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คํานํา 
 กรมบัญชีกลาง กําหนดเรื่องใหผูตรวจสอบภายในสวนราชการกําหนดไวในแผนการ
ตรวจสอบ (ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว399 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง การวางแผน
การตรวจสอบภายในประจําป 2561) ซึ่งประกอบไปดวย เรื่องการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพงเนื่องจากไดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม อาจมีความเสี่ยงในการบันทึกขอมูลไมถูกตอง 
ทําใหไมสามารถควบคุมและปองกันการขาดอายุความการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  
โดยใหความสําคัญกับการบันทึกขอมูลในระบบงานใหถูกตองครบถวน และจัดใหมีการติดตามการ
ดําเนินงานกอนหมดอายุความการดําเนินคดี 
 กลุมตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความเชื่อมั่นวา การบันทึกขอมูลในระบบงานฯ ถูกตองครบถวนมีขอมูล 
ที่เปนปจจุบัน เจาหนาที่มีระบบการติดตามการดําเนินงานที่เหมาะสม ชวยปองกันความเสียหาย อันเกิด
จากการใชสิทธิเรียกรองไมทันภายในกําหนดอายุความ และจะตองมีการเขาใชงานในระบบเปนประจํา 
ทุกเดือนไมวาเดือนนั้นจะเกิดความเสียหายหรือไมก็ตาม รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง ที่เพียงพอเหมาะสม  
 ดังนั้นการจัดทําคูมือการตรวจสอบการใชงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
จึงเปนเครื่องมือและแนวทางที่ชวยใหบุคลากรในกลุมตรวจสอบภายในสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหสําเร็จลุลวง สอดคลองกับหลักเกณฑการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
พ.ศ.2559 ประเด็นที่ 10 คูมือการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในดานการปฏิบัติงาน 
รหัส 2040 เรื่องนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน โดยหวังวาคูมือการตรวจสอบฉบับนี้จะเปนประโยชน 
แกผูตรวจสอบภายในเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมดังกลาวได 
 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน 
         พฤษภาคม 2563 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 
ความเปนมา 

กรมบัญชีกลางไดพัฒนาปรับปรุงระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถ
ติดตามงานดานความรับผิดทางละเมิดและแพงไดอยางทันเวลา และชวยลดความเสียหายที่เกิดจากการใชสิทธิ
เรียกรองไมทันภายในกําหนดอายุความซึ่งไดทําการยายขอมูลจากระบบเดิมมาไวในระบบที่ปรับปรุงใหม  
สามารถใชงานในระบบไดตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปนตนไป โดยไดกําหนดขั้นตอนการใชงาน 
ในระบบซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองมอบหมายใหเจาหนาที่เปนผูดูแลระบบ มีหนาที่ในการสรางและกําหนดสิทธิ
การใชงาน และจะตองบันทึกขอมูลในแบบขอมูลผูใชงานระบบฯ สงใหกรมบัญชีกลางเพื่อเปดสิทธิใหแกผูดูแล
ระบบ และกําหนดใหผูใชงานระบบจะตองเขาใชงานพรอมทั้งแจงความเสียหายที่เกิดแกหนวยงานเปนประจํา
ทุกเดือนไมวาเดือนนั้นจะเกิดความเสียหายหรือไมก็ตาม 

 กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่กค 0409.2/ว399 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง การ
วางแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2561 กําหนดเรื่องใหผูตรวจสอบภายในสวนราชการกําหนดไวใน
แผนการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปดวย เรื่องการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง เนื่องจาก 
ไดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม อาจมีความเสี่ยงในการบันทึกขอมูลไมถูกตองและครบถวนทําใหไมสามารถ
ควบคุมและปองกันการขาดอายุความการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใหความสําคัญ 
กับการบันทึกขอมูลในระบบงานใหถูกตองครบถวน และจัดใหมีการติดตามการดําเนินงานกอนหมดอายุความ
การดําเนินคดี ซึ่งยังมีขอตรวจพบวาหนวยงานรัฐใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงนอย บางหนวยงาน 
ไมไดรายงานขอมูลการดําเนินงานดานความรับผิดทางละเมิดและแพงในระบบและไมแจงเหตุขัดของ 
ของระบบงานอาจทําใหการติดตามหนี้เพื่อใหชดใชคาเสียหายลาชาหรือขาดอายุความการใชสิทธิเรียกรอง 
กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น   
 
 กลุมตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน ปฏิบัติหนาที่งานใหความเชื่อมั่น (Assurance) และงาน 
ใหคําปรึกษา (Consulting) เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
พ.ศ. 2551และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมถึงขอบังคับตางๆ ของกรมธุรกิจพลังงานอยางเที่ยงธรรมเปนอิสระ 
เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น งานตรวจสอบภายในจะชวยใหองคกรบรรลุ
เปาหมายที่วางไวดวยการประเมินปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการ
กํากบัดูแลอยางเปนระบบเพื่อใชเปนเครื่องมือของผูบริหารและชวยสนับสนุนผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงาน
ใหเปนไปดวยดี 
 

ดงันั้น การจัดทําคูมือการตรวจสอบการใชงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง จึงเปนเครื่องมือ 
และแนวทาง ที่ชวยใหบุคลากรในกลุมตรวจสอบภายในสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบใหสําเร็จ 
ประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบตางๆ ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2559 ประเด็นที่ 10 คูมือการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในดานการปฏิบัติงานรหัส 2040 เรื่อง นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
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ขอบเขตการจัดทําคูมือ 
 ใชเปนแนวทางในการตรวจสอบกิจกรรมการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
ประโยชนที่ไดรับ 

1. เพื่อใหบุคลากรกลุมตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
2. หนวยรับตรวจหรือบุคลากรที่เกี่ยวของไดทราบถึงแนวทางในการตรวจสอบที่ชัดเจนและสามารถ

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบลวงหนาไดถูกตอง ครบถวน 
 3.   เกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 4.   เปนไปตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่กําหนด 
 
กฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวของหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

1. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว72 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง แจงเปด
ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0410.2/ว238  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซอม
ความเขาใจการเขาใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง และการจัดสงเรื่องพิจารณาหรือ
ตรวจสอบ 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว131 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
เรื่อง ซกัซอมความเขาใจการเขาใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง และการจัดสงเรื่อง
พิจารณาหรือตรวจสอบ 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว32 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง การ
สงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลงัตรวจสอบ  

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  
เรื่อง การใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง 

6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0415.5/ ว148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  
เรื่อง การใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปนตนไป 

คําจํากัดความ 
1.  ผูตรวจสอบ หมายถึง ผูตรวจสอบภายในของกรมธุรกิจพลังงาน 
2.  หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ดําเนินการตรวจสอบ 
3.  กระดาษทําการ หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ไดมาจากการรวบรวมและจัดทําขึ้นในชวงระยะเวลา

ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อาจอยูในรูปแบบของตาราง การวิเคราะห เอกสารหรือแบบฟอรม
ที่มีการจัดทําขึ้น เพื่อใชบันทึก สรุปขอตรวจพบ ผลการตรวจสอบ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภารกิจการ
ตรวจสอบภายใน 
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บทที่ 2 
ระบบงานละเมิดและแพง 

  
2.1 ความเปนมาของระบบงานละเมิดและแพง 
กรมบัญชีกลางไดพัฒนาระบบคอมพิวเตอรขึ้นเพื่อรองรับระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกรมบัญชีกลางและหนวยงานภาครัฐมีระบบที่สามารถติดตามการดําเนินงาน 
เม่ือเกิดความเสียหายแกการเงินของแผนดิน เพื่อใหมีการชดใชคาเสียหายไดอยางถูกตองครบถวน  
และที่สําคัญเพื่อเปนการควบคุมดูแลมิใหขาดอายุความ หรือสิทธิเรียกรองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  
อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ รวมทั้งมีระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ 
ในคดีปกครองของหนวยงานภาครัฐที่ครบถวนและเปนปจจุบัน สามารถติดตามหนี้ พรอมทั้งสรุปรายงาน 
มาใช เปน เครื่ องมือ ในการตัดสิน ใจของผู บริหารในการกํ าหนดนโยบายในการติดตามเร ง รั ดหนี้  
ซึ่งระบบงานละเมิดและแพงประกอบดวย 4 ระบบงานยอย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.ระบบความรับผิดทางละเมิด 
 สําหรับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานดาน
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ตั้งแตเกิดความเสียหาย
แกหนวยงานภาครัฐจนถึงการใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
ตลอดจนการติดตามสืบหาหลักทรัพยและการตัดจําหนายหนี้
สูญ และมีระบบตรวจสอบอายุความเพื่อปองกันมิใหสํานวน
ขาดอายุความการใชสิทธิเรียกรอง 

2.ระบบความรับผิดทางแพง 

 เปนระบบงานที่ตอเนื่องจากระบบงาน ที่ 1-3 โดยเมื่อมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนของระบบงานทางละเมิดระบบงานทางแพง 
หรือระบบงานผิดสัญญาลาศึกษาแลวเกิดลูกหนี้ จะมีการถาย
โอนลูกหนี้มายังระบบฐานขอมูลหนี้ โดยมีระบบคํานวณกลาง 
ชวยคํานวณเงินตนและดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ตองชําระ อัตราการ
ผอนชําระหนี้จํานวนงวดเงิน รวมทั้งกําหนดอายุความการใช
สิทธิเรียกรองทางศาลกรณีลูกหนี้ไมชําระหนี้ตลอดจนการ
ติดตามสืบหาหลักทรัพยและการตัดจําหนายหนี้สูญ 

 สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานดานคดี
แพงหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตเกิดขอพิพาท การพิจารณาแกไข
หรือยุติขอพิพาท การดําเนินคดีแพง คดีปกครอง ตลอดจน
การติดตามการตัดจําหนายหนี้สูญ และมีระบบตรวจสอบอายุ
ความเพื่อปองกันมิใหสํานวนขาดอายุความการใชสิทธิเรียกรอง 
 

3.ระบบงานผิดสัญญาลาศึกษา 

4.ระบบฐานลูกหนี้ 

 สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานดานคดี
ผิดสัญญาศึกษาของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตเมื่อมีการผิด
สัญญาลาศึกษาหรือรับทุน จนถึงการใชสิทธิฟองรองคดี
ตลอดจนการติดตามสืบหาหลักทรัพยและการตัดจําหนายหนี้
สูญและมีระบบคํานวณกลางสําหรับคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญา
ตองชดใชแกหนวยงานภาครัฐ 
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2.2 สิทธิและหนาที่การเขาใชงาน 
การเขาใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปนตนไประบบ

จะสราง username ผูใชงานของหนวยงานภาครัฐ e-mail ของผูใชงาน และกําหนดใหหนวยงานภาครัฐสราง
ผูใชงาน กําหนดสิทธิ์การใชงาน และควบคุม กํากับดูแลผูใชงานของหนวยงานไดเอง และใหดําเนินการดังนี ้
 1) มอบหมายเจาหนาที่เปนผูดูแลระบบของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีหนาที่ในการสรางและกําหนดสิทธิ
ใหแกผูใชงานระดับหัวหนาหนวยงาน หัวหนางาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระบบงานทางละเมิด ระบบงาน
ทางแพง ระบบงานผิดสัญญาลาศึกษา และระบบฐานลูกหนี้ โดยใหผูดูแลระบบของหนวยงานภาครัฐบันทึก
ขอมูลในแบบขอมูลผูใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง และสงใหกรมบัญชีกลางเปดสิทธิ์ใหแกผูดูแล
ระบบของหนวยงานภาครัฐกอนเขาใชงาน ทั้งนี้ ผูดูแลระบบของหนวยงานอาจมีไดหลายคนขึ้นอยูกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติจริง เชน ในระบบงานทางละเมิด จะมีลักษณะงานดานการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
และงานคดีปกครองที่มีการฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของหนวยงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานอาจมีกลุมงานที่ตอง
ปฏิบัติงานถึง ๒ กลุมงาน เชนนี้ หนวยงานสามารถมอบหมายใหมีผูดูแลระบบไดทั้ง ๒ กลุมงาน 
 ๒) การสรางผูใชงานของหนวยงาน ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕60 เปนตนไประบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพงไมจํากัดจํานวนผูใชงานของหนวยงาน จึงสามารถสรางผูใชงานไดตามลักษณะการปฏิบัติงาน
จริงโดยใหผูใชงานกรอกขอมูลในแบบขอมูลผูใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงและจัดสงใหผูดูแล
ระบบของหนวยงานสรางและกําหนดสิทธิ์ในการใชงาน เมื่อผูดูแลระบบของหนวยงานไดทําการสรางและ
กําหนดสิทธิ์ผูใชงานแลวใหจัดสงสําเนาแบบบันทึกขอมูลดังกลาวใหกรมบัญชีกลาง ๑ ชุด 
 ๓) ผูใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงจะตองเขาใชงานและแจงความเสียหายที่เกิดแก
หนวยงานเปนประจําทุกเดือน ไมวาในเดือนนั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นแกหนวยงานของรัฐหรือไมก็ตาม 

