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คำนำ 
  ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เป็นระบบงานสำหรับจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานท่ี
กรมบัญชีกลางเปิดให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ระบบงาน คือ ระบบงานทางละเมิด 
ระบบงานทางแพ่ง ระบบงานลาศึกษา และระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและติดตาม
การดำเนินงานด้านคดีไม่ให้ขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่ครบถ้วน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนควบคุม ป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

  ณ ปัจจุบันมีข้อสั่งการจากกระทรวงการคลัง เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติเพิ่มขึ้น ดังนั้น กลุ่ม
ตรวจสอบภายในจึงได้ปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบการใช้งานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เพื่อให้มี
แนวทางในการดำเนินการตรวจสอบ ให้เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้
ตรวจสอบสามารถตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบงาน 
ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการประเมินการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ประเด็นที่ 10 นโยบาย 
คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และสำหรับผู้ท่ี
สนใจศึกษาต่อไป 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

              กรมธุรกิจพลังงาน  
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บทท่ี 1 
บทนำ 

ความเป็นมา 
  กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อสร้างความ
เช่ือม่ันและเพ่ิมคุณค่าในการปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดย
การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ พ.ศ. 2559 
  กรมบัญชีกลางได้พัฒนาปรับปรุงระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถติดตามงานด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่งได้อย่างทันเวลา และช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการใช้
สิทธิเรียกร้องไม่ทันภายในกำหนดอายุความ ซ่ึงได้ทำการย้ายข้อมูลจากระบบเดิมมาไว้ในระบบที่ปรับปรุงใหม่ 
สามารถใช้งานในระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยได้กำหนดขั้นตอนการใช้งานในระบบซ่ึง
หน่วยงานของรัฐจะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่สร้างและกำหนดสิทธิการใช้งาน และ
จะต้องบันทึกข้อมูลในแบบข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อเปิดสิทธิให้แก่ผู้ดูแลระบบ และกำหนดให้
ผู้ใช้งานระบบจะต้องเข้าใช้งาน พร้อมทั้งแจ้งความเสียหายที่เกิดแก่หน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนไม่ว่าเดือนนั้นจะ
เกิดความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ต่อมามีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่
ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เชิง
บูรณาการในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงาน และเพื่อให้การพิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเสร็จส้ินไปโดยเร็วย่ิงข้ึน 

การตรวจสอบการใช้งานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เพื่อให้ทราบว่าการบันทึก
ข้อมูลในระบบงานทั้ง 4 ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐาน และปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กรมบัญชีกลางกำหนด มีระบบติดตามการดำเนินงานที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี เป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน 
  กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบการใช้งานระบบความรับผิด
ทางละเมิดและแพ่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ประเด็นที่ 10 คู่มือการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ด้านการปฏิบัติงาน เร่ือง นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตการจัดทำคู่มือ 
 ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบกิจกรรมการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 



 

  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน  
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
2. เพื ่อให้หน่วยรับตรวจและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้ทราบแนวทางในการตรวจสอบและจัดเตรียม                                    

เอกสาร หลักฐานประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3. เป็นเครื ่องมือช่วยผู ้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื ่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 4. เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
กฎหมาย และ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 

1. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว72 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งเปิดระบบงาน
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0410.2/ว238  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เรื่องซักซ้อมความ
เข้าใจการเข้าใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และการจัดส่งเร่ืองพิจารณาหรือตรวจสอบ 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0410.2/ว131 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 เร่ืองซักซ้อม
ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และการจัดส่งเรื ่องพิจารณาหรือ
ตรวจสอบ 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว32 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องส่งสำนวน
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0410.6/ว239 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 เร่ืองการใช้งาน
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.5/ว148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่องการใช้
งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

7. ประกาศกระทรวงการคลังเร ื ่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ ้าหน้าที ่ท ี ่ ไม ่ต ้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที ่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

คำจำกัดความ 
1. ผู้ตรวจสอบ หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในของกรมธุรกิจพลังงาน 
2. หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีดำเนินการตรวจสอบ 
3. กระดาษทำการ หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ได้มาจากการรวบรวมและจัดทำขึ้นในช่วงระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้บันทึก สรุปข้อตรวจพบ ผลการตรวจสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ภารกิจการตรวจสอบภายใน 

 
 



 

  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน  
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บทท่ี ๒ 
ระบบงานละเมิดและแพ่ง 

ความเป็นมาของระบบงานละเมิดและแพ่ง 
กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ข้ึนเพื่อรองรับระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้กรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐมีระบบที่สามารถติดตามการดำเนินงานเมื่อเกิดความ
เสียหายแก่การเงินของแผ่นดิน เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และที่สำคัญเพื่อเป็นการ
ควบคุมดูแลมิให้ขาดอายุความ หรือสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ รวมทั้งมีระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาและลูกหนี้ในคดีปกครองของหน่วยงานภาครัฐท่ี
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถติดตามหนี้ พร้อมทั้งสรุปรายงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในการกำหนดนโยบายในการติดตามเร่งรัดหน้ี ซ่ึงระบบงานละเมิดและแพ่งประกอบด้วย 4 ระบบงานย่อย ดังน้ี 

1. ระบบความรับผิดทางละเมิด 
 

สำหรับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่ ตั้งแต่เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงานภาครัฐ
จนถึงการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง ตลอดจนการ
ติดตามสืบหาหลักทร ัพย์
และการตัดจำหน่ายหนี้สูญ 
และมีระบบตรวจสอบอายุ
ความ เพ ื ่ อป ้ อ งก ั นม ิ ใ ห้
สำนวนขาดอายุความการใช้
สิทธิเรียกร้อง จนสิ้นสุดงาน
ทางละเมิด  
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2. ระบบความรับผิดทางแพ่ง 

 
 
สำหร ับต ิดตาม  ตรวจสอบ 
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านคดี
แพ่งหน่วยงานภาครัฐ ต้ังแต่เกิด
ข้อพิพาท การพิจารณาแก้ไข
หรือยุติข้อพิพาท การดำเนินคดี
แพ่ง คดีปกครอง ตลอดจนการ
ติดตามการตัดจำหน่ายหนี้สูญ 
และม ีระบบตรวจสอบอายุ
ความเพื ่อป้องกันมิให้สำนวน
ข า ดอ า ย ุ ค ว า ม การใช ้ส ิทธิ
เรียกร้อง จนส้ินสุดงานทางแพ่ง 

 
 

 
3. ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา 

 
สำหร ับต ิดตาม  ตรวจสอบ 
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านคดี
ผิดสัญญาศึกษาของหน่วยงาน
ภาคร ัฐ ตั ้ งแต ่ เม ื ่อม ีการผิด
ส ัญญาลาศ ึกษาหร ือร ับทุน 
จนถึงการใช้สิทธิฟ้องร้องคดี
ตลอดจนการต ิดตามส ืบหา
หลักทรัพย์และการตัดจำหน่าย
หน ี ้ส ูญและม ีระบบคำนวณ
กลางสำหรับคำนวณเงินที่ผู้ผิด
สัญญาต้องชดใช้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ จนส้ินสุดงานลาศึกษา 
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4. ระบบงานฐานลูกหน้ี 

 
 
เป ็ นระบบงานท ี ่ ต ่ อ เน ื ่ อ งจาก
ระบบงาน ที ่ 1-3 โดยเมื ่อมีการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม ข ั ้ น ต อ น ข อ ง
ระบบงานทางละเมิด ระบบงานทาง
แพ่ง หรือระบบงานผิดสัญญาลา
ศึกษาแล้วเกิดลูกหนี้ จะมีการถ่าย
โอนลูกหนี้มายังระบบฐานข้อมูลหน้ี 
โดยม ี ระบบคำนวณกลาง  ช่ วย
คำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยที่ลูกหน้ี
ต้องชำระ อัตราการผ่อนชำระหน้ี
จำนวนงวดเงิน รวมทั้งกำหนดอายุ
ความการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล
กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ตลอดจนการ
ติดตามสืบหาหลักทรัพย์และการตัด
จำหน่ายหน้ีสูญ จนส้ินสุดงานลูกหน้ี 

 
 

สิทธิและหน้าท่ีการเข้าใช้งาน 

การเข้าใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไประบบจะ
สร้าง Username ผู้ใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ e-mail ของผู้ใช้งาน และกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐสร้าง
ผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งาน และควบคุม กำกับดูแลผู้ใช้งานของหน่วยงานได้เอง และให้ดำเนินการดังน้ี 

1) มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างและกำหนดสิทธ์ิ
ให้แก่ผู้ใช้งานระดับหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในระบบงานทางละเมิด ระบบงานทาง
แพ่ง ระบบงานผิดสัญญาลาศึกษา และระบบฐานลูกหนี้ โดยให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานภาครัฐบันทึกข้อมูลใน
แบบข้อมูลผู้ใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และส่งให้กรมบัญชีกลางเปิดสิทธิให้แก่ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงานภาครัฐก่อน ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานอาจมีได้หลายคนขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง เช่น ใน
ระบบงานทางละเมิด จะมีลักษณะงานด้านการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและงานคดีปกครองที่มีการ
ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของหน่วยงาน ซึ่งใบการปฏิบัติงานอาจมีกลุ่มงานที่ต้องปฏิบัติงานถึง ๒ กลุ่มงาน เช่นน้ี 
หน่วยงานสามารถมอบหมายให้มีผู้ดูแลระบบได้ท้ัง ๒ กลุ่มงาน 
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 ๒) ในการสร้างผู้ใช้งานของหน่วยงาน ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖0 เป็นต้นไป ระบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่งไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานของหน่วยงาน จึงสามารถสร้างผู้ใช้งานได้ตามลักษณะการปฏิบัติงานจริง
โดยให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในแบบข้อมูลผู้ใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและจัดส่งให้ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงานสร้างและกำหนดสิทธิในการใช้งาน เมื่อผู้ดูแลระบบของหน่วยงานได้ทำการสร้างและกำหนดสิทธิ
ผู้ใช้งานแล้วให้จัดส่งสำเนาแบบบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง ๑ ชุด 

 ๓) ผู้ใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งจะต้องเข้าใช้งานและแจ้งความเสียหายที่เกิดแก่หน่วยงาน
เป็นประจำทุกเดือน ไม่ว่าใบเดือนน้ันจะมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่หน่วยงานของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

กลุ่มสิทธิการเข้าใช้งานระบบละเมิดและแพ่ง 

ท่ี ช่ือกลุ่มสิทธิ คำอธิบาย 
1 ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน  สำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานภายในหน่วยงานตนเอง และหน่วยงานในสังกัดของ

ตนเอง 
2 ตรวจสอบภายใน สำหรับเรียกดูรายงานสถิติความเสียหาย และจำนวนสำนวน/เรื่องที่บันทึกของแต่

ละระบบย่อย 
3 ผู้ใช้งานระบบละเมิด บันทึกข้อมูลของงานทางละเมิด ในระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีสิทธิในการค้นหา และ

สร้างสำนวนทางละเมิด 
4 ผู้ใช้งานระบบแพ่ง บันทึกข้อมูลของงานทางแพ่งในระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีสิทธิในการค้นหา และ

สร้างสำนวนทางแพ่ง 
5 ผู้ใช้งานระบบลาศึกษา บันทึกข้อมูลของระบบสัญญารับทุนและลาศึกษาในระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีสิทธิใน

การค้นหา และสร้างข้อมูลสัญญารับทุนและลาศึกษา 
6 ผู้ใช้งานระบบฐานลูกหน้ี บันทึกข้อมูลของระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ในระดับผู้ปฏิบัติงานโดยมีสิทธิในการค้นหา 

และต้ังหน้ี 
7 ห ัวหน ้าระบบละเมิด 

(สำหรับหน่วยงาน) 
กลุ่มสิทธิสำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้าฝ่าย โดยมีสิทธิในการค้นหา สร้างสำนวนทาง
ละเมิด แก้ไขข้อมูล และลบสำนวน 

8 หัวหน้าระบบแพ่ง (สำหรับ
หน่วยงาน) 

กลุ่มสิทธิสำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้าฝ่าย โดยมีสิทธิในการค้นหา สร้างสำนวนทาง
แพ่ง แก้ไขข้อมูล และลบสำนวน 

9 หัวหน้าระบบลาศึกษา 
(สำหรับหน่วยงาน) 

กลุ่มสิทธิสำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้าฝ่าย โดยมีสิทธิในการค้นหา บันทึกสัญญา 
แก้ไขข้อมูล และลบสัญญา 

10 หัวหน้าระบบฐานลูกหน้ี 
(สำหรับหน่วยงาน) 

กลุ่มสิทธิสำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้าฝ่าย โดยมีสิทธิในการค้นหา ตั้งหนี้ แก้ไข
ข้อมูล และลบข้อมูลหน้ี 

11 หัวหน้างานระบบละเมิด กลุ่มสิทธิสำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากองอธิบดี โดยมีสิทธิในการ
ค้นหาทุกสำนวนทางละเมิดในหน่วยงาน สร้างสำนวน แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล 
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หน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน ในระบบละเมิดและแพ่ง 

เรียกดูรายงานสถิติความเสียหาย และจำนวนสำนวน/เรื ่องที ่บันทึกแต่ละระบบย่อย เนื ่องจากการ
ปรับปรุงระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งใหม่ อาจจะมีความเส่ียงในการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้
ไม่สามารถควบคุมดูแลและป้องกันการขาดอายุความ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้กำชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลในระบบงานให้ถูกต้องและครบถ้วน และการจัด
ให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 หัวหน้างานระบบแพ่ง กลุ่มสิทธิสำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากองอธิบดี โดยมีสิทธิในการ
ค้นหาทุกสำนวนทางแพ่งในหน่วยงานสร้างสำนวน แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล 

13 หัวหน้างานระบบลา
ศึกษา 

กลุ่มสิทธิสำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากองอธิบดี โดยมีสิทธิในการ
ค้นหาทุกสัญญา'ในหน่วยงาน บันทึกสัญญา แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล 

14 หัวหน้างานระบบฐาน
ลูกหน้ี 

กลุ่มสิทธิสำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากองอธิบดี โดยมีสิทธิในการ
ค้นหาลูกหน้ีทุกรายในหน่วยงาน ต้ังหน้ีแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล 
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บทท่ี 3 
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน คำอธิบาย 

 ต้นการตรวจสอบต้องสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานฯ รายงานผล
การตรวจสอบในปีท่ีผ่านมา กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 

 นำข้อมูลมาทำแผนปฏิบัติงาน โดยกำหนดประเด็นการตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบเสนอ  
หน.ตสน. อนุมัติ 

 ตรวจสอบข้อมูลรายงานในระบบงานฯ เพ่ือทำหนังสือขอคำยืนยัน
การเข้าใช้งานระบบกับหน่วยรับตรวจ และขอเอกสารหลักฐานการ
บันทึกข้อมูลในระบบประกอบการตรวจสอบ พร้อมท้ังกำหนดวัน
ประชุมเปิดตรวจ 

 แจ้งแผนปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการ
ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และเอกสารหลักฐานท่ีหน่วยรับตรวจ
ต้องจัดเตรียมส่งให้ตรวจสอบ 

 สอบทานเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงาน
ว่าครบถ้วนเป็นไปตามวิธีการของระบบงานกำหนดหรือไม่ พร้อมท้ัง
บันทึกข้อมูลในกระดาษทำการ  

 สรุปข้อตรวจพบ และแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ 
เพ่ือให้รับทราบและช้ีแจงกรณีมีข้อตรวจพบ 

 ทำหนังสือเชิญประชุมปิดตรวจ และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วย
รับตรวจทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ช้ีแจงแสดงหลักฐานเพ่ิมเติม 

 นำผลการตรวจสอบจากกระดาษทำการ มาจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วยรายงานฉบับเต็มและบทสรุปผู้บริหาร 

 เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี เพ่ือพิจารณา ส่ังการตาม
ข้อเสนอแนะ และเม่ืออธิบดีเห็นชอบแล้วจัดส่งสำเนารายงานไปยัง
หน่วยรับตรวจ 

 กรณีมีข้อเสนอแนะ ให้ดำเนินการติดตามการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

สำรวจข้อมลูเบื้องต้น 

จัดทำแผนปฏิบัติงาน 

ทำหนังสือขอเอกสารจาก
หน่วยรับตรวจ 

ประชุมเปิดตรวจ 

ดำเนินการตรวจสอบ 
จัดทำกระดาษทำการ 

สรปุข้อตรวจพบ           
และแจ้งหน่วยรบัตรวจ 

ประชุมปิดตรวจ 

จัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

เสนออธิบดี สำเนา
รายงานใหห้น่วยรับตรวจ 

ติดตามผลการตรวจสอบ
ตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
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1. การสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้น 
 การสำรวจข้อมูลเก่ียวกับเรื่องที่ตรวจสอบ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
รายงานผลตรวจสอบปีงบประมาณก่อน ผู้ตรวจสอบภายในควรสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเสมือนการเตรียมความ
พร้อมก่อนการดำเนินการตรวจสอบ การสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นน้ันมิใช่การหาเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ เพราะ
หลักฐานการตรวจสอบเป็นสิ่งที่หน่วยรับตรวจมีอยู่และผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับเอกสารหลักฐานดังกล่าว
ภายหลังจากที่ผู้ตรวจสอบทราบแล้วว่ามีขอบเขตของเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบอย่างไรบ้าง ซึ่งผู้ตรวจ
สอบจะสามารถทราบได้ก็ต่อเม่ือมีการสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้น 

