
 

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 
กองคลัง 

กรกฎาคม 2555 

แนวทาง 
การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 
กองคลัง 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กรกฎาคม 2555 



คํานํา 
 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) 
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กําหนดให้หน่วยงานจัดทํารายงานเกี่ยวกับ 
การควบคุมภายในเสนอต่อ ค.ต.ง. อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้จัดทํา แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานได้จริงตามความเหมาะสม
และเกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างแท้จริง  

แนวทางการจัดทํารายงานการควบคุมภายในเล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัด          
กรมพัฒนาที่ดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในในระดับ
ส่วนงานย่อย และระดับหน่วยรับตรวจ ให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามระเบียบฯของ ค.ต.ง. 
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางเล่มนี้จะช่วยให้หน่วยงานมีความเข้าใจในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
ชัดเจนเพิ่มขึ้น  และสามารถพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง 
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สว่นที่ 1   
กรอบแนวคดิและมาตรฐานการควบคุมภายใน 

 
1. ความหมาย 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กํากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วย     
รับตรวจ กําหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์  
2.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

  หน่วยรับตรวจ หมายถึง  กรมพัฒนาที่ดิน 
ส่วนงานย่อย   หมายถึง  ส่วนงานภายใต้กรมพัฒนาที่ดินเช่น  สํานัก (ส่วนกลางและ สพข. 1 – 12)  

      กอง สพด. กลุ่ม ฝ่าย 
3. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

3.1 การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย  
การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

3.2 การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ภายใน 
และภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

3.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กําหนดขึ้น 
4. แนวคิดของการควบคุมภายใน 

4.1 การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ  ที่มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกําหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ 
ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ 
การวางแผน  การดําเนินการ และการติดตามผล  

4.2 การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ
ในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบใน
การกําหนด ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
ฝ่ายบริหารกําหนดขึ้น 

4.3 การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความ
มั่นใจว่าจะทําให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามท่ีต้ังใจไว้ ทั้งนี้เพราะการ
ควบคุมภายในมีข้อจํากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง ไม่เข้าใจคําสั่ง 
หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ที่
สําคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อํานาจในทางที่ผิด นอกจากนี้
การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องคํานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น 
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5. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการควบคุมภายในอยู่แล้ว การกําหนดหรือออกแบบ
การควบคุม โดยทั่วไปจะใช้วิธีปรับปรุงการควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 5.1 การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
  1) กําหนดวัตถุประสงค์  
  2) ค้นหาความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 
  3) พิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่แล้ว ว่าสามารถที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ในระดับใด 
  4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ในระดับที่ 
                    ยอมรับได้ 
  5) ประมาณการต้นทุนที่ต้องใช้ของการดําเนินกิจกรรมซึ่งต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 
  6) จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมควบคุม 
  7) ดําเนินกิจกรรมควบคุมและติดตามผล 
 5.2 แนวทางการกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
  หน่วยรับตรวจทําความเข้าใจโครงสร้างองค์กร ภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของส่วนงานย่อยตาม
โครงสร้างองค์กร แล้วจึงกําหนดงานในความรับผิดชอบออกเป็นกิจกรรม โดยพิจารณาจากกระบวนงานที่ปฏิบัติ
อยู่ในแต่ละส่วนงานย่อย  โดยมีวิธีในการออกแบบระบบการควบคุมภายใน จาก 2 วิธี 
  1) วิธีทั่วไป โดยเป็นการควบคุมสําหรับงาน/กิจกรรมทั่วไป เช่น การบริหารงานนโยบาย การ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถเลือกจากรายการควบคุมทั่วไป เช่น แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
  2) วิธีเฉพาะ โดยเป็นการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะสําหรับงาน/กิจกรรมที่แตกต่างจาก
งาน/กิจกรรมทั่วไป 
  โดยทั้ง 2 วิธี ต้องเข้าใจกระบวนงานของกิจกรรมนั้นเป็นอย่างดี โดย จัดทําแผนผังกระบวนงานแล้ว
พิจารณาว่า การควบคุมภายในที่ดีมีอะไรบ้างที่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนตามแผนผัง
กระบวนงานเพื่อให้การดําเนินงานตามกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
6. มาตรฐานการควบคุมภายใน   

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
 6.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุมภายในอื่นๆ 
มีประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจ หรือทําให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น หรือทําให้บุคลากรให้ความสําคัญ
กับการควบคุมมากขึ้น ในกรณีตรงข้าม สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลอาจทําให้องค์ประกอบ
การควบคุมอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลลดลง สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในสะท้อนให้เห็นทัศนคติ และการรับรู้ถึง
ความสําคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรระดับต่าง ๆ ในหน่วยรับตรวจ 

1) ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร  
2) ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
3) ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
4) โครงสร้างองค์กร 
5) การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6) นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
7) กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
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6.2 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่สําคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและนําเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ 

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในการ
ตัดสินใจ รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญว่าเหตุการณ์ใดหรือเงื่อนไขอย่างใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  โดยการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่
ได้รับ และกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 

1) ประเภทของความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 
• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)   
• ความเสี่ยงในการดําเนินงาน (Operational Risk) 
• ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  

2) การจัดการความเสี่ยง การป้องกันหรือลดความเสี่ยงสามารถจัดการได้โดย 
• การหลีกเลี่ยง (Avoiding) คือการหยุดการดําเนินการหรือหลีกเลี่ยงการดําเนินการหรือ

หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
• การแบ่งความรับผิดชอบ (Sharing)คือ  การแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้ อ่ืนมามีส่วน 

ช่วยจัดการกับความเสี่ยง  เช่น  การทําประกัน  การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) 
• การลด (Reducing)  คือการควบคุมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  หรือลดผลกระทบ

จากความเสี่ยง 
• การยอมรับ (Accepting)  คือการยอมรับความเสี่ยงนั้น  โดยอาจจะเนื่องจากได้ลดความ

เสี่ยงลงจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว  หรือค่าใช้จ่ายในการลดความเสี่ยงไม่คุ้มค่าที่จะดําเนินการ 
6.3 กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหาร
กําหนดขึ้นเพื่อให้บุคลากรนําไปปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม 
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น 
 6.4 สารสนเทศและการสื่อสาร  

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งาน 

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 6.5 การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง ข้อบกพร่อง
ที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
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สว่นที ่2 
การประเมนิผลการควบคมุภายใน 

 
การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมที่รวมอยู่ในการบริหารจัดการและการควบคุมดูแล

การปฏิบัติงานตามปกติประจําวันของแต่ละส่วนงานย่อยภายในหน่วยรับตรวจ ที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับ
ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยที่
ตนเองรับผิดชอบ 

การประเมินผลเป็นรายครั้ง เน้นที่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง  ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
เครื่องมือการประเมินผลมีหลายอย่าง เช่น ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ (Checklists) แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน (Internal Control Questionnaires) ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowcharts) เทคนิคการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะต้องใช้วิธีการประเมินและเครื่องมือการ
ประเมินที่เหมาะสมที่สุดกับหน่วยรับตรวจ 
ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบ 
  กําหนดและแต่งต้ังผู้รับผิดชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะทํางานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้ชัดเจนและเป็นทางการ เพื่อทําหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ โดยในระดับ
ส่วนงานย่อย ให้หน่วยงานระดับสํานัก/กองทําหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย และ
ให้ผู้ตรวจสอบภายในทําหน้าที่สอบทานการประเมินว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลหรือไม่ 
  กรมพัฒนาที่ดินมีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลแต่ละระดับ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานการควบคุมภายในและการจัดทํารายงาน ดังนี้ 

1) ระดับหน่วยรับตรวจ 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการวางระบบการควบคุมภายใน ตามคําสั่งที่ ๑๓0๗ / ๒๕๕๓

ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธาน รองอธิบดีด้านบริหารเป็นรองประธาน รอง
อธิบดีด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการ พร้อมทั้งผู้อํานวยการสํานัก/กองเป็นกรรมการ ผู้อํานวยการกองคลังเป็น
เลขานุการ และแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายใน ตามคําสั่งที่ 1/2554 ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 2554  
มีรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหารเป็นที่ปรึกษา ผู้อํานวยการกองคลังเป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคเป็นคณะทํางาน  และผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบงานคลังเป็นเลขานุการ 

2) ระดับส่วนงานย่อย   
มีการแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในระดับสํานัก/กอง ซึ่งเป็นไปตามมติการ

ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/255๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๔  โดยทําหน้าที่อํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานัก/กอง ทบทวนและ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน จัดทําแผนปฏิบัติงานประเมินผลและติดตามการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 
รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน 
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2. กําหนดขอบเขตของการประเมิน 
การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ( ตุลาคม 

254๕ ) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ข้อ 5 กรมพัฒนาที่ดิน ได้กําหนดขอบเขตการควบคุมภายใน ไว้ ๙ ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านบริหารทั่วไป 
2) ด้านนโยบายและแผน 
3) ด้านบริหารงานบุคคล 
4) ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง การบัญชี 
5) ด้านการพัสดุ 
6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) ด้านปฏิบัติการ 
8) ด้านวิชาการ 
9) ด้านงานช่าง 

 3. ศึกษาและทําความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน 
 คณะทํางานทุกระดับที่ทํางานหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายใน ศึกษาและทําความเข้าใจ

โครงสร้างการควบคุมภายใน วัตถุประสงค์วิธีการและรูปแบบของระบบการควบคุมภายใน เช่น เอกสารแนวทาง
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO  โครงสร้างและบทบาทภารกิจขององค์กร เป็นต้น 

4. จัดทําแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 จัดทํารายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป

อย่างมีระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 1) กําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในแต่ละระดับ 
 2) ศึกษาและทําความเข้าใจระเบียบและแนวทางการดําเนินงานของระบบการควบคุมภายใน 
 3) คณะทํางานพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดินประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ 

แนวทางการดําเนินงาน กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การประเมิน รวมท้ังระบบการติดตามประเมินผลและ
การรายงานผลการควบคุมภายใน 

4) หน่วยงานระดับสํานัก/กอง ประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
4.1)  คณะทํางานในระดับสํานัก/กองประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานของกรมพัฒนา

ที่ดิน และกําหนดระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบบการติดตามผลการดําเนินงานและการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  

4.2)  บุคลากรทุกคนในหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางและ
แบบฟอร์มที่กําหนด 

4.3)  คณะทํางานในระดับสํานัก/กอง ติดตาม รวบรวมรายงาน วิเคราะห์ประมวล 
ข้อมูลและประเมินผลตามแนวทางเพื่อจัดทําร่างรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  

4.4)  คณะทํางานในระดับสํานัก/กอง จัดทํารายงานผลการควบคุมภายในระดับ 
ส่วนงานย่อยเสนอหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนงานย่อยพิจารณาลงนาม 

5) คณะทํางานฯกรมติดตาม รวบรวมรายงาน วิเคราะห์ประมวลข้อมูลและประเมินผลการควบคุม
ภายในตามแนวทางเพื่อจัดทําร่างรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา 
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6) กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) เสนอหัวหน้าส่วนราชการประกอบการพิจารณารายงานการควบคุมภายในระดับ
หน่วยรับตรวจ 

7) เลขานุการคณะกรรมการฯเสนอรายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการเพื่อพิจารณาลงนามรายงาน และจัดส่งรายงานให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และค.ต.ป.ประจํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5. การประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
1) ระดับส่วนงานย่อย  

การประเมินผลระดับส่วนงานย่อยเป็นการประเมินผลกิจกรรมต่างๆที่ส่วนงานย่อย
รับผิดชอบ  ควรทําบ่อยครั้งตามที่กําหนดเพื่อให้มีความมั่นใจพอควรเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจกรรมที่ถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง  โดยในการประเมินใช้แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ก) การสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงซึ่งบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
การประชุมระดมความคิดเห็น และประเมินโดยใช้แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) โดยมีรายงาน ๓ 
แบบ คือ 

1.1) รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปย.1) 
เป็นการประเมินมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบของระดับส่วนงานย่อย 

ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม  การประเมินความเสี่ยง  การกําหนดกิจกรรมควบคุม  สารสนเทศและการ
สื่อสาร  การติดตามและประเมินผล โดยคณะทํางานในระดับสํานัก/กอง ดําเนินการดังนี้ 

• ประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบภาคผนวก ก)        
ในแต่ละประเด็นย่อยของแต่ละองค์ประกอบว่าหน่วยงานให้ความสําคัญและมีการดําเนินการอย่างไรในแต่ละ
ประเด็นย่อย โดยในตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบให้สรุปและระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติโดยรวมขององค์ประกอบ
นั้นๆ  

• ประมวลข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบจากแบบประเมินองค์ประกอบของ 
การควบคุมภายใน (แบบภาคผนวก ก) มาระบุลงใน คอลัมน์ที่ 1 ของแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) และระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบลงในคอลัมน์ที่ 2 พร้อม
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และสรุปผลการประเมินโดยรวมของ 5 องค์ประกอบลงในตอนท้ายของ 
แบบรายงาน โดยข้อมูลความเสี่ยงที่ประเมินได้ให้นํามาระบุในแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) เพื่อกําหนดกิจกรรมควบคุมต่อไป 

• ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน (แบบภาคผนวก ก) และแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน         
(แบบ ปย.1) 
   อย่างไรก็ตาม สามารถประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติมได้จากแบบสอบถาม 
การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข ของเอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ สตง.)  
ผลการสัมภาษณ์หรือการประชุม การสังเกตการณ์  

1.2) รายงานการประเมนิผลและการปรับปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปย.2) 
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่ การ

ประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ โดยเป็นการ
ประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และกําหนดกิจกรรมปรับปรุงการควบคุมเพื่อให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งพิจารณาข้อมูลจากแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน  การปฏิบัติงานจริง ผลการสัมภาษณ์หรือการประชุม การสังเกตการณ์ที่บันทึกไว้ 
มาวิเคราะห์เพื่อประเมินและจําแนกระดับความเสี่ยง และคัดเลือกความเสี่ยงพร้อมทั้งกําหนดกิจกรรมการควบคุม 
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดําเนินการ โดยคณะทํางานในระดับสํานัก/กอง ดําเนินการดังนี้ 

• ประเมินการควบคุมที่มีอยู่ของกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ ซึ่งในที่นี้ กําหนดให้จําแนกขอบเขตการประเมินเป็น ๙ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและ
แผน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง การบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ ด้านงานช่าง โดยให้ระบุกระบวนการปฏิบัติงานตามด้านที่กําหนดใน
คอลัมน์ที่ 1 ของแบบรายงาน ปย.2 โดยในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานให้ระบุกิจกรรม / ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในแต่ละขั้นตอนด้วย ทั้งนี้ แต่ละกิจกรรม / ขั้นตอนการดําเนินงาน อาจ
มีได้หลายวัตถุประสงค์ 

• ให้ระบุกิจกรรมที่แสดงการควบคุมที่มีอยู่ลงในคอลัมน์ที่ 2 ในแต่ละขั้นตอนการ
ดําเนินงานของคอลัมน์ที่ 1 โดยเป็นการวิเคราะห์การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่า ได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลด
ความเสี่ยงไว้อย่างไร อาจระบุในลักษณะสรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่  

• ประเมินผลการควบคุมว่า การควบคุมที่ได้กําหนดไว้แล้วนั้น  ได้มีการนํามาปฏิบัติ
ด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร โดยประเมินว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือไม่และสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ลงในคอลัมน์ที่ 3  

• หากการควบคุมที่มีอยู่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ ต้องวิเคราะห์และระบุได้ว่า 
มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่อะไรบ้างลงในคอลัมน์ที่ 4 ซึ่งการระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ให้พิจารณาวิเคราะห์เพิ่มเติมจาก
อีก 2 แหล่ง คือ  