 
กลุมสิทธิการเขาใชงานระบบละเมิดและแพง 

ที ่ ชื่อกลุมสิทธิ คําอธิบาย 
1 ผูดูแลระบบหนวยงาน  สําหรับจัดการขอมูลผูใชงานภายในหนวยงานตนเอง และหนวยงานในสังกัดของ

ตนเอง 
2 ตรวจสอบภายใน สําหรับเรียกดูรายงานสถิติความเสียหาย และจํานวนสํานวน/เรื่องที่บันทึก 

ของแตละระบบยอย 
3 ผูใชงานระบบละเมิด บันทึกขอมูลของงานทางละเมิด ในระดับผูปฏิบัติงาน โดยมีสิทธิในการคนหา และ

สรางสํานวนทางละเมิด 
4 ผูใชงานระบบแพง บันทึกขอมูลของงานทางแพงในระดับผูปฏิบัติงาน โดยมีสิทธิในการคนหา และ

สรางสํานวนทางแพง 
5 ผูใชงานระบบลาศึกษา บันทึกขอมูลของระบบสัญญารับทุนและลาศึกษาในระดับผูปฏิบัติงาน โดยมีสิทธิใน

การคนหา และสรางขอมูลสัญญารับทุนและลาศึกษา 
6 ผูใชงานระบบฐานลูกหนี้ บันทึกขอมูลของระบบฐานขอมูลลูกหนี้ในระดับผูปฏิบัติงานโดยมีสิทธิในการคนหา 

และตั้งหน ี้ 
7 หั วหน าระบบละเมิ ด 

(สําหรับหนวยงาน) 
กลุมสิทธิสําหรับผูใชงานระดับหัวหนาฝาย โดยมีสิทธิในการคนหา สรางสํานวนทาง
ละเมิด แกไขขอมูล และลบสํานวน 
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2.3 หนาที่ของผูตรวจสอบภายใน ในระบบละเมิดและแพง 
 เรียกดูรายงานสถิติความเสียหาย และจํานวนสํานวน/เรื่องที่บันทึกแตละระบบยอยเนื่องจากการ
ปรับปรุงระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงใหม อาจจะมีความเสี่ยงในการบันทึกขอมูลไมถูกตองและไม
ครบถวน ทําใหไมสามารถควบคุมดูแลและปองกันการขาดอายุความการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยใหกําชับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใหตระหนักถึงความสําคัญกับการบันทึกขอมูลในระบบงานใหถูกตอง
และครบถวนและการจัดใหมีระบบการติดตามการดําเนินงานกอนหมดอายุความการดําเนินคด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 หัวหนาระบบแพง(สําหรับ
หนวยงาน) 

กลุมสิทธิสําหรับผูใชงานระดับหัวหนาฝาย โดยมีสิทธิในการคนหา สรางสํานวนทาง
แพง แกไขขอมูล และลบสํานวน 

9 หัวหนาระบบลาศึกษา 
(สําหรับหนวยงาน) 

กลุมสิทธิสําหรับผูใชงานระดับหัวหนาฝาย โดยมีสิทธิในการคนหา บันทึกสัญญา 
แกไขขอมูล และลบสัญญา 

10 หัวหนาระบบฐานลูกหนี้ 
(สําหรับหนวยงาน) 

กลุมสิทธิสําหรับผูใชงานระดับหัวหนาฝาย โดยมีสิทธิในการคนหา ตั้งหนี้ แกไข
ขอมูล และลบขอมูลหนี้ 

11 หัวหนางานระบบละเมิด กลุมสิทธิสําหรับผูใชงานระดับหัวหนากลุมงาน หัวหนากองอธิบดี โดยมีสิทธิในการ
คนหาทุกสํานวนทางละเมิดในหนวยงาน สรางสํานวน แกไขขอมูล และลบขอมูล 

12 หัวหนางานระบบแพง กลุมสิทธิสําหรับผูใชงานระดับหัวหนากลุมงาน หัวหนากองอธิบดี โดยมีสิทธิในการ
คนหาทุกสํานวนทางแพงในหนวยงานสรางสํานวน แกไขขอมูล และลบขอมูล 

13 หัวหนางานระบบลา
ศึกษา 

กลุมสิทธิสําหรับผูใชงานระดับหัวหนากลุมงาน หัวหนากองอธิบดี โดยมีสิทธิในการ
คนหาทุกสัญญาในหนวยงาน บันทึกสัญญา แกไขขอมูล และลบขอมูล 

14 หัวหนางานระบบฐาน
ลูกหนี้ 

กลุมสิทธิสําหรับผูใชงานระดับหัวหนากลุมงาน หัวหนากองอธิบดี โดยมีสิทธิในการ
คนหาลูกหนี้ทุกรายในหนวยงาน ตั้งหนี้แกไขขอมูล และลบขอมูล 
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บทที่ 3 

การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานละเมิดและแพง 
 

1.การสํารวจขอมูลเบื้องตน 
 การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึง
รายงานผลตรวจสอบปงบประมาณที่ผานมา ผูตรวจสอบภายในควรสํารวจขอมูลเบื้องตน ซึ่งเสมือนการเตรียม
ความพรอมกอนการดําเนินการตรวจสอบ การสํารวจขอมูลเบื้องตนนั้นมิใชการหาเอกสารหลักฐานการ
ตรวจสอบ เพราะหลักฐานการตรวจสอบเปนสิ่งที่ผูตรวจสอบกําหนดขึ้นหลังจากไดดําเนินการสํารวจขอมูล
เบื้องตน โดยใหหนวยรับตรวจเปนผูจัดทํา 
    1.1 การสํารวจ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของ กับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ในระบบงานละเมิดและแพงดังนี้ 
 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว72 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556เรื่อง แจงเปดระบบงานความ
รับผิดทางละเมิดและแพง 
 สาระสําคัญ   กรมบัญชีกลางไดพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อรองรับระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพง 4 ระบบงาน  คือ ระบบงานความรับผิดทางละเมิด ระบบงานความรับผิดทางแพง ระบบผิด
สัญญาลาศึกษา และระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้  โดยแจงเวียนใหหนวยงานทราบเพื่อแจงรายชื่อเจาหนาที่ผูมี
สิทธิเขาใชงานระบบ สงใหกรมบัญชีกลางสราง username และ password เพื่อเขาใชงานในระบบ 
 หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0410.2/ว238  ลงวันที่ 28 มิถุนายน2556 เรื่อง ซอมความเขาใจการ
เขาใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง และการจัดสงเรื่องใหตรวจสอบหรือพิจารณา 
 สาระสําคัญ  กรมบัญชีกลางตรวจสอบพบวาเจาหนาที่ของหนวยงานยังไมไดทําการบันทึกขอมูลเขา
ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง จึงขอใหหนวยงานกําชับเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเขาใชงานระบบ
และหากมีขอขัดของการใชงานระบบใหแจงกรมบัญชีกลางทราบ สําหรับการจัดสงเรื่องใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ (สํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด) หรือพิจารณา (ระบบงานความรับผิดทางแพง
และระบบงานลาศึกษา) ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป ใหแจงสํานวนหรือเลขที่สํานวนขอพิพาทที่
ระบุในระบบงานพรอมจัดสงสําเนาเอกสารใหกระทรวงการคลังทราบ 
 หนั ง สื อ กรมบัญชี กล า ง  ด ว นที่ สุ ด  ที่  ก ค  0410.2/ว131 ล ง วั นที่  30 พฤษภาคม  2557 
เรื่อง การซักซอมความเขาใจการเขาใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงและการจัดสงเรื่องพิจารณา
หรือตรวจสอบ 
 สาระสําคัญ  กรมบัญชีกลางขอซักซอมความเขาใจการเขาใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและ
แพงโดยขอใหหนวยงานดําเนินการ แจงและกําชับเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายเขาใชงานระบบงานความรับผิด
ทางละเมิดและแพง โดยใชหมายเลขบัตรประชาชน เปน username และ password ในการเขาใชงาน และ
หนวยงานที่ยังไมไดแจงรายชื่อเจาหนาที่ผูมีสิทธิเขาใชงานระบบใหกรมบัญชีกลางทราบโดยดวน และสําหรับ
การจัดสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับทางละเมิดใหกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ ขอใหแจงเลขที่
สํานวนขอพิจารณาหรือเลขที่สํานวนขอพิพาทที่ระบุในระบบงานพรอมจัดสงสําเนาเอกสาร โดยใหPrint 
screen หนาเลขที่สํานวนหรือเลขที่สํานวนขอพิพาทใหกระทรวงการคลังดวย  
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 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว32 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง การสงสํานวน
การสอบขอเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  
 สาระสําคัญ  กรมบัญชีกลางพิจารณาสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่เสร็จสิ้นโดยเรียบรอย มีประสิทธิภาพ จึงขอใหหนวยงานของรัฐกําชับเจาหนาที่ดําเนินการ จัดสง
สําเนาการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับ
แตวันวินิจฉัยสั่งการใหกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ และใหกระทรวงการคลังพิจารณาโดยไมชักชา เพื่อ
ปองกันปญหาสํานวนขาดอายุความ  
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การใชงาน
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง 
 สาระสําคัญ  กรมบัญชีกลางไดพัฒนาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให
กรมบัญชีกลางและหนวยงานภาครัฐมีเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการดานความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ดานคดีแพง และดานคดีผิดสัญญาลาศึกษา รวมทั้งมีฐานขอมูลลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาและลูกหนี้ในคดีปกครองของหนวยงานภาครัฐครบถวน และเปนปจจุบัน สามารถติดตามหนี้เพื่อใหมี
การชดใชคาเสียหายหรือเยียวยาความเสียหายอยางถูกตองครบถวน  
             โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.2539 กําหนดไววาเมื่อเกิดความเสียหายและมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําของ
เจาหนาที่ หนวยงานภาครัฐตองดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เมื่อหนวยงานภาครัฐ
ดําเนินการสอบ ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแลวเสร็จตองสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
ดังนั้น เพื่อใหสามารถติดตามผลการดําเนินการทางละเมิดอยางทันทวงที จึงขอใหหนวยงานภาครัฐกําชับให
เจาหนาที่บันทึกขอมูลความเสียหายในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงทันทีเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น 
 กรมบัญชีกลางพบวา หนวยงานภาครัฐใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงเปนจํานวนนอย ทํา
ใหไมสามารถใชระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงสําหรับควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานดานความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ ดานคดีแพง คดีผิดสัญญาลาศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2558 
กรมบัญชีกลางและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมกันทําบันทึกตกลงความรวมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ
งานตรวจสอบภายในของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหกรมบัญชีกลางสามารถติดตามผลการดําเนินงานดานความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  คดีแพง และดานคดีผิดสัญญาลาศึกษา และควบคุมดูแลมิใหการดําเนินการ 
แตละกรณีขาดอายุความการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 
            กรมบัญชีกลางใหผูตรวจสอบภายในภาครัฐรวมกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนแผนใน
การเขาตรวจสอบการใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงของหนวยงานตั้งแต สิงหาคม 2558 เปนตนไป 
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0415.5/ ว148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การใชงาน
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปนตนไป 
 สาระสําคัญ  ปงบประมาณ 2559 กรมบัญชีกลางไดพัฒนาปรับปรุงระบบความรับผิดทางละเมิด
และแพงใหงายตอการใชงานและสามารถรองรับการทํางานผาน Web browser ที่หลากหลายกวาเดิมสามารถ
ใชงานผาน Internet Explorer version 9.0 หรือสูงกวา Chrome version 47 หรือสูงกวา Firefox  และ 
Safari หรือใชงานผานอุปกรณเคลื่อนที่แบบพกพาทั้งสมารทโฟน และแท็บเล็ต และเพื่อใหหนวยงานภาครัฐใช
ประโยชนของระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงในการติดตาม กํากับดูแล งานดานความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ คดีแพง และดานคดีผิดสัญญาลาศึกษาหรือรับทุนและงานดานการติดตามเรงรัดหนี้จากลูกหนี้ได
อยางทันทวงทีภายในกําหนดอายุความ อันจะชวยลดความเสียหายของหนวยงานภาครัฐที่เกิดจากการใชสิทธิ
เรียกรองไมทันภายในกําหนดอายุความ และผูบริหารของหนวยงานภาครัฐสามารถเรียกดูรายงานจํานวนความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับหนวยงาน จํานวนสํานวนความรับผิดทางละเมิดที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวนคดีที่อยู
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ระหวางการพิจารณา จํานวนงานลาศึกษา และจํานวนลูกหนี้ของหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนสามารถรองรับ
จํานวนผูใชงานระบบของหนวยงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ซึ่งมี
จํานวนมาก  
              กรมบัญชีกลางไดยายขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพงจากระบบเดิมมาไวในระบบ
ที่ปรับปรุงใหม โดยจะปดระบบเดิมตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปน
ตนไป ใหหนวยงานภาครัฐเขาใชงานระบบใหม โดยใหหนวยงานมอบหมายเจาหนาที่เปนผูดูแลระบบมีหนาที่ใน
การสรางและกําหนดสิทธิ์ใหแกผูใชงานระดับหัวหนาหนวยงาน หัวหนางาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
ระบบงานทางละเมิดและแพง ระบบงานผิดสัญญาลาศึกษา และระบบฐานลูกหนี้ โดยใหผูดูแลระบบบันทึก
ขอมูลในแบบขอมูลผูใชงานระบบของหนวยงานสงใหกรมบัญชีกลางเปดสิทธิ์การใชงานกอน ระบบจะสราง 
username ผูใชงานจาก e-mail ของผูใชงาน และเมื่อผูดูแลระบบไดสรางและกําหนดสิทธิ์ผูใชงานใหจัดสง
สําเนาแบบบันทึกขอมูลในกรมบัญชีกลางทราบ 1 ชุด 
            ผูใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงจะตองเขาใชงานและแจงความเสียหายที่เกิดแก
หนวยงานเปนประจําทุกเดือน ไมวาเดือนนั้นจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแกหนวยงานหรือไม 
 1.2 การสํารวจงานตรวจสอบปงบประมาณที่ผานมา เพื่อใหทราบการตรวจสอบปงบประมาณที่ผานมา
ประกอบไปดวยประเด็นใดบาง มีวัตถุประสงคการตรวจสอบอยางไร และมีขอตรวจพบขอเสนอแนะใดบาง เพื่อ
เปนการติดตามและการประเมินผลวา หนวยรับตรวจไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ปฏิบัติเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของกลุมตรวจสอบภายใน และเปนการสํารวจวา ในปงบประมาณที่ผานมามีขอบเขตตรวจสอบ
อยางไรเพ่ือไมใหเปนการตรวจสอบที่มีขอมูลซ้ํา 
    1.3 การสํารวจขอมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง ผูตรวจสอบภายในเปนผูมีสิทธิการใชงาน
ระบบละเมิดและแพงสําหรับเรียกดูรายงานสถิติความเสียหายและจํานวนสํานวน/เรื่องที่บันทึกของแตละระบบ
ยอยเพื่อตรวจสอบวาหนวยงานมีการบันทึกขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบันโดยจะตองไดรับ ชื่อ
ผู ใช งานระบบ (Account)และ รหัสผาน(Password)จากกรมบัญชีกลางสําหรับการเขาใช งานกอน    
โดยสามารถเขาระบบผานเว็บไซต  https://tcls.cgd.go.th/civil-web/login และปรากฏขอมูลตางๆ ดังนี้  
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ภาพที ่1. : หนาจอแสดงการเขาใชงานระบบ  เปนหนาจอเริ่มตนเมื่อเขาสูเว็บไซต 

