู้ว่าการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เปิดสมัยประชุม
รัฐสภา 
 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เทียบเท่ากรรมการ และให้นํากฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๓๗ นอกจากอํานาจหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ แล้ว ผู้ว่าการมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกคําสั่งหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) กําหนดแผนการตรวจสอบ เรื่องท่ีจะต้องตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต แนวการตรวจสอบ 
และการเสนอรายงานตรวจสอบสําหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

(๓) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบตามมาตรา ๔๑ 
(๔) แต่งต้ังท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ เพ่ือช่วยการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๕) ให้คําปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินแก่คณะกรรมการ 
(๖) จัดจ้างและกําหนดค่าจ้างท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ หรือสํานักงานเอกชนในการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยต้องอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ือการนี้และตามหลักเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๗) กําหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมบริการท่ีปรึกษาและค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
อ่ืนในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๘) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
(๙) รายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาในการปฏิบัติราชการของสํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินต่อคณะกรรมการ 
(๑๐)  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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หมวด ๓ 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

------------------------ 
 

มาตรา ๓๘ ให้มีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 

มาตรา ๓๙ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอํานาจหน้าที่ เกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
คณะกรรมการ และให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืนของหน่วย 
รับตรวจ หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สินอ่ืน 
หรือการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่  

ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๕ ) ให้แสดงความเห็นตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปด้วย 

(ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ และงบแสดงฐานะ 
การเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริง
หรือไม่ 

(ค) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําปีและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย
และตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบต่อการ
จัดทํางบประมาณ 

(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนของหน่วยรับ
ตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีน้ี
ให้มีอํานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บ
ด้วย และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากร ผู้ชําระค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใด 
ให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามท่ีร้องขอด้วย และให้ถือว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระทําท่ี
ชอบด้วยกฎหมาย 

ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๖) การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน
ให้กระทําได้เฉพาะการตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนเป็นไป
อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบน้ันให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๓) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอต่อ    
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๘ และการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี
ตามมาตรา ๔๙ 
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(๔) ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตามที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีหรือรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี 

(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
 

มาตรา ๔๐ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการ
ลับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
 

มาตรา ๔๑ ให้ผู้ ว่าการมีอํานาจแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบต้องแสดงบัตรประจําตัว
ต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

บัตรประจําตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๔๒ ในการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบ
เงินและทรัพย์สินอ่ืน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอ่ืนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และให้มีอํานาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เรียกผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจมาเพ่ือสอบสวน หรือสั่งให้ผู้รับตรวจหรือ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทํา
ขึ้นหรือมีไว้ในครอบครอง 

(๒) อายัดเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนท่ีมีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหนว่ยรับตรวจ 

(๓) เรียกบุคคลใดๆ มาให้การเป็นพยานเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือให้ส่งมอบบัญชี 
ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเก่ียวกับหน่วยรับตรวจเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

(๔) มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา 
ทําการ เพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน หรืออายัดเงิน หรือ
ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเก่ียวกับหน่วยรับตรวจเท่าท่ีจําเป็น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานท่ีมีกฎหมายห้ามการเปิดเผย
ข้อมูลหรือหา้มบุคคลอ่ืนใดเข้าไปในเขตพ้ืนที่หรือสถานที่แห่งใด หากผู้ว่าการได้มีหนังสือแจ้งผู้ควบคุมกํากับ
หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้ว ให้การปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งเป็นการได้รับยกเว้นจากกฎหมาย
ดังกล่าว 

การเรียกบุคคลมาให้การเป็นพยานหรือให้ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนตาม 
(๓) ให้ทําเป็นหนังสือและนําไปส่งในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการของผู้รับ 
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ถิ่นท่ีอยู่ หรือสถานที่ทําการของผู้รับ 
 

มาตรา ๔๓ ให้ผู้ว่าการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องท่ี
คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมายให้ผู้ว่าการพิจารณาดําเนินการได้เองและเม่ือผู้ว่าการดําเนินการเป็น
ประการใดแล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบ และให้นํามาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง
เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้
หน่วยรับตรวจช้ีแจง หรือแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือให้ดําเนินการตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหน่วยรับตรวจกําหนดไว้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยรับตรวจซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบตาม
ควรแก่กรณี และให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการดําเนินการให้คณะกรรมการทราบภายในหกสิบวัน เว้นแต่
คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นเน่ืองจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ  
มติคณะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อาจปฏิบัติได้ หรือหากปฏิบัติแล้วจะเสีย
ประโยชน์ต่อราชการ ให้คณะกรรมการแจ้งต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ถ้าผู้รับตรวจไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการแจ้งต่อ
กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจดําเนินการตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหน่วยรับตรวจกําหนดแก่ผู้รับตรวจและเจ้าหน้าท่ีหน่วยรับตรวจ
ผู้รับผิดชอบ ตามควรแก่กรณี 

ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งหรือไม่อาจดําเนินการตามมาตราน้ีได้ ให้คณะกรรมการรายงานต่อ      
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๔๕ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง
ของหน่วยรับตรวจ เน่ืองจากไม่มีข้อกําหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติ ให้คณะกรรมการแจ้งให้กระทรวง
เจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี ทราบเพื่อ
กําหนดมาตรการที่จําเป็นเพ่ือให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ และเม่ือกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้ควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจดําเนินการไปประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด โดยคณะกรรมการอาจกําหนดระยะเวลา รายงานความ
คืบหน้าไว้ด้วยก็ได้ 
 

มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีพฤติการณ์   
น่าเช่ือว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สิน
ของราชการ ให้คณะกรรมการแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดี และให้คณะกรรมการแจ้งผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้รับตรวจ หรือกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกํากับหรือ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี ดําเนินการตามกฎหมายหรือตามระเบียบแบบแผนท่ีราชการ
หรือที่หน่วยรับตรวจกําหนดไว้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้วย 

การดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนนํารายงานการตรวจสอบของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินมาใช้เป็นหลักในการสอบสวนด้วย 

เม่ือพนักงานสอบสวน ผู้รับตรวจ กระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกํากับหรือ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการไปประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ภายในทุกเก้าสิบวัน 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวน ผู้รับตรวจ กระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกํากับ
หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาอันสมควร ให้คณะกรรมการ
รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 
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มาตรา ๔๗ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะมีผู้กระทําการ
โดยมิชอบ เป็นเหตุให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ของหน่วยรับตรวจต้องเสียหายหรือให้ประโยชน์น้อย
กว่าท่ีควร สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอํานาจประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนดเพ่ือรายงานให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

 

มาตรา ๔๘ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสําคัญในทุกด้านเว้นแต่ในเรื่องหรือข้อที่ตรวจพบน้ัน ผู้ว่าการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการ
เห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับหรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผยรายงานดังกล่าวเม่ือผ่านการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้เผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ    
ต่อสาธารณชนได้ 
 

มาตรา ๔๙ ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีความจําเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
หรือคณะรัฐมนตรีได้ทราบผลการตรวจสอบได้ทันเหตุการณ์ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เป็นรายงานระหว่างปีเม่ือสิ้นสุด
งานตรวจสอบเฉพาะกรณีกไ็ด้ แล้วให้นํามาตรา ๔๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๕๐ เม่ือประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับรายงานตามมาตรา ๔๗ 
มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ แล้ว ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
หรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา แล้วแต่กรณีท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 
 

มาตรา ๕๑ ในการตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ (๒) (ก) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจ
ว่าจ้างท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ หรือสํานักงานเอกชนที่เป็นที่ยอมรับแห่งวิชาชีพให้ดําเนินการตามเงื่อนไข
ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมกํากับดูแลของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้ ให้
ผู้ว่าการเป็นผู้กําหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

มาตรา ๕๒ นอกจากอํานาจหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงาน
ท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และการคลัง และการดําเนินการของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและขอบเขตหน้าท่ีของ
ส่วนราชการดังกล่าว 

(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งต้ัง การทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ การโอน การย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน
พิเศษ การออกจากราชการ การส่ังพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวนและ
การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษสําหรับข้าราชการและลูกจ้างสํานักงาน      
การตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งของข้าราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

(๔) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งกายของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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(๕) การแต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย 
(๖) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการสํานักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน 
(๙) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างลูกจ้างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมท้ัง

การกําหนดเครื่องแบบและการแต่งกาย และการจัดสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์อ่ืนของลูกจ้างสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม และเม่ือได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

มาตรา ๕๓ การกําหนดตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนท่ีเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งน้ี คําว่า "ก.พ." ให้หมายถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคําว่า "ส่วนราชการ
ท่ีมีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี"        
ให้หมายถึงสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  

มาตรา ๕๔ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้นํากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 

มาตรา ๕๕ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปน้ีเป็นผู้ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 

(๑) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเทียบเท่า         
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ และนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ัง 

(๒) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนให้ผู้ว่าการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
 

มาตรา ๕๖ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินอาจกระทําได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทําความตกลงกับเจ้าสังกัดแล้วเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ี จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับใด และได้รับเงินเดือนเท่าใด       
ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนด แต่เงินเดือนท่ีจะได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการสํานักงาน      
การตรวจเงินแผ่นดินท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน  

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ซ่ึงโอนมาตาม
วรรคหน่ึงในขณะท่ีเป็นข้าราชการน้ัน เป็นเวลาราชการของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการท่ีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการมาเป็น
ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระทํามิได้ 
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มาตรา ๕๗ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ บุคคลซ่ึงได้รับการบรรจุและ
แต่งต้ังให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  

ให้ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ  

ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 

 

มาตรา ๕๘ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของ
คณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการ และสํานักงาน     
การตรวจเงินแผ่นดินไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณของคณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไว้ในรายงานการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของ
คณะกรรมการและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยให้แนบความเห็น
ของคณะกรรมการร่วมไปด้วย 
 

มาตรา ๕๙ ในการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอ่ืนของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
นายกรัฐมนตรี และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันแต่งต้ังผู้ตรวจสอบจํานวนหนึ่งและรายงานผล
การตรวจสอบให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา ๓๙ (๒) (ก) มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๖๐ นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อาจมีรายได้ดังน้ี 

(๑) เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) ทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) ดอกผลหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒) 
รายได้ตาม (๑) (๒) และ (๓) ไม่เป็นรายได้ท่ีต้องนําส่งกระทรวง การคลังตามกฎหมายว่าด้วย

เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ และให้ใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนา การตรวจสอบและเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจและตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีตามผลงานและ
ความสามารถ ทั้งน้ี เว้นแต่ทรัพย์สินท่ีผู้อุทิศให้ได้กําหนดเงื่อนไขไว้เป็นประการอ่ืน 

การใช้จ่ายเงินรายได้ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
 

มาตรา ๖๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให้ผู้ ว่าการและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
-------------------- 

 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผู้ว่าการ และมิใช่เป็น
การกระทําตามหน้าท่ีราชการหรือเพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวน หรือเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ
หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ 
 

มาตรา ๖๓ ผู้รับตรวจหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมกํากับ หรือรับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจผู้ใด ละเลยไม่ดําเนินการตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย 
 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตาม มาตรา ๑๗ หรือไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่ง หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของ ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษ
จําคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใด    
ท่ีผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือ
ทําให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือ  
ท้ังจําทั้งปรับ 
  

บทเฉพาะกาล 
-------------------- 

 

มาตรา ๖๖  ให้ดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการตามมาตรา ๘ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ 

กําหนดวันดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของรัฐสภา 
 

มาตรา ๖๗ ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการในระหว่างท่ียังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด   
ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๘ (๑) มีจํานวนสิบสี่คน ประกอบด้วยประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลทุกแห่งซ่ึงเลือกกันเอง
ให้เหลือเจ็ดคน และผู้แทนพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนตามหรือใกล้เคียง
กับอัตราส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา
ผู้แทนราษฎรซ่ึงเลือกกันเองให้เหลือห้าคน เป็นกรรมการสรรหา 
 

มาตรา ๖๘ ให้กรรมการซ่ึงวุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยมีมติเลือก มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเพียงสามปี 
 

มาตรา ๖๙ การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้กระทํามาก่อนและหรืออยู่ในระหว่างการดําเนินการของสํานักงานการตรวจเงิน



20 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กรมชลประทาน  
 

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

แผ่นดินอยู่ในวันท่ี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการดําเนินการของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการตรวจสอบต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

มาตรา ๗๐ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแบ่งส่วน
ราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

มาตรา ๗๑ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือของ
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงใช้บังคับ
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ท้ังนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน            
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีออกใช้บังคับ 
 

มาตรา ๗๒ บรรดากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ้าง
ถึงสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ถือว่าบทกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญน้ี 
 

มาตรา ๗๓ ใ ห้ โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้ีสิน  ข้าราชการ  ลูก จ้าง  และ             
เงินงบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒      
ไปเป็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  ให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างท่ีโอนไปตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหน่งและได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อ่ืนรวมทั้งเงินประจํา
ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าเดิม 
 

มาตรา ๗๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม พระราชบัญญัติการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี
จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี 
  
 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

    (นายชวน หลีกภัย) 
           นายกรัฐมนตรี  

 
 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๑๑๕ ก 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

____________________ 

  โดยท่ีสมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการ
จัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการดําเนินงานและแก่การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึง   
ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 ข้อ ๒   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า 
 (๑ ) กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น กระทรวง   ทบวง  หรือกรม 

(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๕) หน่วยงานอื่นของรฐั 
(๖) หน่วยงานท่ีได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจ    

ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)  
                   (๗)  หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 

 “หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ”   หมายความว่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 
 “ผู้กํากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ
บังคับบัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ 

“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน  หรือผู้บริหารระดับสูง   
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 
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“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า   ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ 
 “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า   ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ หรือ 
ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีทําหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน   
 “การควบคุมภายใน” หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  
ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี   

 ข้อ ๔  ให้ผู ้กํากับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู ้ร ับผิดชอบในการนํามาตรฐาน       
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบน้ีไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน 

 ข้อ  ๕  ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน    
ท้ายระเบียบน้ีเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับ โดยอย่างน้อยต้องแสดง
ข้อมูล ดังน้ี 

(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานท่ีสําคัญในระดับหน่วยรับตรวจ และ
ระดับกิจกรรม 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม  โดยเฉพาะเก่ียวกับความซื่อสัตย์ และจริยธรรม
ของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 

(๓) ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีสําคัญตาม  (๓) 
 (๕)  ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล 

ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กํากับ
ดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี)  ทุกหกสิบวัน  พร้อมทั้งส่งสําเนาให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินด้วย  เว้นแต่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ดําเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๖  ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กํากับดูแล   และคณะกรรมการ      
ตรวจสอบ   เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อย ปีละหน่ึงครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน  
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่การรายงานคร้ังแรกให้กระทําภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑ )  ทําความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจท่ีใช้อยู่มีมาตรฐานตาม
ระเบียบน้ีหรือไม่ 
 (๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในใน
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด  รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
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   (ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
   (ข) การประเมินความเสี่ยง  
      (ค) กิจกรรมการควบคุม 
  (ง) สารสนเทศและการส่ือสาร 
  (จ) การติดตามประเมินผล 

 (๓) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน 

ข้อ ๗  ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้  ให้ขอทําความตกลงกับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ข้อ ๘  ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  
หรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุอันควร  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมท้ังพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจน้ัน  
ให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมกํากับ หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  แล้วแต่กรณี  
เพ่ือกําหนดมาตรการที่จําเป็นเพ่ือให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ 
 ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สามารถรายงานต่อประธานรัฐสภา  เพ่ือแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี  และแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐสภา  
เพ่ือประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 ข้อ ๙   ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบน้ี และให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีอํานาจตีความและวินิจฉยัปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ 

 ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

 
        ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
 
           (นายปัญญา ตันติยวรงค์) 
      ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนท่ี ๙๙ ก  วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาคผนวกภาคผนวก  ขข  

  
แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

 

   ด้านการบรหิาร 
 

   ด้านการเงิน 
 

   ด้านอื่นๆ 
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แบบสอบถามการควบคุมภายในแบบสอบถามการควบคุมภายใน  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการบริหาร 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
ภารกิจ 
1.1 วัตถุประสงค์หลัก 

 หน่วยรับตรวจ/ส่วนงานย่อย มีการกําหนด
ภารกิจเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ภารกิจที่กําหนดมีความชัดเจน กระทัดรัด และ
เข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจขององคก์รที่
กํากับดูแล (อาทิ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด) 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องหรือไม่ 

 มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจทุก
คนทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

 ฝ่ายบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ
หรือไม่ 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานที่
กําหนดสอดคล้องกับภารกจิ และสามารถวัดผล
สําเร็จได้หรือไม่ 

 วัตถุประสงค์การดําเนินงานมีการแบ่งออกเป็น
วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือส่วน
งานย่อยหรือไม่ 

 มีการกําหนดวิธีการเพ่ือให้บุคลากรเข้าใจในงาน
ท่ีปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินงานของส่วนงานย่อย ท่ีเขาปฏิบัติงาน 
และบรรลุวัตถปุระสงค์ตามภารกิจขององคก์ร
หรือไม่ 

1.2 การวางแผน 
 ฝ่ายบริหารมีการจัดทําแผน เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานที่
กําหนดหรือไม่ 

 แผนท่ีจัดทํามีการกําหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ 
อัตรากําลัง และระยะเวลาดําเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจนหรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช่ ไม่มี/ไมใ่ช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
 

 มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่ 

 มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือไม่ 

1.3 การติดตามผล 
 มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ

วัตถุประสงค์การดําเนินงานขององค์กร เป็นคร้ัง
คราวหรือไม่อย่างไร 

 การประเมินความคืบหน้าได้รวมการ
เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงนิจริงกับ
งบประมาณและสาเหตุของความแตกต่าง ของ
จํานวนเงินที่ใช้จ่ายจริงกับงบประมาณหรือไม่ 

 การประเมินความคืบหน้ามีการดําเนินการใน
ช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

 มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรท่ี
รับผิดชอบทราบ และแก้ไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานหรือไม่ 

 บุคลากรท่ีรับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวน 
หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์การดําเนินงาน แผน
และกระบวนการดําเนินงานหรือไม่ 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.1 ประสิทธิผล 

 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีสําคญัในการ
ดําเนินงานตามภารกิจได้รับการพิจารณา และ
กําหนดโดยฝ่ายบริหารหรือไม่ 

 ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของกระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่ 

 ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมามีการประเมินผลการ
ดําเนินงานในระดับผลผลิต (Output) หรือ
ผลลัพธ์ (Outcome) ขององค์กรว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด หรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
 

 ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ได้มีการนําไปปฏิบัติและ
จัดทําเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้ง่าย และเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

2.2 ประสทิธิภาพ 
 มีการคํานวณและเปรียบเทียบต้นทุนของการ

ดําเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามี
ประสทิธิภาพหรือไม่ 

 มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับ
องค์กรอ่ืน ท่ีมีลักษณะการดําเนินงาน 
เช่นเดียวกัน หรือไม่ 

 ข้อเสนอแนะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขทันต่อ
เหตุการณ์และมีการดําเนินงานอย่างเหมาะสม
หรือไม่ 

 
การใช้ทรัพยากร 
3.1 การจัดสรรทรพัยากร 

 ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในองค์กรได้รับการจัดสรร
ให้กับกระบวนการดําเนินงานท้ังหมดหรือไม่ 

 ทรัพยากรท่ีมีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 

 มีการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคก์าร
ดําเนินงานหรือไม่ 

 การจัดสรรทรพัยากร ได้ถือปฏิบัติอย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลท่ีดีท่ีสุดในด้าน
ประสทิธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม่ 

3.2 ประสทิธิผลของการใช้ทรัพยากร 
 คุณลักษณะเฉพาะตําแหน่ง ของตําแหน่งท่ี

สําคัญ มีการกําหนดหน้าท่ีไว้ชัดเจนและ
ปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดหรือไม่ 

 มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบ
สารสนเทศ และการบริหารเงนิงบประมาณ
หรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช่ ไม่มี/ไมใ่ช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
 

 มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรแต่ละประเภท เพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานหรือไม่ 

 กรณีการดําเนินงานตํ่ากว่าระดับที่กําหนด มี
การปฏิบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานหรือไม่ 

 บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่กําหนด
หรือสูงกว่าหรือไม่ 

 มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสําหรับบุคลกรใน
การฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงานหรือไม่ 

 มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพฒันาทักษะและ
ความสามารถของตนเองหรอืไม่ 

 
สภาพแวดล้อมของการดําเนินงาน 
4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 

 มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินงาน
หรือไม่ 

 มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนด
หรือไม่ 

 มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่ 

4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน 
 มีการระบุปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบที่มี

นัยสําคัญต่อการดําเนินงานในอนาคตของ
องค์กรหรือไม่ (เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และการออก
กฎระเบียบใหม่ๆ) 

 มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือลด
ผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
หรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

 
สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร 
.........(จากข้อ 1-4 มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ความม่ันใจว่า การดําเนินงานด้านการบริหาร
เป็นไปตามภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงานและการใช้ทรพัยากรและสภาพแวดล้อมของการดําเนินงาน        
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่)...... 
 