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปย.1)  
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ของงวดก่อน (แบบติดตาม - ปย.๓) โดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานตามแผน โดย 
ตัดยอด ณ วันสิ้นงวด (วันที่ 30 กันยายน 25xx : รอบ 12 เดือน) หากในแต่ละกิจกรรมปรับปรุง ยังมีความเสี่ยง
เหลืออยู่ ให้นําความเสี่ยงมาระบุในคอลัมน์ที่ 4 ด้วย  

โดยความเสี่ยงจากทั้ ง 2 แหล่งให้นําไประบุให้ตรงและสอดคล้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและขั้นตอนการดําเนินงานของคอลัมน์ที่ 1  

• ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ ควรมีการพิจารณาว่า มีโอกาสที่จะเกิดและมีผลกระทบมาก
น้อยเพียงใด เพื่อเป็นการจัดระดับความเสี่ยงและจําแนกความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการภายใน
สํานัก/กองได้ (ให้ผอ.พิจารณาสั่งการและบริหารจัดการภายใน) และความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่สามารถ 
บริหารจัดการเองภายในได้ให้รายงานมาที่หน่วยรับตรวจ   

• กําหนดกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมที่เหมาะสมและชัดเจนลงในคอลัมน์ที่ 5 โดย
เป็นการระบุกิจกรรมปรับปรุงที่จะใช้ดําเนินการควบคุมความเสี่ยงของคอลัมน์ที่ 4 สําหรับกิจกรรมควบคุมหรือ
วิธีการที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น  โดยปกติจะมีอยู่ในทุกขั้นตอน 
การปฏิบัติงานอยู่แล้ว  เช่น  การกําหนดนโยบาย  การสอบทาน  การบันทึกบัญชี  การดูแลป้องกันทรัพย์สิน   
การควบคุมงาน  การอนุมัติ  การมอบอํานาจ  การตรวจสอบ  การให้คําปรึกษา/คําแนะนํา  การจัดทําเอกสาร
หลักฐาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การให้รางวัลจูงใจ  เป็นต้น  เพียงแต่ต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมที่ทําให้
การดําเนินการควบคุมความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เหมาะสมและตอบสนอง 
ความเสี่ยงได้  
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• การกําหนดเสร็จและผู้รับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานระบุระยะเวลาแล้วเสร็จและ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมปรับปรุงลงในคอลัมน์ที่ 6 โดยให้คํานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกัน
ระหว่างลักษณะของกิจกรรมปรับปรุงกับระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม เพื่อให้การดําเนินการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เช่น  กิจกรรมปรับปรุงที่มีลักษณะของการ
กําหนดทิศทาง/แนวทางการดําเนินงาน  เช่น การวางแผนการดําเนินงาน การช้ีแจงซักซ้อมความเข้าใจการ
ดําเนินงาน ควรเร่งดําเนินการ  ให้แล้วเสร็จต้ังแต่ในช่วงระยะ 3 เดือน หรือ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  หรือ
กิจกรรมในลักษณะที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร การติดตามความก้าวหน้า การตรวจสอบความ
ถูกต้องของการดําเนินงาน การรายงานผล  ควรกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเป็นระยะตามรอบระยะเวลาของการ
ดําเนินการ 

• ผู้อํานวยการสํานัก/กอง พิจารณาและลงนามในแบบรายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

1.3) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ 
ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม - ปย.๓) (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดก่อน โดยคณะทํางานในระดับสํานัก/กองดําเนินการ ดังนี้ 

• การจัดทําแบบฟอร์มแบบติดตาม - ปย.๓ เพื่อการติดตามประเมินผล จะต้องนํา
ข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ของงวดก่อน 
(ปีงบประมาณก่อน) ที่ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx ในคอลัมน์ที่ 1 4 5 และ 6 ของรายงานการ
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย เฉพาะขั้นตอนที่มีจุดอ่อน/ความเสี่ยง มาระบุลงในคอลัมน์ที่ 1 2 4 และ 5 
ของแบบติดตาม - ปย.๓ ของปีงบประมาณปัจจุบัน ตามลําดับ 

• การระบุงวด/เวลาที่พบจุดอ่อนในคอลัมน์ที่ 3 ของแบบติดตาม - ปย.๓ ให้ระบุเป็น
วันสิ้นสุดปีงบประมาณของงวดก่อน หรือระยะเวลาที่พบความเสี่ยงซึ่งแล้วแต่กรณี เช่น ระบุวันที่ 30 กันยายน 
25xx เป็นต้น 

• การระบุสถานะการดําเนินการในคอลัมนท์ี่ 6 เป็นการแสดงความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมปรับปรุง โดยตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม (รอบ 6 เดือน) และวันที่ 30 กันยายน 
(รอบ ๑๒ เดือน) ดังนี้ 

 =  ดําเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงแล้วเสร็จทันในกําหนด 
          ระยะเวลาที่ระบุในคอลัมน์ที่ 5 

 =  ดําเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่า 
          กําหนดระยะเวลาที่ระบุในคอลัมน์ที่ 5 

  =  อยู่ระหว่างดําเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุง  
  =  ยังไม่ได้ดําเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุง 

• วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นในคอลัมน์ที่ 7 เป็นการระบุวิธีการ
(ช่องทาง)ที่ทําให้ทราบผลการติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรมปรับปรุง และอธิบายรายละเอียดของการ
ดําเนินการตามกิจกรรมปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็นจากวิธีการควบคุมหรือผลของการควบคุม เพื่อ
นําไปใช้วิเคราะห์/ปรับปรุงกิจกรรมปรับปรุงในแบบ ปย.2  เช่น 
      - กรณีสถานะการดําเนินการเป็น  “ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด        
(    )” ให้ระบุว่ามีการดําเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงอะไรบ้าง ตามเอกสารหลักฐานใด เช่น บันทึกที่ กษ .... 
ลว. ....  และระบุวันเวลา/ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
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- กรณีสถานะการดําเนินการเป็น “ดําเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่า 
กําหนด (     )” ให้ระบุว่ามีการดําเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงอะไรบ้าง ตามเอกสารหลักฐานใด เช่น บันทึก
ที่ กษ .... ลว. ..... เป็นต้น และระบุวันเวลา/ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ทําให้ดําเนินการ
แล้วเสร็จล่าช้ากว่ากําหนด 
                  - กรณีสถานะการดําเนินการเป็น “ยังไม่ได้ดําเนินการ ( )” ให้ระบุว่า 
ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก....(ระบุเหตุผล)..... และจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ........ 

  - กรณีสถานะการดําเนินการเป็น “อยู่ระหว่างดําเนินการ ( )”ให้ระบุว่า 
อยู่ระหว่างการดําเนินการโดย .....(ระบุขั้นตอน/กิจกรรมทีกํ่าลังดําเนินการอยู่).....   

2) ระดับหน่วยรับตรวจ  
เป็นข้อสรุปโดยรวมต่อฝ่ายบริหารว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานให้ความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่า มีมาตรการที่จะทําให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน โดยใช้ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยในการสรุปเป็นรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วย
รับตรวจ  โดยมีรายงาน ๔ แบบ คือ 

2.1) หนงัสือรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน (แบบ ปอ. 1) 
เป็นการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มี

ประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่เพียงใด 
ซึ่งกรณีมีจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ โดยระบุประเด็นจุดอ่อนลงในแบบรายงาน และเสนอแนวทางแก้ไขประเด็นจุดอ่อน
ดังกล่าว และเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.1) โดยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการจะพิจารณาร่วมกับแบบรายงาน
ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) ของผู้ตรวจสอบภายใน 

2.2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 
เป็นการประเมินมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบของระดับหน่วยรับตรวจ 

ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การกําหนดกิจกรรมควบคุม สารสนเทศและ 
การสื่อสาร การติดตามและประเมินผล โดยดําเนินการ ดังนี้ 

• ประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบภาคผนวก ก)        
ในแต่ละประเด็นย่อยของแต่ละองค์ประกอบ ว่า หน่วยงานให้ความสําคัญและมีการดําเนินการอย่างไรในแต่ละ
ประเด็นย่อย โดยในตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบให้สรุปและระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติโดยรวมขององค์ประกอบ
นั้นๆ  

• ประมวลข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบจากแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบภาคผนวก ก) มาระบุลงใน คอลัมน์ที่ 1 ของแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ .2) ประกอบกับการประมวลสรุปมาจากรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ 
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ของแต่ละส่วนงานย่อย และระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบลง
ในคอลัมน์ที่ 2 พร้อมจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสรุปผลการประเมินโดยรวมของ 5 องค์ประกอบลงใน
ตอนท้ายของแบบรายงาน โดยข้อมูลความเสี่ยงที่ประเมินได้ให้นํามาระบุในแบบรายงานแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) เพื่อกําหนดกิจกรรมควบคุมต่อไป 

• เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบรายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 

 อย่างไรก็ตาม สามารถประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติมได้จากแบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข ของเอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ สตง.) ผลการสัมภาษณ์
หรือการประชุม การสังเกตการณ์  
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2.3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
เป็นการนําเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ พร้อม

แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทํารายงานเฉพาะความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่ระบบการควบคุมภายใน
ไม่สามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือความเสียหายในระดับที่ยอมรับได้ และฝ่ายบริหารไม่สามารถ 
ตรวจพบได้ทันกับสถานการณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

• ประมวลสรุปข้อมูลมาจาก 3 แหล่ง คือ  
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)   
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ระดับกรม (แบบติดตาม - ปอ.3) รอบ 12 เดือน  
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปย.2) ของแต่ละส่วนงานย่อย 
โดยพิจารณาจําแนกความเสี่ยงให้สอดคล้องกับขอบเขตการควบคุม

ภายในที่กําหนดไว้ ๙ ด้าน คือ ด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
งบประมาณการเงิน การคลัง การบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ ด้าน
งานช่างโดยในแต่ละด้านถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ ให้ระบุขั้นตอนหลักที่สําคัญและกําหนด
วัตถุประสงค์การควบคุมของแต่ละขั้นตอนหลัก ลงในคอลัมน์ที่ 1 ทั้งนี้ แต่ละกิจกรรม/ด้าน/ขั้นตอนอาจมีได้หลาย
วัตถุประสงค์ 

• การระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จากรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.2) ของแตล่ะสํานัก/กอง ให้ประมวลความเสี่ยง โดยประเมินจาก 2 กรณี คือ  

- ความถี่ของความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นของสํานัก/กอง โดยให้จัดกลุ่ม 
ความเสี่ยงที่มีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน และเลือกกลุ่มความเสี่ยงที่มีความถ่ีสูง และประมวลเป็นความเสี่ยงของ
องค์กร  

- ระดับความรุนแรง/ผลกระทบ/ความเสียหายของความเสี่ยงที่มีต่อ
องค์กร โดยการพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่องานภารกิจหลักขององค์กร  

• งวด/เวลาที่พบจุดอ่อนในคอลัมน์ที่ 3 เป็นการระบุช่วงเวลาที่ตรวจพบความเสี่ยง
ดังกล่าว 

• การปรับปรุงการควบคุมในคอลัมน์ที่ 4 ให้ประมวลกิจกรรมการควบคุมของแต่ละ
ส่วนงานย่อยตามหัวข้อความเสี่ยงที่ประมวลได้ในคอลัมน์ที่ 2 

• การกําหนดเสร็จและผู้รับผิดชอบให้ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบของ    
แต่ละกิจกรรมลงในคอลัมน์ที่ ๕ โดยใช้ข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.2) ของแต่ละส่วนงานย่อย 

• เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 

2.4) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับ
กรม (แบบติดตาม - ปอ.3) (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดก่อน โดยคณะทํางานฯกรมดําเนินการ ดังนี้ 
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• นําข้อมูลจากแบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) คอลัมน์
ที่ 1 - 5 ของรายงานการควบคุมภายในของกรม มาระบุลงในคอลัมน์ที่ 1 - 5 ของแบบติดตาม - ปอ.3  

• ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน โดยติดตามจากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ
ก่อน ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม - ปย.๓) และให้ระบุสถานะการดําเนินการว่า อยู่ในสถานะการดําเนินการใด
ลงในคอลัมน์ที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย  

   =  ดําเนินการแล้วเสร็จ 
   =  ดําเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากําหนด 
   =  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

    =  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
• ระบุรายละเอียดของวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นของการประเมิน

กิจกรรมการควบคุมลงในคอลัมน์ที่ 7 โดยอธิบายถึงวิธีการที่คณะทํางานใช้ในการติดตาม เช่น สอบถามจากเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน เป็นต้น และประเมินผลการดําเนินกิจกรรมควบคุมโดยสรุป พร้อมทั้ง
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม ซึ่งจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุมของความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณต่อไปได้  

• เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและลงนามในแบบติดตาม - ปอ.3 
 6. กรอบระยะเวลาการส่งรายงาน 
  6.1) ระดับส่วนงานย่อย   
   ทุกสํานัก/กอง จัดส่งรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยให้กองคลัง รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 

รายงาน การจัดสง่ 
1. รอบ 6 เดือน   - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย 
(แบบติดตาม - ปย.๓) ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕xx 

- ส่วนงานย่อยจัดทําในภาพรวมของ     
  สํานัก/กอง เพื่อจัดส่งให้กองคลัง  

2.รอบ 12 เดือน - รายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย 
1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ 

การควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
3) รายงานผลการติดตามการปฏิ บั ติตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับ
ส่วนงานย่อย (แบบติดตาม - ปย.๓) ณ ๓0 
กันยายน ๒๕xx 

4) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบภาคผนวก ก) 
 

- ส่วนงานย่อยจัดทําในภาพรวมของ     
  สํานัก/กอง เพื่อจัดส่งให้กองคลัง 
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6.2) ระดับหน่วยรับตรวจ   
   กรมพัฒนาที่ดินจัดส่งรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และค.ต.ป.ประจํากระทรวง ดังนี้ 

รายงาน การจัดสง่ 
1. รอบ 6 เดือน   - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร (แบบ
ติดตาม - ปอ.3) ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕xx  

- กรมฯ จัดส่งให้ ค.ต.ป.ประจํา       
  กระทรวง  

2. รอบ 12 เดือน 
 
 

-  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.1) 

 

- กรมฯ จัดส่งให้ สํานักงานการตรวจเงิน  
  แผ่นดิน  

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.1) 

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 

- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) 

- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 

- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร (แบบ
ติดตาม - ปอ.3) ณ ๓0 กันยายน ๒๕xx 

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบภาคผนวก ก) 
 

- กรมฯ จัดส่งให้ ค.ต.ป.ประจํา  
  กระทรวง 
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ผังขัน้ตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดบัสว่นงานยอ่ย (รอบ 12 เดอืน) 

แบบประเมินองค์ประกอบ 
การควบคุมภายใน 

ภาคผนวก ก 

ผอ.ลงนาม 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ 
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ของงวดก่อน 

แบบติดตาม – ปย.3 
 

ผอ.ลงนาม 

รายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
(แบบ ปย.1/ ปย.2/ แบบติดตาม – ปย.3/แบบภาคผนวก ก) 

 
สํานัก/กอง  ส่งกองคลัง 

การสัมภาษณ์/
สังเกตการณ์ 

/เอกสารหลักฐาน 

รายงานผลการประเมิน 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

ปย. 1 

ผอ.ลงนาม 

 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ปย. 2 

ผอ.ลงนาม 

ผงัขั้นตอนการจดัทาํรายงานการควบคมุภายในระดบัหนว่ยรบัตรวจ (รอบ 12 เดอืน) 

แบบภาคผนวก ก 
(หน่วยรับตรวจ) 

การสัมภาษณ์/สังเกตการณ์ 
/เอกสารหลักฐาน 

แบบ ปย.2 
(ส่วนงานย่อย) 

แบบสอบถาม 
การควบคุมภายใน 

(ภาคผนวก ข) 

แบบติดตาม - ปอ.3 
(ติดตามจาก ปอ.3 ปีก่อน) แบบ ปย.1 

(ส่วนงานย่อย) 

รายงานผลการประเมิน 
องค์ประกอบ 

ของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.2) 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(แบบ ปอ.1) 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(แบบ ปส.) 

แบบ ปอ.1/ ปอ.2/ปอ.3/แบบ ปส./แบบติดตาม-ปอ.3/แบบภาคผนวก ก 
กรมฯ ส่ง ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

แบบ ปอ.1 
กรมฯ สง สตง. 

ขอบเขตการควบคมุภายใน 

หน.สวนราชการ 
ลงนาม 

หน.สวนราชการ 
ลงนาม 

หน.สวนราชการ 
ลงนาม 

หน.สวนราชการ 
ลงนาม 

หน.สวนราชการ 
ลงนาม 

ผูตรวจสอบ
ภายในลงนาม 
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ภาคผนวก 
 
 
 

• คาํสัง่คณะกรรมการดาํเนนิการวางระบบการควบคมุภายในของกรมพฒันาที่ดนิ  
• คาํสัง่คณะทาํงานพฒันาระบบการควบคมุภายใน ของกรมพฒันาที่ดนิ 
• ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 

พ.ศ.2544 
• ขอบเขตการควบคมุภายในของกรมพฒันาทีด่นิ  (หนงัสอืระบบการควบคมุภายใน      

กรมพฒันาทีด่ิน  ตลุาคม  2545) 
 ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  กรมพัฒนาที่ดิน 
 ความเสี่ยงทีสํ่าคัญ  ของกรมพัฒนาทีดิ่น 
 ระบบการควบคุมภายใน  กรมพัฒนาที่ดิน 

• แบบฟอรม์รายงานการควบคมุภายใน 
 ระดับหน่วยรบัตรวจ 
 ระดับส่วนงานย่อย 
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(สําเนา) 
 

คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน 

ที่ 1 / 2554 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

  ตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1307/2553  ลงวันที่  ๒2  ธันวาคม  2553  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ติดตาม ปรับปรุง แก้ไขระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์  และเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 รวมทั้ง
รายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ  นั้น 

  เพื่อให้การดําเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์
ในการปรับปรุงและประเมินผลการควบคุมภายใน จึงแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของกรมพัฒนา
ที่ดิน  ขึ้น โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่  ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.1   รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร   ที่ปรึกษา 
๑.2   ผู้อํานวยการกองคลัง     ประธานคณะทํางาน 
๑.3   ผู้แทนสาํนักผู้เชี่ยวชาญ     คณะทํางาน 
๑.4   ผู้แทนสาํนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  คณะทํางาน 
๑.5   ผู้แทนสาํนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน   คณะทํางาน 
๑.6   ผู้แทนสาํนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  คณะทํางาน 
1.7   ผู้แทนสาํนักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน  คณะทํางาน 
๑.8   ผู้แทนสาํนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ – ๑๒   คณะทํางาน 
๑.9   ผู้แทนสาํนักงานเลขานุการกรม    คณะทํางาน 
๑.10 ผูแ้ทนกองการเจ้าหน้าที่            คณะทํางาน 
๑.11 ผูแ้ทนสาํนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน  คณะทํางาน 
๑.๑2 ผูแ้ทนกองแผนงาน      คณะทํางาน 
๑.๑3 ผูแ้ทนสาํนักพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจ   คณะทํางาน 
        และทําแผนที ่
๑.๑4 ผูแ้ทนสาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน 
๑.๑5 ผูแ้ทนสาํนักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยง  คณะทํางาน       
        ทางการเกษตร  
 
 
                                                                                  / ๑.16 ผูแ้ทนสาํนัก… 
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ขอบเขตการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดนิ 
1. ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมการควบคมุ  กรมพฒันาทีด่ิน 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุมของกรมพัฒนาที่ดิน  โดยแบ่งตามลักษณะงาน  ทั้งในด้านงาน
บริหารจัดการ  งานวิชาการ  และงานปฏิบัติการ  สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ด้านสําคญั ได้แก่ 

1.1  ด้านบริหารทั่วไป 
1.2  ด้านนโยบายและแผน 
1.3  ด้านบริหารงานบุคคล 
1.4  ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน  การคลัง  การบัญช ี
1.5  ด้านการพัสดุ 
1.6  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.7  ด้านปฏิบัติการ 
1.8  ด้านวิชาการ 
1.9  ด้านงานช่าง 
โดยมีรายละเอียดของสภาพแวดล้อมการควบคุมแต่ละด้าน  ดังนี้ 

1.1   สภาพแวดล้อมการควบคมุดา้นบรหิารทั่วไป 
1.1.1   งานสารบรรณ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. มาตรการ  วิธีปฏิบัติ  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุและคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 
3. กฎหมายระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 
5. คําสั่งที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6. นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน 
7. ความรู้  ความสามารถ  และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน 

1.1.2 งานนติกิาร 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 
2. พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
3. ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
5. ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการควบคุม การใช้และการรักษารถ พ.ศ. 2542 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
7. กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
8. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับคําสั่งแนวทางการวินิจฉัย และแนวคําพิพากษาที่เกี่ยวข้อง 
9. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  ทักษะ และทัศนคติของนิติกรและผู้ปฏิบัติงาน 
10. จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ นิติกร และคณะกรรมการ 
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1.1.3   งานชว่ยอํานวยการ 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ 

1. มาตรการหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ 
2. นโยบายจากผู้บริหารของกรม 
3. ความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน 
4. ความรับผิดชอบและจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
5. การสร้างจิตสํานึกที่ดีในการให้บริการ 

1.2 สภาพแวดล้อมการควบคมุดา้นนโยบายและแผน 
1.2.1   งานจัดทาํแผนงาน  / โครงการ 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. นโยบายรัฐบาล และนโยบายกษ./กรมฯ 
2. มติ ครม. แผนชาติ แผน กษ.  แผนกรมฯ 
3. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 
4. จริยธรรมและจิตสํานึกของผู้ปฏิบัติงาน 

1.2.2   งานความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
  สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. นโยบายรัฐบาล กฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา ปฏิญญา ความตกลง กฎกระทรวง และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. ความรู้ความสามารถ และทกัษะของผู้ปฏิบัติงาน 
3. แนวทางการจัดทําข้อเสนอโครงการของแหล่งความช่วยเหลือ 

1.2.3  การประเมนิผล 
สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ 
1. นโยบายของกรมฯ คําสั่งของผู้บริหาร 
2. การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
3. ความรู้ความสามารถ ทักษะและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

1.2.4  บรหิารระบบงานวจิยัและจดัทาํทะเบยีนวจิยั 
สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ 
1. นโยบายรัฐบาล และนโยบายกษ. / กรมฯ 
2. แผนวิจัยแห่งชาติ 
3. แผนแม่บทงานวิจัยกรมฯ 
4. ระยะเวลาการเสนอโครงการวิจัยให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพิจารณา 

1.3   สภาพแวดลอ้มการควบคมุด้านการบรหิารงานบคุคล 
1.3.1   งานโครงสร้างและอัตรากาํลัง 

สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ 
1. กฎระเบียบจากองค์กรกลาง (สํานักงาน ก.พ. , กระทรวง) และกฎระเบียบจากคณะกรรมการวิชาการ

กรม 
2. นโยบายรัฐบาล นโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์กรกลางกรมฯ 
3. การพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ 
4. แผนอัตรากําลงั 3 ปี ของกรมพัฒนาที่ดิน 
5. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 



แนวทางการจัดทํารายงานการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน 25 
 

6. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในองค์กร 
7. ความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากร 

1.3.2   งานการสรรหา  บรรจแุละแต่งตัง้ 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ 

1. กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และหนังสือสั่งการ 
2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  และอัตรากําลังของกรมฯ 
4. ระเบียบหลักเกณฑ์การขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / ค่าจ้าง 
5. คณะกรรมการพิจารณาการขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ 
6. ผลการประเมนิของผู้บังคับบัญชา 
7. งบประมาณและจํานวนข้าราชการ และลูกจ้าง 
8. ระบบฐานข้อมูลข้าราชการ ลกูจ้างประจําและวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องคอมฯ) ใช้ในระบบ 
9. ความรู้ ความสามารถ และความละเอียดรอบคอบของผู้ปฏิบัติ 

1.3.3   งานวนิยั 
 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ได้แก่ 

1. ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการตีความ แนวทางการปฏิบัติ 
2. นโยบายของคณะรัฐมนตรี (มติ ครม.) 
3. ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน 
4. จริยธรรมของผู้ปฏิบัติ 
5. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวินัยของข้าราชการและลูกจ้างในกรม 

1.3.4   งานสวสัดกิารใหบ้รกิาร 
สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ 
1. ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2530 
2. คณะกรรมการสวัสดิการกรมฯ 
3. ความรู้ ความสามารถและความละเอียดรอบคอบของผู้ปฏิบัติงาน 
4. จริยธรรมและความซื่อสัตย์ของผู้ปฏิบัติงาน 

1.4   สภาพแวดลอ้มการควบคมุด้านการบรหิารงบประมาณ การเงนิ การคลัง 
1.4.1   งานการเงนิ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ 
1.  นโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
2.  ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน 
3.  จริยธรรมและความซื่อสัตย์ของผู้ปฏิบัติงาน 
4.  ระบบการบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ 

1.4.2   งานระบบการวางฎกีา 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. นโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับเกี่ยวกับการวางฎีกา 
2. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ  
3. ความรู้  ความสามารถ  จิตสาํนึก  ความรับผิดชอบ  และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน 
4. สถานที่  เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
5. จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 



แนวทางการจัดทํารายงานการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน 26 
 
1.4.3   งานระบบงานจัดทาํบญัช ี และงานจดัทํางบเดอืน 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ 

1. ระบบบัญชีรัฐบาล  ระเบียบ  ประมวลกฎหมาย  แบบฟอร์ม  และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังกําหนด 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการสารบรรณ พ.ศ. 2526 
3. นโยบายกระทรวงการคลัง  และนโยบายของกรมฯ 
4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง  พ.ศ.2551 
5. คู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
6. หน่วยงานตรวจสอบภายในของกรมฯ และหน่วยงานตรวจสอบภายในฝา่ยบัญชี 
7. ความรู้  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงาน 

1.4.4   งานจัดทาํและบรหิารเงนิงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ 
1. ข้อมูลครอบคลุมวงเงินงบประมาณ 
2. การระบุมาตรฐานที่สําคญัจําเป็นในการจัดต้ังงบประมาณ และเอกสารงบประมาณ 
3. นโยบายของผู้บริหาร กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. ข้อมูลรายได้  ข้อมูลตัวเลขจากบัญชีรายได้แผ่นดิน 
5. แผนการใช้จ่ายเงินประจําปี  และใบอนุมัติเงินประจํางวดของทุกหน่วยงาน 
6. ความรู้  ความสามารถ  ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน 

1.4.5   งานการจัดทาํรายงานการเงิน 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. ความต้องการตามประเภทของการใช้รายงาน 
3. ระบบการจัดทํารายงาน และระบบการติดตามประเมินผล 
4. ความรู้  ความสามารถและทกัษะของผู้ปฏิบัติงาน 
5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.4.6   งานการควบคมุการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. งบประมาณรายจ่าย 
2. แผนการใช้จ่ายเงิน 
3. นโยบาย กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑวิ์ธีปฏิบัติ  เรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว 
4. ระเบียบพัสดุของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 
5. ต้ังฎีกาและการนําสง่ 
6. ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ จริยธรรมและความซื่อสัตย์ของผู้ปฏิบัติงาน 

1.5   สภาพแวดลอ้มการควบคมุด้านการพสัด ุ
1.5.1   งานคลังพสัด ุ
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. กฎหมาย ระเบียบมติครม. นโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ทะเบียนคุมพัสดุ  ครุภัณฑ์  และรายงานพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจํา และทําบัญชีควบคุมวัสดุ

การเกษตร 
3. รายงานการสํารวจความต้องการทรัพย์สินของหน่วยงาน 
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4. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําและงบประมาณที่ได้รับ 
5. ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และจิตสํานึกของผู้ปฏิบัติงาน 

1.5.2   งานจัดซือ้จัดจ้าง 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. นโยบายและแผนการจัดหาทรัพย์สินของกรมฯ 
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
3. กฎระเบียบและมติครม. ที่เกีย่วข้องด้านการพัสดุ 
4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหา 
5. ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และจรยิธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
6. งบประมาณที่ได้รับ 

1.5.3   งานยานพาหนะ 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. นโยบายระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. การมอบอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ 
3. ความรู้  ความสามารถ   ทักษะ  และจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

1.6   สภาพแวดลอ้มการควบคมุด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.6.1   งานพฒันาและจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. แผนด้าน IT  ของกรมฯ  
2. งบประมาณด้าน IT ที่กรมได้รับ 
3. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 
4. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ความต้องการปรับเปลี่ยนระบบงานเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานระบบ 

1.6.2   งานพฒันาและปรบัปรงุระบบสารสนเทศของกรมฯ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน 
2. หลักเกณฑ์  นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบงานของศูนย์ฯ 
3. ความรู้ความสามารถและทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานของเจ้าหน้าที่ 
4. ความต้องการใช้ระบบงานและข้อมูลรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบ 

1.6.3   งานบาํรุงรกัษาเพื่อใหร้ะบบคอมพิวเตอรข์องกรมฯ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. ความพร้อมของ คู่มือการใช้งานในระบบทุกระบบ 
2. ขอบเขตและเงื่อนไขของสัญญาจ้าง 
3. ทักษะและความสามารถของทีมงาน 
4. สภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพของระบบงาน 

1.6.4   งานพฒันาระบบการรกัษาความปลอดภยัของระบบ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. มาตรการรักษาความปลอดภัยและการกําหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบงานและระบบข้อมูล 
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2. ความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะในการใช้อุปกรณ์ Hardware Software  ในการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของระบบ 

3. จริยธรรมและความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
1.6.5  งานบรกิารเผยแพรข่้อมลูและประชาสมัพันธ ์

สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. นโยบายกระทรวง นโยบายกรมฯ และนโยบายการให้ข้อมูลแบบ  One Stop Service 
2. ระเบียบปฏิบัติทางราชการ และแผนปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลและทํารายงาน 
4. ความต้องการใช้ข้อมูลและรายงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. ความรู้ ความสามารถ และทกัษะของผู้ปฏิบัติงาน 
6. เครื่องมือ  และอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับงานบริการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

1.7   สภาพแวดลอ้มการควบคมุ  ด้านปฏบิัตกิาร 
1.7.1   การจดัทําระบบอนรุกัษด์ินและน้ํา 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. ข้อมูลดิน ข้อมลูสภาพภูมิประเทศ และข้อมูลทางวิชาการด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา 
2. นโยบายกรมฯ คู่มือการปฏิบัติงานและแผนการดําเนินงานของกรมฯ และหน่วยงาน 
3. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4. แบบการก่อสรา้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดสามารถป้องกันการชะล้างพังทลายและปรับปรุงพื้นที่

สภาพแวดล้อมธรรมชาติให้ดีขึ้น 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของ สพด.ที่ผ่านมา 
6. ความต้องการของท้องถิ่น (อบต.) และความต้องการของเกษตรกร 
7. ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างและเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ 
8. งบประมาณที่ได้รับ 

1.7.2   การปรบัปรุงบํารุงดนิ และการพฒันาพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาเฉพาะ 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. รายงานการวิเคราะห์พ้ืนที่และสํารวจความต้องการของเกษตรกร 
2. นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณงานบริการด้านปรับปรุงบํารุงดินของกรมฯ 
3. ความพร้อม และความต้องการของเกษตรกร 
4. สภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมและปัญหาในพืน้ที่ 
5. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณที่ได้รับ 
6. ระบบการเบิกจ่ายพัสดุ และระบบจัดทํารายงานรวบรวมรายชื่อเกษตรกร 
7. การทําความเข้าใจกับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในโครงการของกรมฯ 
8. ความรู้ ทัศนคติ และความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 
9. คู่มือการดําเนินงานของกรมฯ 

1.7.3   การถา่ยทอดเทคโนโลย ี
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. นโยบายกรมฯ คู่มือการดําเนินงานกรมฯ ระเบียบการปฏิบัติราชกิจ  และพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
2. รายงานการสํารวจเศรษฐกิจการเกษตร รายงานการสํารวจสํามะโนประชากร และรายงานด้านสังคม

