
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่ :
ปัจจัยส าเร็จสู่การ ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Governance)”

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน



พระบรมราชโองการ
งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวางเกี่ยวข้องกับ
บ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้อง
กับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่
ตรงกัน ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
บริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่
หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่ งค า
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย 
โดยถือว่าความคิดเห็นและค าวิพากษ์วิจารณ์นั้นคือการระดมสติปัญญาและ
ประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติ
บริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดิน
ส าเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชการทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๓๑/๓/๒๕๕๖ 



หลักการพื้นฐานการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารจัดการที่ดี 

    (Good  Governance) เป็นยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน     
เพื่อใช้ส าหรับการถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม

ระบบการตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยของผู้บริหารในการติดตาม
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

ขอบเขตการตรวจสอบภายใน  มีความหลากหลาย ได้แก่ การตรวจสอบทาง
การเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎหมาย 
(Compliance Audit) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Audit) 
ที่เน้นประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ การตรวจสอบการบริหาร  
การตรวจสอบสารสนเทศ เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน



การควบคุมภายใน

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบ ระเบียบและคุณธรรม นับเป็น
ส่วนส าคัญในการปฏิบัติงานตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระบบการควบคุม
ภายในที่มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ถึงอุดมคติและจริธรรม ที่ซ่อน
อยู่ในบุคลากรทุกระดับขององค์การ  อันเป็นส่วนช่วยให้การท างาน
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว  ยังส่งเสริมให้เกิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี



กฎหมาย กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖



มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ด้าน คือ

   ๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการ      

       ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

   ๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงาน   

        ตรวจสอบภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

๑. ความซื่อสัตย์                          ๒.  ความเที่ยงธรรม

    ๓. การปกปิดความลับ                   ๔.  ความสามารถในหน้าที่

    “กฎบัตรการตรวจสอบภาย ๒๕๕๖” เผยแพร่ในเว็บไซด์ ธพ.

กรอบความประพฤติของผู้ตรวจสอบภายใน



การประเมินความเสี่ยงระบบควบคุมภายใน
มาตรการควบคุมภายในที่ส านัก สถาบัน กลุ่มงาน ได้ก าหนดให้มีขึ้น

เพื่อป้องกันความเสี่ยงและติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

การตรวจสอบภายในเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่สอบทานการประเมิน
ดังกล่าวอย่างเป็นอิสระ  ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในผลของการ
ด าเนินงาน เป็นการประเมินด้วยความระมัดระวังรอบคอบว่าระบบควบคุม
ภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถติดตามผลการด าเนินงาน
ในแต่ละช่วงเวลาได้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ได้ก าหนดให้มี
กิจกรรมควบคุม หรือการป้องกันความเสี่ยงไว้หรือไม่  เพื่อสรุปความเห็น
และรายงานผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการ



การพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายใน
การพัฒนางานตามนโยบายของท่านอธิบดีในฐานะฝ่ายบริหาร 

เพื่อสร้างให้มีระบบการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม :

การให้ความรู้จากข้อตรวจพบตามรายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านมา  
ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร นับเป็นวิธีการควบคุมแบบป้องกัน 
ตามนโยบายของผู้บริหาร  ช่วยสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานให้มี
ความถูกต้อง  ตามระเบียบและเครื่องมือต่าง ๆ ทางการบริหาร

           การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม ด้วยการประสานงานระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
ร่วมกัน ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับผลการตรวจสอบ  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขและการบริหารงานของกรม



การตรวจสอบประเภทต่างๆ 

๑ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน

๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๓ การตรวจสอบการด าเนินงาน

๔ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

๕ การตรวจสอบสารสนเทศ

๖ การตรวจสอบการบริหาร

   



การตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

การตรวจสอบรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS 

เรื่องที่ ๑ บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรื่องที่ ๒ บัญชีสินทรัพย์ถาวร

เรื่องที่ ๓ รายงานการเงิน

เรื่องที่ ๔ การจัดท าบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน

เรื่องที่ ๕ ส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด



การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตร้าน
จ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกรุงเทพ 

- การตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติในกรุงเทพ 

การออกใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งออกตามในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
๒๕๓๕

การออกแบบระบบควบคุมภายใน  ที่ค านึงถึงภารกิจหน้าที่และ
สามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายก าหนด



๕.๓ การตรวจสอบการด าเนินงาน
การจ้างที่ปรึกษาแนวทางการลงทุนเพื่อจัดสร้างท่อขนส่งน้ ามัน

ตรวจสอบการด าเนินการท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา(ระเบียบพัสดุฯ)

ตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษา

ตรวจสอบการส่งมอบงานในแต่ละงวดตามข้อตกลงของสัญญา   

          จ้างที่ปรึกษา

ตรวจสอบการออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายใน  ส าหรับ     

          เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดงบลงทุนจ านวนเงินสูง



   การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

โครงการพลังงานสัญจรสะท้อนปัญหา  ผู้ประกอบการ ปี ๕๖

การบริหารโครงการ 

การเบิกจ่ายตามระเบียบการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่าย ต่างๆ

ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

กรณีมีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจ



                การตรวจสอบสารสนเทศ

ตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศของกรมธุรกิจพลังงาน  
เป็นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

ตรวจสอบว่าหน่วยงานมีการด าเนินงานในการควบคุมด้านการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ



 การตรวจสอบการบริหาร
การตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณ  

การตรวจสอบการควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดท าแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ คตง. 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕

การตรวจสอบการจัดท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณ

การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดงบลงทุน

การตรวจสอบการใช้เงินเหลือจ่ายและการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีมีหนี้ผูกพัน

การสอบทานระบบควบคุมภายใน



การตรวจสอบรายได้ (ค่าธรรมเนียม)

การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมตามภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน

การออกใบเสร็จรับเงิน 

รายได/้ผลประโยชน์

น าส่งรายได้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย



ข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบและการใช้ประโยชน์
จากรายงานผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบการใช้รถราชการ

- การบันทึกควบคุมการใช้งานและการเติมน้ ามัน 

การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  

 - การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีไม่มีสิทธิเบิก เช่น การใช้สิทธิ
เบิกของบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว การน าใบเสร็จรับเงินที่มีอายุเกิน ๑ ปี มา
ขอใช้สิทธิเบิกฯ

การตรวจสอบโครงการพลังงานสัญจรสะท้อนปัญหาผู้ประกอบการ

- การลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมสัมมนา

- การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร



ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการใช้ประโยชน์จาก
รายงานผลการตรวจสอบ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

- การใช้แบบฟอร์มรายงานยังไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด

- การประเมินการควบคุมภายใน ยังไม่สัมพันธ์สอดคล้องกันของหัวข้อที่
ก าหนดให้มีการประเมิน ตลอดจนกิจกรรมที่น ามาประเมินยังไม่เป็นไป
ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป เช่น การเปล่ียนกฎหมาย เป็นต้น

- การประเมินบางส านักระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยง” ซึ่งโดยหลักการความ
เสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ จึงต้องมีหาแนวทางการ
ป้องกันความเสี่ยง เช่น การปิดล้อมสถานที่ไม่ให้เข้าท างาน เป็นต้น

 



ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ (ข้อมูล สตง.)
ด้านการรับ - จ่ายเงิน  เช่น
    - รับเงินและไม่ลงบัญชี หรือรับเงินไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
    - การรับเงินและไม่น าฝากธนาคารและน าส่งภายในเวลาที่ก าหนด
    - หลีกเลี่ยงการใช้เช็คจ่ายเงิน
    - น าใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกไปใช้รับเงิน
    - การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินไม่ขีดคร่อมและผู้ถือ
    - จ่ายเงินโดยยังมิได้รับอนุญาตหรืออนุมัติใช้จ่าย
    - อนุมัติเกินวงเงินที่ได้รับมอบอ านาจ
    - การแบ่งแยกหน้าที่ไม่เหมาะสม รับ-จ่ายเงิน ลงบัญชีเป็นคนๆ เดียวกัน
    - ลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าเป็นจ านวนมาก
    - ไม่ประทับตราใบส าคัญเมื่อจ่ายเงินแล้ว และเก็บรักษาไม่รัดกุม



ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ (ข้อมูล สตง.)
ด้านการเก็บรักษาเงิน เช่น

    - ไม่มีที่เก็บเงินที่รัดกุม เรียบร้อย

    - ไม่น าส่ง/น าฝากธนาคาร (เกินวงเงินเก็บรักษา)

    - กรรมการเก็บรักษาเงิน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับเงินคงเหลือประจ าวัน

    - ไม่จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (ในวันทีม่ีการรับจ่ายเงิน)

    - ไม่ตรวจสอบหรือจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (เดือนละครั้ง)









ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีดี
ตามค าพิพากษาศาลปกครอง

เพื่อป้องกันมิให้เป็นคดีปกครอง
สืบค้นได้จาก http://www.admincourt.go.th



ความรู้ก่อนเป็นคดีปกครอง(ค าพิพากษาศาลปกครอง)
คดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๓๗/๒๕๕๕

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่อาจอ้างความ
ไม่รู้และไม่เชี่ยวชาญในงานเพื่อให้ตนเองพ้นผิดได้  เนื่องจากงานราชการ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐได้

เจ้าหน้าที่ย่อมมีหน้าที่ปฏิบัติ งานด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการตลอดจนศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เข้าใจในงานอย่างถ่องแท้และขอ
ค าปรึกษาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน น ามาพิจารณา
ประกอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๐/๒๕๕๔
การจัดซื้อชุดนักเรียนด้วยเงินบริจาค

ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้จัดท าเอกสารจัดซื้อเป็นเท็จ และ เจ้าหน้าที่ลง
ชื่อในใบตรวจรับพัสดุโดยไม่มีพัสดุจริง

ศาลวินิจฉัยว่าการทุจริต เงินบริจาคถึงแม้ไม่ใช่เงินงบประมาณ เมื่อ
น าไปใช้เป็นประโยชน์องตน แม้ภายหลังมีการน ามาคืนให้รัฐเพราะถูก
ร้องเรียนหรือเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม ก็ยังมีความผิดตาม พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑ (เป็นกฎหมายหลักที่ก าหนดลักษณะการ
กระท านั้น ๆ หรือพฤติการณ์ที่ถือเป็นเหตุแห่งการกระท าผิดวินัย เช่น 
การปฏิบัติหน้าที่หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้
ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้)



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๙-๕๐/๒๕๕๕

เจ้าหน้าที่แก้ไขใบส าคัญงบเดือนแล้วใช้น ามาเป็นหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ (ท ามา ๒ ปี) ตรวจหลักฐานพบใบส าคัญไม่ครบตาม
เช็คที่สั่งจ่าย ท าให้เงินขาดบัญชี 

ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้กับส่วนราชการร่วมกับ
เ จ้ า หน้ าที่   ใ นฐ านที่ มี ก า รปล่ อ ยปละละ เลยมิ ไ ด้ ค วบคุ ม ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามระเบียบ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๑/๒๕๕๕
เป็นวิทยากรบรรยายแต่อาศัยโอกาสท าทุจริต

 การทุจริตในการเบิกเงินงบประมาณโดยอาศัยโอกาสที่ตนเป็น
วิทยากรในโครงการฝึกอบรม โดยขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรมรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและให้ผู้เข้ารับการอบรม
กรอกชื่อ ที่อยู่และลงลายมือชื่อ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน
งบประมาณ

การเบียดบังน้ ามันของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๑/๒๕๕๖
ผู้ควบคุมงานจ้างใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงงานจา้ง

สัญญาของทางราชการ  เมื่อได้ท าสัญญาแล้ว จะต้องด าเนินการให้
บรรลุผลตามข้อตกลงของสัญญา การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม

การตรวจการจ้างและควบคุมงานต้องเป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด
ของสัญญา และกรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาจะต้องท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรและต้องไม่ท าให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย




