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พ่อสอนไว้ว่า.....

.....เงินแผ่นดนิ น้ันคอื

     เงินของประชาชนทั้งชาติ
.....

(พระบรมราโชวาท)





การเงิน การคลงั และงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดนิ

ให้ท าเป็นพระราชบัญญตัิ
ถ้า พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทัน

ให้ใช้กฎหมายงบประมาณรายจ่ายปีก่อนไปพลาง                            
                        รัฐธรรมนูญ ๕๐ มาตรา ๑๖๖



การจ่ายเงนิแผ่นดนิ
      จะกระท าได้เฉพาะ                                         
      ทีไ่ด้อนุญาตไว้ในกฎหมาย   
เว้นแต่ กรณจี าเป็นเร่งด่วน                                                  

       แต่ต้องเป็นไปหลกัเกณฑ์และ                         

       วธีิการที่กฎหมายบัญญตัิ       
                              รัฐธรรมนูญ ๕๐  มาตรา ๑๖๙   



ให้มกีฎหมายการเงนิการคลงัของรัฐ   เพือ่ก าหนดกรอบวนัิย
การเงนิการคลงั     ซ่ึงรวมถึงหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการวางแผน
การเงนิระยะปานกลาง  การจัดหารายได้  การก าหนดแนวทาง          
ในการจัดท างบประมาณของแผ่นดนิ   การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน  การบัญชี  กองทุนสาธารณะ  การก่อหนีห้รือด าเนิน 
การผูกพนัทรัพย์สินหรือภาระทางการเงนิของรัฐ  การก าหนด
หลกัเกณฑ์วงเงนิส ารองจ่ายเพือ่เพือ่กรณฉุีกเฉินหรือจ าเป็น   
และการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  ตามหลกัการรักษาเสถียรภาพ พฒันา
เศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื   และความเป็นธรรมในสังคม

                             รัฐธรรมนูญ ๕๐  มาตรา ๑๖๗                                               



พ.ร.บ.วธีิการงบประมาณ  พ.ศ. 2502

มาตรา  26
ขา้ราชการ  หรือ  ลูกจา้ง  ผูใ้ด  ของส่วนราชการ  กระท าการก่อ

หน้ีผกูพนั  หรือ  จ่ายเงิน  หรือโดยรู้อยูแ่ลว้ยนิยอมอนุญาตใหก้ระท าการ
ดงักล่าวนั้น       โดย ฝ่าฝืน  พ.ร.บ.น้ี  หรือระเบียบ   หรือขอ้บงัคบัท่ีออก 
โดย  พ.ร.บ.น้ี  

นอกจากความรับผิดทางอาญาถา้มี  และจะตอ้งชดใชจ้ านวนเงิน        
ท่ีส่วนราชการจ่ายไป  หรือ ตอ้งผกูพนัจะตอ้งจ่าย

บุคคลภายนอกผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการกระท านั้นจะตอ้งร่วม
รับผดิชอบใชจ้ านวนเงินนั้น  ตลอดจนค่าสินไหมใด ๆ ใหแ้ก่ส่วนราชการ



ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  พ.ศ. 2520

ขอ้  27
การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือทรัพยสิ์น  หรือจา้งท าของ  ให้

แสดงรายการทรัพยสิ์นและจ านวนเงินเป็นรายประเภท  ในฎีกาขอ
เบิกเงิน  และใหผู้เ้บิกรับรองดว้ยหลงัฎีกาวา่....................

การเบิกเงินตามฎีกาไดป้ฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ
ถูกตอ้งแลว้และมีหน้ีผกูพนัท่ีถึงก าหนดหรือใกลจ้ะตอ้งจ่าย

.........................โดยใหผู้เ้บิกลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน



การตรวจเงนิแผ่นดนิ ตรวจสอบอะไรอย่างไร 

  การตรวจสอบบัญชีการเงนิ
  การตรวจสอบการจัดเกบ็รายได้
  การตรวจสอบการบริหารงานพสัดุ
  การตรวจสอบการด าเนินงาน
  การตรวจสอบสืบสวน



 การตรวจสอบบัญชี/งบการเงิน
      การจัดท าบัญชี / งบการเงิน 

  - หลกับัญชี / ระเบียบ
  - การลงบญัชี / รายงานการเงนิ
 ถูกต้องตามมาตรฐาน - น่าเช่ือถือ 