ในพื้นที่โครงการ 
3. เป้าหมาย  และงบประมาณในการอบรมหมอดินอาสาให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
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4. หลักสูตรในการฝึกอบรมและเทคนิควิธีการจัดฝึกอบรม 
5. ความพร้อมของหมอดินอาสา  ความพร้อมของเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์  และสื่อต่าง ๆ  
6. ความรู้ ความสามารถ  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ทกัษะและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ 

1.8   สภาพแวดลอ้มการควบคมุด้านวิชาการ 
1.8.1   งานสํารวจและจําแนกดนิ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. นโยบายและแผนฯ ระดับชาติ  แผนแม่บทกระทรวงฯ  นโยบายกรมฯ/กอง 
2. แผนงานของกรมฯ  แผนงานวิจยัของกรมฯ  และทิศทางการวิจัยจากสภาวิจัย 
3. คู่มือสํารวจดินและการจําแนกความเหมาะสมของดินของกรมฯ 
4. คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ 
5. จิตสํานึกและความรับผิดชอบของนักวิจัย 
6. งบประมาณที่ได้รับ 
7. ทักษะ  ความรู ้ ความสามารถของนักวิชาการ  และนักวิจัย 

1.8.2   การบรกิารขอ้มลูดนิและจดัทําแผนทีต่ามระบบภมูสิารสนเทศ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. นโยบายของกรมฯ/กอง  และงานบริหารวิชาการ 
2. ทักษะ  ความรู ้ ความสามารถของบุคลากร  ตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการใช้อุปกรณ์  

Hardware Software  ในการจัดทําข้อมูล และแผนที่ตามมาตรฐานของงาน 
3. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  บุคลากรและงบประมาณที่ได้รับ 
4. จิตสํานึกในความรับผิดชอบ  ตลอดจนการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ของบุคลากร 
5. สภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1.8.3   การวิเคราะหด์ิน 
สภาพแวดล้อมการควบคุม   ได้แก่ 
1. ลักษณะและแหล่งที่มาของตัวอย่าง  และสถานที่เตรียมตัวอย่าง 
2. ความรู้ความเข้าใจของผู้ส่งตัวอย่าง  
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานการวิเคราะห์  เครื่องมือและสารเคมีที่ใช้  และการตรวจสอบการรายงานผลการ

วิเคราะห์ 
4. มาตรฐานของวิธีวิเคราะห์และโปรแกรมที่ช่วยในการแปลผล 

1.8.4   การสาํรวจวิเคราะหก์ารใชท้ีด่ิน 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน 
2. แผนการจัดซื้อข้อมูลและงบประมาณที่ได้รับ 
3. ระบบการจัดเก็บข้อมูล  และคุณภาพของข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ 
4. หลักเกณฑก์ารวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม  และภาพถ่ายทางอากาศ 
5. เครื่องมือและอุปกรณ์การวิเคราะห์ข้อมูล และการปฏิบัติงานสนาม 
6. สภาพพื้นที่ที่ปฏิบัติงานและเส้นทางคมนาคม 
7. แผนการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
8. ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
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1.8.5  การจดัทําข้อมลูเศรษฐกจิและสังคม 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. นโยบายของกรมฯ และนโยบายของผู้บริหาร 
2. การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
3. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

1.8.6  การสํารวจรังวัดปกัหลกัแนวเขตป่าไมถ้าวร  และการสาํรวจหมดุหลกัฐานถาวร 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. นโยบาย  รัฐบาล  กระทรวงฯ  และกรมฯ 
2. มติ ค.ร.ม. 12 เม.ย. 2531  และมิต  ค.ร.ม. 9 พ.ค. 2538  (การสํารวจความลาดชันของพื้นที่) 
3. บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมที่ดิน  กรมป่าไม้  กรมพัฒนาที่ดิน  พ.ศ. 2534  และพ.ร.บ. 

พัฒนาที่ดิน  พ.ศ. 2526 
4. มติต่าง ๆ เกี่ยวกับการจําแนกประเภทที่ดิน และขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
5. ข้อมูลการสํารวจและฐานข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ 
6. แผนงานในการปฏิบัติงาน และแผนการดําเนินงาน สพข. 1 – 12 
7. จํานวนดาวเทียมที่โคจรผ่านสถานีที่ต้ังเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม 
8. สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่และฤดูกาล 
9. งบประมาณในการจัดทํา และอุปกรณ์ เครือ่งมือในการปฏิบัติงาน 
10. ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

1.8.7  การสํารวจและผลติแผนทีเ่ขต  ทีเ่ขา  ภเูขา  และพื้นทีล่าดชนั 35% (1:50,000) 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. มติ ครม. 9  พ.ค. 2538 
2. แนวบินทางอากาศ  รูปถ่ายทางอากาศ  ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ  และแผนที่ภูมิประเทศ 
3. เครื่องมือสํารวจ  และมาตรฐานการสํารวจ 
4. มาตรการกันเขตที่เขา  ภูเขาและพื้นที่ลาดชัน 35 %  และมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
5. ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

1.8.8  การจาํแนกประเภททีด่ิน 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 
2. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจําแนกประเภทที่ดิน 
3. หลักเกณฑ์ที่ถกูกําหนดขึ้น โดยมติคณะกรรมการพัฒนาที่ดินและคณะกรรมการจัดทีดิ่นแห่งชาติ 
4. นโยบายป่าไม้ของชาติ  และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม ้
5. บันทึกและข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม ้
6. แผนปฏิบัติงานในการดําเนินการ 
7. การจัดเก็บ  การแยกประเภท  และการจัดทําสารบัญของข้อมูล 
8. ทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
9. อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการ 

1.8.9  การพฒันาทรพัยากรที่ดนิชายทะเล 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. ความร่วมมือของเกษตรกร 
2. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 
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3. ข้อมูลสภาพดิน ฟ้า อากาศ 
4. งบประมาณ 
5. เทคโนโลยีที่ใช ้
6. นโยบายของหน่วยงาน  กฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์และข้อกําหนดทางวิชาการ 
7. จํานวนของหน่วยงานและความต้องการใช้ข้อมูล 
8. จิตสํานึก  ความรับผิดชอบและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

1.9   สภาพแวดลอ้มการควบคมุด้านงานช่าง 
1.9.1  งานโยธา 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 

1. ความต้องการในพื้นที่โครงการ 
2. พ.ร.บ.  วิชาชีพ  วิศวกรรม  พ.ศ. 2505 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ข้อ 72  และ 73 

1.9.2  งานแบบแผนและวางผงั 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดินแจ้งความต้องการมาที่กรมฯ 
2. หลักการและระเบียบของสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม  โดยสมาคมสถาปนิกสยามและ

สถาปนิก 
3. งบประมาณการก่อสร้าง 
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ 
5. ข้อกําหนดในการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

1.9.3  งานซอ่มเครือ่งจกัรกลและยานพาหนะ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ได้แก่ 
1. ประวัติการซ่อม  และประวัติการบํารุงรักษา 
2. ลักษณะการใชง้าน และอายุการใช้งาน 
3. ผู้ใช้ให้ความสําคัญกับการบํารุงรักษาและเอาใจใส ่
4. การชํารุดของเครื่องจักร  และรายงานการแจ้งการชํารุด 
5. ความจําเป็นที่ต้องมีเครื่องจักรนั้น ๆ ไว้ใช้งาน 
6. การประกวดราคา  ซ่อม  บํารุง  และรายละเอียดในสัญญา 
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2. ความเสีย่งทีส่ําคญั  ของกรมพฒันาทีด่ิน 

จากการประเมินปัจจัยเสี่ยงของกรมพัฒนาที่ดิน  โดยแบ่งตามลักษณะงาน  ทั้งในด้านงานบริหารจัดการ  
งานวิชาการ  และงานปฏิบัติการ  สามารถแบ่งออกได้เป็น  9   ด้านสําคัญ  ได้แก่ 

2.1 ด้านบริหารทั่วไป 
2.2 ด้านนโยบายและแผน 
2.3 ด้านบริหารงานบุคคล 
2.4 ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน  การคลงั   การบัญช ี
2.5 ด้านการพัสดุ 
2.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.7 ด้านปฏิบัติการ 
2.8 ด้านวิชาการ 
2.9 ด้านงานช่าง 
โดยมีรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้าน  ดังนี้ 

2.1   ปจัจัยเสีย่งดา้นบรหิารทั่วไป 
2.1.1   งานสารบรรณ 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้  ทักษะ  ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  และการใช้คอมพิวเตอร์ (ระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์) 
2.1.2   งานนิตกิาร 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะนิติกร 
2. นิติกรและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  และประสบการณ์  ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ  และข้อบังคับที่วางไว้ 
3. เอกสารประกอบการพิจารณางานนิติกรรมและสญัญา  ไม่ชัดเจน  ไม่เพียงพอ  และไม่ครบถ้วน 

2.1.3   งานชว่ยอํานวยการ 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานตามมาตรการ  และนโยบายของผู้บริหารที่วางไว้ 
2. มีการปรับเปลี่ยนแผนงานอย่างกะทันหันและเร่งด่วน 
3. เจา้หน้าที่ขาดความรู้  ความสามารถ  ทักษะในการปฏิบัติงาน  และขาดการประสานงานที่ดี 

2.2   ปจัจัยเสีย่งดา้นนโยบายและแผน 
2.2.1   งานจัดทาํแผนงาน / โครงการ 
 ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับสูง 
2. ขาดการประสานงานที่ดี ทําให้การวิเคราะห์งาน / โครงการ  ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด 
3. การจัดทํารายละเอียดงบประมาณไม่ชัดเจน 
4. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการติดตามผลการดําเนินงาน 

2.2.2 งานความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อซักถามของแหลง่ความช่วยเหลือได้ 
2. ข้อเสนอโครงการไม่ชัดเจน 
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2.2.3   งานประเมนิผล 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้  ทักษะ  และความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
2. การออกแบบสอบถาม  การกาํหนดตัวช้ีวัดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และได้รับข้อมลูไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง  ตลอดจนไม่มกีารสอบทานข้อมูล 
3. ข้อมูลที่จะนํามาเป็นตัวแทนยังไม่เพียงพอ 

2.2.4 งานจดัทําแผนงานวจิยัและทะเบียนวจิัย 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับแผนวิจัยแห่งชาติ 
2. นักวิจัยขาดความเข้าใจในการเสนอโครงการวิจัย 

2.3      ปจัจยัเสีย่งด้านการบรหิารงานบุคคล 
2.3.1   งานโครงสร้างและอัตรากาํลัง 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้  ความเข้าใจในระเบยีบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดทําโครงสร้างและ

ระบบงาน 
2. เจ้าหน้าที่ขาดข้อมูล  และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. การกําหนดตําแหน่งไม่มีกฎเกณฑ์อ้างอิงที่ชัดเจน  ทําใหไ้ม่สามารถระบุคุณสมบัติที่ต้องการได้  

นอกจากนี้  คณะกรรมการยงัมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน  ดังนั้นการประเมินจึงเป็นไปอย่างล่าช้า  
ทําให้ผู้ขอประเมินขาดขวัญ  กําลังใจ 

2.3.2 งานการสรรหา  บรรจแุละแตง่ตั้ง 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. หลักเกณฑ์การสรรหาบรรจุแต่งต้ังไม่สอดคล้องกับนโยบาย 
2. ไม่มีการกําหนดแผนอัตรากําลัง  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเส้นทางเติบโตในสายอาชีพเพื่อรองรับความ

เปลี่ยนแปลง 
3. การพิจารณาความดี  ความชอบ  ไม่เป็นธรรมและไม่โปรงใส ขาดการสอบทานผลการประเมินอย่าง

จริงจัง 
4. บุคลากรขาดความรู้ความชํานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งมทีะเบียนประวัติและข้อมูล

บุคลากร  ไม่เป็นปัจจุบัน 
5. มูลค่าตัวเครื่องราชฯมีราคาสูง  และตู้เก็บเครื่องราชฯ ไม่เพียงพอ  ขาดความปลอดภัย 

2.3.3   งานวนิยั 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ในการตีความตามกฎหมายและระเบียบ  ตลอดจน

ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
2. จริยธรรมและความเที่ยงตรงของคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน 

2.3.4   งานสวสัดกิารใหบ้รกิาร 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  และเจ้าหน้าทีบั่นทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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2.4   ปจัจัยเสีย่งดา้นการบรหิารงบประมาณ  การเงนิ  การคลัง 
2.4.1   งานการเงนิ 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. การต้ังเบิกผิดประเภท 
2. วงเงินต้ังเบิกในฎีกาไม่ตรงกับในสําคัญคู่จ่าย 
3. ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย  ในการขนสง่เงินฝากในระหว่างเดินทาง 
4. ไม่มีเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบในการนําเงินฝาก  และนําส่งเงินโดยตรง 
5. มีการชะลอการจ่ายเงิน  ทําให้เป็นภาระในการเก็บรักษาและนําส่งเงิน 
6. ไม่มีตู้นิรภัยหรือสถานที่สําหรบัเก็บรักษาเงินที่ปลอดภัย 
7. การโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการผิดพลาด 
8. ไม่มีการบันทึกรายจ่ายในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
9. การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ตรงตามใบสําคัญและสญัญายืมเงินทดรองราชการ 
10. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่กําหนด 
11. ไม่มีระบบการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน  และไม่มกีารตรวจนับหรือสอบทานตัวเงินจริง 

2.4.2   งานระบบการวางฎกีา 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะความชํานาญ  ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  และมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
2. ระเบียบข้อบังคับที่กําหนดให้ปฏิบัติไม่รวบรวมเป็นหมวดหมู่  ไม่ครบถ้วน  และไม่เป็นปัจจุบันยากต่อ

การค้นหาและสูญหายง่าย 
3. คุณภาพและปริมาณของอุปกรณ์  เครื่องมอืเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ 

2.4.3   งานระบบบญัช ี และงานจัดทาํงบเดือน 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  ไม่บันทึกรายการบัญชีตามระเบียบที่กําหนด  หลกัฐาน

ประกอบการบันทึกบัญชี  ไมถู่กต้องและล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน 
2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ไม่มีการแบ่งหน้าที่หรือมอบหมายงานให้ชัดเจน 
3. ได้รับข้อมูลไมค่รบถ้วน  ล่าช้า 
4. ระบบบัญชีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ไม่เหมาะสมกับสภาพการทํางานในปัจจุบัน 

2.4.4   งานจัดทาํและบรหิารเงนิงบประมาณ 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ข้อมูลไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นปัจจบัุน  ล่าช้า  ไมส่่งตามกําหนด 
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนขาดความร่วมมือจากเจ้าของข้อมูล 
3. เอกสารประกอบเหตุผลความจําเป็น  ในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  ไม่

ครบถ้วน 
4. การขออนุมัติเงินประจํางวดไม่เป็นตามมาตรฐานกฎเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนด 

2.4.5   งานการจัดทาํรายงานการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ข้อมูลไม่ถูกต้อง  และไมส่อดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
2. ไม่ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. การเบิกจ่ายเงินล่าช้า  ไม่เป็นไปตามแผน 
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2.4.6   งานการควบคมุการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก  ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 
2. หน่วยงานต่าง ๆ ส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินไม่ชัดเจน  ไม่ระบุช่ือโครงการ  หรือหน่วยงานที่ลงบัญชี 

ทําให้ลงบัญชีผดิพลาดได้ 
3. หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือระเบียบของกรมฯ และระเบียบของกระทรวงการคลัง 

2.5   ปจัจัยเสีย่งดา้นการพสัด ุ
2.5.1   งานคลังพสัด ุ
      ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 

1. การรับมอบไม่ครบถ้วน  ไม่ถกูต้องตามข้อกําหนด 
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชํานาญ 
3. ข้อมูลทะเบียนพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน  ไม่มกีารบันทึกทะเบียนพัสดุใหม่  การนําพัสดุออกใช้ – ส่งคืน ไม่