1.1  การสำรวจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังการ ท่ีเก่ียวข้อง กับการตรวจสอบการปฏิบัติงานใน
ระบบงานละเมิดและแพ่งดังน้ี 
Ø หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๗๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื ่อง แจ้งเปิด
ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
สาระสำคัญ แจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบเพื่อแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที ่ผู ้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ
ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 4 ระบบงาน คือ ระบบงานความรับผิดทางละเมิด 
ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ระบบผิดสัญญาลาศึกษา และระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ ส่งให้
กรมบัญชีกลางสร้างUsernameและ password เพ่ือเข้าใช้งานในระบบ 

Ø หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว238  ลงวันที่ 28 มิถุนายน2556 เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจการเข้าใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และการจัดส่งเรื่องให้ตรวจสอบหรือ
พิจารณา 
สาระสำคัญ ขอให้หน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายเข้าใช้้งานระบบและหากมี
ข้อขัดข้องการใช้งานระบบให้แจ้งกรมบัญชีกลางทราบ 

Ø หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๑๓๑ ลงวันท่ี๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และการจัดส่งเรื ่อง
พิจารณาหรือตรวจสอบ 
สาระสำคัญ กรมบัญชีกลางขอซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและ
แพ่งโดยขอให้หน่วยงานดำเนินการ 

๑. แจ้งและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้้ได้รับมอบหมายเข้าใช้้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน เป็น Username และ password ในการเข้าใช้ ้งาน และ
หน่วยงานท่ียังไม่ได้แจ้งรายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบให้กรมบัญชีกลางทราบโดยด่วน  

๒. การจัดส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้้กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ 
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Ø หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/ว๓๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การ
ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
สาระสำคัญ กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สำนวนการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับ
แต่่วันวินิจฉัยส่ังการให้้กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ  

Ø หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๐.๖/ว๒๓๙ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เร่ือง การ
ใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
สาระสำคัญ กรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกันทำบันทึกตกลงความ
ร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้กรมบัญชีกลาง
สามารถติดตามผลการดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คดีแพ่ง และด้านคดี
ผิดสัญญาลาศึกษาและควบคุมดูแล  มิให้การดำเนินการแต่่ละกรณีขาดอายุความการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย 

กรมบัญชีกลางให้ผู้้ตรวจสอบภายในภาครัฐร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดเป็น
แผนในการเข้าตรวจสอบการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของหน่วยงาน ตั้งแต่ 
สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 

Ø หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๕/ว๑๔๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง 
การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
สาระสำคัญ ปีีงบประมาณ 2559 กรมบัญชีกลางได้พัฒนาปรับปรุงระบบฯ ให้ง่ายต่อการใช้งาน
และสามารถรองรับการทำงานผ่านWeb browserที่หลากหลายกว่าเดิม เพื่อให้้หน่วยงานภาครัฐ
ใช้ประโยชน์ของระบบผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานจำนวนความเสียหายที ่เกิดขึ ้นกับ
หน่วยงาน จำนวนสำนวนความรับผิดทางละเมิดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนคดีที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณา จำนวนงานลาศึกษา และจำนวนลูกหน้ีของหน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งจะต้องเข้าใช้งานและแจ้งความเสียหายที่เกิดแก่
หน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน ไม่ว่าเดือนน้ันจะเกิดความเสียหายเกิดข้ึนแก่หน่วยงานหรือไม่ 

Ø ประกาศกระทรวงการคลังเรื ่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ที ่ไม่ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบพ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
สาระสำคัญ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐรายงานความเสียหายในระบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่งตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ 
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๑) ความเสียหายที ่เกิดขึ ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ ครั ้งละไม่เกิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒) ความเสียหายที ่เกิดขึ ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ ครั ้งละเกินกว่า
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับความเสียหายประเภท 
- ความเสียหายจากสาเหตุทั่วไป และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ต้องรับ
ผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้ังแต่ร้อยละ 75 ของความเสียหายท้ังหมดหรือ 
- ความเสียหายที่มีสาเหตุจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้
ทุจริตรับผิดชดใช้เต็มจำนวนความเสียหายและพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งกระทำ
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นโอกาสหรือช่องทางให้เกิด
การทุจริตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน ความเสียหายหรือ 
- ความเสียหายที่มิได้เกิดจากการทุจริต แต่มีสาเหตุจากเงินขาดบัญชีหรือการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ และ
หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหาย 

๓) ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้
เจ้าหน้าท่ีไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ 
 

1.2  การสำรวจงานตรวจสอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา เพื ่อให้ทราบการตรวจสอบปีงบประมาณก่อน
ประกอบไปด้วยประเด็นใดบ้าง มีวัตถุประสงค์การตรวจสอบอย่างไร และมีข้อตรวจพบข้อเสนอแนะ
ใดบ้าง เพื่อเป็นการติดตามและการประเมินผลว่า หน่วยรับตรวจได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ปฏิบัติ
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน และเป็นการสำรวจว่า ในปีงบประมาณก่อนมีขอบเขต
ตรวจสอบอย่างไรเพ่ือไม่ให้เป็นการตรวจสอบท่ีมีข้อมูลซ้ำ 
 

1.3  การสำรวจข้อมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้มีสิทธิการใช้งาน
ระบบละเมิดและแพ่ง สำหรับเรียกดูรายงานสถิติความเสียหายและจำนวนสำนวน/เรื่องที่บันทึกของแต่
ละระบบย่อย เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดย
จะต้องได้รับ ชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมบัญชีกลางสำหรับการ
เข้าใช้งานก่อน โดยสามารถเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ https://tcls.cgd.go.th/civil-web/login และปรากฏ
ข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 : หน้าจอแสดงการเข้าใช้งานระบบ Ø เป็นหน้าจอเร่ิมต้นเม่ือเข้าสูเว็บไซต์ 

 

 
ภาพท่ี 2 : หน้าจอแสดงข้อมูลต่างๆ ในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ท้ัง 4 ระบบในภาพรวม 

Ø เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลภายหลังการบันทึกเข้าใช้งานระบบแล้วซึ่ง สามารถ คลิกเรียกดู ข้อมูลรายละเอียดใน
แต่ละระบบงานได้  
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ภาพท่ี 3 : หน้าจอแสดงข้อมูลสำหรับค้นหารายละเอียดในแต่ละระบบงานทางละเมิด 

Ø เป็นหน้าจอแสดงภายหลัง ที่คลิกเลือกระบบงานทางละเมิด                โดยจะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูล
เพื่อค้นหารายงานตามขอบเขตของข้อมูลที่ระบุ โดยการค้นหาชื่อ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  จะ
ปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทางละเมิดของหน่วยงาน  ทั้งนี้ยังสามารถค้นหาโดยระบุขอบเขต เลขท่ี
สำนวน เร่ือง ประเภทความเสียหายได้ และเม่ือคลิกไปยังรายการความรับผิดทางละเมิดแต่ละรายการ   จะปรากฏ
หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกในระบบ ตั้งแต่ การบันทึกความเสียหาย จนสิ้นสุดกระบวนการงานทาง
ละเมิด รวมถึงสรุปรายงาน ประวัติการดำเนินการ การติดตามงาน และสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 

 
ภาพท่ี 4 : หน้าจอแสดงข้อมูลสำหรับค้นหารายละเอียดในแต่ละระบบงานทางแพ่ง 

Ø เป็นหน้าจอแสดงภายหลัง ท่ีคลิกเลือกระบบงานทางแพ่ง                โดยจะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลเพ่ือ
ค้นหารายงานตามขอบเขตของข้อมูลที่ระบุ โดยการค้นหาชื่อ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน   จะปรากฏ
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับระบบงานทางละเมิดของหน่วยงาน  ท้ังน้ียังสามารถค้นหาโดยระบุขอบเขต เลขท่ีสำนวน เร่ือง 
ประเภทคดี และเมื่อคลิกไปยังรายการความรับผิดทางแพ่งแต่ละรายการ จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียด
ข้อมูลที่บันทึกในระบบ ตั้งแต่ การบันทึกข้อมูลข้อพิพาทขั้นต้นจน สิ้นสุดการบันทึกข้อมูลการสิ้นสุดงานทางแพ่ง
รวมถึงสรุปรายงาน ประวัติการดำเนินการ การติดตามงาน และสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 
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ภาพท่ี 5 : หน้าจอแสดงข้อมูลสำหรับค้นหารายละเอียดในแต่ละระบบงานลาศึกษา 