 
      
   

 
ช่ือผู้ประเมิน.................................................. 

       ตําแหน่ง......................................................... 
       วันท่ี.................../....................../………………. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน  ด้านการเงิน 
 

คําถาม มี/ใช่ ไม่มี/ไมใ่ช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
1.1 การรับเงิน 

 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการรับเงิน มิให้บุคคล
ใดบุคคลหนึง่มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่ง
ลักษณะงานต่อไปน้ี 
-  การอนุมัติการรับเงินสด 

            -  การเก็บรักษาเงินสด 
            -  การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
            -  การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงิน
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ 

 การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุน
ครบถ้วนและถกูต้องหรือไม่ 

 การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุช่ือผู้
จ่ายเงินและจํานวนเงิน และวัตถุประสงค์การ
จ่ายหรือไม่ 

 มีการกําหนดข้อห้ามมิให้นําเช็คท่ีรับไปขึ้นเงิน
สดหรือไม่ 

 มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับท่ีเป็นเงินสด
กับรับเป็นเช็คหรือไม่ 

 มีการกําหนดให้ผู้ชําระด้วยเช็คธนาคาร ระบุสั่ง
จ่ายในนามหน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็ค
หรือไม่ อย่างไร 

 มีการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของ
เช็คก่อนรับหรือไม่ 

 เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่
ได้รับเงินน้ันหรือไม่ 

 มีการออกใบเสร็จรับเงินสําหรบัการรับเงินทุก
ครั้งหรือไม่ 

 ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขกํากับเล่ม
และใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรอืไม่ 

 มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
 มีการสรุปยอดเงินท่ีได้รับทุกวันเม่ือสิ้นเวลารับ

เงินหรือไม่ 
 มีการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีรับกับหลักฐานการ

รับและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวัน
หรือไม่ 

1.2 การเบิกจ่ายเงิน 
 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการเบิกจ่ายเงินมิให้

บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบมากกว่า
หนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้ 
-  การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร 
-  การเก็บรักษาเงินสด 
-  การบันทกึบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
-  การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 มีการกําหนดระเบียบเก่ียวกับการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินอย่างชัดเจนหรือไม่ 

 การเบิกจ่ายเงินมีใบสําคัญหรือเอกสารหลกัฐาน
ประกอบท่ีมีการอนุมัติอย่างถูกต้องหรือไม่ 

 มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินท่ีบันทึกไว้ใน
บัญชีกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่ 

 มีการกําหนดวงเงินและผู้มีอํานาจอนุมัติการ
จ่ายเงินหรือไม่ 

 มีมาตรการป้องกันและเก็บรกัษาสมุดเช็ค
ธนาคาร ท่ียังไม่ได้ใช้ตรายางชื่อผู้มีอํานาจลง
นามหรือไม่ 

 มีการกําหนดให้ผู้มีอํานาจมากกว่าหนึ่งคน
ร่วมกันลงนามในเช็คที่ส่ังจ่ายหรือไม่ 

 มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่ 

 เช็คท่ีลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีมิใช่
เป็นผู้จัดเตรียมเช็ค เพ่ือชําระให้แก่เจ้าหน้าหนี้
หรือไม่ 

 มีการกําหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช่ ไม่มี/ไมใ่ช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
 มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ชําระเงนิ

แล้ว” ไว้ในใบสําคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายที่
ชําระเงินแล้วหรือไม่ 

1.3 เงินสดในมือ 
 มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่ 
 มีการนําเงินสดที่ได้รับ ฝากธนาคารภายในวันท่ี

ได้รับเงิน หรือวันทําการถัดไปหรือไม่ 
 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตาม

ระเบียบท่ีกําหนด และได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการหรอืไม่ 

 บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับ
ตรวจหรือไม่ 

 มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราว
หรือไม่ 

1.4 การนําเงินส่งคลัง 
 มีการนําเงินส่งคลังโดยวิธีการท่ีปลอดภัยและ

ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม่ 
 การนําเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้อง

ระหว่างผู้สง่กบัผู้รับหรือไม่ 
1.5 การบันทึกบัญชี 

 มีการบันทึกเงินท่ีได้รับในบัญชีเงินสดภายใน
วันที่ได้รับเงินนั้น หรือวันทําการถัดไปหรือไม่ 

 มีการบันทึกเงินท่ีนําฝากธนาคารในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารภายในวันท่ีนําฝากหรือไม่ 

 มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
หรือไม่ 

 มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันท่ีจ่ายเงินน้ัน
หรือไม่ 

 มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลงัทันทีท่ีมีการนําส่ง
คลังหรือไม่ 

1.6 เงินทดรอง 
 การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตาม

ระเบียบท่ีกําหนดหรือไม่ 
 มีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรอง

ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช่ คําอธิบาย/คําตอบ 
 การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริงหรอืไม่ 
 มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้งคราว

หรือไม่ 
 มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือนหรือไม่ 
 มีการติดตามผลเพ่ือค้นหาและดําเนินการ

ยกเลิกเงินทดรองท่ีไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ 
 
สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
.........(จากข้อ 1.1-1.6 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ความม่ันใจว่าการรับจ่ายเงินสดและเงนิฝาก
ธนาคาร เงินทดรองเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบที่กําหนด บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและ     
สมํ่าเสมอหรือไม่)............... 
 