  การตรวจสอบการเงินทั่วไป
   การเบิกจ่าย/หลกัฐานทางการเงิน

       - ฎกีา / ใบส าคญั
- เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

     ถูกต้อง - แท้จริง



 การตรวจสอบการจดัเกบ็รายได้ 
    แหล่งที่มาของรายได้

    - การจัดเกบ็
    - การรับและเกบ็รักษาเงิน

        - การน าส่งเงิน  

    ถูกต้อง - ครบถ้วน



 การตรวจสอบการด าเนินงาน
      ผลการใช้จ่ายเงิน

  - ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  - ประหยดั ประโยชน์ คุ้มค่า
 



การตรวจสอบกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้าง 
เช่น    -   งบประมาณ  

          -    พสัดุทีต้่องการ 

        -    ขั้นตอนและวธีิการจดัหา *                   
     -   การตรวจรับ 

         -      การควบคุม



*การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการพสัดุ
- การจัดท าเอง - การจ้างที่ปรึกษา

- การจัดซ้ือ - การจัดจ้าง 

- การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

  - การแลกเปลีย่น      - การเช่า

- การควบคุม      - การจ าหน่าย

- การด าเนินการอืน่เกีย่วกบัการพสัดุ



  การตรวจสอบสืบสวน
       หาข้อเท็จจริง ..........

       พฤตกิารณ์ ไม่สุจริต / ทุจริต

- บกพร่อง  ผดิระเบียบ / กฎหมาย

     - ทุจริต / กระท ามิชอบ - เสียหาย 



ส่วนงานตรวจสอบของ สตง. .
  - ตรวจสอบบัญชีการเงนิและรายได้
    ส านักงานตรวจสอบการเงนิที่ ๑ - ๘  
  - ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างและสืบสวน
    ส านักงานตรวจการบริหารพสัดุและสืบสวน ๑ - ๔
  - ตรวจสอบการด าเนินงาน
    ส านักงานตรวจสอบการด าเนินงานที ่ ๑ - ๒
  - ตรวจสอบอืน่ ๆ 
    ส านักงานตรวจสอบสอบกจิการพเิศษ
  - ตรวจสอบภูมภิาค
    ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิภูมภิาค ที ่๑ – ที ่๑๕  



เนือ้หาการน าเสนอ

1. สาระส าคญัของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินฯ
2. ทีม่าของหนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุม

ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
3. มาตรฐานการควบคุมภายใน
4. บทบาทและความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุม

ภายใน
5. บทบาทของผู้บริหารระดบัสูงต่อการตรวจสอบภายใน
6. ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงต่อการปฏิบัติตาม

ระเบียบ
18



1.  สาระส าคญัของระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดินฯ

ก าหนดให้หน่วยรับตรวจ

1. จัดวางระบบการควบคุมภายใน

2. ประเมนิผลการควบคุมภายใน และรายงานผล
การประเมินอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

19



2.  ทีม่าของหนังสือแนวทาง : การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมนิผลการควบคุมภายใน

ปรับปรุงขึน้ใหม่เพือ่แก้ปัญหาในทางปฏิบัติ

ไม่เป็นภาระแก่หน่วยรับตรวจ

ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและประเมนิผลการควบคุมภายใน

20



การปรับปรุงการปรับลดแบบรายงาน

21

รายงานการประเมินผลตามระเบียบฯ ข้อ 6
จ านวนทีจ่ัดท าน้อยลง

หน่วยรับตรวจ จาก  5 แบบ  เหลอื  3 แบบ
ส่วนงานย่อย    จาก  6 แบบ  เหลอื  2 แบบ

การจัดส่ง
จดัส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในฉบับเดยีว



3. มาตรฐานการควบคุมภายใน 

หมายถงึ กระบวนการทีผู้่ก ากบัดูแล  ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรทุกระดบัของหน่วยรับตรวจก าหนดให้มีขึน้ 
เพือ่ให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
จะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์

ความหมาย

22



1. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน

2. ความเช่ือถือได้ของรายงานการเงิน

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัที่
เกีย่วข้อง

3 วัตถุประสงค์

3. มาตรฐานการควบคุมภายใน (ต่อ) 

23



แนวคดิ การควบคมุภายใน

เป็นกระบวนการทีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัตงิาน
ตามปกติ

เกดิขึน้ได้โดยบุคลากรทุกระดบัขององค์กร

ให้ความเช่ือมั่นในระดบัสมเหตุสมผล  เพือ่บรรลตุาม
วตัถุประสงค์ 3 ประการของการควบคุม