Ø เป็นหน้าจอแสดงภายหลัง ท่ีคลิกเลือกระบบงานลาศึกษา                โดยจะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลเพ่ือ
ค้นหารายงานตามขอบเขตของมูลที่ระบุ โดยการค้นหาชื่อ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะปรากฏข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานลาศึกษาของหน่วยงาน ทั้งนี้ยังสามารถค้นหาโดยระบุขอบเขต เลขที่ผู้ทำสัญญา ชื่อผู้ทำ
สัญญา ผู้ค้ำประกันและเม่ือคลิกไปยังรายการระบบงานลาศึกษาแต่ละรายการ จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียด
ข้อมูลที่บันทึกในระบบ ตั้งแต่ การบันทึกผู้ทำสัญญา จนสิ้นสุดงานลาศึกษา รวมถึงสรุปรายงาน ประวัติการ
ดำเนินการ การติดตามงาน และสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 

 
ภาพท่ี 6 : หน้าจอแสดงข้อมูลสำหรับค้นหารายละเอียดในแต่ละระบบฐานลูกหน้ี 

Ø เป็นหน้าจอแสดงภายหลัง ที่คลิกเลือกระบบฐานลูกหนี้                 โดยจะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลเพ่ือ
ค้นหารายงานตามขอบเขตของมูลที่ระบุ โดยการค้นหาชื่อ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะปรากฏข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบฐานลูกหน้ีของหน่วยงาน  ทั้งนี้ยังสามารถค้นหาโดยระบุขอบเขต เลขที่สำนวน เลขที่หนี้ช่ือ
ลูกหน้ี และเมื่อคลิกไปยังรายการระบบงานลาศึกษาแต่ละรายการ จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลท่ี
บันทึกในระบบ รวมถึงสรุปรายงาน ประวัติการดำเนินการ การติดตามงาน และสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 
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ภาพท่ี 7 : หน้าจอแสดงข้อมูลสำหรับค้นหารายละเอียดในรายงาน 

Ø เป็นหน้าจอแสดงภายหลัง ท่ีคลิกเลือกรายงาน     โดยจะปรากฏหน้าจอรายงานต่างท้ัง 4 ระบบงานย่อย
 รวมท้ังสถิติการเกิดความเสียหาย สถิติการเข้าบันทึกข้อมูลเป็นต้น 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   แผนการปฏิบัติงานเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถดำเนินการตรวจสอบอย่างมีทิศทางและ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ไม่ว่าจะเป็น เวลา บุคคลากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึน
เป็นการกำหนดแนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีทิศทาง โดยการ
กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แผนการปฏิบัติงาน (วิธีการตรวจสอบ) ซึ่งการ
วางแผนที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากำลังท่ี
กำหนด ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน  

             1) หน่วยรับตรวจ กำหนดกิจกรรมท่ีตรวจสอบ ณ หน่วยรับตรวจใด 
  2) ประเภทการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องระบุประเภทการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปด้วย  

(1) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คำส่ัง หรือข้อบังคับ 
     (Compliance Auditing : CA) 
(2) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing : OA) 

   (๓) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing : PA) 
  3) ประเด็นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องกำหนดประเด็นการตรวจสอบว่ามีประเด็นการ
ตรวจสอบที่สำคัญอะไรบ้าง มีจุดมุ ่งหมายที่แสดงให้ทราบหรือพิสูจน์เกี ่ยวกับเรื ่องอะไร ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
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  4) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจำปี เป็นการระบุว่าการตรวจสอบต้องการท่ีจะทราบในเร่ืองใด 
  5) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกำหนดปริมาณงานที่จะทำการทดสอบหรือตรวจสอบ ต้องใช้
เอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการตรวจสอบใดบ้าง เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ใน
การปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงควรกำหนดให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบท่ีกำหนด 

  6) กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง ควรระบุเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบ 
7) ชื่อผู้ตรวจสอบภายใน และระยะเวลาที่ตรวจสอบ ควรกำหนดชื่อผู้ตรวจสอบภายในและ

ระยะเวลาตรวจสอบไว้ เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ รวมทั้งจะใช้เวลาในการตรวจสอบ
เท่าไร 

๘) แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบ กำหนดข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน
เพียงพอ และการบันทึกข้อมูลท่ีได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ ทั้งนี้ประเด็นที่ควรตรวจสอบในรายละเอียดควรเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญท่ีได้จากการ
สำรวจข้อมูล การประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียง 
  ๙) ข้ันตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและควรมีลักษณะยืดหยุ่น 
โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมได้ตลอดเวลาตามสภาวการณ์ ท้ังน้ี แผนการปฏิบัติงานควรผ่าน
การสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
           10) การเสนอแผนการปฏิบัติงาน เม่ือผู้ตรวจสอบภายในได้วางแผนการปฏิบัติงานในกิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ควรเสนอให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาเห็นชอบก่อนการ
ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อพิจารณาว่าแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความครอบคลุมและเหมาะสม รวมท้ัง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบที่กำหนด การเสนอแผนการปฏิบัติงานควรเสนอก่อนท่ี
จะเริ่มปฏิบัติงานตามแผนซึ่งควรเสนอโดยเร็ว เนื่องจากหากต้องปรับปรุงแก้ไขจะสามารถ ดำเนินการได้
ทันก่อนท่ีจะเร่ิมปฏิบัติงาน 
  11) การทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน ในการดำเนินการตรวจสอบเมื่อปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไปแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ยังไม่เหมาะสม ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรนำแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
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ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน  

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

กิจกรรม การตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕xx 

หน่วยรับตรวจ สำนักงานเลขานุการกรม 
ประเภทของการตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คำส่ัง หรือข้อบังคับ (Compliance Auditing : CA) 
2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing : OA) 
3. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing : PA)  

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
2. การจัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานก่อนหมดอายุความ 
3. การบันทึกข้อมูลในระบบงานท้ัง ๔ ระบบเป็นปัจจุบัน 
4. การประเมินผลการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1. เพื่อให้ทราบว่าการบันทึกข้อมูลในระบบงานทั้ง 4 ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐาน และ
ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

2. เพื่อให้ทราบว่ามีระบบติดตามการดำเนินงานที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี เป็นการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้ทราบว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบงานท้ัง ๔ ระบบ เป็นปัจจุบัน 
4. เพ่ือให้ทราบว่ามีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งทั ้ง ๔ 

ระบบงาน ประกอบด้วย ระบบงานความรับผิดทางละเมิด ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ระบบงานผิดสัญญาลา
ศึกษา และระบบฐานลูกหน้ี ท่ีมีการดำเนินการต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕xx – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕xx 

หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 
1. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๗๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งเปิดระบบงาน
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

2. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว238  ลงวันที่ 28 มิถุนายน2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการ
เข้าใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และการจัดส่งเร่ืองให้ตรวจสอบหรือพิจารณา 
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3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๑๓๑ ลงวันท่ี๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และการจัดส่งเรื ่องพิจารณาหรือ
ตรวจสอบ 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๐.๖/ว๓๒ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งสำนวน
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/ว๒๓๙ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การใช้งาน
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๕.๕/ว๑๔๘ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เร่ือง การใช้งาน
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

7. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๓ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน 25xx 
 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ/วัตถุประสงค์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/
กระดาษทำการ 

๑. การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง 
 
   เพื่อให้ทราบว่าการบันทึกข้อมูลในระบบงาน
ทั ้ง 4 ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสาร
หลักฐาน และปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กรมบัญชีกลางกำหนด 

สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
บันทึกข้อมูลลงในระบบงานทั้ง ๔ ระบบ ว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด
หรือไม่ 

๑.ข้อมูลท่ีบันทึกใน
ระบบงานความรับ
ผิดทางละเมิดและ
แพ่งท้ัง ๔ ระบบ 

๒.เอกสารหลักฐาน
การเข้าใช้งานใน
ระบบ 

๓.เอกสารหลักฐาน
ข้อมูลทางละเมิด 
ทางแพ่ง สัญญารับ
ทุน/ลาศึกษา ลูกหน้ี 

๒. การจัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินงาน
ก่อนหมดอายุความ 
 
   เพื่อให้ทราบว่ามีระบบติดตามการดำเนินงานท่ี
เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี เป็น
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

-  สอบทานเอกสารหล ักฐานการแต ่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ 

- สอบทานแผนการดำเนินงานและรายงานผล
การติดตามในแต่ละกรณีท่ีเกิดความเสียหาย 
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ประเด็นการตรวจสอบ/วัตถุประสงค์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/
กระดาษทำการ 

๓. การบันทึกข้อมูลในระบบงานทั้ง ๔ ระบบเป็น
ปัจจุบัน 
 
   เพื่อให้ทราบว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบงานท้ัง 
๔ ระบบ เป็นปัจจุบัน 

สอบทานการบันทึกข้อมูลลงในระบบฯ ว่าเข้า
ใช้งานระบบฯ เป็นประจำทุกเดือนหรือไม่ 

 

๔. การประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
   เพื่อให้ทราบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม 

สอบทานการบันทึกข้อมูลในระบบงาน รวมถึง
การดำเนินงาน การติดตามผล มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม การ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น เ ป ็ น ไ ป ต า มหล ั ก เ กณฑ ์ ท่ี
กรมบัญชีกลางกำหนด 

 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ : 
         1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
         2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบในการสอบทาน : 
         1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

ผู้ตรวจสอบ     ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ 

(ลงช่ือ)....................................      (ลงช่ือ).................................... 
(xxxxxxxxxxxxxxx)    (xxxxxxxxxxxxxxxx) 

      นักวิชาการตรวจสอบภายใน    ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 
วันท่ี......../............/..........    วันท่ี......../............/.......... 