แจ้งลงทะเบียน  และพัสดุทีม่ีอยู่ไม่ตรงกับทะเบยีน ทําให้ทรัพย์สินสญูหาย 
4. พัสดุที่ได้รับบริจาคเป็นของเก่าต้องเสียค่าซ่อมหรือมีภาระผกูพัน  และมีมากเกินความจําเป็นของ

หน่วยงานทําให้ควบคุมไม่ทั่วถึง 
5. สถานที่ติดต้ังและการเก็บรักษาไม่ดี 
6. ใช้ทรัพย์สินไมต่รงวัตถุประสงค์  ทําให้ชํารดุเมื่อส่งคืน  ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลพัสดุทรพัย์สินเมื่อชํารุด

เสียหายหรือเสือ่มสภาพ  อีกทั้งไม่มีแผนการซ่อมบํารุงประจําปี 
7. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงรักษาสูงเกินจริง  และไมม่ีการจดัทําประวัติการซ่อมบํารุง 
8. นโยบายหลักเกณฑ์การจําหน่ายทรัพย์สินไม่ชัดเจน  ไม่ดําเนินการตามระเบียบที่กําหนด 

2.5.2   การจดัซือ้จัดจ้าง 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ขออนุมัติซื้อ – จ้างผิดวิธี  มกีารจัดซื้อ – จัดจ้างกอ่นได้รับอนุมัติงวดเงิน  หรือสูงกว่าวงเงินอนุมัติ 
2. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและมติครม. ที่เกี่ยวข้อง 
3. ไม่เผยแพร่ประกาศ หรือมีการกีดกันในการยื่นซองเสนอราคา 
4. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา  ความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญา  และคดิค่าปรับไม่ถูกต้องหรือไม่คิด 
5. นําส่งสําเนาสัญญาให้ สตง. / แจ้ง กรมสรรพากรล่าช้า 
6. ไม่แจง้กรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 
7. การตรวจรับพัสดุล่าช้า  ทําให้การเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุล่าช้า 
8. หลักค้ําประกันหายหรือคืนก่อนครบกําหนด 
9. ไม่มีนโยบาย  แผนการจัดหาทรัพย์สิน  หรอืมีแต่ไม่ชัดเจน  และไม่มีการจัดลําดับความจําเป็นในการ

จัดหาทรัพย์สิน 
10. การมอบหมายหน้าที่ในการจดัซื้อหรือจัดหาทรัพย์สนิให้อยูใ่นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว 

2.5.3   งานยานพาหนะ 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. รถไม่ติดตราและชื่อกรมฯ 
2. ความล่าช้าในการขอจดทะเบียนรถยนต์ การขาดต่อภาษีประจําปี และความไม่ถูกต้องของคู่มือจด

ทะเบียน 
3. ความชํารุดบกพร่องของรถ 
4. อํานาจผู้ขอใช้และผู้อนญุาต 
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2.6   ปจัจัยเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.6.1   งานพฒันาและจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงาน  รวมทั้งการพฒันา  หรือ

การปรับปรุงแก้ไข  ระบบงานไม่สอดคล้อง  และไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน 
2. งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาด้าน IT  และการพัฒนาระบบงานไม่ทันต่อความ

ต้องการของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร 
3. Technology  ที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยไม่สอดคล้องกับความต้องการ 

2.6.2   งานพฒันาและปรบัปรงุระบบสารสนเทศของกรมใหท้นัสมยัและตรงตามความต้องการใช้งาน 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ความต้องการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 
2. ระบบงานที่ใช้งานอยู่เดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างเพียงพอ 
3. ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องชัดเจนในความต้องการของผู้ใช้  ทําให้การพัฒนาระบบงานคลาดเคลื่อนไม่

เป็นไปตามที่ต้องการหรือเสยีเวลาแก้ไข 
4. จํานวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีน้อยไม่สามารถหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลหรือเข้าใจ

ระบบงานได้ครอบคลุมทุกระบบ  ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทํางานแทนกันได้ 
2.6.3   งานบาํรุงรกัษาเพื่อใหร้ะบบคอมพิวเตอรข์องกรมฯ 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ขอบเขตและเงื่อนไขของสัญญาจ้างไม่ชัดเจน  และเจ้าหน้าที่ ไม่ทราบเงื่อนไขในสัญญาที่กรมว่าจ้าง

บริษัทให้เป็นผูดู้แลซ่อมบํารุงรักษา 
2. ทีมงานไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะดูแลระบบงานและระบบเครื่องฯ ได้ครอบคลุมทุกระบบที่ระบุไว้ใน

สัญญา 
3. ขาดการประสานงานที่ดี  ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  และเจ้าหน้าทีผู่้ใช้ระบบงาน 

2.6.4   งานพฒันาระบบการรกัษาความปลอดภยัของระบบ 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการกําหนดสิทธิในการเขา้ถึงระบบงาน  และข้อมลูไมร่ัดกุมหรือไม่

เพียงพอ 
2. การสํารองข้อมูลไม่สม่ําเสมอ 
3. ขอ้ผิดพลาดจากการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานภายในระบบ 
4. การเปลี่ยนแปลง Technology ของการบุกรุก  และไวรัสตัวใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าระบบที่

รองรับ 
2.6.5   งานเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ ์

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรับผิดชอบ  และขาดข้อมูลที่จะนํามาผลิตข้อมูลเพื่อการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความสามารถในการผลิตข่าวและบทความ 
3. การรวบรวมข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ ที่ได้บางครั้งไม่สมบูรณ์ ขาดความทันสมัยของข้อมูลและ

ความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
4. การทํารายงาน  หรือการจัดสง่  รายงานไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา หรือไม่ทันต่อการใช้งาน 
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2.7   ปจัจัยเสีย่งดา้นปฏบิัตกิาร 
2.7.1   การจดัทําระบบอนรุกัษด์ินและน้ํา 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ข้อมูลไม่ถูกต้อง  ไม่ทันสมัย  การคัดเลือกพื้นที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  เกิดภัยธรรมชาติ 
2. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา  และขาดการดูแลจาก

เจ้าหน้าที่ของกรมฯ 
3. การตัดสินใจ  และความต้องการของเกษตรกรไม่แน่นอน  และไม่สอดคลอ้งกับแบบแผนวิชาการ 
4. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานตามคู่มือของกรมฯ และกฎระเบียบพัสดุ 
5. ไม่มีนโยบายให้ อบต. มีส่วนร่วม 
6. อุปกรณ์ไม่ทันสมัย  งบประมาณล่าช้า  ไม่ทนักับความต้องการของเกษตรกร 
7. ผู้รับจ้างทิ้งงานและไม่ทําตามแบบ  รวมทัง้แบบก่อสร้างไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

2.7.2   การปรบัปรุงบํารุงดนิ  และการพฒันาพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาเฉพาะ 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. การพิจารณาเป้าหมายของแต่ละจังหวัด  พิจารณาจากผลงานในปีก่อน ๆ โดยไม่ดูจากสภาพความ

เป็นจริงในพื้นที่ 
2. มีข้อมูลวิเคราะห์พ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกรไม่ครบถ้วน  หรอืไม่เป็นปัจจุบัน 
3. การมอบหมายหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว 
4. เจ้าหน้าที่ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานน้อย  ขาดความรู้  และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน  ขาดการปฏิบัติงานในเชิงรุก  และขาดการพัฒนาตัวเองเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 
5. วิธีการปรับปรุงบํารุงดินไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาพื้นที่และเวลาดําเนินการไม่ทันกบัฤดูกาล 
6. การส่งมอบวัสดุ  ไม่ทันตามฤดูกาล 
7. วัสดุที่จัดหามีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน 
8. ผู้บริหาร / หัวหน้า ขาดการนิเทศงาน  และขาดการประเมินผลทีม่ีคุณภาพ 
9. ปัญญาและคัดเลือกพื้นที่  สภาพทางภูมิศาสตร์ไม่เอื้ออํานวย  ขนาดและรูปทรงที่ออกแบบแล้วไม่ได้

สัดส่วน  ไม่เหมาะสม 
10. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจ  ความพรอ้มในการขอรบับริการ  การฝึกอบรมให้ความรู้ 

2.7.3   การถา่ยทอดเทคโนโลย ี
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการดําเนินงานของกรมฯ 
2. ระยะเวลา  เป้าหมาย  แผนงาน  และงบประมาณไม่แน่นอน 
3. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  และขาดความรู้การเป็นผู้นํา 
4. หลักสูตรในการฝึกอบรมล่าช้า  ไม่ทันต่อสถานการณ์  ข้อมูลไม่ถูกต้อง  และไม่ทันสมัย 
5. ขาดอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  และความรับรูข้องหมอดินอาสามีขีดจํากัด 
6. พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารไม่เปิดกว้าง  และขีดความสามารถของสื่อต่าง ๆ มีจํากัด 

2.8   ปจัจัยเสีย่งดา้นวิชาการ 
2.8.1   งานสํารวจและจําแนกดนิ 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ความไม่สอดคล้องกันของนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณ 
2. งบประมาณจํากัด  อุปกรณ์ไม่เพียงพอ  ทําให้ระบบการบันทึกข้อมูลผลงานวิจัยไม่ละเอียด  ขาดการ

ประสานงานและจุดศูนย์รวมของผลงาน 
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3. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรปูแบบที่ทันสมยั  ขาดการ  ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน 

4. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือที่กําหนด  ขาดการพัฒนาความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผู้บริหารและหวัหน้าขาดการตรวจสอบและประเมินผลงาน 

2.8.2   การบรกิารขอ้มลูดนิและจดัทําแผนทีด่ินตามระบบภมูสิารสนเทศ 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ความไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานกับงบประมาณ  และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. บุคลากรที่มีความรู้  ความชํานาญ  มจีํานวนจํากัด  และการประสานงานของบุคลากรไม่ต่อเนื่อง 
3. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ  ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมยัในการบริการข้อมูล 
4. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์  ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบใหม ่

2.8.3   การวิเคราะหด์ิน 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ผู้รับตัวอย่างดินไม่มีความเข้าใจในการรับตัวอย่างทําให้ได้ข้อมูลไม่ชัดเจน 
2. การจัดเก็บตัวอย่าง  การวิเคราะห์ตัวอย่าง  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  และขั้นตอนในการวิเคราะห์ดินไม่

เป็นไปตามมาตรฐานระบบงาน 
3. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถไม่เพียงพอในการวิเคราะห์และแปลผล 

2.8.4   การสาํรวจวิเคราะหก์ารใชท้ีด่ิน 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. นโยบายและแผนงานไม่แน่นอน  ขาดงบประมาณรองรับ 
2. ระยะเวลาจํากัดไม่สามารถเช็คข้อมูลได้ครบถ้วน  การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ  ข้อมลูสูญหาย 
3. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความชํานาญในการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศและ

ข้อมูลที่มีไม่ตรงกับความต้องการ 
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล  และการปฏิบัติงานภาคสนามไม่เพียงพอ และล้าสมัย 
5. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  ขาดความรับผิดชอบ  และจิตสํานึกที่ดี 
6. แผนทีม่ีความผดิพลาดหรือมีข้อบกพร่อง  รายงานผลไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ทําให้ไม่ทันต่อ

การนํามาใช้งาน 
2.8.5   การจดัทําขอ้มลูเศรษฐกจิและสังคม 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ขาดทักษะ  และประสบการณ์ที่ใช้ในการออกแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และความร่วมมือจากหน่วยงาน

และจากผู้ปฏิบัติงาน 
3. การจัดเก็บข้อมูลผิดพ้ืนที่เป้าหมายและ/หรอืผิดกลุ่มเป้าหมาย 
4. ความถูกต้องและความทันสมยัของข้อมูล  และฐานข้อมูลทีน่ํามาวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน  ไม่เป็น

มาตรฐานข้อมลูที่ได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริง 
5. ความขัดแย้งด้านนโยบาย  และแผนงานไมแ่น่นอน 
6. การยอมรับจากเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากงานวางแผนการใช้ที่ดินยังไม่เป็นที่

เข้าใจกันแพรห่ลาย 
7. ขาดวัสดุในการปฏิบัติงาน  บุคลากร  และงบประมาณในการปฏิบัติงาน 
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2.8.6   การสาํรวจรังวัดปกัหลกัแนวเขตป่าไมถ้าวร  และการสาํรวจหมดุหลกัฐานถาวร  

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน  ไม่ได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานในการสํารวจรังวัดที่ดิน ขาดความรู้  

ความเข้าใจ  และความชํานาญ 
2. เข้าไปดําเนินการสํารวจไม่ได้  เนื่องจากสภาพพื้นที่ยากลําบากในการเข้าสํารวจฤดูกาล ไม่เหมาะสม

ในการปฏิบัติงาน  ความไม่พร้อมของยานพาหนะ  และราษฎรไม่ให้ความร่วมมือ 
3. งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน และไม่สมดุลกับปริมาณงานและบุคลากร 
4. อุปกรณ์ Computer  มีปัญหาไม่พร้อมในการปฏิบัติงานประมวลผล ขาดอุปกรณ์การสํารวจ และ

ขาดความชํานาญในการใช้เครื่องมือสํารวจแบบใหม ่
5. แผนงานสํารวจไม่แน่นอน  มีการปรับเปลี่ยน ล่าช้า 
6. ข้อจํากัดของข้อมูล  เช่น ข้อมูลจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  ข้อมูลสภาพพื้นที่ เป็นต้น 

2.8.7   การสาํรวจและผลิตแผนทีเ่ขต  ทีเ่ขา  ภเูขา  และพืน้ทีล่าดชนั 35 % (1 : 50,000) 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. รูปถ่ายทางอากาศเก่า  สภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง และไม่มขี้อมูลแนวบินถ่ายทางอากาศที่บิน

ถ่ายใหม ่
2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจและความชํานาญในแผนที่  และมาตรการการกันเขตที่เขา ภูเขา 

และความลาดชัน 35 %  
3. ประสิทธิภาพของเครื่องมือและเทคโนโลยี 
4. การดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสํารวจ 
5. การวางตําแหน่งหมุดบังคับภาพในภูมปิระเทศ 
6. หมายพยานหมุดฯ (Description) 

2.8.8   การจาํแนกประเภททีด่นิ 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. การไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําและนําเสนอข้อมูล 
2. หลักเกณฑ์  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจําแนกประเภทที่ดินมี

จํานวนมาก และกระจัดกระจาย 
3. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน และปริมาณ

งานไม่สัมพันธ์กับเจา้หน้าที่ 
4. ข้อมูลไม่ครบหรือคลุมเครือ  ล่าช้า  และยังไม่ได้ปรับตามมติ ครม. ไม่เป็นปัจจุบัน 
5. แผนปฏิบัติการในการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  มีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอน  ทําใหใ้ช้

เวลามาก  เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน 
6. อุปกรณ์ชํารุด  หรือไม่ทันสมยั 

2.8.9   การพฒันาทรัพยากรทีด่นิชายทะเล 
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 
1. ความไม่แน่นอนของเกษตรกรในการให้ความช่วยเหลือ 
2. ไม่สามารถควบคุมสภาพดิน ฟ้า อากาศได้ ทําให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกําหนด 
3. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถ อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ทันสมัย 
4. ข้อมูลที่มียังไมล่ะเอียด  และไม่มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ เผยแพร่เอกสารขอ้มูลแก่ส่วน

ราชการและเอกชนที่ชัดเจน 
5. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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6. ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยขาดมาตรฐาน  เนื่องจากข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ 

7. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และมติ  ครม. ในการ
บริหารทรัพยากรต่าง ๆ  

2.9   ปจัจัยเสีย่งดา้นงานชา่ง 
2.9.1   งานโยธา 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบและมาตรฐาน  บางรายรับงานเกินขีดความสามารถอาจทําให้เกิด

การซ้ําซ้อนของงาน 
2. งานไม่กระจายไปตามพื้นที่ที่มีความจําเป็น 
3. เหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ 
4. สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
5. เจ้าหน้าที่มีจํานวนจํากัด  ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 

2.9.2   งานแบบแผนและวางผัง 
ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า  ระยะเวลาปฏิบัติงานน้อย  และมีงานเร่งด่วนแทรกเข้ามาในระหว่างงานที่