 ภาพที ่2. : หนาจอแสดงขอมูลตางๆ ในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง ทั้ง 4 ระบบในภาพรวม  
  เปนหนาจอแสดงขอมูลภายหลังการบันทึกเขาใชงานระบบแลวสามารถคลิกเรียกดูขอมูล
รายละเอียดในแตละระบบงานได  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ภาพที่ 3. : หนาจอแสดงขอมูลสําหรับคนหารายละเอียดในแตละระบบงานทางละเมิด 

  เปนหนาจอแสดงภายหลัง ที่คลิกเลือกระบบงานทางละเมิด            โดยจะปรากฏหนาจอ 
ใหบันทึกขอมูลเพื่อคนหารายงานตามขอบเขตของขอมูลที่ระบุ โดยการคนหาชื่อ กรมธุรกิจพลังงาน  
กระทรวงพลังงานจะปรากฎขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบงานทางละเมิดของหนวยงาน  ทั้งนี้ยังสามารถคนหา 
โดยระบุขอบเขต เลขที่สํานวน เรื่อง ประเภทความเสียหายได และเมื่อคลิกไปยังรายการความรับผิดทางละเมิด 
แตละรายการจะปรากฏหนาจอแสดงรายละเอียดขอมูลที่บันทึกในระบบ ตั้งแต การบันทึกความเสียหาย 
จนสิ้นสุดกระบวนการงานทางละเมิด รวมถึงสรุปรายงาน ประวัติการดําเนินการ การติดตามงาน และสิทธิการ
เขาใชงานระบบ
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  ภาพที่ 4. : หนาจอแสดงขอมูลสําหรับคนหารายละเอียดในแตละระบบงานทางแพง 

   เปนหนาจอแสดงภายหลัง ที่คลิกเลือกระบบงานทางแพง          โดยจะปรากฏหนาจอใหบันทึก
ขอมูลเพื่อคนหารายงานตามขอบเขตของขอมูลที่ระบุ โดยการคนหาชื่อ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน   
จะปรากฎขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบงานทางละเมิดของหนวยงาน  ทั้งนี้ยังสามารถคนหาโดยระบุขอบเขต 
เลขที่สํานวน เรื่อง ประเภทคด ีและเมื่อคลิกไปยังรายการความรับผิดทางแพงแตละรายการ จะปรากฏหนาจอ
แสดงรายละเอียดขอมูลที่บันทึกในระบบ ตั้งแตการบันทึกขอมูลขอพิพาทขั้นตนจน สิ้นสุดการบันทึกขอมูลการ
สิ้นสุดงานทางแพงรวมถึงสรุปรายงาน ประวัติการดําเนินการ การติดตามงาน และสิทธิการเขาใชงานระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 5: หนาจอแสดงขอมูลสําหรับคนหารายละเอียดในแตละระบบงานลาศึกษา 

   เปนหนาจอแสดงภายหลัง ที่คลิกเลือกระบบงานลาศึกษา         โดยจะปรากฏหนาจอ 
ใหบันทึกขอมูลเพื่อคนหารายงานตามขอบเขตของขอมูลที่ระบุ โดยการคนหาชื่อ กรมธุรกิจพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน จะปรากฎขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบงานลาศึกษาของหนวยงาน ทั้งนี้ยังสามารถคนหา 
โดยระบุขอบเขต เลขที่ผูทําสัญญา ชื่อผูทําสัญญา ผูค้ําประกันและเมื่อคลิกไปยังรายการระบบงานลาศึกษา 
แตละรายการ จะปรากฎหนาจอแสดงรายละเอียดขอมูลที่บันทึกในระบบ ตั้งแต การบันทึกผูทําสัญญา  
จนสิ้นสุดงานลาศึกษา รวมถึงสรุปรายงาน ประวัติการดําเนินการ การติดตามงาน และสิทธิการเขาใชงานระบบ 
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 ภาพที่ 6. : หนาจอแสดงขอมูลสําหรับคนหารายละเอียดในแตละระบบฐานลูกหนี้ 

   เปนหนาจอแสดงภายหลัง ที่คลิกเลือกระบบฐานลูกหนี้             โดยจะปรากฎหนาจอใหบันทึก
ขอมูลเพื่อคนหารายงานตามขอบเขตของมูลที่ระบุ โดยการคนหาชื่อ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
จะปรากฎขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบฐานลูกหนี้ของหนวยงาน  ทั้งนี้ยังสามารถคนหาโดยระบุขอบเขต  
เลขที่สํานวน เลขที่หนี้ชื่อลูกหนี้

 

 
 
 

 ภาพที่ 7. : หนาจอแสดงขอมูลสําหรับคนหารายละเอียดในรายงาน  

   เปนหนาจอแสดงภายหลัง ที่คลิกเลือกรายงาน  โดยจะปรากฎหนาจอรายงานตางๆ  

ทั้ง 4 ระบบงานยอยรวมทั้งสถิติการเกิดความเสียหาย สถิติการเขาบันทึกขอมูลเปนตน 
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2. การจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานเปนแนวทางที่จะชวยใหผูตรวจสอบสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบอยางมีทิศทางและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดไมวาจะเปน เวลา 
บุคลากร คาใชจายตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นเปนการกําหนดแนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบในแตละ
กิจกรรมการตรวจสอบไดอยางมีทิศทาง โดยการกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรร
ทรัพยากร แผนการปฏิบัติงาน (วิธีการตรวจสอบ) ซึ่งการวางแผนที่ดีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากําลังที่กําหนด ชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2.1 รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน  
           1) หนวยรับตรวจ กําหนดกิจกรรมที่ตรวจสอบ ณ หนวยรับตรวจใด 

   2) ประเภทการตรวจสอบ ผูตรวจสอบจะตองระบุประเภทการตรวจสอบในแตละกิจกรรม 
การตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปดวย  

                    (1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
                    (2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
                    (3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) 
                    (4) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Auditing) 
                    (5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
                    (6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

   3) ประเด็นการตรวจสอบ ผูตรวจสอบจะตองกําหนดประเด็นการตรวจสอบวามีประเด็นการตรวจสอบ
ที่สําคัญอะไรบาง มีจุดมุงหมายที่แสดงใหทราบหรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องอะไร ซึ่งจะตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
   4) วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจําป เปนการระบุวาการตรวจสอบตองการที่จะทราบในเรื่องใด 

5) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกําหนดปริมาณงานที่จะทําการทดสอบหรือตรวจสอบ ตองใชเอกสาร
หลักฐาน ขอมูลประกอบการตรวจสอบใดบาง เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  ในการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดไว ซึ่งควรกําหนดใหสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบที่กําหนด 
   6) วิธี/คูมือการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบในแตละกิจกรรมใหชัดเจนและ
เพียงพอ ควรระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล การวิเคราะห การประเมินผล และการบันทึกขอมูลที่ไดรับ
ระหวางการบริหารงานตรวจสอบ พรอมทั้งกําหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม อันจะชวยใหการ
ตรวจสอบไดหลักฐานครบถวนและเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ทั้งนี้ประเด็นที่ควรตรวจสอบใน
รายละเอียดควรเปนประเด็นที่เปนปญหาสําคัญที่ไดจากการสํารวจขอมูล การประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินความเสี่ยง 

7) ชื่อผูตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ ควรกําหนดชื่อผูตรวจสอบภายในและระยะเวลา
ตรวจสอบไว เพื่อใหทราบวาใครเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบกิจกรรมใดและประเด็นใดบาง รวมทั้งจะใชเวลาใน
การตรวจสอบกี่วัน 
   8) สรุปผลการตรวจสอบ ควรบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็นการตรวจสอบที่สําคัญๆ 
พรอมระบุรหัสกระดาษทําการที่ใชบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวกในการอางอิงและคนหากระดาษทําการ
เมื่อตองการหาขอมูลการตรวจสอบเพิ่มเติม นอกจากนี้ ควรลงลายมือชื่อผูตรวจสอบและผูสอบทาน พรอมทั้ง
วันที่ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไวดวย เพื่อแสดงใหเห็นวาใครเปนผูตรวจสอบและผูสอบทาน ซึ่งหากตองการ
ขอมูลการตรวจสอบเพิ่มเติมจะไดสอบถามกับผูตรวจสอบและผูสอบทานตอไป ทั้งนี้ สรุปผลการตรวจสอบ
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ลายมือชื่อผูตรวจสอบและวันที่ตรวจสอบ รวมทั้งลายมือชื่อผูสอบทานและวันที่ที่สอบทาน จะบันทึกภายหลัง
จากที่ไดตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว 

9) ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน ควรจัดทําเปนลายลักษณอักษรและควรมีลักษณะยืดหยุน  
โดยสามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมไดตลอดเวลาตามสภาวการณ ทั้งนี้ แผนการปฏิบัติงานควรผานการ 
สอบทานและเห็นชอบจากหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน  

          10) การเสนอแผนการปฏิบัติงาน เมื่อผูตรวจสอบภายในไดวางแผนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายเรียบรอยแลว ควรเสนอใหหัวหนากลุมตรวจสอบภายในพิจารณาเห็นชอบกอนการปฏิบัติงานตาม
แผน เพื่อพิจารณาวาแผนการปฏิบัติงานดังกลาวมีความครอบคลุมและเหมาะสม รวมทั้งสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของแผนการตรวจสอบที่กําหนด การเสนอแผนการปฏิบัติงานควรเสนอกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน
ตามแผนซึ่งควรเสนอโดยเร็ว เนื่องจากหากตองปรับปรุงแกไขจะสามารถ ดําเนินการไดทันกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
  11) การทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน ในการดําเนินการตรวจสอบเมื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ
ไปแลว ผูตรวจสอบภายในเห็นวาแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวยังไมเหมาะสม ผูตรวจสอบภายในควรนํา
แผนการปฏิบัติงานดังกลาวมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 
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2.2 ตัวอยางแผนปฏิบัติงาน  
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

การตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
ประจําปงบประมาณ ๒๕xx 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
ประเภทของการตรวจสอบ : 
         1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับ (Compliance Auditing)  
         2. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ : 1 - 31 พฤษภาคม 25xx 

ประเด็นการตรวจสอบ :  

 ๑. การบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 

 2. การจัดใหมีระบบการติดตามการดําเนินงานกอนหมดอายุความ 

 3. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ : 

 ๑. เพื่อใหทราบวาการบันทึกขอมูลในระบบงานทั้ง 4 ระบบ ถูกตอง ครบถวน ตามเอกสารหลักฐาน  

ปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 ๒. เพื่อใหทราบวาหนวยงานมีระบบติดตามการดําเนินงานที่เหมาะสมกอนหมดอายุความการ

ดําเนินคดี  

 ๓. เพื่อใหทราบวามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิด

และแพงทั้ง 4 ระบบงาน ประกอบดวยระบบงานความรับผิดทางละเมิด ระบบงานความรับผิดทางแพง 

ระบบงานผิดสัญญาลาศึกษา และระบบฐานลูกหนี้ ที่มีการดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561– 30 

เมษายน 25xx และสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในระบบงานดังกลาว 

วิธีการตรวจสอบ: 

1. ตรวจสอบการบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพงทั้ง 4 ระบบงาน วาได

บันทึกขอมูลไวอยางถูกตอง ครบถวนตามเอกสารหลักฐานและเปนปจจุบัน 

2. สอบทานวามีระบบติดตามการดําเนินงานกอนหมดอายุความในคดี 

3. ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ : 

1. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว72 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง แจงเปด

ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว131 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง

ซักซอมความเขาใจการเขาใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง และการจัดสงเรื่องพิจารณา

หรือตรวจสอบ 
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3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่  กค 0410.6/ ว 32 ลงวันที่  2 กุมภาพันธ  2558  

เรื่อง การสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลัง

ตรวจสอบ  

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่  กค 0410.6/ว 239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  

เรื่อง การใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง 

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0415.5/ ว148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  

เรื่อง การใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปนตนไป 

 

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ : 
1. นางสาวศิริขวัญ ผลวิจิตร        พนักงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ผูรับผิดชอบในการสอบทาน : 

1. นางสาวมนณิชา         สุภาสืบ   หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๑๖ 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ประเด็นการตรวจสอบ : 1. การบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ :เพื่อใหทราบวาการบันทึกขอมูลในระบบงานทั้ง 4 ระบบ ถูกตอง ครบถวน ตาม

เอกสารหลักฐาน ปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ประเด็นการตรวจยอย/ 
วัตถุประสงค 

วิธีการตรวจ แหลงขอมูล 

1. ระบบงานความรับผิดทางละเมิดมีการ
บันทึกขอมูลครบถวนและถูกตอง 
     เพื่อใหทราบวา ธพ. มีการบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับระบบงานความรับผิดทางละเมิด
ครบถวนและถูกตอง 

สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
ระบบงานความรับผิดทางละเมิด วาได
บันทึกขอมูลในระบบตั้งแตเกิดความ
เสียหาย จนถึงการดําเนินคดี ไวอยาง
ถูกตอง ครบถวน  

1.ขอมูลที่บันทึกใน
ระบบงานความรับ
ผิดทางละเมิดและ
แพงทั้ง 4 ระบบงาน 
2.เอกสารหลักฐาน
การเขาใชงานระบบ 
3.เอกสารหลักฐาน 
ขอมูล สัญญารับ
ทุน/ลาศึกษางาน
ของบุคลากร ธพ. 

 
 
 
 
 

2. ระบบงานความรับผิดทางแพงมีการ
บันทึกขอมูลครบถวนและถูกตอง 
     เพื่อใหทราบวาธพ.มีการบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับระบบงานความรับผิดทางแพง
ครบถวนและถูกตอง 

สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
ระบบงานความรับผิดทางแพง วามีการ
บันทึกขอมูลในระบบงาน ตั้งแตเกิดขอ
พิพาท การพิจารณาแกไขหรือยุติขอ
พิพาท  

3. ระบบงานลาศึกษามีการบันทึกขอมูล
ครบถวนและถูกตอง 
     เพื่อใหทราบวาธพ.มีการบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
ครบถวนและถูกตอง 

สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา           
วามีการบันทึกขอมูลในระบบ ตั้งแตเมื่อ
มีการผิดสัญญาลาศึกษาหรือรับทุน 
จนถึงการใชสิทธิฟองรองคดี  ไวอยาง
ถูกตอง ครบถวน 

4. ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้มีการบันทึก
ขอมูลครบถวนและถูกตองและเปนปจจุบัน 
    เพื่อใหทราบวาธพ.มีการบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้ครบถวน
และถูกตอง 

สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้  วามีการ
บันทึกขอมูลในระบบงานฐานขอมูล
ลูกหนี้ ถูกตอง ครบถวน เปนขอมูล
ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ : 2. การจัดใหมีระบบการติดตามการดําเนินงานกอนหมดอายุความ 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ : เพื่อใหทราบวาหนวยงานมีระบบติดตามการดําเนินงานที่เหมาะสมกอนหมดอายุ

ความการดําเนินคด ี

ประเด็นการตรวจยอย/ 
วัตถุประสงค 

วิธีการตรวจ 
แหลงขอมูล/

กระดาษทําการ 
1.  มี ระบบติดตามการดํ า เนินงานที่
เ ห ม า ะส ม ก อน ห ม ด อา ยุ ค ว า ม ก า ร
ดําเนินคดีของระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิด 
   เพื่อใหทราบวา ธพ.มีระบบติดตามใน
สวนของระบบงานความรับผิดทางละเมิด
ที่เพียงพอและเหมาะสม 
 

สอบทานวามีการติดตามการดําเนินงาน 
และมีระบบตรวจสอบอายุความเพื่ อ
ปองกันไมใหสํานวนขาดอายุความ 

 

1.เอกสารหลักฐาน
การแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือ
ผูรับผิดชอบใน
ระบบงาน 
2. รายงานผลการ
ติดตาม 

 
2 .  มี ระบบติดตามการดํ า เนินงานที่
เ ห ม า ะส ม ก อน ห ม ด อา ยุ ค ว า ม ก า ร
ดําเนินคดีของระบบงานความรับผิดทาง
แพง 
     เพื่อใหทราบวา ธพ.มีระบบติดตามใน
สวนของระบบงานความรับผิดทางแพงที่
เพียงพอและเหมาะสม 

สอบทานวามีการติดตามการดําเนินงาน
และมีระบบตรวจสอบอายุความเพื่ อ
ปองกันไมใหสํานวนขาดอายุความ 

3 .  มี ระบบติดตามการดํ า เนินงานที่
เ ห ม า ะส ม ก อน ห ม ด อา ยุ ค ว า ม ก า ร
ดําเนินคดีของระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลา
ศึกษา 
     เพื่อใหทราบวา ธพ.มีระบบติดตามใน
สวนของระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลา
ศึกษาท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

สอบทานวามีการติดตามการดําเนินงาน
และมีระบบคํานวณสําหรับคํานวณเงินที่ผู
ผิดสัญญาตองชดใชแกหนวยงาน 

4 .  มี ร ะบบติ ด ต ามกา รดํ า เ นิ น ง าน 
ที่ เ หมาะสมกอนหมดอายุ ความการ
ดําเนินคดีของระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้ 
     เพื่อใหทราบวา ธพ.มีระบบติดตามหนี้
เพื่อใหมีการชดใชคาเสียหายอยางถูกตอง
ครบถวน 

สอบทานวามีการติดตามการดําเนินงาน
แ ล ะ ติ ด ต า ม ห นี้ เ พื่ อ ใ ห มี ก า ร ช ด ใ ช 
คาเสียหายหรือเยียวยาความเสียหายอยาง
ถูกตองครบถวน 

 

 

 



๑๘ 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ : 3. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ : เพื่อใหทราบวาระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม 

 
ปญหาอุปสรรค 

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

............................................................................................................................................................................. 
 
แนวทางการแกไข 

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

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

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการตรวจยอย/ 
วัตถุประสงค 

วิธีการตรวจ 
แหลงขอมูล/

กระดาษทําการ 
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
     เพื่ อ ให ทราบว าระบบควบคุมภาย ในของ
ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง มีการ
กําหนดการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม  

ประเมินระบบการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ในระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพง มีความเพียงพอ
เหมาะสม 

รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ผูตรวจสอบ 

 

.............................................. 
(นางสาวศิริขวัญ ผลวิจิตร) 

พนักงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน
......../......../........ 

ผูสอบทาน 

 

.............................................. 
(นางสาวมนณิชา สุภาสืบ) 

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 
......../......../........ 



๑๙ 

 

 

3. วิธกีารตรวจสอบ 
  การตรวจสอบ เปนขั้นตอนการรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ                  
มาวิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ โดยมีแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนแนวทางในการตรวจสอบ                  
ทั้งนี้ ผูตรวจสอบจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องที่ตรวจสอบ โดยการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ 
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของ หากผูตรวจสอบมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบก็จะสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
          3.1 การรวบรวมขอมูล คือ การเสาะหาขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนมารวมกันซึ่งการรวบรวมขอมูล
สามารถทําไดโดยการเก็บขอมูลจากเอกสารหลักฐานที่ไดรับจากหนวยรับตรวจ การสัมภาษณการตรวจนับ การ
สังเกตตางๆ ซึ่งผูตรวจสอบจะตองจัดเก็บขอมูลใหเพียงพอ เกี่ยวของกันและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
เพื่อสนับสนุนผลการปฏบิัติงานและการสรุปผลการตรวจสอบไดอยางนาเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ   
  3.2 การวิเคราะหขอมูล คือการจัดระเบียบแยกแยะสวนตาง ๆ ของขอมูลหลักฐาน หรือขอมูลที่ได
รวบรวมไวออกเปนหมวดหมู เพื่อหาคําตอบ การวิเคราะหขอมูลนี้เปนขั้นตอนการดําเนินงานที่ตอเนื่องมาจาก
การรวบรวมขอมูล การจัดเรียงลําดับขอมูล ผูตรวจสอบจะตองวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไว แยกเปนเรื่องๆตาม
ประเด็นการตรวจสอบที่กําหนด สอดคลองกับวัตุประสงคการตรวจสอบ  โดยจัดทําในรูปแบบ ที่เรียกวา 
กระดาษทําการ (working paper)  ซึ่งผูตรวจสอบภายในจะตองจัดทําหรือออกแบบกระดาษทําการให
เหมาะสม สามารถที่จะสื่อไดวา กระดาษทําการเกี่ยวของกับเรื่องใด เกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบใด 
ผูตรวจสอบจะตองคํานึงถึง ความถูกตอง ครบถวน ของขอมูลที่วิเคราะหเพื่อสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

ตัวอยางกระดาษทําการ  
 

กระดาษทําการ : การบันทึกขอมูลในระบบงานทางละเมิดและแพง 
กิจกรรม : การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 

ปงบประมาณ 25XX 
 
 

 
ที ่ เลขที่สํานวน ประเภท 

ความ
เสียหาย 

เรื่อง วันเกิดเหตุ  เริ่มตนการบันทึกใน
ระบบ  

 

การบันทึกลาสุด 

รายการ     วันที่ รายการ    วันที่ 
1. VI6100XXXX อุบัติเหต ุ นายเอ ขับรถยนต

ราชการหมายเลข
ทะเบียน XXX 
กทม. ชนทาย
รถยนตของ
บุคคลภายนอก 

01/12/xx บันทึก
ความ

เสียหาย 

2/08/ xx บันทึก
วินิจฉัยสั่ง

การ 

16/05/xx 

 
 
 

 
ที ่ เลขผูทําสัญญา กรณี  เริ่มตนการบันทึกในระบบ  

 
ขั้นตอนลาสุด 

รายการ     วันที่ รายการ วันที่ 
1 ED0000XXX ผิดสัญญาลาศึกษาของ       

นายA 
บันทึกผูทํา

สัญญา 
5/04/ xx สิ้นสุดการลา

งานศึกษา 
17/04/xx 

2 ED0000XXX ผอนผันการรับราชการ 
นางสาวB 

บันทึกผูทํา
สัญญา 

17/04/xx สิ้นสุดการลา
งานศึกษา 

16/05/xx 

3 ED6200XXX ลาศึกษา 
นางสาวC 

บันทึกผูทํา
สัญญา 

16/05/xx บันทึกสัญญา 16/05/xx 

4 ED6200XXX ลาศึกษา 
นายD 

บันทึกผูทํา
สัญญา 

16/05/xx บันทึกสัญญา 16/05/xx 

5 ED6200XXX ลาศึกษา 
นางสาวG 

บันทึกผูทํา
สัญญา 

16/05/xx บันทึกสัญญา 16/05/xx 

6 ED6200XXX ลาศึกษา 
นางสาวF 

บันทึกผูทํา
สัญญา 

16/05/xx บันทึกสัญญา 16/05/xx 

7 ED6200XXX ลาศึกษา 
นายE 

บันทึกผูทํา
สัญญา 

16/05/xx บันทึกสัญญา 16/05/xx 

 
 