 
ผู้สอบทาน 

 
(ลงช่ือ).................................... 

(xxxxxxxxxxxxxxxxx) 
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
วันท่ี.........../........./........... 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 

แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน 

หน่วยงานสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) 

กิจกรรมการตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ปี 25xx 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. ช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม: ช่ือ    นามสกุล      

2. ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม:          

ส่วนท่ี 2 การประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 

1. หน่วยรับตรวจมีการกำหนดรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าใช้งานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ อย่างไร 

             
              

๒. หน่วยรับตรวจมีผู้รับผิดชอบในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งก่ีคน แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ
อย่างไร (หากมีคนเดียวมีผู้อ่ืนสามารถใช้งานในระบบฯแทนได้หรือไม่ อย่างไร) 

             
              

๓. หน่วยรับตรวจได้เข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ท้ัง 4 ระบบ เป็นประจำทุกเดือนหรือไม่ 

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๕/ว๑๔๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การใช้งานระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 

             
              

๔. หลังจากผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มีการตรวจสอบ อนุมัติข้อมูลในระบบหรือไม่ อย่างไร 

             
              

๕. หลังจากผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มีการรายงานผู้บังคับบัญชาหรือไม่ อย่างไร 
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3. วิธีการตรวจสอบ 
การตรวจสอบ เป็นขั ้นตอนการรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานเกี ่ยวกับกิจกรรมที ่ตรวจสอบ                

มาวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ โดยมีแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นแนวทางในการตรวจสอบ                  
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบ โดยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ 
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี ่ยวข้อง หากผู้ตรวจสอบมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับเรื ่องที ่ตรวจสอบก็จะสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

3.1 การรวบรวมข้อมูล คือ การเสาะหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมารวมกันซึ่งการรวบรวมข้อมูล
สามารถทำได้โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจ การสัมภาษณ์การ
ตรวจนับ การสังเกตต่างๆ ซึ่งผู ้ตรวจสอบจะต้องจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอ เกี ่ยวข้องกันและเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติงานและการสรุปผลการตรวจสอบได้อย่าง
น่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ   

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การจัดระเบียบแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลหลักฐาน หรือข้อมูลที่ได้
รวบรวมไว้ออกเป็นหมวดหมู ่ เพื ่อหาคำตอบความมุ ่งหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลน้ีเป็นขั ้นการ
ดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูล การจัดเรียงลำดับข้อมูล ผู้ตรวจสอบจะต้องวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีรวบรวมไว้ แยกเป็นเร่ืองๆไป ตามประเด็นการตรวจสอบท่ีกำหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การตรวจสอบ  โดยจัดทำในรูปแบบ รูปแบบท่ีเรียกว่า กระดาษทำการ (working paper)  ซ่ึงผู้ตรวจ
สอบภายในจะต้องจัดทำหรือออกแบบกระดาษทำการให้เหมาะสม สามารถท่ีจะส่ือได้ว่า กระดาษทำ
การเกี่ยวข้องกับเรื่องใด เกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบใด ผู้ตรวจสอบจะต้องคำนึงถึง ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ของข้อมูลท่ีวิเคราะห์เพ่ือสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีดีได้   
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ตัวอย่างกระดาษทำการ  

กระดาษทำการ : การบันทึกข้อมูลในระบบงานทางละเมิดและแพ่ง 
กิจกรรม : การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

ปีงบประมาณ 25xx 
 

ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา 

 

ระบบงานฐานลูกหน้ี 

 

ที่ เลขผู้ทำสัญญา 
เลขที่
สัญญา 

ประเภท
สัญญา 

ชื่อผู้ทำ
สัญญา 

กรณ ี

วันที่
ทำ
สัญ
ญา 

ตั้ง 
แต่
วันที ่

ถึง
วันที ่

จำนวน
วันที่
ต้อง
ชดใช้ 

เริ่มต้นการ
บันทึกในระบบ ขั้นตอนล่าสุด 

รายการ วันที ่ รายการ วันที ่

๑. EDxxx 1/25xx สัญญาลาศึกษา 
นางสาว
xxx 

ลาศึกษา
ภายใน 
ประเทศ 

5/ 
04/

xx 

7/ 
04/

xx 

19/
10/

xx 
xxx 

บันทึก
ร่าง
บันทึก
ผู้ทำ
สัญญา 

23/
08/

xx 

บันทึก
ร่าง
บันทึก
สัญญา 

23/
08/

xx 

๒. EDxxx 3/25xx สัญญารับทุน นายxxx 
ลาศึกษา
ภายใน 
ประเทศ 

2/ 
๐7/ 

xx 

9/ 
08/

xx 

8/ 
08/

xx 
xxx 

บันทึก
ร่าง
บันทึก
ผู้ทำ
สัญญา 

23/
08/

xx 

บันทึก
ร่าง
บันทึก
สัญญา 

23/
08/

xx 

ที่ 
ลูกหนี้
เลขที ่ มูลหนี ้ เรื่อง 

ชื่อ
ลูกห
นี ้

ยอดหนี้
ตั้งต้น 

ยอดหนี้
รวม 

คำฟ้อง
ลงวันที ่

เริ่มต้นการบันทึกใน
ระบบ การบันทึกล่าสุด 

รายการ วันที ่ รายการ วันที ่

๑. DExxx แพ่ง 

ศาลแขวง
พระนคร
เหนือมีคำ
พิพากษาให้
ชำระหนี้ 

นาย
xxx xxx xxx  30/06

/ xx 
บันทึกร่าง
ข้อมูล
ลูกหนี้ 

18/08
/xx 

บันทึก
ข้อมูล
คด ี

18/08
/xx 
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ตัวอย่างการแจ้งผลการตรวจสอบ 

การแจ้งผลการตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ประจำปีงบประมาณ 25xx 
หน่วยรับตรวจ สำนักงานเลขานุการ (สลก.) 

วันท่ี  ๒๐  กันยายน  25xx 
ขอบเขตการตรวจสอบ: เอกสารหลักฐานท่ีมีการบันทึกข้อมูลลงในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕xx – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕xx 

ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง/ข้อคิดเห็น/
รับทราบ 

ระเบียบ/หนังสือส่ังการท่ี
เก่ียวข้อง/เอกสารอ้างอิง 

ประเด็นที่ ๑ การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบว่าการบันทึกข้อมูลในระบบงานท้ัง 
4 ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐาน และปฏิบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
ข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและ
แพ่งของหน่วยงานที่มีการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕xx – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕xx พบว่า 
๑.๑ ระบบงานทางละเมิด 
    ไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 
๑.๒ ระบบงานทางแพ่ง 
    ไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการ
เก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง 
๑.๓ ระบบงานลาศึกษา/รับทุน 
    มีข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศ จำนวน ๒ ราย ซึ่งมี
การบันทึกข้อมูลในระบบ ดังน้ี 
 

ชื่อผู้ทำ
สัญญา 

ประเภท
สัญญา 

เริ่มต้นการบันทึกใน
ระบบ การบันทึกล่าสุด 

รายการ วันที ่ รายการ วันที ่

น.ส. xx ลาศึกษา บันทึกร่าง 
23 ส.ค. 
25xx 

บันทึก
ร่าง 

23 ส.ค. 
25xx 

นายxx รับทุน บันทึก
ร่าง 

23 ส.ค. 
25xx 

บันทึก
ร่าง 

23 ส.ค. 
25xx 

 

 
 

๑. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 
๐๔๑๐ .๒/ว๗๒ ลงว ันที ่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื ่อง แจ้ง
เปิดระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง 
๒. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 
0410.2/ว238  ลงวันที่ 28 
มิถ ุนายน2556 เร ื ่อง ซ้อม
ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
และการจัดส่งเรื่องให้ตรวจสอบ
หรือพิจารณา 
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๐.๒/ว๑๓๑ ลง
ว ันท่ี๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจการเข้า
ใช้งานระบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง และการจัดส่ง
เร่ืองพิจารณาหรือตรวจสอบ 
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/ว๓๒ ลง
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง 
ก า ร ส ่ ง ส ำ น ว น ก า ร ส อ บ
ข ้อเท ็จจร ิงความร ับผ ิดทาง