กําลังดําเนินการอยู่บ่อยครั้ง 
2. ข้อมูลทางด้านภูมิประเทศมีไม่เพียงพอ 
3. บุคลากรที่มีความสามารถทางด้านอาชีพไม่เพียงพอ 
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ในการออกแบบมีไม่เพียงพอ 
5. งบประมาณในการประมาณราคามีการผิดพลาด 
6. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กําหนด 
7. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดจริง  และไม่มีการรายงานการปฏิบัติงานอย่าง

ละเอียดเพียงพอ 
2.9.3   งานซอ่มเครือ่งจกัรกลและยานพาหนะ 

ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
1. ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการชํารุดได้  เกดิการซ่อมที่ซ้ําซ้อน  การซ่อมไม่คุ้มค่า ซ่อมแล้วไม่

นําไปใช้งาน 
2. การจ้างเอกชนที่ไม่มีคุณภาพและไม่ชํานาญ 
3. การแจ้งการชํารุดของพนักงานขับไม่ตรงกับความจริง  และการประเมินราคาการซ่อมสงูเกินกว่า

ความเป็นจริง 
4. การบํารุงรักษาผิดวิธี  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้  และทักษะในการบํารุงรักษา 
5. การซ่อมประกอบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และข้อกําหนดของบริษัทผู้ผลิต 
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3.  ระบบการควบคมุภายใน  กรมพฒันาทีด่ิน 
 กรมพัฒนาที่ดิน  ได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามสภาพแวดล้อมการควบคุม  และความเสี่ยงที่
สําคัญทีม่ีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  โดยแบ่งตามลักษณะงาน  ทั้งในด้านงาน
บริหารจัดการ  งานวิชาการ  และงานปฏิบัติการออกเป็น 9 ด้านสําคัญ  ได้แก่ 

3.1  ด้านบริหารทั่วไป 
3.2  ด้านนโยบายและแผน 
3.3  ด้านบริหารงานบุคคล 
3.4  ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน  การคลัง   การบัญชี 
3.5  ด้านการพัสดุ 
3.6  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.7  ด้านปฏิบัติการ 
3.8  ด้านวิชาการ 
3.9  ด้านงานช่าง 
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการควบคุมแต่ละด้าน  ดังนี้ 

3.1   ระบบการควบคมุภายในด้านบรหิารทัว่ไป 
3.1.1   งานสารบรรณ 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กํากับดูแลและเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  มแีผนปฏิบัติงาน  มีระบบคัดแยกประเภทเอกสาร  

บันทึกทะเบยีนรับ – ส่งให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดทําคู่มือ / แนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์  การดูแลรกัษา  การใช้

งานคอมพิวเตอร์ และสามารถประสานงานเรื่องการซ่อมบํารุงได้ทันที  ในกรณีที่ระบบมีปัญหา 
3. กํากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบวิธีการใช้ทรัพย์สิน  มาตรการ  และนโยบาย

ของผู้บริหารอย่างเคร่งครัด 
4. กําหนดและมอบหมายให้มีผูร้ับผิดชอบในการจัดทาํทะเบียนคุมทรัพย์สนิ  การควบคุมบัญชีเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่าย และรายงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
5. ให้เจ้าหน้าที่ศกึษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและลักษณะงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

กรมฯ และติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในกรมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถทํางานร่วมกันและ
ทดแทนกันได้ 

3.1.2   งานนิตกิาร 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. จัดประชุม  สมัมนา  และฝกึอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ แก่นิติกร

และเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ  เพื่อให้มีความความรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น 
2. กํากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
3. จัดทําสรุปข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ คําสั่ง  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาวินิจฉัยของ   

นิติกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
3.1.3   งานชว่ยอํานวยการ 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. ควบคุม  ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารอย่างเคร่งครัด 
2. ให้ความรู้แก่เจา้หน้าที่ถึงขั้นตอน  วิธีการทํางาน  การวางแผนการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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3. ประสานงาน  และควบคุมงานติดต่อสื่อสารให้มีประสทิธิภาพ 
3.2   ระบบการควบคมุภายในด้านนโยบายและแผน 
3.2.1   งานจัดทาํแผนงาน / โครงการ 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. ให้มีการสื่อสาร  ทําความเขา้ในร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีทุ่กระดับ  ทั้งด้านนโยบาย

แผนงาน และการปรับกลยุทธ์การทํางาน 
2. ปรับนโยบายและกลยุทธ์การทํางานของกรมฯ ใหส้อดคลอ้งกับแผนชาติ นโยบายของรัฐบาลแผน

กระทรวงฯและสนองความต้องการของผู้บริหาร 
3. พัฒนาองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทําแผนอย่างต่อเนื่อง  ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไป 
4. นําระบบ IT  มาช่วยในการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน 

3.2.2   งานความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. ให้เจ้าหน้าที่  ผู้ประสานงาน  และผู้เขียนโครงการทําความเข้าใจ /  ติดตามนโยบาย  แนวทางและ

หลักเกณฑ์ความร่วมมือของแหล่งความร่วมมือ  นโยบายของรัฐ  และกระทรวงเกษตรฯ 
2. ประสานข้อเสนอโครงการกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความ

ถูกต้องก่อนเสนอขอรับความร่วมมือ 
3. ให้มีการอบรมวิธีการจัดทําข้อเสนอโครงการตามแนวทางที่แหล่งความรว่มมือกําหนด 

3.2.3   งานประเมนิผล 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการประเมินผลประจําปี 
2. ทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดําเนินการ 
3. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ถึงการจัดเก็บข้อมูล  การออกแบบสอบถาม  การสํารวจ  วิธีการสอบทานข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  และการติดตามประเมินผล 
3.2.4   งานจัดทาํแผนงานวจิัยและทะเบยีนวจิัย 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการงานวิจัยทุกปี  เพื่อใหไ้ด้โครงการวิจัยตามแผนวิจัยที่กําหนดไว้  พร้อมกําหนด

มาตรการกํากับดูแล  เพื่อปรบังบประมาณให้เหมาะสมตามแผนงานวิจัย 
2. มีคณะกรรมการทางวิชาการควบคุมภาพรวมการดําเนินงานวิชาการของกรมฯ 
3. จัดทําคู่มือการดําเนินงานวิจยั  การจัดทําแบบเสนอโครงการวิจัย  และกําหนดการต่าง ๆ ในการ

ดําเนินงานวิจัย 
4. จัดประชุมวิชาการทุกปี  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิชาการและพัฒนาวิจัย 

3.3   ระบบการควบคมุภายในด้านการบรหิารงานบคุคล 
3.3.1   งานโครงสร้างและอัตรากาํลัง 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจและวิเคราะห์ความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ตําแหน่งทุกตําแหน่ง 
2. วางแผนอัตรากําลังล่วงหน้า  เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของจํานวนและประเภทของ

บุคลากร 
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3. มีคณะทํางานหรือประสาน  ช้ีแจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็น 

4. ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประเมินบุคคล  และจัดให้มี
การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3.2   งานการสรรหา  บรรจแุละแต่งตัง้ 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดและทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกับนโยบาย  และวางแผนด้านอัตรากําลังให้

สอดคล้องกบันโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลง 
2. กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการสรรหาบรรจุแต่งต้ัง  สิทธิขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ  

และการพิจารณาความดีความชอบให้ชัดเจน  โปร่งใส  และเป็นรูปธรรม 
3. จัดให้มีระบบสอบทานหรือตรวจสอบประวัติบุคลากรด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  และมีศนูย์

ประสานงาน  เพื่อรับแจ้งแก้ไขข้อมูลทีค่ลาดเคลื่อน 
3.3.3   งานวนิยั 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. ควบคุมและกํากับให้มีการดําเนินการทางวนิัยให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่กําหนด 
2. จัดให้มีการอบรมความรู้  จัดทําคู่มือวินัย  และแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ 
3. มีระบบคัดเลือกบุคลากร (นิติกร)  ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านกฎหมาย 

3.3.4   งานสวสัดกิารใหบ้รกิาร 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. จัดทําระบบบัญชี  และการสอบทาน  โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และผู้ได้ผลประโยชน์ 

3.4   ระบบการควบคมุภายในด้านการบรหิารงบประมาณ  การเงนิ  การคลงั 
3.4.1   งานการเงนิ 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. กําหนดระเบียบการเบิกจ่าย – รับเงินในกรณีต่าง ๆ การบันทึกรายการ  การตรวจสอบรายการโอน

ยอดเงิน  และทะเบียน  โดยให้ออกใบรับใบสําคัญ  ใบเสร็จรับเงินตามที่ระเบียบกําหนด 
3. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน้าที ่
4. แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับฯ  ที่เปลี่ยนแปลง  ให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบแล้วถือปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
5. เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนาแต่ละครั้งให้ทํารายงานการอบรม  ประชุม  สมัมนา

คราวนั้น  ๆ เสนอผู้บังคับบัญชาและแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน 
6. มีการสอบทานรายการโอนเงินก่อนเข้าธนาคารทุกครั้ง 
7. จัดระบบให้มีผูร้ับผิดชอบโดยตรงในการบันทึกรายการ  และจัดทํารายงานให้เป็นปัจจุบันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 
8. มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบตัวเงิน  และหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือ

ประจําวันทุกสิ้นวันทําการ 
9. กําหนดให้มีการตรวจสอบตู้นิรภัยหรือสถานที่สําหรับเก็บรกัษาเงินที่ปลอดภัย 
10. นําระบบ  IT  มาใช้ในการโอนเงินและตรวจสอบความถูกต้อง  รวมทั้งประสานงานกับธนาคารให้มา

รับเงินที่กรมฯ 
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3.4.2   งานระบบการวางฎกีา 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. จัดให้มีการอบรม  แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้  ปัญหา  และวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหา  ระหว่าง

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 
2. แบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นระบบอย่างชัดเจน 
3. ตรวจสอบการวางฎีกาเบิกเงิน  และจัดทํารายงานการวางฎีกาเป็นประจําทุกเดือน 

3.4.3   งานระบบบญัช ี และงานจัดทาํงบเดือน 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกอ่นการวางฎีกา  เพื่อให้ถูกต้องตามงาน / โครงการ 
2. กําหนดระยะเวลาในการวางฎีกา 
3. กําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. กําหนดระบบการประสานงานและแบ่งหนา้ที่การปฏิบัติให้ชัดเจน 
5. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน้าที ่
6. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  เรื่องที่เกีย่วข้องและจัดทํารายงาน  การอบรม

ประชุม  สัมมนาให้ผู้บังคับบัญชาและแจ้งเวียนให้ทราบทัว่กัน 
7. มีระบบ IT  ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 
8. จัดส่งรายงานการเงิน  งบเดือนตามระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด 

3.4.4   งานจัดทาํและบรหิารเงนิงบประมาณ 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแผนการใช้จ่ายเงินด้านต่าง ๆ ประจําปี  และยืนยนัแผนการใช้จา่ยเงินด้านต่าง ๆ  
2. กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหนง่เป็นลายลักษณ์อักษร 
3. ให้ความรู้กับเจา้หน้าที่และผู้ทีเ่กี่ยวข้องถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  กฎ ระเบียบต่าง ๆ  
4. มีคู่มือการปฏิบัติงาน  โดยแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและสามารถปฏิบัติหน้าที่

ทดแทนกันได้กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
5. ประสานงานทําความเข้าใจกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีหนังสอืแจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจ  วิธี

ปฏิบัติงานในการจัดทําข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  และส่งมายังฝ่ายงบประมาณตามเวลาที่กําหนด 
6. ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบความถูกต้องตามแผนมาตรฐาน  และกฎเกณฑ์ก่อนส่ง

ข้อมูลใหห้น่วยงานที่มีหน้าที่ขออนุมัติเงิน  และให้จัดส่งอยา่งเป็นทางการฯ  โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ 

3.4.5   งานการจัดทาํรายงานการเงิน 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. ให้หน่วยงานเจ้าของงานจัดทํารายละเอียดแผนการเบิกจา่ย  พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง 
2. กําหนดให้มีผู้รบัผิดชอบติดตาม  กํากับดูแล  การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน  รวมทั้งมีระบบ

ตรวจสอบ  ระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  และระบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน  ตลอดจน
ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ 

3.4.6   งานการควบคมุการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดระบบการตรวจสอบวงเงินประจํางวด  บัญชีถือจา่ย  จํานวนอัตรา  และวงเงินในบัญชีถือจ่าย 
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3.5   ระบบการควบคมุภายในด้านการพสัด ุ
3.5.1   งานคลังพสัด ุ

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ อย่างเคร่งครัด เช่น การจัดซื้อจัดหาพัสดุ,  การ

เบิกจ่ายพัสดุ,  การทําบัญชีคมุทะเบียนคุม, การซ่อมบํารุง, การจําหน่าย  และกําหนดให้จัดทํา
รายงานด้านพัสดุเป็นประจําทุกปี 

2. กําหนดมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม  ทั้งสถานที่จัดเก็บ  การทําทะเบียน  แผนการจัดซื้อ
จัดหาพัสดุ  การตรวจสอบพัสดุ  แผนการซอ่มบํารุงรักษา  การจําหน่ายพัสดุ 

3. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่  และจัดทําคูม่อืเกี่ยวกับการใช้พัสดุแต่ละประเภท  เช่น  การเก็บรักษา
พัสดุ  การขอเบิก –  ส่งคืนพัสดุ  และการตรวจสอบ  เป็นต้น 

4. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี  และรายงานการตรวจสอบไปยัง  สตง.  ทุกสิ้น
ปีงบประมาณ 

5. ตรวจสอบวงเงินงบประมาณ  เพื่อป้องกันการแบ่งซื้อ – แบ่งจ้าง  
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส  โดยให้สามารถเรียกดูได้ทาง Web site  ของ

กรมพัฒนาที่ดิน 
7. สมุดประวัติรถยนต์  ใบขออนุญาตใช้รถ  สมุดบันทึกการใช้รถ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้จัดทําการ

บันทึกลงรายการให้ถูกต้อง  และเป็นไปตามระเบียบฯ  อย่างเคร่งครดั 
3.5.2   งานจัดซือ้จัดจ้าง 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแผนและคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการดําเนินงาน  เช่น การตรวจสอบเงิน

ประจํางวดและวงเงินก่อนเสนอจ้าง  ตรวจสอบอํานาจของผู้ลงนามทั้งสองฝ่าย  ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของหลักประกันสัญญา  ตรวจทานความถูกต้องของสัญญาและการปิดตราสาร  เป็นต้น 

2. กําหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
3. กําหนดมาตรการการควบคุมงาน  / แต่งต้ังคณะกรรมการฯ  เพื่อรายงานติดตามเร่งรัดงานฯ  โดยให้

ปฏิบัติตามมติ  ครม.  อย่างเคร่งครัด 
3.5.3   งานยานพาหนะ 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดมาตรการในการจัดการงานยานพาหนะ  เช่น  การตรวจสอบรถก่อนรับมอบ  งานป้าย

ทะเบียน  การจัดทําบัญชีรถที่ถึงกําหนดต่อภาษีเป็นรายเดือน  และการตรวจสอบเอกสารก่อนมอบ
กุญแจรถและบัตรผ่านเข้า – ออก โดยให้ติดตราทันทีที่ได้รับมอบรถ 

3.6   ระบบการควบคมุภายในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.6.1   งานพฒันาและจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. จัดทําแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ประจําปีและทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมฯ 
2. จัดให้มีส่วนงาน / คณะทํางานรับผิดชอบบริหารโครงการคอมพิวเตอร์  โดยเฉพาะ  และชี้แจงทํา

ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบของส่วนงานให้เจ้าหน้าที่ทกุคนทราบทั่วกัน 
3. กําหนดเกณฑ์ในการจ้างเหมา  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือบุคคลภายนอกเข้าดําเนินการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ 
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3.6.2   งานพฒันาและปรบัปรงุระบบสารสนเทศของกรมฯ 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดมาตรการในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมฯ  โดยทําความเข้าใจระหว่างผู้ใช้และ