1. ระบบงานทางละเมิด 

2. ระบบงานลาศึกษา 



๒๑ 

 

 

ตัวอยางการสรุปขอมูลการตรวจสอบ 
 

การตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
ประจําปงบประมาณ ๒๕xx 

ประเด็นที่ 1 : การบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
วัตถุประสงค : เพื่อใหทราบวาการบันทึกขอมูลในระบบงานทั้ง 4 ระบบ ถูกตอง ครบถวน ตามเอกสาร
หลักฐาน ปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ประเด็นยอยที่ 1 : ตรวจสอบวาหนวยงานไดบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพงทันท ี
ที่เกิดความเสียหายแกหนวยงาน 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ: 
 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว 239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  
เรื่อง การใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงขอที่ 2 เพื่อใหสามารถติดตามผลการดําเนินการทาง
ละเมิดอยางทันทวงที จึงขอใหหนวยงานภาครัฐกําชับใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลความเสียหายในระบบความรับ
ผิดทางละเมิดและแพงทันทีเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น 
ขอมูลที่ เอกสารหลักฐานที่ใชในการตรวจสอบ: 
                 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับงานละเมิดและแพง 
                 2. ขอมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง 
                 3. การสัมภาษณ/สอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
สิ่งที่ควรจะเปน : ธพ.ไดบันทึกขอมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงทันทีที่เกิดความเสียหาย 
ผลการตรวจสอบ:จากการตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง ของหนวยงาน ตั้งแต 1 มี.ค. 25xx 
ถึง 20 พ.ค. 25xx  มีขอมูล 2 ระบบงาน ดังนี้ 
                 1.1 ระบบงานทางละเมิด 
 ในปงบประมาณ 25xx หนวยงานมีทรัพยสินเสียหายจากอุบัติเหตุรถราชการชนทายรถยนต
บุคคลภายนอก เมื่อ 1 ธ.ค. 25xx แตไมมีการบันทึกขอมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงทันท ี
ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งเจาหนาที่กรมบัญชีกลาง ใชสิทธิเขาบันทึกขอมูลแทน ธพ.  
เมื่อ 2 ส.ค. 25xx (คาดวาไดรับสํานวนจากหนวยงาน ) โดยบันทึกขอมูลเบื้องตนในขั้นตอนแรกที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้น 

                 1.2 ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา 

 ปงบประมาณ 25xx ตสน. ไดใหขอเสนอแนะใหบันทึกขอมูลการลาศึกษา 2 ราย ใหครบถวน 
ซึ่งมีการบันทึกขอมูลถึงสิ้นสุดการลาศึกษาแลว  แตยังไมเขาใชงานในระบบทุกเดือน 

 ปงบประมาณ 25xx มีขาราชการลาศึกษาตางประเทศ 5 ราย อยูระหวางการลา และมีการ
บันทึกขอมูลสัญญาในระบบงาน ภายหลังจากที่ตสน. สอบถามการเขาใชระบบงานฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 25xx 
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ประเด็นยอยที่ 2 : ตรวจสอบวาหนวยงานไดเขาใชงานในระบบเพื่อแจงความเสียหายเปนประจําทุกเดือน  
ไมวาในเดือนนั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นแกหนวยงานหรือไมก็ตาม 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ : 
 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0415.5/ ว148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
เรื่องการใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปนตนไป ขอ 3.3  
ผูใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงจะตองเขาใชงานและแจงความเสียหายที่เกิดแกหนวยงานเปน
ประจําทุกเดือน ไมวาเดือนนั้นจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแกหนวยงานหรือไมก็ตาม 
ขอมูลที่ เอกสารหลักฐานที่ใชในการตรวจสอบ 

1.  ขอมูลสถิติเขาใชงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
สิ่งที่ควรจะเปน : หนวยงานไดบันทึกขอมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงเปนประจําทุกๆเดือน 
ผลการตรวจสอบ : จากขอมูลสถิติการเขาใชงานในระบบความรับผิดทางละเมิด ธพ. ยังไมไดเขาใชงาน 
ในระบบฯ เปนประจําทุกเดือน 

 
ประเด็นที่ 2 : การจัดใหมีระบบการติดตามการดําเนินงานกอนหมดอายุความ 
วัตถุประสงค : เพื่อใหทราบวาหนวยงานมีระบบติดตามการดําเนินงานที่เหมาะสมกอนหมดอายุความการ
ดําเนินคดี 
ขอมูลที่ เอกสารหลักฐานที่ใชในการตรวจสอบ: 
                  1. เอกสารหลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบในระบบงาน 
                  2. ขอมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง 
 3. รายงานผลการติดตามการสัมภาษณ/สอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
สิ่งที่ควรจะเปน : หนวยงานมีการติดตามการดําเนินงานและมีระบบตรวจสอบอายุความเพื่อปองกันไมให
สํานวนขาดอายุความ 
ผลการตรวจสอบ : การเขาใชงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง ทั้ง 4 ระบบงาน หนวยงาน
ยังคงมีการบันทึกขอมูลที่ไมถูกตองเปนปจจุบัน และจากสถิติการเขาใชงาน เจาหนาที่ไมไดเขาใชงานเปน
ประจําทุกเดือนขาดการติดตามการดําเนินงานในระบบ และการบันทึกขอมูลตางๆไมตอเนื่อง ทําใหขอมูลใน
ระบบงาน ไมถูกตองเปนปจจุบันและมีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน อันเกิดจากการใช
สิทธิเรียกรองไมทันภายในกําหนดอายุความได 
 

ประเด็นที่ 3 :  การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค : เพื่อใหทราบวามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
สิ่งที่ควรจะเปน : ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
มีความเพียงพอเหมาะสม 
ผลการตรวจสอบ หนวยงานยังไมมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดทางละเมิด
และแพง รวมทั้งไมมีระบบการติดตามการดําเนินงานที่ชัดเจน ในการมอบหมายผูรับผิดชอบเขาใชงานในระบบฯ 
เพื่อบันทึกขอมูลเปนปจจุบัน  
 
 

 
 



 

 

การ

รายงานผลการตรวจสอบ
ผลสรุปนําเสนอผูบริหาร และแจง
ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการดําเนินงานนอกจากนั้น 
การตรวจสอบอาจมีขอเสนอแนะเพื่อกา
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสรางคุณค

การเขียนรายงานการตรวจสอบเป
ที่ผ ูตรวจสอบใชในการติดตอกับผู
ทีแ่สดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานทั้ง
โอกาสทราบถึงรายละเอียดของงานที่ตรวจสอบ เพียงแต
เห็นคุณคาและความสําคัญของงานตรวจสอบหรื
ผูตรวจสอบจึงควรจัดทํารายงานอย
ที่เปนประโยชนสามารถนําไปพัฒนาการ
ประสงคของการตรวจสอบ  

1. การเขียนรายงานสรุปผลการตรวจสอบท่ีดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมีอคติ ไมมี
ความเห็นหรือทัศนคติ
สวนตัวกระทบตอการ

แสดงความเห็นใน

รายงาน 

ตรง
ประเดน็ 

 

ทันเวลา 

เปนประโยชนตอ
หนวยรับ
และองคกร

บทที่ 4 
การจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบคือการนําเสนอขอมูลที่ผูตรวจสอบไดตรวจสอบรวบรวมและวิเคราะห
แจงหนวยรับตรวจ การรายงานเปนการแจงขอเท็จจริงต

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการดําเนินงานนอกจากนั้น 
อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุมและวิธีปฏิบัติ
สรางคุณคาเพิ่มใหองคกร 

การเขียนรายงานการตรวจสอบเปนงานขั้นสุดทายของขั้นตอนการตรวจสอบ และเป
อกับผูบริหารหรือหนวยรับตรวจ รายงานผลการตรวจสอบจึงเปรียบเสมือนตัวแทน

เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานทั้งหมดของผูตรวจสอบ เนื่องจากผูที่รับรายงานการตรวจสอบไม
โอกาสทราบถึงรายละเอียดของงานที่ตรวจสอบ เพียงแตไดรับการบอกกลาวจากรายงานเทา

าและความสําคัญของงานตรวจสอบหรอืไม เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพของรายงานเป
ควรจัดทํารายงานอยางมีคุณภาพจากขอเท็จจริงที่ผานการกลั่นกรองแล

พัฒนาการปฏิบัติงานไดจริงจึงจะถือวางานตรวจสอบนั้นบรรลุผลตามวัตถุ

การเขียนรายงานสรุปผลการตรวจสอบท่ีดี 

รายงาน
ขอเท็จจริง/ สิ่ง
ที่ตรวจพบจริง 

ไมมีอคติ ไมมี
ความเห็นหรือทัศนคติ
สวนตัวกระทบตอการ

แสดงความเห็นใน

 

ไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง

หลีกเลี่ยงการระบุ
ชื่อบุคคลที่มีสวน

เกี่ยวของใน
ความผิดพลาด

นประโยชนตอ
หนวยรับตรวจ
และองคกร 

นําไปสูก่าร

ปรับปรุงงานให้มี

ประสิทธิภาพ 

๒๓ 

ตรวจสอบรวบรวมและวิเคราะหจนได
อเท็จจริงตางๆ รวมทั้งเปนการ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการดําเนินงานนอกจากนั้น รายงาน
รปรับปรุงระบบการควบคุมและวิธีปฏิบัติให เหมาะสมและมี

ายของขั้นตอนการตรวจสอบ และเปนเครื่องมือ 
รตรวจสอบจึงเปรียบเสมือนตัวแทน

รับรายงานการตรวจสอบไมมี
จากรายงานเทานั้น ผูบริหารจะ

เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพของรายงานเปนสําคัญ ดังนั้น 
นกรองแลว และใหขอเสนอแนะ 

างานตรวจสอบนั้นบรรลุผลตามวัตถ ุ

บิดเบือน
ขอเท็จจริง 

หลีกเลี่ยงการเขียน
รายละเอียดที่ไม

จําเปน 

หลีกเลี่ยงการระบุ
ชื่อบุคคลที่มีสวน

เกี่ยวของใน
ความผิดพลาด 



๒๔ 

 

 

2. สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการเขียนรายงาน 
1. หัวหนาสวนราชการอานแลวเขาใจงาย  
2. หนวยรับตรวจเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติได 
3. เนื้อหาสาระในรายงานมีความสําคัญสอดคลองกับขอเท็จจริงที่ตรวจพบ มีหลักฐานอางอิง

ประกอบ มีการวิเคราะห เปรียบเทียบ เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน เปนตน 
 

 3.   องคประกอบของการจัดทํารายงาน 
                1. ชื่อเรื่องที่ตรวจสอบ                เพื่อใหทราบวารายงานการตรวจสอบเปนเรื่องใด 
                2. ปงบประมาณ                       เพื่อใหทราบวาเปนการตรวจสอบในปงบประมาณใด 
                3. หนวยรับตรวจ                      เพื่อใหทราบวาหนวยงานที่เกี่ยวของและเปนผูรับผิดชอบ

เรื่อง/กิจกรรมที่ตรวจสอบคือหนวยงานใด 
                4.  ประเภทการตรวจสอบ           เพื่อใหทราบวากิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบเปนการตรวจสอบ

ประเภทใด   
                5.  ประเด็นการตรวจสอบ        เพื่อใหทราบวาเรื่อง/กิจกรรมที่ตรวจสอบ ผูตรวจสอบ 

ไดกําหนดประเด็นการตรวจสอบใดบาง ซึ่งการกําหนดประเด็นจะตองเกี่ยวของ ครอบคลุม
กิจกรรมที่ตรวจสอบหรือเปนการตั้งประเด็นเพื่อใหไดขอมูลการตรวจสอบที่ครบถวนในแตละเรื่อง 

                6. วัตถุประสงคการตรวจสอบ       เพื่อใหทราบวาเรื่อง/กิจกรรมที่ตรวจสอบมีวัตถุประสงค
ในการตรวจสอบอยางไรซึ่งจะตองสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบในแตละประเด็น 

                7. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ     เพื่อใหทราบวาเรื่อง/กิจกรรมที่ตรวจสอบมี กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการใดที่เก่ียวของ 