 

  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน  
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ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง/ข้อคิดเห็น/
รับทราบ 

ระเบียบ/หนังสือส่ังการท่ี
เก่ียวข้อง/เอกสารอ้างอิง 

๑.๔ ระบบฐานลูกหน้ี 
     มีการบันทึกข้อมูลลูกหน้ี จำนวน ๑ ราย ดังน้ี 

 
 

ชื่อ
ลูกหนี้ 

ยอด
หนี้
รวม 

เริ่มต้นการบันทกึใน
ระบบ 

การบันทึกล่าสุด 

รายการ วันที ่ รายการ วันที ่

นายxx xxx  บันทึกร่าง 
18 ส.ค. 
25xx 

บันทึก
ข้อมูลคด ี

18 ส.ค. 
25xx 

ละ เ ม ิ ด ขอ ง เ จ ้ า หน ้ า ท ี ่ ใ ห้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๐.๖/ว๒๓๙ ลง
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง 
การใช้งานระบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง 
๖. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๕.๕/ว๑๔๘ ลง
วันที ่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง การใช้งานระบบความรับ
ผิดทางละเมิดและแพ่ง ตั ้งแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็น
ต้นไป 
๗. ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่ที ่ไม่ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ
พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา วันที ่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๓ 

ประเด็นที่ ๒ การจัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินงาน
ก่อนหมดอายุความ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบว่ามีระบบติดตามการดำเนินงานท่ี
เหมาะสมก่อนหมดอาย ุความการดำเน ินคด ี เป ็นการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ข้อตรวจพบ  
๒.๑ ไม่พบคำสั่งหรือการมอบหมายการปฏิบัติงาน แต่มีการ
กำหนดผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบความรับผิดทางละเมิดและ
แพ่ง โดยการทำหนังสือขอรหัสจากกรมบัญชีกลางไว้จำนวน 
๒ สิทธิ ประกอบด้วย xxx (ตำแหน่ง xxx) และ xxx (ตำแหน่ง 
xxx) และมีเจ ้าหน้าที ่ ท่ีสามารถเข้าระบบแทนเพื ่อเข้า
ดำเนินการในระบบตามท่ีได้รับมอบหมายอีก ๑ ท่าน คือ xxx 
(ตำแหน่ง xxx) 
๒.๒ ไม่พบข้อมูลแผนการดำเนินงานและการติดตามการ
ดำเนินงาน  
 

 

ประเด็นที่ ๓ การบันทึกข้อมูลในระบบงานทั้ง ๔ ระบบเป็น
ปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบงาน
ท้ัง ๔ ระบบ เป็นปัจจุบัน 
 

 



 

  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน  
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ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง/ข้อคิดเห็น/
รับทราบ 

ระเบียบ/หนังสือส่ังการท่ี
เก่ียวข้อง/เอกสารอ้างอิง 

ข้อตรวจพบ  
จากรายงานสถิติการบันทึกข้อมูลในระบบควารับผิดทาง 
ละเมิดและแพ่ง รายเดือน (I2) พบว่า มีการเข้าบันทึกข้อมูล 
เฉพาะในเดือนสิงหาคม ๒๕xx 
 
 
 
 
 
  
 
ระบบงานลาศึกษา/รับทุน 

 
ระบบฐานลูกหน้ี 
      

    และสืบเนื ่องจากการที ่เจ้าหน้าที ่ไม่ได้เข้าใช้งานเป็น
ประจำทุกเดือน ไม่พบการติดตามการดำเนินงานในระบบ จึง
ทำให้การบันทึกข้อมูลไม่ต่อเน่ืองและยังไม่เป็นปัจจุบัน  
 
 

ชื่อผู้ทำ
สัญญา 

ประเภท
สัญญา 

วันที่ทำ
สัญญา 

วันที่เริ่มต้น
การบันทึก 

การบันทึก
ล่าสุด 

น.ส.xx ลาศึกษา ๕ เม.ย. 
25xx 

23 ส.ค. 
25xx 

23 ส.ค. 
25xx 

นายxx รับทุน 2 ก.ค. 
25xx 

23 ส.ค. 
25xx 

23 ส.ค. 
25xx 

ชื่อผู้ทำ
สัญญา 

ยอด
หนี้ตั้ง
ต้น 

ยอดหนี้
รวม 

คำฟ้อง
ลงวันที ่

วันที่
เริ่มต้นการ
บันทึก 

การ
บันทึก
ล่าสุด 

นายxx xxx xxx ๓๐ มิ.ย. 
25xx 

๑๘ ส.ค. 
25xx 

๑๘ ส.ค. 
25xx 



 

  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน  
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ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ คำช้ีแจง/ข้อคิดเห็น/
รับทราบ 

ระเบียบ/หนังสือส่ังการท่ี
เก่ียวข้อง/เอกสารอ้างอิง 

ประเด็นท่ี ๔ การประเมินผลการวบคุมภายใน 
      หน่วยงานได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่งครบถ้วนทุกรายที ่ม ีการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ไม่ได้มีการเข้าใช้งานระบบเป็น
ประจำทุกเดือนเพื่อบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงไม่พบ
ข้อมูลการติดตามการดำเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้น ต้องมีการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน
และการติดตามงานให้ชัดเจน เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบให้เป็นปัจจุบัน ป้องกันความผิดพลาดและความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได้หากคดีหมดอายุความ 
 

  

 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

ผู้ให้ข้อมูล 

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

(......................................................) 

ตำแหน่ง............................................ 

วันท่ี........../.........../............ 



 

  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน  
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ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบ 
กิจกรรม การตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

ปีงบประมาณ ๒๕xx 
หน่วยรับตรวจ    สำนักงานเลขานุการกรม 
ประเภทของการตรวจสอบ 1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คำสั ่ง หรือข้อบังคับ

(Compliance Auditing: CA) 
2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing: OA) 
๓. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing: PA) 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่งทั้ง ๔ ระบบงาน ประกอบด้วย ระบบงานความรับผิดทางละเมิด 
ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ระบบงานผิดสัญญาลาศึกษา และระบบฐาน
ลูกหน้ี ท่ีมีการดำเนินการต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕xx – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕xx 

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน 25xx 
ประเด็นการตรวจสอบ ๑. การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
 ๒. การจัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานก่อนหมดอายุความ 
 ๓. การบันทึกข้อมูลในระบบงานท้ัง ๔ ระบบเป็นปัจจุบัน 
 ๔.การประเมินผลการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ๑. เพื่อให้ทราบว่าการบันทึกข้อมูลในระบบงานทั้ง 4 ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน 

ตามเอกสารหลักฐาน และปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีระบบติดตามการดำเนินงานที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความ
การดำเนินคดี เป็นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือให้ทราบว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบงานท้ัง ๔ ระบบ เป็นปัจจุบัน 
๔. เพ่ือให้ทราบว่ามีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๗๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
เร่ือง แจ้งเปิดระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

 ๒. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว238  ลงวันที่ 28 มิถุนายน2556 
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และ
การจัดส่งเร่ืองให้ตรวจสอบหรือพิจารณา 

 ๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที ่สุด ที ่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๑๓๑ ลงวันท่ี๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบความรับผิด
ทางละเมิดและแพ่ง และการจัดส่งเร่ืองพิจารณาหรือตรวจสอบ 



 

  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน  
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 ๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๐.๖/ว๓๒ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ เรื ่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

 ๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที ่สุด ที ่ กค ๐๔๑๐.๖/ว๒๓๙ ลงวันที ่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เร่ือง การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

 ๖. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที ่สุด ท่ี กค ๐๔๑๕.๕/ว๑๔๘ ลงวันที ่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตั้งแต่
วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ๗. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่
ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ และลงในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

ประเด็นการตรวจสอบท่ี ๑ การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
วิธีการตรวจสอบ สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลลงในระบบงานทั้ง ๔ 

ระบบ ว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดหรือไม่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบว่าการบันทึกข้อมูลในระบบงานท้ัง 4 ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม

เอกสารหลักฐาน และปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
ข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของหน่วยงาน ตั้งแต่

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕xx – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕xx พบว่า 
1. ระบบงานความรับผิดทางละเมิด 
  ไม่มีการบันทึกข้อมูล เนื่องจากไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิด 
2. ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง 
  ไม่มีการบันทึกข้อมูล เนื่องจากไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่ง 
3. ระบบงานลาศึกษา/รับทุน 
  มีข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศจำนวน ๒ รายซึ่งมีการบันทึก
ข้อมูลในระบบ ดังน้ี 