 
        

 
ช่ือผู้ประเมิน.................................................. 

       ตําแหน่ง......................................................... 
       วันท่ี.................../....................../………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กรมชลประทาน  
 

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน  ด้านอ่ืนๆ 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช ่ คําอธิบาย/คําตอบ 
1.  การบริหารบุคลากร 
1.4 การสรรหา   

 ฝ่ายบริหารมีการกําหนดทักษะและ
ความสามารถท่ีจําเป็นของตําแหน่งงาน
สําคัญไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

 การสอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุแต่งต้ัง
มีการทําสอบทักษะและความสามารถ
ตามที่กําหนดไว้ของแต่ละตําแหน่งงาน
หรือไม่ 

 มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างท่ัวถึงในการรับ
สมัครบุคลากรหรือไม่ 

 มีการกําหนดกระบวนการคักเลือก เพ่ือให้
ได้บุคลากรท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งงานที่สุด
หรือไม่ 

1.5 ค่าตอบแทน 
 มีการจัดทําแนวทางการปฏบัิติเรื่อง

ค่าตอบแทนหรือไม่ 
 มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร

และหัวหน้างานลงนามรับรองใบลงเวลา
หรือไม่ 

 การเลื่อนขั้นเงนิเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ
และจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 

1.3  หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 มีการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

บุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การ
ดําเนินงานหรือไม่  

 การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานมีการจัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของงานท่ีสําคัญมี
การอนุมัติโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้บริหารสูงสุดหรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช ่ คําอธิบาย/คําตอบ 
1.4  การฝีกอบรม 

 มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะหรือไม่ 

 มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร 
เครื่องมือและการจัดฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรหรือไม่ 

1.5  การปฏบิตัิงานของบุคลากร 
 มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หรือไม่ 
 มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ท่ีกําหนดเป็นครั้งคราว จัดทําเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่ 

 มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานสุงกว่ามาตรฐานที่กําหนด
หรือไม่ 

 มีการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด
หรือไม่ 

1.6  การส่ือสาร 
 มีการสื่อสารข้อมูลคําสั่งให้บุคลากรระดับ

ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอหรือไม่ 
 มีการกําหนดวิธีการส่ือสารเพ่ือให้บุคลากร

สามารถส่งข้อเรียกร้องหรือขอ้แนะนํา
ให้กับฝ่ายบริหารได้หรือไม่ 

 มีการกําหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและ
ตอบข้อเรียกร้องและข้อแนะนําของ
บุคลากรหรือไม่ 

 

  
 
 
 
 

 

    
สรุป  :  การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร 
.......................(จากข้อ 1.1 – 1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ความม่ันใจว่าบุคลากรจะสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานหรือไม่)............... 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช ่ คําอธิบาย/คําตอบ 
2.  ระบบสารสนเทศ 
2.1  อุปกรณค์อมพิวเตอร์ 

 มีการกําหนดนโยบายการนําคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการดําเนินงานหรือไม่ 

 มีการกําหนดนโยบายของแต่ละส่วนงาน
ย่อยในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือไม่ 

 ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 มีข้อแนะนําหรอืให้การฝึกอบรมการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่ 

 เม่ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย
หรือทาํงานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบและ
มีการแก้ไขได้ทันทีหรือไม่ 

 มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม่ 

 การจัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการ
ประสานและวางแผนกับผู้เกีย่วข้อง เพ่ือให้
ม่ันใจว่าในระยะยาวคอมพิวเตอร์ท่ีจัดซ้ือ
จะเข้ากันได้กบัคอมพิวเตอร์อ่ืนหรือไม่ 

2.2 การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ 
 มีการกําหนดคุณสมบัติของผูท้ี่รับผิดชอบ

ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 ผู้ท่ีได้รับอนุมัติเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึง

แฟ้มข้อมูลและโปรแกรม 
 แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีสําคัญมีการ

กําหนดให้จัดทาํแฟ้มสํารองและเก็บรักษา
หรือไม่ 

 มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้
อินเตอร์เน็ตหรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช ่ คําอธิบาย/คําตอบ 
2.3  ประโยชน์ของสารสนเทศ 

 มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ท่ี
ประมวลจากระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราว
หรือไม่  

 ผู้ใช้ มีการสํารวจประโยชน์ของสารสนเทศ
ท่ีได้รับเป็นครั้งคราวหรือไม่ 

 มีการแจ้งใหผู้้ใช้ทราบเก่ียวกับ
ประสทิธิภาพใหม่ ๆ ของระบบสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอหรือไม่ 

 
 
สรุป  :  การควบคุมระบบสารสนเทศ 
.......................(จากข้อ 2.1 – 2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ความม่ันใจว่าระบบสารสนเทศ     
จะช่วยให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่)............... 
 
