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 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน มีความมุงมั่นท่ีจะพิทักษรักษาเงินของแผนดินไทยที่มาจาก

ภาษีอากรของประชาชนคนไทย สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหวงแหนทรัพยสมบัติของประเทศชาติ

ที่ไดรับจากบรรพบุรุษผูแลกมาดวยเลือด เน้ือ ชีวิต และถายโอนมาจนถึงทุกวันน้ี ซึ่งจะสืบทอดไปยังรุน

ลูก หลาน เหลนตอไป

 อยางไรเลาจึงจะรักษาสมบัติของชาติไทยไวได ! บทสรุปคือ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีระบบ 

ระเบียบและคุณธรรม องคประกอบเหลาน้ีตองมีการคนหาและพบใหได ดวยวิธีปฏิบัติที่เปนไปโดยธรรมชาติ

และย่ังยืน ระบบการควบคุมภายในท่ีมีมาตรฐาน ไมใชสิ่งท่ีเปนวิชาการดานเดียว หากแตเปนการปฏิบัติที่

สามารถตรวจสอบไดถึงอดุมคติและจริยธรรมท่ีซอนเรนในตัวบุคลากรทุกระดับขององคกรตัง้แตผูบรหิารระดับ

สงู จนถึงพนักงานผูปฏบิตัริะดับลาง สาํนักงานการตรวจเงินแผนดินตระหนักถึงความจําเปนของการสนับสนุน

และสงเสริมใหหนวยรับตรวจซึ่งเปนองคกรตาง ๆ ทั้งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานทองถ่ิน มีระบบ

การควบคุมภายในท่ีดี ซึ่งนอกจากจะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแลว ยังสงเสริมให

เกิดการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีอีกดวย

 หนังสอืแนวทาง  :  การจดัวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคมุภายในฉบับนี้

จัดทําข้ึนแทนหนังสือคําแนะนําฉบับเดิม ซึ่งขอยกเลิก เน่ืองจากไดรับทราบความเห็นจากหนวยรับตรวจวา

เปนปญหาในทางปฏิบัติและเปนภาระในการจัดทํารายงานท่ีมีจํานวนมาก โดยไดปรับลดแบบฟอรมและ

รูปแบบการจัดทํารายงานลง เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน

แกองคกรอยางแทจริง

 จึงหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล

การควบคุมภายในฉบับนี้ จะสามารถลดภาระตลอดจนลดปญหาในทางปฏิบัติลงได อันจะเปนประโยชน

ตอการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ใหสามารถปฏิบัติไดจริง มีความทันสมัยอยูเสมอ

และขอขอบคุณผูบริหาร เจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจ รวมท้ังเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินท่ี

กรุณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบฯ ท่ีผานมา จึงทําใหหนังสือแนวทาง

ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ

(คุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา)
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วางระบบการควบคุมภายในของตนเองและจัดทำาหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฉบับเดียว
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ถือเสมือนเป็นหน่วยรับตรวจ

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินก



หนวยรับตรวจ หมายถึง

สวนงานยอย หมายถึง

เจาหนาที่ระดับอาวุโส หมายถึง

หัวหนาสวนงานยอย หมายถึง

การควบคุม หมายถึง

ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง

โครงสรางการควบคุมภายใน หมายถึง

องคกรหรือหนวยงานท่ีเปนหนวยรับตรวจตามคํานิยาม

ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

สวนงานภายใตหนวยรับตรวจ ซึ่งอาจใชชื่อ “กิจกรรม” 

หรืออาจเรียกชื่ออยางอื่น เชน สํานัก กอง ฝาย หรือ

แผนกท่ียอยมาจากหนวยรับตรวจท้ังน้ีขึน้อยูกับลกัษณะ

โครงสรางหนวยรับตรวจนั้น ๆ

ผูบริหารระดับสูงหรือผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ที่มีความรู

ความชํานาญเร่ืองการควบคุมภายในและไดรับมอบหมาย

ใหอํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ติดตามการประเมินผล สรุปภาพรวมและจัดทํา

รายงานระดับหนวยรับตรวจ

ตําแหนงสูงสุดของสวนงานยอย ที่ทําหนาท่ีบริหารหรือ

ควบคุมงานของสวนงานยอย

วิธีการท่ีนํามาใชเพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะบรรลุ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

การควบคุมที่ออกแบบใหมีการเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน

ไวในกระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานต้ังแตตน

จนจบ

การออกแบบการควบคมุโดยพจิารณาจากความสัมพนัธ

ของทรัพยากรตาง ๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการ

บริหารภายในองคกรน้ัน ๆ 
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การจัดวางระบบการ หมายถึง

ควบคุมภายใน 

การติดตามผลในระหวางการ หมายถึง

ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) 

การประเมินผลเปนรายคร้ัง หมายถึง

(Separate Evaluations) 

การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนํามาใช

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ระเบียบและมีประสิทธิภาพ

การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมในระหวางการ

ปฏบิตังิาน อาจเรยีกวาการติดตามผลอยางตอเนือ่ง หรอื

การประเมินผลแบบตอเน่ือง

การประเมินท่ีมีวัตถุประสงคมุงเนนไปที่ประสิทธิผล

ของการควบคุม ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีกําหนด โดย

ขอบเขตและความถี่ในการประเมินรายครั้งขึ้นอยูกับ

การประเมินความเส่ียงและประสิทธิผลของวิธีการ

ติดตามผลอยางตอเน่ืองเปนหลัก
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