ชื่อผู้ทำสัญญา ประเภท
สัญญา 

เริ่มต้นการบันทึกในระบบ การบันทึกล่าสุด 
รายการ วันที ่ รายการ วันที ่

น.ส. xx ลาศึกษา บันทึกร่างบันทึกผู้ทำสัญญา 
23 ส.ค. 
25xx 

บันทึกร่าง
บันทึกสัญญา 

23 ส.ค. 
25xx 

นาย xx รับทุน บันทึกร่างบันทึก
ผู้ทำสัญญา 

23 ส.ค. 
25xx 

บันทึกร่าง
บันทึกสัญญา 

23 ส.ค. 
25xx 
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4. ระบบฐานลูกหน้ี 
  มีการบันทึกข้อมูลลูกหน้ี จำนวน ๑ ราย ดังน้ี 

ชื่อลูกหนี้ ยอดหนี้รวม เริ่มต้นการบันทึกในระบบ การบันทึกล่าสุด 
รายการ วันที ่ รายการ วันที ่

นาย xx xxx  บันทึกร่างข้อมูลลูกหนี้ 
18 ส.ค. 
25xx 

บันทึก
ข้อมูลคด ี

18 ส.ค. 
25xx 

ข้อสรุป มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบงานตามเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
ผลกระทบ  ไม่มี    
สาเหตุ   ไม่มี     
ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 
ประเด็นการตรวจสอบท่ี ๒ การจัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานก่อนหมดอายุความ 
วิธีการตรวจสอบ สอบทานเอกสารหลักฐานการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบและ 
 แผนการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามในแต่ละกรณีท่ีเกิดความเสียหาย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบว่ามีระบบติดตามการดำเนินงานท่ีเหมาะสมก่อนหมดอายุความการ

ดำเนินคดี เป็นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ข้อตรวจพบ ไม่พบคำส่ังหรือการมอบหมายการปฏิบัติงาน แต่มีการกำหนดผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน

ในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยการทำหนังสือขอรหัสจาก
กรมบัญชีกลางไว้จำนวน ๒ สิทธิประกอบด้วย xxx (ตำแหน่ง xxx) และ xxx 
(ตำแหน่ง xxx) และมีเจ้าหน้าที่ท่ีสามารถเข้าระบบแทนเพื่อเข้าดำเนินการใน
ระบบตามท่ีได้รับมอบหมายอีก ๑ ท่าน คือ xxx (ตำแหน่ง xxx) และจากการ
ตรวจสอบในระบบไม่พบข้อมูลการติดตามการดำเนินงาน 

ข้อสรุป มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในระบบงานไว้ชัดเจน แต่ไม่พบข้อมูลการติดตามการ
ดำเนินงาน 

ผลกระทบ  เนื่องจากการตรวจสอบในระบบ ไม่พบข้อมูลการติดตามการดำเนินงานของ
หน่วยงานท่ีชัดเจน อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้    

สาเหตุ   ไม่มี     
ข้อเสนอแนะ  หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนการติดตามการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อเป็น

การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึน 
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ประเด็นการตรวจสอบท่ี ๓ การบันทึกข้อมูลในระบบงานท้ัง ๔ ระบบเป็นปัจจุบัน 

วิธีการตรวจสอบ สอบทานการบันทึกข้อมูลลงในระบบฯ ว่าเข้าใช้งานระบบฯ เป็นประจำทุก
เดือนหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบงานท้ัง ๔ ระบบ เป็นปัจจุบัน 
ข้อตรวจพบ จากรายงานสถิติการบันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ราย

เดือน พบว่า ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕xx – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕xx มีการเข้า
บันทึกข้อมูลเฉพาะในเดือนสิงหาคม ๒๕xx เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าใช้งาน
เป็นประจำทุกเดือน และไม่พบการติดตามการดำเนินงานในระบบ จึงทำให้การ
บันทึกข้อมูลไม่ต่อเน่ืองและยังไม่เป็นปัจจุบัน 

ข้อสรุป เจ้าหน้าท่ียังไม่ได้เข้าใช้งานในระบบเป็นประจำทุกเดือน และขาดการติดตาม
การดำเนินงาน ทำให้ข้อมูลในระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน 

ผลกระทบ  การไม่บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและการไม่ได้ติดตามการดำเนินงานอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานได้หากคดีความหมดอายุ   

สาเหตุ   ไม่มี     
ข้อเสนอแนะ  เจ้าหน้าท่ีควรเข้าไปบันทึกข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน และควรมีการติดตามการ

ดำเนินงาน 
 

ประเด็นการตรวจสอบท่ี ๔ การประเมินผลการควบคุมภายใน 

วิธีการตรวจสอบ สอบทานการบันทึกข้อมูลในระบบงาน รวมถึงการดำเนินงาน การติดตามผล มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบว่ามีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
ข้อตรวจพบ หน่วยงานได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบครบถ้วนทุกราย แต่ไม่ได้มีการเข้าใช้งาน

ระบบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงไม่พบข้อมูล
การติดตามการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

ข้อสรุป ระบบการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอเหมาะสม 
ผลกระทบ  การไม่ได้ติดตามการดำเนินงาน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน อาจส่งผลให้เกิด

ข้อผิดพลาดและความเสียหายต่อหน่วยงานได้   
สาเหตุ   ไม่มี     
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ข้อเสนอแนะ  หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานและการติดตามงานให้ชัดเจน 
เพ่ือจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบให้เป็นปัจจุบัน และป้องกันความผิดพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึนได้ 

 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวxxxxxxxxxxxx  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ผู้สอบทาน นางสาวxxxxxxxxxxxx  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ...........................................................   ลงช่ือ........................................................... 
 (นางสาว xxxxxxxxxxx)      (นางสาว xxxxxxxxxxxx) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน    หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
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ตัวอย่างรายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดี 
 
 
 
ส่วนราชการ     กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน โทร.     XXXXXXXXX                      . 
ท่ี        XXXXXXXX           วันท่ี     XXXXXXXXX                      . 
เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ประจำปีงบประมาณ 25xx .                                                          
เรียน อธิบดี 
 ตามท่ีอธิบดีได้อนุมัติให้ ตสน. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕xx 
กิจกรรมการตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ของ สลก. ประกอบด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม - ๑๕ 
กันยายน 25xx เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่า สลก. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏผลสรุป ดังน้ี 
บทสรุปผู้บริหาร: 

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาและปรับปรุงระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐมีระบบท่ีสามารถติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่งได้
ทันเวลา เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการใช้สิทธิ
เรียกร้องไม่ทันภายในกำหนดอายุความ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐจะต้องมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และ
กำหนดให้ผู้ใช้งานระบบจะต้องเข้าใช้งานและแจ้งความเสียหายที่เกิดแก่หน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน ไม่ว่าเดือน
นั้นจะเกิดความเสียหายหรือไม่ก็ตาม และกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าใช้งานระบบ เรียกดูรายงาน
สถิติ ความเสียหาย จำนวนสำนวน หรือเร่ืองท่ีบ่ันทึกลงในระบบย่อย ท้ัง ๔ ระบบ ประกอบด้วย ระบบความรับผิด
ทางละเมิด ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ระบบงานผิดสัญญาลาศึกษา และระบบฐานลูกหนี้ เพื่อตรวจสอบว่า
หน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีระบบการติดตามการดำเนินงานท่ีเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบันทึกข้อมูลในระบบงานทั้ง 4 ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐาน และ
ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

๒. เพื่อให้ทราบว่ามีระบบติดตามการดำเนินงานที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี เป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือให้ทราบว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบงานท้ัง ๔ ระบบ เป็นปัจจุบัน 
 ๔. เพ่ือให้ทราบว่ามีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและ
แพ่งทั้ง ๔ ระบบงาน ประกอบด้วย ระบบงานความรับผิดทางละเมิด ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ระบบงานผิด
สัญญาลาศึกษา และระบบฐานลูกหน้ี ท่ีมีการดำเนินการต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕xx – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕xx 

บันทึกข้อความ 
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สรุปผลการตรวจสอบ  หน่วยรับตรวจ กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ดังน้ี 
๑. การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการบันทึกข้อมูลลงในระบบงานความรับผิดทาง 
ละเมิดและแพ่งของหน่วยงาน ท้ัง ๔ ระบบ ท่ีมีการดำเนินการต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕xx – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕xx 
พบว่าหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลลงในระบบงานตามเอกฐานหลักฐานครบถ้วนทุกราย ดังน้ี 

๑.๑ ระบบงานความรับผิดทางละเมิด 
ไม่มีการบันทึกข้อมูล เน่ืองจากไม่มีการดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