                8. สรุปผลการตรวจสอบ         เพ่ือใหทราบ ขอเท็จจริง (Condition) หลักเกณฑ (Criteria) 
ผลกระทบ ( Effect)  สาเหตุ (Cause)  และ ขอเสนอแนะ (Recommendation) ของกิจกรรม/เรื่อง 
ที่ตรวจสอบ  
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ตัวอยางรายงานการตรวจสอบ :ฉบับเต็ม 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 
เรื่องการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง 

ประจําปงบประมาณ 25xx 

หนวยรับตรวจ : 
         1. สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
ประเภทของการตรวจสอบ :  

         1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับ (Compliance Auditing)  
         2. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ : 

         ๑. เพื่อใหทราบวาการบันทึกขอมูลในระบบงานทั้ง 4 ระบบ ถูกตอง ครบถวน ตามเอกสารหลักฐาน 

ปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

         ๒. เพื่อใหทราบวาหนวยงานมีระบบติดตามการดําเนินงานที่เหมาะสมกอนหมดอายุความการดําเนินคดี  

         ๓. เพือ่ใหทราบวามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิด

และแพงทั้ง 4 ระบบงาน ประกอบดวยระบบงานทางละเมิด ระบบงานทางแพง ระบบงานผิดสัญญาลาศึกษา 

และระบบงานขอมูลลูกหนี้ ที่มีการดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 25xx  ถึง 20 พฤษภาคม 25xx และ            

การสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในระบบงานดังกลาว 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ : 1 - 31 พฤษภาคม 25xx 
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของ :  

          1. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว72 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง แจงเปด

ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 

          2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว131 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  

เรื่อง การซักซอมความเขาใจการเขาใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงและการจัดสงเรื่องใหพิจารณา

หรือตรวจสอบ 

          3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่  กค 0410.6/ว32 ลงวันที่  2 กุมภาพันธ  2558  

เรื่อง การสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  

          4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่  กค 0410.6/ว239 ลงวันที่  7 กรกฎาคม 2558  

เรื่อง การใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง 

          5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0415.5/ว148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  

เรื่อง การใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงตั้งแตวันที่ 1 มถิุนายน 2560 เปนตนไป 
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ประเด็นการตรวจสอบ :  
 ๑. การบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 

 2. การจัดใหมีระบบการติดตามการดําเนินงานกอนหมดอายุความ 

 3. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

วิธีการตรวจสอบ: 

 1. ตรวจสอบการบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพงทั้ง 4 ระบบงาน  
วาไดบันทึกขอมูลไวอยางถูกตอง ครบถวนตามเอกสารหลักฐานและเปนปจจุบัน 

 2. สอบทานวามีระบบติดตามการดําเนินงานกอนหมดอายุความในคด ี
 3. ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

ประเด็นการตรวจสอบ : 1. การบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 

วัตถุประสงค : เพื่อใหทราบวาการบันทึกขอมูลในระบบงานทั้ง 4 ระบบ ถูกตอง ครบถวน ตามเอกสารหลักฐาน 

ปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

สิ่ งที่ควรจะเปน : ธพ. บันทึกขอมูลในระบบงานทั้ ง 4 ระบบ ถูกตอง ครบถวน ตามเอกสารหลักฐาน 

ปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอเท็จจริง  : กรมบัญชีกลางไดพัฒนาปรับปรุงระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงใหงายตอการใชงาน  

โดยไดยายขอมูลจากระบบเดิมมาไวในระบบที่ปรับปรุงใหม ทั้งนี้ไดกําหนดวิธีการใชงานในระบบใหม  

ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งระบบจะสราง username ผูใชงานจาก e-mail โดยหนวยงานจะตอง

มอบหมายเจาหนาที่เปนผูดูแลระบบ มีหนาที่ในการสรางและกําหนดสิทธิผูใชงาน และควบคุม กํากับดูแล

ผูใชงานของหนวยงานทั้งนี้จะตองสงขอมูลผูดูแลระบบใหกรมบัญชีกลางเพื่อเปดสิทธกิารใชงานกอนนั้น   

               ธพ. ไดสงขอมูลผูใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง โดยแสดงขอมูลในแบบขอมูล

ผูใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง เพื่อเปดสิทธิใหแกผูดูและระบบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 25xx 

ตามหนังสือกรมธุรกิจพลังงาน ที่ พน 0401.5/ 61XX  และมีการบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิด 

ทางละเมิดและแพง ทั้ง 4 ระบบงาน ตั้งแต 1 มีนาคม 25xx ถึง 20 พฤษภาคม 25xx ดังนี้ 

1.1 ระบบงานทางละเมิด  

     การบันทึกขอมูลในระบบงานทางละเมิด ประเภทความเสียหาย : อุบัติ เหตุ 1 รายการ  

ของนายเอ ซึ่งไดขับรถยนตราชการหมายเลขทะเบียนกข 123 ชนทายรถยนตของบุคคลภายนอก 

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2560 จํานวนเงินเสียหายรวมทั้งสิ้น  52,434.28 บาท มีอายุความ 10 ป หมดอายุ

ความวันที่ 30 พฤศจิกายน  25xx มีขั้นตอนการดําเนินงานในระบบลาสุดคือ ออกคําสั่งบันทึกวินิจฉัยสั่งการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25xx 

 คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด พิจารณากําหนดสัดสวนความรับผิด 

รอยละ 30 ของความเสียหายเปนเงินจํานวน 15,730.28 บาท ซึ่งจากการสอบถามเจาหนาที่นิติกร ธพ.  

พบวา A ไดชดใชคาเสียหายครบถวนแลว 

1.2 ระบบงานทางแพง   ยังไมมีการบันทึกขอมูลในระบบ 

1.3 ระบบงานลาศึกษา   การบันทึกขอมูลในระบบลาศึกษา  7 รายการ  ดังนี้ 
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         1) กรณีการผิดสัญญารับทุน 1 ราย ของนายบี จํานวนเงินทุนที่ไดรับ 61,700 บาท พรอมเบี้ยปรับ
จํานวน 2 เทา เปนเงิน 123,400 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 185,100 บาท ซึ่งผูรับทุนไดชดใชเงินเรียบรอย
แลว  มีการบันทึกขอมูลในระบบขั้นตอนลาสุด คือ สิ้นสุดงานลาศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 25xx 
         2) การผอนผันรับราชการ 1 ราย ของนางสาวซีจํานวนเงินทุนที่ไดรับ 232,100.00 บาท มีการ
บันทึกขอมูลในระบบขั้นตอนสุดทายคือ สิ้นสุดงานลาศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25xxและบุคลากร
ดังกลาวไดรับเขารับราชการใหม ณ กรมศุลกากร ตั้งแตวันที่  15 ตุลาคม 25xx ซึ่งกรมศุลกากรตอง
ดําเนินการในระบบเพื่อกํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการชดใชทุนการศึกษาในระบบตอไป 
         3) การลาศึกษาในตางประเทศ ของนางสาวดี  ตั้งแตวันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 25xx เปนระยะเวลา 
5 วัน และตองปฏิบัติราชการชดใชเทากับจํานวนวันที่ลาศึกษา คือ 5 วัน มีการบันทึกขอมูลในระบบขั้นตอน
ลาสุดคือ การบันทึกสัญญา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25xx 
         4) การลาศึกษาในตางประเทศ ของนายเอฟ ตั้งแตวันที่ 07 ถึง 11 พฤษภาคม 25xx เปนระยะเวลา  
5 วัน และตองปฏิบัติราชการชดใชเทากับจํานวนวันที่ลาศึกษา คือ 5 วัน มีการบันทึกขอมูลในระบบขั้นตอน
ลาสุดคือ การบันทึกสัญญา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25xx 
         5) การลาศึกษาในตางประเทศ ของนางสาวจี ตั้งแตวันที่ 07 ถึง 11 พฤษภาคม 25xx เปนระยะเวลา 
5 วัน และตองปฏิบัติราชการชดใชเทากับจํานวนวันที่ลาศึกษา คือ 5 วัน มีการบันทึกขอมูลในระบบขั้นตอน
ลาสุดคือ การบันทึกสัญญา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25xx 
         6) การลาศึกษาในตางประเทศ ของนางสาวพีตั้งแตวันที่ 20 ถึง 24 พฤษภาคม 25xx เปนระยะเวลา 
5 วัน และตองปฏิบัติราชการชดใชเทากับจํานวนวันที่ลาศึกษา คือ 5 วัน มีการบันทึกขอมูลในระบบขั้นตอน
ลาสุดคือ การบันทึกสัญญา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25xx 
         7) การลาศึกษาในตางประเทศ ของนายเอส ตั้งแตวันที่ 27-31/05/62 เปนระยะเวลา 5 วัน  
และตองปฏิบัติราชการชดใชเทากับจํานวนวันที่ลาศึกษา คือ 5 วัน มีการบันทึกขอมูลในระบบขั้นตอนลาสุด 
คือ การบันทึกสัญญา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25xx 
1.4 ระบบฐานขอมูลลูกหนี ้ ยังไมมีการบันทึกขอมูลในระบบ 

ขอตรวจพบ : ระบบงานทางละเมิด ประเภทความเสียหาย : อุบัติเหตุ 1 รายการ เกิดเหตุตั้งแต 1 ธันวาคม 25xx  
แต เจาหนาที่ เริ่มมีการบันทึกขอมูลในระบบคือ บันทึกความเสียหาย เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 25xx 
และผูบันทึกไมใชเจาหนาที่นิติกร ธพ. แตเปนเจาหนาที่ กลุมงานละเมิดและแพง กรมบัญชีกลาง ซึ่งผูกระทําผิด
ไดชดใชคาเสียหายครบถวนแลว แตในระบบยังบันทึกขั้นตอนลาสุดคือ ออกคําสั่งบันทึกวินิจฉัยสั่งการ  
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25xx 
ผลกระทบ : ขอมูลในระบบไมถูกตองเปนปจจุบัน ซึ่งขอเท็จจริงการดําเนินงานทางละเมิดไดสิ้นสุดแลว          
แตขอมูลในระบบยังคงเปนขั้นตอนออกคําสั่ง  
สาเหตุ       :  เจาหนาที่นิติกรไมไดบันทึกขอมูลในระบบตั้งแตตน จึงไมไดติดตามการดําเนินงานในระบบและ
ไมไดบันทึกขอมูลขั้นตอนตอไปใหถูกตองเปนปจจุบัน 
ขอเสนอแนะ : เจาหนาที่นิติกรตองบันทึกขอมูลในระบบทันทีที่ เกิดความเสียหายและตองติดตาม                       
การดําเนินงานและบันทึกขอมูลในระบบขั้นตอนตอไปใหเปนปจจุบันตามขอเท็จจริงของการดําเนินงาน 
ทางละเมิด 
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ประเด็นการตรวจสอบ : 2. การจัดใหมีระบบการติดตามการดําเนินงานกอนหมดอายุความ 

วัตถุประสงค  : เพื่อใหทราบวาหนวยงานมีระบบติดตามการดําเนินงานที่เหมาะสมกอนหมดอายุความ 

การดําเนินคด ี

สิง่ที่ควรจะเปน : มีระบบติดตามการดําเนินงานที่เหมาะสมกอนหมดอายุความการดําเนินคด ี

ขอเท็จจริง /ขอตรวจพบ : ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0415.5/ว 148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 25xx 

เรื่องการใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 25xx เปนตนไปกรมบัญชีกลาง 

ไดพัฒนาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง เพื่อใหสามารถติดตามงานดานความรับผิดทางละเมิดและแพง

ไดอยางทันเวลา และชวยลดความเสียที่ เกิดจากการใชสิทธิเรียกรองไมทันภายในกําหนดอายุความ  

โดยขอ 3.3 กําหนดใหผูใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงจะตองเขาใชงานและแจงความเสียหาย 

ที่เกิดแกหนวยงานเปนประจําทุกเดือน ไมวาในเดือนนั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นแกหนวยงานหรือไม 

 การเขาใชงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง ทั้ง 4 ระบบงาน ของ ธพ.ยังคงมีการบันทึก

ขอมูลที่ไมถูกตองเปนปจจุบัน และจากสถิติการเขาใชงาน เจาหนาที่ไมไดเขาใชงานเปนประจําทุกเดือน 