3. มาตรฐานการควบคุมภายใน (ต่อ) 

24



1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)
3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 

Communication)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

 5  องค์ประกอบ

3. มาตรฐานการควบคุมภายใน (ต่อ) 

25



สภาพแวดล้อมของการควบคุม

การประเมิน
ความเส่ียง

กจิกรรม
การควบคุม

สารสนเทศ
และ

การส่ือสาร

การติดตาม
ประเมินผล

3.  มาตรฐานการควบคุมภายใน (ต่อ) 

26



4. บทบาทและความรับผดิชอบของ
ฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน

ก าหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในขององค์กร
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมทีด่ี
ปฏิบัตตินให้เป็นตัวอย่างทีด่ใีนเร่ืองความซ่ือสัตย์ ความมี
คุณธรรม และจริยธรรม
จดัให้มีและให้ความส าคญัหน่วยตรวจสอบภายใน
สนับสนุนกระบวนการประเมินการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง

ผู้บริหารระดบัสูง

27



ก าหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในส่วนงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ติดตามประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต้การ
ควบคุมทีน่ ามาใช้
แก้ไขหรือปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน
การควบคุมภายในส่วนงานทีไ่ด้รับมอบหมาย
ปลูกฝังผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย จิตส านึกที่ดี มีความ
เข้าใจ และเห็นความส าคญัของการควบคุมภายใน

ผู้บริหารระดบัรองลงมา

28



จดัให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน
ให้การยอมรับงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน
สร้างความมั่นใจแก่หน่วยตรวจสอบภายในต่อความเป็นอสิระ
ในวชิาชีพ
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในรับผดิชอบในการ
ประเมินผลการควบคุมภายในโดยอสิระ
จดัให้มีระบบติดตามผลในการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน 29

5.  บทบาทของผู้บริหารระดบัสูงต่อการ
ตรวจสอบภายใน



ท่านคะ การควบคุมไม่ได้เน้น
เฉพาะงานด้านบญัชีนะคะ ต้องทุก
งานค่ะ เมื่อเกดิข้อผดิพลาดหรือการ
ทุจริตจะกล่าวโทษนักบญัชีหรือผู้

ตรวจสอบไม่ได้นะคะ

ได้รายงานผลการประเมิน
การควบคุมหลายคร้ังแล้ว 
แต่ท่านไม่ส่ังการแก้ไข

ท าไมถึงผดิพลาด
มากอย่างนี้

30



6.  ความรับผดิชอบของผู้บริหารระดบัสูง
ต่อการปฏิบัตติามระเบียบฯ

ให้มกีารจัดวางระบบการควบคุมภายใน

จัดให้มกีารประเมนิความเพยีงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขององค์กร

31



การก าหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในให้
เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และภารกจิของหน่วยงาน 
และน าไปปฏิบัติ

ใช้ส าหรับหน่วยรับตรวจทีก่่อตั้งใหม่

เมื่อจัดวางระบบฯ เสร็จ หัวหน้าหน่วยรับตรวจจัดท า
หนังสือรับรองการจดัวางระบบการควบคุมภายในส่ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ/ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิภูมิภาค

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

32



ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self 
Assessment : CSA)
รายงานผลการประเมิน ภายใน 90 วนั นับจากวนัส้ินปี 
งบประมาณหรือปีปฏิทนิ
จดัท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(Representation Letter)
ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ/ ผู้ก ากบัดูแล/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)

การประเมินผลการควบคุมภายใน

โดย
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รายงานอืน่เกบ็ไว้ทีห่น่วยรับตรวจ

ขอบเขต ความถี่ วธีิการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินอยู่ในดุลยพนิิจของหน่วยรับตรวจเป็นผู้
ก าหนด

สามารถใช้หนังสือฉบับนีเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ฯ

การประเมินผลการควบคุมภายใน (ต่อ)
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ช่ือรายงาน จัดท า จัดส่ง
หน่วยรับตรวจ
1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน
2. ปอ.2 ผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมฯ
3. ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ส่วนงานย่อย
1. ปย.1 ผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมฯ
2. ปย.2 การประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมฯ
ผู้ตรวจสอบภายใน
1.  ผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมฯ ของผู้ตรวจสอบภายใน















-
-

-

-

-

สรุปรายงานทีห่น่วยรับตรวจจัดท าและ
จัดส่ง สตง. ตามระเบียบข้อ 6
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