ผู้พัฒนาก่อนการเขียนโปรแกรมระบบงาน 
2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้มคีวามรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบ  รวมทั้งเพิ่ม

ทักษะในการตดิต่อสื่อสารและประสานงาน 
3. จัดทําเอกสารประกอบการพัฒนาระบบงานให้ครบทุกโปรแกรม 
4. กําหนดหลักเกณฑ์และตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบ (Audit) ระบบงานเป็นระยะ ๆ  
5. กําหนดเกณฑ์ในการจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามารับงานพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมฯ 

3.6.3  งานบาํรงุรักษาระบบคอมพิวเตอรข์องกรมฯ 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดขอบเขตและเงื่อนไขการจ้าง 
2. จัดฝึกอบรมด้านเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดทําและปรับปรุงคู่มือการใช้งาน  พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
4. จัดทําทะเบียนซ่อมบํารุงรักษา / การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้  และสรุปผลรายงานประจําปี 

3.6.4  งานพฒันาระบบการรกัษาความปลอดภยัของระบบ 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดเกณฑ์ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ  และกําหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบงานและ

ฐานข้อมูลทีส่ําคัญ  เช่น  มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุก  หรือแจง้เตือนเมื่อไวรัสตัวใหม่เข้า
ระบบหรือถูกแฮกเกอร์ 

2. จัดทําระบบสํารองข้อมูลอัตโนมัติ 
3. จัดต้ังคณะทํางานด้านความปลอดภัยของระบบ  เพื่อป้องกันและวิเคราะห์เหตุฉุกเฉนิ พร้อมทั้งมี

ระบบกู้คืนข้อมูลได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
3.6.5   งานบรกิารเผยแพรข่อ้มลูและการประชาสมัพันธ ์

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแผนงานการบริการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ของกรมฯ 
2. กําหนดช่วงเวลา  ประเภทของข้อมูลที่ต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งข้อมูลมาให้ตามแผนงานที่

กําหนดไว้ 
3. จัดให้มีเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบรวบรวมจัดเตรียมข้อมูล  และติดต่อประสานงานกับแหลง่ข้อมูล  เพื่อ

ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมให้พรอ้มและทันสมยั 
4. ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

3.7   ระบบการควบคมุภายในด้านปฏิบตักิาร 
3.7.1   การจดัทําระบบอนรุกัษด์ินและน้ํา 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. มีระบบตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการ  และขอ้มูลในภาคสนาม  ให้ถูกต้องและทันสมัย 
2. จัดฝึกอบรม  จัดประชุม  และศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา  ใหแ้ก่ผู้ปฏิบัติงานเกษตรกร  

และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง  เช่น หมอดิน  อบต.  หมอดินตําบลและหมู่บ้าน  เป็นต้น 
3. กําหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการเข้ามีส่วนร่วมตามท่ีระเบียบกําหนด  เพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
4. กําหนดระเบียบควบคุมงานก่อสร้าง  การออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ 
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3.7.2   การปรบัปรุงบํารุงดนิ  และการพฒันาพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาเฉพาะ 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. ปรับปรุงแผนงาน  เป้าหมาย  และงบประมาณในเชิงรุก  พร้อมมาตรการควบคุม  ให้สอดคล้องกับ

ลําดับความสําคัญตามสภาพปัญหา การคัดเลือกเกษตรกร  และความต้องการของเกษตรกร 
2. กําหนดแผนพัฒนาแนวร่วมในพื้นที่  (เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  หมอดินอาสา และ อบต.) พร้อมทั้ง

อบรมพัฒนาความรู้  ความสามารถ เทคโนโลยีใหม ่ๆ ให้เป็นระยะ ๆ  
3. แต่งต้ังคณะนิเทศและติดตามงาน  พร้อมจัดจ้างมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผล และเสนอมาตรการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
3.7.3   การถา่ยทอดเทคโนโลย ี

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแผนการปฏิบัติงาน  เป้าหมาย  และงบประมาณในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมฯ 
2. กําหนดแผนพัฒนาแนวร่วมในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  หมอดินอาสา และ อบต.) พร้อมทั้งอบรม

พัฒนาความรู้  ความสามารถ เทคโนโลยใีหม่ ๆ 
3. จัดประชุมช้ีแจงฝึกอบรม  และศึกษาดูงานในพื้นที่กลุ่มอาชีพที่ประสบผลสําเร็จ  ใหแ้ก่แนวร่วมใน

พ้ืนที่ (เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หมอดินอาสา  และ อบต.) เพื่อให้เกิดการขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่
ต่าง ๆ            

3.8   ระบบการควบคมุภายในด้านวชิาการ 
3.8.1   งานสํารวจและจําแนกดนิ 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแผนงาน  งบประมาณ  ให้สอดคลอ้งกับนโยบายกรมฯ 
2. ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลงานสํารวจและจําแนกดินให้มมีาตรฐานเดียวกัน 
3. พัฒนาปรับปรุงข้อมูลดินอย่างต่อเนื่อง  และมีคณะทํางานตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ 
4. จัดฝึกอบรมและดูงานในสนาม  เพื่อพัฒนางานสํารวจและจําแนกดินใหม้ีมาตรฐาน 

3.8.2   การบรกิารขอ้มลูดนิและจดัทําแผนทีด่ินตามระบบภมูสิารสนเทศ 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพการทํางาน 
2. จัดให้มีคณะทาํงานรับผิดชอบบริหารงานคอมพิวเตอร์ในการจัดทําข้อมูลดินแผนที่ภูมสิารสนเทศ 
3. กําหนดแผนในการดําเนินงาน ตรวจสอบ  และกํากับดูแลขอ้มูล  โดยผู้เชีย่วชาญ 

3.8.3   การวิเคราะหด์ิน 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแผนงาน  งบประมาณ  และบุคลากรในการวิเคราะห์ดิน 
2. จัดฝึกอบรมเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใช้  ทะเบยีนผู้มาขอรับการวิเคราะห์ดิน  ทะเบียนควบคุมการใช้และ

ซื้อสารเคม ีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดทําคู่มือการรับ  การวิเคราะห์  การตรวจสอบ  การแปลผล  และรายงานผลการวิเคราะห์ดินตาม

แบบฟอร์มและระยะเวลาที่กําหนด 
3.8.4   การสาํรวจวิเคราะหก์ารใชท้ีด่ิน 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแผนงาน  งบประมาณ  ให้สอดคลอ้งกับนโยบายกรมฯ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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2. กําหนดขั้นตอน  รายละเอียดในการวิเคราะห์ผล  และการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดย
คณะกรรมการวิชาการของกรมฯ 

3. กําหนดหลักสตูรอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยผู้เชี่ยวชาญ 

4. จัดทําคู่มือที่เกีย่วข้อง  เช่น  คู่มือการปฏิบัติงาน  คู่มือการจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายข้อมูล  
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูล  และคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานในภาคสนาม เป็นต้น 

3.8.5   การจดัทําขอ้มลูเศรษฐกจิและสังคม 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่  และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดําเนินการ 
2. จัดฝึกอบรมวิธีการออกแบบสอบถาม  การประมวลผลข้อมลู  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการทาง

สถิติ 
3. กําหนดขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4. กําหนดแผนขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของรัฐในการปฏิบัติงาน 

3.8.6   การสาํรวจรังวัดปกัหลกัแนวเขตป่าไมถ้าวร และการสาํรวจหมดุหลกัฐานถาวร 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. ประกาศเขตดําเนินการ  โดยอาศัย  พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน 
2. ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
3. กําหนดแผนงาน งบประมาณ  การรายงานผล  และแนวทางในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่และฤดูกาล 
4. กําหนดมาตรฐานในการสํารวจประเภทต่าง ๆ เช่น การสํารวจรังวัด  และการสร้างหมุดหลักฐาน เปน็

ต้น 
5. กําหนดคู่มือการสํารวจฯ  และจัดฝึกอบรมบุคลากร  ให้มคีวามรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือ

ดําเนินการสํารวจ 
3.8.7   การสาํรวจและผลิตแผนทีเ่ขต  ทีเ่ขา  ภเูขา  และพืน้ทีล่าดชนั 35 % (1 : 50,000) 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแผนงาน งบประมาณ  และพัสดุในการจัดทําแผนทีป่ระเภทต่าง ๆ  
2. กําหนดเกณฑ์ที่มาข้อมูล รูปถ่ายทางอากาศ  และแผนทีภู่มิประเทศที่นาํมาใช้  เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

อ้างอิง 
3. กําหนดมาตรการการกันเขตที่เขา  ภูเขา  และความลาดชัน 35% ให้ถกูต้องตามกฎหมาย และการ

ตรวจสอบโดยผู้ชํานาญการ 
4. จัดทําคู่มือที่เกีย่วข้อง เช่น คู่มือการใช้เครื่องมือ / คู่มือการปฏิบัติงานสํารวจ  / คูม่ือวิธีตรวจสอบ

และเขียนแผนที่  เป็นต้น 
5. จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทกัษะแก่เจ้าหนา้ที่ผู้รับผู้ปฏิบัติงาน  และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.8.8   การจาํแนกประเภททีด่นิ 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. จัดทําข้อมูลใหเ้ป็นหมวดหมู่และติดตามแก้ไขข้อมูลตามมติ ครม. ให้เป็นปัจจุบัน 
2. กําหนดแผนงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์  และงบประมาณในการจัดทําและจัดเก็บข้อมูล 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 
4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้  และทักษะสามารถจําแนกประเภทที่ดินได้อย่างถูกต้องและมี

มาตรฐาน 
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3.8.9   การพฒันาทรัพยากรทีด่นิชายทะเล 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดข้อตกลงระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมต้ังแต่ต้นอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. จัดฝึกอบรมเจา้หน้าที่ให้มีความรู้ความชํานาญในเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมมีจิตสํานึกที่ดี 
3. กํากับดูแลเจ้าหน้าที่ในการสร้างระบบฐานข้อมูลที่ทันสมยัและสอดคล้องกับนโยบาย  กฎหมาย 

ระเบียบ  และมติ  ครม.ที่เกีย่วข้อง 
3.9   ระบบการควบคมุภายในด้านงานช่าง 
3.9.1   งานโยธา 

กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแผนสํารวจ  และวางแผนก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
2. เตรียมข้อมูล  อัตรากําลัง  งบประมาณ  และเครื่องมือเครื่องจักร ให้พรอ้ม 
3. จัดลําดับความสําคัญ  และความเร่งด่วนของงาน  ตามนโยบายหรือความต้องการของแต่ละพื้นที ่

3.9.2   งานแบบแผนและวางผัง 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. กําหนดแผนงาน  งบประมาณ  อัตรากําลัง  เครื่องมือเครือ่งใช้  และคอมพิวเตอร์ให้พอเพียง 
2. จัดหาข้อมูล  ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และกําหนดระยะเวลาการทํางานให้เหมาะสมเพื่อให้ได้

ข้อมูลทีแ่ท้จริง 
3. กําหนดมาตรการการประมาณราคาที่เชื่อถือ  และตรวจสอบได้ 

3.9.3   งานซอ่มเครือ่งจกัรกล   และยานพาหนะ 
กิจกรรมควบคมุภายใน  ได้แก่ 
1. จัดทําทะเบียนวัสดุ  เครื่องจักร  การบํารุงรักษา  ตลอดจนรายการซ่อม 
2. กําหนดขั้นตอนการบํารุงรักษา  รายการซอ่ม   และการประมาณราคา  ให้เป็นมาตรฐาน 
3. จัดทําระบบควบคุม  คูม่ือ  และระบบตรวจสอบการซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ  ทั้งก่อนซ่อม

ระหว่างซ่อมและหลังซ่อม  พร้อมทั้งรายงานผลการซ่อมฯ 
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แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน 
ระดับหนว่ยรบัตรวจ 
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แบบ ปอ. 1 
 

หนังสอืรับรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
 
เรียน  คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

 
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 

25XX ด้วยวิธีการที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน สําหรับปีสิ้นสุด  วันที่ 
30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก    

 
 
 

ลายมือชื่อ......................................................  
( ................................................ ) 

                          อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
         วันที ่......... เดือน.................. พ.ศ. ............. 
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กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายในสามารถรายงานจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ โดยอธิบายเพิ่มเติมดังตัวอย่าง 
ด้านล่างนี้ 
 
 

แบบ ปอ. 1 
หนังสอืรับรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

 
เรียน  คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

 
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 

25XX ด้วยวิธีการที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน  สําหรับปีสิ้นสุด  วันที่ 
30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก   อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ
ดังนี้ .......................................................................................................................................................................... 
. 

 
 
 
 

ลายมือชื่อ......................................................  
( ................................................ ) 

                           อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
         วันที ่......... เดือน.................. พ.ศ. ............. 
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แบบ ปอ. 2 
กรมพฒันาทีด่นิ 

รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX 

 
องค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมนิ / ข้อสรปุ 

(2) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
1.1..............................................................  
1.2 .............................................................  
ฯลฯ  
2. การประเมินความเสี่ยง  
2.1..............................................................  
2.2 .............................................................  
ฯลฯ  
3. กิจกรรมการควบคุม  
3.1..............................................................  
3.2 .............................................................  
ฯลฯ  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
4.1..............................................................  
4.2 .............................................................  
ฯลฯ  
5. การติดตามประเมินผล  
5.1..............................................................  
5.2 .............................................................  
ฯลฯ  
ผลการประเมนิโดยรวม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 

 
ชื่อผูร้ายงาน........................................................ 

                                                                      (.............................................) 
ตําแหน่ง................อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน............. 
วันที.่............... เดอืน..................พ.ศ. ................. 
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กรมพฒันาที่ดิน 
รายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

ณ  วนัที.่..30... เดอืน...กนัยายน.. พ.ศ. 25XX 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ 
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

1. ด้านนโยบายและแผนงาน      

2. ด้านบริหารงานบุคคล      

3. ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน  การคลงั  การบัญช ี      

4. ด้านการพัสดุ      

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      

6. ด้านปฏิบัติการ      

7. ด้านวิชาการ      

8. ด้านงานช่าง      

ชื่อผูร้ายงาน .................................................... 
                (..............................................) 
ตําแหน่ง .............อธิบดกีรมพัฒนาที่ดนิ………. 
วันที.่............เดือน...........................พ.ศ.......... 

แนวทางการจัดทํารายงานการควบคุมภายในกรมพัฒ
นาท่ีดิน    54 

แบบ ปอ.3 
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รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
(กรณีไม่มขี้อตรวจพบ หรอืขอ้สังเกต) 

 
 
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  
30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25XX การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ      
ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนด  ระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
     ลายมอืชือ่.................................................................... 
            (ช่ือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 
     ตําแหน่ง......................................................................... 
     วันที.่...................เดอืน.............................พ.ศ. ............. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ปส. 
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รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
(กรณีพบมีขอ้ตรวจพบหรอืขอ้สงัเกตที่มนียัสาํคญั) 

 
 
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน  สําหรับปีสิ้นสุด  
วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25XX  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ   
ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนด  ระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสําคัญดังนี้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
. 

