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1. ¡ÒÃ¨Ñ´ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ผูบริหารควรเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของหนวย

งานในความรับผดิชอบ อยางไรกต็ามเน่ืองจากหนวยงานภาครัฐตางๆ ในปจจุบนั สวนใหญมกีารควบคมุ

ภายในอยูแลว การกาํหนดหรอืออกแบบการควบคมุ โดยทัว่ไปจะใชวธิปีรบัปรงุการควบคุมทีม่อียูแลว 

การออกแบบการควบคุมเร่ิมจากการทําความเขาใจกับภารกิจ วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจและระดับ

กจิกรรม มาตรฐานการควบคมุภายใน กฎหมาย มตคิณะรฐัมนตร ีระเบยีบขอบงัคบัทีเ่กีย่วของกบัการควบคุม

ภายใน หลังจากนั้นจึงสอบทานสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และออกแบบการควบคุม

เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือที่ยอมรับได

 1.1 การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล ควรมีขั้นตอน

ดังนี้

  1) กําหนดวัตถุประสงค ในการดําเนินงาน หนวยรับตรวจจําเปนตองกําหนดวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว สิง่สําคัญอยางหน่ึง ทีจ่ะชวยใหผูบริหารดําเนินงานใหบรรลวุตัถุประสงค

ได คือ การสรางระบบการควบคุมภายในท่ีดีชวยทําใหผูบริหารมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลวาจะสามารถ

ควบคุมดูแลการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวได 

   วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจแบงเปน 2 ระดับ คือ

    วัตถุประสงคในระดับหนวยรับตรวจ (Entity - Level Objectives) เปนวัตถุประสงค

    ของการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยรับตรวจ

     วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม (Activity - Level Objectives) เปนวัตถุประสงคของการ

    ดําเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปสําหรับแตละกิจกรรมของระดับสวนงานยอย ซึ่ง

    วัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับ

    หนวยรับตรวจ

   การกําหนดวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจควรมีลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้

   (1) กําหนดภารกิจของหนวยรับตรวจ

   (2)  กําหนดวัตถุประสงคในระดับหนวยรับตรวจใหสอดคลองกับภารกิจที่กําหนดไว

   (3)  กําหนดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับหนวยรับตรวจ

   (4)  กําหนดวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม
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   วัตถุประสงคที่กําหนดข้ึนในแตละระดับ ควรมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่

ชัดเจนและสามารถวัดผลได

   ระบบการควบคมุภายในทีด่ ีจะตองใหความมัน่ใจอยางสมเหตสุมผลวา สามารถชวยใหหนวยรับ

ตรวจบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ันในการประเมินระบบการควบคุมภายใน หนวยรับตรวจจึงควร

ระบุไวดวยวาวัตถุประสงคที่กําหนดเปนวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานใด

  2) คนหาความเส่ียงตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญ ที่อาจทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุ
ประสงค

  3) พิจารณาการควบคุมที่มีอยูแลว วาสามารถท่ีจะปองกันหรือลดความเสี่ยงไดในระดับใด

  4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหมเพ่ือปองกันความเส่ียง หรือลดความเส่ียงท่ีเหลือใหอยูในระดับที่
ยอมรับได

  5) ประมาณการตนทุนท่ีจะตองใชในการจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งกิจกรรมการควบคุม ตนทุน

หรือคาใชจายตองไมสูงกวาประโยชนที่จะไดรับจากการมีกิจกรรมการควบคุม

  6) จัดทําแผนในการนํากิจกรรมการควบคุมนั้นมาใช

  7) นํากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติ และติดตามผล

 1.2 แนวทางการกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน

  ในการกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน หนวยรับตรวจทําความเขาใจโครงสราง

องคกร  ภาระหนาท่ีและวัตถุประสงคของสวนงานยอยตาง ๆ ตามโครงสรางองคกร แลวจึงกําหนดงานใน

ความรับผิดชอบออกเปนกิจกรรม

  คําวา “กิจกรรม” ในท่ีนี้อาจพิจารณาจากกระบวนงานท่ีปฏิบัติอยูในแตละสวนงานยอย ซึ่งจะขอ

ยกตัวอยางการควบคุมภายในดานทรัพยากรบุคคล พรอมแผนผังแสดงกระบวนงาน/กิจกรรม เพ่ือเปน

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานทรัพยากรบุคคลโดยแบงเปน กิจกรรม/งานตาง ๆ ไดแก