๑.๒ ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง 
ไม่มีการบันทึกข้อมูล เน่ืองจากไม่มีการดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง 

๑.๓ ระบบงานลาศึกษา/รับทุน 
มีข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศจำนวน ๒ รายซ่ึงมีการบันทึกข้อมูลในระบบ ดังน้ี 

ชื่อผู้ทำสัญญา ประเภท
สัญญา 

เริ่มต้นการบันทึกในระบบ การบันทึกล่าสุด 
รายการ วันที ่ รายการ วันที ่

น.ส. xx ลาศึกษา บันทึกร่างบันทึกผู้ทำสัญญา 
23 ส.ค. 
25xx 

บันทึกร่าง
บันทึกสัญญา 

23 ส.ค. 
25xx 

นาย xx รับทนุ บันทึกร่างบันทึก
ผู้ทำสัญญา 

23 ส.ค. 
25xx 

บันทึกร่าง
บันทึกสัญญา 

23 ส.ค. 
25xx 

 ๑.๔ ระบบฐานลูกหน้ี 
 มีการบันทึกข้อมูลลูกหน้ี จำนวน ๑ ราย ดังน้ี 

ชื่อลูกหนี้ ยอดหนี้รวม เริ่มต้นการบันทึกในระบบ การบันทึกล่าสุด 
รายการ วันที ่ รายการ วันที ่

นาย xx xxx  บันทกึร่างข้อมูลลูกหนี้ 
18 ส.ค. 
25xx 

บันทึก
ข้อมูลคด ี

18 ส.ค. 
25xx 

๒. การจัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานก่อนหมดอายุความ 
จากการสอบทานเอกสารและการบันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง พบว่า 
๒.๑ มีการกำหนดผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ โดยการทำหนังสือขอรหัสจากกรมบัญชีกลางไว้ 

จำนวน ๒ สิทธิ ประกอบด้วย xxx (ตำแหน่ง xxx) และ xxx (ตำแหน่ง xxx) และมีเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถเข้าระบบ
แทนเพ่ือเข้าดำเนินการในระบบตามท่ีได้รับมอบหมายอีก ๑ ท่าน คือ xxx (ตำแหน่ง xxx) แต่ไม่พบคำส่ังหรือการ
มอบหมายการปฏิบัติงาน 
  ๒.๒ ไม่พบข้อมูลแผนการดำเนินงานและการติดตามการดำเนินงาน 
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ผลกระทบ เน่ืองจากการตรวจสอบในระบบ ไม่พบข้อมูลการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานท่ีชัดเจน อาจ
ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด และการดำเนินการไม่ทันเวลาคดีหมดอายุความ ซ่ึงได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีรับทราบ และ
แนะนำให้มีการกำหนดแผนการติดตามการดำเนินงานให้ชัดเจน 
๓. การบันทึกข้อมูลในระบบงานท้ัง ๔ ระบบเป็นปัจจุบัน 

จากรายงานสถิติการบันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง รายเดือน (I๒) พบว่า 
มีการเข้าบันทึกข้อมูลเฉพาะในเดือนสิงหาคม ๒๕xx และวันท่ีบันทึกข้อมูลในระบบ ดังน้ี 
ระบบงานลาศึกษา/รับทุน 

 

 

 

ระบบฐานลูกหน้ี 

 
ผลกระทบ เนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าใช้งานเป็นประจำทุกเดือน และไม่พบการติดตามการดำเนินงานใน
ระบบ จึงทำให้การบันทึกข้อมูลไม่ต่อเนื ่องและยังไม่เป็นปัจจุบัน ตสน. ได้ทำหนังสือถึง นต. ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบชี้แจง และได้มีการขี้แจงว่า ทางหน่วยงานโดยผู้รับผิดชอบได้มีการเข้าระบบ เพื่อกดในส่วนของการ 
"แจ้งความเสียหาย" ของเดือนน้ันๆ เป็นประจำทุกเดือนโดยเสมอ และการเข้าใช้งานระบบ เพื่อบันทึกข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน (งานลาศึกษา, ฐานลูกหนี้) นั้น จะเป็นการบันทึกข้อมูลของสัญญานั้นๆ ลงในระบบ เพื่อให้ระบบจัดการ
คำนวณและบริหารสัญญาให้แก่หน่วยงาน ซึ่งการเข้าใช้งานระบบ ในส่วนนี้ทางหน่วยงานโดยผู้รับผิดชอบจะ
ดำเนินการ บันทึกข้อมูลนั้นๆ เมื่อกระบวนการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ถึงมีการบันทึกข้อมูลต่างๆเหล่านั้นลงสู่
ระบบ ยกตัวอย่างเช่น ระบบฐานลูกหนี้ ผู้รับผิดชอบจะดำเนินบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบ เมื่อมีคำตัดสินของศาล
เรียบร้อยแล้ว และระบบลาศึกษา ผู ้ร ับผิดชอบจะดำเนินบันทึกข้อมูลลงสู ่ระบบ เมื ่อผู ้ลาศึกษาเสร็จส้ิน
กระบวนการลาศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าทำงาน เพื่อที่ให้ระบบได้คำนวณและบริหารสัญญาให้แก่หน่วยงาน
ต่อไป 
 
 
 
 

ชื่อผูท้ำสัญญา ประเภทสัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่เริ่มต้นการบันทึก การบันทึกล่าสุด 
น.ส.xx ลาศึกษา ๕ เม.ย. 25xx 23 ส.ค. 25xx 23 ส.ค. 25xx 
นายxx รับทุน 2 ก.ค. 25xx 23 ส.ค. 25xx 23 ส.ค. 25xx 

ชื่อผู้ทำ
สัญญา 

ยอดหนี้ตั้ง
ต้น 

ยอดหนี้
รวม 

คำฟ้องลงวันที ่ วันที่เริ่มต้นการ
บันทึก 

การบันทึกล่าสุด 

นายxx xxx xxx ๓๐ ม.ิย. 25xx ๑๘ ส.ค. 25xx ๑๘ ส.ค. 25xx 
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๔. การประเมินผลการควบคุมภายใน 
หน่วยงานได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งครบถ้วนทุกรายที่มีการ

ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕xx แต่ไม่พบแผนการดำเนินงานและการติดตามการดำเนินงานที่ชัดเจนอาจส่งผล
ให้เกิดข้อผิดพลาดและความเสียหายต่อหน่วยงานได้ 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนการดำเนินงานและการติดตามงานให้ชัดเจน บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้หากคดีหมดอายุความและควรมี
การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรทุกคร้ังท่ีมีการบันทึกข้อมูลลงในระบบ และปฏิบัติตามระเบียบท่ี
กรมบัญชีกลางกำหนด เพ่ือให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดมอบหมายให้ ตสน. สำเนารายงานผลการ 
ตรวจสอบให้ สลก. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป 
 
 
  
        (……………………………………………) 
           หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  ความรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ทีไ่มต่้องรายงาน 

ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่
ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เชิงบูรณาการในการน านวัตกรรม  เทคโนโลยี  มาใช้ในการบริหารงาน  และเพ่ือให้การพิจารณา 
ผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเสร็จสิ้นไปโดยเร็วยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  17  วรรคสอง  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   พ.ศ.  2539  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
กระทรวงการคลังจึงประกาศก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  ฉบับลงวันที่  31  มีนาคม  2552   
ข้อ 4 ในประกาศนี้   
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  2539 

ข้อ 5 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้   หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรายงาน 
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ   

  5.1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ   ครั้งละไม่เกิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

  5.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ   ครั้งละเกินกว่า  
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับความเสียหายประเภท 

   5.2.1 ความเสียหายจากสาเหตุทั่วไปที่มิได้มีสาเหตุจากการทุจริต  เงินขาดบญัชี  
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ  เช่น  อุบัติเหตุ  
เพลิงไหม้  ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย  เป็นต้น  และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ต้องรับผิด 
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ร้อยละ  75  ของความเสียหายทั้งหมด   

้หนา   ๓
่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๓



   5.2.2 ความเสียหายที่มีสาเหตุจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณา 
ให้ผู้ทุจริตรับผิดชดใช้เต็มจ านวนความเสียหายและพิจารณาให้ผู้เกี่ยวขอ้งซึง่กระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวน  
ความเสียหาย   

   5.2.3 ความเสียหายที่มิได้เกิดจากการทุจริต  แต่มีสาเหตุจากเงินขาดบัญชี
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ   และหน่วยงานของรัฐ 
ได้พิจารณาให้ผู้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวน
ความเสียหาย 

  5.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ 

ข้อ 6 ความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
ตามข้อ  5  ให้หน่วยงานของรัฐรายงานความเสียหายในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง  
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัต ิ ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดแนวทาง
และหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ที่  http://tcls.cgd.go.th 
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จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
รองปลดักระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นรายจ่ายและหนี้สนิ 
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