 
 

 
 
     ลายมอืชือ่.................................................................... 
            (ช่ือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 
     ตําแหน่ง......................................................................... 
     วันที.่...................เดอืน.............................พ.ศ. ............. 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปส. 
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แบบประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน (ภาคผนวก ก) 
กรมพฒันาทีด่นิ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 
 

จุดทีค่วรประเมนิ ความเหน็/คําอธบิาย 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุม 
ที่ดี หรือไม่ 

1.1  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บริหาร 
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้ง

การติดตามผล  การตรวจสอบและการประเมินผล  ทั้ งจาก 
การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

 มีทัศนคติที่ดีเหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณและ
การดําเนินงาน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอํานาจ 
 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์

ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลด
หรือป้องกันความเสี่ยง 

 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน         
( Performance – Based Management )  

 

1.2  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และ

เวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและ 

ไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกําหนดด้านจริยธรรมและ 
แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่ งเน้น
ความสําคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 ฝ่ายบริหารมีการดําเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

 ฝ่ายบริหารกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้าง
ความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่เป็นไปได้ 

 ฝ่ายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

 ฝ่ายบริหารดําเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหา
เรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น 

 

1.3  ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 มีการกําหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 
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จุดทีค่วรประเมนิ ความเหน็/คําอธบิาย 
 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตําแหน่ง

และเป็นปัจจุบัน 
 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะและ

ความสามารถที่ต้องการสําหรับการปฏิบัติงาน 
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่าง

เหมาะสม 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มี

ผลต่อความสําเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วน
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 

1.4  โครงสร้างองค์กร 
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ ชัดเจนและ

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จําเป็น

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงาน

ทุกคนทราบ 

 

1.5  การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 มีการมอบหมายอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลท่ี

เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน
ทราบ 

 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดําเนินงานที่
มอบหมาย 

 

1.6  นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
 มีการกําหนดมาตรฐานหรือข้อกําหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่

เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรม 

 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงาน 
ทุกคนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

 การเลื่อนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึง 
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา  เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายหรือข้อกําหนดด้านจริยธรรม 

 

1.7  กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ  และมีการกํากับดูแล  การปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด 
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
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จุดทีค่วรประเมนิ ความเหน็/คําอธบิาย 
 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ

หัวหน้าส่วนราชการ 
1.8  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
สรุป / วิธีการที่ควรปฎิบัติ 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
 
 
 

ชื่อผูป้ระเมนิ ...................................... 
ตําแหน่ง  ........................................... 
วันที ่ ................/.............../............... 

                  

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    ก่อนการประเมินความเสี่ ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ ยวกับ
วัตถุประสงค์การดําเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ  และระดับกิจกรรม  
(เช่น  แผนงาน  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) 
    วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้เพื่อทราบ
กระบวนการระบุความเสี่ยง  การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า  
เหมาะสม  เพียงพอ  หรือไม่ 

2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานของ

หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกนั 

 

2.2  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในระดับกิจกรรม  

และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับ
หน่วยรับตรวจ 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้  และวัดผลได้ 
 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนดและให้การยอมรับ 

 

2.3  การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน

และภายนอก  เช่น  การปรับลดบุคลากร  การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่  การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
เศรษฐกิจและสังคม  เป็นต้น 
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จุดทีค่วรประเมนิ ความเหน็/คําอธบิาย 
2.4  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 มีการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสําคัญของ 
ความเสี่ยง 

 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

2.5  การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนด

วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนด

วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน

หรือลดความเสี่ยง 
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนดเพื่อป้องกัน

หรือลดความเสี่ยง 

 

2.6  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
สรุป / วิธีการที่ควรปฎิบัติ 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
 

 
 

ชื่อผูป้ระเมนิ ...................................... 
ตําแหน่ง  ........................................... 
วันที ่ .............../................/............... 

              

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
        ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร
พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญเหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิผลหรือไม่ 

 

3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ   
ประเมินความเสี่ยง 

 

3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม 

 

3.3 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

        3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ  
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จุดทีค่วรประเมนิ ความเหน็/คําอธบิาย 
เพียงพอ 
    3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ 

ความเสียหายต้ังแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี  และการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน 

 

    3.6 มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่อง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอํานาจหน้าที่ 

 

    3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 

    3.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
   ......................................................................................... 
   ......................................................................................... 

 

สรปุ/วิธกีารทีค่วรปฏบิัต ิ
   ......................................................................................... 
   ......................................................................................... 
   ......................................................................................... 
   ......................................................................................... 
 
 

ชื่อผูป้ระเมนิ ...................................... 
ตําแหน่ง  ........................................... 
วันที ่ ................/.............../............... 

 

 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร      
        การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้  ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของ 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 

      4.1  จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

 

 4.2  มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรีไว้
อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 

 

 4.3  มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วน  สมบูรณ์  และเป็นหมวดหมู่ 

 

 4.4  มีการรายงานข้อมูลที่จําเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ 

 

 4.5  มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้  และทันกาล 

 

 4.6  มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ  
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จุดทีค่วรประเมนิ ความเหน็/คําอธบิาย 
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ปัญหาและจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข 

 4.7  มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร 

 

 4.8  มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก  อาทิ  รัฐสภา  
ประชาชน  สื่อมวลชน 

 

 4.9  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
      ..................................................................................... 
      ..................................................................................... 

 

สรปุ/วิธกีารทีค่วรปฏบิัต ิ
     ................................................................................... 
     ................................................................................... 
     ................................................................................... 

 
ชื่อผูป้ระเมนิ ....................................... 
ตําแหน่ง ............................................. 
วันที ่............/....................../............... 

 

 

5. การติดตามประเมินผล 
       ผู้ประเมนิควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน 

 

      5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานและรายงานให้ 
ผู้กํากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

      5.2 กรณีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดําเนินการแก้ไข
อย่างทันกาล 

 

5.3 มีการกําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

      5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

      5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะ 
การประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุม 
อย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

      5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

      5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
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จุดทีค่วรประเมนิ ความเหน็/คําอธบิาย 
 
      5.8 มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันที ในกรณี

ที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระทําอ่ืนที่อาจมีผลกระทบ
ต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ 

 

      5.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
   .................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................... 

 

สรปุ/วิธกีารทีค่วรปฏบิัต ิ
   ................................................................................................................... 
   .................................................................................................................... 
   ................................................................................................................... 

 
 
 

   ชื่อผูป้ระเมนิ ...................................... 
ตําแหน่ง  ........................................... 
วันที ่ ................/.............../............... 
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กรมพฒันาทีด่ิน 
รายงานผลการตดิตามการปฏบิัตติามแผนการปรับปรงุการควบคมุภายในของงวดก่อน 

สําหรับงวดตัง้แตว่ันที.่..............เดอืน.........................พ.ศ............. ถงึวนัที.่......... เดอืน........................พ.ศ.......... 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดอ่อน 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะการ 
ดําเนินการ 

* 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

(7) 

1. ด้านนโยบายและแผนงาน       

2. ด้านบริหารงานบุคคล       

3. ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน  การคลงั  การบัญช ี       

4. ด้านการพัสดุ       

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       

6. ด้านปฏิบัติการ       

7. ด้านวิชาการ       

8. ด้านงานช่าง       

ชื่อผูรายงาน..................................................................... 
                    (..................................................................) 
ตําแหน่ง..................อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ิน.................... 
วันที่...............เดือน....................................พ.ศ............. 

* สถานะการดาํเนนิการ : 
  =  ดําเนนิการแลว้ เสรจ็ตามกําหนด 
  =  ดําเนนิการแลว้ เสรจ็ลา่ช้ากวา่กาํหนด 

X    =  ยังไมด่ําเนนิการ 
o    =  อยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ 

แนวทางการจัดทํารายงานการควบคุมภายในกรมพัฒ
นาท่ีดิน    64 

แบบตดิตาม  -  ปอ.3 
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แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน 
ระดับสว่นงานย่อย 
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แบบ ปย. 1 
ชื่อ............(สว่นงานยอ่ย).............. 

รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX 

 
องค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมนิ / ข้อสรปุ 

(2) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
1.1..............................................................  
1.2 .............................................................  
ฯลฯ  
2. การประเมินความเสี่ยง  
2.1..............................................................  
2.2 .............................................................  
ฯลฯ  
3. กิจกรรมการควบคุม  
3.1..............................................................  
3.2 .............................................................  
ฯลฯ  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
4.1..............................................................  
4.2 .............................................................  
ฯลฯ  
5. การติดตามประเมินผล  
5.1..............................................................  
5.2 .............................................................  
ฯลฯ  
ผลการประเมนิโดยรวม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 
ชื่อผูร้ายงาน........................................................ 

(ช่ือหัวหน้าส่วนงานย่อย) 
ตําแหน่ง............................................................... 
วันที.่............... เดอืน..................พ.ศ. ................. 
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ชือ่สว่นงานย่อย.................... 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
สําหรบัปีสิน้สดุวันที่...30... เดอืน...กนัยายน.. พ.ศ. 25XX 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มอียู่ 
 
 

(2) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(4) 

การปรับปรุง
การควบคุม 

 
(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

(7) 

1. ด้านนโยบายและแผนงาน       

2. ด้านบริหารงานบุคคล       

3. ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน  การคลงั  การบัญช ี       

4. ด้านการพัสดุ       

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       

6. ด้านปฏิบัติการ       

7. ด้านวิชาการ       

8. ด้านงานช่าง       

ชื่อผูรายงาน..................................................................... 
                                     (ชื่อหัวหนาสวนงานยอย) 
ตําแหน่ง.......................................................................... 
วันที่...............เดือน....................................พ.ศ............. 

แบบ  ปย.2 

แนวทางการจัดทํารายงานการควบคุมภายในกรมพัฒ
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แบบประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน (ภาคผนวก ก) 
ชื่อหน่วยงาน (สว่นงานย่อย) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 

 
จุดทีค่วรประเมนิ ความเหน็/คําอธบิาย 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุม 
ที่ดี หรือไม่ 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บริหาร 
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้ง

การติดตามผล  การตรวจสอบและการประเมินผล  ทั้ งจาก 
การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

 มีทัศนคติที่ดีเหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณและ
การดําเนินงาน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอํานาจ 
 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์

ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลด
หรือป้องกันความเสี่ยง 

 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน         
( Performance – Based Management )  

 

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และ

เวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและ 

ไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกําหนดด้านจริยธรรมและ 
แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่ งเน้น
ความสําคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 ฝ่ายบริหารมีการดําเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

 ฝ่ายบริหารกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้าง
ความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่เป็นไปได้ 

 ฝ่ายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

 ฝ่ายบริหารดําเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหา
เรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น 

 

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 มีการกําหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 
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 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตําแหน่ง

และเป็นปัจจุบัน 
 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะและ

ความสามารถที่ต้องการสําหรับการปฏิบัติงาน 
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่าง

เหมาะสม 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มี

ผลต่อความสําเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วน
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 

1.4 โครงสร้างองค์กร 
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ ชัดเจนและ

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
 มีการประเมินผลโครงสร้างเป้นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จําเป็น

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงาน

ทุกคนทราบ 

 

1.5 การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 มีการมอบหมายอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลท่ี

เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน
ทราบ 

 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดําเนินงานที่
มอบหมาย 

 

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
 มีการกําหนดมาตรฐานหรือข้อกําหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่

เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรม 

 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงาน 
ทุกคนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

 การเลื่อนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึง 
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา  เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายหรือข้อกําหนดด้านจริยธรรม 

 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ  และมีการกํากับดูแล  การปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด 
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
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 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ

หัวหน้าส่วนราชการ 
1.8 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
สรุป / วิธีการที่ควรปฎิบัติ 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
 
 
 

ชื่อผูป้ระเมนิ ...................................... 
ตําแหน่ง  ........................................... 
วันที ่ ................/.............../............... 

                  

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    ก่อนการประเมินความเสี่ ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ ยวกับ
วัตถุประสงค์การดําเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ  และระดับกิจกรรม  
(เช่น  แผนงาน  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) 
    วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้เพื่อทราบ
กระบวนการระบุความเสี่ยง  การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า  
เหมาะสม  เพียงพอ  หรือไม่ 

2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานของ

หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกนั 

 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในระดับกิจกรรม  

และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับ
หน่วยรับตรวจ 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้  และวัดผลได้ 
 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนดและให้การยอมรับ 

 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน

และภายนอก  เช่น  การปรับลดบุคลากร  การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่  การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
เศรษฐกิจและสังคม  เป็นต้น 
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2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 มีการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสําคัญของ 
ความเสี่ยง 

 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนด

วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนด

วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน

หรือลดความเสี่ยง 
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนดเพื่อป้องกัน

หรือลดความเสี่ยง 

 

2.6 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
สรุป / วิธีการที่ควรปฎิบัติ 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
 

 
 

ชื่อผูป้ระเมนิ ...................................... 
ตําแหน่ง  ........................................... 
วันที ่ ................/.............../............... 

              

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
        ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร
พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญเหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิผลหรือไม่ 

 

3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผล 
การประเมินความเสี่ยง 

 

      3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม  
      3.3 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร

แต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

      3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ
เพียงพอ 
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      3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ 

ความเสียหายต้ังแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี  และ
การดูแลรักษาทรัพย์สิน 

 

      3.6 มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอํานาจหน้าที่ 

 

      3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 

      3.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
   ......................................................................................... 
   ......................................................................................... 

 

สรปุ/วิธกีารทีค่วรปฏบิัต ิ
   ......................................................................................... 
   ......................................................................................... 
   ......................................................................................... 
   ......................................................................................... 
 
 

ชื่อผูป้ระเมนิ ...................................... 
ตําแหน่ง  ........................................... 
วันที ่ ................/.............../............... 

 

 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร      
        การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้  ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของ 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 

      4.1  จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

 

 4.2  มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรีไว้
อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 

 

 4.3  มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วน  สมบูรณ์  และเป็นหมวดหมู่ 

 

 4.4  มีการรายงานข้อมูลที่จําเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ 

 

 4.5  มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้  และทันกาล 

 

 4.6  มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ปัญหาและจุดอ่อน
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ของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข 

 4.7  มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร 

 

 4.8  มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก  อาทิ  รัฐสภา  
ประชาชน  สื่อมวลชน 

 

 4.9  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
      ..................................................................................... 
      ..................................................................................... 

 

สรปุ/วิธกีารทีค่วรปฏบิัต ิ
     ................................................................................... 
     ................................................................................... 
     ................................................................................... 

 
 

ชื่อผูป้ระเมนิ ....................................... 
ตําแหน่ง ............................................. 
วันที ่.........../....................../............... 

 

 

5. การติดตามประเมินผล 
    ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุมภายใน 

 

      5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานและรายงานให้ 
ผู้กํากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

      5.2 กรณีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดําเนินการแก้ไข
อย่างทันกาล 

 

      5.3 มีการกําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

      5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

      5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะ 
การประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุม 
อย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

      5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

      5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
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จุดทีค่วรประเมนิ ความเหน็/คําอธบิาย 
      5.8 มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันที ในกรณี

ที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระทําอ่ืนที่อาจมีผลกระทบ
ต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ 

 

      5.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
   .................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................... 

 

สรปุ/วิธกีารทีค่วรปฏบิัต ิ
   ................................................................................................................... 
   .................................................................................................................... 
   ................................................................................................................... 

 
 
 

   ชื่อผูป้ระเมนิ ...................................... 
ตําแหน่ง  ........................................... 
วันที ่ ................/.............../............... 
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ชื่อสว่นงานยอ่ย............... 
รายงานผลการตดิตามการปฏบิัตติามแผนการปรับปรงุการควบคมุภายในของงวดก่อน 

สําหรับงวดตัง้แตว่ันที.่..............เดอืน.........................พ.ศ............. ถงึวนัที.่......... เดอืน........................พ.ศ.......... 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดอ่อน 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะการ 
ดําเนินการ 

* 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

(7) 

1. ด้านนโยบายและแผนงาน       

2. ด้านบริหารงานบุคคล       

3. ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน  การคลงั  การบัญช ี       

4. ด้านการพัสดุ       

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       

6. ด้านปฏิบัติการ       

7. ด้านวิชาการ       

8. ด้านงานช่าง       
 

แบบติดตาม -  ปย.3 

* สถานะการดําเนินการ : 
 =  ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด 
 =  ดําเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด 

 X   =  ยังไม่ดําเนินการ 
o   =  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

หมายเหตุ  ข้อมูลคอลัมน์ 1, 2, 4, และ 5 ของแบบติดตาม – ปย.3  ให้นํามาจากข้อมูลในคอลัมน์ 1, 4, 5, และ 6 ของแบบรายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ของปีก่อน 

ชื่อผู้รายงาน......................................................... 
                   (ชื่อหัวหน้าสว่นงานย่อย) 
ตําแหน่ง.............................................................. 
วันที่.............เดือน............................พ.ศ............ 
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