 

 
ช่ือผู้ประเมนิ...................................... 
ตําแหน่ง............................................ 
วันที.่.............../................./.............. 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช ่ คําอธิบาย/คําตอบ 
3.  การบริหารพัสดุ 
3.1  เร่ืองท่ัวไป 

 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีมิให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบมากกว่าหน่ึง
ลักษณะงานต่อไปน้ี 
- การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง 
- การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีและทะเบียน  

 มีระเบียบจัดซ้ือที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี ้
(กรณีมิได้ใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ) 
- นโยบายการจัดซ้ือ เช่น ซ้ือจากผู้ขาย 
หรือ ผู้ผลิตโดยตรง 
- วิธีการคัดเลือก 
- ขั้นตอนการจัดหา 
- การทําสัญญา 

 มีระบบการตรวจสอบเพ่ือให้ความม่ันใจว่า
มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีกําหนด

3.2  การกําหนดความต้องการ 
 มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนด

ความต้องการพัสดุหรือไม่ 
 ผู้ใช้พัสดุ เป็นผู้กําหนดความต้องการพัสดุ

หรือไม่ 
 การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา

ไดระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณ
พัสดุกําหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและ
ชัดเจนหรือไม่ 

 มีการกําหนดระยะเวลา การแจ้งความ
ต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหาไว้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจัดหา 
เพ่ือป้องกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษโดยอ้าง
ความเร่งด่วนหรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช ่ คําอธิบาย/คําตอบ 
3.3  การจัดหา 

 มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการไว้
หรือไม่ 

 กําหนดระยะเวลาการดําเนินการจัดหาใน
แต่ละวิธีไว้เหมาะสมและทันกบัความต้อง
หรือไม่ 

 มีการจัดทําทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้ง
สถิติราคาและปริมาณไว้หรือไม่ 

 จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีจัดหา
หรือไม่ 

 จัดทําราคากลางเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับ
ราคาเสนอขายหรือไม่ 

 มีการเปรียบเทียบราคาซ้ือครั้งล่าสุดและ/
หรือราคาจากผู้ขายหลายแห่ง เพ่ือให้ได้
ราคาที่ดีท่ีสุดหรือไม่ 

 การจัดหากระทําโดยหน่วยจัดหา หรือ
พนักงานจัดหา ตามใบแจ้งความต้องการ
พัสดุหรือใบอนุมัติจัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้ว
หรือไม่ 

 กําหนดอํานาจอนุมัติ โดยพิจารณาจามูลค่า
ของพัสดุหรือบริการ เพ่ือความคล่องตัว
และรัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

 มีการจัดทําใบสั่งซ้ือและสําเนาให้
ผู้เกี่ยวข้องคือ ผู้ตรวจรับของ ผู้แจ้งจัดหา 
บัญชี หรือการเงิน ฯลฯ หรือไม่ 

 กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําสัญญา
ชัดเจนและรัดกุมหรือไม่ 

 กําหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐาน
หรือไม่ 

 ใบสั่งซ้ือจัดทําขึ้นโดยเรียบลําดับหมายเลข
ไว้ล่วงหน้าและมีการอนุมัติการสั่งซ้ือ
หรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช ่ คําอธิบาย/คําตอบ 
3.4 การตรวจรับและการชําระเงิน 

 มีการกําหนดผู้มีอํานาจในการตรวจรับ
หรือไม่ 

 พัสดุท่ีสําคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดย
คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุที่มี
คุณภาพพิเศษตรวจรับโดยผู้ชํานาญในเรื่อง
นั้นโดยเฉพาะหรือไม่ 

 จัดทําแฟ้มสํารองและเก็บรักษาหรือไม่ 
 ตรวจนับจํานวน และชนิดของพัสดุท่ีได้รับ

กับใบสั่งซ้ือหรอืใบส่งของ พร้อมลงนาม
ผู้ตรวจรับอย่างน้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม่ 

 ทดสอบคุณภาพตามข้อกําหนดในใบสัง่ซ้ือ
หรือสัญญาซ้ือหรือไม่ 

 มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับ
การอนุมัติถูกต้องหรือไม่ 

 มีการติดตามกับผู้ขายสําหรับสินค้าท่ีชํารุด
เสียหาย และได้รับไม่ครบหรือไม่ 

 เม่ือมีการคืนสินค้า มีเอกสารลดหนี้จาก
ผู้ขายหรือไม่ 

 มีการอนุมัติการชําระหน้ีหรือไม่ 
 กําหนดหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในการตรวจ

จ่ายชําระหนี้หรือไม่ 
 ใบสําคัญที่เงินจ่ายแล้ว จะต้องมีการทํา

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพ่ือป้องกันการ
จ่ายซํ้าหรือไม่ 

 มีหลักฐานท่ีแสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบ
ส่งของกับใบสัง่ซ้ือในเรื่องปรมิาณ ราคา ค่า
ขนส่ง ส่วนลด (ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลง
หรือไม่ 

3.5 การควบคุมและการแจกจ่าย 
 มีการจัดทําบัญชี/ทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุ

แยกเป็นประเภทและมีหลักฐานประกอบ
ทุกรายการหรือไม่ 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

คําถาม มี/ใช ่ ไม่มี/ไมใ่ช ่ คําอธิบาย/คําตอบ 
 มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก 