ผลกระทบ    : การขาดการติดตามการดําเนินงานในระบบ และการบันทึกขอมูลตางๆไมตอเนื่อง ทําใหขอมูล
ในระบบงาน ไมถูกตองเปนปจจุบันและมีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน อันเกิดจากการ 
ใชสิทธิเรียกรองไมทันภายในกําหนดอายุความได  
สาเหตุ        : เจาหนาที่นิติกรไมไดติดตามการดําเนินงานในระบบงาน ฯ และไมไดเขาใชงานเปนประจําทุก
เดือนตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
ขอเสนอแนะ : เจาหนาที่นิติกรตองเขาใชงานในระบบเปนประจําทุกๆเดือนไมวาจะมีความเสียหายเกิดขึ้น
หรือไมก็ตาม เพื่อปองกันไมใหกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน อันเกิดจากการใชสิทธิ เรียกรอง 
ไมทันภายในกําหนดอายุความ และเพื่อเปนการติดตามการดําเนินงานตางๆในระบบใหเปนปจจุบัน  
ประเด็นการตรวจสอบ : 3. การประเมินระบบการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค : เพื่อใหทราบวามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
หลักเกณฑ/สิ่งที่ควรจะเปน : มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินงานในระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพง 
ขอเท็จจริง/สิ่งที่เปนอยู : การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความสําคัญตอหนวยงาน  
ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาวินัยการเงินและการคลัง ดวยการติดตามการดําเนินงานของเจาหนาที่ใหเขาใชงาน 
ในระบบฯ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของระบบงานที่กรมบัญชีกลางพัฒนาขึ้นเปนการปองกันความเสี่ยง 
ในการบริหารจัดการดานความรับผิดทางละเมิดและแพง  
                   การประเมินการควบคุมภายในเบื้องตน จากผลการตรวจสอบในปงบประมาณ 25xx และ
ปงบประมาณ 25xx พบวาเจาหนาที่ไมดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบงานใหเปนปจจุบันรวมทั้งไมมีระบบ
การติดตามการดําเนินงานที่ชัดเจน คงมีเพียงกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยความรับผิดทางละเมิดเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และการสงสํานวนใหกระทรวงการคลัง เทานั้น 
อนึ่ง การบริหารจัดการทรัพยสิน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง หนวยงานรัฐมีหนาที่ตอง
ดําเนินการ  ตาม ม. 44 และ ม. 79  แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 25xx 
ขอเสนอแนะ : ควรกําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกสในทันทีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและแพง ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดและจัดใหมีการควบคุมภายในที่ชวย
ติดตามการใชระบบความรับผิดทางละเมิดฯ และรายงานขอมูลในระบบงานฯ เปนประจําทุกเดือน 
 



๒๙ 

 

 

ผูกํากับดูแล  : นางสาวมนณิชา   สุภาสืบ  หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 
ผูรับผิดชอบหลัก :  นางสาวศิริขวัญ        ผลวิจิตร  พนักงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

 

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

          นางสาวมนณิชา  สุภาสืบ 

ผูสอบทาน  

 

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

          นางสาวศิริขวัญ   ผลวิจิตร 

          ผูตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

 

ตัวอยางรายงานการตรวจสอบ :เสนอ อธิบดี 
 
 
 
สวนราชการ  กลุมตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน  โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๕๐๑                                 . 

ที่  พน 0400.1/    วันที่         มิถุนายน   25xx                                                    .  

เรื่อง  การตรวจสอบการใชงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง                                        . 

เรียน  อธิบด ี

 ตามที่ ตสน.ไดรับอนุมัติแผนตรวจสอบประจําปงบประมาณ 25xx เพื่อตรวจสอบขอมูลการ
ดําเนินการดานละเมิดและคดีแพง ในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง ใหครบถวนและเปนปจจุบัน 
โดยมีขอบเขตการตรวจสอบตั้งแต 1 มีนาคม 25xx ถึง 20 พฤษภาคม 25xx สรุปผลดังนี ้

1. การบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
  หลักเกณฑและคูมือการใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง จํานวน 4 ระบบงานยอย          
ที่ใหหนวยงานของรัฐบันทึกขอมูลความเสียหายดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ดานความรับผิดทางแพง 
ดานผิดสัญญาลาศึกษาหรือรับทุนและดานการติดตามการชดใชเงินจากลูกหนี้ ในทันทีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
โดยเจาหนาที่ตองเขาใชงานและบันทึกขอมูลในระบบฯ  เพื่อแจงความเสียหายเปนประจําทุกเดือนไมวาใน
เดือนนั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นแกหนวยงานหรือไมก็ตาม 
ขอตรวจพบ   : 1. การบันทึกขอมูลในระบบงานทางละเมิดและระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา  
การบันทึกขอมูลยังไมครบถวนเปนปจจุบัน  
                       1.1 กรณีทรัพยสินเสียหาย จากอุบัติ เหตุรถราชการชนทายรถยนตบุคคลภายนอก 
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 25xx  แตเจาหนาที่ไมบันทึกขอมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดทันทีตามหลักเกณฑ
กรมบัญชีกลาง 
                        1.2 ธพ.มีขาราชการลาศึกษาตางประเทศ 5 คน ชวงเดือน เม.ย.- พ.ค.25xx  
ซึ่งเจาหนาที่ไดเขาบันทึกขอมูลในระบบงานภายหลังจากที่ ตสน. สอบถามการบันทึกขอมูลในระบบ  
  2. ธพ. สงสํานวนการดําเนินการทางละเมิดใหกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 25xx 

แตไมบันทึกขอมูลในระบบฯ ตามรายละเอียดขอ 1.1 จึงเปนเหตุใหเจาหนาที่กรมบัญชีกลาง กองละเมิด 

และแพง โดย นางสาว คิว ในฐานะผูดูแล ไดใชสิทธิ์เขาบันทึกขอมูลระบบงานแทน ธพ. เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 25xx 

                    3. สลก. ยังไมรายงานขอมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง เปนประจําทุกเดือน 

ตามที่อธิบดีสั่งการใหปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ ตสน. ปงบประมาณ 2561 (หนังสือ ตสน.ที่ พน 0410/xx

ลงวันที่ 28 มีนาคม 25xx รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง) 

ผลกระทบ   :  1. การไมรายงานขอเท็จจริงตามเหตุแหงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินราชการ  

โดยทันที ซึ่งมีผลตอการบริหารจัดการทรัพยสินที่อยูในความครอบครอง ตาม ม. 44 แหง พรบ. วินัยการเงินการ

คลังของรัฐ พ.ศ. 25xx  และหลักเกณฑกรมบัญชีกลางที่ติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ เพื่อควบคุม

ไมใหขาดอายุความการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

                    2. การไมเขาใชงานในระบบงานอิเล็กทรอนิกสเปนประจําทุกเดือน เพื่อรายงานความเสียหาย

ของ ธพ.ยอมสงผลตอการติดตามการดําเนินงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพงของกระทรวงการคลัง  

บันทึกขอความ 



๓๑ 

 

 

สาเหตุ  : เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎและหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวของ ยังไมครบถวน  

ขอเสนอแนะ : 1. สลก. ตองกําชับดูแลใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลทันทีที่เกิดความเสียหาย และรายงานในระบบ

ทุกเดือน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทีม่ีขอมูลวันเวลาของหนวยงานรัฐปฏิบัติตาม 

                   2. สลก. ควรปฏิบัติตามนโยบายดานอิเล็กทรอนิกสที่กรมบัญชีกลางพัฒนาขึ้นเพื่อปองกัน

ปญหาการขาดอายุความ 

2. การประเมินระบบการควบคุมภายใน 

 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนสิ่งสําคัญยิ่งของหนวยงาน ทั้งนี้เพื่อ
เปนการรักษาวินัยการเงินและการคลัง ดวยการติดตามการดําเนินงานของเจาหนาที่ใหเขาใชงานในระบบฯ  
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของระบบงานที่กรมบัญชีกลางพัฒนาขึ้นเพื่อปองกันความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ดานความรับผิดทางละเมิดและแพง  
 การประเมินการควบคุมภายในเบื้องตน จากผลการตรวจสอบในปงบประมาณ xxxx 
และปงบประมาณ 25xx พบวาเจาหนาที่ไมดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบงานใหเปนปจจุบัน รวมทั้งไมมี
ระบบการติดตามการดําเนินงานที่ชัดเจน คงมีเพียงกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยความรับผิดทางละเมิดเจาหนาที่ พ.ศ. 25xx และการสงสํานวนใหกระทรวงการคลัง เทานั้น  
 อนึ่ง การบริหารจัดการทรัพยสิน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง หนวยงานรัฐมี
หนาที่ตองดําเนินการ  ตาม ม. 44 และ ม. 79  แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 25xx 
ขอเสนอแนะ : ควรกําชับใหเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกสในทันทีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและแพง ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดและจัดใหมีการควบคุมภายในที่ชวย
ติดตามการใชระบบความรับผิดทางละเมิดฯ และรายงานขอมูลในระบบงานฯ เปนประจําทุกเดือน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ ขอไดโปรดให ตสน. สําเนารายงานผลการ
ตรวจสอบให สลก. ดําเนินการตามขอเสนอแนะ ตอไป 
 
 
 
 

  (นางสาวมนณิชา  สุภาสืบ) 
       หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 

กลุมตรวจสอบภายในกรมธุรกิจพลังงาน 
รายงานผลการตรวจสอบการใชงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 

ประจําปงบประมาณ ๒๕xx 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 

บทสรุปผูบริหาร : กรมบัญชีกลางไดพัฒนาปรับปรุงระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง เพื่อใหหนวยงานของ
รัฐสามารถติดตามงานดานความรับผิดทางละเมิดและแพงไดอยางทันเวลา และชวยลดความเสียหายที่เกิดจาก
การใชสิทธิเรียกรองไมทันภายในกําหนดอายุความซึ่งไดทําการยายขอมูลจากระบบเดิมมาไวในระบบที่ปรับปรุง
ใหม และสามารถใชงานในระบบไดตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปนตนไป โดยไดกําหนดขั้นตอนการใชงาน
ในระบบซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองมอบหมายใหเจาหนาที่เปนผูดูแลระบบ มีหนาที่ในการสรางและกําหนดสิทธิ
การใชงาน และจะตองบันทึกขอมูลในแบบขอมูลผูใชงานระบบฯ สงใหกรมบัญชีกลางเพื่อเปดสิทธิ์ใหแกผูดูแล
ระบบกอน และกําหนดใหผูใชงานระบบจะตองเขาใชงานและแจงความเสียหายที่เกิดแกหนวยงานเปนประจํา
ทุกเดือน ไมวาเดือนนั้นจะเกิดความเสียหายหรือไมก็ตาม 

        ตอมากรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่กค 0409.2/ว399 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
เรื่องการวางแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2561 กําหนดเรื่องใหผูตรวจสอบภายในสวนราชการกําหนด
ไวในแผนการตรวจสอบ 5 เรื่อง ซึ่งประกอบไปดวย เรื่องการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและ
แพงเนื่องจากไดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม อาจมีความเสี่ยงในการบันทึกขอมูลไมถูกตองและครบถวน  
ทําใหไมสามารถควบคุมและปองกันการขาดอายุความการใชสิทธิ เรียกรองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  
โดยใหความสําคัญกับการบันทึกขอมูลในระบบงานใหถูกตองครบถวน และจัดใหมีการติดตามการดําเนินงาน
กอนหมดอายุความการดําเนินคดี 

        อนึ่ง กรมบัญชีกลางยังมีขอตรวจพบวาหนวยงานรัฐใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงนอย 
บางหนวยงานไมไดรายงานขอมูลการดําเนินงานดานความรับผิดทางละเมิดและแพงในระบบ และไมแจง
เหตุขัดของของระบบงาน ซึ่งอาจทําใหการติดตามหนี้ เพื่อใหชดใชคาเสียหายลาชาหรือขาดอายุความ 
การใชสิทธิเรียกรองกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น   
        ตสน.ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงตามแผนการตรวจสอบ 
ประจําป 25xx โดยไดรับการอนุมัติจากอธิบดีมีวัตถุประสงคเพื่อใหความเชื่อมั่นวา การบันทึกขอมูล 
ในระบบงานฯ ถูกตองครบถวนมีขอมูลที่เปนปจจุบัน เจาหนาที่มีระบบการติดตามการดําเนินงานที่เหมาะสม 
ชวยปองกันความเสียหาย อันเกิดจากการใชสิทธิเรียกรองไมทันภายในกําหนดอายุความ และจะตองมีการเขา
ใชงานในระบบเปนประจําทุกเดือนไมวาเดือนนั้นจะเกิดความเสียหายหรือไมก็ตาม รวมทั้งมีระบบการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง ที่เพียงพอเหมาะสม 
        การปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและหลักเกณฑการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด ตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงานการสอบถามขอมูล
จากผูปฏิบัติงาน การรวบรวมขอมูลและสรุปผล ตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอตออธิบดี เพื่อใหสามารถใชเปนเครื่องมือของผูบริหารและชวยสนับสนุนผูปฏิบัติงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานให เปนไปดวยดี  บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล 
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

 

 



๓๓ 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 
๑. การบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
2. การจัดใหมีระบบการติดตามการดําเนินงานกอนหมดอายุความ 
3. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ  : การตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง ของ ธพ. ตั้งแต 1 มี.ค. 25xx
ถึง 20 พ.ค. 25xx 
 
1. การบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
 กรมบัญชีกลางกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานและคูมือการใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง  
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนดและใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลความเสียหายในระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพง ทันทีเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น โดยกรมบัญชีกลางกําหนดใหผูตรวจสอบ
ภายในมีสิทธิ์เขาถึงระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพงเพื่อตรวจสอบการบันทึกขอมูลในระบบฯ  
ใหครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน                        
กลุมนิติกร สลก. มีหนาที่การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง และจะตองบันทึกขอมูล
ความเสียหายในระบบงาน ฯ ทั้ง 4 ระบบ ของ ธพ. ใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน  
ขอตรวจพบ  : จากการตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง ของ ธพ. ตั้งแต 1 มี.ค. 25xx ถึง  
20 พ.ค. 25xx  มีขอมูล 2 ระบบงาน ดังนี้ 
 1.1 ระบบงานทางละเมิด 
  ปงบประมาณ 25xx มีทรัพยสินเสียหาย จากอุบัติ เหตุ รถราชการชนทายรถยนต
บุคคลภายนอก เมื่อ 1 ธ.ค. 25xx ซึ่ง ธพ. ไดสงสํานวนการดําเนินการทางละเมิดใหกระทรวงการคลัง 
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 25xx แตเจาหนาที่ไมบันทึกขอมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดทันที ตามหลักเกณฑ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด จึงเปนเหตุใหเจาหนาที่กรมบัญชีกลาง กองละเมิดและแพง โดย น.ส. ใจดี มีสุข 
ในฐานะผูดูแล ไดใชสิทธิ์เขาบันทึกขอมูลระบบงานแทน ธพ. เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 25xx 
          1.2 ระบบงานลาศึกษา   
 ปงบประมาณ 25xx ตสน. ไดใหขอเสนอแนะให สลก.บันทึกขอมูลการลาศึกษา 2 ราย  

ใหครบถวน ซึ่งมีการบันทึกขอมูลถึงสิ้นสุดการลาศึกษาแลว  ดังนี้ 

   การผิดสัญญารับทุน 1 ราย จํานวนเงินทุนที่ ไดรับ 6x,xxx บาท พรอมเบี้ยปรับ 
จํานวน 2 เทา เปนเงิน 1xx,xxx บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1xx,xxx บาท ซึ่งผูรับทุนไดชดใชเงินเรียบรอยแลว 
มีการบันทึกขอมูลในระบบขั้นสุดทายคือ สิ้นสุดงานลาศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 25xx 
   การผอนผันรับราชการ 1 ราย จํานวนเงินทุนที่ไดรับ 2xx,xxxบาท โดยไดเขารับราชการ
ใหม ณ กรมศุลกากร ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 25xxซึ่งกรมศุลกากรตองดําเนินการในระบบ เพื่อกํากับ ดูแลการ
ปฏิบัติราชการชดใชทุนการศึกษาตอไปมีการบันทึกขอมูลในระบบขั้นตอนสุดทายคือสิ้นสุดงานลาศึกษา  
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25xx 
   ปงบประมาณ 25xx มีขาราชการลาศึกษาตางประเทศ 5 ราย อยูระหวางการลาและมีการ

บันทึกขอมูลสัญญาในระบบงาน ภายหลังจากที่ ตสน. สอบถามการเขาใชระบบงานฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 25xx 

   อนึ่งตสน. ไดเขาตรวจสอบการใชงานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพงของ ธพ. 
พบวาไมมีความเคลื่อนไหวการรายงานขอมูลในระบบฯ ซึ่ง สลก. ไดเขาบันทึกขอมูลในระบบงาน ภายหลัง 
ที่ ตสน. สอบถาม เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 25xx  และจากสถิติการเขาใชงานระบบฯ  เจาหนาที่ยังไมไดเขาใชงาน



๓๔ 

 

 

เปนประจําทุกเดือน ตามที่อธิบดีสั่งการใหปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ ตสน. ปงบประมาณ 25xx   
(หนังสือ ตสน.ที่ พน 0410/xx ลงวันที่ 28 มีนาคม 25xx รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพง) 
ผลกระทบ : 1. การไมรายงานขอเท็จจริงตามเหตุแหงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินราชการ โดยทันที

และไมเขาใชงานในระบบทุกเดือน เพื่อรายงานความเสียหายของสวนราชการ ซึ่งหากมีหนี้ที่บุคคลตองชดใช 

อาจทําใหการติดตามหนี้ไดลาชาหรือขาดอายุความการใชสิทธิเรียกรอง   

  2. การไมบันทึกขอมูลในระบบงานฯ ยอมมีผลตอผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของ ธพ. ที่แสดง

ขอมูลไมเปนปจจุบัน ตามหลักเกณฑการปฏิบัติงานของหนวยงานกํากับดูแล 

สาเหตุ   :     1. เจาหนาที่ไมปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ตามที่ทานอธิบดีไดสั่งการ 

ในรายงานผลการตรวจสอบภายในปที่แลว  

ขอเสนอแนะ :     1. สลก. ตองกํากับดูแลใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลทันทีที่เกิดความเสียหาย และรายงาน

ในระบบทุกเดือน ใหเกิดประสิทธิภาพแก ธพ.  

         2. สลก. ควรใหความสําคัญกับนโยบายดานอิเล็กทรอนิกสที่กรมบัญชีกลางพัฒนาขึ้น

เพื่อปองกันปญหาการขาดอายุความหรือลดความเสี่ยงที่หนวยงานใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดทันภายในอายุความ 

2. การประเมินระบบการควบคุมภายใน 

 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนสิ่งสําคัญยิ่งของหนวยงาน  
ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาวินัยการเงินและการคลัง ดวยการติดตามการดําเนินงานของเจาหนาที่ใหเขาใชงาน 
ในระบบฯ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของระบบงานที่กรมบัญชีกลางพัฒนาขึ้นเพื่อปองกันความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการดานความรับผิดทางละเมิดและแพง  
                    การประเมินการควบคุมภายในเบื้องตน จากผลการตรวจสอบในปงบประมาณ 25xx  
และปงบประมาณ 25xx พบวาเจาหนาที่ยังไมใหความสําคัญในการบันทึกขอมูลในระบบงาน  รวมทั้งไมมี
ระบบการติดตามการดําเนินงานที่ชัดเจน คงมีเพียงกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรฐัมนตรีวาดวยความรับผิดทางละเมิดเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และการสงสํานวนใหกระทรวงการคลังเทานั้น  
 อนึ่ง การบริหารจัดการทรัพยสิน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง หนวยงานรัฐ 
มีหนาที่ตองดําเนินการ  ตาม ม. 44 และ ม. 79  แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
ขอเสนอแนะ : ควรกําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานในระบบฯ ทันทีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดและแพง ตามหลักเกณฑที่กําหนดและจัดใหมีการควบคุมภายในที่ชวยติดตามการใชระบบความรับ
ผิดทางละเมิดและแพงและรายงานขอมูลในระบบงานฯ เปนประจําทุกเดือน 
 

 

 

 
 

 

 

 



๓๕ 

 

 

อางอิง 

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการใชงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 

1. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว72 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง แจงเปดระบบงานความ
รับผิดทางละเมิดและแพง 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0410.2/ว238  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซอมความเขาใจการ
เขาใชงานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพงและการจัดสงเรื่องใหตรวจสอบหรือพิจารณา 
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว131 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การซักซอม
ความเขาใจการเขาใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงและการจัดสงเรื่องใหพิจารณาหรือตรวจสอบ 
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว 32 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง การสงสํานวน
การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว 239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การใชงาน
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง 
6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0415.5/ ว148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การใชงาน
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปนตนไป 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายใน 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในสวนราชการ พ.ศ. 2551 

2. หลักเกณฑการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2559 

3. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงาน 

ของรัฐ พ.ศ.2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

 การควบคุมภายใน 

4. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  

พ.ศ. 2561 

 การประเมินความเสี่ยง 

5. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ 

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค ๐๔๐๙.๔/ ว๒๓ ลงวันที ่๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 

เว็บไซต 

 ระบบงานละเมิดและแพง ของกรมบัญชีกลาง https://tcls.cgd.go.th/civil-web/login 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสํารวจขอมูล
เบื้องตน

2.ประเมินความเสี่ยง

3. วางแผน
การปฏิบัติงาน

4. ขอขอมูลเอกสาร
หลักฐาน/ประชุมเปด

การตรวจสอบ

5. ดําเนินการ
ตรวจสอบ

5.รายงานผลการ
ตรวจสอบ

กระบวนการ 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละกิจกรรม 
 
 

  

การสํารวจขอมูล
เบื้องตน 

1. เพื่อใหทราบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กับเรื่องที่ตรวจสอบ 
2. เพื่อใหทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ในภาพรวมเพื่อใหสามารถนําไปวางแผนปฏิบัติงาน 
และขอขอมูลเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบจาก
หนวยรับตรวจไดอยางถูกตอง ครบถวน
3. เพื่อใหทราบผลงานตรวจสอบปกอน 
4. เพื่อใหทราบจํานวนทรัพยากรที่ใชในการตรวจสอบ 
เชนอัตรากําลัง ระยะเวลา  คาใชจายอื่นๆ 
การเดินทางไปตรวจสอบภาคสนามตางจังห

ประเมินความเสี่ยง 

1. เพื่อใหทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลใหการปฏิบัติงาน
ไมบรรลุผลสําเร็จ 
2. เพื่อใหทราบแนวทางวิธีการแกไข 
เพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น
 

วางแผน 
การปฏิบัติงาน 

1. เพื่อกําหนด ขอบเขต ระยะเวลาในการตรวจสอบ
2. เพื่อกําหนด ประเด็นและวัตถุประสงคการตรวจสอบ
3. เพื่อกําหนด แนวทาง วิธีการตรวจสอบ
*ตองไดรับอนุมัติ เห็นชอบจากหัวหนากลุมตรวจสอบ
ภายใน 
 ขอขอมูลเอกสาร

ประชุมเปด
การตรวจสอบ 

1. เพื่อใหไดขอมูลเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ
2. เพื่อแจงวัตถุประสงค หลักเกณฑ วิธีการ 
กับหนวยรับตรวจ 
3. เพื่อหารือ/ประสานงานสอบถามขอมูล เกี่ยวกับกิจกรรมที่
ตรวจสอบกับหนวยรับตรวจ 

ดําเนินการ
ตรวจสอบ 

 1. เพื่อรวบรวมขอมูลการตรวจสอบที่ไดรับจากหนวยรับ
ตรวจหนวยงานที่เกี่ยวของ จากการสํารวจขอมู
จากแหลงขอมูลอื่นๆ การสอบถาม /สัมภาษณ เปนตน
 2. เพื่อวิ เคราะหขอมูลและสรุปผลตามประเด็นการ
ตรวจสอบที่วางไวซึ่งจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบโดยมีขอมูลที่ถูกตอง นาเชื่อถือ
 

รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

1. รายงานผลการตรวจสอบเสนอ ตอ อธิบดี 
2. แจงผลการตรวจสอบกับหนวยรับตรวจ

กลุมตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน

วัตถุประสงค

๓๗ 

 

าย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ

ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ
นําไปวางแผนปฏิบัติงาน  

และขอขอมูลเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบจาก
หนวยรับตรวจไดอยางถูกตอง ครบถวน 

ทราบผลงานตรวจสอบปกอน (หากม)ี 
เพื่อใหทราบจํานวนทรัพยากรที่ใชในการตรวจสอบ 

เชนอัตรากําลัง ระยะเวลา  คาใชจายอื่นๆ (คาใชจายใน
การเดินทางไปตรวจสอบภาคสนามตางจังหวัด) 

ความเสี่ยงที่อาจจะมีผลใหการปฏิบัติงาน 

เพื่อใหทราบแนวทางวิธีการแกไข /การควบคุมภายใน 
เพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น 

ขอบเขต ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
ประสงคการตรวจสอบ 

เพื่อกําหนด แนวทาง วิธีการตรวจสอบ 
ตองไดรับอนุมัติ เห็นชอบจากหัวหนากลุมตรวจสอบ

ขอมูลเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ 
เพื่อแจงวัตถุประสงค หลักเกณฑ วิธีการ การตรวจสอบ

สอบถามขอมูล เกี่ยวกับกิจกรรมที่

เพื่อรวบรวมขอมูลการตรวจสอบที่ไดรับจากหนวยรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จากการสํารวจขอมลูเบื้องตนการคนหา

สัมภาษณ เปนตน 
เพื่อวิ เคราะหขอมูลและสรุปผลตามประเด็นการ

ตรวจสอบที่วางไวซึ่งจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบโดยมีขอมูลที่ถูกตอง นาเชื่อถือ 

รายงานผลการตรวจสอบเสนอ ตอ อธิบดี  
แจงผลการตรวจสอบกับหนวยรับตรวจ 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน 

ประสงค 