การกําหนดกรอบอัตรากําลัง การสรรหาบุคลากร การบรรจุแตงตั้ง การฝกอบรมและการโยกยาย

ภารกิจ

ของหนวยรับตรวจ 

วัตถุประสงคใน

 ระดับหนวยรับตรวจ 

กิจกรรมที่ทําให

บรรลุวัตถุประสงค 

วัตถุประสงคใน

ระดับกิจกรรม 
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  1) วัตถุประสงคการควบคุมภายในดานทรัพยากรบุคคล

   เพ่ือใหมัน่ใจวา การดาํเนินงานดานทรพัยากรบุคคลในเรือ่งกรอบอตัรากําลัง การสรรหาบคุลากร 

การบรรจุแตงต้ัง การฝกอบรม และการโยกยาย มปีระสิทธิผล และสอดคลองกับระเบียบหรือขอบงัคับทีกํ่าหนด

  2)  เหตุการณท่ีเกดิความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล เชน

   (1)  การกําหนดกรอบอัตรากําลังไมสัมพันธกับปริมาณงาน ที่สวนงานยอยแตละสวนงาน

รับผิดชอบ 

   (2)  คําบรรยายลักษณะงานและขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ กําหนดไวไมชัดเจนทําให

บุคลากรเขาใจหนาท่ีของตนเองคลาดเคล่ือนจากขอเท็จจริง มีการทํางานซ้ําซอน

   (3)  อัตรากําลังท่ีไมเพียงพออาจทําใหบุคลากรที่มีอยูทํางานหนักเกินไป ซึ่งสงผลใหเกิดขอ

ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ผลงานไมมีคุณภาพ หรือหากมีบุคลากรมากเกินไปอาจทําใหมีการใชทรัพยากร

ไมเต็มที่ เกิดการวางงาน สูญเสียคาใชจายท่ีมากเกินความจําเปน 

   (4)  การบรรจุแตงตั้งบุคลากรมาปฏิบัติงานท่ีไมตรงกับความรูความสามารถกับตําแหนงงาน 

เน่ืองจากไมมีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก หรือมีการกําหนดแตการคัดเลือกไมไดมาตรฐาน

   (5)  การพัฒนาบคุลากรทีไ่มเพียงพอหรอืไมตรงกบัความตองการของบคุลากรผูปฏิบตังิาน อาจ

ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

   (6)  มีการโยกยายบุคลากรบอยเกินไป จนทําใหการปฏิบัติงานขาดความตอเน่ือง เน่ืองจาก

บุคลากรท่ียายมาใหมตองใชเวลาในการศึกษางานท่ีไดรับมอบหมาย

  3)  กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานทรัพยากรบุคคล เชน 

   (1)  กรอบอัตรากําลัง

      กําหนดนโยบายดานอัตรากําลัง และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงรวมทั้งมีการส่ือสาร

     เพ่ือนาํไปจดัทําแผนใหสอดคลองกับอตัรากําลังท่ีมอียูจรงิ โดยบุคลากรใหการยอมรับ

      กําหนดแผนและงบประมาณอัตรากําลัง พรอมทั้งปรับปรุงใหเหมาะสมกับโครงสราง

     อยูเสมอ

      แผนและงบประมาณอัตรากําลัง ไดรบัความเห็นชอบจากคณะผูบรหิาร และสอดคลอง

     กับนโยบายดานอัตรากําลัง
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   (2)  การสรรหาบุคลากรและบรรจุแตงตั้ง

      กําหนดคุณสมบตัเิฉพาะตําแหนงท่ีตองการ เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณาบรรจุแตง

     ตั้งบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและมีการส่ือสารใหบุคลากรทราบ

     อยางท่ัวถึง

      กําหนดนโยบายเก่ียวกับการคัดเลือกและการบรรจุแตงตั้งเปนลายลักษณอักษร

      ปฏิบัติตามขอกําหนดดานบุคลากร เชน กฎ กพ. กฎหมายแรงงาน เปนตน

      เผยแพรขอมลูอยางท่ัวถึง ในการรับสมคัรหรือสรรหาบุคลากรเพ่ือดาํรงตําแหนงตาง ๆ  

      กําหนดกระบวนการคัดเลือก เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานมากท่ีสุด

   (3)  การฝกอบรม

      กําหนดนโยบายดานการพัฒนา ฝกอบรมบุคลากร และสื่อสารใหบุคลากรทราบถึง

     ความคาดหวังขององคกร

      วางแผนการพัฒนาและฝกอบรมประจาํป โดยพิจารณาจากความตองการของบคุลากร

      กําหนดระบบการติดตามประเมินผลบคุลากรท่ีผานการฝกอบรม และนําผลการประเมิน

     มาใชประโยชนในการจัดทําแผนการพัฒนาฝกอบรมตอไป

      จัดใหมีฐานขอมูลประวัติการฝกอบรมบุคลากรทุกคนท่ีเปนปจจุบัน

   (4)  การโยกยาย

      วางหลักเกณฑและแนวปฏิบตัใินการโยกยายหมุนเวียนบุคลากรรวมกันระหวางผูบรหิาร

     และบุคลากร

      จัดใหมีทะเบียนประวัติบุคลากรรายบุคคลหรือฐานขอมูลบุคลากร พรอมขอมูลการ

     ปฏิบัติงานท่ีผานมา เพ่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสม

      จัดใหมีแบบฟอรมแสดงความจํานงในการขอโยกยายและกําหนดระยะเวลาในการ

     แสดงความจํานงขอโยกยาย
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ตัวอย่างแผนผังแสดงกระบวนงานสรรหาบุคลากร

	 สํานักที่ต้องการบุคลากร	 แจ้งงานการ

	 เจ้าหน้าที	่

		 แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและ คดัเลือก

			 ประกาศการรับสมัคร	 	

		 ดําเนินการรับสมัครพร้อมทําทะเบียน

 ผู้สมัครว่าสมัครในตําแหน่งใด	สํานักใด

			 สํานักที่ต้องการ	 จนท.	 คัดเลือกผู้ที่จะ

	 เข้ารับการทดสอบ/สัมภาษณ์รอบแรก 

	 จากใบสมัคร	

			 สํานักเจ้าของเรื่องส่งใบสมัครที่ไม่ผ่าน

	 การคัดเลือกคืนงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อ 

	 จัดเก็บเข้าคลังพัสดุ	

		 สํานักเจ้าของเรื่องส่งใบสมัครของผู้ที่

	 ผ่านการคัดเลือกให้งานการเจ้าหน้าที่ 

	 เพื่อสรุปประวัติย่อ	

		 แจ้งคณะกรรมการเพื่อนัดวันและดําเนิน

	 การทดสอบ/สัมภาษณ์	 	

		 ดําเนินการทดสอบ/สัมภาษณ์ด้วยวิธี

	 การที่สํานักเจ้าของเรื่องกําหนดพร้อม 

	 ตกลงเรื่องเงินเดือน	 	

			 ประกาศผลการทดสอบ/สัมภาษณ์

				 แจ้งผลผู้เข้ารับการทดสอบ/สัมภาษณ์

		 ส่ ง ป ร ะ วั ติ ข อ ง ผู้ ผ่ า น ก า ร ทดสอบ /

	 สัมภาษณ์ให้งานทะเบียนประวัติทราบ 

	 เพื่อดําเนินการพิจารณาวันเริ่มทํางาน 

	 และแจ้งต้นสังกัด

		 แจ้งกําหนดวันรายงานตัวที่งานทะเบียน

	 ประวัติ เป็นผู้กําหนดให้ผู้ผ่านการคัด 

	 เลือกทราบเพื่อมารายงานตัวต่อไป

ประกาศรับสมัคร

รับสมัคร

จัดทําทะเบียนผู้สมัครและสรุปผลการรับสมัคร

สรุปผู้ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร

ประกาศผล

แจ้งคณะกรรมการและผู้สมัครเพื่อทดสอบ/สัมภาษณ์

ส่งใบสมัครพร้อมสรุปประวัติย่อให้สํานักที่ต้องการ

สํานักที่ต้องการบุคลากร	แจ้งงานการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบุคลากรรวบรวมสรุปนําเสนอผู้บริหารอนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก

พิจารณากําหนดคุณสมบัติประจําตําแหน่ง

สํานักที่ต้องการเจ้าหน้าที	่

พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร

พิจารณาวันเริ่มทํางานและแจ้งต้นสังกัด

แจ้งกําหนดวันรายงานตัวให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและงานทะเบียนประวัติทราบ

ทดสอบ/สัมภาษณ์

/ตกลงค่าตอบแทน
งานการเจ้าหน้าที่

แจ้งผู้สมัคร

จัดเก็บคลังพัสดุ
ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
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ตัวอยางแผนผังแสดงกระบวนงานบรรจุแตงตั้งบุคลากร

เจาหนาท่ีรายงานตัว

เพ่ือปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเอกสาร

ถูก/ครบ

ไมถูก/ไมครบ
แกไขเพ่ิมเติม

จัดทําคําส่ังบรรจุแตงตั้ง

เสนอผูบริหารสูงสุดลงนาม

ออกเลขท่ีคําส่ัง

Scan คําสั่งเขาระบบ

แจงเวียน

จัดเก็บเขาแฟม
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 1.3  การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน อาจมาจาก 2  วิธี

  1) วิธีทั่วไป ไดแก วิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมสําหรับงาน/กิจกรรมทั่วไป เชน การบริหารงาน 

นโยบาย การแบงแยกหนาท่ีความรบัผดิชอบ เปนตน ซึง่หนวยรบัตรวจสามารถเลือกจากรายการควบคมุทัว่ไป 

เชน จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) แลวดัดแปลงแกไขตามตองการ เพื่อนํามาปรับเปน

กิจกรรมการควบคุม

  2)  วิธีเฉพาะ ไดแก วิธีการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะ สําหรับงาน/กิจกรรมของหนวย

รับตรวจที่แตกตางจากงาน/กิจกรรมท่ัวไป โดยเนนไปท่ีรายละเอียดของหลักการและวิธีการปฏิบัติในเร่ือง

นัน้ ๆ  โดยตรง เพือ่ปองกนัหรอืลดความเส่ียงเฉพาะตามท่ีระบไุวในขัน้ตอนการประเมนิความเส่ียงหรือพจิารณา

จากความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญมากําหนดเปนกิจกรรมการควบคุม 

  การกําหนดหรอืออกแบบระบบการควบคุมภายในท้ังวิธทีัว่ไปและวิธเีฉพาะ ผูออกแบบสอบถามจะ

ตองเขาใจกระบวนงานของกิจกรรมนัน้เปนอยางด ีวธิกีารอยางงายคอื จดัทาํแผนผงักระบวนงาน แลวพจิารณา

วาการควบคมุภายในทีด่ทีีส่ามารถปองกนัหรอืลดความเส่ียงในแตละขัน้ตอนตามแผนผังกระบวนงาน เพ่ือให

การดําเนินงานตามกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค มีอะไรบางแลวนํามาจัดทําแบบสอบถาม

2. Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨·ÕèμŒÍ§¨Ñ´ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

  หนวยรับตรวจที่เกดิข้ึนกอนและหลังระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ซึ่งมีผลใชบังคับ วันท่ี 27 ตุลาคม 2544 แตยัง

ไมไดจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและจัดทําหนังสือ

รับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยสงใหสํานัก

งานการตรวจเงินแผนดิน/สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ตามแบบรายงานในหนา 28

3. ¡ÒÃ¹íÒÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õè¡íÒË¹´ä»ÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ

  เมื่อไดออกแบบระบบการควบคุมภายในแลว ควรสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

ทราบทั่วกันเพ่ือนําไปปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ โดยปกติหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานจะมี

หนังสือแจงเวียนใหบุคลากรทราบถึงระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นใหม  หรือที่ปรับปรุงครั้งลาสุด
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4. Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃ Ñ̈´ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

  ใหหนวยรับตรวจจัดทําหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามตัวอยางรายงาน

ดานลางน้ี

ชื่อหนวยรับตรวจ....................

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

         (ชื่อหนวยรับตรวจ)       ขอรับรองวา ไดจัดวางระบบการควบคุมภายใน และนํามา

ใชสําหรับการปฏิบัติงานในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล

วา การดําเนินงานของ         (ชื่อหนวยรับตรวจ)          จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการรักษาทรัพยสิน

การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริต ดานความ

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะ

รัฐมนตรี และนโยบายซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝายบริหาร

 ทั้งน้ี        (ชื่อหนวยรับตรวจ)       จะกําหนดใหมีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในท่ีนํา

มาใชในปจจุบัน  เพ่ือปรับปรุงใหมีประสิทธิผลและเพียงพอ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน

ดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 ตอไป

ลายมือชื่อ .........................................................

     (                                                        )

ตําแหนง        ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ

วันท่ี ................ เดือน .................พ.ศ. ..............