และลงบัญชี/ทะเบียนทุกครัง้ท่ีมีการจ่าย
พัสดุหรือไม่ 

 การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยพัสดุที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้สัง่จ่าย
พัสดุหรือไม่ 

 มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
เพ่ือนํามาสอบยันความถูกต้องของพัสดุ
คงเหลือกับบญัชี ทะเบียนหรือไม่ 

 มีกรรมการ ซ่ึงไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ตรวจสอบการรับ/จ่ายพัสดุคงเหลือ
ประจําปีว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี /
ทะเบียน หรือไม่ 

 มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการ
รับ – จ่ายพัสดุคงเหลือประจาํปีหรือไม่ 

 กรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือ
หมดความจําเป็นต้องใช้งาน มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และ
ดําเนินการตามระเบียบหรือไม่ 

 มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่ 
 สถานท่ีจัดเก็บพัสดุ มีการแต่งต้ังเวรยาม

รักษาความปลอดภัยหรือไม่ 
 สถานท่ีจัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้

หรือไม่ 
 มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม่ 

3.6 การบํารุงรักษา 
 มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาพัสดุหรือไม่ 
 มีการจัดทํารายงานผลการบาํรุงรักษา

เป็นไปตามแผนหรือไม่ 
 มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการบํารุงรักษา

ให้แก่ผู้ใช้พัสดุหรือไม่ 
 มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการ

บํารุงรักษาระหว่างการดําเนินงานเองและ
การจ้างหน่วยงานภายนอกหรือไม่ 
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คําถาม 
 
 

มี/ใช ่
 
 

ไม่มี/ไมใ่ช ่
 
 

คําอธิบาย/คําตอบ 
3.7 การจําหนา่ยพัสดุ 

 มีการรายงานพัสดุที่หมดความจําเป็นหรือ
หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
และพัสดุที่สูญหาต่อผู้มีอํานาจเพื่อ
พิจารณาให้จําหน่ายพัสดุหรือไม่ 

 มีการจัดทํารายงานการจําหน่ายพัสดุออก
จากบัญชีหรือไม่ 

  

   

 
สรุป  :  การควบคุมการบริหารพัสดุ 
...................(จากข้อ 3.1 – 3.7 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ความม่ันใจว่าการบริหารพัสดุ       
เป็นไปอย่างมีประสทิธิผล ประสทิธิภาพและประหยัดหรือไม่)……………… 
 
 

 
ชื่อผู้ประเมนิ...................................... 
ตําแหน่ง............................................ 
วันท่ี................/................./.............. 
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กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

วิธีการใช้แบบสอบถามวิธีการใช้แบบสอบถาม  
 

1. ผู้ประเมินตอบคําถามตามแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

- ถ้ามีการปฏิบัติตามคําถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้กรอกเครื่องหมาย        
ในช่อง “มี/ใช่”   

 

- ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ม/ีไม่ใช่”   
 

- ถ้าไม่มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีถามให้กรอกในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่” โดยใช้อักษร NA     
ซ่ึงย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า ไม่มีเรื่องที่เก่ียวกับคําถาม 
 

2. คําตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคําถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรพิจารณาหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทน
หรือไม่ 
- จากคําตอบที่ได้รับ ผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์เอกสาร

หลักฐาน หรือคําตอบของผู้ท่ีมีความรู้ในเร่ืองท่ีถามและเช่ือถือได้ เพ่ือสรุปคําตอบและ
อธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของคําถามในช่อง “คําอธิบาย/คําตอบ” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ท่ีจะนํามาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

3. จากข้อมูลในช่อง “คําอธิบาย/คําตอบ” จะนํามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ  
การควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ 

 

4. แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหาร ผู้ท่ีจะตอบแบบสอบถามด้านนี้ได้ดีท่ีสุด คือ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารของหน่วยงาน 

 

5.  แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงิน จะช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเช่ือของ
ข้อมูลการเงินและรายงานการเงิน ผู้ท่ีจะตอบแบบสอบถามด้านน้ีได้ดีท่ีสุด คือ ผู้บริหารท่ี
รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการเงินของหน่วยงาน 

 

6. แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านอ่ืนๆ จะเหมาะสําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่บริหารงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศ และการบริหารพัสดุของหน่วยงาน  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาคผนวกภาคผนวก  คค  

  
  ตัวอย่างการรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 

- แบบ ปอ.1 
- แบบ ปอ.2 
- แบบ ปอ.3 
- แบบติดตาม ปอ.3 

 
  ตัวอย่างการรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

- แบบ WP.1 
- แบบ ปย.1 
- แบบ WP.2 
- แบบ ปย.2 
- แบบ WP.3 

 
  ตัวอย่างการรายงานการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน 

- แบบ ปส. 
  
  



44 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กรมชลประทาน  
 

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

ตัวอย่างรายงานการควบคุมตัวอย่างรายงานการควบคุมภายในภายใน  
  

ระดับหน่วยรับตรวจระดับหน่วยรับตรวจ  
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คําสั่งกองการเงินและบัญชีคําสั่งกองการเงินและบัญชี  
  

ที่ ที่ ๔๔//๑ ๑ / / ๒๕๕๔๒๕๕๔  
  

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําคู่มือเรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําคู่มือ  
การจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทานการจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน  
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